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Unitat 5: LA PIRÀMIDE
L’Hotel Luxor

Uwe Dedering CC-BY-SA

E.E.U.U.

Hotel Luxor, Max W Schwarz (c), CC BY-SA 2.5

Luxor Las Vegas és un hotel de Las Vegas, comtat de Nevada. L'hotel deu el seu
nom a la ciutat de Luxor (antiga Tebas) a Egipte. Va ser dissenyat per l'arquitecte
Veldon Simpson i el dissenyador d'interiors Charles Silverman i van prendre com
a model la Gran Piràmide de Giza. Es va inaugurar oficialment el 15 d'octubre de
1993, i va costar uns 375.000.000 $.
La part principal de l'hotel és una
piràmide de base quadrada de 646
peus de costat i 365 peus d'altura,
revestit amb 14 acres de vidre color
bronze fosc. Disposa de 30 pisos i
les 2.526 habitacions que té estan
situades a les parets laterals de la
piràmide. Els passadissos per
accedir a les habitacions són com
grans balcons que donen a un atri
d'uns 29 milions de peus cúbics. Va
ser l'atri obert més gran del món,
quan va ser construït l’any 1993.

El Luxor Hotel Casino, Las Vegas en construcció en 1993
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Té un casino de 120.000 peus quadrats amb sales d’apostes esportives, sales de
pòquer, més de 2.000 màquines escurabutxaques i 87 taules de joc on
s’ofereixen: blackjack, daus i ruleta, entre altres.
Els ascensors de l’hotel, anomenats
"inclinators", estan situats a les quatre
cantonades i es caracteritzen per tenir una
trajectòria inclinada un angle de 39°.

Inside Luxor (c), Markus CC BY 2.0

Un espectacular raig de llum (el Luxor
Lightbeam) es projecta des del cim de la
Piràmide de l’hotel. Era el raig de llum més
potent del món, més de 42,3 bilions de
candeles es va convertir en una icona de la
ciutat de Las Vegas. Els pilots deien que
era visible des de 100 milles de distància.
Des de 2008, per motius d’estalvi, només
s’encenen la meitat dels focus que el
formen.
La sala del llum és una sala en forma de
piràmide d’uns 50 peus d’alçada que conté
39 làmpades de xenó de 7.000 watts
cadascuna. Quan els llums estan en
funcionament la temperatura de la sala és
d'uns 300°F.

Luxor, the Pyramid Hotel (c),
Peter Nijenhuis, CC BY-NC-ND 2.0

Luxor Las Vegas (c), ADTeasdale CC-BY 2.0
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Coneguem el lloc
País/Estat
Localitat
Coordenades geogràfiques Longitud:
(UTM)
Latitud:
Moneda

Equivalència amb l’euro:
Quina hora li correspondria segons les seves
coordenades geogràfiques?

Fus horari de la localitat

UTC (+/-) ........
Quina hora té en realitat?
UTC (+/-) ........

Magnituds

Unitats del país
citades en el text

Unitats SI

Equivalència

Temperatura
Longitud
Superfície
Volum
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Comprensió lectora
1. A partir de la lectura atenta del text completa la taula següent:
longitud de la base (b)
longitud de l’altura (H)
EDIFICI

superfície del vidre
superfície del casino
angle d’inclinació dels
ascensors

SALA
DEL
LLUM

longitud de l’altura (hs)
temperatura de la sala
nombre de làmpades

2. Quina piràmide es va utilitzar com a model per a dissenyar l’hotel?
3. Què és un atri?

4. Com anomenen el raig de llum que es projecta des de l’hotel?
5. Què és el que caracteritza els ascensors d’aquest edifici?

Luxor Pyramid (c) ADTeasdale CC BY 2.0
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Activitats
1. Expressa el valors de les magnituds de la taula anterior en les unitats indicades.
longitud de la base (b)

m

longitud de l’altura (H)

m

EDIFICI

SALA DEL LLUM

superfície del vidre

m2

superfície del casino

m2

longitud de l’altura (h s)

m

Càlculs

2. Quina és la superfície, en m2, de la base de la piràmide de l’hotel?

3. Quants camps de futbol com el del Camp Nou necessitaríem per
construir l’Hotel Luxor?

4. Es vol fer una representació a escala de la planta baixa de l’hotel
en un full DINA4:
a) Quina és l’escala més gran que es podria utilitzar si hem de deixar un
marge de mig centímetre com a mínim?
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b) La superfície del casino, quin percentatge
representa respecte a la superfície de la planta
baixa de la piràmide?

