
Razreševanje trikotnika z orodjem 
Triangle Solver 

 

V tem gradivu si bomo pogledali, kako lahko razrešujemo trikotnik s pomočjo orodja 

Triangle Solver iz paketa Microsoft Math Tools. 

V aktivna polja je mogoče vpisati stranice trikotnika a,b,c in kote pri ogliščih  A, B, C. 

Mogoče je izbrati možnosti,  da  so koti podani v stopinjah (Degrees), radianih (Radians) 

ali gradianih (Gradians). Določimo lahko možnosti  Decimal ali Exact. Pri prvi 

dobimo  približne rezultate izražene v decimalnem zapisu,  pri drugi pa točen simbolni 

rezultat.   

Potem ko vnesemo izbrane vrednosti za stranice ali kote, kliknemo  Calculate. Triangle 

Solver razreši trikotnik (izračuna preostale stranice oz. kote) in ga tudi nariše ali pa javi, da 

trikotnik z izbranimi podatki ne obstaja. 

V primeru, da trikotnik z izbranimi podatki obstaja, se v Show izpiše tudi naslednje: 

Rules used to calculate (izpiše se potek reševanja); 

Triangle type (kratek opis trikotnika: ostrokotnost, topokotost, ...);  

Altitudes and area  (orodje izračuna in nariše višine ter izračuna ploščino trikotnika). 

Če želimo razrešiti nov trikotnik, stare podatke izbrišemo s Clear. 

Primeri: 

 Pustimo nastavljene možnosti Degrees in Decimal. Postavimo za a vrednost 

5, za b vrednost 3 in za kot pri oglišču C vrednost  34.  Kliknemo 

Calculate. Dobimo rešitve: c je 3.0214024596781, kot pri A je 

112.273318287664 in kot pri B je 33.726681712336 in izriše se trikotnik. 

 

Če kliknemo Rules used to calculate, se nam izpiše potek reševanja: 

c dobimo z kosinusnim izrekom 𝑐2 = 𝑎2 + 𝑏2 − 2𝑎𝑏𝑐𝑜𝑠(𝐶), prav tako tudi kot pri A 

dobimo z cos 𝐴 =
𝑏2+𝑐2−𝑎^2

2𝑏𝑐
, kot pri B pa s pomočjo 𝐴 + 𝐵 + 𝐶 = 180. Seveda bi 

lahko kot pri A izračunali tudi s pomočjo sinusnega izreka. 

 

Če kliknemo Altitudes and area  dobimo višine in ploščino trikotnika. Višina 

na a je 1.67758, višina na b je 2.796, višina na c je 2.776 in ploščina je  

4.194.  



 

Če izberemo možnost Exact dobimo točne simbolne  rešitve: c je 

 34 − 30cos 34 ,  kot pri A je −cos−1  
5cos  34 −3

 34−30cos  34 
 + 180 in kot pri B je 

cos−1  
5cos  34 −3

 34−30cos  34 
 − 34.  Prav tako dobimo eksaktne izraze za višine in ploščino. 

 

 Pustimo nastavljene možnosti Degrees in Decimal. Postavimo za a vrednost 

3, za b vrednost 6 in za  c vrednost  4.  Kliknemo Calculate.  

Dobimo rešitve:  kot pri A je 26.3843297494081, kot pri B je 117.279612735978,  kot 

pri C je 36.3360575146139 in izriše se trikotnik.  

Če kliknemo Rules used to calculate, se nam izpiše potek reševanja: 

 kot pri B dobimo s cos 𝐵 =
𝑎2+𝑐2−𝑏2  

2𝑎𝑐
, kot pri C s cos 𝐶 =

𝑎2+𝑏2−𝑐2  

2𝑎𝑏
, kot pri A 

pa s pomočjo 𝐴 + 𝐵 + 𝐶 = 180. Seveda bi lahko kot pri C izračunali tudi s pomočjo 

sinusnega izreka, prav tako ni pomemben vrstni red računanja kotov. 

 

 Pustimo nastavljene možnosti Degrees in Decimal. Postavimo za a vrednost 

3, za c vrednost 7 in za kot pri oglišču C vrednost  54.  Kliknemo 

Calculate. Dobimo rešitve: b je 8.3291324455345, kot pri A je 

20.286922215687 in kot pri B je 105.713077784313 in izriše se trikotnik. 

 

Če kliknemo Rules used to calculate, se nam izpiše potek reševanja: 

kot pri A dobimo s sinusnim izrekom 
a

sin  𝐴 
=  

𝑐

sin (𝐶)
, kot pri B s pomočjo 𝐴 + 𝐵 +

𝐶 = 180, b pa prav tako s sinusnim izrekom 
b

sin  𝐵 
=  

𝑐

sin (𝐶)
. 

 

 Postavimo za a vrednost 12, za b vrednost 6 in za  c vrednost  4.  Kliknemo 

Calculate.  

Javljena je napaka z utemeljitvijo, da mora biti a krajša od b+c. 

 

 

 Pustimo nastavljene možnost Degrees. Postavimo za b vrednost 3.5, za c 

vrednost 6 in za kot pri oglišču B vrednost  42.  Kliknemo Calculate. 

Javljena je napaka: These values can not define a triangle, žal pa 

ni podana podrobnejša razlaga. 

Premislimo torej zakaj trikotnik z zgornjimi podatki ne obstaja. Pomagamo si lahko 

tudi s kalkulatorjem Graphical Calculator iz paketa Microsoft Math Tools. 

Uporabimo sinusni izrek in vnesemo v Input 

 
3.5

 sin  42 
=

6

sin  𝐶 
 ali  solve 

3.5

sin  42 
 = 6

sin  𝐶 
 ,  𝐶 .  



Kalkulator javi, da enačba nima rešitve.  Če še vedno nismo zadovoljni preoblikujemo 

enakost v obliko sin 𝐶 =
6 sin (42)

3.5
 in vnesemo v Input 

6 sin (42)

3.5
. Kalkulator vrne: 

Output 
12 sin (42)

7
 in DecimalOutput 1.1470810394723. Ker sinus kota ni 

večji od 1, trikotnik z podanimi podatki ne obstaja. 

   

 

 

 

 


