
 

Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Geometriai példatár 4. 

Szférikus geometria 

Baboss, Csaba, Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar 
Szabó, Gábor, Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar 



   

   
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Geometriai példatár 4.: Szférikus geometria 
írta Baboss, Csaba és Szabó, Gábor 
Lektor: Németh , László 

Ez a modul a TÁMOP - 4.1.2-08/1/A-2009-0027 „Tananyagfejlesztéssel a GEO-ért” projekt keretében készült. 

A projektet az Európai Unió és a Magyar Állam 44 706 488 Ft összegben támogatta. 

v 1.0 

Publication date 2010 
Szerzői jog © 2010 Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar 

Kivonat 

A modul a szférikus geometria témaköréből a gömbkétszögek, gömbháromszögek, földrajzi távolságok 

meghatározása témakörökhöz kapcsolódó feladatokat tartalmazza. A bevezető részben rövid összefoglalást 

adunk a legfontosabb fogalmakról, összefüggésekről, tételekről. 

Jelen szellemi terméket a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény védi. Egészének vagy részeinek másolása, felhasználás kizárólag a 

szerző írásos engedélyével lehetséges. 



   

 iii  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Tartalom 

4. Szférikus geometria  ........................................................................................................................  1 
1. 4.1 Bevezetés  ........................................................................................................................  1 

1.1. 4.1.1 Alapfogalmak  ..................................................................................................  1 
1.2. 4.1.2 Összefüggések, tételek  .....................................................................................  2 
1.3. 4.1.3 A gömbháromszögek tulajdonságai  .................................................................  3 

2. 4.2 Szférikus geometria FELADATOK  ................................................................................  3 
2.1. 4.2.1 Gömbkétszögek  ...............................................................................................  3 
2.2. 4.2.2 Gömbháromszögek  ..........................................................................................  3 
2.3. 4.2.3 Földrajzi helyek távolsága  ...............................................................................  4 
2.4. 4.2.4 Vegyes összefoglaló feladatok .........................................................................  5 

3. 4.3 Szférikus geometria MEGOLDÁSOK  ............................................................................  5 
3.1. 4.3.1 Gömbkétszögek (Megoldások)  ........................................................................  5 
3.2. 4.3.2 Gömbháromszögek (Megoldások)  ...................................................................  6 
3.3. 4.3.3 Földrajzi helyek távolsága (Megoldások)  ........................................................  7 
3.4. 4.3.4 Vegyes összefoglaló feladatok (Megoldások)  .................................................  8 





   

 1  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

4. fejezet - Szférikus geometria 

1. 4.1 Bevezetés 

A következő fejezetben összegyűjtött feladatok átfogják a jegyzetben tárgyalt témakörök valamennyi 

feladattípusát. Az egyes feladatok megoldásához, illetve megoldási részben leírtak könnyebb megértéséhez, a 

fejezet elején rövid elméleti összefoglalást adunk. 

1.1. 4.1.1 Alapfogalmak 

• Gömbi főkör: A gömbfelület azon köreit nevezzük főkörnek, melyeket a gömb középpontjára illeszkedő 

síkok metszenek ki a gömbfelületből. 

• Mellékkör: A gömb felületéből bármely –a középpontra nem illeszkedő - sík által kimetszett kör. 

• Átellenes pontok: A gömbfelület P, P* pontpárját átellenes pontoknak nevezzük, ha a gömb középpontjára 

szimmetrikusan helyezkednek el. Tehát a PP* szakasz a gömb egy átmérője. 

• Pólus: Minden főkörhöz (illetve az ezzel párhuzamos síkú mellékkörökhöz) két pólust rendelünk, ezeket a 

gömb O középpontjára illeszkedő, a főkör síkjára merőleges egyenes metsz ki a gömb felületéből. 

• Két pont gömbi távolsága: Az A, B felületi pontok távolságán, a két pontra illeszkedő főkör két pont közé 

eső rövidebbik ívét értjük. 

 
1. ábra 

• Gömbi távolság mérése: Két módon mérhetjük. Az egyik módszer az, hogy a megfelelő főkör-ívhosszt 

hosszúság egységben megadva jellemezzük a távolságot. A másik módon pedig úgy jellemezhetjük 

(mérhetjük) a távolságot, hogy megadjuk annak a középponti szögnek a nagyságát (fokokban vagy 

ívmértékben), amelyik kimetszi az adott ívet a gömbfelületből. 