5. Calcula l’altura (a) de les cares laterals de la piràmide. Ajuda’t d’un dibuix.

6. Quina és la superfície d’una cara? I la superfície lateral? Expressa el resultat en
acres i compara’ls amb les dades que figuren en el text inicial.
(1acre=43.560,00 peus2)

Luxor Hotel & Casino, Las Vegas (c), Evelyn Proimos, CC BY 2.0
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7. El robot Tomclean és l’encarregat de netejar els vidres de les
parets exteriors.
a) Si la superfície és rectangular, neteja 5 metres quadrats per
minut. Quantes hores trigaria a netejar una superfície
rectangular equivalent a una cara de la piràmide?

b) Si la superfície és triangular, el “Tomclean” tarda un 15% més de temps per
fer la neteja. Quantes hores necessitarà per netejar una cara? Quants dies
utilitzarà per netejar tot l’edifici si treballa 8 hores al dia?

8. Totes les arestes de l’hotel tenen un “fil de
llum” que perfila l’edifici durant la nit. Quina
longitud de fil es necessita per il·luminar-lo?

Luxor Beam of Light II(c), Christina McCarty,
CC BY-NC-ND 2.0
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9. Les habitacions de l’hotel estan distribuïdes per la paret exterior de la piràmide,
tal com es mostra a la figura. Per aquest motiu, cada planta té un nombre
diferent d’habitacions ja que la superfície disminueix progressivament amb
l’alçada. Les habitacions rectangulars són iguals i fan 29 peus de llargada i 12
peus d’amplada. Les de les cantonades, són triangulars i formen un quadrat.

a) Quina superfície té cada habitació en metres quadrats?

b) Quina és la longitud del costat del quadrat exterior d’aquesta planta?
Expressa el resultat en peus i en metres. (Considera que l’amplada de les
escales és la mateixa que la de les habitacions).
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10. La imatge ens mostra la distribució de les plantes de l’hotel. Utilitzant el “criteri
de semblança de triangles” i sabent que l’alçada de cada pis és 10,16 peus,
calcula:

a) La longitud del costat exterior de la planta 18

b) Quantes habitacions hi ha a l’ala sud de la planta 18? (Considera que
l’amplada de les escales és la mateixa que la de les habitacions).

c) Quin és el número de la planta de l’exercici anterior?

d) Quina és la superfície del quadrat corresponent a la 30a planta?
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e) Aquesta expressió L=646-17,98·n ens permet relacionar la longitud del
costat de la planta (en peus) en funció del número de planta. Omple la
taula i compara els resultats amb els obtinguts en els apartats anteriors:
n

18

L

30
466

11. Volem passar una nit a l’hotel. El preu d’una habitació sense impostos és de
77,85 $ la nit. Els impostos que s’apliquen són el 4% del preu.
a) Quant euros ens costarà en total l’habitació?

b) I si ens fan un 4% de descompte? Creus que pagaríem el mateix si
l’oferta fos: “avui estalvia’t els impostos”?

12. Cada habitació de l’hotel té el seu termòstat, graduat
com es mostra a la imatge. Cada client pot seleccionar
la temperatura que li sigui més confortable.
a) A quina temperatura, en ºF, l’hem de posar per
aconseguir 22°C?

Ritetemp 6022 Thermostat,
Barry Schwartz, CC BY-NC 2.0
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b) A l’exterior fa una calor considerable i el termòmetre marca 95°F. A quina
temperatura equival, en graus Celsius?

13. El sabó de les mans que hi ha a les habitacions de l’hotel és una piràmide
de base quadrada de 4,5 cm de costat i de 4 cm d’alçada.
a) Si la densitat del sabó és 1,48 g/cm3, quina és la massa del sabonet?

b) Si cada dia en posen un a cada habitació, quants sabonets es gasten
mensualment, suposant que l’ocupació mitjana de l’hotel és del 80%?
(Considera 30 dies)

c) Quants quilos de sabó es gasten mensualment? (Considera 30 dies)

d) Cadascun d’aquest sabons està embolcallat amb un plàstic perfectament
ajustat a la superfície. Quants cm2 de plàstic són necessaris, com a mínim,
per cada sabonet?
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e) Quants m2 de plàstic es llencen al cap del mes si tothom els desembolcalla,
suposant que l’ocupació mitjana de l’hotel és del 80%?

f) Cada sabonet va dins d’una capsa en forma d’ortoedre. Quines han de ser
les mides mínimes que ha de tenir per contenir-lo?

g) Són figures semblants la piràmide de l’hotel i la del sabonet? Justifica la
resposta.

