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„Az univerzum nemcsak furcsább, mint feltételezzük, de még annál is furcsább, mint amit 

egyáltalán fel tudunk tételezni.” - John Burdon Sanderson Haldane, angol származású 

genetikus és evolúcióbiológus. 

 

A feladat ihletője 

 

Képzeljünk el egy gyümölcsöskertet, amelyben a fák szabályos négyzetrácsban helyezkednek 

el. Ha egy betegség valamelyik fánál felüti a fejét, akkor az átterjedhet a szomszédos fákra. 

Az átterjedés véletlenszerű és p valószínűséggel következik be. Ez a p függ a fák egymástól 

mért távolságától: minél közelebb vannak egymáshoz a fák, annál valószínűbb, hogy a 

fertőzés átterjed. Hogyan lehet a fákat elég közel ültetni egymáshoz, hogy sok gyümölcsfánk 

legyen és ugyanakkor elkerülni, hogy az egész kertre kiterjedő járványok keletkezzenek? 

Kertész János, KÖMAL, 1986, december 

http://db.komal.hu/KomalHU/cikk.phtml?id=198687 

A feladat pontosítása 

 

Képzeljünk el egy (    -es négyzet alapterületű gyümölcsöskertet, amelyben egy      -

es négyzet rácspontjaiban, az egész területen egyenletesen gyümölcsfák helyezkednek el. A 

gyümölcsös kertünkben járvány tör ki. Kezdetben a gyümölcsfák    valószínűséggel betegek. 

Ha egy betegség valamelyik fánál felüti a fejét, akkor az átterjedhet a kertben lévő többi fára. 

Az átterjedés véletlenszerű, és minden beteg fa    valószínűséggel terjeszti a betegséget, ahol 

    az i-edik beteg fát jelöli. Ennek értéke lineárisan változik az adott beteg fától való távolság 

függvényében. Ha egy egészséges fa az adott napon bármely beteg fa által megfertőződik, 

akkor az addig egészséges fa is elkapja a betegséget és további fákat betegíthet meg. (Annak 

hogy egy fa az adott napon esetlegesen több fa által is megfertőződik, nincs jelentősége.) 

Minél közelebb vannak egymáshoz a fák, annál valószínűbb, hogy a fertőzés átterjed. Ha egy 

fa   napig nem fertőzött meg egyetlen fát sem, akkor meggyógyul. Azonban ha egy fa egyszer 

meggyógyult, akkor immunissá válik a betegséggel szemben, tehát nem kaphatja el ismét a 

betegséget.  

Szükségünk van azonban még egy feltételre, hiszen ez nem egy „tündérmese”, hogy végül, 

amikor már minden fa megbetegedett és nincs kit megfertőzni, akkor   nap után hirtelen 

mindenki meggyógyuljon. Ezért feltételezzük azt is, hogy amennyiben a beteg fák aránya 

eléri a 80%-ot, akkor már nincs visszaút. Ekkor ugyanis a fák sajnos már nem képesek 

meggyógyulni, ezzel lényegében biztosítva a „beteges kertecskénk” termésének 80% feletti 

tönkremenetelét.  

http://www.citatum.hu/szerzo/John_Burdon_Sanderson_Haldane
http://db.komal.hu/KomalHU/cikk.phtml?id=198687
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Megjegyzés: ez utóbbi szükséges feltétellel csak már a modellhez sikeresen elkészült 

szimulációs program futtatása során szembesültünk, ami lássuk be, utólag elég 

nyilvánvalónak tűnik, ahogy az is, hogy a számunkra érdekes rendparaméter (későbbiekben 

részletesen) megfelelő vizsgálatához szükség van egy időkorlátra, vagy még inkább a végül 

beépített gyógyulási mechanizmusra. Enélkül ugyanis csak idő kérdése lett volna, hogy a 

végére minden fa megbetegedjen. Ezeket az eredeti KÖMAL cikk nem tartalmazza, de nem is 

mint kidolgozott feladat jelent meg. A feladat végiggondolása, kidolgozása, valamint a 

program készítése közben sok probléma, ötlet, észrevétel felmerült. Ezek többségét a program 

készítői (Forrás Bence és Czövek Márton 12.C speciális matematika tagozat két idén 

érettségizett tanulója, Berzsenyi Dániel Gimnázium, Budapest) sorra implementálták a 

programba. 

Kezdeti értékek: 

       ,         ,     ,   

a gyümölcsfák száma:                   ,              

       – az adott (még) egészséges fára vonatkozóan a fertőzés elkapásának valószínűsége az 

i-edik beteg fától, ha az egészséges fa attól    távolságban helyezkedik el. 

A fertőzés valószínűségének távolságtól való lineáris függését az alábbi grafikon szemlélteti. 

Két megadott távolság esetét nézve a következőféleképpen definiáltuk:  

                  ; azzal a kitétellel, hogy 

természetesen önmagát egyetlen fa sem tudja 

megbetegíteni, még ha látszatra ennek valószínűsége 

éppen 1 is lenne.        , ahol   az adott beteg 

fától mért távolságot jelöli. Ezt a valószínűséget 

minden lépésben (minden egyes nap) az összes beteg-

egészséges fa-párosra meg kell vizsgálni egészen 

addig, amíg bizonyossá nem válik az egészséges fáink 

sorsa! 

A vizsgálandó időszak:                    . 

