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Vejledende eksamensopgaver i plangeometri 
Klassiske trekantkonstruktioner er en fast bestanddel af eksamensopgaverne. 
Her er nogle eksempler fra de vejledende opgaver ordnet efter sværhedsgrad. 
Det gælder altså om at løse dem rent geometrisk, men det selvfølgelig helt fint 
at bakke konstruktionerne op med passende udregninger. 
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Eksempler på projektopgaver i plangeometri 
 

Aktivitet 4 Sol- og måneformørkelser 
 
TI-Nspire CAS som dynamisk tegneprogram 

  
• Indhold og formål 

I denne aktivitet skal du bruge TI-Nspire CAS til at illustrere naturfæ-
nomener med. Mere præcist skal du lave en primitiv illustration af sol-
formørkelser og måneformørkelser. Modellen kan sagtens udbygges, så 
den bliver mere realistisk, men her vil vi satse på overskueligheden ☺ 

• Materialer (vis gerne opstilling som indsatte tegninger) Der arbejdes 
på skolens computere med programmet TI-Nspire CAS. 

• Fremgangsmåde  
• Du skal læse, udføre og arbejde med programmet som beskre-

vet 
 
Første akt: Vi præsenterer aktørerne – Solen, Jorden og Månen 
 
Først skal du åbne Geometri-værkstedet i TI-Nspire CAS, så du får en scene 
du kan arbejde på. Ved samme lejlighed kan du også roligt skjule skalaen, da 
vi ikke skal konstruere en målfast model: 
 

 
 

1. Vi skal starte med at tegne Solen, Jorden og Månen. Illustrationen vil blive 
bygget op, så Månen kan bevæge sig rundt om Jorden. 

 

2. Solen, Jorden og Månen tegnes som cirkler. Vi starter derfor med at tegne 
tre vandrette linjestykker nederst på siden: 'de tre bukke bruse' (hold shift-
tasten ⇑ nede mens du tegner linjestykkerne): 

 

2.1. Et stort linjestykke, der skal angive radien for Solen 
2.2. Et mindre linjestykke, der skal angive radien for Jorden 
2.3. Et lille linjestykke, der skal angive radien for Månen. 

 

Højreklik for at indsætte en tekst og afslut teksten med ENTER! 
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3. Dernæst afsætter vi centrene for Solen og Jorden i passende afstand fra 
hinanden:  

 
3.1. Vælg nu Solens centrum og Solens radius og benyt menupunktet 

Passer fra Konstruer-menuen til at konstruere Solen, idet du udpeger 
såvel centrum som radius for Solen.  

3.2. Højreklik på Solen for at få adgang til den attributter og udfyld dens 
indre med en passende gråtoning.  

3.3. Derefter konstruerer du Jorden på samme måde. Husk at navngive 
såvel Solen og Jorden.  

 

 
 
4. Med centrum i Jordens centrum tegner du nu en cirkel med en passende 

radius, der repræsenterer Månens bane. Afsæt et frit punkt på Månens ba-
ne til at repræsentere Månens centrum. Udpeg nu månens centrum sam-
men med dens radius og konstruer den tilhørende cirkel. Du skulle nu have 
konstrueret en illustration, der ser nogenlunde således ud: 
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Du kan sætte Månen i bevægelse rundt 
om Jorden ved at højreklikke på månens 
centrum og vælge attributten Animati-
on. Ved at taste et tal fra 1-9 kan du nu 
sætte Månen i bevægelse - langsomt eller 
hurtigt - rundt om Jorden. Tastes 0 går 
bevægelsen i stå. Du kan holde fast i 
animationen ved at afslutte med Enter. 
Der viser sig da en primitiv videokontrol: 
 

 
 

Her kan du nulstille animationen hen-
holdsvis standse/stoppe animationen. 

 

 

Animationen stoppes helt ved fx at trykke ESC. 
 
Anden akt: Vi sætter lys og skygge på. 
 
Vi skal nu have sat lys og skygge på Jorden og Månen. Vi starter med at skyg-
gelægge Jorden, så man kan se, hvad der er dag, og hvad der er nat: 
    
5. Konstruér halvlinjen, der forbinder Solens centrum med Jordens centrum. 

Marker skæringspunkterne med Jordens rand fortil og bagtil. Derved fås de 
punkter på Jorden, hvor det er middag, henholdsvis midnat. Benyt derefter 
menupunktet Vinkelret på Konstruer-menuen til at konstruere en linje 
vinkelret på forbindelseslinjen gennem Jordens centrum. Den deler Jorden i 
dens dag- og natside. Marker skæringspunkterne med Jordens rand foroven 
og forneden. Benyt nu menupunktet cirkelbue på punkt og linje-menuen til 
at konstruere cirkelbuen udspændt af det nederste skæringspunkt, mid-
natspunktet og det øverste skæringspunkt. Fremhæv natsiden ved at tegne 
cirkelbuen fed og tilsvarende med diameteren, der forbinder det nederste og 
øverste randpunkt. 

 

6. Gentag den samme konstruktion for månen, så man også kan se månens 
lyse dagside og dens mørke natside.  
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Derefter gentager vi den samme konstruktion for Månens kerneskygge: 

 
Hvis alt er gået godt, vil Månens kerneskygge nu følge med rundt på dens vej 
omkring Jorden når vi animerer Månens centrum. 
 
Bemærkning: Du kan skjule de linjer og punkter, som du ikke vil se, ved fx at 
højreklikke på dem og vælge menupunktet vis/skjul osv. Men du må ikke slette 
dem, for så forsvinder dit lys og skygge!  
 
Prøv nu at rense op på tegningen, så alle de 'distraherende' konstruktionslinjer 
og konstruktionspunkter forsvinder. 
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Ellipser og ovaler 
 
De følgende opgaver handler om ovaler og ellipser i arkitektur og kunst. De hø-
rere især barokken til og ifølge traditionen var det Rafaels skole, der først op-
dagede de klassiske ovalkonstruktioner, der kunne tilpasses de triangulære og 
kvadratiske net, der lå til grund for de klassiske konstruktioner i arkitekturen 
og kunsten. 
 
Eleverne forventes at have et vist kendskab til ellipser (både som en sammen-
trykt cirkel som det geometriske sted for de punkter hvor summen af brænd-
punktsafstandene er konstant). 
 

Eksempel 2.1.1 Ellipsen som fladtrykt cirkel 
Du skal konstruere en fladtrykt cirkel. For nemheds skyld trykkes cirklen flad 
med faktoren ½ i lodret retning. 
 

