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Trencaclosques amb descomposicions de polígons

Tot i que no sempre sembli que serà possible, en un primer cop d'ull, hi ha un teorema que
diu que dos polígons qualssevol amb la mateixa àrea es poden descompondre en unes
quantes peces poligonals de manera que, amb aquestes peces, es pot construir tant un
polígon com l'altre. 

En aquest mòdul us proposem que practiqueu algunes d'aquestes particions, Les que es
presenten al  mmaca, estan resoltes de manera que el nombres de peces amb què es fan
les descomposicions és el mínim possible.  A la dreta teniu les formes de dues parelles
d'aquests polígons.

Puzles pitagòrics

Si  ja  heu  estudiat  el  Teorema  de  Pitàgores  sabeu  que  parla  del  quadrat  de  la
hipotenusa i dels quadrats dels dos catets d'un triangle rectangle.

En aquest mòdul es tracta de reforçar la idea, fonamental en el teorema, que ens diu
que quan es parla de quadrat convé interpretar-ho com l'àrea del quadrat.

Trobareu tres trencaclosques que permeten fer visual el fet que la suma de les àrees
dels dos quadrats construïts de manera que tinguin com a costats els dos catets d'un
triangle rectangle és igual a l'àrea del quadrat construït sobre la hipotenusa.

Per reforçar més aquesta idea, tenint en compte el fet que amb peces del mateix
material  i  el  mateix  gruix  el  pes  és  proporcional  a  l'àrea,  teniu  unes  balances
pitagòriques.  Comproveu-hi  el  teorema i  vegeu que es poden fer  visuals  algunes
generalitzacions amb altres figures construïdes prenent com a base la hipotenusa i
els catets d'un triangle rectangle.

Nombres senars, quadrats i cubs

En aquest mòdul hi teniu demostracions visuals de diverses propietats numèriques.
Tot i que en aquest full ho comentem breument us aconsellem (com sempre!) que
llegiu amb molta atenció els plafons explicatius i que, entre tota la colla que formeu
part de l'equip de treball comenteu les deduccions que feu.

En primer lloc pot ser interessant que treballeu la relació entre la suma de nombres
senars i els quadrats, que tal vegada ja coneixíeu. Redacteu la propietat:

Però és que podreu anar més enllà! Us adonareu que sumant nombres senars també
podem obtenir els cubs!   Escriviu aquí com podem obtenir  43 i 53  com a suma de
nombres imparells consecutius.

Si encara teniu temps per dedicar a aquest mòdul (o potser, per als més grans, podeu
començar per aquí) teniu trencaclosques 3D que us permetran veure propietats de la
suma de quadrats.  Redacteu aquí, amb les vostres paraules (sense fórmules!) la
propietat  que  heu  pogut  comprovar  empíricament  (és  a  dir,  mitjançant  la
visualització).
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Mòdul L'anell de foc. Seccions planes del cub i del cilindre (I)

 Imagineu que teniu un cub de plastilina i el talleu en dues peces mitjançant un sol tall amb un ganivet. Si
observem el polígon que separa les dues peces, d'aquest polígon se'n diu la secció d'un cub per un pla. Quan
ho feu poden resultar polígons diversos. Us demanem que estudieu quins polígons poden aparèixer quan es
fa la secció plana d'un cub. Ara bé, no us proposem que ho feu amb plastilina sinó que aneu al mòdul indicat
al títol d'aquesta pàgina i comproveu que allà es poden visualitzar les seccions de manera molt entenedora. 

 Estudieu ara les seccions planes d'un cilindre. Quines figures apareixen?

Us demanem que ho proveu de dibuixar. 

Mòdul L'anell de foc. Seccions planes del cub i d'altres figures (II)

Aneu al mòdul L'anell de foc i experimenteu com es fa per fer visuals les seccions planes d'un cub o d'altres figures. 

 Primer de tot podeu visualitzar les seccions d'un cub que teniu dibuixades tot seguit (un triangle, un quadrat, 
un rectangle, un pentàgon, un hexàgon). 

 Ara us demanem que investigueu una mica i que penseu si es pot trobar com a secció un paral·lelogram que 
no sigui rectangle.  És un paral·lelogram d'algun tipus especial?   Es pot obtenir un trapezi?

 Estudieu totes les seccions que es poden obtenir quan es talla un  tetràedre per un pla.

 Si encara hi podeu dedicar més temps, estudieu també seccions del dodecàedre o d'altres cossos.

Pot  ser interessant que ho proveu de dibuixar. 


