
Konspekt lekcji

� Przedmiot: Informatyka

� Typ szkoły: Gimnazjum

� Klasa: II

� Nr programu nauczania: DKW-4014-87/99

� Czas trwania zajęć: 90 min

Temat: Co to jest optymalizacja? Maksymalizacja objętości naczynia prostopadłościennego za pomocą

arkusza kalkulacyjngo.

Cele lekcji:

1. Kompetencje ucznia na wejściu – uczeń umie:

� uruchomić arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel;

� wyróżniać podstawowe elementy arkusza kalkulacyjnego;

� tworzyć formuły z wykorzystaniem adresowania względnego i bezwzględnego;

� tworzyć formuły z wykorzystaniem adresowania mieszanego;

� wstawiać funkcje standardowe;

� tworzyć wykresy dla jednej i dla kilku serii danych w oparciu o tabelę;

� formatować utworzone wykresy;

� omówić pojęcie modelowania;

� rozwiązywać proste zagadnienia modelowania;

� zapisywać wyniki swej pracy na dysku.

2. Kompetencje ucznia na wyjściu – uczeń będzie umiał:

� omówić pojęcie optymalizacji;

� wyjaśnić pojęcie kryterium optymalizacyjnego;

� postrzegać symulacje komputerową jako metodę rozwiązywania problemów;

� samodzielnie przeprowadzić analizę prostego problemu matematycznego;

� samodzielnie wprowadzić serię danych mając dane: wartość najmniejszą, wartość największą i wartość

kroku;

� samodzielnie zrealizować w arkuszu obliczenia;

� przedstawić wyniki symulacji na wykresie typu XY;

� rozwiązywać zadania optymalizacyjne metodą numeryczną; zadania które się rozwiązuje metodami

analizy matematycznej;

� dokonać samooceny przeprowadzonego rozumowania.

Metody nauczania:

� wspomagająca: słowna – pogadanka utrwalająca;

� wiodąca: metoda problemowa –ćwiczenia przedmiotowe.



Środki dydaktyczne:

� komputer klasy IBM PC;

� program komputerowy Microsoft Excel;

� foliogram zawierający rysunek przedstawiający sposób wykonania naczynia.

Organizacja pracy:

� praca jednorodna i zespołowa pod kierunkiem nauczyciela w części "matematycznej;"

� praca jednorodna i indywidualna w części "informatycznej".

Przebieg lekcji:

Wprowadzenie do zajęć: 15 min:

� przygotowanie komputerów do pracy; ok. 5 min

� sprawdzenie i omówienie zadania domowego. ok. 10 min

Realizacja tematu zajęć: ok. 55 min:

� pogadanka na temat optymalizacji;

� wyszukiwanie hasła definiującego optymalizację na stronach sieci WWW;
ok. 10 min;

� podanie tematu i omówienie zakresu zadania; ok. 3 min;

� omówienie celu i zasad pracy; ok. 2 min;

� częściowe rozwiązanie zadania optymalizacyjnego z użyciem zapisu

matematycznego;
ok. 10 min;

� samodzielna praca uczniów podczas wprowadzania danych do arkusza

kalkulacyjnego i tworzenia wykresu;
ok. 30 min

Podsumowanie: ok. 20 min:

� samoocena; ok. 5 min;

� omówienie i ocena pracy przez nauczyciela; ok. 5 min;

� podsumowanie i wyciągnięcie wniosków; ok. 5 min.

� podanie i omówienie treści zadania domowego. ok. 5 min.

Pogadanka o optymalizacji

Przed pogadanką uczniowie otwierają stronę WWW.onet.wiem.pli wyszukują hasło „optymalizacja”.

Optymalizacja wyznaczenie spośród dopuszczalnych rozwiązań danego problemu rozwiązania najlepszego za

względu na przyjęte kryterium (wskaźnik) jakości (np. koszt, zysk, niezawodność). Badaniem metod

optymalizacji zajmuje się teoria optymalizacji.

W procesie optymalizacji można wyróżnić kilka etapów. Są to między innymi:

� Formułowanie kryterium optymalizacyjnego.

� Opracowanie modelu matematycznego - wyznaczenie funkcji opisującej nasz model..



� Wyznaczenie wartości ekstremalnych (minimum lub maksimum).

Wartości ekstremalne można wyznaczyć metodami:

� Analizy matematycznej - nie będziemy ich stosować z uwagi na nieznajomość aparatu

matematycznego.

� Metodami numerycznymi, poprzez analizę wartości funkcji dla zadanych argumentów oraz analizę

przebiegu zmienności funkcji na wykresie.