Konstruér en diameter ST og en cirkel over denne diameter med centrum i 
C.  

 

Konstruer derefter et frit punkt P på cirklen og nedfæld den vinkelrette fra 
dette frie punkt til diameteren ST. Fodpunktet P' konstrueres og normalen 
skjules. Linjestykket P'P tegnes, og dets midtpunkt M konstrueres.  

 

Midtpunktet M ligger da hele tiden halvt så langt fra diameteren som det frie 
punkt P. Du kan derfor tegne den fladtrykte cirkel ved at spore punktet M.  
 

Det gøres fx ved at højreklikke på M og slå Geometrisk spor til på den 
fremkomne menu. Træk nu rundt i punktet P og sporet af M tegner omridset 
af den fladtrykte cirkel. 

 
Den fladtrykte cirkel kan også tegnes som et geometrisk sted. Dertil udpeges 
såvel det uafhængige cirkelpunkt P som det afhængige midtpunkt M, hvorefter 
menupunktet Konstruer ► Geometrisk sted vælges.  Midtpunktet M gen-
nemløber nu den fladtrykte cirkel i takt med at P gennemløber cirklen. 
 
Bemærkning: Hvis du vil benytte et andet delingsforhold end ½ kan du skrive 
delingsforholdet k som tekst, fx 3/5, og derefter udnytte det ved at multiplicere 
punktet P omkring fodpunktet P' med delingsforholdet k.  

M

P'S C T

P
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Ellipsen konstrueret ud fra centrum og halvakser 
Vi vil nu give en mere direkte geometrisk konstruktion af en ellipse ud fra dens 
centrum og halvakser. Vi tager altså udgangspunkt i centrum C samt toppunk-
terne T og U hørende til halvakserne a og b. 
 

Først konstrueres to koncentriske cirkler med halvakserne a og b som radier og 
C som centrum. Disse cirkler, der altså går gennem toppunkterne T og U re-
præsenterer den omskrevne og indskrevne cirkel for ellipsen. Forholdet mellem 
de to radier er netop fladtrykningsfaktoren b/a.  
Dernæst vælges et frit punkt P på den omskrevne cirkel. Dette punkt forbindes 
med centrum C. Centerlinjen CP skærer den indskrevne cirkel i punktet Q, der 
netop deler centerlinjen i forholdet b/a.  
  
Dernæst nedfældes den vinkelrette på storaksen gennem det frie cirkelpunkt P. 
Skæringspunktet kaldes P'. Det er det lodrette linjestykke P'P vi skal have delt i 
forholdet b/a, dvs. vi skal have overført forholdet b/a fra centerlinjen CP til den 
lodrette linje P'P. Men det kan vi gøre ved at trække en linje gennem Q parallel 
med storaksen. Skæringspunktet E med normalen P'P må da netop dele P'P i 
forholdet b/a. Det følger fx ved at kigge på de ligedannede trekanter 'CP P  og 

'CQ Q , hvorfor der må gælde ' '
' '

P E Q Q CQ b
P P P P CP a

= = = . 

  
Her ses den færdige konstruktion baseret på de tre punkter centrum C og top-
punkterne T og U. 
 

Øvelse 2.1.9  Leonardo da Vincis ellipse 

 

To vinkelrette akser skæres af en tredje linje på en sådan måde, at afstanden 
mellem skæringspunkterne A og B forbliver konstant. Du kan fx tænke på lin-
jestykket AB som en stige, der glider ned af en lodret væg langs et vandret gulv. 

E

Q' P'

Q
U

TC

P
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Konstruér nu et vilkårligt punkt C på den skærende linje således at C står i et 
konstant forhold til A og B. Du kan fx tænke på C som et bestemt fodtrin på 
stigen. Start fx med at kigge på midtpunktet af linjestykket AB. Undersøg spo-
ret af C, når A og B gennemløber de to akser. 
Hvad bliver halvakserne for den fremkomne ellipse? 
Kan du forklare, hvorfor det bliver en ellipse?  

Øvelse 2.3.4  Foldning af en cirkel   
Tegn en cirkel med radius fx 8 cm. Markér dens centrum C og endnu et punkt 
F indenfor cirklen, men et stykke fra centrum. Klip cirklen omhyggeligt ud.  
 

 
Fold cirklen, så den foldede cirkel går gennem F som vist på figuren. Pres fol-
den skarp, så du kan se en korde i cirklen, når cirklen foldes ud igen. Fortsæt 
med at lave skarpe folder efter samme princip, indtil korderne begynder at 
frembringe en blød kurve.  
   Du skal nu analysere dit ”billede”. 

• Hvilken kurve er der tale om? Kan du forklare det? 
• Hvilken rolle spiller punkterne C og F? 
• Hvilken rolle spiller kanterne i folden?  

Øvelse 2.3.5  Konstruktion i TI-Nspire CAS af foldningen  
Gennemfør en konstruktion at foldningen af et frit cirkelpunkt P så det foldes 
oven i F. Spor folden m og konstruér også det geometriske sted frembragt af 
cirkelpunktet P og folden m.  
 

Folden m rører den derved frembragte kurve i punktet Q. Hvordan kan man 
konstruere røringspunktet? Spor røringspunktet Q og konstruér også det geo-
metriske sted frembragt af cirkelpunktet P og røringspunktet Q. 
 

Beskriv hvad der sker, når F flyttes tættere på cirkelperiferien henholdsvis tæt-
tere på centrum C. 
 

Bevis, at der fremkommer en ellipse, når alle punkterne på cirkelperiferien så-
ledes foldes oven i punktet F. Bevis også at folden halverer vinklen mellem de 
to stråler CQ og FQ.  

C

F F

C
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4. Ovaler og ellipser: 
Ellipsen er et godt eksempel på en oval. En oval er en lukket krum kurve med 
to vinkelrette symmetriakser, storeaksen og lilleaksen, og dermed også et sym-
metricentrum. Der findes mange forskellige slags ovaler, her er vist en superel-
lipse: 
 

 
 

I vores sammenhænge vil vi ydermere antage at ovalen er konveks, dvs. at kur-
ven som vist hele tiden krummer til den samme side. Godt nok findes der man-
ge forskellige former for ovaler, men langt den vigtigste er ellipsen, der kan de-
fineres på to forskellige måder: 

 

 
 

1) Ellipsen er en fladtrykt cirkel, dvs. hvis den store radius er a og den lille 
radius er b, kan ellipsen opfattes som en fladtrykning af den omskrevne 
cirkel med radius a. Forholdet mellem den vinkelrette afstand fra et el-
lipsepunkt P ind til storeaksen, dvs. PP', og det tilsvarende forhold for 
den vinkelrette afstand fra cirkelpunktet Q ind til storeaksen, dvs. QP', 
er da altid givet ved b/a. Dette forhold kaldes ellipsens fladtrykthed.  

b

a

Q

P'

P
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2) Ellipsen er karakteriseret ved to brændpunkter F1 og F2, der begge lig-
ger på storeaksen. Linjestykket, der forbinder et punkt P på ellipsens 
periferi med et brændpunkt kaldes en brændstråle. Ellipsen er nu ka-
rakteriseret ved at summen af de to brændstråler F1P og F2P er kon-
stant: 1 2 2F P F P a+ = . Vi viser nedenunder, hvorfor konstanten nød-
vendigvis er 2a. 

