
Konstruktionsforklaring til "den gyldne spiral" tegnet i GEOGEBRA. 
 
Læs evt. flg. punkter i "den lille manual" til Geogebra: 
 
punkt 1a, som handler om at afsætte et punkt 
punkt 1b, som handler om hvordan man kan slette et objekt 
punkt 2, som handler om at man kan afsætte et punkt ved at indtaste koordinaterne 
punkt 3a og 3d, som handler om at tegne et liniestykke og tegne en variabel linie 
punkt 7, som handler om hvordan der tegnes et gitter i koordinatsystemet 
punkt 11, som handler om hvordan man kan flytte koordinatsystemet 
punkt 20a, som handler om størrelsen af en vinkel 
punkt 22, som handler om hvordan man kan tegne en cirkel 
punkt 27, som handler om andre værktøjer 
 
Konstruktionsforklaringen er skrevet punktvis. Kik på figur 1 på side 3. 
 
1: Åben Geogebra. 
 
2: Tegneblokken (koordinatsystemet) skal være uden kvadratnet. 
 
3: Flyt koordinatsystemet (origo dvs. (0,0)) ned til venstre. 
 
4: Punktet A(0,0) afsættes. 
 
5: Punktet B(8,0) afsættes. 
 
6: Punktet C(8,8) afsættes.  
 
7: Liniestykket BC tegnes. 
 
8: Punktet D(4,0) afsættes. 
 
9: Med centrum i D og med radius DC tegnes en cirkel. 
  
10: Hvor cirklen skærer x-aksen afsættes punktet E. 
 
OBS! Punktet B deler nu liniestykket AE  i "det gyldne snit". 
 
11: Punktet F(0,8) afsættes. 
 
12: Liniestykket FC tegnes. 
 
13: Punktet E's koordinater aflæses i ALGEBRAVINDUET (ca. 12.94). 
 
14: Punktet G(12.94,8) afsættes. 
 
15: Liniestykket CG tegnes. 
 
16: Liniestykket GE tegnes. 
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17: Klik på pilen i SYMBOLVINDUET og højre-klik så på cirklen i  
 koordinatsystemet. (Cirklen fra punkt 9) 
 Klik på: Egenskaber 
 Klik på: Farve 
 Klik på farven hvid 
 Klik på rødt kryds øverst til højre (vinduet lukkes) 
 Resultat: Cirklen er blevet usynlig  
 Liniestykkernes navne (de små bogstaver) kan også fjernes.  
 Højreklik på linien.  
 Klik på: Vis navn.  
 Det gør tegningen mere  overskuelig, hvis man fjerner alle liniestykkers navne. 
 
OBS! Rektanglet AFHG kaldes det gyldne rektangel" 
 
18: Med centrum i B tegnes cirkelbuen CA. 
 
19: Med centrum i C og med radius CG tegnes en cirkel. 
 Hvor cirklen skærer CB afsættes punktet H.  
 
20: Cirklen gøres usynlig. (se opunkt 17). 
 
21: Tegn den vinkelrette linie fra punktet  H ned på liniestykket GE. 
 
22: Hvor den vinkelrette linie skærer GE afsættes punktet I. 
 
23: Den vinkelrette gøres usynlig. 
 
24: Liniestykket HI  tegnes. 
 
25: Med centrum i H tegnes cirkelbuen IC. 
 
26: Med centrum i I og med radius IE tegnes en cirkel. 
 Hvor cirklen skærer HI afsættes punktet J. 
 
27: Cirklen gøres usynlig. 
 
28: Den vinkelrette linie tegnes fra punktet J ned på liniestykket BE. 
 
29: Der hvor den vinkelrette linie skærer liniestykket BE afsættes punktet K. 
 
30: Den vinkelrette gøres usynlig. 
 
31: Liniestykket JK tegnes. 
 
32: Med centrum i J tegnes cirkelbuen gennem punkterne K og I. 
 
Fortsæt selv så du får den "gyldne spiral" på figur 1. 
Slet linier og punkter, så du får "den gyldne spiral" på figur 2. 
Farv "den gyldne spiral" rød (figur 3) 
Kopier spiralen over i Paint og arbejd videre i Paint, så du får figuren på side 4. 
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Figur 1 

Brug punkternes koordinater 

og tjek: 

at B deler AE i det gyldne snit 

at H deler BC i det gyldne snit 

at K  deler BE  i det gyldne snit 

 

 

Figur 1 

Figur 2 
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Guds øje 
Der hvor diagonalen FE 

skærer diagonalen GB 

er et punkt, der kaldes 

”Guds øje”. 

Hvis du ”drejer” tegningen, 

således at  diagonalen GB 

bliver x-akse, og diagona-

len FE bliver y-akse, får du 

et nyt koordinatsystem, 

hvor 

”Guds øje” er origo,  

og spiralen bliver en 

”logaritmisk spiral”. 

 

Figur 2 

 

Bemærk at punkternes navne er  

væk, samt at linierne er blevet 

usynlige (hvide). 

 

Bemærk også at ”den gyldne 

spiral” nu er blevet rød. 

Denne spiral kan kopieres over i 

Paint og bearbejdes. 

Figur 2 
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På jagt efter 

”Det gyldne rektangel” 
 

GÅ UD I BYEN MED  DIN 

MOBILTELEFON OG FANG 

NOGLE  

GYLDNE REKTANGLER 



William Blake (1757—1827) 

Når en falk styrtdykker mod sit bytte 

med ca. 300 km/tim, følger den en  

logaritmisk spiral. Fra ethvert punkt på  

spiralen til byttet er der den samme vinkel. 

Og det er en fordel for falken på grund 

af den måde, dens syn er indrettet på. 

Der findes over 100 mia. galakser i det 

synlige univers. 

Tid til at undre sig. 
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