
 
Ved konstruktion af bygningsværker, 
hvor der kræves stor nøjagtighed, er der 
ofte brug for, at man kan beregne sider 
og vinkler i geometriske figurer.  
Alle polygoner kan deles op i trekanter, 
og i disse trekanter kan vinklerne og si-
derne beregnes ved hjælp af trigonometri 
(= trekantsmåling). 
I trigonometri benyttes primært tre funkti-
oner, som beskriver forhold mellem sider-
ne og vinklerne. Disse funktionerne be-
tegnes sinus, cosinus og tangens. 
Der findes også andre funktioner, men 
dem vil vi ikke behandle i folkeskolen. 
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Cosinus og sinus

På et millimeterpapir er tegnet en
enhedscirkel med radius 1 dm.
Med toppunkt i (0,0) og x-aksen som
højre ben er der afsat en vinkel på 40/.

Skæringspunktet mellem vinklens venstre
ben og enhedscirklen kaldes for P.
Punktet P har koordinaterne (0,64 ; 0,77).

P’s x-koordinat kaldes for cosinus til
vinklen på 40/, mens P’s y-koordinat
kaldes for sinus til vinklen på 40/.

Det skrives således

sin(40/) = 0,64 

cos(40/) = 0,77

Du kan tegne andre vinkler og på samme 
samme måde bestemme disse vinklers
cosinusværdi, og sinusværdi ved at

aflæse henholdsvis x-koordinaten og y-
koordinaten til skæringspunktet med
enhedscirklen. 

Generelt gælder det for en vinkel v, der er
tegnet med højre ben ud af x-aksen, at
dens venstre ben skærer enhedscirklen i
et punkt P, der har koordinaterne 

(x,y) = (cos(v), sin(v)).

Enhedscirkel
En enhedscirkel er en cirkel med
radius = 1

1 Tegn vinkler på 30/, 45/ og 60/ og
aflæs deres cosinus- og sinus-
værdier.
Bestem også cosinus og sinus til 0/
og 90/.
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På de mest almindelige lommeregnere,
som f.eks. Texas TI-30,  kan cosinus til
en vinkel bestemmes ved at trykke på
[COS]-tasten og derefter indtaste vinklen,
og sinus til en vinkel kan på samme
måde findes ved at bruge [SIN]-tasten. 

2 Brug en tegning eller
lommeregneren til at bestemme cos
og sin, så du kan udfylde tabellen
herunder.

v 0° 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90°

cos (v)

sin(v)

v 90° 100° 110° 120° 130° 140° 150° 160° 170° 180°

cos (v)

sin(v)

Herover kan du se hvordan cosinus og
sinus til vinklerne kan aflæses på
henholdsvis x-aksen og y-aksen ud fra
vinklens skæringspunkt med
enhedscirklen.

3 Bevis at det gælder at

(sin(v))2 + (cos(v))2 = 1

Sætningen i opgave 3 kan f.eks. bruges
til at beregne sin(v), når cos(v) kendes
eller omvendt.

4 Brug sætningen til at beregne den
præcise, uafrundede værdi af
cos(30/), når det vides at sin(30/) =
0,5. 
Brug ikke lommeregner.

Arccos og Arcsin 
(omvendt cosinus og omvendt sinus)

Med lommeregneren kan du også
bestemme en vinkels størrelse, hvis du
kender vinklens cosinus- eller sinusværdi. 
Du skal bruge [2nd][COS]- og [2nd][SIN]-
tasterne. Det omtales som det omvendte
til cosinus og det omvendte til sinus.
Du kan se på lommeregneren at
[2nd][COS] betegnes cos-1(v) og at
[2nd][SIN] betegnes sin-1(v)   

Du skal dog lægge mærke til, at der kun
angives én løsning, selv om f.eks.
sin(v) = 0,5 passer både til v = 30/ og
v = 150/.
Ligeledes passer  cos(v) = 0,5 både til
v = 60/ og v = 300/.
Derfor skal du altid kigge på din tegning
og skønne hvor stor vinklen er, og vælge
den værdi, der passer til dit skøn.
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5 Find følgende vinkler ud fra deres sinus- og cosinusværdier. 

sin(A) = 0,4 pA er spids
 

sin(B) = 0,25 pB er spids
 

sin(C) = 0,8 pC er spids
 

sin(D) = 0,3 pD er stump

cos(E) = -0,7 |pE| < 180/
 

cos(F) = -1
 

cos(G) = 0,75 |pG| < 180/
 

cos(H) = -0,09 |pH| < 180/

Cosinus og sinus i den retvinklede trekant

Den retvinklede trekant ABC er anbragt i
et koordinatsystem med enhedscirklen.
AC skærer enhedscirklen i punktet P.
Den vinkelrette fra P skærer x-aksen i
punktet Q.

