Àrea d’una creu inscrita en un quadrat.
En un quadrat de costat 12 s’ha inscrit un creu.
a) Si x  1 cm quina és l’àrea S(1) de la creu.

x

b) Ompliu la següent taula:
x cm
S( x) cm2
1
1.5
12cm
2
2.5
3
3.5
4
x
c) Quin valor pot tenir x.
d) Quin tipus de funció és?. Escriu les seues característiques.
e) Representeu la gràfica de la funció.
f) Quin és el valor màxim a fi que l’àrea de la creu siga màxima?. Quina és l’àrea
màxima?.
g) Si l’àrea de la creu és de 94'5 cm2 quin és el valor de x?.
h) Per a quin valors de x l’àrea de la creu és menor o igual que 94'5 cm2 ?.

x

Solució:
Siga el quadrat ABCD de costat 12. Siga AP  x .
Aleshores, PQ  12  2x .
L’àrea de la creu és igual a l’àrea del quadrat ABCD menys la suma

AP=x
PQ=12-2x
A

P

Q

B

de les àrees de dos quadrats de costat AP  x i un quadrat de
costat PQ  12  2x .





S  12 2  2x 2  (12  2x) 2 . Simplificant:
S( x)  6x  48 x , x  0, 6 .

12cm

2

Per construir la taula, utilitzarem el menú TAULA de la calculadora:

D

C

La funció és una paràbola convexa.
Per calcular el valor màxim de la paràbola resoldrem l’equació S( x)  0 .
Utilitzarem el menú EQUACIONS de la calculadora:

Els punts de tall de la paràbola són (0, 0) , (8, 0) aquest darrer no pertany al domini.
El vèrtex és V( 4, 96) .
El màxim de l’àrea s’assoleix quan x  4 cm i l’àrea màxima de la creu és 96 cm2 .
Per dibuixar la gràfica de la funció utilitzarem el codi QR de la calculadora:

Per determinar el valor x a fi que l’àrea de la creu siga 94'5 cm2 resoldrem l’equació
S( x)  94'5 ,  6x 2  48x  94.5  0 .

L’àrea de la creu és 94'5 cm2 quan x  3'5 cm , x  4'5 cm .

Per determinar els valors de x a fi que l’àrea de la creu siga menor o igual que
94'5 cm2 , aplicarem les propietats de la paràbola:
 7  9 
La solució és, x  0,    , 6 .
 2 2 

També podem resoldre la inequació S( x)  94'5 ,  6x 2  48x  94.5  0 , x  0, 6
utilitzar el menú d’inequacions:

 7  9 
La solució és, x  0,    , 6 .
 2 2 

