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Povzetek 

Kako dolgo lestev, ki je vzporedna s tlemi, lahko nesemo okoli ovinka, ki ga ustvarita med 

seboj pravokotna hodnika širin   in  ? Če vprašanje postavimo bolj matematično, kako dolga 

daljica gre lahko okoli ovinka oblike črke L. Tako se glasi problem lestve.  

Problem kavča pa je sledeč. Dana sta hodnika s širinama   in  , kjer je    . Hodnika sta 

pravokotna drug na drugega. Kolikšna je najdaljša dolžina kavča pravokotne oblike s širino  , 

kjer je      , ki še lahko gre okoli ovinka? Tudi v tem primeru mora biti kavč vzporeden 

s tlemi. 

To sta problema, s katerima smo se ukvarjali tekom tega diplomskega dela. Oba smo rešili na 

štiri različne načine. Problem lestve nam da vedno enak rezultat, medtem ko so rešitve 

problema kavča različne. Prve tri rešitve nam dajo polinom šeste stopnje in enačbo za dolžino 

kavča. Četrta rešitev pa nam da izrek, s katerim lahko izračunamo širini hodnika. 

Problem lestve je matematičen problem, saj neskončno tanka lestev ne obstaja. Problem kavča 

pa je bolj uporaben. Rešitve problema kavča lahko uporabimo za pomoč pri premikanju 

pohištva, če imamo v stanovanju oziramo hiši pravokotne ovinke, kjer se srečata hodnika. 

Ključne besede: 

Problem lestve, problem kavča, ekstremi funkcije, ovojnica družine krivulj, astroida, 

kardioida.  



 
 

Abstract 

What is the length of the longest ladder that can be carried horizontally around the right-

angled corner, created by hallways of widths a and b? To put it more mathematically, how 

long a line segment can be manoeuvred around the L-shaped corner? This is The Ladder 

Problem. 

The Moving Couch Problem: Given hallways of widths   and   meeting at a right angle, 

where    , what is the longest rectangular couch of width  , where      , that can be 

manoeuvred around the corner? Similarly, the couch has to be horizontal to the ground. 

These are the problems we were dealing with. Both were solved in four different ways. The 

Ladder Problem always results in the same way. On the other hand, the solutions to The 

Moving Couch Problem are not the same. The first three solutions give us the sixth-degree 

polynomial and the equation for the length of the couch. The fourth solution provides a 

theorem by which we can calculate the widths of the hallways. 

The Ladder Problem is a mathematical problem because an infinitely thin ladder does not 

exist. The Moving Couch Problem is a more useful one. The solutions of The Moving Couch 

Problem can be used to help moving furniture in case you have a house or an apartment with 

rectangular corners where the hallways meet. 

Key words: 

The ladder problem, the couch problem, maxima and minima, envelope of a family of curves, 

asteroid, cardioid. 

MSC (2010): 11D41, 26A02.   
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1. Uvod 

Kako dolgo lestev, ki je vzporedna s tlemi, lahko nesemo okoli ovinka, ki ga ustvarita med 

seboj pravokotna hodnika širin   in  ? Če vprašanje postavimo bolj matematično, kako dolga 

daljica gre lahko okoli ovinka oblike črke L. Tako se glasi problem lestve. 

Problem lestve se pojavi že vsaj v letu 1917, takrat je problem rešil Licks [1]. Najdemo ga v 

matematičnih tekstih pod nalogami z ekstremi funkcije in je tema veliko spletnih strani, ena 

izmed njih je stran avtorja Szapiela [2]. Pogosto se pojavlja v tujih člankih, medtem ko je v 

slovenski literaturi redko omenjen. Glavni vir, za nastanek tega diplomskega dela, je članek 

avtorja Kalmana [3], v katerem sta problem lestve in kavča obdelana na več različnih načinov. 

Vendar pa se da oba problema rešiti še na več drugih načinov in vse znane rešitve smo opisali 

v tem diplomskem delu. 

Problem kavča je podoben problemu lestve, le da ima kavč določeno širino. Problem kavča se 

glasi. Dana sta hodnika s širinama   in  , kjer je    . Hodnika sta pravokotna drug na 

drugega, kot pri problemu lestve. Koliko je lahko dolg najdaljši kavč pravokotne oblike s 

širino  , kjer je      , ki še lahko gre okoli ovinka? Tudi v tem primeru mora biti kavč 

vzporeden s tlemi. 

Tudi problem kavča se veliko pojavlja v tuji literaturi, najdemo ga v članku avtorja Morettija 

[4]. Poleg tega na raznih matematičnih forumih študentje iščejo rešitve za problem kavča. Na 

podlagi njihovih komentarjev lahko ugotovimo, da se ta problem pojavlja tudi na izpitih. Vse 

to nam dokazuje aktualnost tega problema. Zakaj in kdaj se je ta problem pojavil, ni znano. 

Mogoče se je pojavil iz resničnih življenjskih situacij, ko so ljudje premikali pohištvo. Pojavil 

pa se je verjetno v istem času kot problem lestve. 

Teorija, ki jo potrebujemo, da bomo lažje rešili problem lestve in kavča, je opisana v drugem 

in tretjem poglavju. Drugo poglavje vsebuje definicije in izreke o ekstremih funkcije. To nam 

bo v nadaljevanju prišlo prav za določanje lastnosti funkcij. 

V tretjem poglavju je opisana ovojnica ali ogrinjača družine krivulj. Tam sta opisani tudi dve 

metodi iskanja ovojnice. Najbolj pomembna stvar pri tem poglavju je astroida, ki jo bomo v 

nadaljevanju velikokrat uporabili. Astroida je ovojnica določene družine premic in igra 
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ključno vlogo pri neposrednem reševanju problema lestve in kavča. Za primer in zanimivost 

pa je dodana še kardioida, ki je ovojnica družine krožnic. 

V nadaljevanju je obravnavan problem lestve. Ta problem je rešen na štiri različne načine, a 

povsod dobimo enak rezultat. Rešitev 1 in 2 sta rešeni geometrijsko in sta precej preprosti 

rešitvi problema lestve. Rešitev 3 dobimo s pomočjo odvoda, pri čemer si pomagamo s teorijo 

o ekstremih funkcij. Tudi rešitev 4 temelji na dani teoriji in že omenjeni astroidi. Torej, če 

poznamo astroido, vemo, kakšna je rešitev. Lahko pa jo seveda izračunamo. 

Tudi problem kavča v petem poglavju je rešen na štiri različne načine, ampak vsak način 

reševanja da različne izraze za rešitev. Rešitvi 2 in 3 problema kavča prav tako kot rešitev 4 

problema lestve temeljita na astroidi. Rešitev 2 problema kavča je povezana z rešitvijo 4 

problema lestve. Rešitev 3 pa sledi iz rešitve 2 problema kavča. Rešitev 1 temelji na 

geometriji, kjer si pomagamo z odvodi. Rešitev 4 pa je nekaj čisto posebnega. 

V šestem poglavju so konkretni izračuni. Najprej za problem lestve, kjer je bil potreben le en 

izračun, na podlagi katerega dobimo vse rezultate. Sledijo izračuni za problem kavča, pri 

čemer smo dobili štiri različne izraze za rešitev. Prvi primer ni bil dober, ampak je bil izbran z 

namenom, da lahko predstavimo rešitve po vseh metodah.  
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2. Ekstremi funkcije 

Definicija 1. Funkcija   ima lokalni ekstrem v točki       , če točka   premore tako 

okolico, na kateri vrednosti funkcije niso večje (lokalni maksimum) oziroma manjše (lokalni 

minimum) od     , tj. 

          oziroma           za vsak   iz neke okolice točke  . 

O strogem lokalnem maksimumu oziroma strogem lokalnem minimumu govorimo, če 

nastopa strogi neenačaj za vsak     iz neke okolice točke  . 

Funkcija   ima globalni ekstrem v točki     , če vrednosti funkcije niso večje (globalni 

maksimum) oziroma manjše (globalni minimum) od     , tj. 

          oziroma           za vsak     . 

Vsak globalni ekstrem je tudi lokalni ekstrem. 

Odvod nam omogoča raziskovanje lastnosti funkcij, s pomočjo naslednjih trditev. 

Trditev 1. Če za odvedljivo funkcijo   na intervalu       velja      oziroma     , je   

tam naraščajoča oziroma padajoča. Še več, če velja strogi neenačaj, potem velja stroga 

monotonost. Posebej, če na intervalu       velja     ,  je funkcija tam konstantna. 

Z uporabo odvoda veliko hitreje preverimo monotonost kot s preverjanjem po definiciji. Z 

uporabo odvoda pa ne dobimo vedno celotne informacije. 

Trditev 2. Če ima   na intervalu          lokalni ekstrem v točki   in je odvedljiva v točki 

 , velja        . Točki  , za katero velja        , pravimo stacionarna točka funkcije  . 

Trditev 2 nam omogoča, da lahko najdemo tiste lokalne ekstreme, ki so v notranjosti domene 

funkcije in v katerih je funkcija odvedljiva. Iščemo jih med njenimi stacionarnimi točkami. 