Begrund hvorfor
|AP| = 1
|AQ| = cos(A)
|PQ| = sin(A)

Da trekant APQ er ligedannet med
trekant ABC gælder følgende sætninger
for den retvinklede trekant:

Cosinus til en spids vinkel i en retvink-
let trekant er lig med den hosliggende
katete divideret med hypotenusen.

Sinus til en spids vinkel i en retvinklet
trekant  er lig med den modstående
katete divideret med hypotenusen.
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6 Tegn en retvinklet trekant ABC, hvor
|AC| = 8 cm,  |BC| = 6 cm og
|AB| = 10 cm.
Beregn sin(A), sin(B), cos(A) og
cos(B) og størrelserne af pA og pB 
Beregn vinklerne med 1 decimal.
Mål efter og kontroller på din
tegning.

7 Tegn et koordinatsystem og afsæt
følgende punkter: A (1,2), B (13,7)
og C (13,2).
Tegn trekanten ABC.
Beregn længden af kateterne AC og
BC og brug Pythagoras til at
beregne længden af hypotenusen
AB.
Beregn pA og pB ved enten at finde
sinusværdierne eller cosinus-
værdierne til vinklerne.

Den retvinklede trekants vinkler

Hvis du kender en af de spidse vinkler i
en retvinklet trekant kan du beregne den
anden. F.eks. gælder det at

|pA| = 90/ - |pB|

og |pB| = 90/ - |pA|

Længden af kateterne

Hvis du i en retvinklet trekant kender
længden af hypotenusen og en af de
spidse vinkler, kan du beregne
kateternes længde ved at sætte de tal, du
kender, ind i en af formlerne for cosinus
eller sinus og løse dem som en ligning. 

Det gælder således at

og

Resultatet kan formuleres i følgende
sætninger.

Længden af en katete i en retvinklet
trekant er
 

produktet af hypotenusen og cosinus til
den hosliggende vinkel
 

eller
 

produktet af hypotenusen og sinus til
den modstående vinkel.

8 I trekant ABC er |pA| = 30/,
|pC| = 90/ og |AB| = 12 cm.
Tegn trekanten.
Beregn længden af kateterne.

9 I trekant DEF er |pE| = 54/,
|pF| = 90/ og |DE| = 8 cm.
Tegn trekanten.
Beregn længden af kateterne.

 

10 Af sikkerheds grunde
bør en stige stå, således
at vinklen mellem stigen
og underlaget er ca. 70/,
og når en person arbej-
der alene bør stigen ikke
være længere end 5 m.
Hvor højt kan en stige
på 5 meter nå op af
husmuren, når den pla-
ceres forsvarligt?
Hvor langt står stigen fra
muren?

11 En dreng holder en drage i en 25 m
lang snor. Snoren holdes 1 meter
over jorden i en vinkel på 20/
med jorden.
Hvor højt over jorden er
dragen?
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Tangens

I koordinatsystemet tegnes en tangent til
enhedscirklen gennem punktet (1,0).
Med toppunkt i (0,0) og x-aksen som høj-
re ben er der afsat en vinkel på 40/.

Skæringspunktet mellem vinklens venstre
ben og tangenten kaldes for P.
Punktet P har koordinaterne (1; 0,84).

Dette punkts y-koordinat kaldes for tan-
gens til vinklen på 40/.

Det skrives således

tan(40/) = 0,84

Ved vinkler der er større end 90/ er det
det punkt, hvor venstre bens forlængelse
skærer tangenten, der bestemmer tan-
gens til vinklen. 

12 Tegn en enhedscirkel og tangenten
gennem (1,0) på mm-papir.
Lad f.eks. 1 svare til 5 cm og sørg
for at (0,0) er midt på papiret.
Tegn vinkler på 30/, 60/ 120/ og
150/ og bestem tangensværdien til
vinklerne ved aflæsning.

