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7. Rumgeometri med Derive 
 
Det er afgjort tricket at frembringe gode 3-dimensionalle illustrationer på en PC-
skærm, men med Derive V er der gjort et rigtigt hæderligt forsøg på at understøtte 
den 3-dimensionale grafik. Så det er bestemt et forsøg værd at understøtte alge-
braen med 3-dimensionale illustrationer af hvad der foregår! Vi starter som sæd-
vanlig med at sætte Derive op som en graf-regner, men denne gang med et tre-
dimensionalt grafvindue!  
 
7.1 Indledende knæbøjninger 
For at åbne et 3-dimensionalt grafvindue klikker man på 3d-graf-ikonet  med 
de tre akser: 

 
 
Derefter skifter man til algebravinduet ved et klik på algebra-ikonet  : 
 

 
 
For at se begge vinduer samtidigt vælger vi til slut Tile Vertically i Windows-
menuen: 
 

 
 
Vi er nu klar til at tegne i tre dimensioner! 
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7.2 Simple 3d-tegninger i Derive 
 

Punkter angives ved deres koordinatsæt, dvs. de indskrives som lister med kan-
tede parenteser, fx [3,3,3].  Herefter markeres de og overføres til grafvinduet ved 

at vælge dette og trykke på graf-ikonet   : 
 

 
 

Det er næsten umuligt at se punktet, fordi det bare sættes som en svag prik, men 
det ligger faktisk ud for enden af pilespidsen! Det vil være godt at få sendt et så-
dant punkt til opfedning, og det kan da også gøres med hjælp fra lidt programme-
ring! Men her konstaterer vi blot, at punktgrafer kræver gode øjne! 
 
Forbinder vi to punkter fås et linjestykke. Det kan fx indskrives således: 
 

[ [x1, y1, z1] , [x2, y2, z2] ] 
 

og det vises på skærmen som en punkttabel: 
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Det var straks bedre! På denne måde kan vi altså illustrere fx vektorer, om end 
det igen ville gøre godt med lidt opfedning, og måske også en spydspids.  
 
Men nu kan vi så skrive større punkttabeller op, som vil blive tegnet som serier af 
linjestykker. Hvis vi gentager det første punkt til sidst får vi altså tegnet rumlige 
polygoner. Her har vi illustreret det med en trekant, hvor de to forrige punkter 
forbindes med Origo: 
 

 
 

Ved at benytte piletasterne eller rotationsikonerne  – hvor det første 
giver kontinuert rotation – kan vi faktisk godt få en rimelig fornemmelse af den 
rumlige struktur af trekanten.  
 
Med lidt tålmodighed kan princippet udvides til fx tegning af en pyramide med 
hjørnerne (0,0,0), (3,0,0), (0,3,0) og (0,0,3): 
 

 
 

Bemærkning: Hvis punkterne i tabellen indesluttes i listeparenteser, vil de ikke 
blive forbundet, og vi vil i stedet få en ren punktgraf. Men som tidligere bemær-
ket er de svære at se på skærmen, fordi punkterne afsættes som bittesmå prik-
ker. 
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Sådanne punkttabeller er også nyttige til tegning af rumlige kurver, fx løsnings-
kurver for systemer af differentialligninger. Derive accepterer godt nok parametri-
seringen af en rumlig kurve som et tegneobjekt i 3 dimensioner. Men den opfatter 
dem som flader, der blot mangler den anden parameter, og derfor udarter til rum-
lige kurver. Så hvis vi vil tegne fx en helix med parametriseringen 
 

[ 3·cos(2t), 3·sin(2t), t ]  
 
så bliver vi ikke afvist, hvis vi forsøger at overføre den direkte. Men resultatet kan 
godt være lidt overraskende, for vælger vi at overføre plottet ved hjælp af 3d-graf-

ikonet    vi får ikke nogen spørgsmål om parameteren. I standardmode giver det 
derfor anledning til en zig-zag-linje: 

 

 
 
For at få adgang til at sætte parameteren må vi i stedet vælge menupunktet Plot i 
Insert-menuen. I modsætning til 3d-graf-ikonet giver det nemlig anledning til en 
dialogboks: 
 