• Gömbkétszög: A gömbfelület azon tartománya, melyet egy átellenes pontpárra illeszkedő két félfőkörív 

határol. (A gömbkétszög szögei egyenlők és kisebbek 180o-nál.) 

• Gömbháromszög: A gömbfelületnek három (fél-főkörívnél kisebb!!!) főköríve által határolt tartományát 

gömbháromszögnek nevezzük. 

• Mellékgömbháromszög: Ha két gömbháromszög egy gömbkétszöggé egyesíthető, akkor egyik a másiknak 

mellékgömbháromszöge. (Például a 2. ábrán az ABC gömbháromszög mellékgömbháromszögei: ABC’, 

AB’C, A’BC gömbháromszögek.) 

• Csúcsgömbháromszögek: Ha két gömbháromszögnek egy közös csúcsa van, a másik két-két csúcs pedig 

átellenes pontpárt alkot, akkor ezeket csúcsgömbháromszögeknek nevezzük. (Például a 2. ábrán az ABC 

gömbháromszög csúcsgömbháromszögei: A’B’C, A’BC’, AB’C’ gömbháromszögek.) 

• Szimmetrikus (átellenes) gömbháromszögek: Ha két gömbháromszög csúcsai páronként átellenes pontok, 

akkor ezeket szimmetrikus (átellenes) gömbháromszögeknek nevezzük. (Pl.: ABC és A’B’C’ háromszögek.) 
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2. ábra 

• Egybevágó gömbháromszögek: Két gömbháromszög akkor egybevágó, ha a gömb felületén elmozgatva 

fedésbe hozhatók. 

• Polárgömbháromszögek: Az ABC gömbháromszög polárgömbháromszögének csúcsai azon APBPCP pontok, 

melyeket az ABC gömbháromszögnek oldalaira illeszkedő főkörök (a megfelelő csúcshoz közelebbi) 

pólusaiként kapunk. 

1.2. 4.1.2 Összefüggések, tételek 

• Az R sugarú gömbfelületen lévő A és B pontok távolsága (c):  . 

• Az R sugarú gömbre illeszkedő α szögű gömbkétszög területe:  . 

• Az R sugarú gömbre illeszkedő gömbháromszög területe:  , ahol α, β, γ, a 

gömbháromszög szögei. 

• Gömbháromszögek szinusz-tétele: Bármely két oldalra és a velük szemközti szögekre teljesül: 

 , ahol az ao, bo az oldalak fokokban mért értéke, az α és a β pedig a gömbháromszög szögei. 

• Gömbháromszögek koszinusz-tétele oldalakra: A gömbháromszög bármely oldala meghatározható a másik 

két oldal és az általuk közbe zárt szög segítségével az alábbi összefüggés szerint: 

 , ahol ao, bo és co a gömbháromszög oldalainak fokokban mért 

értékei, az α pedig az ao oldallal szemközti szög. 

• Gömbháromszögek koszinusz-tétele szögekre: A gömbháromszög bármely szöge meghatározható a másik 

két szög és a keresett szöggel szemközti oldal segítségével az alábbi összefüggés szerint: 

 , ahol α, β, γ, a gömbháromszög szögei, az ao pedig a 

gömbháromszög α szögével szemközti oldalának fokokban mért értéke. 

• Két földrajzi hely távolságának meghatározása: A(λ1;ϕ1) és B(λ2;ϕ2) földrajzi helyek esetén: 

 , ahol d a gömbi távolság, a λ a földrajzi hosszúság, ϕ 

pedig a földrajzi szélesség. Innen  km. 
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1.3. 4.1.3 A gömbháromszögek tulajdonságai 

A gömbháromszögek legfontosabb tulajdonságainak összegyűjtését azért tartottuk szükségesnek, mert a 

számolásaink során kapott bármilyen eredményt csak akkor fogadhatunk el, ha azok nem mondanak ellent az 

alábbiakban leírtaknak. Különösen a szinusz-tételt alkalmazó feladatok eredményét kell feltétlenül 

megvizsgálni. 