13 Hvor stor er vinkel v, når tan(v) = 1 ?

14 Hvordan går det med tangensværdi-
en, når vinklen nærmer sig 90/?

Ligesom sinus og cosinus, kan tangens
bestemmes ved hjælp af lommeregneren.
Du skal bruge [TAN] tasten til at finde
tan(v), og til den omvendte beregning
bruges [2nd][TAN] til at finde tan-1(v).
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15 Brug en tegning eller
lommeregneren til at bestemme

tangens så du kan udfylde tabellen
herunder.

v 0° 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 89,9°

tan (v)

v 90,1° 100° 110° 120° 130° 140° 150° 160° 170° 180°

tan (v)

Tangens i den retvinklede trekant

Den retvinklede trekant ABC er anbragt i
et koordinatsystem med enhedscirklen.
AC skærer tangenten gennem (1,0) i
punktet P.
Den vinkelrette fra P skærer x-aksen i
punktet Q = (1,0).

Begrund hvorfor
|AQ| = 1
|PQ| = tan(A)

Da trekant APQ er ligedannet
med trekant ABC gælder
følgende sætning om tan-
genten til en spids vinkel i en
retvinklet trekant

Tangens til en spids vinkel i en retvin-
klet trekant  er lig med den modståen-
de katete divideret med den hosliggen-
de katete.

For vinkel B gælder 

Det er ofte nemmere at bruge disse sæt-
ninger, når vinkler skal beregnes i koordi-
natsystemet, da du ikke behøver at be-
regne hypotenusen først.

16 Tegn et koordinatsystem og afsæt
følgende punkter: A (1,1), B (9,7) og
C (9,1).
Trekant ABC er retvinklet.
Beregn længden af kateterne AC og
BC og beregn derefter tan(A) og
bestem vinkel A.
Beregn også vinkel B.

17 Tegn en retvinklet trekant, hvor
længden af kateterne er 6,5 cm og
10 cm.
Beregn størrelserne af de spidse
vinkler.
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18 Brug tegningen af vinkel v i enheds-
cirklen herover til at bevise at

19 Tegn i et koordinatsystem en linie,
der går gennem (-2,1) og (5,5). 
Beregn liniens vinkel med x-aksen.

Længden af den anden katete

Hvis du i en retvinklet trekant kender
længden af en katete og en af de spidse
vinkler, kan du beregne den anden kate-
tes længde ved at sætte de tal du kender
ind i en formlen for tangens og ved at
løse dem som en ligning beregne læng-
den af kateten.
Derefter kan hypotenusens længde be-
regnes ved hjælp at Pythagoras’ sætning.

Det gælder således at

eller

Længden af en katete i en
retvinklet trekant er
 

produktet af den anden katete og tan-
gens til den modstående vinkel
 

eller
 

den anden katete divideret med tan-
gens til den hosliggende vinkel.

20 I 1992 blev de olympiske sommerle-
ge afholdt i Barcelona i Spanien.
Ved telekommunikationstårnet foran
OL-stadion på Montjuicbjerget må-
les fra et punkt 110 m fra tårnet en
vinkel til toppen på 50/.
Beregn højden af tårnet.

21 Klokketårnet
“Campanilen”
står på Mar-
kuspladsen i
Venedig. 
46 meter fra
midterlinien
måles en vin-
kel på 65/ op
til tårnets top.
Hvor højt er
tårnet?
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Blandede opgaver 

22 Korden AB spænder over en bue på
80/ i cirklen herover og danner sam-
men med de to radier CA og CB en
ligebenet trekant, hvor vinkelhalve-
ringslinien fra C samtidig er højde
og deler trekant ABC i to kongruen-
te, retvinklede trekanter.
Beregn længden af AM og derefter
længden af korden AB.

23 Femkanten herover har sidelæng-
den 5 cm.
Beregn vinkler og derefter højden i
den markerede trekant. 
Beregn derefter arealet af trekanten. 
Beregn arealet af hele femkanten. 
Beregn radius af femkantens
omskrevne cirkel.

24 Amalienborg Slotsplads i København
har omtrent form som en regulær
ottekant med sidelængden 48 m.
Beregn arealet af slotspladsen.