Če je funkcija definirana na zaprti množici in povsod odvedljiva, iščemo lokalne ekstreme 

samo v njeni notranjosti, v ostalih točkah pa posebej. Na  funkciji, definirani na odprti 

množici in povsod odvedljivi, na ta način najdemo vse njene lokalne ekstreme. 

Naslednja trditev nam omogoča raziskovanje lastnosti posamezne stacionarne točke. 
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Trditev 3. Naj bo   odvedljiva funkcija na intervalu       in         njena stacionarna 

točka. Potem sklepamo: 

 če velja      na levi okolici točke   in      na desni, ima   v točki   strogi lokalni 

minimum; 

 če velja      na levi okolici točke   in      na desni, ima   v točki   strogi lokalni 

maksimum; 

 če velja      ali      na okolici točke   razen v  ,   v točki   nima lokalnega 

ekstrema (ima prevoj z vodoravno tangento). 

Lastnost stacionarne točke lahko raziščemo tudi s pomočjo ustreznega višjega odvoda 

funkcije, če ta obstaja. 

Trditev 4. Naj bo   stacionarna točka funkcije   ter naj za neki     velja           in 

          za       (število   je torej stopnja prvega neničelnega odvoda v točki  ). 

 Če je število   liho, potem funkcija   v točki   nima ekstrema (ima prevoj z vodoravno 

tangento). 

 Če je število   sodo: 

o ko je          , ima   v   lokalni maksimum, 

o ko je          , ima   v   lokalni minimum. 

Torej, če je funkcija odvedljiva, hitro najdemo lokalne ekstreme. V notranjosti domene vsak 

ekstrem iščemo med stacionarnimi točkami. Lastnost teh stacionarnih točk določimo s 

pomočjo trditev 3 ali 4. V okolici točke, ki pripada domeni, a ni v njeni notranjosti, preiščemo 

obnašanje funkcije posebej. 

Če funkcija ni odvedljiva, je iskanje ekstremov veliko bolj zapleteno, v nekaterih primerih 

tudi neizvedljivo (Kolar, 2003, str. 87-89). 
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3. Ovojnica 

Ovojnica ali ogrinjača ali s tujko envelopa družine krivulj v ravnini je krivulja, ki je tangentna 

v vsaki točki na eno od članic družine. Točko na ovojnici si lahko predstavljamo kot limito 

presečišč dveh bližnjih krivulj, ko se ena bliža drugi. To lahko posplošimo na ploskve v 

prostoru in tudi na višje razsežnosti. Preprosto to povemo, da je ovojnica družine krivulj 

tangentna na vsakega člana družine krivulj (v ravnini) ali ploskev (v treh razsežnostih) 

(»Envelope«, 2012). 

3.1.  Ovojnica družine krivulj 

Družina krivulj v pravokotnem kartezičnem koordinatnem sistemu    je dana z enačbo  v 

obliki 

             (1) 

Pri tem je   parameter. Za vsako vrednost    enačba definira krivuljo    v spremenljivkah    

in  . 

Kot primer si oglejmo družino premic, ki je definirana z enačbo  

  

 
 

 

   
    (2) 

Vsak   nam da premico v ravnini   , katerih odseka na koordinatnih oseh sta   in    . Bolj 

na splošno zapišemo kot  

  

    
 

 

    
    (3) 

kar definira družino premic, ki imajo odseka na koordinatnih oseh v      in     . 
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Slika 1:  Prikaz nekaj članic družine premic, definirane z enačbo              . 

Slika 1 zgoraj prikazuje nekaj članic družine premic, definirane z enačbo (2). Premice 

naredijo vzorec, ki nakazuje novo krivuljo. Ta krivulja označuje mejo, ki so jo te premice 

izrisale. To krivuljo, ki je tangentna v vsaki točki na eno premico, imenujemo ovojnica 

družine premic. Dve metodi, kako poiskati ovojnico družine krivulj, je Kalman napisal v [7] 

in sta opisani spodaj. 

3.2.  Prva metoda iskanja ovojnice 

Iščemo ovojnico družine krivulj, ki je dana z enačbo  

            

Že prej smo omenili, da si lahko točko na ovojnici predstavljamo kot limito presečišč dveh 

bližnjih krivulj, ko se ena bliža drugi. Prva krivulja ima enačbo           . Druga 

krivulja, ki ustreza parametru      ima enačbo              . Poiskati želimo 

presečišče teh dveh krivulj, seveda če presečišče obstaja. Te dve bližnji krivulji dasta  
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in v limiti, ko     , 
  

  
         . Zaradi zveznosti parcialnega odvoda  

  

  
          

zadoščata koordinati te točke enačbama  

            

  

  
           

Naj bo družina            taka, da limitna lega presečišča obstaja za vsak  , ki je na 

nekem intervalu. Enačbi            in 
  

  
          se dasta potem za tak   razrešiti, 

kakor pravi Vidav [8]. 

Iz obeh enačb izločimo   in dobimo novo enačbo, ki vsebuje le   in  . To je enačba ovojnice. 

To metodo uporabimo na družini premic (2). Da bomo dosledni s prejšnjim opisom, 

spremenimo obliko enačbe v  

 

 
 

 

   
      

To enačbo moramo odvajati po  , kar bo lažje, če jo zapišemo v obliki  

                     (4) 

Za     je to premica    , za     pa je to premica    . Odvajamo po   in dobimo 

              (5) 

Združimo enačbi (4) in (5) in eliminiramo  . Enačbo (4) pomnožimo s 4 in dobimo 

                              

Iz enačbe (5) izrazimo    in dobimo 
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Drugo enačbo vstavimo v prvo in poenostavimo: 

                                           

                                       

                        

                       

                    

To je enačba ovojnice za družino premic (2), prikazana na sliki 2. Če     zamenjamo z √   

in     zamenjamo z √  , dobimo       √         Opazimo, da je ovojnica 

parabola s simetralo    , skozi točke      ,       in (  ⁄    ⁄ ). 

 

Slika 2: Ovojnica družine premic               , je parabola s simetralo    . 
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3.3.  Druga metoda iskanja ovojnice  

Alternativno metodo, kako poiskati ovojnico družine krivulj, izvedemo tako, da vsako članico 

družine zapišemo v parametrični obliki, to je s parom enačb 

 

         

          

kjer sta pri danem  ,   in   funkciji spremenljivke  . Za različne vrednosti   dobimo različne 

krivulje družine. 

Bližnji krivulji         ,          in            ,             nam dasta v 

limiti, ko     , (
  

  
 

  

  
), vektor v smeri tangente ovojnice. Ta tangenta pa je kolinearna z 

vektorjem članice (
  

  
 

  

  
). Zato je točka       na ovojnici, če velja 

||

  

  

  

  

  

  

  

  

||     

To nam da enačbo, ki vsebuje   in  . S to enačbo eliminiramo   iz parametrične enačbe, ki 

definira družino. Če lahko izrazimo spremenljivko   s parametrom  , to je       , potem 

dobimo enačbi 

            

             

ki predstavljata ovojnico družine krivulj v parametrični obliki. 

Kot primer uporabimo pravkar povedano na družini premic v splošni obliki (3). Za vsak   

dobimo premico, ki ima odseka v      in      na koordinatnih oseh. To lahko zapišemo v 

parametrični obliki kot  
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Uporaba druge metode iskanja ovojnice da 

||

  

  

  

  
  

  

  

  

||  |
               

          
|     

Če opustimo zapis odvisnosti od  , dobimo najprej 

                 

iz česar sledi 

  
   

       
  

Opazimo tudi 

     
   

       
  

Tako parametrična oblika za našo družino premic da 

   
    

       
 

  
    

       
  

kar je ovojnica v parametrični obliki, vlogo parametra pa igra  . 

V primeru (2) je        in         . Ovojnica je tako dana v parametrični obliki z 

  
  

 
 

  
      

 
  

To je enačba ovojnice za družino premic (2) v parametrični obliki, prikazana na sliki 3. 

Ovojnica je parabola s simetralo     skozi točke      ,       in    ⁄    ⁄   

           . 
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Slika 3: Ovojnica je parabola z osjo    .  

3.4.  Astroida 

Astroida je ravninska krivulja, ki jo sestavljajo štirje enako dolgi loki, kakor vidimo na sliki 4. 

Prištevamo jih med superelipse, ki imajo enačbo    ⁄       ⁄     . Astroida je tudi 

hipocikloida s štirimi konicami. Hipocikloida je v geometriji ravninska krivulja, ki nastane 

kot sled gibanja stalne točke na obodu manjše krožnice, ki se brez zdrsa kotali znotraj večje 

krožnice. Hipocikloida je po nastanku podobna cikloidi, ki pa nastane s kotaljenjem brez 

zdrsa krožnice po premici (povzeto po »Hipocikloida« [10]). Astroida je hipocikloida, pri 

kateri ima kotaleči se krog štirikrat manjši polmer kot mirujoči. 
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Slika 4: Astroida. 