1. 0o< α, β, γ <180o, ahol α, β, γ a gömbháromszög szögeit jelölik. 

2. 0o< ao, bo, co <180o, ahol ao, bo, co az oldalakhoz tartozó (gömb) középponti szögeket jelöli. 

3. 180o< α+β+γ <540o. 

4. Bármely két oldal összege nagyobb, mint a harmadik oldal. 

5. Nagyobb oldallal szemben nagyobb szög, kisebb oldallal szemben kisebb szög van, továbbá egyenlő 

oldalakkal szemben egyenlő szögek találhatók, és viszont. 

6. 0o< ao+bo+co <360o. 

7. Bármely két szög összege ugyanolyan relációban van a 180o-kal, mint a velük szemben lévő oldalak 

középponti szögeinek összege, azaz: a) ha α+β>180o, akkor ao+bo>180o, b) ha α+β=180o, akkor ao+bo=180o, c) 

ha α+β<180o, akkor ao+bo<180o és viszont. 

2. 4.2 Szférikus geometria FELADATOK 

2.1. 4.2.1 Gömbkétszögek 

1. Egy 10 m sugarú gömb felszínén lévő gömbkétszögnek határozzuk meg a területét (t) és kerületét (k) abban 

az esetben, amikor: a) α=18o, b) α=36o, c) α=72o! 

2. Határozzuk meg a 12 m sugarú gömb felszínén lévő gömbkétszög szögeit úgy, hogy a gömbkétszög területe: 

a) t=16π m2, b) t=32π m2, c) t=64π m2 legyen! 

3. Egy R sugarú gömb felszínén lévő gömbkétszögek szögei 10o-osak. Mekkora területük, ha az R értéke: a) 

R=12 m, b) R=24 m, c) R=36 m? 

4. Egy R sugarú gömb felszínén lévő gömbkétszögek szögei 30o-osak. Határozzuk meg a sugár nagyságát, ha a 

terület: a) t=3π m2, b) t=12π m2, c) t=27π m2! 

5. Egy R sugarú gömb felszínén lévő gömbkétszög területe 144π m2. Mekkora a gömb sugara, ha a 

gömbkétszög szögei: a) α=90o, b) α=10o, c) α=22,5o? 

6. Egy R sugarú gömb felszínén lévő gömbkétszög területe 36π m2. Mekkora a gömbkétszög szöge, ha sugara: 

a) R=18 m, b) R=9 m, c) R=6 m? 

2.2. 4.2.2 Gömbháromszögek 

1. Egy 10 m sugarú gömb felszínén lévő ABC gömbháromszög szögei α=60o, β=120o, γ=30o. a) Mekkora az 

ABC gömbháromszög területe? b) Adjuk meg az AB*C mellékgömbháromszög területét (B* a B csúcs 

átellenes pontja)! c) Határozzuk meg az A*B*C csúcsgömbháromszög területét! 

2. Egy 12 m sugarú gömb felszínén lévő ABC gömbháromszög szögei α=150o, β=120o, γ=60o. a) Mekkora az 

ABC gömbháromszög területe? b) Határozzuk meg az A*BC mellékgömbháromszög területét! c) Adjuk meg 

az A*BC* csúcsgömbháromszög területét! 

3. Egy 937 m sugarú gömb felszínén lévő ABC gömbháromszög szögei α=90o, β=60o, γ=30o. Mekkora a 

gömbháromszög területe? 
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4. Egy R sugarú gömb felszínén lévő gömbháromszög területe m2, szögei α=65o, β=112o, γ=33o. Mekkora 

a gömb sugara? 

5. Egy R sugarú gömb felszínén lévő ABC gömbháromszög szögei α=120o, β=63o, γ=57o. Az A*BC 

mellékgömbháromszög területe 144π m2. Mekkora a gömb sugara? 

6. A 18m sugarú gömb felszínén lévő ABC gömbháromszög területe 90π m2. Két szöge α=72o, γ=101o. 

Mekkora a β szöge? 

7. A 15 m sugarú gömb felszínén lévő ABC gömbháromszög két szöge α=83o, β=117o, az A*B*C 

csúcsgömbháromszög területe 50π m2. Mekkora a γ szöge? 