Trekant ABC er en vilkårlig trekant, der
deles af højden hb i to retvinklede trekan-
ter.
Forklar hvorfor hb = c @ sin(A), og at trekan-
tens areal derfor kan beregnes således:

25 I trekant ABC er |AB| = 8,5 cm,
|AC| = 12 cm og |pA| = 35/.
Tegn trekanten.
Beregn arealet af trekanten.
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London Eye set fra Victoria Embankment 

London Eye

London Eye er verdens største pariser
hjul og blev opført i London på Themsens
sydlige bred ved Jubilee Gardens tæt ved
Waterloo Station og stod klar til årtusind-
skiftet.
Hjulet har en diameter på 135 m, er for
synet med 32 gondoler, hver med plads
til 28 passagerer. Hjulet foretager en
omdrejning i løbet af 30 minutter.

26 Når man stiger på, befinder gondo
len sig 0 meter over indstignings
platformen.
Hvor mange grader drejer hjulet i
løbet af 1 minut?
Tegn en model af hjulet, som en
cirkel i målestoksforholdet 1:1000.
Kald centrum O.
På cirklen skal du markere et punkt
P, som er en gondols placering ved
indstigningen og et punkt A, som er
dens placering efter 3 minutter. 
Du kan tegne en retvinklet trekant,
hvor hypotenusen er AO og kateter
ne dannes af en linie lodret gennem
O og en anden linie vandret gen
nem A.
Kald skæringspunktet mellem kate
terne for C.
Ved at bruge sætningen om sinus i
den retvinklede trekant, skal du be
regne længden af OC og derpå
længden af CP, som er gondolens
højde over indstigningsplatformen.

27 Fortsæt beregningerne fra opgave
15, idet du udregner, hvor højt oppe
gondolen befinder sig for hvert tred
je, af de 30 minutter turen varer.
Afsæt punkterne i et koordinatsy
stem med en passende inddeling.
(For at få en pænere kurve kan du
eventuelt supplere med beregning
af højden for hvert eller hvert andet
minut.)
Angiv en forskrift, der kan beskrive
højden som en funktion af tiden.  

Daglængden
 
Dagens længde afhænger af Jordens po-
sition i forhold til Solen, og hvor på Jorden,
du befinder dig.

28 Find en kalender, hvor der er angivet
solopgang og solnedgang for udvalg-
te dage her i Danmark.

Udregn daglængden for hver anden
eller hver tredje uge, startende så
tæt som muligt ved forårsjævndøgn
og sluttende med forårsjævndøgn
det næste år. 
(Du kan godt regne med at daglæng-
den for en bestemt dato er den sam-
me hvert år).

Tegn et koordinatsystem, hvor du
afbilder daglængden som en funktion
af datoen.
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Sinusrelationen

29 Tegn en stor vilkårlig trekant ABC i
dit hæfte.

 

Mål vinklerne og sidelængderne så
nøjagtigt som muligt og udfyld ske-
maet herunder.

a b c

pA pB pC

sin(A) sin(B) sin(C)

Udregn følgende forhold med 1decimal:
 

 

=
 

=

 

=

Hvad kan der siges om de tre resultater?

Hvis du har været omhyggelig, skulle de
tre resultater gerne være (næsten) lige
store.
 

 
Udsagnet, der udtrykker, at de tre forhold
er ens kaldes for sinusrelationen.

Sinusrelationen består i virkeligheden af
tre selvstændige ligninger, der kan bru-
ges ved beregning af sider og vinkler i
trekanter, hvor der kendes mindst en vin-
kel og den modstående sides længde
samt yderligere en vinkel eller en side-
længde.
 

1

 

2

 

3

30 I trekanten herover fås ved indsæt-
ning i sinusrelationens ligning 1

Vis at a = 3,19 cm.
 

Beregn også længden af c.
Tegn trekanten og mål efter.

31 Konstruer en trekant ABC, hvor

ppppA = 35/, |AC| = 8 cm og
|BC| = 5 cm.
Beregn størrelsen af ppppB, ppppC og si-
den AB.

32 Konstruer en trekant ABC, hvor

|AC| = 9 cm, ppppA = 60/ og ppppC = 40/.
Beregn størrelsen af ppppB samt sider-
ne AB og BC.


