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Opgaver om linjens ligning

Formålet med disse opgaver er dels at give indsigt i og træne noget matematik,
dels at give oplysninger om og træning i brug af Mathcad:

Matematik: Linjens ligning. Variabel konstant.
Der forudsættes ikke kendskab til formler fra koordinatgeometrien,
men det er selvfølgelig tilladt at bruge sådanne formler.

Mathcad: Figurer der viser linjer i et koordinatsystem med koordinatnet.
Der forudsættes ikke kendskab til Mathcad.

1. Start Mathcad.

2. Matematikpaletten (hvor første ikon er  ) kan have forskellige former og
kan ligge forskellige steder. Er den ikke på skærmen, så få den frem ved at
vælge:  View / Toolbars / Math .

3. Grafpaletten (hvor første ikon er  ) kan have forskellige former og  kan lig-
ge forskellige steder. Er den ikke på skærmen, så få den frem ved at klikke på

 , som er på matematikpaletten.

4. Vi vil lade m betegne de punkter (x,y) hvor y = 2x+1 (du skal ikke taste
noget). Undersøg ved hovedregning om punktet (3,7) tilhører m.

5. Få tegnet et koordinatsystem med linjen m ved at følge a)-f) nedenfor.

a) Opret et graffelt ved at klikke på  , som er på grafpaletten.

b) Skriv x ved x-aksen. Ved y-aksen skal skrives det y skal være, dvs. 2x+1.

c) Begge akserne skal gå fra -8 til 8, så disse tal skal tastes ved aksernes
endepunkter.

d) Der skal være et koordinatnet med én tern for hver enhed, så du skal dob-
beltklikke på figuren (ikke i nærheden af en akse) og i den fremkomne
dialogboks gøre følgende for begge akser: Vælge Grid Lines, fravælge
Auto Grid og angive Number of Grids.

e) Akserne skal skære hinanden i (0,0), så i dialogboksen skal du vælge
Crossed.

f) En figur (eller formel eller tekst) kan flyttes sådan: klik på den, før
markøren hen til rammen så den bliver til en hånd, og træk med venstre
museknap trykket ned.
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6. Gem jævnligt de dokumenter du laver.

7. Når du har tegnet figuren, så højreklik på den og vælg Trace. Når du med
venstre museknap trykket ned trækker markøren langs linjen m, så kan du se
koordinaterne for punkterne på m.

a) Hvor meget øges y når x øges fra 1 til 2 (dvs. hvad skal lægges til den
gamle y-værdi for at få den nye)?

b) Hvor meget øges y når x øges fra 2 til 3?

c) Hvor meget øges y når x øges fra -2 til -1?

8. For at gøre plads til at taste et udtryk til ved y-aksen skal du anbringe mar-
køren efter 2x+1 og taste et komma ( , ) .

Tilføj linjen n som består af de punkter (x,y) hvor y = 1.5x+3.

9. For denne linje n skal du besvare de tre spørgsmål fra opgave 7.

10. Hvilken sammenhæng er der mellem tallene i ligningerne y = 2x+1 og
y = 1.5x+3 og dine svar i opgaverne 7 og 9?

11. Tilføj en linje hvor y øges med 1 hver gang x øges med 1.

12. Tilføj en linje hvor y falder 2 hver gang x øges med 1.

13. Hvad er y for det punkt på m hvor x er 0? Find punktet på figuren.

14. Hvad er y for det punkt på n hvor x er 0? Find punktet på figuren.

15. Hvilken sammenhæng er der mellem tallene i ligningerne y = 2x+1 og
y = 1.5x+3 og dine svar i opgaverne 13 og 14?

16. Tilføj en linje som skærer y-aksen der hvor y er -3.

17. Tegn figur 1, som er på næste side, ved at taste udtryk af typen ax+b ved y-
aksen. Sørg for at akser og net er præcis som på figur 1.