8. Egy 12 m sugarú gömb felszínén lévő gömbháromszög adatai: α=120o, β=60o, ao=150o. Mekkora a b oldala? 

9. Egy gömbháromszög adatai: bo=120o, co=90o, γ=150o. Határozzuk meg a β szögét! 

10. A 10m sugarú gömb felszínén lévő gömbháromszög adatai: ao=100o, bo=80o, γ=70o. Határozzuk meg a c 

oldal hosszát! 

11. Egy gömbháromszög oldalai: ao=120o, bo=65o, co=98o. Mekkora az α szöge? 

12. Egy 52 m sugarú gömb felszínén lévő gömbháromszög adatai: ao=123o, bo=87o, γ=96o. Mekkora a c 

oldal? 

13. Határozzuk meg a γ szögét annak a gömbháromszögnek, amelyiknek másik két szöge α=85o, β=120o, és 

c oldala 107o! 

14. A 10m sugarú gömb felszínén lévő gömbháromszög szögei α=42o, β=86o, γ=112o. Határozzuk meg az a 

oldal hosszát! 

15. A 18 m sugarú gömb felszínén lévő gömbháromszög oldalai a=6π m, b=12π m, c=15π m. Mekkorák a 

szögei és a területe? 

16. Egy 12 m sugarú gömb felszínén lévő gömbháromszög két oldala b=8π m, c=2π m, a két oldal által 

bezárt szög α=60o. Mekkora a gömbháromszög területe? 

17. A 15 m sugarú gömb felszínén lévő gömbháromszög egyik oldala a=31,4 m, az adott oldalon lévő két 

szöge β=100o, γ=70o. Mekkora a gömbháromszög területe és kerülete? 

18. Egy 20 m sugarú gömb felszínén lévő gömbháromszög két oldala a=25 m, b=16 m. Egyik szöge 

α=100o. Mekkora a gömbháromszög területe? 

19. Egy 18 m sugarú gömb felszínén lévő gömbháromszög egyik oldala a=12π m, két szöge α=110o, β=70o. 

Mekkora a gömbháromszög kerülete, ha területe t=108π m2? 

20. Egy 12 m sugarú gömb felszínén lévő gömbháromszög két oldala a=22,62 m, b=20,1 m. A harmadik 

oldallal szemben lévő szöge γ=60o. Mekkora a területe és kerülete? 

2.3. 4.2.3 Földrajzi helyek távolsága 

1. Számítsuk ki milyen messze van Makó Jeruzsálemtől! (Földünk alakját 6366km sugarú gömbnek vegyük.) A 

két város (nem egészen pontos) koordinátái: M(20,5o; 46,5o) és J(35o; 32o). 

2. Határozzuk meg Budapestnek Londontól való távolságát! Koordináták: BP(19o; 47,5o) és L(0o; 51,5o). 

3. Milyen messze van Moszkva Lisszabontól? Koordináták: M(37,5o; 56o) és L(-9,5o; 38,9o). 

4. Határozzuk meg Tokiónak Washingtontól való távolságát! Koordináták: T(140o; 36o) és W(-77o; 39o). 

5. Határozzuk meg fővárosunknak a Dél-afrikai Köztársaság fővárosától (Pretoriától) való távolságát! 

Koordináták: BP(19o; 47,5o) és P(28o; -26o). 
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6. Mekkora a „légvonalbeli” távolság Budapest és Rio de Janeiro között? Koordináták: BP(19o; 47,5o) és R(-44o; 

-23o). 

7. Adjuk meg a Budapest Melbourne távolságot! Koordináták: BP(19o; 47,5o) és M(145o; -38o). 

8. Számoljuk ki a Budapest Moszkva távolságot! Koordináták: BP(19o; 47,5o) és M(37,5o; 56o). 

9. Két földrajzi hely azonos hosszúsági körön helyezkedik el. Mekkora a távolságuk, ha a koordináták: A(1o; 

20o) és B(λo; -40o) -180o≤λ≤180o? 

10. Határozzuk meg Budapestnek az Északi pólustól való távolságát! Koordináták: BP(19o; 47,5o) és É(0o; 

90o). 

11. Két földrajzi hely azonos szélességi körön helyezkedik el. Mekkora a távolságuk, ha a koordináták: 

A(100o; 60o) és B(70o; 60o)? 