Problem:

Blacharz ma prostokątny kawałek blachy o wymiarach 50 cm na 90 cm. Ma wykonać otwarty zbiornik

w kształcie prostopadłościanu. W tym celu w każdym narożnikach blachy powinien wyciąć kwadraty, następnie

blachę wygiąć i zlutować odpowiednie krawędzie.

Odpowiedz na pytania:

1. Jakie powinny być długości krawędzi wycinanych kwadratów tak,żeby objętość otrzymanego naczynia

była największa?

2. Ile wyniesie objętość "optymalnego" naczynia?

3. Jakie będą wymiary naczynia?

Rozwiązanie problemu:

Praca jednorodna całą grupą pod kierunkiem nauczyciela:

� Kryterium optymalizacyjne to objętość zbiornika - V.

� Ograniczenie optymalizacyjne to długość boku kwadratu - x.

Rysunek: Sposób wykonania zbiornika

Spróbujmy na początek określić wartości, które może przyjmować długość boku kwadratu. Można

stwierdzić, że x nie może być większe od połowy długości bokub, czyli od 25 cm i mniejsze niż 0.
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Zatem:

25;0∈x [cm]

Otrzymane naczynie będzie miało następujące wymiary:

- długość: a -2x = 90 - 2x [cm];

- szerokość: b - 2x = 50 - 2x [cm];

- wysokość: x [cm].

Podstawiając do wzoru na objętość prostopadłościanu, otrzymamy:

V = (a - 2x)(b - 2x)x

Wykonujemy mnożenie i redukcję wyrazów podobnych:

V = (ab - 2ax - 2bx + 4x2)x

V = abx - 2ax2 - 2bx2 + 4x3

V = abx - 2(a+b)x2 + 4x3

Po podstawieniu wartości liczbowych w miejsce a i b, otrzymujemy:

V= 4500x - 280x2 + 4x3

Jak można zauważyć funkcja opisująca objętość jest funkcją, jaką nie zajmujemy się w gimnazjum.

Analizę matematyczną pozwalająca na zbadanie przebiegu tej funkcji poznasz dopiero w klasie trzeciej

liceum.

Praca indywidualna:

Zadania dla ucznia:

1. Wykonaj tabelę danych i wyników zawierającą:

� serię wartości x od 0 do 25 z krokiem 0,5;

� wartości funkcji dla podanych argumentów; wprowadź odpowiednią formułę;

� wprowadź funkcję standardową wyznaczającą wartość maksymalną objętości naczynia (jaka to

funkcja?;.

� odczytaj i podaj wartości x, dla której objętość naczynia jest największa.

2. Wykonaj wykres funkcji:

� wybierz typ wykresu.

� wprowadź główne linie siatki osi kategorii X.

� nazwij osie.

� ustal skale główne osi kategorii X i wartości Y.

3. Zapisz skoroszyt w swoim folderze pod nazwą Optymalizacja.

4. Odpowiedz na pytania zawarte w problemie.

5. Zaproponuj sposób wprowadzenia danych umożliwiającym rozwiązanie powyższego problemu dla różnych

wymiarów blachy.



Rysunek: Przykładowe rozwiązanie problemu

Rozwiązanie:

Dla przyjętych wartości x otrzymałeś:
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� największa objętość zbiornika wyniesie ok. 21011 cm3, dla x=10,5 cm;

� zbiornik będzie miał wymiary:

- długość – 69 cm;

- szerokość – 29 cm;

- wysokość – 10,5 cm.

Zadanie domowe:

1. Metody analizy matematycznej wykazują, że optymalny wymiar x to:

]...[31625,10
3
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cm≈−

� oceń, jaki jest błąd względny uzyskanej wartości x metodą numeryczną, w stosunku do metod analizy

matematycznej;

� ślusarz dokonuje pomiaru z dokładnością do 1 mm. Zaproponuj taki sposób rozwiązania problemu

optymalizacyjnego,żeby uzyskać odpowiedź x = 10,3 cm.

2. Liną o ustalonej długości chcemy wyodrębnić obszar w kształcie prostokąta, tak aby powierzchnia

prostokąta była największa. Jakie będą optymalne wymiary długości boków prostokąta, jeżeli długość liny

wynosi 100 m.

� zaproponuj wzór funkcji na powierzchnię prostokąta;

� określ dziedzinę funkcji;

� zaprojektuj tabelę danych i wartości;

� zaproponuj odpowiednią formułę.

Konspekt opracował:

Roman Różański

nauczyciel informatyki i matematyki

Gimnazjum w Kostrzynie


