
De PCX vakantiepuzzel



De opgaveDe opgave
 Vertrekkend vanuit een bergdorp om 1 uur 's namiddags op 

h t k b d li h t1100 m hoogte, maken we een bergwandeling naar het 
naburige dorp. 

 Eerst stappen we onder een helling van ongeveer 80% steilEerst stappen we onder een helling van ongeveer 80% steil 
omhoog naar een panoramische rustplaats. 

 Daar nemen we wat foto's van het vergezicht. Na 16 minuten 
rustpauze vertrekken we opnieuw op tocht langs het pad 
naar het dorp, dat omlaag loopt onder een helling van 
ongeveer 40%.ongeveer 40%. 

 Na die afdaling zien we bij de kerk van het dorp een bordje 
staan waarop staat: "Höhe: 2700 m" (Höhe=hoogte in het 

)Duits). 
 Op de torenklok van het dorp zien we dat het ondertussen al 

15h 50' is geworden15h 50  is geworden. 
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De opgaveDe opgave
1. Hoeveel km hebben we ongeveer gestapt, als we omhoog 

k k h l k hkunnen stappen aan 3 km/h, en omlaag aan 5 km/h? 
2. Hoe hoog ligt de panoramische rustplaats? 
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O lli lijkiOpstelling vergelijkingen
 Vergelijking van de rechte OP: Vergelijking van de rechte OP:

met  yO=1.1 (hoogte eerste bergdorp O in km) 

 Vergelijking van de rechte PQ:
met  yQ =2.7 (hoogte tweede bergdorp Q in km)

 Punt P  rechte OP:

 Punt P  rechte PQ: Punt P  rechte PQ:

b k d3 onbekenden:  xP, yP, xQ

 nog een derde vergelijking nodig!
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 nog een derde vergelijking nodig! 



O lli lijkiOpstelling vergelijkingen
 Derde vergelijking uit tijdsinformatie: Derde vergelijking uit tijdsinformatie:

reistijd t gelijk aan aankomsttijd -vertrektijd –rustpauze

 De reistijd in functie van de wandelsnelheden v1 & v2: j 1 2

S h i ijd OP & PQ i f i d li d Schuine zijden OP & PQ in functie van de aanliggende: 

1 & 2 volgen uit hellingspercentages: 
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l l l kHet stelsel vergelijkingen
Derde vergelijking:Derde vergelijking: 

Na invullen van v1, v2 & t:

 Samen een stelsel van 3 lineaire vergelijkingen: Samen een stelsel van 3 lineaire vergelijkingen: 
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Oplossing m.b.v. de HP48GOplossing m.b.v. de HP48G 
Coëfficiënten 1e vergelijkingCoëfficiënten 3e vergelijking

Coëfficiënten 2e vergelijking Rechterlid van matrixvergelijking 

Matrix “deling” De  oplossingsvector
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De oplossingDe oplossing
(4 4 3)(4, 4.3)

(8, 2.7)

(0, 1.1)

 Panoramische rustplaats op ongeveer 4300 m hoogte
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De afgelegde wegDe afgelegde weg 
Aanmaak vector Q Aanmaak vector P Aanmaak vector O

Berekening afstand OplossingBerekening afstand Oplossing

 Aantal km gestapt: ongeveer 9.4 km
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