 
 
Her kan vi netop sætte antallet af deleintervaller for parameteren t, der altså i 
dette tilfælde opfattes som den første parameter, dvs. den hedder s i dialogbok-
sen! Vi kan derfor sætte antallet af delintervaller op til fx 200 hvilket giver anled-
ning til en kraftig forbedring af rumkurvens udseende (men samtidigt får det ind-
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flydelse på tegningen af alle de kommende parametriserede kurver og flader, som 
overføres direkte ved hjælp af 3d-graf-ikonet): 
 

 
 
I almindelighed er det derfor bedre at generere en punkttabel for rumkurven og 
tegne den i stedet. Det sker ved hjælp af listekommandoen VECTOR: 
 

 
 

Husk som sædvanlig at slå Approximate Before Plotting til Options-menuen! 
 

 
 
Vi kan også få tegnet rumkurven som en punktgraf i stedet for en linjegraf. Det 
kræver som tidligere bemærket blot at vi indlejrer hvert punkt [x, y, z] i en ekstra 
liste [ [x, y, z] ], dvs. ændrer kommandoen til: 
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Til slut udvider vi repertoiret til tegning af  fladeelementer. Givet to linjestykker 
vil de udspænde et fladeelement udspændt af de to linjestykker, som vi kan få 
tegnet, hvis blot vi sætter linjestykkerne side om side: 
 

[ [ [x1, y1], [x2, y2] ] , [ [x3, y3], [x4, y4] ] ] 
 

Princippet kan også benyttes til at tegne udfyldte trekanter, hvis vi blot lader to af 
punkterne falde sammen! 
 

 
 
Her er fladeelementet udspændt af linjestykkerne, der forbinder (3,0,0) med 
(0,3,0) henholdsvis (0,3,0) med (0,0,3): 
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Listen over linjestykkerne kan igen frembringes som en tabel ved hjælp af en 
VECTOR-kommando: 

 
 

I dette tilfælde frembringer vi den nydeligste vindeltrappe: 
 

 
 

På denne måde kan vi fortsætte med at kombinere lister over punkttabeller til 
mere og mere komplicerede grafer, men vi stopper her mens legen er god, og fort-
sætter i stedet med at undersøge, hvordan vi kan afbilde 3d-grafer for ligninger. 
 
7.3 Flader givet ved ligninger 
 
For at tegne en flade givet ved en ligning kan vi ligesom ved de to-dimensionale 
grafer gå frem på følgende tre måder: 
 

• som et algebraisk udtryk i to variable, fx x^2 + y^2 . 
 
• som en funktionsligning, hvor den uafhængige variabel sættes lig med et 

algebraisk udtryk i de to afhængige variable, fx  z = x^2 + y^2 . 
 

• som en funktionsforskrift, fx  f(x, y) := x^2 + y^2 (hvor det er vigtigt at hu-
ske kolonnet!) 

 
I alle tre tilfælde kan vi så markere udtrykket og overføre det som et 3d-plot ved 

at skifte til 3d-vinduet og trykke på 3d-grafikonet  , hvis vi blot vil have en au-
tomatisk tegning, og ellers vælge menupunktet Plot fra Insert-menuen, hvis vi 
have adgang til en dialogboks, der fastlægger antallet af gitterintervaller og det 
farveskema, der benyttes til at tegne grafen, dvs. i dette tilfælde paraboloiden: 
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Standard er altså 20×20 gitterintervaller! 
 

 
 

Det er selvfølgelig ikke afgørende, at man benytter navnene x og y for de uafhæn-
gige variable, henholdsvis for den afhængige variabel.  
 