A feltüntetett paraméterek kivétel nélkül változtathatóak a modellhez készült – a 

későbbiekben részletesen tárgyalt – szimulációs programban. A fentebb megadott pontos 

értékek a szimuláció egy adott esetére vonatkozó vizsgálathoz lettek kiválasztva. Részben 

vélhetőleg realisztikusan, részben a futtatás során tapasztalt észrevételek alapján lettek 

módosítva (pl.:      vizsgálati idő hossza/lépések száma,      – az egy sorban/oszlopban 

elhelyezkedő fák maximális száma). Ennél hosszabb időre, illetve több fára ezen 

beállításokkal ugyanis majd látni fogjuk, hogy nincs értelme a program futtatásának, csak 

felesleges időkiesést okoz. Realisztikusabb lenne a kép, ha a fák távolsága az így lehetséges 

minimum 20 méternél kevesebb lenne (interneten fellelhető adatok szerint a különböző 

gyümölcsfák ideális ültetési távolsága 3-12 méter között van), azonban a fák számát úgy 

   

       

1 

0 
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lehetne érdemben tovább növelni (vagyis távolságukat csökkenteni), hogy közben a terjedés 

hatósugarát ( ) lecsökkentjük. Ekkor azonban a sok fa miatt erősen megnő a futtatási idő, 

amit az idő rövidsége miatt most nem volt célszerű megtenni (de természetesen a program 

lehetővé teszi ezt is). A lényegi kérdéseket és vizsgálódásokat ez nem befolyásolja. 

Kérdések 

 

1. Legfeljebb hány      gyümölcsfa fér el a kertünkben anélkül, hogy a fák 80%-ánál több 

kapja el a betegséget? 

Lefordítva:  -et változtatva túllépi-e a 80%-ot a beteg fák aránya vagy sem a vizsgált 

időtartam alatt? 

Ennek vizsgálatához ábrázoljuk a   rendparamétert az   függvényében! 

Mi is a rendparaméter jelenleg? 

    , ha a 80 % feletti betegség bekövetkezik, 

     , ha a 80% feletti betegség nem következik be.         

Várt eredmény?  

Vajon létezik-e olyan    kritikus érték, amelynél kisebb   (kevesebb fa) esetén a   

rendparaméter értéke kisebb átmenettel ugyan, de zérus, azonban amelynél nagyobb   

értékekre (több fa) a   rendparaméter értéke drasztikusan megnő (1-hez közeli)?  

 Összefoglalva (Kuramoto-modellhez hasonlóan): 

                                

                               

 Az „elvárás” logikus lehet, hiszen minél több fa 

van a kertben, a fák annál közelebb vannak 

egymáshoz és az átterjedés valószínűsége annál 

nagyobb, míg kevés fa esetén éppen ellenkezőleg 

történik. 

2. Adott   és jól definiált kezdeti értékek               esetén a vizsgált időtartományban 

(    ) hányadik napon tetőződött a járvány (mikor volt a csúcson) és ez a populáció hány 

százalékát érintette? 

Ehhez ábrázoljuk a tetőződési nap          sorszámát, illetve a járvány tetőződésének 

mértékét (%) a fák (   számának a függvényében.  
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Várt eredmény? 

 Kapunk-e valami „szépet”?  

Mire van szükségünk? 

Hagyományosan törvényszerűségek megfogalmazásával, egyenletek felírásával, majd 

megoldásával, matematikai úton oldunk meg egy ilyen jellegű problémát. Azonban mint azt 

az előadássorozat alatt láthattuk, ez korántsem mindig olyan egyszerű. Több olyan esetet is 

láthattunk, ahol ennek a mai napig nincs ilyen jellegű egzakt bizonyítása. Azonban a 

modellalkotás és számítógépes technika, programnyelvek és algoritmusok használata sokszor 

megkönnyítheti, sőt akár helyettesítheti is ezt a fajta bizonyításmódot. Tekintettel a probléma 

matematikai bonyolultságára, mi is számítógépes segítséget veszünk igénybe! Ez több részből 

tevődik össze. Mielőtt azonban rátérnék az informatikai háttérre, szükségesnek érzem leírni az 

elkészült projektmunka pedagógiai hátterét! 

Pedagógiai háttér, avagy a projektmunka 

 

Hogyan is fogjunk neki egy ilyen összetett (fizikai-matematikai-informatikai) feladatnak, ha 

nincs kellő informatikai tudásunk a dologhoz, mégis a fizikai mondanivalója alapján annyira 

mozgatja a fantáziánkat, hogy ezt feltétlenül be szeretnénk venni a jövő évi fizika tábori 

projektbe? 

Mi is az a fizika tábor a budapesti Berzsenyi Dániel Gimnáziumban? 

A 2014-es projektmunkánk a 8.C és 12.C osztályos tanulókkal  

Pendulum hullám élőben és szimuláción 

A tanulóknak egy közösen kiválasztott fizikai téma keretében kell csoportokban, az iskolai 

fizika táborban bemutatásra kerülő projektmunkán dolgozniuk tanári felügyelet mellett. 
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Az iskola 40-50 tanulója vesz részt a minden évben megrendezésre kerülő fizika táborban. A 

13-19 éves tanulók meghívásos alapon juthatnak be a 4 napos táborba, amely komoly előzetes 

munkát és felkészülést igényel. A szaktanárok válogatják be a diákokat az addigi 

teljesítményük alapján. Főként a fizika, matematika és biológia-kémia tagozatokról, de ez 

nem feltétele a bekerülésnek. Előfordulhat humán avagy nyelvi tagozatosok jelenléte is, 

azonban tekintettel a háttértudásuk különbözőségére, ez elég ritka. A korosztálybeli 

változatosság így is erős odafigyelést igényel. Az előzetes felkészítés során szaktanári 

irányítás mellett kiscsoportokban egy-egy projekten dolgoznak. A munkafolyamat végén 

ezeket a táborban mutatják be egymásnak a diákok. 10-15 darab 3-5 fős csapatban dolgoznak. 

A projektnek nincsen előre kötött formája. Lehet ez egy adott témában egy vagy több kísérlet, 

mérés, kiértékelés bemutatása, kísérleti eszköz építése, számítógépes szimuláció elkészítése. 

Esetenként történeti háttérrel, avagy elméleti, számítási leírások bemutatásával egybe kötve. 