12. Határozzuk meg az Egyenlítőn lévő két objektum távolságát, ha koordinátáik: A(52o; 0o) és B(-8o; 0o)! 

13. Két azonos szélességi körön épült város koordinátái: A(73o; 30o) és B(13o; 30o). Határozzuk meg, hogy 

a két város között közlekedő repülőgép hány km-rel tesz meg több utat, mint a két város távolsága! (Nem 

számítva a fel- és leszálláshoz szükséges többlet távolságot.) A gép repülési magasságát 10000m-nek 

vegyük. 

14. Milyen messze van Washington Melbourne-től? Koordináták: W(-77o; 39o) M(145o; -38o). 

2.4. 4.2.4 Vegyes összefoglaló feladatok 

1. Tekintsünk egy origó középpontú egység sugarú gömböt. A középpontból kiinduló , , 

 vektorok kidöfik egy gömbháromszög csúcsait. Határozza meg a gömbháromszög oldalait, szögeit 

és a területét! 

2. Tekintsünk egy 2 m oldalélű kockát és az ebbe írható érintőgömböt. Jelöljük a kocka középpontját O-val, 

egyik oldallapjának középpontját C-vel, és ezen oldallap két szomszédos csúcsát A-val illetve B-vel. 

Határozzuk meg annak a gömbháromszögnek a kerületét és területét, amelynek csúcsait az ,  és 

 vektorok döfik ki a gömbfelületből! 

3. Határozzuk meg egy R=20 m sugarú gömb felületén lévő,  m egyenlő oldalú (minden oldala egyenlő 

hosszúságú ív) gömbháromszög szögeinek nagyságát! Határozzuk meg az ugyanilyen oldalhosszúságú 

síkbeli háromszög és ezen gömbháromszög területének arányát! 

4. Határozzuk meg a „Bermuda-háromszög” kerületét és területét, a Föld sugarát 6366 km-nek válasszuk! 

(Használjuk a műholdas felvételekről leolvasható koordinátákat!) 

5. A műhold felvételeket és az onnan nyert koordinátákat felhasználva határozzuk meg Magyarország két 

legtávolabbi pontjának hozzávetőleges távolságát! 

3. 4.3 Szférikus geometria MEGOLDÁSOK 

3.1. 4.3.1 Gömbkétszögek (Megoldások) 

1. a) t=20π m2, k=20π m. b) t=40π m2, k=20π m. c) t=80π m2, k=20π m. 

2. a) α=10o, b) α=20o, c) α=40o. 

3. a) t=16π m2, b) t=64π m2, c) t=144π m2. 

4. a) R=3 m, b) R=6 m, c) R=9 m. 
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5. a) R=12 m, b) R=36 m, c) R=24 m. 

6. a) α=10o, b) α=40o, c) α=90o. 

3.2. 4.3.2 Gömbháromszögek (Megoldások) 

1. a)  m2. b) A BB* gömbkétszög területéből (  m2) vonjuk ki az ABC gömbháromszög 

területét, eredményül  m2 értéket kapjuk. c) Az A*B*C gömbháromszög területe azonos a vele 

szimmetrikus ABC* gömbháromszög területével. (Az ABC* gömbháromszög az ABC gömbháromszögnek 

szintén mellékgömbháromszöge.) A kapott terület:  m2. 

2. a) t=120π m2, b) t=120π m2, c) t=72π m2. 

3. Az adott szögekkel rendelkező gömbháromszög nem létezik, mert a gömbháromszögek belső szögeinek 

összege nagyobb 180o-nál. 

4. R=15 m. 

5. Az AA* gömbkétszög területe 192π m2. Ebből kivonva az A*BC mellékgömbháromszög területét, megkapjuk 

az ABC gömbháromszög területét: t=48π m2, ahonnan R=12 m adódik. 

6. β=57o. 

7. γ=60o. 

8. Szinusz-tétellel megállapíthatjuk a bo értékét: bo
1=30o, bo

2≠150o (ez utóbbi nem megoldás). A középponti szög 

és a sugár segítségével kiszámítjuk a b oldalt: b=2π m. 

9. β1=154,34o, β2≠25,66o. 

10. co=72,45o, c=12,65 m. 

11. α=119o. 

