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Opgave 8 - trekant

a)
Umiddelbart: arealet af tiloversblevne stykke papir er

(enhed:

)

Men formlen gælder kun for et mindre definitionsområde, idet trekanten ellers opdeles i
2 stykker papir!
Så det er misvisende, at arealet skal findes for
.
Formlen

gælder kun for

i følge beregningen i spørgsmål b)

nedenfor.
Nu gennemregnes ikke bare de 2 områder fra 0 til 2.4 og 2.4 til 4, men også 4 til 6.

Arealet er som vist ovenfor

Hvis man tager
gule trekanter, når

seriøst, så skal man i gang med at finde arealet af de 2
!

Nu kalder jeg x'et i opgaven for z, som er et positivt tal!
Lægger origo i A.
Linjen gennem A og B har ligningen:

.

Den vandrette linje

skærer linjen gennem A og B.

Skæringspunktets x-værdi er så:
:
Det vandrette stykke KN i nederste trekant er så:
Det lodrette stykke AN i nederste trekant er så:
er så:

:
Her er skæringspunktet i
.
Dvs. den vandrette stykke BM i den øverste trekant er
.
y-værdien for skæringspunktet mellem lodrette linje og linjen gennem A og B er givet
ved:
Den vandrette katete BM i den øverste trekant har så længden
LM har længden

.
er så:

Det samlede areal af det tiloversblevne papir er så:

, og det lodrette stykke

I dette tilfælde findes kun den øverste trekant.
Så det tiloversblevne areal er så:
Svaret på spørgsmål a) er hermed:
Konklusion: arealet af det tiloversblevne papir er for

Hvis man anvender området det maksimale område

Graf, hvor opdelingerne vises for

:

givet ved forskriften

så lyder forskriften:

b)
Regner på situationen, hvor det blå kvadrat netop rører hypotenusen i trekanten.
Den givne trekant er så opdelt i 3 dele: et blåt kvadrat, og to gule retvinklede trekanter.
Kvadratet har sidelængderne x, mens den nederste trekant har kateterne x og 4-x, den øverste
trekant har kateterne x og 6-x.

delarealer:

alternativ:
Når kvadratet netop rører hypotenusen er de 2 gule retvinklede trekanter ensvinklede.
Så kan man opskrive forholdet mellem ensliggende sider:

Dvs. den største værdi, som x kan antage er

. Ellers opdeles papiret i 2 trekanter!