 A diákok a szaktanárral együtt találják ki a témát, amin részben önállóan, illetve a projekt 

nehézségétől, bonyolultságától és életkori sajátosságoktól függően megfelelő mértékű tanári 

segítséggel munkálkodnak a tábort megelőző 1-2 hónapban. A táborban a bemutatott 

projektmunkákon kívül vannak egyéb programok is. A tábort megelőző programok közé 

tartozik például a már hagyománnyá vált Polaris Csillagvizsgáló látogatása. A tábor folyamán 

tanárok által vezetett csoportfoglalkozások (többségében évfolyamonkénti bontásban 

kísérletezés, mérés, amely túlmutat az alapórákon), meghívott előadók (kísérletező est, 

fizikatörténeti „esti mese”), éjszakai csillagvizsgálás, folyamatos szorgalmi „túrórudi 

feladatok”, amik elvégzéséért, kitalálásáért jutalmat lehet kapni. Lehet ez egy feladatlap 

érdekességekkel, avagy egy eszköz kipróbálása, majd működésének megfejtése. Ezen kívül a 

4 nap alatt egy kis túrázás, sportolás szintén fizikai feladatokkal egybe kötve. A tábor végén 

elsőként a tanárokkal, majd a táborban részt vevő összes diákkal értékeljük a bemutatókat, a 

tartott csoportfoglalkozásokat. Lezárásként ezen értékelések tükrében, valamint az elkészült 

videó anyag megtekintésével a tábort követő héten a csoportok külön-külön, a vezető tanárral 

is értékelik a csoport több hetes közös munkáját! A tábor helyszíne legtöbbször egy 

előadótermekkel/tantermekkel felszerelt erdei iskola. 

Összefoglalva:  

- előzetes közös programok 

- projektmunka bemutatók 

- csoportfoglalkozások 

- „túrórudi-feladatok” 

- meghívott előadók 

- csillagvizsgálás 

- sportolás 

- reflektálás és értékelés 
 

Témaötletek az elmúlt évekből: (http://fizika.berzsenyi.hu/fizika-tabor) 

o Héron eszközök 

o Rubens-féle cső 

o Vitorlázás fizikája 

o Konyhafizika 

o Olimpiai rekordok 

o Minden, ami szárazjég 

o Stroboszkóp 

o NXT-robotok 

o Lavinák 

o Radioaktív mérések 

http://fizika.berzsenyi.hu/fizika-tabor
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o Különféle rakéták 

o Elektrokémia 

o Mágneses jelenségek 

o Doppler-effektus 

o Optikai rácsos kísérletek 

o Mikrohullámú sütő fizikája

 

Célok: 

- csoportmunka készségének elsajátítása 

- önálló munka elsajátítása 

- saját időbeosztás (elkészítése tanári segítséggel) 

- saját felelősség 

- prezentációkészítés (PowerPoint, Prezi, stb. – tanári instrukciók mentén) 

- eszközkészítés, barkácsolás saját ötletek és tanári útmutatás alapján 

- szertárismeret, szertár használata és rendbetétele (kezdetben tanári felügyelettel) 

- fizikai, matematikai és informatikai továbbképződés (fizikatörténet, elmélet, 

gyakorlat, számítások, kísérletezés, mérés, szimuláció készítés, programozás, stb.) 

- 60 fős „közönség” (50 diák + 10 tanár) előtti előadói, kísérletezői készségek 

elsajátítása (tanári instrukciók mentén) 

- kreativitás, önállóság, precizitás, pontosság, egymásra való odafigyelés 

Hogyan is kezdjünk neki a „beteges kertecske” projektnek?  

 

Kooperatív jelenségek és interdiszciplináris vonások ???- erre vagy felcsillan egy diák szeme, 

vagy fejvesztve elmenekül.   

A rend és rendezetlenség, spontán szinkronizáció, kollektív viselkedésformák, a modellalkotás 

jelentősége, a statisztikus fizika módszerei, avagy mivel is foglalkozhat egy fizikus? 

http://angel.elte.hu/~vicsek/old/mindegyvtfejezet.pdf 

Érdemes egy (vagy akár több) bevezető órát tartani, ami vázolja, miről is van szó!? Ez a fent 

említett címszavakból egyáltalán nem egyértelmű – érdekes kérdés, a fentiekből ki mire 

asszociál? Hogyan érdemes a témához hozzáállni, milyen jellegű problémákat lehet felvetni, 

hogyan érdemes őket továbbgondolni, milyen jelenségek, módszerek, lehetőségeink vannak!? 

Ez a téma tökéletesen rámutat arra, hogy a fizika mennyire szerteágazó, mennyire 

„együttműködő” más tudományágakkal, és néha bizony olyan helyeken is felüti a fejét, ahol 

talán nem is számítanánk rá. Arról nem is beszélve, hogy csak magamból kiindulva, mennyire 

gondolkodásra inspiráló az egész jelenségkör. 

Megjegyzés: Ezt a rövidke bevezetést, összefoglalót, kedvcsinálót, agyi munka elindítót a 

témában jelen projekt alkalmával is megtettem. A szimuláció készítésre buzdított két 

fiatalemberrel leültünk és meséltem nekik az előző szombati doktori képzéses élményeimről, 

miről is szól ez a tárgyam, hosszasan beszélgettünk, majd hagytunk némi időt. Hagytuk 

leülepedni a dolgokat, hogy mindenki gondolkodjon, milyen probléma jutna eszébe. Majd 

újabb konzultációk és ötletek következtek, mígnem rátaláltam a szóban forgó KÖMAL 

cikkre, amit szépen lassan sikerült letisztáznunk, mit is kezdhetnénk vele. Természetesen, egy 

http://angel.elte.hu/~vicsek/old/mindegyvtfejezet.pdf
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táborozás alkalmával, 3-5 diákkal, más korosztállyal ez egészen más eredményeket is hozhat. 

