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Graph – et gratis program til tegning af punktserier og grafer 
 
Programmet kan hentes på: www.padowan.dk/graph/  

  
 
Under Rediger, Indstillinger kan man ændre sproget til dansk. 
 

Minikursus i brugen af Graph 
 

! Tegne graf for en funktion 
! Begrænse tegneområdet 
! Ændre grafens egenskaber (linjetype, farve, …) 
! Zoome + flytte vindue med funktionsbeskrivelsen 
! Akserne 

o Ændre navngivningen 
o Ændre synsområdet (Xmin , Xmax , Ymin , Ymax) 
o Logaritmiske akser? 

! Skravere et område 
 
! Tegne løsningsområdet for en relation (ligning, ulighed) 
! Begrænsning (f.eks. x>0) 
 
! Indtaste en punktserie 
! NB: Programmet kan regne i felterne! 
! Ændre punktseriens egenskaber (usikkerhedsmarkeringer, punkttype, vise koordinater) 
! Indsæt tendenslinje (regression) 
! En proportionalitet (lineær tendenslinje gennem origo) 
! Lave egen type tendenslinje 

 
! Værktøjer 

o Evaluer 
! Funktion " bestemme y, når x er kendt 
! X-akse " bestemme rødderne (nulpunkterne) 
! Skæring " bestemme skæringspunkt mellem 2 grafer 
! Ekstremum " bestemme maksimum eller minimum 

o Areal 
o Buelængde 

 
! Bestemme x, når y er kendt 
! Tangent i et punkt 

 
! Skærmklip til dokumentation i opgaver og rapporter 

o Printsreen 
o Paint 
o Word 

 

http://www.padowan.dk/graph/
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Anvendelse i naturvidenskab til databehandling 
 
Måledata indskrives som en punktserie – gerne med usikkerhedsinterval omkring. 
Navngivningen ændres på akserne, så x og y erstattes af de fyssike størrelser, som er relevant. 
F.eks. ”T/K” eller ”m/kg”. 
 
Tendenslinje af forventede type tegnes. 
 
Vinduet med angivelse af tendenslinjen flyttes på plads. 
Akserne indrettes til passende skærmklip. 
 
Resultatet klippes ud af skærmen og overføres til rapporten. 
 

Anvendelse i matematik til opgaveløsning 
 
Anvendelsen i matematik kan vises ved at løse en række opgaver fra ”Vejledende eksamensopgaver 
til matematik C på HF” og ”Vejledende eksamensopgaver til matematik B på HF”. 
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