14. Un objecte de merchandising de l’hotel és un perfum propi, el “Luxor’s
Perfume”. Els flascons d’aquest perfum són una reproducció a escala 1:2.200.
a) Quines són les dimensions d’aquest flascó?

b) Quina és la capacitat del flascó en ml?
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c) Si un flascó en forma de prisma té la mateixa base i altura que el flascó
anterior, quina és la seva capacitat?

d) Quina relació hi ha entre els volums dels dos flascons?

e) En el flascó de la imatge, la part groga és un tap de plàstic daurat i el
recipient, fet de vidre, és únicament la part fosca de la figura. Sabent que
l’alçada del tap és 4/9 de l’alçada total, quants ml de perfum pot contenir
aquest recipient?

f) El gruix del vidre del recipient redueix la capacitat del flascó un 5%. Hi
cabran 100 ml de perfum en el flascó anterior?
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15. Els regals de la botiga es posen en capses en forma de piràmide, el fabricant
les envia sense muntar, és a dir desplegades. Quin dels següents
desplegaments no correspon al d’una piràmide?

a)

b)

c)

d)

e)

f)
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16. A la botiga de l’hotel utilitzen capses piramidals per embolicar els regals,
d’aquesta manera els clients recorden el seu
pas per aquest hotel tan emblemàtic. La
seva construcció es realitza utilitzant el
desplegament de la imatge.
Dibuixa en una cartolina el desplegament
d’una piràmide de base 10 cm, semblant a
la de l’hotel. Retalla-la i construeix-la. (Clica
per veure pas a pas la seva construcció:
https://www.youtube.com/watch?v=EapbYgxBTjE )
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The Lightbeam
17. La sala del llum es troba al cim de la piràmide i té 50 peus d’alçada.
a) Quines dimensions té aquesta sala?

b) Quina és la superfície de la planta? I la superfície de vidre transparent que
formen les parets de la sala? I el seu volum?

18. La temperatura de la sala pot arribar a ser de 300̊ F, quants graus centígrads
són?

19. Mantenir l’impressionant raig de llum té un cost molt
elevat, 51 $/hora. El preu de cada làmpada de xenó
és de 1.200 $ i tenen una durada de 2000 hores. Si
les làmpades estan enceses una mitjana de 8 hores
diàries.
a) Quin és el cost, en euros, que suposa el consum
d’aquest raig lluminós durant un any?
Sébastien Barré CC-BY NC-SA 2.0

b) I si hem d’afegir el cost de les làmpades?
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GEOGEBRA INTERACTIU
20. El volum de líquid que conté un flascó de forma piramidal canvia en funció de
l’alçada a la qual arriba aquest líquid. Per poder estudiar aquesta relació clica
en aquest enllaç i obre el GeoGebra interactiu “volum de líquid d’una piràmide
en funció de l’alçada”. https://ggbm.at/AKP5Pqjd

a) Comença l’estudi movent el punt lliscant “b” corresponent a l’amplada de
la base fins a assolir una piràmide semblant a la de l’hotel Luxor però
d’alçada H=8 cm. Quina és la longitud del costat de la base?...............
Quina és la seva capacitat?................
Activa la casella “Volum de líquid de la piràmide”. Mou el punt lliscant h,
observa com el volum de líquid contingut canvia amb l’alçada. Creus que el
volum de líquid introduït és directament proporcional a l’alçada?
Raona la resposta observant el gràfic

b) Mou els punt lliscant “h” fins que el nivell del líquid arribi a ¼ H , ½ H, ¾ H
i anota els volums corresponents:
Alçada del
líquid

b = ................
.
H= .................

Volum del líquid
(cc)

% del volum total =
(V/Vmàx)·100

h=0
h=(1/4) H
h=(1/2) H

Vmàx= ...............

h=(3/4) H
h=H
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c) Quines de les següents afirmacions són certes, justifica la resposta :
• Quan el líquid arriba a la meitat de l’alçada de la piràmide, el volum de
líquid es correspon amb la meitat de la seva capacitat.

•

Els ¾ del volum de la piràmide no arriben a la meitat de l’alçada de la
piràmide.