 
Vi vil ikke her forsøge at vise at de to definitioner er ækvivalente, men vi vil vi-
se, hvordan de kan udnyttes til at finde brændpunkterne for en ellipse. Da en 
ellipse er en fladtrykt cirkel kan den indskrives i et rektangel med siderne pa-
rallel med akserne. Siderne i rektanglet er da 2a henholdsvis 2b. Midtpunkter-
ne for rektanglets sider er da netop de fire toppunkter R, S, T og U for ellipsen.  
 

 
 

Vælger vi enten R eller S som punktet på periferien gælder da  
 

1 2 1 2 2F R F R F S F S a+ = + = ,  
 

idet der på grund af symmetrien må gælde at 1 2RF F S= . Heraf ses bl.a. sum-
men af brændstrålerne netop er det samme som ellipsens storakse 2a (den sto-
re diameter).  

b

a F2F1

P

b

F2F1

U

T

R S,P
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Vælger vi dernæst enten T eller U som punktet på periferien fås denne gang på 
grund af symmetrien den følgende sammenhæng 
 

1 2 1 2 2F T F T F S F S a+ = + =  
 

idet summen af brændstrålerne jo er uforandret, men heraf følger igen på 
grund af symmetrien at der må gælde 

1 2F T F T a= =  
Vi kan derfor finde brændpunkterne for ellipsen ved at trække en cirkel med 
radius a og centrum i et af toppunkterne S og T.  

 
Men ved at udnytte den retvinklede trekant F1CT ses det også at vi nemt kan 
beregne afstanden fra centrum til et brændpunkt ved hjælp af Pythagoras: 

2 2
1FC a b= − . 

Blandt alle ovalerne blev det nu ellipserne, der fik den dominerende rolle i 
1500-tallet. Det skyldes først og fremmest et kunstnerisk gennembrud, idet det 
lykkedes at konstruere en klassisk smuk oval, som tilnærmede en ellipse. 
Gennembruddet skyldtes malere fra Rafaels skole, hvor vi har fået overleveret 
en skitse af Peruzzi, der viser konstruktionen af to typiske ellipselignende ova-
ler: 

b
a a

F2F1 C

U

T,P

R S,P

b
a a

F2F1 C

U

T,P

R S,P
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Peruzzis overleverede sin viden til Serlio, der beskrev ellipsekonstruktionerne i 
detaljer i et stort værk om arkitekturens principper fra 1545. Her vil vi se på en 
særlig simpel og smuk konstruktion af den såkaldte 'ovato tondo' (den afrun-
dede oval). Udgangspunktet er endnu engang konstruktionen af en ligesidet 
trekant fra Euklids første bog!  

 
Vi lægger mærke til at centrene A henholdsvis B for de to cirkler netop ligger på 
den anden cirkels periferi.  

B

D

C

A
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Forlænger vi trekanternes skrå sider fås skrå diametre, fx CG, i cirklerne. Men 
en diameter (eller en radius) står vinkelret på cirklen i endepunktet. Hvis vi 
derfor trækker cirkelbuer med centre i toppunkterne C og D og radier CG hen-
holdsvis DE vil disse cirkelbuer netop føje sig glat til de oprindelige cirkelbuer 

 
Skjuler vi nu hjælpelinjerne har vi konstrueret den ellipselignende oval ovato 
tondo. Den har adskillige bemærkelsesværdige egenskaber:  
 

1) De fire cirkelbuer HF, FE, EG og GH er lige lange: Centervinklerne er 
nemlig 60° og 120°, mens radierne i enheder af centerstykket AB er 1 
henholdsvis 2: Når vi går fra buen HF til buen FE halverer vi altså cen-
tervinklen, men til gengæld fordobles radius, hvorfor buelængden er 
uforandret.  

 

2) Hele ovalens omkreds er derfor fire gange buen HF, som selv udgør 1/3 
af den oprindelige cirkel med omkredsen 2π i enheder af centerstykket 
AB. Ovalens omkreds er altså 8

3 π  = 8.37758... . På samme måde indses 
det at arealet af cirkeludsnittet DFE er dobbelt stort som cirkeludsnittet 
BHF, fordi arealet vokser med kvadratet på radius. Men arealet af det 
lille cirkeludsnittet er 1/3 af hele cirklen, dvs. 1

3 π . Arealet af hele ovalen 
er derfor summen af de fire cirkeludsnit minus romben ADBC, der jo 
ikke skal tælles med to gange, dvs. arealet er givet ved 

3
22 5.41715...π − = . Med lidt snilde kan vi også finde dette ved udmå-

ling på en figur.  
3) Storeaksen 2a har længden 3 (i enheder af centerstykket AB). Lilleaksen 

derimod er en anelse mere kompliceret. Det lodrette stykke fra D til ova-
lens toppunkt er 2 (radius i den store cirkel). Det lodrette stykke fra D 
til C er i følge pythagoras sætning (se fx tidligere udregning side xx) 3 . 

HG

FE

B

D

C

A

120°120°

60°

60°

HG

FE

B

D

C

A
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Det overskydende stykke er derfor 2 3− . Lilleaksen 2b får derfor læng-
den 3 2 (2 3) 4 3+ ⋅ − = − . Ellipsens fladtrykthed er derfor givet ved  

2 4 3 0.75598...
2 3

b b
a a

−
= = =  

 Den kan vi også finde ved udmåling på en figur! Dette tal ligger så tæt 
ved 3/4, idet fejlen er under 1%, at det i praksis blev sat til 3/4. En så 
simpel brøk viser at ovalen er visuelt velproportioneret. 