18. Dobbeltklik på figuren (ikke i nærheden af en akse) og vælg på fanebladet
Traces hvordan hver linje skal se ud.

19. Tegn også figurerne 2-6. En brøk skrives ved at taste skråstregen / , og man
kommer ud af brøkens nævner ved at trykke på mellemrumstasten (hvilket
udvider markeringen).
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 Figur 1 Figur 2 Figur 3

 

 Figur 4 Figur 5 Figur 6

20. Start på et nyt dokument ved at klikke på  .

21. Vi vil midlertidigt lade bogstavet k  betegne tallet 5. For at give k  værdien 5
skal du bruge definitionstegnet =:  . Du skal kun taste kolonet da lighedstegnet
skrives automatisk. Skriv ligningen  5:k = .

Så vil k  betyde 5 i de udtryk du skriver efter denne ligning, dvs. under lig-
ningen eller til højre for ligningen.

ADVARSEL: Når du taster 5:k = , må du ikke taste et mellemrum efter k .
Hvis du taster et mellemrum, vil matematikfeltet blive omdannet til et tekst-
felt, og så vil det ikke have nogen virkning.

22. Under ligningen 5:k =  skal du tegne en figur der viser linjen y = 2x+3, og
hvor akser og net er som på de seks figurer ovenfor. Linjen y = 2x+3 har
hældningskoefficient 2 og konstantled 3.

På figuren skal du derefter erstatte udtrykket 32 +⋅x  med det tilsvarende

udtryk for linjen med hældningskoefficient 2
k  og konstantled k , dvs. med

udtrykket kx2
k +⋅ .

BEMÆRK: Du må ikke skrive 5 i stedet for k . Du skal skrive bogstavet k .
(I øjeblikket betyder k  tallet 5, men det vil du ændre på om lidt).
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23. Prøv at ændre i ligningen 5:k =  så k  får andre værdier, og læg mærke til
hvordan linjen ændres. Når du har ændret tallet skal du trykke på F9 for at se
virkningen. Fordelen ved at trykke på F9 i stedet for at taste Retur eller klikke
uden for feltet er at markøren bliver stående, så tallet nemt kan ændres igen.

24. Fremstil en figur der ændres som vist nedenfor når man ændrer tallet i 5:k = .

BEMÆRK: Du skal ikke lave tre figurer. Du skal lave én figur som kan æn-
dres ved blot at ændre i ligningen 5:k =  som står over figuren.

 

 Figur 7 Figur 8 Figur 9

25. Du skal nu få Mathcad til at lave en tegnefilm ved hjælp af den figur du lave-
de i opgave 24.

I ligningen 5:k =  skal du erstatte 5 med FRAME så der over figuren kommer
til at stå FRAME:k = . Det er vigtigt at FRAME skrives med store bogstaver.
Variablen FRAME har nu værdien 0, så k får altså værdien 0. Når tegnefilm-
en dannes, vil FRAME efter tur få forskellige værdier, og for hver af disse
værdier vil der dannes et billede.

Afhængig af hvilken Mathcad-version du bruger, skal du vælge

View / Animate       eller       Tools / Animation / Record

Herefter skal du:

– ved at trække med musen markere det område af skærmen som tegnefilm-
en skal vise.

– i den fremkomne dialogboks angive at FRAME skal antage værdier (hele
tal) fra 0 til 5.

– Klikke på Animate.

Så går programmet i gang med at danne filmen. Når den er dannet, fremkom-
mer et fremvisningsvindue. Hver gang du klikker på , vises filmen. Prøv og-
så at trække  frem og tilbage med musen.

26. I tegnefilmen kan du få k til at ændres i spring på 0,5 ved at skrive
50FRAME:k .⋅= . Hvis k stadig skal antage værdier fra 0 til 5, så skal du i

dialogboksen angive at FRAME skal antage værdier fra 0 til 10. Prøv at lave
forskellige varianter af filmen. Du kan også ændre udtrykkene ved y-aksen.