Vi kan sagtens tegne flere grafer af gangen og vil så kunne se skæringskurven. 
Ændrer vi fx paraboloiden til fx  

 
z = ½·(x2 + y2 – 5), 

 
vil vi tydeligt kunne se skæringskurven med x-y-planen, dvs. z = 0 : 
 

 
 

Det er selvfølgelig ikke afgørende at vi har sat dem op som en familie af grafer. De 
kunne lige så godt være indtaste hver for sig: 
 

 
 

Men det skal blot tjene til at illustrere den betydelige fleksibilitet, vi har i opbyg-
ningen af plot-udtrykkene: 
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7.4 Flader givet ved implicitte ligninger 
 
I modsætning til de to-dimensionale plots har Derive ikke mulighed for automa-
tisk at tegne implicitte plots, dvs. 3d-plots baseret på implicitte ligninger. Men 
Derive vil gøre et hæderligt forsøg på at isolere z fra ligningen og tegne fladen ba-
seret på den eksplicitte ligning. Fx kan Derive altså godt tegne en plan baseret på 
en almindelig implicit ligning: 
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Prøver vi derimod med en kugle med ligningen x2 + y2 + z2 = 9 fås beskeden 
 

 
 
I så fald må man altså selv løse ligningen med hensyn til z og dernæst forsøge sig 
med et plot: 
 

 
 

Men det giver så anledning til de sædvanlige problemer med definitionsmængden. 
Tegningen af en kugle passer ikke godt sammen med et rektangulært gitter: 
 

 
 

Ved tegning af komplicerede flader står man sig derfor bedre ved at opbygge en 
parameterfremstilling – eller , hvis man har mod på det, ved at skifte til et ekso-
tisk koordinatsystem, her sfæriske koordinater, hvor kuglen jo vil få den trivielle 
ligning 

r = 3 
 

Derive understøtter gængse koordinatsystemer i rummet, dvs. foruden rektangu-
lære koordinater også cylinder koordinater og sfæriske koordinater, men det er 
ikke noget vi vil komme nærmere ind på. 
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7.5 Flader givet ved en parameterfremstilling 
 
Igen kan parameterfremstillingen indskrives på forskellig vis: 
 

• som et koordinatudtryk med to parametre, fx  
[cos(s)·sin(t), sin(s)·sin(t), cos(t)] 

 
• som en forskrift for en parameterfremstilling, fx  

P(s,t) := [cos(s)·sin(t), sin(s)·sin(t), cos(t)] 
 
Man kan sætte såvel parameterintervallerne som antallet af gitterinddelinger i en 
dialogboks ved at vælge Plot fra Insert-menuen (eller F4), men man kan også få 
tegnet parameterfladen med de gængse intervaller ved blot at trykke på 3d-

grafikonet  . I det ovenstående tilfælde vil parameterintervallerne   0 < t < π  og   
-π < s < π  give anledning til en enhedskugle. Hvis man ikke kan huske parame-
triseringen for en kugle kan man blot anvende kommandoen  SPHERE(r, s, t)  . 
Fx kan kuglen med centrum i (0, 0, 0) og radius 3 tegnes med kommandoen 
SPHERE(3, s, t) . Derefter vælges grænserne for ækvatorvinklen s og polvinklen t: 
 

 
 

Her indtastes værdien for π selvfølgelig symbolsk! Til slut vælger man farveskema, 
hvorefter kuglen tegnes lige så nydeligt: 
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Vil man tilføje endnu en kugle, fx med centrum I (0, 1, 1) og radius 2 tilføjes 
kommandoen: 

 
  

 
 

Som det ses, har vi valgt forskellige farveskemaer for de to kugler. Man kan ænd-
re farve for en flade ved at vælge den med et klik og derefter fx højreklikke sig til 
en Edit-kommando. 
 
Man kan selvfølgelig sagtens blande parameterfremstillinger og almindelige lig-
ninger. Fx kan vi tilføje x-y-planen ved hjælp af ligningen z = 0: 
 

 
 

Afslutningsvis bemærker vi også at man kan trace rumlige flader, ligesom man 
kan trace 2-dimensionale kurver. Derved kan man få oplyst koordinaterne til git-
terpunkterne på fladerne, fx ved at klikke på et gitterpunkt i Trace-mode. Udover 
koordinaterne til punktet kan man da se de to udvalgte gitterlinjer lyse op på fla-
den. Det giver mulighed for at orientere sig også koordinatmæssigt i de 3-
dimensionale figurer. 
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7.6 3-dimensionale standardobjekter i Derive 
 