 
4) Endelig kan vi finde brændpunkterne for ellipsen med samme storeakse 

og lilleakse. Vi ved da fra pythagoras sætning at brændpunktsafstanden 

er givet ved ( ) ( )222 2 4 33
2 2

8 3 10 0.981886...
2

a b − −
− = − = =  

 Den kan vi også finde ved udmåling på en figur! Men dette tal ligger så 
tæt ved 1, idet fejlen denne gang er under 2%, at det i praksis bliver af-
rundet til 1. Brændpunkterne ligger altså endog meget tæt på midt-
punkterne for linjestykkerne TA og BU. Deles storeaksen i 6 lige store 
stykker er de yderste delepunkter altså med rigtig god tilnærmelse 
brændpunkterne, mens de inderste delestykker er centrene for de to 
cirkler, der udspænder de yderste buer (og det midterste delestykker er 
ovalens centrum). Igen viser det, at den ellipselignende oval er velpro-
portioneret og nøje knyttet til et gitter af ligesidede trekanter. 

F1 F2M

R

S

UT
BA
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Øvelse 4.2: Ovato Tondo 
Gennemfør selv konstruktionen af Ovato Tondo i TI-Nspire CAS og sammen-
lign ovalen med den tilsvarende ellipse som har den samme store- og lilleakse.  
   Konstruer ovalens omskrevne cirkel. Afsæt et vilkårligt punkt P på ovalen 
(dvs. i praksis to frie punkter svarende til de to slags cirkelbuer). Undersøg ved 
måling i hvilket omfang forholdet mellem den vinkelrette afstand fra ovalpunk-
tet P til storeaksen og den vinkelrette afstand fra det tilsvarende cirkelpunkt Q 
til storeaksen er det samme som forholdet mellem storeaksen og lilleaksen. 
   Konstruer ovalens to brændpunkter F1 og F2. Afsæt et vilkårligt punkt P på 
ovalen (dvs. i praksis to frie punkter svarende til de to slags cirkelbuer). Under-
søg ved måling i hvilket omfang summen af afstandene fra ovalpunktet P til de 
to brændpunkter er det samme som længden af storeaksen. 
 
Øvelse 4.5: Peruzzis ovaler 
På billedet af Peruzzis skitse ser man også en oval frembragt af et kvadratisk 
gitter 
 

 
 
Prøv nu selv at konstruere denne oval ud fra de to kvadrater og find ved opmå-
ling og/eller beregning dens omkreds og areal, såvel som dens fladtrykthed og 
brændpunkternes placering. 
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AT-1: Arkitektur (matematik - historie) 

Bilag til spørgsmål 
 
Tegning af Francesco Borromini (1599-1667). Naredi-Rainer (1995), 
Fig.114, S. 213. 
Grundplan for klostret og kirken San Carlino alle quatro fontane i Rom. 
Originalen findes i Wien (Albertina n. 173) 
 

 
 
Efter Ivan Tafteberg: Ovale_kilder (Noter til matematik og arkitektur) 
 
Gør rede for den ovennævnte konstruktion af kirkens grundplan. 
Fastlæg såvel ovalens omkreds, som dens areal. 
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Årsprøven 1a 2006-2007 
I 1642 påbegyndte Borromini kirken S. 
Ivo alla Sapienza. Til grund for sin plan 
har Borromini her atter taget den lige-
sidede trekant – her i virkeligheden to 
trekanter, der overlapper hinanden, så 
de danner en davidsstjerne, hvis skæ-
ringspunkter ABCDEF danner spidser-
ne i en regulær sekskant. De nicher, 
der buer udad ( , ,BC DE FA ), har ud-
gangspunkt i cirkler med en radius på 
halvdelen af en side af sekskanten; de 
nicher, der buer indad er dannet ud fra 
cirkler med samme radius, men med 
centrer i tre af davidstjernens spidser.  
 
Det oplyses at AD = 15.0 m. 
 

a) Bestem ∠ ABC og ∠ ABD. 
b) Bestem omkredsen af såvel da-

vidstjernen som grundplanen 
(den fedt optrukne kurve). 

c) Bestem arealet af såvel david-
stjernen som grundplanen. 
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Descartes og brydningsloven 
Vi skal bruge nogle data for lysets brydning. De kan stamme fra jeres eget for-
søg, men her illustrerer vi ideen med data fra et af de ældste fysik forsøg, vi 
kender: Ptolemæus opmåling af lysets brydning i vand! 

 

 
 

Descartes arbejdede rent geometrisk med brydningsdata. Vi skal derfor åbne 
Geometri-værkstedet. 
 

 
 

 
Indskriv data i Geometri-værkstedet ved hjælp af tekstværktøjet (højreklik!). 
Husk at taste Enter hver gang I er tilfredse med en tekstboks, ellers forsvinder 
indholdet :-) . 
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Derefter er vi klar til at arbejde med brydningsdataene. Opret derefter en rime-
lig stor cirkel, fx med radius 10 cm og konstruer to vinkelrette linjer, der skæ-
rer hinanden i centrum af cirklen. Den vandrette linje er den brydende flade, 
den lodrette er indfaldsloddet. 

   
 

Vi skal nu have afsat punkterne på cirklen svarende til den indfaldende og den 
brudte stråle. Det sker ved at vælge drejnings-værktøjet på Transformations-
menuen og dreje omkring cirklens centrum. Ved den indfaldende stråle udpe-
ger vi indfaldsvinklen og drejer nordpolen. Ved den brudte stråle udpeger vi 
brydningsvinklen og drejer sydpolen. 
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Vi er nu klar til at foretage analysen! Hver indfaldende stråle forlænges med en 
stiplet linje gennem centrum. Gennem hvert brydningspunkt trækkes en stiplet 
hjælpelinje parallel med indfaldsloddet. Hvor de skærer hinanden fås det så-
kaldte knækpunkt, dvs. der, hvor brydningspunktet ville ses når man kigger 
ind langs indfaldsloddet, hvis strålen ikke var blevet brudt! 

 
 
Kig nu nøje på de knækpunkter du har konstrueret og fremsæt en hypotese! 
 
Hvordan kan Descartes opdagelse bruges til at konstruere brydningen af en 
vilkårlig stråle? 
 
Hvad har Descartes opdagelse at gøre med brydningsloven? 
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Øvelser i analytisk geometri 
 
Træningsopgaver i analytisk geometri: 
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Vejledende eksamensopgaver i analytisk geometri: 
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Eksempler på projekter i analytisk geometri 
 

Sejlads i Fakse Bugt med TI-Nspire CAS: koordinatgeometri 
 
Geografiske positioner opgives ikke kun i længde- og breddegrader. På almin-
delige geodætiske kort bruger man også retvinklede koordinater. På sådanne 
kort er de anført forneden og på siden: x-koordinaterne angiver antallet af ki-
lometer fra kortets nederste venstre hjørne, mens y-koordinaterne tilsvarende 
angiver antallet af kilometer fra kortets nederste venstre hjørne.  
 
