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Περύμετροσ και εμβαδόν

Περύμετροσ και εμβαδόν

Τα ςχόματα ϋχουν
κουκύδεσ ςτην
περύμετρό τουσ (p)
και ταυτόχρονα ςτο
εςωτερικό τουσ (i).
π.χ. Τετράγωνο:
(4,0)

Ποια ςχϋςη
ϋχουν τα p, i, Ε;

Θεώρημα Pick
Τα ςχόματα ϋχουν
εμβαδόν Ε.
π.χ. Τετράγωνο:
Ε=1

Περύμετροσ και εμβαδόν


Τι μπορεύτε να πεύτε για τα παρακϊτω
ςχόματα;

E = (p/2) + i - 1

Περύμετροσ και εμβαδόν


Τι μπορεύτε να πεύτε για τα παρακϊτω
ςχόματα;
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Περύμετροσ και εμβαδόν
 Μπορεύσ να ςχεδιϊςεισ ϋνα ςχόμα

ςτο οπούο:
◦ το εμβαδόν να εύναι αριθμητικϊ ύςο με
την περύμετρο; Και μετϊ κι ϊλλο ϋνα;
◦ η περύμετροσ εύναι αριθμητικϊ διπλϊςια
του εμβαδού;
◦ το εμβαδόν εύναι αριθμητικϊ διπλϊςιο
τησ περιμϋτρου;

Περύμετροσ και εμβαδόν







Διαδικαςία μοντελοποίηςησ
ερμηνεία

Ρεαλιστικό
πρόβλημα

Μοντελοπούηςη


απλοποίηση


Μαθηματικό
αποτέλεσμα

υπολογισμοί

Μπορεύσ να κϊνεισ το εμβαδόν του ςχόματόσ ςου
να μεγαλώςει αλλϊ την περύμετρο να ελαττωθεύ;
Μπορεύσ να κϊνεισ την περύμετρο του ςχόματόσ
ςου να μεγαλώςει αλλϊ το εμβαδόν να
ελαττωθεύ;
Μπορεύσ να ςχεδιϊςεισ μερικϊ ςχόματα που
ϋχουν το ύδιο εμβαδόν αλλϊ διαφορετικϋσ
περιμϋτρουσ;
Μπορεύσ να ςχεδιϊςεισ μερικϊ ςχόματα που
ϋχουν την ύδια περύμετρο αλλϊ διαφορετικϊ
εμβαδϊ;

Η ϋνδειξη του μηχανόματοσ όταν ότι υπϊρχουν
22 πελϊτεσ ςε αναμονό και ο τελευταύοσ πελϊτησ
που εξυπηρετούνταν εύχε τον αριθμό 398.
Την ώρα που μπόκα εργαζόταν 4 ταμεύα.

Ρεαλιστικό
μοντέλο

Μαθηματικό
μοντέλο

αυαίρεση



Γρϊψτε ϋνα τύπο ο οπούοσ όταν του δώςουμε τον
αριθμό των ενεργών ταμεύων και τον αριθμό των
πελατών να μασ δύνει το μϋςο χρόνο αναμονόσ
(ςτην προκειμϋνη περύπτωςη ο χρόνοσ όταν 13
λεπτϊ).
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Χρηματοδότηση
• Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του
εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.

Τέλος Ενότητας

• Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του
εκπαιδευτικού υλικού.
• Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς
πόρους.

Σημείωμα Ιστορικού Εκδόσεων Έργου

Το παρόν έργο αποτελεί την έκδοση 1.0.
Έχουν προηγηθεί οι κάτωθι εκδόσεις:

Σημειώματα

• Έκδοση 1.0 διαθέσιμη εδώ.
http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=1315.

Σημείωμα Αναφοράς

Copyright Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Διδάσκων:
Επίκουρος Καθ. Κ. Τάτσης. «Διδακτική Μαθηματικών I.
Γεωμετρία Μοντελοποίηση». Έκδοση: 1.0. Ιωάννινα
2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση:
http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=1315.

Σημείωμα Αδειοδότησης
• Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας
χρήσης Creative Commons Αναφορά Δημιουργού Παρόμοια Διανομή, Διεθνής Έκδοση 4.0 [1] ή
μεταγενέστερη.

• [1] https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/.