12. co=96,66o, c=87,73 m. 

13. γ=102o. 

14. ao=48,2o, a=8,4 m. 

15. Előbb a méterekben megadott oldalakhoz kiszámítjuk a megfelelő (gömb) középponti szögeket: ao=60o, 

bo=120o, co=150o. A fokokban mért oldalak ismeretében koszinusz- illetve szinusz tételek felhasználásával 

meghatározzuk a gömbháromszög szögeit: α=81,1o, β=98,9o, γ=145,2o. Végül meghatározzuk a területet: 

t=821 m2. 

16. A méterekben megadott oldalak középponti szögekkel mérve bo=120o, co=30o. Az a oldal értékének 

meghatározása koszinusz-tétellel ao=102,5o. A β és γ szögek értékének meghatározása szinusz-tétellel: 

β=129,8o, γ=26,3o. A terület értéke: t=90,7m2. 

17. A méterekben megadott a oldal középponti szöggel mérve: ao=120o. Szögekre vonatkozó koszinusz-

tétellel meghatározzuk az adott oldallal szemben lévő szöget: α=113,8o. A szinusz-tételt felhasználva kapjuk 

a másik két oldalt:  =68,8o,  =111,2o és  =62,8o,  ≠117,2o. Meghatározzuk az előbb nyert oldalakat 

méterben:  =17,5 m,  =29,1 m,  =16,4 m. Kiszámítjuk a kapott háromszögek területét és kerületét: 

T1=256,8 m2, T2=423,3 m2, k1=65,3 m, k2=76,9 m. 
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18. A megoldás lépései: a) A méterben megadott oldalak középponti szöggel mérve: ao=71,6o és bo=45,8o. 

b) Szinusz-tétellel meghatározzuk a β szöget: β=48o. c) Az a oldalra felírt koszinusz–tételből algebrai 

átalakításokkal és trigonometrikus összefüggések felhasználásával a következő másodfokú egyenlet 

nyerhető:  . Az előbbi egyenlet gyökei:  =53,4o,  

=73,6o. d) Szinusz-tétellel meghatározzuk a c oldallal szemben lévő szöget: γ1=56,4o, γ2=84,6o. Végül 

meghatározzuk a gömbháromszög területét: T1=170,3 m2, T2=367,2 m2. 

19. A megoldás lépései: a) A terület segítségével meghatározzuk a harmadik szöget: γ=60o. b) Az a oldal 

hosszából kiszámítjuk a hozzátartozó középponti szöget: ao=120o. c) Szinusz-tétellel meghatározzuk a b és c 

oldalhoz tartozó középponti szöget: bo=60o, co=53o. d) Kiszámítjuk a b és c oldalak hosszát: b=6π m, 

c=5,3π m. e) Meghatározzuk a gömbháromszög kerületét: k=23,3π=73,2 m. 

20. A megoldás lépései: a) Meghatározzuk az adott oldalakhoz tartozó középponti szögeket. ao=108o, 

bo=96o. b) Koszinusz-tétellel meghatározzuk a harmadik oldalt: co=59,6o. c) Koszinusz-tétellel határozzuk 

meg az α és β szögeket: α=107,3o, β=86,4o. d) Meghatározzuk a gömbháromszög területét: T=185,2 m2. e) 

Kiszámítjuk a c oldal hosszát: c=12,5 m. f) Meghatározzuk a kerület hosszát: k=55,2 m. Megjegyzés: A c) 

pontban az α és β szögeket az egyszerűbb szinusz-tétellel is meghatározhattuk volna, de az ebből nyert két 

megoldás helyességének vizsgálata több időbe kerül, mint a koszinusz-tétel alkalmazása. 

3.3. 4.3.3 Földrajzi helyek távolsága (Megoldások) 

1. A Geometria I. jegyzet 5. mintafeladata (140. oldal) alapján oldható meg. Az eredmény: do=18,2766o, 

d=2030,7 km. 

2. do=12,9282o, d=1436 km. 

3. do=35,1744o, d=3908 km. 

