
Traballo coronavirus e trigonometría.

1. Repaso.
Vimos que a trigonometría é unha parte da matemática que atende ás relacións entre as 
medidas dos ángulos e as dos lados nos triángulos. 
Se temos un triángulo rectángulo e un ángulo mide Â, o outro ángulo mide 90º -  Â. Todos 
os triángulos rectángulos que se formen con ese ángulo  Â son semellantes. Polo teorema
de Tales as proporcións entre as medidas dos lados son as mesmas en todos eses 
triángulos.

1.1 Definicións.  
Lembra que as definicións do seno, coseno e a tanxente dun ángulo
son: 
 

seno( Â)=
cateto opostoa
hipotenusab

  

coseno ( Â)=
catetocontiguo c
hipotenusa b

tanxente ( Â )=
catetoopostoa
cateto contiguoc

1.2. Relacións entre as razóns trigonométricas.
a. Observa que o ángulo Ĉ é complementario de Â e o cateto oposto a este ángulo 
Ĉ é o lado c polo que coseno( Â)= seno( Ĉ).

b. tanxente ( Â )=
seno ( Â)

coseno( Â )

c. O teorema de Pitágoras aplicado ás relacións trigonométricas  a2+c2 =b2  da a 
relación trigonométrica fundamental:  seno2( Â)+coseno2( Â )=1

1.3 Resolución de triángulos usando as razóns trigonométricas.
a. Se nun triángulo rectángulo, coñecemos un ángulo agudo e un lado podemos usar o 
valor das razóns trigonométricas dese ángulo para obter os outros dous lados.
Por exemplo, na figura 1, se coñecemos a hipotenusa podemos usar o seno para obter o 
cateto oposto e o coseno para o cateto contiguo. 

Exemplo 1. Se o ángulo  Â= 25º  e a hipotenusa  Â vale b= 8 m temos: 

seno(25º)= 0,42 seno (25 º )=
a
b
=
a
8m

=0,42→a=8 ·0,42≈3,4m

Exemplo 2. Sabemos que 17º é o ángulo que forma coa
horizontal a vista do cumio dun edificio cando estamos a 52
m del, nunha posición como indica a figura 2. Que altura
ten o edificio?  
Como coñecemos a distancia ao edificio que é un cateto
(contiguo a 17º) e queremos calcular o outro cateto, a
razón que usamos é a tanxente. 

tan(17º) = 0,3 tan (17 º)=
a
c
=

a
52m

=0,3→a=52 ·0,3≈15,9m

Exemplo 3. Teño un fío de 6 m de lonxitude e quero usalo para soster un poste de 4
m de altura como se amosa na figura 3. Que ángulo formará coa horizontal ese fío?



Coñecemos a hipotenusa e o cateto oposto ao ángulo
horizontal. Polo tanto usaremos o seno. 

sen ( Â)=
a
b
=
4m
6m

=0,66→ Â=41,8 º

1.4 Obter as outras razóns trigonométricas.
Se coñecemos unha das razóns trigonométricas e queremos coñecer as outras razóns, 
pode resolverse de xeito aproximado usando a calculadora. Calculamos primeiro o ángulo
usando a función inversa da razón coñecida. Porén este sistema non dará valores 
exactos. Para obter exactamente as outras razóns usamos as relacións entre as razóns 
trigonométricas.
Exemplo. Se sabemos que sen(Â) = 0,45. Usamos que sen2( Â)+cos2( Â)=1.

De aquí cos ( Â )=√ 1−0,452=√ 0,7975 e  tan ( Â )=
0,45

√ 0,7975
=
0,45 √ 0,7975
0,7975

son os valores 

exactos.

Exemplo. Se sabemos que tan (Ĉ)=3=
sen(Ĉ)

cos(Ĉ )
→sen (Ĉ)=3cos (Ĉ)

Usando a relación trigonométrica fundamental 
(3cos( Ĉ))2 + (cos( Ĉ))2 =1

9cos2( Ĉ))+cos2( Ĉ))=1  e  cos (Ĉ)=√ 110=
√ 10
10
; sen( Ĉ)=

3 √ 10
10

2. Novos contidos da unidade.

2.1 Resolver triángulos non rectángulos.
Para este tipo de problemas, podemos dividir o triángulo trazando a altura correspondente
a un lado. Previsibelmente debemos usar algunha incógnita
auxiliar para resolvelo.
Exemplo 1. Cos datos da figura 4  obter o lado c. 
Trazamos a altura que corresponde ao lado b. Esa altura
chamámola h e x será o cateto contiguo a C. 

