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Formel for areal af trekant

Trekant, hver trekant med højde og grundlinje med højde og grundlinje. Højden er vinkelret på grundlinjen. Du kan finde trekantens område, hvis du kender længden af siden (kaldet grundlinjen) og højden (vinkelret linje mellem referencelinjen og den modsatte vinkel). Områdeformlen er:A =Arealet.h=Height.g=Baseline. Trekanten tema, vilkårligt fortsætter: Område uden en vis højde Gå tilbage til: Højde Gå
på: Område uden kendt højde Artiklen er nummer tre i serien, og dermed den sidste. I denne artikel behandler vi beregningen af området i den rektangulære trekant. Formålet med artiklen er at gøre det muligt for den studerende at identificere og løse eksamensopgaver, hvor du skal beregne området i en rektangulær trekant. Problemet for eleverne i forhold til beregningen af området i den rigtige trekant
oftest er, at den studerende har svært ved at skubbe trekantens højde og grundlinje ud. Vi giver dig svarene her. Beregning af området i en rektangulær trekant Det retvinklede område kan beregnes ved hjælp af formlen: Hvor h er trekantens højde, og g er trekantens referencelinje. Nedenfor vises rektangulære trekant ABC; Trekantens højde er markeret med den røde stiplede linje, hvilket betyder, at
højden h = 5. Grundlinjen i trekanten vises som den blå stiplede linje, så output g = 8. Da vi nu kender højden h og output g, så kan vi indsætte værdierne i trekantsområdet formel. Hvad sker der nedenfor: Lær at beregne området med rektangulære og tilfældige trekanter. Adgang til endnu flere matematikeksamener. Den anmelderroste matematiktræner. Tjek de merkantile resultater i dag! Således har vi
beregnet arealet af den rektangulære trekant i eksemplet ovenfor for 20. Hvis vi igen anvender den øverste trekant med en ret vinkel (af samme størrelse), således at den rektangulære trekant hypotese bliver lig med baseline, nu vil vi ankomme i samme område. Se trekanten nedenfor: I ovenstående figur er trekantens højde lig med den vinkelrette skoldkoppers linje i punkt A og vinkelret på BC-linjen
(hypothenus). Højden er markeret som den røde stiplede linje og er 4,24. Grundlinjen i trekanten er markeret som den blå stiplede linje og er lig med 9,43 (længden af det stykke linje BC). For at beregne arealet af den rektangulære trekant indsætter vi i formlen til beregning af området. Dette gøres nedenfor; Vi har igen sat vores eksempel, så højden = 8 og basen = 5. Se figuren nedenfor: Højden er som i
andre eksempler udtrykt af den røde prikkelinje, og grundlinjen er markeret med den blå stiplede linje. Nu samler vi igen områdeformlen nedenfor; En anden måde at beregne jorden (ved hjælp af Bihulerne) Der er en anden måde at beregne et trekantet område. Områdeformlen kan også bruges til vilkårlige trekanter af Trekanter. Jordformlen er vist nedenfor. Hvis du bruger denne formel, opnår du det
samme resultat som tidligere. Lad os tage et eksempel. Vi bruger den rektangulære trekant af men vi ændrer vores eksempel, så vi nu antage, at vi ikke kender ab side (højde), men vi kender vi vinklen C = 32,01 grader, længden af siden BC = 9,43 og længden af siden AC = 8. Se figuren nedenfor; Da vi ikke kender højden, kan vi ikke bruge standardformlen til at beregne den rektangulære trekant. Men i
stedet kan vi bruge formlen nedenfor: men først siderne er defineret trekant; Nu indsætter vi de kendte værdier i nedenstående formel for at beregne trekantområdet. Hvis vi sætter vores eksempel igen, så antager vi nu, at vi er hovedlinjen, men vi kender vinkel B = 57,99, sidelængden BC = 9,43 og sidelængden AB = 5. Se figuren herunder: Trekantområdet kan beregnes efter formel: Men først defineres
trekantsidens længde: Nu indsætter vi i formlen: Gør som andre studerende – opret en gratis profil af Danmarks førende matematiktræner. Få 3 opgaver og 1 eksamen selv gratis! Prøv nu og hæve den matematiske karakter merkantile! Hvis igen sætte vores eksempel, så vi ikke kender længden af BC side, men vi kender vinkel A = 90 grader, sidelængde AB = 5 og sidelængde AC = 8. Se figuren
nedenfor: Trekantområdet kan genberegnes ved hjælp af formlen for sinusområdet: Først bestemmer vi trekantens sider: Vi skriver i områdeformlen: Derfor opnår vi det samme resultat som med den generelle formel til beregning af området i en trekant. Forskellen er simpelthen at beregne området ved hjælp af to laterale længder og en vinkel i stedet for højden og baseline af trekanten. Nu skal du være i
stand til at beregne trekanten. Venligst kommentere artiklen. Vi håber, det er nyttigt - virkelig nyde  Her kan du finde endnu mere relevante matematiske artikler: Lær matematik hurtigt - se hvordan, Få gode i potens funktioner - her kan du lære hvordan!, Tips til matematisk eksamen partition: Sådan finder trekantområdet afhænger af, hvilken type trekant du har at gøre med. : A er området. h er