4. do=97,5977o, d=10844 km. Megjegyzés: Ez a feladat megoldását illetően nagyon tanulságos, mivel a két 

város távolsága két különböző módon (útvonalon) állapítható meg: a) Az Atlanti-óceán (Európa-Ázsia) 

„fölött” mérve, b) A Csendes-óceán „fölött” mérve. Az a) esetben az első koordináták különbsége 

 , míg a b) esetben ugyanez az érték:  . A problémát tovább bonyolítja az 

a tény, hogy a  képlettel számolva mind a két esetben 

azonos eredményt (do=97o) kapunk. A matematikában azon ritka esettel állunk szemben, hogy a két azonos 

eredmény egyike hibás. Miért lesz azonos a végeredmény? Ez azért állhat elő, mert a képlet utolsó tényezője 

 egyenlő számot ad (  ), mivel  . Az a) esetben a 

tényleges távolság nyilvánvalóan: 40000 km-10844 km=29156 km, mivel egy főkör kerülete 40000 km. Két 

földrajzi hely meghatározásánál ezzel a jelenséggel mindig találkozhatunk, mert a két helység főkörén 

minden esetben két irányba indulhatunk el. (Az persze más kérdés, hogy távolságon mindig a legkisebb hossz 

értendő.) Végül mi a matematikai magyarázata a „furcsa jelenségnek”? Vizsgáljuk meg, hogyan nyertük az 

előbbi távolság-képletet. A jegyzet alapján tudjuk, hogy a képlet a gömbháromszögek oldalaira vonatkozó 

koszinusz-tételnek egy gyakorlati alkalmazása. Tehát gömbháromszögekre érvényes. Olyan gömbháromszög 

pedig nem létezik, amelyiknek egyik szöge 217o (mivel bármely szöge 180o-nál kisebb kell, hogy legyen). 

Ezért az a) esetben a képlet nem használható. 

5. do=73,9462o, d=8216 km. 

6. do=96,2232o, d=10691 km. 

7. do=164,9418o, d=18326 km. 

8. do=14,1888o, d=1576,5 km. 

9. Ebben az esetben a do meghatározásához a képlet alkalmazására nincs szükség (bár használható). A 

feladatnak két megoldása van: I.:  esetén do=60o (  ), d=6666,7 km, II.:  

esetén do=160o, azaz d=17777,8 km. 
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10. Az előbbi feladat speciális esete, mivel most is tekinthető a két földrajzi hely azonos hosszúsági körön 

lévőnek, így: do=42,5o (  ), d=4722 km. 

11. A do értékét számítással kell meghatározni, mivel általában . do=14,8709o, d=1652 km. 

12. Ebben a speciális esetben viszont  , így: do=60o, d=6666 km. 

13. A megoldás lépései: a) A két földrajzi hely távolsága: do=51,3178o, d=5702 km. b) Mivel a repülőgép a 

loxodróma „mentén” közlekedik (itt az útirányszög 90o), ezért ki kell számolnunk annak a szélességi körnek 

a sugarát, amely fölött halad a gép. Ez r=5513 km. c) A megtett úthoz tartozó középponti szög (a középpontja 

a szélességi kör középpontja):  . d) A gép által megtett út (figyelembe véve a 10000 m 

repülési magasságot): s=5784 km. e) A többlet út hossza: s-d=82 km. 

14. do=147,4103o, d=16378 km 

3.4. 4.3.4 Vegyes összefoglaló feladatok (Megoldások) 

1. Alkalmazzuk a két vektor hajlásszögére vonatkozó képletet:  . Ez 

alapján az  és  hajlásszöge 46,8o, a  és  vektorok hajlásszöge 81,91o, valamint az  és  hajlásszöge 

45,77o. Ezek a szögek adják a gömbháromszög oldalainak fokokban mért értékét. Ebből az egyes oldalak: 

0,817 egység (46,8o), 1,43 egység (81,91o), 0,799 egység (45,77o) hosszúak. A koszinusz-tétel segítségével a 

háromszög szögei meghatározhatók, ezek az alábbiak: α=130,1o, β=33,59o, γ=45,77o. A kapott szögeket 

felhasználva T=0,3131 területegység. 