sen (50 º)=
h
7
→h=7 · sen(50 º)≈5,4cm

cos (50º )=
x
7
→ x=7 ·cos (50 º )≈4,5cm

No triángulo BDA coñecemos agora h=5,4 m e 
o lado DA=10-4,5 =5,5 cm
Usando o teorema de Pitágoras podemos obter c
c=√ 5,42+5,52=√ 59,41=7,7 cm

Exemplo 2. Queremos calcular a altura dun edificio. Nun
punto A o ángulo que forma a vista do cumio forma coa
horizontal un ángulo de 17º e se nos achegamos 23 m no
punto D forma un ángulo de 27º nas posicións A e D indicadas
no debuxo. Calcular a altura do edificio. 



Usando como incógnita x a distancia do punto D ao edificio e usando as tanxentes de 17º 
e de 27º 
tan (17 º)≈0,3 ; tan (27 º)≈0,5

{
tan(17 º)=

h
x+23

=0,3

tan(27 º )=
h
x
=0,5

→ {h=0,3(x+23)h=0,5 x
→ 0,5x =0,3x+ 6,9 ; x=34,5 m e a altura 

h= 0,5·x= 0,5·34,5 = 17,25 m

2.2 Funcións trigonométricas.
  
As definicións das razóns trigonométricas que vimos soamente poden
aplicarse a ángulos agudos xa que están definidas a partir dos catetos
e hipotenusa polo tanto en triángulos rectángulos.  
Esas definicións poden estenderse a outros ángulos usando unha
circunferencia de centro a orixe de coordenadas e raio = 1, como a da
figura 7.

Nesa figura tes dous ángulos, α e β, o primeiro un ángulo agudo e polo
tanto de razón trigonométrica coñecida. Ao trazar o punto C vemos que
as coordenadas de C coinciden cos catetos contiguo e oposto do
ángulo  α xa que a hipotenusa mide 1 ao ser o raio da circunferencia.
Pois esas coordenadas son as que usamos de referencia para as razóns trigonométricas.
Para o ángulo   β as razóns trigonométricas son as coordenadas do punto D, -0,8 para o 
coseno e 0,6 para o seno.

Tamén se poden facer para calquera ángulo do 3º e do 4º
cuadrantes e ángulos maiores de 360º (repiten o valor que
teñen se restamos 360º). Así o ángulo de 410º ten as
mesmas relacións trigonométricas que o ángulo de 50º (xa
que 410º -360º = 50º).

Os ángulos que se toman en sentido negativo (por exemplo
-90º) teñen as mesmas razóns que 270º xa que se lle
sumamos 360º temos este último -90º+360=270º. 

Dado que calquera ángulo maior de 360º ou negativo terá un seno igual a un ángulo entre
0 e 360º restándolle ou sumándolle 360º (ou un múltiplo 360·n con n número enteiro), a 
función y= sen(x) é periódica e podes ver a súa gráfica  na figura 9.

 



3. Trigonometría e coronavirus. 
Non resulta tan directa a relación entre a trigonometría e as enfermidades infecciosas e 
pandemias como no caso das funcións exponencial e logarítmicas. 

Aínda así, teremos en conta que a trigonometría dalgún xeito está vinculada ao espazo e 
as relacións con ángulos. E isto é importante cando se procura coñecer e determinar 
tamaños e posición dos obxectos. Imos recrear tres situacións nas que para resolver un 
problema relacionado co coronavirus usamos as razóns trigonométricas ou usámolas para
contextualizar a situación. 
  

Situación 1. 
Estes días de confinamento, formáronse colas
diante dalgúns supermercados coa xente
agardando para entrar, como podes ver na
fotografía 1. 

Problema nº 1. Nun centro de alimentación teñen bastantes usuarios que agardan na 
cola para entrar. En colaboración coa autoridade municipal deseñan un xeito de facer a 
cola para a entrada que reduza a distancia do extremo da cola á tenda. Esa forma 
aparece representada na figura 10.  

Deben conservar un mínimo de 3 m entre cada par de usuarios que agardan. Porén, en 
vez de facer que sexa unha fila en liña recta procuran reducir o tamaño na beirarrúa, 
facendo un deseño en zigzag que marcarán no chan. Se a beirarrúa ten 2 m de anchura, 
representada na figura 10 pola altura do triángulo, canto mide o ángulo α  que forma a liña
quebrada co bordo da beirarrúa? 