Øvelse 1: I hvilken du farer vild i Fakse bugt i tæt tåge! 
 
Vi vil nu forestille os, at vi har oprettet tre fiktive sendere i henholdsvis Rødvig 
Havn, Fakse Ladeplads Havn og Præstø Havn. Disse tre sendere har da de føl-
gende fiktive positioner: 
 

Sender 
Navn 

x-koordinat y-koordinat 

S1 Rødvig Havn 39.84 35.26 
S2 Fakse Ladeplads 27.26 30.84 
S3 Præstø Havn 19.16 20.16 

 
Luk nu op for TI-Nspire CAS og gå ind i Grafer-værkstedet. Anbring koordi-
natsystemet, så det fortrinsvis er første kvadrant du kan se på skærmen. Brug 
Zoom-menuen! Vælg specielt enheden, så du kan se helt ud til x = 60 ligesom 
på det geodætiske kort! 
 
Anbring nu de tre sendere på kortet og navngiv dem S1, S2 og S3 i overens-
stemmelse med det ovenstående skema, idet du først placerer dem i nærheden 
af den ønskede position og derefter højreklikker for at få oplyst deres koordina-
ter. Disse koordinater kan efterfølgende rettes til!  
 
De tre sendere udsender nu signaler på bestemte tider, som vi kan opfange 
ombord på en båd, idet vi er ude og sejle i Fakse bugt i tæt tåge, og derfor ikke 
kan se, hvor vi befinder os! Ved at benytte en modtager med et indbygget ur, 
kan vi nu måle hvor lang tid signalet har været undervejs, og dermed afstanden 
til de tre sendere. Desværre er modtageren defekt, så den kan ikke selv udreg-
ne positionen, men kun oplyse de tre registrerede afstande, der fremgår af det 
følgende skema: 
 

Sender 
Navn 

Afstand 

S1 Rødvig Havn 14.19 
S2 Fakse Ladeplads 26.06 
S3 Præstø Havn 35.79 

 

Vi vil nu rekonstruere positionen ved hjælp af TI-Nspire CAS på den lille bær-
bare (som vi altid har med på båden!), idet vi vil tegne cirkler med de tre sende-
re som centrum og de tre afstande som radier. Vi ved da, at båden befinder sig 
et sted på enhver af disse cirkler, dvs. den befinder sig i de tre cirklers fælles 
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skæringspunkt! De tre afstande skrives nu ind i tre tekstbokse og gemmes som 
variable med de anførte navne! 
 
Cirklerne kan konstrueres på flere forskellige måder. Her vil vi gøre det ved 
hjælp af centrum og radius, idet vi vil konstruerer tre linjestykker på x-aksen, 
der netop har de pågældende radier som længder. Gå derfor fx frem som følger, 
men vær omhyggelig og pas på, du ikke mister overblikket! 
 
Benyt menupunktet Overfør måling på Konstruer-menuen til at overføre de 
tre radier til x-aksen. Navngiv de tre punkter R1, R2 og R3, så du ved hvilke ra-
dier, der hører sammen med hvilke sendere! 
 
Benyt nu menupunktet Linjestykke på Punkter og Linjer-menuen til at kon-
struere det linjestykke, der forbinder begyndelsespunktet med det første radi-
uspunkt R1. Benyt derefter menupunktet Passer på Konstruer-menuen til at 
konstruere den første cirkel med centrum i S1 og radius R1.  
 
Du ved nu, at din båd befinder dig et eller andet sted på den første cirkel! 
 
Gå nu tilsvarende frem med den anden cirkel, dvs. benyt menupunktet Linjes-
tykke på Punkter og Linjer-menuen til at konstruere det linjestykke, der for-
binder begyndelsespunktet med det andet radiuspunkt R2. Benyt derefter me-
nupunktet Passer på Konstruer-menuen til at konstruere den anden cirkel 
med centrum i S2 og radius R2.  
 
Du ved nu, at din båd befinder sig i et af de to skæringspunkter mellem de to 
cirkler forudsat apparaturet fungerer! 
 
Konstruer skæringspunktet P (det relevante!) mellem de to cirkler! 
 
Som kontrol af at apparaturet virker, konstruerer du nu også den tredje cirkel 
og kontrollerer, at den vitterlig med stor nøjagtighed går gennem det samme 
skæringspunkt, som de to første cirkler. Hvis alt er gået godt, har du altså nu 
fundet din position på havet. Benyt nu menupunktet Koordinater og lignin-
ger fra handlinger-menuen (eller højreklik på skæringspunktet P) til at finde 
koordinaterne for din position. Foretag en udprintning af øvelsen så langt! 
 
Hvor er du på det geodætiske kort? 
 

Velkommen til TI-Nspire CAS version 3.2 

274



Workshop i Grafer og Geometri: T3-Kursus TI-Nspire CAS september 2012

 35 

Øvelse 2: I hvilket motoren går i stykker og den defekte modtager bryder helt 
sammen. Men du får modtageren i gang igen, så fortvivl ikke! 
 

Opret en ny opgave som en kopi af den foregående! 
Slet de tre cirkler! 

 
Tågen er stadig tæt, og du driver om for vind og vand. Et kort øjeblik gik mod-
tageren også i stå, men du har fået den i gang igen. Der er bare det problem, at 
uret har været gået i stå et kort øjeblik. Du får det stillet ved hjælp af dit arm-
båndsur, men desværre er dit armbåndsur ikke alt for præcist! 
Igen måler du nu tre afstande til de tre sendere: 
 

Sender 
Navn 

Afstand 

S1 Rødvig Havn 17.19 
S2 Fakse Ladeplads 20.31 
S3 Præstø Havn 24.57 

 
Du skal nu igen bestemme din position, men – men – desværre går modtage-
rens ur forkert og alle de tre oplyste afstande er derfor forkerte! Fortvivl dog 
ikke. Godt nok er de forkerte, men de er heldigvis alle sammen lige meget for-
kerte! Vi går derfor frem som følger.  
 
Dernæst konstruerer vi et frit bevægeligt punkt på x-aksen, som skal repræ-
sentere begyndelsespunktet for vore radier. Dette punkt kan vi nu rykke frem 
og tilbage på x-aksen og derved justere de tre radier i takt med hinanden!! Kald 
det bevægelige punkt for B! 
 
