
 
 
Va sa zica, Alfred se afla pe un teren plan, ingradit cu un gard sub forma de patrat, cu latura de 19 m si aria de
361 mp. El e legat cu o funie care ii permite sa pasca pe o suprafata de 330 de mp, dar il impiedica sa ajunga la
gard.
 
Prima oara o sa ne imaginam, probabil, ca Alfred e priponit de un tarus aflat in mijlocul terenului si paste pe o
suprafata in forma de cerc. Calculand raza cercului, ne dam seama imediat ca Alfred are posibilitatea sa ajunga
la gard. Deci ipoteza cercului trebuie exclusa.
 
 
Inseamna ca suprafata pascuta de calut are alta forma geometrica: una care incape in interiorul terenului fara
sa atinga gardul. Aici sunt mai multe posibilitati, dar o vom alege pe cea mai simpla. Intrucat gardul formeaza
un patrat, ne vom imagina ca suprafata pascuta e tot un patrat, mai mic.
 
Dar cum anume e legat Alfred, asa incat sa pasca pe aceasta suprafata (aproximativ) patratica?
 
Sa ne inchipuim ca in interiorul suprafetei de 330 mp este asezat un cadru din metal, tot patrat, pe care aluneca
funia cu care este legat calutul. Cadrul metalic se afla la doar cativa cm de pamant, asa incat Alfred poate trece
cu usurinta peste el, pascand cand inauntrul, cand in afara cadrului. Momentan, lucrurile ar sta ca in figura
urmatoare:
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Daca privim mai atent figura, ne vom da seama insa ca suprafata pascuta nu poate fi patratica. In momentul in
care funia ajunge intr-un colt al cadrului metalic, Alfred isi va continua traseul descriind un arc de cerc de 90
de grade. Prin urmare, suprafata pascuta va fi o figura asemanatoare cu un patrat, dar cu colturile rotunjite. A
se vedea figura urmatoare.
 

 
Sa ne gandim acum la modul in care trebuie structurata figura, asa incat calutul sa poata acoperi in intregime
suprafata de 330 mp din interiorul liniei rosii. Gandindu-ne la miscarile pe care i le permite lui Alfred funia
"alunecatoare", o sa realizam ca suprafata pascuta trebuie sa fie formata din 12 patrate egale + 4 sectoare de
cerc egale. Mai mult: raza sectoarelor de cerc este egala cu latura patratelor. (Cum se vede deja in imagine).
 
Dar ce reprezinta de fapt raza unui sector de cerc sau latura unui patrat? Pai, reprezinta insasi funia – mai
precis, lungimea ei, pe care o putem afla.
 
Notam cu x lungimea funiei. Adunam aria tuturor celor 12 patratele cu aria celor 4 sectoare de cerc si obtinem
330 mp. Este o ecuatie in x2:
 
12 x2 + 3,14 x2 = 330 mp
 
... care da rezultatul x = 4,66 m.
 
Uitandu-ne din nou la figura 2, observam ca segmentul cel mai lung pe care il poate strabate calutul, de-a
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lungul sau de-a latul suprafetei pascute, este de 4,66 x 4 = 18, 64 m. Astfel, am verificat pe cale numerica
faptul ca Alfred nu poate atinge gardul, a carui latura este de 19 m.
 
Totodata, in urma acestor calcule, putem stabili ce dimensiuni trebuie sa aiba rama metalica si la ce distanta de
gard o asezam.
 
 
Ultima chestiune e inginereasca. Am zis ca rama metalica e situata la cativa cm de pamant, pentru ca Alfred sa
poata trece lesne peste ea. Dar, evident, ea nu poate pluti in aer. Trebuie sa aiba niste puncte de sprijin. In
acest caz, cum mai aluneca funia pe intreg perimetrul ramei metalice? Nu se blocheaza?
 
Si aici exista solutii. E destul ca rama sa fie sudata intr-un singur colt de un piciorus metalic infipt in pamant.
Celelalte trei colturi se pot sprijini pe niste suporturi fara sa fie sudate de ele. Cand Alfred ajunge in dreptul
acestor colturi, el trage de funie (in dorinta de a merge mai departe) si atunci rama se ridica un pic, permitand
alunecarea funiei de pe o latura pe alta a ramei.
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