Problema nº 2. Semellante ao problema anterior, mais neste caso o ángulo α= 30º. 
Debes determinar a distancia á beirarrúa dos puntos extremos desa quebrada, dada pola 
anchura da beirarrúa menos a altura do triángulo.

Problema nº 3. Igual enunciado que o problema  nº 1, mais aquí a anchura da beirarrúa 
toma un valor a, de novo é a altura do triángulo. Tamén pode ser este valor a, a anchura 
da beirarrúa que se reserva para a cola, quedando o resto libre, como no problema nº2. 



Para cada a, teremos un ángulo. Expresa na táboa 1  o ángulo que se obtén para valores 
de a de 0,5 en 0,5. Representa isto no diagrama da figura 11. 

Situación 2. 

Nun establecemento con público, quere protexerse ao
público e aos traballadores de posíbeis contaxios por
coronavirus. Para iso deseñouse unha pantalla
transparente que impide o contacto de partículas
emitidas pola boca. A separación entre traballador e
cliente é de 1 m e a pantalla atópase a 0,5 m de cada un
deles.  A emisión pola boca estímase que forma un
ángulo de 40º desde o punto de emisión. 

Problema nº 4. 
a) Que altura mínima deberá ter a pantalla de separación?   

b) Na mesma situación anterior, porén o cliente pode ter a boca ata 10 cm máis alta ou 
baixa que o tendeiro. Que altura deberá ter a pantalla nesta situación?  

c) Resolver o problema no caso a) para as aberturas de 20º, 30º e 50º e indicar os valores
na Táboa 2.

d) Resolver o problema se inclina a cabeza e a liña superior de emisión é horizontal como 
indica a figura 13 e para o ángulo de 40º.



Situación 3. 
As funcións y=sen(x) e y=cos(x) podémolas usar para describir moitas funcións 
periódicas. Imos simplificar algo un proceso periódico que describimos mediante unha 
función deste tipo. O número de clientes dunha tenda de alimentación. Abre 12 horas ao 
día e tomamos un día de comezo x=0. As 12 horas que está pechada non o imos 
considerar. 
Supoñamos que se repite ese número de clientes
diariamente, cun máximo de 100 clientes e un mínimo de
20. 
Unha función que pode expresar ese número é: 
y= 60+40*sen(a·x). Como o período da función seno é de
360º e a nosoutros interésanos que sexa 12 h imos
multiplicar x por 15 ( para x=12 teremos a·12=360). 
A gráfica da función será a figura 14:

A función anterior ten un máximo e un mínimo. Porén para
describir situacións nas que en cada período hai 2 máximos
(un á mañá e outro á tarde),
podemos usar a seguinte:  
y=20+|sen(15x)+sen(45x)|
que podes ver na figura 15. 
Esta función ten mínimo x=0, e x=6 e dous máximos en x=2,5
e x=9,75 (un á mañá e outro á tarde). 
O resto de máximos e mínimos coinciden cos do intervalo [0,12) e se obteñen sumándolle
12 a este primeiro intervalo.

Problema nº 4. 
Representa no
diagrama da figura 16 a
función 
y=60+40*cos(15·x). 

Vexamos agora o que
sucede nese
supermercado en tempo
das restricións á mobilidade polo coronavirus. 

A ocupación é moito menor e na primeira hora e na última hora soamente atenden a 
persoas con problemas de mobilidade. 
Ademais como o máximo número de persoas que poden estar no local á vez redúcese a 
10 persoas a situación descríbese da seguinte forma. 
As que teñen problemas de mobilidade que están no local son 5 nesas dúas horas diarias.



A gráfica desa función pódela ver representada
na figura 16. 

 Esta función pode describirse mediante unha
función definida por anacos:

f (x)={ 5 se z≤1ou z≥11
10 se 1<z<11

onde z=resto división x entre12

Problema nº5. 
Para a función f(x) cando calcula os valores de f(49), f(50), f(70) e f(71).

Cambiamos esta última función pola función 

g(x)={
5 z se z≤1
5+z se1<z<11
15−z se z≥11

onde z=resto división x entre12

Tomando valores de x=0 a
x=12 tomando valores para
x=0; 0,5; 1; 1,5,... ata x=12,
representa a gráfica da
función g(x) no diagrama
da figura 18. 
Reproduce os valores
obtidos nas primeiras 12
horas para os seguintes
períodos de 12 horas (12 a
24, 24 a 36, 36 a 48). 