Konstruer nu de tre cirkler ved hjælp af menupunktet Passer på Konstruer-
menuen, idet du først konstruerer linjestykket fra det forskudte begyndelses-
punkt B til Radiuspunktet. Konstruer også skæringspunktet P mellem de to 
første cirkler osv. 
 
Læg mærke til at de tre cirkler denne gang ikke går gennem det samme punkt. 
Men ved at rykke lige så forsigtigt i punktet B kan du nu justere radierne indtil 
de tre cirkler går gennem det samme punkt! Og dermed ved du nu, hvor du be-
finder dig! 
 
Benyt nu igen menupunktet Koordinater og ligninger fra Mål-menuen (eller 
højreklik på skæringspunktet) til at finde koordinaterne for din position. Aflæs 
også den fælles fejl B i de målte radier. Foretag en udprintning af øvelsen så 
langt! 
 
Hvor er du denne gang på det geodætiske kort? 
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Øvelse 3: I hvilken du begejstret over den bærbare maskines formåen giver dig til 
at lege med TI-Nspire CAS – nu hvor du alligevel driver for vind og vand! 
 

Igen tager du en kopi af den ovenstående opgave! 
 
Vi vil nu prøve om vi kan finde ud af lidt mere om positionsbestemmelse med 
en defekt modtager! 
 
Udpeg nu skæringspunktet mellem to af cirklerne og ignorér for en stund den 
tredje cirkel. Vi ved nu at når vi rykker frem og tilbage på B vil skæringspunk-
tet gennemløbe en kurve, som vores båd befinder sig på! Men kan vi få denne 
kurve at se? Ja, det kan vi på to forskellige måder: 
 
Vi kan Spore skæringspunktet P ved fx at gå op i Spor-menuen og vælge me-
nupunktet Geometrisk spor (eller vi kan bare højreklikke på skæringspunktet 
P). Hvis alt er gået godt vil du nu få sporet af skæringspunktet at se, mens du 
bevæger punktet B, og når du slipper B vil det stå på skærmen som en del af 
en kurve. Denne kurve skulle nu gerne gå gennem din position!  
 
Men vi kan også konstruere sporet af skæringspunktet P. Det gøres ved hjælp 
af menupunktet Geometrisk sted på Konstruer-menuen. Det gøres på følgen-
de måde. Først klikker du på såvel det afhængige skæringspunkt P som på det 
uafhængige styrende punkt B, så du får valgt netop det punkt, du vil spore, og 
det punkt, som styrer bevægelsen hen over skærmen. Dernæst skulle du kun-
ne vælge menupunktet Geometrisk sted på Konstruer-menuen og få sporet at 
se som en kurve på skærmen! Der kan godt ligge et par overraskelser gemt i 
dette geometriske sted, så prøv at lege lidt med det! 
 
Konstruer nu på tilsvarende måde det geometriske sted for skæringspunktet 
mellem et andet par af cirkler. De to skæringspunkters geometriske steder 
skulle da gerne skære hinanden i din position. Hvis alt er gået godt, så lav en 
udprintning! 
 
Hvis vi kunne få TI-Nspire til at beregne dette skæringspunkt ville alt være 
godt. Men desværre kan TI-Nspire CAS ikke oplyse ligningen for et geometrisk 
sted! Og desværre kan vi muligvis ikke nok matematik selv til at opstille lignin-
gerne for disse geometriske steder (som kaldes hyperbler) og derved selv bereg-
ne skæringspunktet. Og desværre er vores modtager gået i stykker, så den kan 
heller ikke finde ud af det. Men den gang den var fabriksny kunne den. Og på 
den måde gjorde det ikke så meget om uret inde i modtageren gik helt præcist!  
 
Men TI-Nspire CAS kan faktisk godt finde ud af det: Så hvis du overfører in-
formationerne til Grafregneren burde du kunne finde ligningerne for de geo-
metriske steder og på den måde beregne koordinaterne til skæringspunkterne. 
Men det er en endda meget avanceret udfordring ☺ 
 
Tågen letter! Velkommen hjem. 
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Øvelser i Grafer og Geometri 
 
Træningsopgaver  
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Eksempler på projektopgaver i grafer og geometri 
 
1. Geometrien bag løsningen af en symmetrisk fjerdegradsligning: 
Hvis et fjerdegradspolynomium er symmetrisk opfører det sig på mange måder 
som et tredjegradspolynomium. Vi vil igen kigge på en fjerdegradsligning med 
det maksimale antal løsninger. Men pointen er altså at fjerdegradsligningen 
skal være symmetrisk. Det gør det nemmest at tage udgangspunkt i forskyd-
ningsformlen: 

4 2( ) ( )y a x h b x h c= ⋅ − + ⋅ − +  
Der er tre toppunkter denne gang, men de to yderste ligger lige højt på grund af 
symmetrien. Tegner vi toppunktstangenterne vil den øverste toppunktstangent 
derfor skære grafen i yderligere 2 grafpunkter. 
   Som ved tredjegradspolynomiet kan vi derfor afgrænse et rektangel, hvor de 
vandrette sider er toppunktstangenter, mens de lodrette sider går igennem de 
to skæringspunkter. Med centrum i dette rektangels midtpunkt og med den 
vandrette side som diameter kan vi nu konstruere en cirkel, den til fjerde-
gradspolynomiet associerede cirkel. 
   Skærer vi nu fjerdegradspolynomiet med en vandret linje, der forløber inden-
for rektanglet, vil vi få fire skæringspunkter. Disse overføres via lodrette linjer 
til otte skæringspunkter med cirklen. Forbind disse skæringspunkter, idet du 
springer hvert andet over.  
   Kommentér! 
 
2. Geometrien bag det almene fjerdegradspolynomium 
Et alment fjerdegradspolynomium har op til to vendepunkter (dvs. rørings-
punkter for vendetangenterne)). I det følgende vil vi forudsætte at der er netop 
to vendepunkter. Konstruer altså grafen for fjerdegradspolynomiet 

4 3 2y a x b x c x d x c= ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ +  
Vælg koefficienterne så der er to tydelige vendepunkter (og dermed tre top-
punkter!) Konstruer sekanten, der forbinder de to vendepunkter.  
   Vendepunktssekanten skærer grafen i yderligere to punkter. Vendepunkterne 
og de to skæringspunkter betegnes A, B, C og D i rækkefølge fra venstre mod 
højde, dvs. A er det første skæringspunkt, B det første vendepunkt osv.  
 
