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Ladder en doos HP48G Ph.J.Roussel 

In PCX Info V4N6 werd op p.3 andermaal door Benny Vanrutten volgend 
vraagstuk aan de lezers voorgelegd: 
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Een ladder van 4 meter lang leunt tegen de muur, zodanig dat hij net een doos 
raakt van één bij één meter. Hoe hoog bevindt het topje van de ladder zich bo-
ven de grond?  

Zoals gewoonlijk stelde ik mijzelf als opgave niet alleen het vraagstuk op te los-
sen, maar dit ook zo veel mogelijk te doen met behulp van ons geliefde speeltje, 
de HP48G, daarmee aansluitend bij de doelstellingen van PCX.  

De oplossing 

Vooreerst weze duidelijk dat het vraagstuk impliciet een aantal veronderstellin-
gen maakt: uit de figuur moet blijken dat doos, ladder en muur mooi loodrecht 
op het bladoppervlak staan, zodat het in realiteit driedimensionale probleem via 
projectie erop meteen naar een vlak probleem wordt herleid. De doos is zuiver 
balkvormig, met het zichtbare zijvlak vierkant; de ladder is voldoende star opdat 
hij niet noemenswaardig zou doorbuigen onder zijn eigen gewicht (ingewijden 
weten dat dergelijke ladders niet noodzakelijk de meest betrouwbare zijn :-)  De 
muur staat mooi loodrecht op de grond. Een elementaire stelling uit de vlakke 
meetkunde levert dan een eerste vergelijking:  
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wegens evenwijdigheid van de zijden zijn de rechthoekige driehoeken gevormd 
door enerzijds de opstaande zijde x, de bovenzijde van het vierkant, en het bo-
venste deel van de zijkant van de ladder, en anderzijds deze gevormd door de 
rechterzijde van het vierkant, de basiszijde y en het onderste deel van de zijkant 
van de ladder, gelijkvormig. Voor de duidelijkheid zijn beide gelijke basis-
hoeken α ook aangegeven op de figuur. De driehoeksmeetkunde leert ons dan: 
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waaruit snel een eerste vergelijking volgt:  
De lengte van de ladder als functie van de onbekenden x en y wordt volgens de 
bekende stelling van Pythagoras:  

  
De rechtse uitdrukking is op de HP48 gelijkwaardig met de linkse vergelijking. 
De rechtse vorm biedt echter het niet te onderschatten voordeel dat ze bij ver-
dere verwerking heel wat operaties achteraf (o.m. m.b.v. het RULES menu) ver-
mijdt.  
Omdat de tweede vergelijking niet-lineair is, gebeurt de oplossing van het stelsel 
van twee vergelijkingen in de 2 onbekenden x en y best via explicitering van een 
der onbekenden uit de eerste vergelijking, en substitutie ervan in de tweede. Dit 
kan op de HP48G snel m.b.v. het ISOLMATCH programma, dat in PCXJ reeds eerder 
gebruikt werd voor de oplossing van de opgave "vaardigheid in open veld", alias 
"Speedy Gonzales": 

  
Omdat het ISOLMATCH programma toch kort is, geven we nog eens de listing: 
'ISOLMATCH'   97 bytes   Checksum: # 8FE4h 

« ¨ Alg Eq SyVar 

  « Alg Eq SyVar ISOL OBJ¨ DROP ¨LIST ´MATCH 

    IF DUP THEN DROP END 

  » 

» 

 

Voor wie de ALG48 library in zijn HP48 heeft zitten (zie PCXJV11N2P18) kan 
deze uitdrukking in x het snelst uitgewerkt worden m.b.v. de RSIM instructie, die 
de termen meteen ook op gelijke noemer zet. Deze geeft de output hierboven.  
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De oplossingen van deze vergelijking zijn dan alle nulpunten van de vierde-
graads tellerveelterm in x verschillend van 0. In de context van het vraagstuk 
moeten negatieve nulpunten ook verworpen worden. De tellerveelterm is een-
voudig te verkrijgen via opsplitsing van het Algebraic Object m.b.v. het OBJç 
bevel. Een gelijkwaardig resultaat kan zonder de ALG48 library ook m.b.v. het 
EXCO programma uit de HP48G Series Advanced User's Reference Manual p. 2-
21. Mits een voorafgaande vermenigvuldiging van de uitdrukking met de 
noemer 'x^2', krijgen we dan:  

 
Het COLCT bevel heeft echter de vervelende eigenschap (ik beschouw dit eerder 
als een klein "bugske") dat de termen van de resulterende veelterm niet netjes 
naar opklimmende machten van de veranderlijke(n) wordt gerangschikt. De 
nulpunten van een veelterm kunnen op de HP48G snel worden opgespoord m.b.v. 
het PROOT bevel, dat als invoer op stapelniveau 1 de coëfficiëntenvector (naar 
dalende machten van de veranderlijke) vereist: 

  
De 4 nulpunten van de veelterm in x zijn bijgevolg: 
[ -.203258341627 .362199992663 2.76090563295 -4.91984728399 ] 

Enkel de 2 positieve wortels kunnen aanvaard worden als oplossing. Wegens de 
symmetrie van het probleem (x en y mogen van rol verwisseld) is de ene posi-
tieve wortel gewoon het omgekeerde van de andere. Uit de figuur blijkt dat x de 
grootste wortel is, en y de kleinste. De andere oplossing is dan deze waarbij de 
ladder dichter bij de grond op de doos rust.  
De ladder bevindt zich bijgevolg op 1+x=3.76090563295_m boven de grond.  
Tot slot dient nog opgemerkt dat het blijkbaar niet voor de hand ligt op de HP48G 
een algebraïsche veeltermuitdrukking in 1 veranderlijke om te zetten naar de bij-
behorende coëfficiëntenvector. Ik heb daar alvast nog geen standaard HP48G bevel 
voor gevonden, en zelfs de ALG48 instructieset biedt hiervoor niet meteen iets 
bruikbaars. Daarom verkoos ik deze stap dan maar handmatig uit te voeren. 
Weet iemand misschien een eenvoudige oplossing? Een kort HP48G programma is 
ook aanvaardbaar! Da's dan eens een uitdaging van mij naar de andere lezers... 