Úgy érzem, a jövő évi fizika táborra való készülést ezzel megkezdtük az azóta már elballagott 

aggokkal. Azonban a „beteges kertecske” mellett terveim között szerepel egy hasonló 

„kedvcsináló” prezentáció formájában való előadása, esetlegesen egy szinkronizációs kísérlet 

elkészítése és bemutatása. A téma nagy előnye, hogy komolyabb matematika és informatika 

nélkül is lényegében bármilyen korosztállyal feldolgozható. Olyan diák pedig remélhetőleg 

akad a felsőbb évfolyamokon, aki a szimulációknál, mint ahogyan most is láttuk, örömmel 

segédkezik. A különböző korosztályok együttműködése az idei közös (8.C és 12.C) 

munkánkban is nagyon hasznosnak bizonyult. (Komoly matematikára pedig alkalmasak 

lehetnek az iskolai matematika tábor hasonló projektmunkái, ahol sűrűn idegen nyelvű 

cikkből dolgoznak a diákok.) 

 

„Kedvcsináló lista” (Néda Zoltán a Fizika Doktori Iskola hallgatói számára tartott 5x1,5 

órás előadássorozata alapján): 

- önszerveződés, „külső karmester” irányítása nélkül rend a rendezetlenségből 

(mesteregyenlet, rendparaméter, fázisátalakulások, kritikus érték, modellek, stb.) 

 majmolás „kék-sárga” hajúak 

 ideges és nyugodt patkányok 

 spontán mágneses rend kialakulása (Ising modell) 

 „flocking” modell (madárraj) 

 csordák, halrajok mozgása 

 gerjeszthető közegek modellje, mexikói hullám (térbeli és időbeli rendeződés) 

 idegsejtek működése, kémiai reakciók modellezése 

 zarándokok a Kába-kő körül, műjégpályán korcsolyázók 

 Mona Lisa festményt megtekintők 

 gyertyaláng 

- spontán szinkronizációs problémák (időbeli rendeződés) 

 vastaps, vuvuzela 

 Millennium Bridge, London 

 Huygens ingaórái 

 metronómok 

 oszcillátorok (Kuramoto-modell) 

 kelet-ázsiai tűzlegyek (szentjánosbogarak) 

 tücskök ciripelése, békák kuruttyolása 

 szinkronizáció áramkörökben 

 szív sejtjeinek összehúzódása 
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- további példák: 

 szociológiai rendszerek (emberi viselkedés, pl.: pánikhelyzetek vizsgálata) 

 szavazó-modell 

 földrengések, törések, tördelési folyamatok (pl.: festékek) – rugó-tömb modell 

 lavinák, homokdomb modell 

 tőzsde 

 fraktálok, hópehely, zúzmara, kristályok kialakulása 

 baktériumok, amőbák, mikroszkopikus élőlények mozgása 

 internet, pénzügyi folyamatok modellezése 

 közlekedés 

- a jelenleg tárgyalt „beteges kertecskéhez” hasonló problémák a témakörben: 

 Perkolációs modellek (átszivárgás)  

o víz / gőz átszivárogása a kávé-szemcsék között a kávéfőzőben 

o járványterjedés leírására 

o szociális hálók (információterjedés) modellezésére 

http://atom.ubbcluj.ro/jferenc/upload/e13.pdf 

http://info.berzsenyi.hu/programozas/feladatok/perkolacio 

 Sejtautomaták (Cellular automaton) 

http://agens.blog.hu/2011/02/02/sejtautomatak 

http://www.cs.ubbcluj.ro/~bittologatok/eloadasok/2009/CA.pdf 

http://www.komal.hu/cikkek/kg/sejtauto/kutyak.h.shtml 

http://atom.ubbcluj.ro/jferenc/upload/11.pdf 

 Epidemiológiai modellek (fertőzési modellek, járványtan: a betegségek elterjedésének 

statisztikai vizsgálatával foglalkozó orvosi tudományág) 

http://www.cs.elte.hu/blobs/diplomamunkak/bsc_alkmat/2009/tolnai_katalin_viktoria.

pdf 

 Erdőtűz-modell (Forest-fire model) 

Tekintettel arra, hogy ezen ötletek jórészt az előadások alatt bővebben is előkerültek, ezeket 

itt nem részletezném, hacsak nem annyit, hogy természetesen tagozattól és egyéb életkori 

sajátosságoktól (életkor, csoportösszetétel) függően érdemes az említettekről „csak” mesélni, 

avagy bővebben, akár matematikai formulákba is bocsátkozni. Az egyik legfontosabb 

tulajdonsága ennek a témának azon túl, hogy viszonylag kevesen hallottak róla, hogy 

mindenféle korosztálynak, elképesztően sokrétűen, lényegesen különböző módokon lehet 

erről beszélni; és ezzel alapjaiban változtathatja meg mind a projektmunka formáját, 

mondanivalóját, mind pedig a diákok fizikáról való elképzelését, a tantárgyhoz való 

hozzáállásukat. Bevallom őszintén, nekem is megfordult a fejemben, hogy szakmát váltok.  

