
 Fem la rodona més gran 
 
Una rodona enjardinada d’una ciutat té 3.5 m de radi. 
Quant mesura la tanca que l’envolta?. 
Volem fer la rodona més gran. 
a) Si augmentem el radi 1.5 m quant augmenta la tanca la nova 
tanca? 
b) Ompliu la següent taula: 
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c) Representeu la funció. Quin tipus de funció és?. Escriviu les seues característiques. 
d) Si la longitud de la tanca augmenta 1 m quant augmenta el radi?.  
I si augmenta 15 m?. 
  

x
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Solució: 
La circumferència de radi 3.5 m té longitud: 

m99.2175.32L  . 

Si augmentem el radi 1.5, la nova rotonda tindrà radi 5, la seua longitud és: 
m415.311052'L  . 

L’augment de la longitud de la rotonda és: 
m42.93710)5.1(A  . 

 
Si l’augment del radi és x, la longitud de la nova circumferència és: 

  x27x5.32"L  . 

L’augment de la longitud de la rotonda és: 
 7x27L"L)x(A  

x2L"L)x(A  . 

Per construir la taula de la funció utilitzarem el menú Taula de la Casio 991: 
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Utilitzarem el codi QR per representar la funció: 
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La funció és una recta. 
El pendent o gradient de la recta és  2m , aleshores, la recta és creixent. 

L’ordenada a l’origen és 0n  , aleshores, la recta passa per l’origen de coordenades. 

  



Per calcular en quin valor de x (augment del radi) tal que l’augment de la rodona siga 
1m resoldrem l’equació 1)x(A  . 

Utilitzarem la funció SOLVE de la calculadora CASIO 991. 

2qK[Qr1qr= 

  
Si la longitud de la rotonda augmenta 1 m el radi augmenta aproximadament 16cm. 
Anàlogament, per calcular l’augment del radi x si  augmentem 15 m , resoldrem 
l’equació, 15)x(A  . 

 
Si la longitud de la rotonda augmenta 15 m el radi augmenta aproximadament 2.39m. 
 