Vi skal nu konstruere et regulært pentagram. 
Hertil skal vi bruge værktøjet til konstruktion af 
regulære polygoner: Først udpeges centrum, så 
udpeges første vinkelspids og dernæst anden 
vinkelspids. 
For at konstruere centrum drejes vendepunktse-
kanten nu først 18° omkring A og dernæst -18° 
omkring C. De to linjer skærer da hinanden i 
centrum O. Udpeg nu først O, dernæst A og til 
slut C. 
 
Kommentér! 
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4. Eksempler på franske eksamensopgaver  
 i eksperimentel matematik (frit oversat)    

Øvelse 1: To geometriske steder 
Trekanten ABC er retvinklet med den rette vinkel i 
B. Siden AB har længden 3, mens siden AC har 
længden 6. Punkterne A og C glider på henholds-
vis den lodrette linje OM og den vandrette linje OS.  
 

Punktet I  er er midtpunktet for linjestykket AC.  
 

Vi interesserer os især for punkterne I og B. 
 

1.  Opbyg en dynamisk figur, der viser situatio-
nen.   

2.  Visualisér ved hjælp af din dynamiske software den bane punktet I følger, 
når C glider langs halvlinjen OS. Hvilken hypotese kan du opstille om den-
ne bane?  

3.  Visualisér ved hjælp af din dynamiske software den bane punktet B følger, 
når C glider langs halvlinjen OS. Hvilken hypotese kan du opstille om den-
ne bane? 

4.   Mål såvel vinklerne i trekanten ABC som vinklen AOB. Slut heraf at det 
geometriske sted for punktet B er indeholdt i en simpel kurve, som ønskes 
identificeret. Bevis endelig, at 6 sin( )OB OAB= ⋅ . Fastlæg herved det geome-
triske sted for punktet B. 

 

Øvelse 2 Højdernes skæringspunkt  
I planen er der givet en vilkårlig trekant ABC.  
Med K betegner vi centrum for den omskrevne cirkel og med H betegner vi høj-
dernes skæringspunkt.  
Vi interesserer os for den bane højdernes skæringspunkt H følger, når trekan-
tens hjørnepunkt C bevæger sig på en linje parallel med grundlinjen AB.  
1. Geometrisk konstruktion. 

(a) Opbyg figuren ved hjælp af dit dynamiske geometriprogram ud fra punk-
terne A og B, punktet C, som kan glide langs en linje parallel med grund-
linjen AB, trekanten ABC, højdernes skæringspunkt H og centrum for 
den omskrevne cirkel K. Spor punktet H, når C varierer på parallellen til 
AB. Opstil en hypotese om arten af den bane punktet H følger.  

(b) Kontroller ved hjælp af programmet, at der gælder den følgende sam-
menhæng (verifikation af beregningen er ikke påkrævet på dette sted) 
KH KA KB KC= + + .  

2. Vi indfører nu et koordinatsystem, hvor punkterne A og B er givet ved deres 
koordinater A(-1,1) og B(1,1). Punktet C ligger på x-aksen og har x-koordinaten x.  

(a) Bestem koordinaterne til højdernes skæringspunkt H.  
(b) Hvad bliver ligningen for den bane højdernes skæringspunkt følger? 

3. Begrund nu din hypotese vedrørende den bane punktet H følger, og fastlæg 
også ligningen for banen.  
4. Vi antager nu, at koordinaterne til centrum K for den omskrevne cirkel er 

givet ved (0, 
22

2
x−

) og at den tidligere fundne vektorligning i spørgsmål 1 er 

gyldig. Find på grundlag heraf koordinaterne til højdernes skæringspunkt H og 
dernæst ligningen for det geometriske sted. 
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Øvelse 3: Den største trekant  
Vi betragter en ligebenet trekant med den faste omkreds 15. Formålet med 
denne øvelse er at bestemme den trekant, blandt alle de mulige ligebenede 
trekanter med omkredsen 15, som har det største areal.  
1. Eksperimenter ved hjælp af et dynamisk geometriprogram:  
(a) Konstruer ved hjælp af et dynamisk geometriprogram en ligebenet tre-

kant ABC med toppunkt i A, hvis omkreds er låst fast til 15.  
(b) Blandt alle de mulige sådanne trekanter, hvad synes der så at gælde om 

den trekant, der har det strørste areal?  
2. Bevis. Vi lader x betegne længden af grundlinjen BC og A(x) betegne area-
let af trekanten ABC. 
(a) I hvilket interval kan x antage sine værdier?  
(b) Lad H være midtpunktet for grundlinjen BC. Bestem længden af AH som 

funktion af x og vis herved, at der gælder ( ) 225 30
4
xA x x= ⋅ − .  

(c) Løs nu det stillede problemet. 
 
 
Øvelse 4: En familie af cirkler 
I planen betragtes en retvinklet trekant OAB med ret vinkel i O, samt en ret 
linje d, der går gennem O.  
Med A' betegner vi den retvinklede projektion af A på d, med B' betegner vi den 
retvinklede projektion af B på d, og endelig lader vi C betegne cirklen med dia-
meteren A'B'.  
Endelig lader vi I betegne fodpunktet for højden fra O i trekanten OAB. 
1. Konstruktion og hypotese 

(a) Konstruer en figur ved hjælp af et dynamisk geometriprogram.  
(b) Hvilken hypotese kan vi opstille om cirklerne (C), når den rette linje d ro-

teres omkring O? 
 

2. Vi betragter nu den ligedannethed S, som har centrum i punktet I og som 
overfører punktet A i punktet O. 

(a) Hvad bliver drejningsvinklen for denne ligedannethed? Begrund, at lige-
dannetheden overfører punktet O i punktet B. 

(b) Fastlæg billederne af linjerne (AA') og d, og derefter billedet af punktet A'  
(c) Godtgør nu din hypotese fra spørgsmål 1. 
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Øvelse 5: Den fleksible trefod 

 
En fleksibel trefod består af seks stive metalstænger med forskellige længder, 
der samles, så de tilsammen danner to lige store romber: 
 

 
Vi antager nu at stængerne er så tynde, at vi kan sætte deres tykkelse til 0, og 
dermed repræsentere dem ved hjælp af linjestykkerne AB, AC, BF, EC, EG og 
FG. Vi skal da huske på at punkterne B, D og F skal ligge på ret linje. Vi bruger 
længden af AB som enhed i det følgende. 
Antag at A ligger fast. Hvis vi bevæger G langs en halvlinje med A som top-
punkt, vil G gennemløbe et linjestykke i takt med at trefoden skifter fra at være 
helt sammenfoldet til helt udfoldet. 