Foruden kuglen understøtter Derive de følgende tre standardobjekter: Torusen, 
cylinderen og keglen: 
 
Den vandrette torus: TORUS(r1, r2, s, t). 
Denne kommando frembringer en vandret torus med centrum i (0,0,0),  den ydre 
(store) radius r1 og den indre (lille) radius r2. De to parametre s og t står for hen-
holdsvis vinklen langs den ydre cirkel og vinklen langs den indre cirkel. Fx vil 
kommandoen 

TORUS(3, 1, s, t)  med  0 < s < 2π  og  0 < t < 2π 
 

frembringe en vandret torus med ydre radius 3 og indre radius 1: 
 

 
 

 
 

Den lodrette cylinder: CYLINDER(r, s, z) 
Denne kommando frembringer en lodret cylinder med z-aksen som akse og radien 
r. De to parametre s og z står for henholdsvis vinklen s rundt langs cylinderen og 
højden z op langs cylinderen. Fx vil kommandoen 
 

CYLINDER(1, s, z)  med  0 < s < 2π  og  -3 < z < 3 
 

frembringe en lodret cylinder med radius 1:  
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(men pas på rækkefølgen af parametrene i dialogboksen, hvor dialogboksens s 
står for den anden parameter, dvs. z!) : 
 

 
 

 
 
 

Den lodrette kegle: CONE(v , s, z) 
Denne kommando frembringer en lodret kegle med åbningsvinklen v (dvs. vinklen 
ind til aksen) og toppunkt i (0, 0, 0). De to parametre s og z står for henholdsvis 
vinklen s rundt langs keglen og højden z op langs aksen. Fx vil kommandoen 
 

CONE(π/6, s, z)  med  0 < s < 2π  og  -3 < z < 3 
 

frembringe en lodret dobbeltkegle med åbningsvinklen  π/6 (dvs. 30°) og ud-
strækningen 6: 
 

 
 

(men pas på rækkefølgen af parametrene i dialogboksen, hvor dialogboksens s 
står for den anden parameter, dvs. z!) : 
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Ved passende forskydninger, skaleringer og evt. rotationer kan man nu opbygge 
komplekse scener i Derive. Og man kan også deformere standardfigurerne ved at 
ændre passende i parameterfremstillingerne, hvis man har mod på noget sådant! 
 
 
Opgave1: Hvordan tegner man et juletræ med pynt! 
 
Du skal frembringe en tegning af et juletræ med stamme og fod, og alskens pynt 
på juletræet, ligesom der også bør være gaver under juletræet. Du kan bruge 
standardobjekter, fx en kegle passende afskåret til juletræet, en lang tynd cylin-
der til stammen, en flad kort cylinder til foden osv.  
 
Pynten kan fx være diverse farvede kugler, men hvis du har mod på det kan de 
også deformeres til ellipsoider (æg), ligesom du kan sno guirlander omkring jule-
træet. 
 
Træet kan også deformeres passende, så det får bølgeform. 
 
Det sværeste er nok stjernen i toppen, men hvem siger, det skal være en stjerne i 
toppen!  
 
God fornøjelse! 
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7.7 Planer og linjer i rumgeometri 
 
I det følgende afsnit vil vi primært fokusere på de grafiske muligheder i Derives 
rumgeometri. Vi lægger ud med nogle simple problemstillinger: 
 

Eksempel 1: I et koordinatsystem i rummet er givet to punkter  
 

A(3, -2, 0)  og  B(2, 1, 2) . 
En plan  α har ligningen  

x + 2y – z = 11 . 
 

Undersøg om planen α skærer linjestykket AB. 
 
Grafisk løsning: Ved at indtegne såvel linjestykket AB som planen α ses det umid-
delbart, at planen α ikke skærer linjestykket AB: 
 

 
 

 
 

Eksempel 2: I et koordinatsystem i rummet er der givet en plan α med 
ligningen  
 

4x – 2y + z + 12 = 0  . 
 

