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VAN OUDHEID TOT MILLENNIUM 

MIEREN OP EEN KUBUS 

 

 

 

Volgend probleem is van alle tijden.  Bij het hoekpunt A van een kubus 








DCBA

SRQP
 met 

ribbe 6 bevinden zich twee mieren.  De ene kruipt in rechte lijn van A naar het midden M van 

[PQ] en vandaar naar het midden N van [QR].  De andere gaat van A naar Q en dan naar N.  

Welke mier legt de kortste afstand af ? 

 

De bedoeling van dit artikel is van het probleem nog wat open te trekken en aan te tonen dat 

leerlingen van verschillende leeftijd het kunnen oplossen met wiskunde vanuit de oudheid tot 

heden.  Vijf verschillende oplossingsmethodes komen aan bod: tekenen en meten met de 

geodriehoek, tekenen en meten met Cabri, toepassen van de synthetische meetkunde, 

aanwenden van de analyse en een oplossing met de GRM. 

 

Leerlingen van de eerste graad kunnen alleen maar tekenen en meten.  Om te meten moeten 

alle afstanden in ware grootte getekend worden.  Daartoe moet de kubus (of een deel ervan) 

ontwikkeld worden in het vlak.  Dit is leerstof van het eerste leerjaar SO.   

Door met de geodriehoek zorgvuldig te tekenen en te meten kan men nagaan dat het eerste 

traject zowat  6,7 + 4,2 = 10,9 meet en het tweede langer is met 8,5 + 3 = 11,5 .  Een 

nauwkeuriger resultaat wordt bereikt door met Cabri de ontwikkeling te tekenen en de 

afstanden te bepalen.  Uit onderstaande figuur en tabel blijkt dat het eerste traject ongeveer 

10,95 meet en het tweede 11,49 .  
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Leerlingen van de tweede graad zijn beter gewapend om de opgave aan te pakken. Zij kennen 

de stelling van Pythagoras en de irrationale getallen.  

De eerste mier legt . 49,11372  tweedede af,  95,101845    

 

Van de vraag naar welk van beide trajecten het kortst is naar de vraag of er nog kortere zijn en 

of er een kortste traject bestaat om over het oppervlak van de kubus van A naar N te gaan, is 

het maar een kleine stap. 

Dergelijke opgaven treft men reeds aan in de leerboeken voor het eerste jaar SO.  En vermits 

de ontwikkeling van de kubus reeds getekend is, zullen de leerlingen niet lang moeten 

nadenken om te besluiten dat de lengte van het lijnstuk [AN] de kortste afstand is.  De stelling 

van Pythagoras leert dat |AN| = 82,108136  . Ook dit resultaat is terug te vinden in de 

tabel die werd gemaakt met Cabri en waarbij een punt X gesleept wordt van Q naar P.  

                               

Men kan zich dan de vraag stellen langs welk punt T van [QP] een mier moet passeren om de 

kortste afstand te realiseren.  Door te meten in de ontwikkeling komt er |QT| = 2.  Leerlingen 

van de tweede graad kunnen dit ook bewijzen.  Immers de driehoeken NTQ en NAB zijn 

gelijkvormig en daar |NQ| het derde deel is van |NB|, zal ook |QT| het derde deel zijn van 

|BA|. 

 

Leerlingen van de derde graad zullen de vraag naar de kortste afstand interpreteren als een 

extremumprobleem. Als X een willekeurig punt is van [QP] en |QX| = x dan wordt de lengte 

d(x) van het traject AXN gegeven door (nagaan!) 
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Stelt men d’(x) = 0 dan ontstaat – na eerder omvangrijk rekenwerk – de vierkantsvergelijking 

x² + 4x – 12 = 0.  Deze heeft x = 2 als positieve wortel.  Voor die x-waarde is het traject 

minimaal:  d(2) = 10,82. 

 

 

ICT-fans zullen hun neus ophalen voor het rekenwerk om het nulpunt van de afgeleide te 

bepalen en er hun GRM (hier TI83) bijhalen. 

De functie d(x) wordt ingebracht in Y1.  Het zichtbare venster (WINDOW) wordt ingesteld. 

 

   
 
Door GRAPH ontstaat de grafiek.  Met TRACE kan men die doorlopen en vaststellen dat d(x) 

minimaal wordt in de omgeving van 2.  Met de optie 3:minimum van CALC kan men de 

x-waarde waarvoor d(x) minimaal wordt nauwkeuriger bepalen.  Er komt een waarde die heel 

dicht bij 2 ligt maar toch nog afhangt van de ingebrachte linkergrens, rechtergrens en 

benaderde waarde.  Zelf heb ik geen enkele keer juist 2 bekomen tenzij ik als benaderde 

waarde 2 invoerde. 

Men kan de x-waarde ook via de tabel opsporen.  Neem als TblStart = 0 en  Tbl = 0.1 .   Ook 

daaruit blijkt dat het minimum zich situeert rond x = 2.  

Als ik d’(x) invoer in de GRM dan komt er met optie 2:zero van CALC wel precies 2 als 

nulpunt.  

 

Het probleem werd van verschillende kanten belicht.  Er werd gebruik gemaakt van tekenen 

en meten, van de klassieke synthetische meetkunde, van analyse en van ICT.  We hebben 

gezien dat leerlingen van zowel de eerste, tweede en derde graad – elk met hun eigen 

middelen – tot hetzelfde resultaat kunnen komen.  Zijn wij het eens dat – althans voor deze 

opgave – de klassieke meetkunde van de Oudheid (Pythagoras, gelijkvormigheid,…) het qua 

efficiëntie en accuratesse haalt op alle andere middelen? 

 

En de mieren?  Zij kropen verder zonder zich te bekommeren om onze constructies, metingen, 

redeneringen, berekeningen en technologische hulpmiddelen.  Het is bekend dat mieren 

vernuftige diertjes zijn.  Misschien volgt een haastige mier instinctief de kortste weg.  En is 

dat dan noodzakelijk de weg die wij uitgestippeld hebben?  Of bestaat er nog een andere 

kortste weg om van A naar N te gaan? 

 

 

 