trekantens højde, og g er trekantens referencelinje. Det afhænger af, hvilken slags trekant du stole på, hvordan man måler højde og baseline. Referencelinjen vil altid være længden af en af siderne af trekanten, mens højden kun er lig med en af siderne, hvis det er en rektangulær trekant. I denne artikel vil vi overveje en række eksempler med forskellige typer trekanter, hvor vi viser, hvordan man finder
trekantområdet. Du kan finde en oversigt i trekantsområdets artikel. Eksempel 1 Først finder vi området med en rektangulær trekant. Den rektangulære trekant bestemmes af et af dens hjørner, som er lige (90 grader). Fra den modsatte vinkel kalder vi hypotesen. De to andre lande røre hinanden i rette vinkler, kaldes katetre. Et eksempel på en rektangulær trekant. Denne trekant har hypotensiose på 17
cm og to katetre, der måler 8 cm og 15 cm. Det er nemt at beregne arealet af den rektangulære trekant, da højden og grundlinjen kun er de to Vi sætter i formlen: denne rektangulære trekant har et areal på 60 cm2. Eksempel 2 I dette eksempel finder vi området med en spids trekant. En spids trekant bestemmes af alle dens vinkler, som er under 90 grader. Et eksempel på en skarp trekant. Når der
beskæftiger sig med en spids trekant, kan du ikke bruge den ene side som en højde, men i stedet skal du definere højden som en lige linje, der passerer fra baseline til den modsatte vinkel. Grundlinjen bestemmer, hvornår mormalten er i bunden. Derfor er det nemt at lave højdelinjen, fordi den bare går op fra hovedlinjen. I dette eksempel har vi derfor en baseline på 10 cm og en højde på 8 cm. Vi sætter i
formlen: Denne skarpe trekant har et areal på 40 cm2. Eksempel 3 Nu vil vi overveje den såkaldte stumpe trekant. En stump trekant har en vinkel over 90 grader. Et eksempel på en stump trekant. I denne trekant giver det mest mening at forlade oversiden som en baseline. For at finde højden, er vi nødt til at komme ud igen fra linjen fra baseline, til det modsatte hjørne. Her er basislinjen 12 cm lang og
højden er 4 cm. Vi indtaster formlen: Denne trekant med en stump vinkel har et areal på 24 cm2 Eksempel 4 I dette eksempel ser vi igen på en stump vinkeltrekant. Dette ser dog anderledes ud. Et eksempel på en stump trekant, hvor højden er uden for trekanten. Her har vi den baseline, som er lagt således, at den modsatte vinkel ikke kan nås ved at klatre fra det. Derfor gør du det faktum, at du strækker
baseline, indtil du kan gå direkte til hjørnet. Vi markerede det stykke, der går fra baseline med striberne. Selvfølgelig bør længden af den ekstra brik ikke tælles. Efter at have udvidet baseline, er det nemt at gøre og måle højde. Så vi har en baseline på 7 cm og en højde på 5 cm. Således trekanten har et areal på 17,5 cm2. Eksempel 5 I det sidste eksempel vil vi overveje et ligesidet trekanteksemple på
jævndøgn. Trekanter med rektangulære ben bestemmes af det faktum, at begge sider er lige lange, hvilket betyder, at vinklen mod output altid vil være nøjagtig i midten. Derfor er det rimeligt og nemt at lave højden. Det samme gælder for en ligesidet trekant, som bestemmes af, at alle tre sider er lige lange. Vi indlejrer i formlen: denne trekant med lige ben har derfor et areal på 22,5 cm2. Næste side:
Trekantomkreds Når der beskæftiger sig med trekanter, kaldes området ofte \(T\). Vi finder arealet af en rektangulær trekant, multiplicere de to katetre med hinanden og dividere med to. $$T= \frac{1}{2}\cdot a\cdot b$$ Bemærk, at hvis du kalder grundlinjen \(b\), er højden på \(a\) \(b\). Derfor kan vi skrive formlen $$T=\frac{1}{2}\cdot \mathrm{height}\cdot \mathrm{baseline}$ $$T=\frac{1}{2}\cdot h\cdot
g\cdot g$$ Lad os prøve at se, hvorfor formlen ser ud som det ser ud. Hvis vi kopierer vores rektangulære trekant, vender kopien på hovedet og indsætter den over originalen, så har vi et rektangel. Derfor er arealet af to rektangulære trekanter det samme som rektangelområdet (længdebredde) $$2T=a\cdot b$$ $ Vi ganger med halvdele på begge sider af lighedstegnet $$ \frac{1} {1}{2}\cdot a\cdot b$$
$$T =\frac{1}{2}\cdot a\cdot b$$ $$T =\frac{1}{2}\cdot a\cdot b$$ og så nåede vi formlen. Enhver trekant Hvis vi beskæftiger os med hver trekant, så formlen for området er faktisk den samme! $$T=\frac{1}{2}\cdot h\cdot g$$ Grunden til, at formlen ser sådan ud, er, at højden opdeler trekanten i to rektangulære trekanter. Vi ved ikke, hvor meget der er divideret med grundlinjen, men hvis vi kalder den lille del
\(x\), skal størstedelen være resten af grundlinjen (dvs. den oprindelige plan undtagen \(x\) (\(g-x\))). Området af trekanten bør være det område af den grønne trekant + det område af den orange trekant. Den grønne trekant har katetrene \(x\) og \(h\), så området er $$T_{=\m=\frac{1}{2}\cdot x$\ Den orange trekant har katetre \(h\) og (\ (\ (g-x\)), så den skal være $100 $T_{\mathrm{orange}=frac{1}{2}\cdot
(g-x)=\frac{1}{2}\cdot g-\cdot g-\frac{1}{2}\cdot h\cdot x$$ Når vi sætter dem sammen, får vi området i hele trekanten. $$T=\subbrace{\frac{1}{2}\cdot h\cdot x}_ { T_{\mathrm{green}}} + \subbrace{\frac{1}{2}\cdot h\cdot h\cdot g -\frac{1}{2}\cdot x}_{T_{\mathrm{orange}=\frac{1}{2}\cdot g\cdot g$$ Og dette er formlen for området.
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