Ime astroida izhaja iz grške besede astér, ki pomeni zvezda. Ima še druga imena, kot so 

tetrakupspida, kubocikloida in paracikloida (»Astroida«, 2012). 

Astroida v centralni legi je določena z enačbo  

    ⁄     ⁄     ⁄  (6) 

v kartezičnih koordinatah. 

V parametrični obliki je enačba astroide  

           

(7) 

            

Astroida nastane tudi kot ovojnica daljic, ki drsijo med pravokotnima osema tako, da sta oba 

konca daljice vedno na oseh. Tako ovojnico dobimo, če opazujemo lestev, ki drsi ob steni ali 

pri dvižnih garažnih vratih, kjer se zgornji rob premika ob stropu, spodnji pa se odpira 

navzven itd. 
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3.4.1.  Primer 1 - astroida  

Oglejmo si, kako nastane astroida kot ovojnica daljic dane dolžine  , ki drsijo med 

pravokotnima osema. Vsak zaporeden položaj daljice lahko zapišemo z linearno enačbo. Naj 

bo   kot med daljico in pozitivno polovico osi  , kakor je prikazano na sliki 5. Preseka med 

daljico in osema sta pri       in      . Tako je družina premic glede na parameter   

definirana z enačbo 

 
 

    
 

 

    
    (8) 

 

Slika 5: Parameter   med daljico in pozitivno   osjo. 

Območje Ω je množica vseh črt družine, kakor je prikazano na sliki 6. Da bomo bolj natančni, 

kot predlaga Kalman [3], omejimo   na interval [    ⁄ ] in na presek vseh črt s prvim 

kvadrantom.  



14 
 

 

Slika 6: Območje Ω prikazuje vse daljice iz družine. 

S pomočjo prve metode iskanja ovojnice poiščimo ovojnico družine premic, dane z enačbo 

(8). Prva enačba, ki jo potrebujemo je 

 

    
 

 

    
      

Druga enačba je odvod enačbe  (8) po parametru  . Dobimo 

     

     
 

     

     
    

Če zgornjo enačbo preuredimo, dobimo 

 
              (9) 

Iz enačb (8)  in (9) želimo odpraviti parameter  . Preuredimo enačbo (9) v obliko 

     
   ⁄

   ⁄
  

kar nas pripelje do 
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   ⁄

√   ⁄     ⁄
  

     
   ⁄

√   ⁄     ⁄
  

Sedaj lahko nadomestimo      in      v enačbi (8) in dobimo enačbo, ki vsebuje le   in  . 

   ⁄ √   ⁄     ⁄     ⁄ √   ⁄     ⁄    

Poenostavimo in dobimo 

    ⁄     ⁄    ⁄     

Opazimo, da je zgornja enačba enaka enačbi (6), ki je enačba astroide. Iz te enačbe lahko 

izpeljemo tudi parametrično obliko enačbe astroide. V enačbi za      in      zgoraj 

zamenjamo √   ⁄     ⁄  z    ⁄ . Tako dobimo 

            

             

Opazimo, da imata zgornji enačbi enako obliko kot enačbi (7), ki sta enačbi astroide v 

parametrični obliki. Parameter je kot  . 

3.4.2.  Primer 2 - kardioida 

Prej smo govorili o družinah premic, sedaj pa si poglejmo še primer družine krožnic. Družino 

naj sestavljajo vse tiste krožnice, ki potekajo skozi koordinatno izhodišče, središča pa imajo 

na krožnici z enačbo         , kjer je      pozitivna konstanta, kakor je prikazano 

na sliki 7. Poiščimo ovojnico družine krožnic, ki nastane, ko središče   velike krožnice  , 

potuje po malem krogu  . 



16 
 

 

Slika 7: Velika krožnica   s središčem   na mali krožnici  , ki poteka skozi koordinatno 

izhodišče  . 

Najlažje bomo izračunali enačbo ovojnice, če uporabimo polarne koordinate, kot predlaga 

Razpet [11]. Dana mala krožnica   ima v polarnih koordinatah enačbo         . 

Izberimo na tej krožnici točko  , ki ji ustreza kot  . Velika krožnica  , ki poteka skozi 

koordinatno izhodišče  , s središčem v   ima premer          .  Naj bo   polarni kot 

točke   na krožnico  . Iz pravokotnega trikotnika razberemo, da je polarni radij   točke   

enak           . Enačba velike krožnice   v polarnih koordinatah je torej: 

                  

Kot   je parameter. Po prvi metodi iskanja ovojnice dobimo ovojnico družine kot rezultat 

izločitve parametra   iz sistema enačb: 
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Za en obhod dane krožnice teče kot   po intervalu     ⁄    ⁄  , kot   pa po intervalu 

      . Iz tega sklepamo, da leži kot      na intervalu       . Po adicijskem izreku  

                           

dobimo iz druge enačbe            . Torej je kot      lahko samo  . Izrazimo 

    ⁄  in vstavimo v         .  Tako najdemo ovojnico naše družine krožnic: 

        (
 

 
)             

 

Slika 8: Kardioida. 

Dobljena enačba             je enačba kardioide ali srčnice v polarnih koordinatah.  

Kardioida je epicikloida, prikazana na sliki 8. Epicikloida je ravninska krivulja, ki nastane pri 

spremljanju izbrane točke na krožnici (imenujemo jo epicikel), ki se brez drsenja vrti po 

zunanji strani druge fiksne krožnice. Kardioida lahko nastane kot ovojnica na prej opisan 

način, ko središče   velike krožnice  , potuje po malem krogu  . Nastane pa lahko tudi tako, 

da jo opiše poljubna točka na krožnici z radijem  , ki se brez drsenja kotali po zunanji strani 

enako velike krožnice. 
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Enačba kardioide v parametrični obliki je 

                 

                  

kjer je   polmer krožnice in   parameter. V kartezičnem koordinatnem sistemu pa je enačba 

kardioide enaka 

                           

Kardioida je tudi konhoida krožnice in nožiščna krivulja krožnice glede na katerokoli njeno 

točko. Zrcalna podoba kardioide na vsaki krožnici s središčem v osti je parabola. Več o 

konhoidah in nožiščnih krivuljah najdemo na primer v knjigi avtorja Razpeta [11]. 
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4. Problem lestve 

Kako dolgo lestev, ki je vzporedna s tlemi, lahko nesemo okoli ovinka, ki ga ustvarita med 

seboj pravokotna hodnika širin   in  ? Če vprašanje postavimo matematično, kako dolga 

daljica gre lahko okoli ovinka oblike črke L, kar kaže slika 9 spodaj. Problem lestve se je 

pojavil že vsaj v letu 1917. Najdemo ga v matematičnih tekstih pod ekstremi in je tema veliko 

spletnih strani. 

 

Slika 9: Problem lestve.  

Standardna rešitev tega problema se začne z zasukom vprašanja. Koliko meri najkrajša lestev, 

ki se bo zataknila? Tako se problem spremeni iz iskanja maksimuma v iskanje minimuma. Ta 

zasuk naredi problem bolj privlačen, ampak se nam postavi vprašanje, ali je mogoče rešiti 

problem lestve brez zasuka. 

4.1.  Zgodovina problema lestve 

Singamster [12] je naredil obsežno kronologijo problemov, v kateri je omenjen tudi problem 

lestve. V njej je zapisal, da se problem pojavi v knjigi, ki jo je napisal Licks [1] leta 1917. 

Licksov problem je v tem, da moramo najti najdaljšo ravno palico, ki jo lahko vtaknemo v 

okrogel jašek na stropu sobe, kjer je višina sobe   in premer jaška  , kakor kaže slika 10. 

Licksov problem je ekvivalenten problemu lestve, omenjenemu zgoraj. V svoji knjigi je 

zapisal rešitev, ki danes velja za standardno rešitev problema lestve. Poiskal je najkrajšo 
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palico, ki se zatakne s pomočjo kota med palico in tlemi. Na koncu je Licks dodal »To je 

preprost način rešitve problema, ki je mnogim predstavljal veliko oviro.« (Licks, 1917: str. 

89) . 

 

Slika 10: Licksov problem lestve. 

Dan Kalman je raziskoval problem lestve. Izbral je vzorec osmih učbenikov iz matematične 

analize med letoma 1816 in 1902. Njegovo iskanje je bilo neuspešno, saj ni našel nobene 

omembe problema lestve in tudi ne kakšnega ekvivalentnega problema. V teh knjigah je sicer 

našel veliko nalog z maksimumi in minimumi, od katerih jih je precej še zdaj aktualnih. Poleg 

tega je imela več kot polovica teh knjig poglavje tudi o ovojnicah. Po naključju je našel v 

učbeniku Haddona [13] iz leta 1862 primer, pri katerem lestev drsi po steni, ampak ni v zvezi 

z maksimumom ali minimumom, gre za ovojnico. 

V sodobnem času se pojavlja veliko različic problema lestve, ki so teme tekočih raziskav. To 

je problem zofe, ki zajema večjo površino, ki gre okoli ovinka med hodnikoma dane širine. 

Problem zofe se pojavi v veliko knjigah in člankih kot nerešen problem. 