A jelenségek magukért beszélnek, és közben nem kevés fizikát is tanulunk, beleleshetünk 

olyan részeibe, amiről ezelőtt még csak elképzeléseink sem voltak. Az előadássorozat után 

http://atom.ubbcluj.ro/jferenc/upload/e13.pdf
http://info.berzsenyi.hu/programozas/feladatok/perkolacio
http://agens.blog.hu/2011/02/02/sejtautomatak
http://www.cs.ubbcluj.ro/~bittologatok/eloadasok/2009/CA.pdf
http://www.komal.hu/cikkek/kg/sejtauto/kutyak.h.shtml
http://atom.ubbcluj.ro/jferenc/upload/11.pdf
http://www.cs.elte.hu/blobs/diplomamunkak/bsc_alkmat/2009/tolnai_katalin_viktoria.pdf
http://www.cs.elte.hu/blobs/diplomamunkak/bsc_alkmat/2009/tolnai_katalin_viktoria.pdf
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több osztályban is meséltem az élményeimről, aminek nyomán az egyik osztályomtól a 

következő „búcsú-idézetet” kaptam a tanév végén:  

 

„Az univerzum nemcsak furcsább, mint feltételezzük, de még annál is furcsább, mint amit 

egyáltalán fel tudunk tételezni.” - John Burdon Sanderson Haldane, angol származású 

genetikus és evolúcióbiológus. 

 

A programozás (Tree Disease – „BetegesKertecske”) 

 

Ha szerencsénk van, az iskolában is akad olyan diák, aki ehhez nálunk sokkalta jobban ért, és 

miután némi „kedvcsináló” által felvillanyozódtak, önmaguktól is elkezd járni az agyuk, 

problémák merülnek fel, amelyek megoldásra várnak, és amelyeket közösen letisztázva, a 

konkrét feladatot szívesen le is programozzák „bizonyítás” céljából, hogy kielégítsék 

kíváncsiságukat. Egy projekt munka létrejöhet ilyen formában is. A tanár (vagy valaki/valami 

más) megteremti az alapokat, az érdeklődést, elhinti a problémát, elhúzza a mézes bödönt a 

diák nózija előtt, majd vár. Az érdeklődő diák innentől önálló erőkre tör, kíváncsi, utánajár, 

agyal, kérdez, konzultál a tanárral, letisztázódnak a felgyülemlett témakörök (sajnos 

mindennek nem lehet egyszerre nekiesni), majd „ügyeskedik”. Na már most, nekem 

szerencsémre, ahogyan már több helyen megemlítettem, vannak ilyen diákjaim. Nevezetesen 

Forrás Bence és Czövek Márton voltak segítségemre a 12.C osztály matematika tagozatáról, 

akikkel pont ennek a tanévnek a tavaszán egy hasonló fizika tábori projekt keretében is együtt 

dolgoztam. A 8.C osztályosok segítőiként készítettek egy igazán minden elképzelést 

felülmúló programot a „pendulum hullám” jelenségéhez. (A programot az érdekesség 

kedvéért csatoltam.) A projekt részleteiről az alábbi oldalon találhatók információk négy 

különböző cikk keretében: http://fiziq2014.blogspot.hu/2014_03_01_archive.html. 

Jelen esetben, mialatt Ők az érettségijükre készültek, én konzultáltam az informatika 

tanárukkal, ahol körvonalazódott, mi is az, ami megoldható ilyen rövid időbeosztásban, és mi 

is kell nekünk ehhez!? Fontosnak érzem megjegyezni, hogy a fiúk ezt abszolút jókedvből, 

kihívásból, érdeklődésből készítették. Bár reményeim szerint, a jövő évi fizika táborban (és 

más helyeken is) ezt a munkát fogjuk még kamatoztatni. Azt is hozzátenném, hogy a fizikai-

matematikai-informatikai háttér ugyanúgy fontos számukra, mint a külcsín. Nem csak 

elkészítettek egy programot, ami kellő mennyiségben lefuttatja a kért jelenséget és számol, 

hanem gondoltak a programozáshoz kevésbé értőkre is (többek között rám). Esztétikai 

szempontokat is figyelembe véve elkészült egy igen látványos, „felhasználóbarát” szimuláció: 

a végeredményt szövegesen is megjeleníthető, grafikuson ábrázoló, adatokat exportálni tudó, 

csúszkákkal könnyen kezelhető, változtatható bemeneti paraméterekkel, valamint igényes 

grafikával rendelkező „Beteges kertecske” nevű program. (Az elkészült TreeDisease nevű 

Java-alkalmazást mellékletben csatoltam.) 

http://www.citatum.hu/szerzo/John_Burdon_Sanderson_Haldane
http://fiziq2014.blogspot.hu/2014_03_01_archive.html
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Ezek alapján 4 dologra volt szükségünk: 

Program1: Szükségünk van egy programra, amely a megadott (esetenként akár könnyedén 

változtatható) paraméterekkel lefuttatja a kívánt jelenséget, majd a számunkra 

kérdéses/szükséges információkat, adatokat szolgáltatja. A vizsgált jelenség futtatását 

százszor vagy akár egymilliószor is elvégzi. A diákok többszöri tesztelés után a 100/250 db 

futtatásnak megfelelő érzékenységű beállítást választották (az előbbit az exportáláshoz, 

utóbbit a grafikonon történő ábrázoláshoz). Ennek szempontja természetesen az volt, hogy 

ennél több futtatás esetén lényegi változást már nem tapasztaltak, így időspórolás 

szempontjából nem növelték feleslegesen a teljes vizsgálódási időt a már szükségtelen 

futtatások számával. 

Program2: Az előbbi futtatásokból készült adatokat lementi, táblázatszerűen összesíti 

(Exportálás gomb). 

Program3: A fenti adatokból grafikont készít az elemzéshez (Grafikon generálása gomb). 

Program4: A vizuális ingerek kedvéért, látványos szimulációval mutatja be 1-1 kiválasztott 

esetben, hogyan is történik a fertőződés terjedése. 

Végül a fiatalok, számomra is meglepetésként ám nagyon hasznos módon, ezeket egyetlen 

programba gyúrták össze, a lehető legegyszerűbbé téve így a vizsgálódást. 

