wiskunde C pilot vwo 2017-I
IK-kunstwerk
Op foto 1 zie je een kunstwerk van Jan van Munster in de vorm van de
letters I en K.
foto 1

Op de uitwerkbijlage staat een
bovenaanzicht van dit
kunstwerk op schaal 1:20. Het
kunstwerk is 50 cm hoog.
Je ziet op de uitwerkbijlage
enkele maten in cm staan van
het kunstwerk. Die maten mag
je gebruiken bij de volgende
vragen.
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Teken op de uitwerkbijlage het rechterzijaanzicht van de letter K op
schaal 1:20.
In de figuur op de uitwerkbijlage is de breedte van de letter K
aangegeven. Bovendien zijn in de letter K twee stippellijnen getekend.
Deze stippellijnen maken een rechte hoek met elkaar en het snijpunt ligt
precies op de linker rand van de letter K. Er zijn ook nog enkele andere
rechte hoeken gegeven. En zoals je ziet, zijn er 8 stukjes van even grote
lengte bij de letter K. Je kunt nu aantonen dat elk van deze stukjes
ongeveer 35,4 cm is en de breedte van de letter K van het kunstwerk
ongeveer 121 cm is.
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Laat zien hoe die 35,4 cm en die 121 cm met deze gegevens berekend
kunnen worden.
Op de uitwerkbijlage is de letter K in perspectief getekend.
Teken de letter I op de juiste plaats erbij in deze tekening.
Jan van Munster heeft ook twee IK-paviljoens
laten bouwen: twee expositiegebouwen in de
vorm van de letters I en K. Zie foto 2. Neem
aan dat deze paviljoens een vergroting zijn
van het IK-kunstwerk waarbij alle lengtes
8 maal zo groot zijn en dat de dikte van de
wanden verwaarloosbaar is.
Bereken de vloeroppervlakte van het
paviljoen van de letter I in m2 nauwkeurig.
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