•

El volum de líquid que hi cap en l’última quarta part de l’alçada suposa
menys d’un 2% del volum .

21. Utilitza aquest GeoGebra per comprovar els resultats de l’exercici 14.
Activa la casella Tap per l’apartat e.

22. Construeix amb GeoGebra una piràmide i un prisma 3D seguint les
instruccions de l’annex.
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23. El GeoGebra que has construït et permet visualitzar mesures de les arestes,
de les àrees i del volum de la piràmide canviant els valors de la longitud de la
base i de l’altura.
a) Fixa la longitud de la base, per exemple b=6 cm i omple el següent quadre
pels diferents valors de l’altura:
H=2

H=4

H=6

H=8

H=10

Apotema
Àrea lateral
Àrea total
Volum piràmide
Volum prisma
Relació entre el volum del
prisma i el de la piràmide

Pots utilitzar un full de càlcul per fer els exercicis següents

b) Utilitzant els valors anteriors, representa, en un mateix gràfic, l’àrea lateral i
l’àrea total de la piràmide en funció de l’alçada.
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c) Utilitzant els valors anteriors, representa, en un mateix gràfic, el volum de la
piràmide i el volum del prisma en funció de l’alçada de la piràmide.

Creus que el volum i l’altura són magnituds directament proporcionals?

Són funcions lineals o afins?

24. Utilitzant el GeoGebra que has construït i fixant el valor de l’alçada, per
exemple, H=8 cm:
a) Omple la taula següent.
b=1

b=4

b=6

b=8

b=10

Àrea de la base
Volum de la piràmide
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b) Representa gràficament l’àrea de la base en funció de la longitud del costat
de la base b. (Pots utilitzar un full de càlcul per fer les representacions
gràfiques o bé pots representar-les en aquest full.)

Creus que són magnituds directament proporcionals?

c) Representa gràficament el volum en funció de la longitud del costat de la
base b.

23

El casino
25. Al casino de l’hotel hi podem trobar diferents jocs d’atzar, jocs amb cartes, amb
daus, amb ruleta, etc. Per poder jugar-hi cal canviar els diners per fitxes.
a) Un jugador disposa de 180 $. Li pregunten quin tipus de fitxes vol: de 5, de
10, de 25, ... ? Els ha dit que només en vol de 5 i de 10 i que n’ha d’haver
el mateix nombre de cada tipus. Quantes fitxes de cada tipus li donaran?
Quants euros ha canviat?

b) Un altre jugador, que ja ha acabat, està canviant les seves
fitxes per diners. Per facilitar el recompte s’apilen les fitxes
de 10 en 10 i per colors. El jugador té: tres munts de color
blau (10 $/fitxa), dos de color verd (25 $/fitxa), quatre de
color marró (50 $/fitxa), dos de color negre (100 $/fitxa),
una fitxa de color morat (500 $/fitxa) i una de color groc
(1000 $/fitxa). Quants diners li han de donar?
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26. El Craps és un dels jocs que podem trobar al casino. És un joc de
daus que consisteix a llançar dos daus i sumar els resultats
obtinguts.
Quina és la probabilitat que al llançar dos daus:
a) La suma sigui 7?

b) La suma sigui 11?

c) La suma sigui 7 o 11?

d) La suma sigui
superior a 3?

e) La suma sigui 1?

f) La suma sigui un
nombre parell?

g) Els dos nombres siguin
iguals?

h) La suma sigui 2, 3
o 12?

27. Si en una tirada la suma dels dos daus ha estat un 5:
a) Quina és la probabilitat que en la següent tirada també sumin 5?

b) I que no sumin 5?

28. Al casino hi ha una ruleta numerada del 0 al 36. S'hi alternen els colors vermell
i negre per als diferents números, excepte per al zero, que és de color verd.
Les apostes es realitzen sobre el tapet que s’observa en la imatge. Un cop
realitzades les apostes, el crupier llança la bola a la ruleta.