4.2.  Rešitev 1 

Lestev se premika okoli ovinka tako, da njeni krajišči drsita po zunanji steni. Premaknemo jo 

iz lege    v lego     , kakor je prikazano na sliki 11. Premik iz   v    lahko naredimo kot 
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rotacijo okoli točke na pravokotni simetrali od    , kakor predlaga Fletcher [14]. Ravno tako 

velja za premik iz   v   . Lokacija lestve oziroma daljice je dana z dvema točkama na daljici. 

Tako sledi, da je mogoč premik iz lege    v lego      kot rotacija okoli  .  

 

Slika 11: Lestev oziroma daljico premaknemo iz lege    v lego     . 

Določimo, katera točka na daljici    je v stiku z ovojnico. Naj bo daljica    pravokotna na 

  . Potem se mora točka   premikati po daljici    tako, da bo    vedno pravokotna na   . 

Tako je točka   točka dotika med    in ovojnico. 

 

Slika 12: Daljica    je vedno pravokotna na   .  

Opišimo geometrijo na sliki 12.        , kjer je   dolžina lestve. Iščemo pravokotno 

razdalja   od osi  , ki jo bomo označili z   . Takoj dobimo          in    

             . Tako je pravokotna razdalja                 . Potrebujemo 

tudi pravokotno razdaljo   osi  , ki jo označimo z   . Podobno kot prej je          in 
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                , tako je                 . Na podlagi tega dobimo 

parametrično enačbo ovojnice 

          

(10) 

           

Z uporabo znane enakosti               dobimo enačbo v kartezičnem koordinatnem 

sistemu, to je 

    ⁄     ⁄     ⁄   (11) 

Najdaljša lestev, ki gre lahko okoli ovinka, je tista, ki se dotakne notranjega kota s 

koordinatama      . Tako je dolžina najdaljše lestve enaka 

       ⁄     ⁄    ⁄   (12) 

4.3.  Rešitev 2 

Lestev bo šla okoli ovinka, če je v stiku s   in je točka  , okoli katere se vrti lestev, 

postavljena tako, da je    pravokotna na   , kot kaže slika 13. Na sliki ni prikazana taka 

situacija, kar se že vidi iz tega, da    ni pravokotna na     

 

Slika 13: Lestev oziroma daljica     bo šla okoli ovinka, kadar je v stiku s   in bo daljica    

pravokotna nanjo. 
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Če je daljica    pravokotna na   ,  potem je njen naklon 

  

 
 

   

   
  (13) 

S pomočjo podobnih trikotnikov dobimo 

  

 
 

 

 
  (14) 

Enačbo (14) preoblikujemo v      ⁄ , ki jo vstavimo v enačbo (13) in dobimo 

  

  
 

   

  
  
 

 
      

      
 

 

 
  

Ker     , dobimo 

        (15) 

in podobno, ko vstavimo      ⁄  v enačbo (13) dobimo 

         (16) 

S pomočjo Pitagorovega izreka izračunamo dolžino lestve       

                  

       ⁄    ⁄          ⁄    ⁄    

    ⁄ (   ⁄     ⁄ )
 

    ⁄ (   ⁄     ⁄ )
 
 

     ⁄     ⁄    

Rešitev je enaka, kot pri rešitvi 1 

       ⁄     ⁄    ⁄   (17) 



24 
 

4.4.  Rešitev 3 

Lestev nesemo okoli pravokotnega ovinka vzporedno s tlemi, kjer je en hodnik širine a, drugi 

hodnik pa je širine  , kakor je prikazano na sliki 14 spodaj. Na sliki je prikazan kritičen 

trenutek, to je stik lestve z notranjim kotom ovinka oziroma dotik daljice    in točke  . 

Kako dolga lestev gre lahko okoli ovinka? 

 

Slika 14: Daljica    predstavlja lestev. 

Lestev je predstavljena z daljico   , ki je dolžine  . Recimo, da je točka   od izhodišča 

oddaljena   in ima tako koordinate      . Iščemo še koordinate za točko  , ker smo določili 

 , so tako koordinate za     √      . Enačba družine daljic je tako 

 

 
 

 

√     
      

Najpomembnejša točka na sliki je  , kakor pravi Szapiel [2]. Njeni koordinati sta      . 

Lestev se dotakne  , če velja 

  

 
 

 

√     
      (18) 

Če se lestev ne dotakne točke  , velja 
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√     
      

Torej lahko nesemo lestev okoli ovinka pri tistem  , za katerega ima funkcija 

 
     

 

 
 

 

√     
   (19) 

minimum, kjer mora biti        za vse        

Sedaj moramo poiskati minimum funkcije      in preveriti, če je večji ali enak nič. 

Izračunamo prvi odvod      , s katerim bomo poiskali ekstrem in drugi odvod       , ki nam 

pove ali je minimum ali maksimum. 

 
       

 

  
 

  

         ⁄
 

 

(20) 

       
  

  
 

          ⁄               ⁄

        
                 

Ker je drugi odvod          za vsak      , je v tej točki lokalni minimum. Iz enačbe 

(20), izrazimo    

 
 

  
 

  

         ⁄
   

           ⁄        

     ⁄     ⁄         

  (   ⁄     ⁄ )     ⁄    

 
     

   ⁄  

√   ⁄     ⁄
  (21) 
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Sedaj lahko izračunamo   , če imamo dane podatke     in   in pogledamo ali je          

Če je        , je lestev maksimalne dolžine, ki bo še šla okoli ovinka. Torej, ker nas 

zanima maksimalna dolžina iz enačbe (19), izrazimo  , kjer je         

 

 
 

 

√     
     

in vstavimo (21) ter dobimo 

 √   ⁄     ⁄

    ⁄
 

 

 √  
   ⁄

   ⁄     ⁄

   

     ⁄ √   ⁄     ⁄     ⁄ √   ⁄     ⁄  

      ⁄     ⁄    ⁄   

Maksimalna dolžina lestve, ki lahko še gre okoli ovinka je     

 

4.5.  Rešitev 4 – neposreden pristop 

Standardna rešitev problema lestve se začne z zasukom, kakor smo že omenili zgoraj. Kadar 

problem zasukamo, ne iščemo več najdaljše lestve, ki bo šla okoli ovinka, ampak iščemo 

najkrajšo lestev, ki se bo zataknila. Pri neposrednem načinu obravnavamo daljico, ki gre okoli 

ovinka tako, da zasede čim manj prostora. Ta način predlaga Kalman [3]. Začnemo tako, da je 

daljica postavljena vzdolž ene zunanje stene. Recimo z levim koncem v izhodišču in z desnim 

koncem v točki        Levi konec daljice premikamo po   osi, tako da je desni konec še 

vedno na   osi. Na ta način je daljica oddaljena od vogala v točki       kolikor je le lahko, to 

kaže slika 6. Po vsem skupaj je treba poudariti, da če lestev ne bo šla okoli ovinka na 

tradicionalen način, potem ne bo šla okoli ovinka ne glede na to, kaj naredimo. 

Ko premikamo daljico po steni, kakor je napisano zgoraj, se izriše območje Ω, kakor je 

prikazano na sliki 6. Zunanja meja območja Ω je del krivulje, ki smo jo opisali zgoraj, to je 

astroida in njena enačba je 
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   ⁄     ⁄     ⁄   

Kakor smo zgoraj napisali, ima astroida obliko zvezde s štirimi kraki. Za problem lestve nas 

zanima le tisti del, ki leži v prvem kvadrantu. Torej bo šla daljica okoli ovinka, kadar bo 

območje Ω ostalo znotraj hodnikov. Ekstremen primer je takrat, ko točka       leži na mejni 

krivulji območja Ω, torej takrat, ko velja 

   ⁄     ⁄     ⁄   

Najdaljša daljica, ki gre lahko okoli ovinka, ima dolžino  

      ⁄     ⁄    ⁄   

Ta rešitev ni mogoča, če ne poznamo mejne krivulje območja Ω. Če jo poznamo, primer 

postane jasen. Z lahkoto si predstavljamo območje kratke daljice, ki gre okoli ovinka in tudi 

kaj se zgodi, če povečujemo dolžino daljice. V nasprotju z običajnim pristopom nas ta vodi do 

neposrednega razumevanja procesa maksimizacije. V kontekstu z enačbo astroide razumemo, 

zakaj ima formula za ekstremno vrednost   tako obliko. 
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4.6.  Razširitev problema lestve 

Manjša različica problema lestve je prikazana na sliki 15. Tak primer se pojavi, če je na 

hodniku blizu ovinka postavljena ovira. Ta ovira jo lahko omara, miza ali kakšen podoben 

predmet. Problem je enak kot prej. Zanima nas, koliko meri najdaljša lestev, ki gre lahko 

okoli ovinka, kjer je sedaj vdolbina. 

 

Slika 15: Ovira na hodniku blizu ovinka. 

