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4.5 Muntatge de triangles rectangles

Objectius

Analitzar la relació entre els costats d’un triangle rectangle muntat amb les tires
metàl·liques de l’aula.

Contingut

Els triangles rectangles són un cas particular dels triangles. En el cas dels
triangles rectangles un dels seus angles té un valor de 90º, és a dir, es tracta
d’un angle recte. A més de complir aquest requisit, els triangles rectangles
acompleixen una altra condició coneguda com el teorema de Pitàgores.

Segons el teorema de Pitàgores, als triangles rectangles, el quadrat de la
hipotenusa és igual a la suma dels quadrats dels catets. Hi ha diversos números
sencers que poden correspondre a les mides d’un triangle rectangle. Si preneu
com a unitat de mesura la distància de forat a forat a les tires metàl·liques de
l’aula podeu muntar triangles rectangles a les estructures que dissenyeu. És el
cas dels escaires fets amb les tires foradades.

Activitat

Material necessari: 3 tires metàl·liques foradades (senceres), 3
cargols i 3 femelles M4, tornavís de vora recta 3 x 100 mm, clau fixa
per femella M4, escaire.

Procediment
Observeu la taula que teniu al
costat. La primera columna
correspon al valor de la hipotenusa
i les dues altres als dels dos catets
de diversos triangles rectangles. A
cadascuna de les files  hi manca un
valor, el podríeu obtenir
matemàticament aplicant el
teorema de Pitàgoras. Però no rea-
litzareu cap càlcul, les xifres indiquen un nombre de segments, forat a
forat de les tires metàl·liques. Agafeu en primer lloc un escaire i uniu
dues tires, pels últims forats, de manera que formin un angle recte
perfecte. Les dues tires faran el paper de catets i la tercera
d’hipotenusa.  Esbrineu els valors que falten. Anoteu la taula i tot el
que heu fet al vostre quadern de treball.
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