Roulette pfad, Sgbeer CC BY-SA 3.0
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Algunes de les apostes que es poden fer són:
• Apostar a la columna/dotzena: s'aposta a una de les tres columnes rectangles
de dotze números. Es guanya 2 vegades l'aposta.
• Apostar als números baixos (falta): s'aposta als números de l'1 al 18. Es
guanya 1 vegada l'aposta.
• Apostar als números alts (passa): s'aposta als números del 19 al 36. Es
guanya 1 vegada l'aposta.
• Apostar a tres números (transversal): s’aposta als números que es troben en
una de les files horitzontals del tapet.
• Apostar als números parells o senars. Es guanya 1 vegada l'aposta.
• Aposta als números vermells o negres. Es guanya 1 vegada l'aposta.
• Apostar a un sol número (ple). Es guanya 35 vegades l'aposta.
a) En els casos següents, a l’hora de fer una aposta, quantes opcions hi ha?
a. A vermell/negre?

b. A dotzena o columna?

b) Quina és la probabilitat de que el nombre on caigui la bola sigui:
a. Vermell?

b. Passa?

c. De la segona columna?

d. El 10?

e. Parell?

f. El 10 i vermell?

g. De la fila del 22?

h. Vermell o negre?

c) Un jugador aposta una fitxa blava (10$) a cadascuna de les opcions
següents: al 5, a falta, a negre, a la 1a columna, a
parell. Si ha sortit el 7, quants dòlars haurà
guanyat o perdut?

d) El jugador fa una segona aposta exactament igual que l’anterior. Si ha sortit
el 5, quants dòlars haurà guanyat o perdut?
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ANNEX
CONSTRUCCIÓ D’UNA PIRÀMIDE I
D’UN PRISMA AMB GEOGEBRA
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ANNEX
CONSTRUCCIÓ D’UNA PIRÀMIDE I D’UN PRISMA AMB GEOGEBRA
Obre el GeoGebra i activa finestra gràfica 3D

1. Insereix dos punts lliscants utilitzant l’eina
a) La longitud del costat de la base b

:

b) L’alçada de la piràmide H
2. Introdueix a la barra d’entrada els punts:
A=(b / 2, b / 2), B=(b / 2, -b / 2)
C=(-b / 2,- b / 2), D=(-b / 2, b / 2)
3. Construeix el quadrilàter ABCD utilitzant l’eina

Movent el punt lliscant “b” s’observa com canvia el quadrilàter.
4. Introdueix a la barra d’entrada el punt E=(0, 0, H)
5. Utilitzant l’eina
construeix la piràmide de
base el quadrilàter i
alçada el punt E: primer
clica a la base i després
al punt E.
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Movent el punt lliscant H s’observa que la piràmide canvia
la seva alçada.
6. Alçada d’una cara “a” (apotema):
.- Troba el punt mitjà del segment AB utilitzant l’eina (F)

.- Troba el segment FE . Amb el botó dret del ratolí
accedeix a l’eina “canvia de nom” i posa-li per nom “a”

7. Característiques de la piràmide:
a) Insereix un text utilitzant l’eina
.-àrea de la base
. àrea d’una cara
.- àrea lateral
.- àrea total

on aparegui:

Clicant el botó dret del ratolí pots accedir a les propietats del text.
Canvia la mida i el color

b) Insereix un altre text on s’indiqui el volum de la piràmide
c) Insereix un altre text on s’indiqui la longitud de les arestes
de la piràmide
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d) Insereix un altre text on s’indiqui la longitud de l’alçada de la piràmide
Així és com ha quedat

8. Desplegament pla de la piràmide
Agafa l’eina desplegament
i clica damunt de la piràmide. Observa que apareix un
punt lliscant i la piràmide desplegada.
Mou els textos de manera que no es solapin

9. Construcció d’un prisma de base quadrada i alçada H
a) Introdueix a la barra d’entrada el punt P=(b / 2, b / 2 , H)
b) Construeix el prisma utilitzant l’eina
. Cal clicar damunt de la base “quadrilàter
ABCD” i després al punt P. (Pots clicar damunt del nom polígon1 de la finestra
algebraica)
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c) Insereix un text amb el volum del prisma

10. Casella de control per mostrar/amagar el prisma utilitzant l’eina
a) Insereix una casella de control i anomena-la PRISMA .
b) Selecciona tots els objectes corresponents al prisma:
h = 53.18
P = (1.7, 1.7, 4.6)
Q = (1.7, -1.7, 4.6)
R = (-1.7, -1.7, 4.6)

S = (-1.7, 1.7, 4.6)
caraABQP = 15.64
caraADSP = 15.64
caraBCRQ = 15.64

caraCDSR = 15.64
caraGIJK = 11.56
caraPQRS = 11.56
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Si actives i desactives veuràs que el polígon es veu o no

Grava el fitxer!
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