Do rešitve pridemo takoj s pomočjo ovojnice. Predstavljajmo si območje Ω, ki ga izrišejo črte 

iz družine, ki imajo dolžino  . Če se območje Ω izogne obema točkama       in      , potem 

gre daljica okoli ovinka. Ko povečujemo dolžino  , se ovojnica širi iz izhodišča. Kritična meja 

nastopi takrat, ko se ovojnica dotakne katere od točk       in      . Takrat ima daljica 

najdaljšo možno dolžino. Maksimalna dolžina   je tako dana kot 

        {(    ⁄     ⁄ )
  ⁄

     ⁄     ⁄    ⁄ }  

Problem lestve lahko razširimo tudi v drugo smer in ga naredimo bolj verjetnega. Problem 

lestve predpostavi, da lestev nima širine. Kaj pa se zgodi, če rečemo, da ima lestev določeno 

širino? Tak primer bomo obravnavali v nadaljevanju in mu bomo rekli problem kavča. 
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5. Problem kavča 

Dana sta hodnika s širinama   in  , kjer je    , kakor je prikazano na sliki 16. Hodnika sta 

pravokotna drug na drugega, kot pri problemu lestve. Koliko je lahko dolg najdaljši kavč 

pravokotne oblike s širino  , kjer je      , ki gre še lahko okoli ovinka? Tudi v tem 

primeru mora biti kavč vzporeden s tlemi. 

5.1.  Rešitev 1 

Tako kot pri problemu lestve zasukamo problem kavča. Namesto, da iščemo najdaljši kavč, ki 

bo šel okoli ovinka, iščemo najkrajšega, ki se bo zataknil. Ta kavč se bo v nekem trenutku 

dotikal notranjega kota in obeh zunanjih sten hodnika. Tako se ponovno problem spremeni iz 

iskanja maksimuma v iskanje minimuma, kot pri problemu lestve. 

 

Slika 16: Problem kavča. 

Dolžina, katere minimum iščemo, je razdalja med   in  , pravi Moretti [4]. To sta točki, ena 

je tam, kjer se  kavč dotakne spodnje stene (    ) in druga, kjer se dotakne desne stene 

(   ). Izberemo si parameter  , ki je naklon kavča, ta parameter opiše lego kavča na 

hodniku. Za parameter bi lahko izbrali tudi kot med kavčem in spodnjo steno hodnika. 

Če hočemo določiti točki   in  , potrebujemo enačbo za spodnji rob kavča. Da bomo lahko 

določili enačbo premice, potrebujemo le presek z osjo  , ker je   naklon premice. Ko se kavč 
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dotakne izhodišča koordinatnega sistema, je pravokotna razdalja med spodnjim robom kavča 

in izhodiščem enaka širini kavča. Enačbo premice zapišimo kot        in uporabimo 

formulo za izračun razdalje med točko in premico. 

Razdaljo   med premico  :           in točko           izračunamo po formuli 

  
|         |

√     
  

V našem primeru imamo točko        in premico         . Tako dobimo 

  
|            |

√    
 

| |

√    
  

| |   √      

Presek premice z osjo   mora biti negativen, tako je     √    . Tako ima premica, ki 

predstavlja spodnji rob kavča enačbo  

      √      

Določimo, da je      za spodnji levi kot kavča in     za spodnji desni kot kavča. Na 

podlagi tega dobimo koordinate točka   in  , ki sta 

 (
    √    

 
   )   

 (      √    )  

Izračunamo razdaljo med točkama   in   ter tako dobimo dolžino kavča glada na naklon 

       . Dobimo  

√(  
    √    

 
)

 

 (    √         )
 

 

 √(  
 

  
) (      √    )
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Na začetku smo predpostavili, da je    . Najdaljša oz. najkrajša dolžina kavča, ki se 

zatakne, se zgodi takrat, kadar je    . Število     ustreza rešitvi, če in samo če je   

 , tako da prevzamemo, da je    . Še več, ker so vsi faktorji pod korenom pozitivni, 

poiščemo kar minimum tistega izraza, ki je pod korenom in nam ni potrebno odvajati 

celotnega korena. 

     (  
 

  
) (      √    )

 

          

 

  
((  

 

  
) (      √    )

 

) 

 
 

  
(  

   √    

 
) (             √    ) 

Zgornji odvod obstaja povsod na intervalu      . Faktorja    ⁄  in   (   √    )  ⁄  

sta oba pozitivna. Intervali, na katerih   narašča ali pada, so odvisni od zadnjega faktorja  

             √      

Faktor je zvezen na       in zamenja predznak le v njegovih ničlah. Rešitev bo na intervalu 

      v              √        ali               √       Ker smo 

  omejili na interval      , je vrednost –        √     na desni strani enačbe 

negativna. Tako mora za vsako vrednost   veljati         ali      ⁄    ⁄ . 

Kvadriramo obe strani enačbe               √    , uredimo in dobimo 

                                     

Naj bo polinom v zgornji enačbi na levi strani     . Kritične točke   so ničle polinoma 

    , ki ležijo na intervalu (     ⁄    ⁄ ). Polinom      je stopnje 6 in zato ne bomo mogli 

natančno določiti njegovih ničel. Ampak z uporabo znanih izrekov lahko določimo, katere 

ničle polinoma      ustrezajo kritičnim točkam  , in upamo, da bomo lahko določili 

najdaljši oziroma najkrajši kavč, ki se zatakne. 

Descartesovo pravilo predznaka za določevanje števila pozitivnih in negativnih ničel 

poljubne algebrske enačbe pravi: število pozitivnih ničel enačbe        ni večje od števila 
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menjav predznakov v zaporedju koeficientov polinoma      in se lahko od njega razlikuje le 

za sodo število (»René Descartes«, 2012). 

Polinomu      se predznak zamenja dvakrat, zaporedje je      . Torej po 

Descartesovem pravilu je število pozitivnih ničel polinoma      0 ali 2. Na enem koncu 

intervala je           , kar je pozitivno, saj je    . Na drugem koncu je 

 (   ⁄    ⁄ )       ⁄ (   ⁄     ⁄ )(   ⁄     ⁄ )
 
, kar je negativno.  

Uporabimo izrek iz analize, ki pravi: Naj bo funkcija   zvezna na zaprtem intervalu [   ] in 

naj ima v krajiščih nasprotno predznačeni vrednosti, to je             Tedaj ima   vsaj 

eno ničlo na      , to je obstaja vsaj ena točka        , da je        (Globevnik in 

Brojan, 2012, str. 80). 

Tako vemo, da ima polinom      vsaj eno ničlo na intervalu (     ⁄    ⁄ )  Po 

Descartesovem pravilu ima natanko 0 ali 2 ničli. V našem primeru pomeni, da ima natanko 2. 

Še več, opazimo, da je vodilni koeficient pozitiven in tako gre      proti ∞, če gre   proti 

∞. Ponovno uporabimo izrek o srednji vrednosti in ugotovimo, da je naslednja pozitivna ničla 

na intervalu (   ⁄    ⁄   ). Ta rešitev ni prava in nam ostane le ena kritična točka     , ki je 

ničla polinoma      na intervalu (     ⁄    ⁄ ). Odvod       je negativen na levi strani 

kritične točke in pozitiven na desni strani, tako je v   minimalna vrednost od  . Na podlagi 

tega dobimo rešitev problema kavča. Najdaljši kavč, ki gre lahko okoli ovinka, ima dolžino 

  √(  
 

  
) (      √    )

 

  

kjer je   edina rešitev enačbe  

                                     

na intervalu (     ⁄    ⁄ ). 

Zgoraj smo omenili, da se problem lestve razlikuje od problema kavča v tem, da privzamemo, 

da lestev nima širine. Poglejmo, kaj se zgodi, če v rešitev za problem kavča vstavimo    . 

Polinom, kjer je     je                             in dolžina kavča, kjer 
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je     je   √(  
 

  )        . Iskana ničla polinoma      je očitno      ⁄    ⁄  

in jo vstavimo v enačbo za dolžino kavča, kjer je     ter dobimo 

  (   ⁄     ⁄ )
  ⁄

  

kar je pa ravno rešitev problema lestve.  

5.2.  Rešitev 2 – neposreden pristop 

Rešitev 1 temelji na zasuku problema tako, da ne iščemo najdaljšega kavča, ampak 

najkrajšega, ki se zatakne. V tem primeru bomo uporabili neposredni pristop, kakor smo ga 

pri rešitvi 4 problema lestve, kar pomeni, da bomo uporabili prvo metodo iskanja ovojnice. 

Sedaj  moramo upoštevati, da premikamo pravokotnik okoli ovinka. 

Na začetku je pravokotnik poravnan s stenami hodnika tako, da je spodnji rob pravokotnika 

na osi   in leva stran pravokotnika na osi  . Pravokotnik premikamo tako, da drsi spodnji levi 

kot po osi  , pri čemer spodnji desni kot pravokotnika drsi po osi  . Pri rešitvi 1 problema 

kavča smo rekli, da je skrajni primer, ko se bo pravokotnik dotikal notranjega kota in zunanjih 

sten, kakor je prikazano na sliki 17 spodaj.  

 

Slika 17: Problem kavča. 

