
Praktiske matematik
Matematik i auto eller auto i matematik?



Matematik som værktøj

Udfordring:
• Find fag områder med matematik
• Få matematikken til at være en naturlig del (men synlig)
Fordel
• Interesse for undervisning
• Bedre forståelse for emnet (matematik og auto)



Problemformulering

Find et problem hvor matematik kan bruges til løse opgaven.

Fx
En af din venner har købt en brugt bil. Der er problemer med styretøjet. 
Der er nemmere at dreje til den ene side end den anden. Du skal 
undersøge, hvad problemet kunne være og forklare det til din ven, så 
han forstår problemets omfang. Du skal komme med en 
løsningsforslag.



Bilens styretøj



Gearingsopgave

1. For at finde udvekslingsforholdet (U) skal du tælle antal tænder (z) 
for hver tandhjul. Så dividerer du tandantal fra tændehjul 2 med 
tandantal af tændehjul 1 - 𝑈 = #$

#%
.  Beregn udvekslingsforhold mellem 

følgende tændehjul:
a. Tandhjul 1 = 20 tænder, Tandhjul 2 = 10 tænder
b. Tandhjul 1 = 10 tænder, Tandhjul 2 =20 tænder
c. Tandhjul 1 = 15 tænder, Tandhjul 2 =25 tænder 
d. Tandhjul 1 = 342 tænder, Tandhjul 2 =45 tænder



Find udvekslingsforhold - opgave
Undersøg opbygning af gear. 
Materiale:
Tandhjul i forskellige størrelse, søm, hammer, lidt træ
Brug plastictandhjul til at undersøge udveksling, når man sætter flere tandhjul 
sammen.
Vælg to forskellige størrelse tandhjul. Tæl tænderne på begge og udregn 
udvekslingsforhold. 
Søm dem til brættet således at når den en drejer bliver den anden drivet. Mærker et 
punkt hvor de møder. Drej den en tandhjul, mens du tæller hvor mange omgang (eller 
del der af) den drevet tager. Vælger en 3. tandhjul tæl tænder og sæt den i forbindelse 
med de to. Sæt et mærke på den og se hvor mange omgang de tager når hjul 1 tager 
en omgang. Sæt en 4. tandhjul på og gentage.
• Hvad kan du konkludere?  
• Lav en formel til at beregne udveksling for sammensætning af alle tandhjul. 



Fra klasseværelset til værksted 

Undersøg styretøj – opgave til elever



Fra værksted til Graf



Andre idé 

• Energi/effekt – Ligninger, lære at bruge Excel, graf
• Blandingsforhold – geometri, massefylde, forholdsberegning
• Ohms lov – Graf – lineær funktioner (ligefrem- og omvendt-

proportionalitet) 
• NTC/PTC modstand (C-niveau grafer)
• Tegnekursus med 3D print (geometri)
• ??? 