Bestem koordinatsættet til hvert af skæringspunkterne mellem planen  
α og koordinatsystemets akser. 

 
Grafisk løsning: Vi starter med at udvide koordinatsystemets grænser til at gå fra 
–10 til 10 for alle tre koordinater, da vi ellers ikke ville kunne se skæringspunk-
terne med koordinatsystemets akser. Dernæst skjuler vi akserne i Display Opti-
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ons da akserne ikke tegnes med hidden view, dvs. de klaskes bare oven på fladen 
uanset om de ligger foran eller bagved fladen. I stedet indfører vi parametriserin-
ger for de tre akser og tegner dem som rumkurver ( med 20 inddelinger fra –10 til 
10 i parametrene, der jo følger koordinatsystemet): 
 

 
 

 
 

Det ses da tydeligt, at x-aksen og y-aksen skærer falden indenfor koordinatsy-
stemet, mens z-aksen lige netop slipper fri! Ved at tilføje x-y-planen med lignin-
gen z = 0, ses det samme muligvis lidt tydeligere, idet vi så blot selv skal identifi-
cere gitterlinjerne gennem Origo (dvs. der hvor z-aksen rammer x-y-planen): 
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Under alle omstændigheder skal vi nu prøve at aflæse skæringspunkterne med 
akserne. Det sker ved hjælp af Trace-kommandoen. Når vi klikker på et gitter-
punkt på fladen ændrer de respektive gitterlinjer nu farve (her til hvid): 
 

 
 

Vi ser da nederst i venstre hjørne, at x-aksen skærer i punktet (-3, 0, 0). Tilsva-
rende fås at y-aksen skærer i punktet (0,6,0): 
 

 
 
Og selv om det falder udenfor billedrammen, kan vi godt ved hjælp af tracepilene  

 
sænke y-koordinaten til 0, hvorved vi finder at z-aksen skærer i (0,0,-12): 
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Eksempel 3: I et koordinatsystem i rummet er der givet tre planer med 
ligningerne 
 

x + y + z = 6 
2x – y – z = 1 
x + y – 2z = 3 

 
Undersøg planernes indbyrdes beliggenhed. 

 
Grafisk løsning: Ligningerne for de tre planer indskrives og de tre planer tegnes 
med hver sin farvekode (højreklik på planerne for at få lov til at skifte farve): 
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Som det ses, skærer de tre planer tydeligvis hinanden i et fælles punkt. En trace 
af de tre planer, viser at det sker i nærheden af punktet (2.5, 2.5, 1), men det nøj-
agtige koordinatsæt kan vi ikke finde ved aflæsning, da det tydeligvis ikke er et 
gitterpunkt. 
 

 
 

Eksempel 4: I et koordinatsystem, i rummet er givet tre planer med lig-
ningerne 

2x – y + 2z = 3 
3x + 2y + z = 2 
x – 4y + 3z = 4 

 
Undersøg planernes indbyrdes beliggenhed. 

 
Grafisk løsning: Ved en tegning af de tre planer ser det umiddelbart ud som om de 
har en fælles linje: 
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Det kan vi gøre endnu mere overbevisende ved at dreje de tre planer, så vi kigger 
lige direkte ind på den fælles linje. Det kræver lidt fingerspidsfornemmelse, men 
kan faktisk godt lade sig gøre med lidt behændighed: 
 

 
 

Her har vi sat drejningsvinklen ned til 1°, og det ser da meget rimeligt ud! 
 

Eksempel 5: I et koordinatsystem i rummet er tre planer α, β  og γ  givet 
ved ligningerne 

α: 3x – 2y +  z  – 5 = 0 
β: 5x –  y –    z + 2 = 0 
γ: 2x – 6y + 6z + 5 = 0 

 
Undersøg den indbyrdes beliggenhed af de tre planer. 

