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Ävelser i trekantsberegning: kontrol af facit
Ävelse 1
Forestil dig at du i trekanten til h�jre har udregnet at  R = 25,2 .
Kontroll�r dette facit ved at g�re f�lgende:
(Det er vigtigt at du IKKE regner n�r du kontrollerer!)

1a Start  Nspire og v�lg  IndsÅt / Opgave / TilfÇj Grafer .
(Vi v�lger Grafer i stedet for Geometri fordi vi skal zoome.
Vi skal ikke bruge koordinatsystemet).

1b Vi ser p� figuren at der bliver god plads til den hvis vi lader x-aksen g� ud til x-v�rdien 90.
For at opn� dette skal du g�re nedenst�ende.  (Vi bruger de metoder som altid kan bruges).
V�lg i v�rkt�jsmenuen  Vindue/Zoom og  Indstillinger for vindue .  S�t  XMaks til  90 og klik p�  OK .
For at f� same enhed i alle retninger skal du g�re f�lgende:

V�lg i v�rkt�jsmenuen           :    Vindue/Zoom og  Zoom-Kvadrat .
Klik et tomt sted i �verste h�jre del af sk�rmen og tr�k s� koordiantakserne kommer t�t p� venstre og 
nedre kant af vinduet.

1c Du skal nu tegne en trekant som har en overfladisk lighed med den viste trekant  PQR .
(Vi tr�ner den tegnemetode som kan bruges til alle figurer).
V�lg i v�rkt�jsmenuen           :    Geometri / Punkter og linjer / Linjestykke .
I �verste venstre hj�rne fremkommer en ikon der betyder at vi kan tegne linjestykker.
Klik hvor  P skal v�re, og hvor  R skal v�re. S� tegnes siden PR .
F�r mark�r hen til punktet  P s� prik bliver st�rre, og klik. Klik s� hvor  Q skal v�re.
Tegn  QR p� lignende m�de.
Tryk p�  Esc for at fjerne ikonen.

1d Du skal nu m�le siderne i trekanten ved at g�re som der st�r nedenfor.
(Vi bruger den metode hvor man ikke risikerer at m�le noget andet end det man tror man m�ler).

V�lg i v�rkt�jsmenuen           :    Geometri / MÉlinger / LÅngde .
I �verste venstre hj�rne fremkommer en ikon der betyder at vi kan m�le l�ngder.
F�r mark�r hen til punktet  P s� prik bliver st�rre, og klik. F�r derefter mark�r hen til punktet  R s� prik
bliver st�rre, og klik.  Klik s� hvor tallet (l�ngden) skal skrives.
(Den l�ngde der skrives, er nok meget forkert, men det retter vi senere).

M�l p� lignende m�de de to andre sider.
Tryk p�  Esc for at fjerne ikonen.

1e Du skal nu m�le vinkel  R i trekanten.
V�lg i v�rkt�jsmenuen           :    Indstillinger... / Indstillinger... og s�t  Vinkel i Grafer til Grad .
V�lg i v�rkt�jsmenuen           :    Geometri / MÉlinger / Vinkel .
I �verste venstre hj�rne fremkommer en ikon der betyder at vi kan m�le vinkler.
F�r mark�r hen til punktet  P s� prik bliver st�rre, og klik.
F�r mark�r hen til punktet  R s� prik bliver st�rre, og klik.
F�r mark�r hen til punktet  Q s� prik bliver st�rre, og klik.
Tryk p�  Esc for at fjerne ikonen.

1f Tr�k i punkterne s� de m�lte sidel�ngder kommer t�t p� de tal der st�r p� figuren ovenfor.
Kommer vinklen s� ogs� t�t p� den vinkel  R = 25,2 du har beregnet?
Hvis  R = 25,2 er forkert, m� du udregne vinklen ”igen”.

Ävelse 2
Figuren viser gavlen p� et museum.
Forestil dig at du har udregnet at punktet  P er
4,5 m over gr�sset.
Kontroll�r dette facit med metoderne fra  �velse 1.
(Det er vigtigt at du IKKE regner n�r du kontrollerer!)
Hvis facit er forkert, s� m� du udregne afstanden ”igen”.
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