A programkészítés kritikus pontjai:  

- kezdeti értékek                    „jól” definiálása: „jól” alatt itt azt értem, hogy az 

elemzés során ne legyen nagyon „egyoldalú” (egyértelmű) az eredmény 

- a többszöri megbetegedést azért zártuk ki az eredeti feladatkörből, mert előzetes 

végiggondolások alapján, enélkül rettenetesen megnőhet a futtatási idő, akár nagyon sok 

lépést követően sem derülne ki bizonyossággal, hogy megbetegszik-e a teljes  populáció 

(vagy annak akár egy része) vagy sem 

- ugyan emiatt szükség volt egy gyógyulási folyamatra, amiről az eredeti KÖMAL cikk 

nem ír 

- hasonlóan a gyógyulás 80 % feletti megbetegedés esetére vonatkozó korlátozására, 

amelyet csak később vezettünk be (a feladat pontosításánál részletesen szó volt ennek 

szükségességéről) 

- futtathatóság: adott beállítások esetén meddig (mennyi ideig és mekkora populációra) 

érdemes a vizsgálódást folytatni, hogy „elegendő” információt nyerjünk a „pontos” 

statisztikához, azonban feleslegesen ne növeljük meg a futtatási időt (mire van 

szükségünk/mit bír a rendszer) 

o az adott beállítások tapasztalatai alapján      esetén már mindenképpen eléri a 

rendszer a 80%-os megbetegedési arányt, aminek következményei már 

visszafordíthatatlanok 
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o hasonlóan a tapasztalatok azt mutatták, hogy          alatt végigfut a program, 

ahonnan már nem változik a fák állapota 

- a     grafikon ábrázolásánál is fontos az exportált adatok „mennyisége”, a futtatások 

száma, a vizsgált időtartam, az   változtathatóságának mértéke, a futtatási idő 

- a diákok többszöri futtatással ezt is ellenőrizték, hogy a kirajzolódó grafikonok mennyire 

térnek el egymástól, és ehhez igazították a futtatás érzékenységét (adott beállítások 

mellett ehhez 100-szor fut le minden lehetséges   érték esetén) 

- ne legyen túl egyszerű, sem túl bonyolult 

- igyekeztünk a lehető legegyszerűbb modellektől elvonatkoztatva életszerű paramétereket 

is bevinni a feladatba: 

o ne feltétlen   nap után gyógyuljon meg, hanem csak ha   napon át nem fertőzött 

meg más fát 

o a valószínűség távolságfüggése 

o méretezés (gyümölcsfák ültetési távolsága) 

Kiértékelés 

 

A program megnyitható a mellékletben csatolt TreeDisease nevű Java alkalmazás 

segítségével. Az idő szűkössége miatt egyetlen „jól” definiált paraméterekre folytattunk 

részletes vizsgálódást. Lényegi változás a többi paraméterezés esetén sem találunk, inkább 

csak szélsőséges, úgymond egyértelmű eseteket. Mint például az alábbiak: 

- amennyiben a járványterjedés hatósugara ( ), avagy a kezdeti fertőzöttség (  ) 

valószínűsége túl nagy, a fák igen hamar megbetegszenek 

- amennyiben a vizsgálódási idő (    ) túl rövid, vagyis a változások még messze nem 

értek véget, téves eredményeket kaphatunk 

- ha a meggyógyulás folyamatát befolyásoló   paraméter (hány nap után gyógyulhat meg) 

túl kicsi, úgy nagyon hamar minden fa meggyógyul, avagy még meg sem betegedett; ha 

túl nagy, akkor pedig hamar elterjedhet a betegség az egész kertben 

- ha a kert méretét befolyásoló   értéke túl kicsit, akkor a fák számát jellemző   értékének 

növelésével, nagyon gyorsan túl közel kerülnek egymáshoz a fák, így a betegség 

elterjedése gyorsabb lesz 

- valamint, amit mi is figyelembe vettünk, hogy ha L értéke túl nagy (bár ez 

realisztikusabb, hiszen az engedélyezett          ), akkor a fák számát viszonylag 

sokáig kell növelni a betegség kritikus elterjedéséhez, ami viszont lassítja a futtatási időt 

(természetesen ez lenne az igazán ideális vizsgálódás, ha a fák távolsága a kritikus érték 

körül ≈10 méter lenne, hiszen ekkor igazán érdekes a járvány terjedésének vizsgálatával 

foglalkozni)  
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Emlékeztetőül az általunk vett kezdeti „jól” definiált értékek (a programban az értékek 

csúszkákkal állíthatók): 

       ,         ,     ,   

a gyümölcsfák száma:                   .              

       – az adott (még) egészséges fára vonatkozóan a fertőzés elkapásának valószínűsége az 

i-edik beteg fától, ha az egészséges fa attól    távolságban helyezkedik el. 

A fertőzés valószínűségét a következőféleképpen definiáljuk:  

                 ; azzal a kitétellel, hogy 

természetesen önmagát egyetlen fa sem tudja 

megbetegíteni, még ha látszatra ennek valószínűsége 

éppen 1 is lenne.         

A vizsgálandó időszak:                    . 

A színek értelmezése: 

 zöld – egészséges fa  piros – beteg fa 

 kék – a már egyszer meggyógyult fa, amely innentől kezdve immunis a járvánnyal 

szemben 

 

1. Kérdés 

Legfeljebb hány      gyümölcsfa fér el a kertünkben anélkül, hogy a fák 80%-ánál több kapja 

el a betegséget? 

Ennek vizsgálatához ábrázoljuk a   rendparamétert az   függvényében! 

    , ha a 80 % feletti betegség bekövetkezik, 

    , ha a 80% feletti betegség nem következik be.         