• Hvad er længden af det linjestykke som G gennemløber? 
• Konstruer ved hjælp af et dynamisk geometriprogram en model for den oven-

stående situation. Afprøv modellen! 
• Hvordan bevæger punkterne B og C sig, når G flytter sig på halvlinjen? 
• Benyt dit program til at frembringe sporet af E (og F).  
• Vi vælger nu A som origo, og lader A og D frembringe x-aksen og lader t beteg-

ne x-koordinaten for punktet G. Hvad bliver det interval, som t gennemløber? 
• Fastlæg koordinaterne for punktet E. 

• Tegn grafen for funktionen 
2

( ) 1
9
xf x = − , hvor 0 3x≤ ≤ . 

• Check at punktet C bevæger sig langs grafen.  
• Vis det passer ved hjælp af en udregning. 

 
Øvelse 6: Et geometrisk sted 
Et geometrisk sted 
Konstruer fire punkter O, A, B og C. 
Konstruer en cirkel T med centrum i O. 
Afsæt et frit punkt M på cirklen. 
Konstruer det associerede punkt M', som opfylder vektorligningen:  

' 2MM MA MB MC= + +  
Træk i punktet M og konstruer sporet for M'.  
Konstruér det geometriske sted S for M' når punktet M bevæger sig rundt på 
cirklen T. 
Hvilken slags figur er der tale om? 
Hvilken sammenhæng er der mellem cirklen T og det geometriske sted S? 
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 Øvelser i vektorgeometri 
Vektorregning med TI-Nspire CAS 
 
1. For at kunne lege med vektorer geometrisk er det vigtigt at kunne håndtere 
de simple regneoperationer med vektorer rent geometrisk: 
Sum af to vektorer: a b+  
For at kunne lægge to vektorer sammen skal den ene forskydes, så den ligger i 
forlængelse af den anden. Hertil benyttes parallelforskydning af den ene vek-
tor langs den anden (det hedder translation i transformationsmenuen). Ved en 
parallelforskydning udpeger man først den vektor, som forskydningen foregår 
langs. Husk også at forskyde vektorens endepunkter! 
Fortegnsskift: a−  
For at kunne skifte fortegn på en vektor, kan man fx benytte en punktspejling 
(det hedder symmetri i transformationsmenuen). 
Differens af vektorer: a b−  
For at kunne trække en vektor fra kan man fx benytte at det er det samme som 
at lægge den modsatte vektor til. Man kan også afsætte de to vektorer fra 
samme punkt og så forbinde endepunkterne med en vektor i den rigtige række-
følge (fra vektor b's endepunkt til vektor a's endepunkt!) 
Multiplikation med en skalar: k a⋅  
For at gange en vektor med en skalar kan man benytte multiplikation omkring 
et punkt med skalaren k (det hedder forstørrelse i transformationsmenuen). 
Den kan i øvrigt være såvel positiv som negativ. 
Tværvektor: a  
Tværvektoren konstrueres som en drejning med 90°. 
 
2. Vektorer med koordinater 
Bemærkning: For at kunne arbejde med koordinater er det vigtigt at arbejde 
med stedvektorer, da vi kun kan aflæse koordinater for punkter, ligesom en 
vektor med givne koordinater nemmest afsættes som en stedvektor ved at af-
sætte den på skræmt og derefter rette koordinaterne til endepunktet til. 
   Arbejder man med koordinater kan man med fordel vise gitteret og arbejde 
med simple heltallige eller halvtallige koordinater. Herved fremstår regneregler-
ne for koordinaterne til en sum, differens og multiplikation med en skalar me-
get tydeligt i koordinater. 
 
3. Målinger med vektorer 
Længder: Man kan aflæse længden af en vektor ved at højreklikke på den. 
Vinkler: Vinklen mellem to vektorer aflæses ved at afsætte dem fra samme 
punkt og måle vinklen ud fra endepunkterne. Hvis man vil regne vinkler med 
fortegn må man selv tilføje det korrekte fortegn. 
Arealer: Arealet udspændt af to vektorer aflæses ved at afsætte dem fra samme 
punkt og lade dem udspænde et parallelogram. Hvis man vil udregne determi-
nanten/krydsproduktet må man selv tilføje det korrekte fortegn. 
Hældninger: Hældningen for en vektor (i forhold til vandret) findes ved måling.  
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Vejledende eksamensopgaver i vektorgeometri: 

 
 

 
 
Træningsopgaver i vektorgeometri: 
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Eksempler på projektopgaver i vektorgeometri 
 
Øvelse 1: Konstruer tre punkter: O, A og B 
Konstruer vektoren 1

2 ( )OC OA OB= ⋅ +  
Træk i punktet O: Hvad observerer du? 
Hvordan ligger punktet C i forhold til linjestykket AB. 
Konstruer vektorsummen CA CB+  
 
Øvelse 2: Konstruer fire punkter: O, A, B og C 
Konstruer vektoren 1

3 ( )OD OA OB OC= ⋅ + +  
Træk i punktet O: Hvad observerer du? 
Hvordan ligger punktet D i forhold til trekanten ABC. 
Konstruer vektorsummen DA DB DC+ +  
 
Øvelse 3: Konstruer fem punkter: O, A, B, C og D 
Konstruer vektoren 1

4 ( )OE OA OB OC OD= ⋅ + + +  
Træk i punktet O: Hvad observerer du? 
Hvordan ligger punktet E i forhold til firkanten ABCD. 
Konstruer vektorsummen EA EB EC ED+ + +  
Konstruer midtpunkterne for firkantens sider. Forbind midtpunkterne. Hvilken 
slags firkant fremkommer? 
Forbind også modstående midtpunkter. Hvad observerer du? 
 
Øvelse 4: Konstruer en vilkårlig trekant ABC og dens omskrevne cirkel med 
centrum i M. Med udgangspunkt i M konstrueres vektorerne ,  og MA MB MC . 
Konstruer summen af disse vektorer to og to: ABMP MA MB= + , 

BCMP MB MC= +   og CAMP MC MA= + . 
Hvordan ligger punkterne , ogAB BC CAP P P  i forhold til M?  
Konstruer summen af alle tre vektorer: MH MA MB MC= + + . 
Hvordan ligger punktet H i forhold til trekanten ABC? 
Spejl den omskrevne cirkel i de tre trekantsider. Hvad observerer du? 
Konstruer cirklen gennem de tre siders midtpunkter. Hvad observerer du? 
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