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Til den, der skal bruge hæftet

Koordinatsystemer, grafer og skemaer støder man på mange
steder: Aviser bruger dem f.eks. til at vise, hvordan
arbejdsløsheden har udviklet sig, eller hvordan den fordeler
sig mellem landsdelene. I de tekniske fag bruges grafer og
skemaer f.eks. til at vise sammenhænge f. eks.
sammenhængen mellem en bils fart og dens bremselængde.
Og så bruges koordinatsystemer til at finde ud af, hvor man
skal tegne på et stykke papir eller en dataskærm og ved
computerstyrede maskiner bruges de til at bestemme de
bevægelser, maskinen skal udføre.

Dette hæfte er lavet til den, der har brug for grundlæggende
viden om koordinatsystemer, grafer og skemaer, og specielt
er det lavet til den, der har behov for et godt grundlag til at
kunne arbejde med emnerne geometri, funktioner og statistik.
I disse emner anvendes koordinatsystemer, grafer og skemaer
hyppigt.

I dette hæfte vises med eksempler, hvordan man læser og
bruger koordinatsystemer, grafer og skemaer. Derefter er der
opgaver at løse. Hæftet begynder med en række øvelser, der
skal gøre en fortrolig med koordinatsystemer. Derefter følger
sider, hvor man bruger dem i praktiske situationer.

Man behøver ikke løse alle opgaverne: Hvis man har forstået
eksemplerne og kan se, at man uden problemer kan løse
opgaverne, kan man springe dem over.

På side 18 er der en facitliste. Dér kan man se forslag til
løsninger.

På side 20, 21 og 22 er samlet de regler og begreber, som
arbejdet med hæftet indøver. Disse sider kan også bruges
som en indholdsfortegnelse til hæftet, fordi der ved hver
regel er en henvisning til, hvor i hæftet man kan læse mere.



Hvor på papiret skal der tegnes?

Eksempel :
Du skal give besked om en tegning af en trekant  på et
A4-papir. Trekantens tre spidser skal ligge sådan i
forhold til papirets nederste venstre hjørne:
3 cm mod højre og 4 cm op (3 cm , 4 cm)
3 cm mod højre og 12 cm op (3 cm , 12 cm)
12 cm mod højre og 12 cm op (12 cm , 12 cm)

Forklaring:
Når man skal angive en tegnings placering på et stykke
papir, en træplade eller andet, gør man det gerne ud fra
papirets nederste venstre hjørne.

Man angiver først stedets vandrette placering og
derefter dets lodrette.

I stedet for at skrive: 2 cm mod højre og 4 cm op
kan man skrive: (2 cm , 4 cm)
Man kalder det at angive stedets koordinatsæt. 
Det første tal kaldes 1. koordinaten og angiver den
vandrette placering.
Det andet tal kaldes for 2. koordinaten og angiver den
lodrette placering.
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1 Tegn en firkant på et stykke A4-papir. Firkantens fire hjørner
skal være placeret sådan i forhold til papirets nederste venstre
hjørne:

2 cm mod højre og 4 cm op
2 cm mod højre og 8 cm op
8 cm mod højre og 4 cm op
8 cm mod højre og 8 cm op

� Hvor høj og hvor bred bliver firkanten?

2 Afsæt med udgangspunkt i et A4 papirs nederste venstre
hjørne:

(10 cm , 5 cm) og (15 cm , 10 cm).

� Hvor langt er der mellem punkterne?

3 Afsæt følgende punkter på et A4 papir med udgangspunkt i
papirets nederste venstre hjørne.

(5 cm , 5 cm)
(7 cm , 10 cm)
(10 cm , 6 cm)
(5 cm , 8 cm)
(10 cm , 9 cm)

Forbind punkterne i den rækkefølge du afsatte dem og
forbind til sidst det første punkt med det sidste.

� Hvilken figur får du?

4 Tegn en linie, der forbinder disse punkter:
(5 cm , 15 cm) 
(15 cm , 15 cm)

Tegn på samme papir også en linie, der forbinder disse 
punkter:
(10 cm , 5 cm) 
(10 cm , 25 cm)

� Angiv hvor på papiret de to linier krydser hinanden.

Om koordinatsæt på side 20

Hvor på papiret skal du tegne?  5