Beállítjuk a szükséges paramétereket, megnyomjuk a „START” gombot, ekkor elindul egy a 

paraméterezésnek megfelelően felvett kiindulási kertet tekintve a szimuláció. Láthatjuk, 

hogyan betegszenek meg, avagy éppen gyógyulnak meg a fák, hogyan terjed el a betegség a 

kertecskénkben. A csúszkák alatt a program feltünteti, hogy a megadott    alapján konkrétan 

az adott esetben mekkora volt a kezdeti betegségarány, majd a futtatás alatt folyamatosan 

jelzi, hogy hányadik napnál járunk, és aznap éppen mekkora volt a betegségarány a területen, 

valamint azt a napot és betegségarány értéket, ami addig a maximálisnak bizonyult (mikor és 

mekkora mértékben tetőződik a járvány – 2. kérdés). Bármikor meg lehet állítani („STOP” 

gomb) vagy lehet új esetet generálni („Új kert”). 

   

       

1 

0 
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Az „Exportáláls” gombbal kimenthetjük az adatokat egy txt fájlba, amelyet könnyen 

megnyithatunk, felhasználhatunk az elemzésre, azonban a számunkra jelenleg érdekes 

rendparaméterhez tartozó grafikont a „Váltás grafikonra”, majd a „Grafikon generálása” 

gombok segítségével a program magától elkészíti nekünk. 

Ehhez a program minden beállított   értékre (                 ) 250-szer futtatja le a 

programot, és vizsgálja, hogy eléri-e a fertőzés aránya a kritikus 80 %-ot vagy sem, majd a 

kapott eredményeket átlagolva ábrázolja a   rendparaméter értékét a fák számát meghatározó 

  érték függvényében. 

Megjegyzés: Az előbbiek alapján az adatok exportálásakor 250 futtatás történik minden egyes 

n-re, ami meg is felel a valóságnak, de mint már említettük, csak az exportálás esetében. A 

grafikon rajzolásánál csupán 100 futtatás készül el. Az eltérés hátterében az áll, hogy az 

adatokkal való közös kísérletezgetéskor a programot író fiatalok úgy látták, hogy a grafikon 

esetében a nagyobb pontosság (több futtatás) a rajzban gyakorlatilag nem észlelhető, és mivel 

az volt a cél, hogy a felhasználó minél hamarabb lássa a grafikont, a 100 futtatás ehhez 

tökéletesen elégnek bizonyult. Az exportáláskor azonban konkrét számokat ad meg a 

program, amelyekkel aztán a későbbiek során tovább lehet dolgozni, így itt célszerűbbnek 

tűnt, hogy több adattal, ezzel együtt pedig pontosabb értékekkel számoljanak. Ez is olyan 

„apróság”, ami csak a futtatás során derült ki. 

Az általunk beállított értékekre az alábbi ábrák mutatják a kívánt grafikont több különböző 

futtatás által (ezzel érzékeltetve, hogy a 100 futtasásos érzékenység valóban elegendő 

adatmennyiséget hordoz, hiszen lényegi különbség nem észlelhető a grafikonok között). 

 

 

A különböző futtatások eredményei lényeges eltérést nem mutatnak a grafikonokban 
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A   rendparaméter az adott területen lévő fák számát jellemző   értékének függvényében 

A számunkra is csodás meglepetés, hogy a görbe valóban egyezni látszik a Kuramoto-

modellben is tapasztalható, várt rendparaméter-grafikonnal. Kis  -ekre, amikor a fák elég 

távol helyezkednek el egymástól, a kert meggyógyul (avagy meg sem betegedik); nagy  -

ekre, amikor a fák távolsága csökken, így a járvány terjedésének valószínűsége nő, akkor 

bizony a kertünk terménye odavész. A köztes helyzetekben, a kritikus   érték körül 

változatosabb az eloszlás. Ennek értéke a grafikonról leolvasható:         körül van. 

Külön vizsgálandó lehet a kritikus pont (  ) körüli sáv szélessége, amikor a rendparaméter 

értéke:      , vagyis amikor a betegségterjedés nem „egyértelmű”. Ez nálunk egy nem túl 

széles tartomány. A paraméterek állításával ez a sáv szélesebb-keskenyebb lesz. Az idő 

rövidsége miatt nem volt lehetőségünk ennek részletes vizsgálatára, ugyanis a program 

sikerességének köszönhetően rengeteg paraméter változtatható, így a teljesség igénye nélkül 

csak 1-2 beállítás variálásával győződtem meg róla, hogy valóban módosul ennek a 

tartománynak a szélessége, de a függvények alakja (a szélsőséges esetektől eltekintve) úgy 

tűnik, lényegében nem különbözik egymástól. 
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Az alábbi ábrákon a különböző   értékekre látható néhány „tipikus” eset, variációs lehetőség: 

 

 

    esetén még a betegség 

halvány gondolata is csak ritkán 

üti fel a fejét a kertecskénkben. 

 

 

 

 

 

     esetén, ha meg is jelenik 

a betegség, rövid időn belül 

meggyógyulnak a fák anélkül, 

hogy a legtöbb esetben bárkit is 

megfertőztek volna. 

 

 

     esetén a kiindulás (baloldali ábra) és a végállapot (jobboldali ábra) is többségében 

az ábrákon látható eredményt hozta az      esethez hasonlóan. 
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     esetére hasonló az észrevétel a kiindulási (baloldali ábra) és a végállapot (jobboldali 

ábra) vizsgálata során azzal a különbséggel, hogy láthatóan már több a megbetegített, majd 

kigyógyult és immunissá vált egyed. 

 

 

     esetén szembetűnő a változás az előző esethez képest. (Kiindulási-baloldali, 

végállapot-jobboldali ábra.) 
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Ami igazán érdekes azonban, hogy ekkor kezdődnek meg a futtatás közbeni „legszebb” 

elrendeződések, amikor viszonylag gyorsan, de szemmel követhetően gyógyulnak és 

betegednek meg az egyes fák bizonyos tartományokban. Erre láthatunk példákat a 20. nap 

környékén készült felvételek alapján. 