 
Grafisk løsning: Ligningerne indskrives og planerne tegnes: 
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Men så snart vi får dem drejet hen i den rigtige stilling kan vi umiddelbart se, at 
de skærer hinanden i tre indbyrdes parallelle linjer, dvs. de tre planer ser ikke ud 
til at have nogen fælles punkter: 
 

 
 
Vi kan bekræfte dette ved en simpel udregning. Parameterfremstillingerne for de 
tre skæringslinjer fås ved at løse ligningerne to og to med hensyn til x og y, og så 
bruge z som parameter: 
 

 
 

Alle tre skæringslinjer, viser sig da at have retningsvektoren  [3/7, 8/7, 1] ! 
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Så er det tid til lidt fifleri med planer på en skærm for at opbygge den visuelle for-
nemmelse for planers indbyrdes beliggenhed. 
 
Opgave 1: I et koordinatsystem i rummet er der givet de to planer 
 

α: x – y – z = 1 
β: x + y + 5z = 3 

 
Tegn de to planer og forsøg nu at vurdere vinklen mellem de to planer, ved at dre-
je dem, så du ser lige ind langs skæringslinjen. 
 
Tilføj x-y-planen z = 0  og afløs koordinaterne til skæringspunktet mellem de tre 
planer. 
 
Understøt den grafiske analyse med beregninger! 
 
 
 
Opgave 2: I et koordinatsystem i rummet er der givet de tre planer 
 

α: x + y + z = 9 
β: –4x + 2y + 2z = –3 
γ: 2x + 2y – 4z = 9 

 
Tegn de tre planer og undersøg ved hjælp heraf beliggenheden af de tre planer i 
forhold til hinanden. Hvis de skærer hinanden, forsøg da at aflæse skærings-
punktets koordinater. 
 
Understøt den grafiske analyse med beregninger! 
 
 
 
Opgave 3: I et koordinatsystem i rummet er der givet de tre planer 
 

α: 2x – y + 2z = 3 
β: 3x + 2y + z = 2 
γ: x – 4y + 3z = 4 

 
Tegn de tre planer og undersøg ved hjælp heraf beliggenheden af de tre planer i 
forhold til hinanden. Hvis de skærer hinanden, forsøg da at aflæse skærings-
punktets koordinater. 
 
Understøt den grafiske analyse med beregninger! 
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7.8 Kuglen i rumgeometri 
 
Hvis ellers vi kan få tegnet kugler er det klart, at vi nu også kan undersøge kug-
lers indbyrdes beliggenhed, ligesom vi kan undersøge kuglers beliggenhed i for-
hold til planer. Vi viser et enkelt eksempel på en sådan grafisk analyse: 
 

Eksempel 6: I et koordinatsystem i rummet, har en kugle K og en plan α 
ligningerne: 
  K: x2 + y2 + z2 – 4x – 6y – 4z = 8 
  α: 2x + 2y + z = 3 
 
Undersøg den indbyrdes beliggenhed af planen og kuglen. 

 
Grafisk løsning: Det er nemt nok at indskrive de to ligninger og få tegnet planen 
α. Men for at få tegnet kuglen K overbevisende er vi nødt til at kende dens cen-
trum og dens radius, dvs. vi er nødt til at omskrive ligningen for kuglen på stan-
dardformen 

(x – a)2 + (y – b)2 + (z – c)2 = r 2 
 

Hvis vi indskriver denne almene ligning og trækker den fra kuglen K’s ligning fås: 
 

 
 

Da ligningen skal være opfyldt for alle værdier af x, y og z ses umiddelbart at cen-
trums koordinater er givet ved (a, b, c) = (2, 3, c)  . Substitueres disse værdier fås 
en ligning til bestemmelse af r, der viser at radius har værdien 5. Vi må altså fifle 
lidt med kuglens ligning for at trække de ønskede oplysninger ud. Men nu kan 
kuglen indskrives som: 

 
 

og vi kan få den tegnet sammen med planen (med standardparameterintervaller-
ne –π < s < π  og  0 < t < π): 
 

 
 
Det fremgår da tydeligt, at kuglens skærer planen!    
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Dernæst viser vi nogle eksempler på, hvordan man kan lege med kuglernes lig-
ninger: 
 

Eksempel 7: I et koordinatsystem i rummet er der givet to kugler med 
ligningerne: 

K1: (x – 2)2 + (y – 3)2 + (z – 2)2 = 25 
K2: x 2 + y 2 + (z + 4)2 = 81 

 
Undersøg den indbyrdes beliggenhed af de to kugler. 