Spodnji rob pravokotnika drsi tako kot daljica v problemu lestve, kjer se izriše območje Ω, 

kot v prejšnjem primeru. Sedaj nas zanima območje, ki ga izriše celoten pravokotnik. Zgornja 

meja območja je ovojnica družine premic, ki se gibajo kot zgornji daljši rob pravokotnika. Te 
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premice bomo opredelili v nadaljevanju za kavč z dolžino   in širino  . Začnimo s premico iz 

družine prvotnega problema lestve, katere presek s prvim kvadrantom daje dolžino  . 

Konstruirajmo vzporedno premico, kakor predlaga Kalman [3], na razdalji   in seveda v 

smeri stran od izhodišča. Iščemo ovojnico družine vseh teh vzporednih premic. 

Kakor prej parametriziramo premice te nove družine glede na kot   med kavčem oziroma 

pravokotnikom in negativno osjo  , kakor je prikazano na sliki 17. Vzporedni enotski vektor 

je dan kot m               in normalni enotski vektor je n             , ki kaže v 

prvi kvadrant. Ta dva vektorja zagotavljata enostaven način, kako definirati premice na 

določeni razdalji   od izhodišča. Premico v izhodišču, ki je vzporedna vektorju m, vzporedno 

premaknemo z  n. To določa točko na premici kot 

             

Skalarno pomnožimo obe strani enačbe z n in dobimo 

               

Premice prvotne družine so definirane z enačbo (8) in, če jo preoblikujemo, dobimo 

                       

Vidimo, da je premica oddaljena za           od koordinatnega izhodišča. Mi pa si želimo 

vzporedno premico, ki bo še dodatnih   enot oddaljena. Enačba za to premico je očitno 

                         

Uporabimo prvi način iskanja ovojnice. V ta namen definirajmo funkcijo 

                                  

Recimo, da je   neka dana vrednost. Enačba            definira eno premico družine. 

Podobno naredimo z 

                               

in dobimo premico prvotne družine z določitvijo         . Ker nam bo v naprej koristilo, 

zapišimo funkciji kot 
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Naš cilj je najti ovojnico premic, definiranih z  . Označimo družini tudi z   oziroma  .  

Naslednji korak bi bil, odstranitev parametra   iz enačb 

           

 

  
            

Ta pot do rešitve je kar zapletena, zato raje uporabimo dejstvo, da že poznamo ovojnico za  . 

Dejstvo je, da je vsaka premica iz družine   vzporedna ustrezni premici iz družine   na 

določeni razdalji  . Ne preseneča nas, da je ovojnica družine   vzporedna ovojnici družine   

na razdalji  . To pomeni, če je točka       na ovojnici družine  , potem je točka iz družine 

 , ki ustreza točki      , oddaljena   enot v smeri normalnega vektorja. 

Bodimo bolj natančni, naj bo točka       na ovojnici družine  . Recimo, da je       na 

premici, ki jo določa parameter   in je tangentna na ovojnico družine   v točki      . Tako 

premica in ovojnica kažeta v smeri normalnega vektorja v tej točki. Kot smo že prej ugotovili, 

je enotski normalni vektor dan  kot n             . Določimo novo točko, ki je         

        . V nadaljevanju želimo pokazati, da točka         leži na ovojnici družine  . 

Da bomo lahko to pokazali, ugotovimo, da veljata enačbi                     in 

  

  
        

  

  
         . Dokažimo prvo enačbo: 

                                 

   [        ]              

                       

                   

           

Dokažimo še drugo enačbo. Opazimo, da se   in   razlikujeta le za konstanto, in sicer za  , 

kar pomeni, da je njun odvod enak. Olajšalo nam bo dokaz, če vemo, da je 
  

  
   . Tako 

dobimo 
  

  
        

  

  
                               . Dokažimo, da je 

  

  
          enako kot 

  

  
       . 
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    [        ]                 

                         

 
  

  
        

Ti rezultati pokažejo, da točka       leži na ovojnici družine  , če in samo če točka         

leži na ovojnici od družine  . Izkaže se tudi, da v vsakem primeru       in         ustrezata 

enaki vrednosti  . V bistvu, če družino   sestavljajo vzporednice krivulj iz  , kjer so vse na 

enaki oddaljenosti  , potem je ovojnica od   vzporedna ovojnici od   na razdalji  . V 

primeru problema kavča ugotovimo, da lahko najdemo iskano ovojnico od   kot vzporednico 

znane ovojnice od  . 

Glede na naše prejšnje delo vemo, da je ovojnica od   astroida. Parametrična oblika njene 

enačbe je 

         

          

To nas takoj pripelje do parametrične enačbe za ovojnico od  , ki je 

               

                

Točka      , ki je označena na sliki 17, mora ležati na ovojnici od  , kar nam da rešitev   za 

problem kavča.  

               

                

Rešimo zgornji sistem enačb in dobimo enačbo, ki vsebuje le  . 
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Na tem mestu je videti, da bomo našli   le, če rešimo polinom šeste stopnje. Za izpeljavo te 

enačbe zamenjajmo      z   in s pomočjo enakosti               ugotovimo, da lahko 

     zamenjamo z √     ter dobimo 

             ⁄            

Obe strani zgornje enačbe kvadriramo in dobimo 

                                                         

Zgornjo enačbo, če imamo dane vrednosti  ,   in  , z lahkoto rešimo numerično. Če pa 

vrednosti niso dane, bomo enačbo zelo težko rešili s simboli. 

Z uporabo enakosti               dobimo iz parametrične oblike enačbo v kartezičnem 

koordinatnem sistemu. Rešitev problema kavča je 

  [           ⁄             ⁄ ]
  ⁄

  

Zgoraj smo rekli, da je        in      √    . Iz zgornjega polinoma šeste stopnje, če 

imamo dane vrednosti za  ,   in  , določimo  . Torej lahko rešitev problema kavča zapišemo 

v obliki 

  [        ⁄  (   √    )
  ⁄

]
  ⁄

  

Tudi v tem primeru si poglejmo, kaj se zgodi, če vstavimo    , kar velja za problem lestve. 

Rešitev je očitna in je 

  (   ⁄     ⁄ )
  ⁄

  

kar je točno rešitev problema lestve. 

5.3.  Rešitev 3 

Tudi pri tej rešitvi, ki je povezana z rešitvijo 2 problema kavča, si bomo pomagali z 

ovojnicami. Ovojnica, ki pride v poštev, je seveda astroida in v problemu kavča njej 

vzporedna krivulja. Vzporedna krivulja je mišljena tako, da so vse njene točke oddaljene za 
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določeno razdaljo od astroide. Torej, vsaka točka   na krivulji (astroidi)   se premakne za 

določeno razdaljo   vzdolž normale n, omenjene zgoraj v rešitvi 2 problema kavča. Tako 

dobimo novo krivuljo  , ki je vzporedna krivulji   na razdalji  . To nas pripelje do naslednje 

zanimive geometrijske interpretacije. Naj bo   najdaljši kavč oziroma pravokotnik širine  , ki 

gre lahko okoli ovinka, kakor v neposredni rešitvi problema lestve. Mejna krivulja območja 

Ω, kakor je prikazano na sliki 6, mora biti tangentna na krožnico s polmerom   in središčem v 

točki      . To pomeni, da mora   biti razdalja od vogala v točki       do astroide. 

Očitno je, kako bomo našli maksimalno vrednost dolžine kavča  . Začnimo s tako majhno 

dolžino  , da bo astroida dovolj odmaknjena od krožnice s središčem v       in radijem  . 

Nato povečujemo  , kar povzroči, da se astroida širi iz izhodišča, dokler se astroida ravno 

dotakne krožnice, kakor je prikazano na sliki 18. Ko se bo astroida dotaknila krožnice, bo to 

ravno rešitev problema kavča. 

 

Slika 18: Prikaz povečevanja dolžine  , kjer nastopi rešitev problema takrat, ko se astroida 

dotakne krožnice. 

Torej, želimo poiskati točko, kjer se astroida dotakne krožnice. Enačba astroide je 

   ⁄     ⁄     ⁄  

in enačba krožnice je 
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Za vsako krivuljo lahko izračunamo normalo kot gradient ustrezne funkcije na levi strani 

enačbe krivulje. Ker morajo biti te gradienti vzporedni, nas ta zahteva pripelje do naslednjega 

pogoja: 

   ⁄          ⁄        

Iz enačbe krožnice izrazimo   in dobimo 

   √             

Ker nas zanima tisti del krožnice, ki se dotika astroide, pride v poštev 

    √           

Rešitev, ki smo jo dobili za  , vstavimo v zgornji pogoj 

(  √         )
  ⁄

(  √           )     ⁄        

Iz te enačbe dobimo polinom šeste stopnje: 

                           

                                 

   (                                )

                                                 

  (                                            )

                                                

        

Zgornji polinom, če imamo dane vrednosti  ,   in  , z lahkoto rešimo numerično. Če pa 

vrednosti niso dane, bomo težko dobili izraz za rešitev. Pri računanju ničel tega polinoma 

dobimo dve realni rešitvi in moramo upoštevati manjšo. Tako dobimo vrednost za  , ki jo 

nato vstavimo v rešitev za  . Vrednosti   in   vstavimo v enačbo astroide ter tako dobimo 

rešitev problema kavča. 