 

     esetén (a kritikus pont közelében) a végkimenetel már egészen eltérő lehet, ahogyan a 

három különböző végállapotot mutató ábrán is láthatjuk. 

 

 

 

 

     esetén viszont az „egyetlen” 

(többségében előforduló) végállapotot az 

rendparaméter grafikonja alapján 

vártnak megfelelően az alábbi ábra 

mutatja.  
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2. Kérdés 

 

Adott   és jól definiált kezdeti értékek                esetén a vizsgált időtartományban 

(      hányadik napon tetőződött a járvány (mikor volt a csúcson) és ez a populáció hány 

százalékát érintette? 

Ehhez ábrázolni érdemes a tetőződési nap          sorszámát, illetve a járvány tetőződésének 

mértékét (%) a fák (   számának a függvényében. 

Idő hiányában a grafikonok még nem készültek el. Így marad feladat bőven a jövő évi 

fizikatáborra is a projekttel kapcsolatban. A program jelenleg kiírja a szükséges adatokat 

minden egyes futtatás végén a csúszkák alá (mikor és mekkora részben volt a csúcson a 

vizsgált populációban a fertőződési arány), azonban táblázatszerűen (vagy grafikusan 

ábrázolni) az adatokat kinyerni még nem lehet a programmal. Egy-két vizsgálódást 

folytattam, egyesével lefuttatva, a „jól” definiált értékekkel. 

Tapasztalatok: 

Ami nyilvánvaló: 

- ha   értéke nagyon kicsi, akkor nyilván meg sem kezdődik a terjedés, a kiinduláskor 

beteg fák egyszer csak meggyógyulnak (ez az eset nagyjából     -ig áll fenn) 

- ha   értéke nagyon nagy, akkor a betegég nagyon hamar szétterjed:       esetén 

(vagyis 10.000 fával egy 1 km
2
-es területen) ez körülbelül 4 nap volt. 

Ami érdekes lehet: 

- a köztes helyzetekben a változás bizonyos helyeken viszonylag gyors léptékű, máshol 

lassabb (ehhez lenne jó a még el nem készült grafikon), nem pontos statisztika alapján a 

következőket tapasztaltam: 

 

n 
maximálisan elért 

betegségarány 

melyik napon 

következett ez be 

<21 ≈2,5% (kezdeti érték) 0 

21 <10% <10 nap 

30 60-80 % 10-20 nap 

38 ≈100% 10-20 nap 

45 100% 8-12 nap 

100 100% ≈4 nap 

 

Megjegyzés: A vizsgálódást és a paraméterek további állítgatását, bővítését, finomítását 

bizonyára sokáig lehetne még folytatni. 
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A feladat továbbgondolása 

 

A feladatunk lényegében végtelen sokféle módon megjeleníthető, továbbgondolható. A jó hír, 

hogy jelen tapasztalataim alapján a gyerekek fantáziája legalább olyan gyorsan (ha nem 

gyorsabban) pörög, mint az enyém pörög az előadások óta, így nem okoz problémát, további 

jelenségeket találni, ötleteket, megoldandó kérdéseket felvetni! 

Csak egy-két ötlet:  Kert helyett 6x6-os osztályterem, beteg diákokkal, influenzajárvánnyal 

- milyen feltételek mellett lesz az egész osztály beteg  

- természetesen ebben a modellben nem a diákok száma változna (bár a megbetegedett 

diákokat ágynyugalomra is utasíthatja az orvos), hanem azok az alapparaméterek, 

amiket az eredetileg kitűzött feladatban mi adottnak tételeztünk fel 

- változó lehet: 

o kezdeti betegség-valószínűség  

o a megbetegedés/gyógyulás valószínűségének módja: például x nap után 

mindenképpen meggyógyul, többször is megfertőződhet, otthoni pihenésre 

utasítja az orvos, stb.  

o többféle kórokozó, különböző megbetegedések 

o figyelembe venni a baráti kapcsolatok milyenségét, az érintkezések sűrűségét 

o különböző a diákok immunrendszerének erőssége 

o … és végtelen sokáig folytatható lenne az ötletek sora 

Érdemes a témában irodalmat is felkutatni, utána olvasni. Természetesen, ha a jelenségkör 

egy másik szeletét, mondjuk a szinkronizációt vesszük elő, akkor egészen más ötletek is 

felmerülhetnek. Ezekre a jövő év folyamán fényt derítünk. 

Összefoglalás 

 

Azt gondolom, hogy mind a két vállalkozó szellemű diák, mind én magam is nagyon 

inspirálónak éltem meg ezt a feladatot, még akkor is, ha eléggé idő szűkében éreztük 

magunkat így az év végén. Rengeteget tanultam (és azt gondolom, tanultunk) mind a 

programozás, mind a fizika egy új, még alig ismert területéről. Az, hogy ilyen feszített 

tempóban, két éppen érettségiző diák végül sikeresen el tudta készíteni ezt a szimulációt, ez 

elképesztő lelkesedést rejt magában és óriási teljesítmény a fiúk részéről. Le tudtak ülni velem 

előtte is, közben is konzultálni, ha tudtunk, személyesen, jobb híján e-mailben. Az 

informatikai részről abszolút önállóan (néhol a tavaszi, hasonlóan „felhasználóbarát” 

projektmunka tapasztalatait már felhasználva), fizikai részről a feladat részleteit közösen 

pontosítva, kidolgozva, az én elképzeléseimet abszolút meghaladva egy sikeres szimulációt 

készítettek el. Ez számomra igen nagy dolog. Az utolsó pillanatig nem lehettem benne biztos, 

hogy készen leszünk, a feladat statisztikai eredményeivel kapcsolatosan pedig még csak ez 

után lehetett vizsgálódni. Külön öröm, és őszintén szólva ezt remélni is alig mertem, hogy 

bizony a rendparaméter „szófogadóan viselkedett” és visszaadta a várt eredményt.  
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