2. A feladatot kétféle megközelítéssel is megoldhatjuk. I. megoldás: A kockát a térbeli koordináta-rendszerben 

alkalmasan elhelyezve (például a kocka középpontja kerüljön az origóba, a lapok síkjai pedig legyenek 

párhuzamosak a koordináta-síkokkal) az  ,  és  vektorok koordinátáit meghatározhatjuk, majd 

az előbbi feladat megoldási tervét követve kiszámolhatjuk a területet és a kerületet. II. megoldás: Ábrázoljuk 

(vázlatosan) a kockát, valamint a kijelölt A, B, C, O pontokat, és a keletkező döféspontokat: 

 
3. ábra 
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1. Elemi geometriai úton belátható, hogy a D1D2D3 döféspont-gömbháromszög szögei: D1∠=D2∠=60o, 

D3∠=90o. A megfontolás a következő: Először is a gömbháromszög sík-szimmetrikus, az elrendezés térbeli 

szimmetriája miatt. A szimmetriasík az AB szakaszfelező merőleges síkja. Tehát a gömbháromszög két 

szögének nagysága megegyezik. Tekintettel arra, hogy a D3∠  gömbi szöget az OAC és az OBC háromszögek 

síkjai metszik ki a gömbfelületből, ezért a síkok derékszögű elhelyezkedése miatt, triviálisan 90o-os ez a 

keletkező gömbi szög. A másik két szög nagyságát pedig abból az ismeretből következtethetjük ki, hogy 

bármely kockát a testálójára merőleges síkra merőlegesen vetítve, a kapott vetület szabályos hatszög. A fenti 

kockát az AO testátló irányából vetítve a következő ábrát kapjuk: 

 
4. ábra 

A vetítés miatt az AOC sík és az AOB sík is élben látszik, tehát hajlásszögük valódi méretét (60o) leolvashatjuk. 

Emiatt a síkok által kimetszett gömbi szögek is 60o-osak lesznek. A D1D2D3 gömbháromszög területe: 

  m2, a kerülete   m. Megjegyzés: A terület rövidebben is 

meghatározható, ha figyelembe vesszük, hogy az OABC tetraéderből laponként 4db egybevágó keletkezik, tehát 

összesen 6x4=24db egybevágó tetraéder hézagmentesen kitölti a kockát, tehát 24db egybevágó gömbháromszög 

keletkezik. Ezek egyenkénti területe a gömb felszínének 24-ed része. Mivel R=1m, így a felszín  m2, 

tehát 24-ed része éppen a fentebb kapott eredményt adja. 

1. Az a oldal hosszából és a sugár értékéből kiszámítjuk az ao értékét: ao=18o. A koszinusz-tételt alkalmazva 

α=60,83o adódik. A gömbháromszög területe: T1=17,38 m2. Az   m oldalú síkbeli szabályos 

háromszög területe: T2=17,09 m2. A két terület aránya:  . 

2. A Bermuda-háromszög csúcsait Florida dél-keleti partvidéke (válasszuk Miami városát), a Bermuda 

szigetcsoport és Puerto Rico szigete (itt válasszuk San Juan városát) határozza meg. A koordináták: Miami: 

ϕ=25o47’ (északi szélesség) és λ=80o07’ (nyugati hosszúság) San Juan: ϕ=18o28’ (északi szélesség) és 

λ=66o06’ (nyugati hosszúság) Bermuda szigetek: ϕ=32o18’ (északi szélesség) és λ=64o06’ (nyugati 

hosszúság) Az egyes távolságok meghatározására a  

összefüggést használjuk, a szögeket pedig az oldalak ismeretében, a cosinus-tétel alkalmazásával határozzuk 

meg. Az egyes oldalak: Miami-San Juan=ao=14,88o innen α=62,7o, illetve a=1654 km, Miami-

Bermuda=bo=14,91o innen β=62,9o, illetve b=1657 km, San Juan-Bermuda=co=13,88o, ahonnan γ=56,1o, 

illetve c=1543 km adódik. A Bermuda-háromszög kerülete K=a+b+c=4854 km. A háromszög területe (a 

terület-képlet alapján): T=1202430 km2, Magyarország területének mintegy 13-szorosa. 
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3. Magyarország két legtávolabbi pontja: Keleten Tiszabecs körzetében: A(22o49’; 48o03’). Nyugaton 

Felsőszölnök körzetében: B(16o06’; 46o52’). A távolságképlet alapján: do=4,7o, amiből d hozzávetőleges 

értékére 522 km adódik. 
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