40 
 

5.4.  Rešitev 4 

Kakor vidimo pri prejšnjih rešitvah, ne dobimo splošnega izraza za rešitev problema kavča, 

toda reševanje nam pokaže postopek za pridobivanje rešljivih primerov. Pri tej rešitvi bomo 

začeli z dano vrednostjo   in naredili trojico        , kjer sta   in   širini hodnika in   širina 

kavča, tako da bo   rešitev problema kavča.  

Za začetek izberimo nekaj »lepih« točk na astroidi    ⁄     ⁄     ⁄  z uporabo 

pitagorejskih trojic.  

Pitagorejska trojica so v matematiki tri pozitivna cela števila       za katera velja             

         (»Pitagorejska trojica«, 2012). 

V tem primeru bomo       zamenjali z      , ker smo prej     uporabljali za širino hodnika. 

Torej, če je         , lahko definiramo točke na astroidi kot     ,      in     . Na 

ta način lahko dobimo veliko racionalnih točk na astroidi. Na primer, če je         

        √ 
 

, dobimo  
  

 
 

  

 
 , ki sta racionalni točki na astroidi za dolžino     .  

Enačbi      in      sta povezani z parametrično obliko enačbe astroide 

         

          

Na podlagi tega lahko zapišemo enačbi z  . 

     
 

 
 

     
 

 
 

Sedaj vidimo, da je v tem primeru normalen vektor n                 ⁄    ⁄   in s tem 

vsaka vrednost   da točko        . Naj točka       leži na ovojnici od            

                 . Izkaže se, da   za astroido, izdelano na začetku, reši         

problem kavča. Združimo argumente v naslednji izrek. 
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Izrek. Če za katerokoli pozitivno pitagorejsko trojico         in katerikoli pozitiven   velja 

      
 

 
 

      
 

 
 

      

potem je   rešitev         problema kavča (Kalman, 2007, str. 179). 
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6. Izračun problema lestve in kavča 

V nadaljevanju si poglejmo konkretni rešitvi problema lestve in problema kavča. 

6.1.  Izračun problema lestve 

Prej smo izpeljali rešitev za problem lestve       ⁄     ⁄    ⁄ , kjer sta   in   širini 

hodnika ter   dolžina lestve. Ta rešitev problema lestve je z uporabo različnih načinov 

reševanja pri vseh rešitvah enaka. 

Kako dolgo lestev, ki je vzporedna s tlemi, lahko nesemo okoli ovinka, ki ga ustvarita med 

seboj pravokotna hodnika širin 55 cm in 120 cm? 

Torej   55 cm in    120 cm. Ta dva podatka vstavimo v enačbo in dobimo 

  (    ⁄       ⁄ )
  ⁄

           

Lestev, ki jo še lahko nesemo okoli pravokotnega ovinka, meri 241,6 cm. Ker pa nočemo 

popraskati sten, raje izberimo vsaj kakšen centimeter krajšo. Na sliki 19 spodaj je prikazan 

kritičen trenutek. 

 

Slika 19: Lestev dolžine 24,1 dm bo šla okoli pravokotnega ovinka, kjer se srečata hodnika danih 

širin. 
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6.2.  Izračun razširitve problema lestve 

Kako dolgo lestev, ki je vzporedna s tlemi, lahko nesemo okoli ovinka, ki ga ustvarita med 

seboj pravokotna hodnika širin 55 cm in 120 cm? Na širšem hodniku je 20 cm pred ovinkom 

postavljena miza, s širino in dolžino 50 cm. 

Torej   55 cm in    120 cm.  Nato določimo še      . Miza je 20 cm pred ovinkom, torej 

je                Širina mize pa je 50 cm, kar pomeni, da je               . 

Podatke vstavimo v enačbo 

        {(    ⁄     ⁄ )
  ⁄

     ⁄     ⁄    ⁄ } 

in dobimo 

        {(     ⁄       ⁄ )
  ⁄

      ⁄      ⁄    ⁄ }  

Izračunamo in dobimo 

        {         }          

Lestev, ki jo še lahko nesemo okoli pravokotnega ovinka meri 205 cm. Kakor pa vidimo na 

sliki 20, gre lestev z dolžino 200 cm z lahkoto okoli ovinka. 

 

Slika 20: Lestev z dolžino 20 dm bo šla okoli ovinka. 
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6.3.  Izračun problema kavča 

V poglavju problem kavča smo dobili štiri različne rešitve. Prve tri rešitve temeljijo na 

polinomu šeste stopnje. Rešitev 1, 2 in 3 lahko izračunamo, če poznam širini hodnika in širino 

kavča. Rešitev tega polinoma vstavimo v rešitev za dolžino kavča in tako ugotovimo, koliko 

je lahko kavč dolg. Rešitev 4 pa temelji na pitagorejskih trojicah. Dolžine kavča ne moremo 

izračunati, tudi če poznamo širini hodnika in širino kavča. Ta rešitev izhaja iz dolžine in širine 

kavča, z njo pa izračunamo širini hodnika   in  . Rešitev 4 ni najbolj uporabna, zaradi 

uporabe pitagorejske trojice. 

6.3.1.  Primer 1 

Kako dolg kavč, ki je vzporeden s tlemi, lahko nesemo okoli ovinka, ki ga ustvarita med seboj 

pravokotna hodnika širin 55 cm in 120 cm? Širina kavča je 8 cm. Primer ni najboljši, ampak 

je izbran zato, da lahko upoštevamo rešitev 4. 

Vrednosti, ki jih potrebujemo za rešitve 1, 2 in 3, so dani. To sta širini hodnika, kjer je  

       ,    120 cm in širina kavča    8 cm. 

a) Rešitev 1 

Najprej moramo dobiti vrednost parametra  . To bomo naredili tako, da v polinom 

                                     

vstavimo dane podatke 

                                 

in določimo ničle tega polinoma. Realni ničli sta         in         , izmed katerih 

izberemo tisto, ki je na intervalu (     ⁄    ⁄       ). To je   . V enačbo za dolžino 

kavča 

  √(  
 

  
) (      √    )

 

  

vstavimo dane vrednosti. Dobimo 



45 
 

  √(  
 

     
) (              √       )

 

         

Torej najdaljši kavč, ki bo lahko še šel okoli ovinka, je dolg 225 cm. 

b) Rešitev 2 

Naredimo enako kot prej. Najprej določimo vrednost parametra   iz polinoma 

                                                         

Vstavimo podatke 

                                              

in realni ničli tega polinoma sta           ter       . Upoštevamo pozitivno ničlo   . 

Vstavimo podatke v  

  [        ⁄  (   √    )
  ⁄

]
  ⁄

 

in dobimo 

  [            ⁄  (      √      )
  ⁄

]
  ⁄

         

Rezultat je enak kot prej, najdaljši kavč, ki bo lahko še šel okoli ovinka, je dolg 225 cm. 

c) Rešitev 3 

Začnemo enako kot pri rešitvi 1 in 2. Izračunamo parameter   iz polinoma 

                                                            

                                     

                                                 

                                                

                                                

       

tako, da vstavimo dane vrednosti. Dobimo  
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in realni ničli sta          ter           . V poštev pride manjša ničla, to je   . Sedaj 

lahko izračunamo vrednost   iz enačbe 

    √           

Dobimo 

     √                      

Vstavimo vrednosti    in   v enačbo astroide 

  (   ⁄     ⁄ )
  ⁄

 

Dobimo 

  (      ⁄         ⁄ )
  ⁄

         

Pri takem načinu reševanja problema kavča, nam je v veliko pomoč kakšen matematični 

program. S pomočjo žepnega računala tega ne moramo izračunati, saj potrebujemo vse števke 

za natančno rešitev. 

d) Rešitev 4 

Kakor smo že prej ugotovili, je ta način drugačen od prejšnjih. Kar pomeni, da ne računamo 

iz vrednosti         , ampak iz dolžine kavča   in širine kavča  . Dolžina je kavča je očitno 

225 cm, iz prej izračunanih rešitev, širina kavča pa je     cm. Sedaj nas zanima 

pitagorejska trojica        , ki bo ustrezala tej dolžini, da bomo lahko izračunali širini 

hodnika   in  . Primer je bil izbran tako, da jo lahko najdemo.  

Vemo, da je  

  (
 

√ 
 )

 

     

Iz tega lahko določimo  . Dobimo 
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  √  √        

Zdaj, ko poznamo   pogledamo v razpredelnico, kjer so zapisane trojice. Pogledamo recimo 

na Wikipedio pod Pitagorejska trojica [17]. Ugotovimo, da vrednosti      ustrezata     

in     . Torej                  √  
 

⁄ . Uporabimo izrek, ki smo ga zapisali pod rešitev 

4. Iz enačb 

      
 

 
 

      
 

 
 

lahko izračunamo širini hodnika. Vstavimo podatke in dobim 

  (
 

√  
 )

 

   
   √  

 

√  
 

   
 

  

  
   

  

  
    

  (
  

√  
 )

 

   
  √  

 

√  
 

   
 

   

  
   

 

  
      

Hodnika sta širine         in         , kar pa vemo, da je prav. Ta način računanja 

rešitve ni dober, saj ne moramo izračunati širin hodnikov za poljubno dolžino kavča  . 

