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Lag en rapport der du drøfter og svarer p̊a spørsm̊alene og limer inn grafer
fra GeoGebra. Rapporten leveres inn i pdf-format. Still gjerne spørsm̊al og
diskuter oppgavene med læreren og med hverandre!



Kilder

• Læreboken

• NDLA

• Wikipedia: Parametric equation

• Khan Academy: Parametric equations 1 and 2.

• . . .

GeoGebra-tips

• For å tegne en kurve p̊a parametrisk form, skriver du inn:

f = Kurve[ x(t), y(t), t, start, stop]

(Engelsk versjon: Curve istedenfor Kurve.) Her må du bytte ut x(t) og y(t) mot
funksjonsuttrykkene for disse funksjonene. Du m̊a ogs̊a bytte ut start og stop mot
start- og sluttverdien for parameteren t. Du kan ogs̊a gi kurven et annet navn enn
f , for eksempel hvis du allerede har brukt bokstaven f til noe annet.

Oppgaver

1. N̊ar vi vil beskrive en graf ved hjelp av likninger bruker vi i R1 tre metoder:

• Eksplisitt form

• Implisitt form

• Parametrisk form

a) Forklar hva disse tre begrepene betyr.

b) Finn minst tre fordeler med å bruke parametrisk form istedenfor noen av de
andre.

c) Hva er den generelle likningen for en rett linje, p̊a de tre forskellige formene?
Illustrer svaret med noen grafer fra GeoGebra. Hva er fordeler og ulemper
med eksplisitt og implisitt form?

d) Hva er den generelle likningen for en sirkel, p̊a de tre forskellige formene?
Illustrer svaret med noen grafer fra GeoGebra.

e) Finn ut noe om en annen type graf, for eksempel en ellipse eller en parabel.
Hvordan kan likningene for en slik graf se ut?



2. Ofte symboliserer parameteren t en vinkel. Dette gjelder for eksempel n̊ar vi skriver
en sirkel p̊a parametrisk form.

a) Vinkler kan måles i radianer eller i grader. Forklar hva disse begrepene betyr
og hvordan vi oversetter fra det ene til det andre.

b) Hvilken definisjonsmengde bruker vi vanligvis for en vinkelparameter? Hvor-
for?

c) Hvordan uttrykker vi koordinatene til et punkt P med avstand r til origo?

d) Ved hjelp av en vinkelparameter kan vi lage mange kule mønster. Prøv selv
å lage en del slike mønster, for eksempel ved hjelp av likningene:{

x(t) = cos(at) − cos(bt)m

y(t) = sin(ct) − sin(dt)n

Et forslag er å la a, b, c, d, m og n være definerte av glidere med heltallig skala,
slik at du fort og enkelt kan endre alle disse verdiene. Prøv for eksempel:

– Nett:
a = 3, b = c = 40, d = 37, m = 2, n = 1

– Hva slags dyr er dette?

a = d = 4, b = 1, c = 6, m = 3, n = 4

– Illustrasjon av dine egne følelser for parametriske likninger:

a = 1, b = c = d = 10, m = 3, n = 4

Lim inn dine beste mønstre i rapporten!

3. Ofte symboliserer parameteren t tiden n̊ar noe beveger seg. P̊a Khan Academy
finner du eksempel p̊a dette i videoforelesningene om parametriske likninger.

a) Se forelesning nummer 1 og 2. Forelesningene tar for seg en bil som kjører
utfor et stup.

b) Hvilke parametriske likninger beskriver bilens ferd gjennom luften? Forklar!

c) Hvor langt vekk fra kanten p̊a stupet lander bilen? Forklar utregningene!

d) Hvilken fart har bilen da den lander? Forklar utregningene!

e) Hvor lang tid er bilen i luften? Hvilken definisjonsmengde bør vi velge for t
i dette eksempelet? Forklar utregningene.

f) Hva var fordelen med å bruke parametrisk form i disse utregningene? Hvilke
av spørsmålene (c), (d) og (e) hadde vi klart å svare p̊a uten parametriske
likninger?

4. Finn selv ut parametriske likninger for en spiral! Forklar hvordan du tenkte og
hva du prøvde underveis. Tegn spiralen din med GeoGebra.