 
Grafisk løsning: De to kugler har centrum i (2, 3, 2) henholdsvis (0, 0, -4) og radi-
erne 5 og 9. De tegnes derfor med kommandoerne: [2, 3, 2] + SPHERE(5, s, t)  og  
[0, 0,-4] + SPHERE(9, s, t): 
 

 
 
Som det ses, skærer de to kugler tydeligvis hinanden!  Vi kan fremhæve skærin-
gen mellem de to kugler ved at se på snitplanen, dvs. på forskellen mellem lignin-
gerne for de to kugler: 
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Indtegnes snitplanen ses netop, at den går gennem fællescirklen for de to kugler: 
 

 
 

Vi kan underbygge dette ved at tilføje centerlinjestykket, som forbinder de to kug-
lers centre og checke grafisk, at centerlinjen står vinkelret på snitplanen: 
 

 
Vi bliver da nødt til midlertidigt at fjerne de to kugler for at få lov til at se center-
linjestykket: 

 
 

Og det ligner jo godt nok en ret vinkel. Vi kunne selvfølgelig også parametrisere 
linjen gennem de to centre: 
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Så bliver der mulighed for at se den sammen med kuglerne: 
 

 
 

Læg mærke til at retningsvektoren for centerlinjen [–2, -3, -6 ]  er proportionale 
med normalvektoren til planen [ -4, -6, -12 ], hvilket netop bekræfter at de står 
vinkelret på hinanden. 
 

Eksempel 8: En pyramide  OABCD  er udspændt af punkterne 
  

O = (0,0,0), A = (4,0,0), B = (4,4,0), C = (0,4,0)  og  D = (2,2,10) 
 
Tegn pyramiden. 
 
bestem en ligning for den kugle, der indeholder alle pyramidens hjørne-
spidser O, A, B, C og D. 

 
Grafiske løsning: Vi indskriver de fem sideflader for pyramiden og tegner dem i 
koordinatsystemet:  –4 < x < 10, –4 < y < 10, –2 < z < 12: 
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Man kan godt pynte på tegningen ved at tilføje x-y-koordinatplanen og z-aksen, 
så man kan se hvordan pyramiden hviler på x-y-planen med z-aksen gennem det 
ene hjørnepunkt: 

 
 

 
 
Det ser vist rimeligt overbevisende ud – men selvfølgelig virker det endnu mere 
overbevisende på en skærm, hvor man kan rotere figurerne kontinuert og se dem 
fra hvilken vinkel man lyster! 
 
Så er der den omskrevne kugle. Her skal vi vælge fire punkter, der ikke ligger i en 
plan og indsætte dem i kuglens ligning. Det giver fire ligninger til at fastlægge de 
fire ubekendte, dvs. koordinaterne til centrum og radius: 
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Centrum er altså givet ved (2,2,23/5) og radius er givet ved 27/5. Læg mærke til 
at aksen for pyramiden netop er givet ved ligningssystemet x = y = 2, så det er 
selvfølgelig ikke så overraskende at centrum ligger på aksen. Vi kan så få tegnet 
kuglen ved hjælp af kommandoen: 
 

 
 
Men da kuglen vil dække for pyramiden er det smartere at nøjes med en halvkug-
le, ved at nøjes med at lade s gå fra –π til 0: 
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En anden mulighed er at tegne kuglen uden fladeelementer ud fra en punkttabel. 
Vi skal så huske at omklamre med lister for at forhindre faldetegningen. Det kan 
ske med en liste omkring den inderste VECTOR-kommando som vist her: 
 

 
 

 
 

Men vi kan også sætte listeparenteser omkring punkternes koordinater hvorved 
kuglen tegnes som en punktsværm. Som sædvanlig er punktsværmen bare ikke 
så nem at se på skærmen, fordi punkterne er så små. 
 
 

 