 

Slika 21: Kavč bo šel okoli ovinka. 



48 
 

Kakor vidimo na sliki 21, bo šel kavč komaj okoli ovinka. Ker nočemo imeti opraskanih sten 

in odbitih robov, vedno raje izberimo manjši kavč. Kakor smo že prej omenili, z rešitvijo 4 ne 

bomo prišli daleč. Priporočeni, ne pa nujni, sta rešitvi 1 in 2.  

6.3.2.  Primer 2 

Naredimo še en malo bolj verjeten primer. Kako dolg kavč, ki je vzporeden s tlemi, lahko 

nesemo okoli ovinka, ki ga ustvarita med seboj pravokotna hodnika širin 50 cm in 70 cm? 

Širina kavča je 40 cm.  

Torej        ,    70 cm in širina kavča    40 cm. 

a) Rešitev 1 

                                  

Ničli polinoma sta          in         , izmed katerih izberemo tisto, ki je na 

intervalu (     ⁄    ⁄       ). To je   . Vstavimo dane vrednosti. Dobimo 

  √(  
 

      
) (               √        )

 

                 

Torej najdaljši kavč, ki bo lahko še šel okoli ovinka, je dolg približno 87 cm. 

b) Rešitev 2 

Vstavimo podatke 

                                          

in realni ničli tega polinoma sta           ter        . Upoštevamo pozitivno ničlo   . 

Vstavimo podatke   

  [              ⁄  (      √       )
  ⁄

]
  ⁄

                 

Rezultat je na štiri decimalke enak kot prej. 
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c) Rešitev 3 

Dobimo  

                                                          

                                   

in realni ničli sta           ter        . V poštev pride manjša ničla, to je   . Sedaj 

lahko izračunamo vrednost   iz enačbe 

     √                              

Vstavimo vrednosti    in   v enačbo astroide 

  (             ⁄          ⁄ )
  ⁄

                 

Vidimo, da tudi tukaj dobimo rezultat na štiri decimalke enak kot prejšnja. Kavča sicer ne 

bomo kupovali tako natančno, zato je na sliki 22 kavč z dolžino 87 cm. Rešitve 4 ne moramo 

uporabiti. 

 

Slika 22: Kavč z dolžino 8,7 dm bo šel okoli ovinka. 
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6.4.  Komentar 

Izračun problema lestve za hodnika široka 55 cm in 120 cm, nam da rezultat 241,6 cm. Ta 

lestev seveda nima širine. Kar pomeni, če bomo okoli hodnika želeli nesti resnično lestev 

oziroma kakšno dolgo palico, moramo od dolžine odšteti kar nekaj centimetrov. Kar smo nato 

tudi izračunali. Ta rešitev spada pod problem kavča. Imamo hodnika široka 55 cm in 120 cm 

in širina recimo palice, ker so kavči običajno širši, je 8 cm. Rezultat je 225 cm, kar je dolžina 

palice, ki še gre okoli ovinka. Torej, zaradi 8 cm širine, lahko okoli pravokotnega ovinka 

nesemo 16,6 cm krajšo palico. Palica pa naj bo krajša še nekaj centimetrov, da ne bomo 

opraskali sten.  

Za enaki širini hodnikov kot prej, smo izračunali tudi, kaj se zgodi, če pred ovinek postavimo 

mizo. Kvadratno mizo s stranico 50 cm smo postavili 20 cm pred pravokotni ovinek. 

Izračunali smo, da gre lahko okoli ovinka 205 cm dolga lestev. Dolžina te lestve je 36,6 cm 

krajša od tiste brez ovire. Ta rešitev ustreza rešitvi problema lestve brez ovire, za hodnika 

širin 75 cm in 70 cm. 

Pod izračunom problema kavča smo izračunali še en primer. Ta je malo bolj realen. Kavč 

širine 40 cm smo nesli okoli ovinka, kjer se pravokotno srečata hodnika širin 50 cm in 70 cm. 

Izračunali smo po prvih treh načinih, ker po četrtemu ne gre.  Rezultat vseh izračunov se 

ujema na štiri decimalke in je 87,4723 cm. Tudi ta primer ni najboljši.  

Boljši primer je, če širini hodnika in širino kavča podvojimo. Torej, da sta hodnika širin 

               in             cm ter kavč širine            cm. V tem 

primeru se podvoji tudi dolžina kavča, ki ga lahko nesemo okoli ovinka in je         

      . Če širini hodnika in širino kavča potrojimo, je dolžina kavča, ki ga lahko nesemo 

okoli ovinka             cm. Če širini hodnika in širino kavča štirikrat povečamo, je 

dolžina kavča, ki ga lahko nesemo okoli ovinka štirikrat večja itn. Tukaj velja enako 

opozorilo, da izberimo nekaj centimetrov krajši kavč.  

 

 

  



51 
 

 

7. Zaključek 

V diplomskem delu smo dobro obdelali problem lestve in kavča. Pri reševanju obeh nam je 

pomagalo poznavanje astroide. Če poznamo astroido, poznamo tudi rešitev problema lestve. 

Kakor že vemo, je astroida ovojnica določene družine premic. Na splošno pa se o ovojnicah 

družin krivulj govori bolj malo. Nekoč je bila to standardna tema v učbenikih za analizo, 

sedaj jo kar težko najdemo.  

Problem lestve smo reševali na štiri različne načine. Rešitvi 1 in 2 smo rešili geometrijsko. 

Taka načina reševanja nista tako zahtevna. Pri rešitvi 1 je sicer omenjena ovojnica, ampak bi 

lahko omembo izpustili. Ko določimo daljico   , potrebujemo le še znanje o kotnih 

funkcijah. Tudi pri rešitvi 2, ko določimo, da je daljica    pravokotna na daljico   , 

potrebujemo le še znanje o podobnih trikotnikih in Pitagorov izrek. Pri rešitvi 3 uporabljamo 

odvode in teorijo v drugim poglavju o ekstremih funkcije. Rešitev 4 pa je malo drugačna. Ta 

rešitev ni mogoča, če ne poznamo astroide. Če jo poznamo, primer postane jasen. Določimo 

le še kritično točko in imamo odgovor. 

Ko smo reševali problem lestve, smo izraz lestev zamenjali za daljico. Lestev, kot smo 

navajeni, je široka nekaj centimetrov. V tem problemu pa privzamemo, da lestev nima širine 

in zato ji lahko rečemo daljica. Problem lestve je tako bolj matematičen problem, medtem ko 

je problem kavča bolj uporaben primer. Z njim si lahko dejansko pomagamo pri premikanju 

pohištva.  

Tudi problem kavča smo rešili na štiri različne načine. Rešitev 1 problema kavča je podobna 

rešitvi 3 problema lestve. Pri tej rešitvi si pomagamo z odvodi in poznavanjem nekaterih 

izrekov. Ta rešitev se mi zdi najenostavnejša. Rešitev 2 problema kavča je povezana z 

rešitvijo 4 problema lestve. Lahko bi rešili tudi drugače, po prvi metodi iskanja ovojnice, 

ampak to bi bilo bolj zahtevno. Tudi pri rešitvi 3 problema kavča smo potrebovali znanje o 

astroidi. Rešitev je sicer najkrajša, ni pa tudi najenostavnejša. Pri teh treh rešitvah smo dobili 

polinom šeste stopnje, iz katerega določimo parameter in izraz za dolžino kavča. Rešitev 4 pa 

je drugačna od ostalih. Pri ostalih rešitvah je dolžina kavča rešitev problema, tukaj pa sta 

rešitvi širini hodnika. Izhaja iz pitagorejske trojice, kar pomeni, da ni uporabna za vse 
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primere. Vendar lahko z izbiro ustrezne trojice, hitro pridemo do rešitve problema. Praktično 

ta rešitev ni uporabna. 

Na koncu smo naredili še izračun problema lestve in kavča. Za problem lestve imamo eno 

samo rešitev to je       ⁄     ⁄    ⁄ , kjer sta   in   širini hodnika. To rešitev dobimo tudi, 

če pri rešitvah za problem kavča rečemo, da je širina kavča nič. Kar nam potrjuje pravilnost 

rezultatov.  

Če imamo v stanovanju oziroma hiši pravokotni ovinek, kjer se stikata hodnika, lahko pred 

nakupom novega pohištva izračunamo dolžino pohištva, ki bo še šlo okoli ovinka. Jasno je, da 

si pri premikanju pohištva pomagamo s tem, da pohištvo po potrebi nagnemo. Torej ne 

premikamo samo v dveh razsežnostih, kakor problem lestve in kavča, ampak v treh. To bi bilo 

še eno področje, ki bi ga lahko raziskali. 
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