
Om at fitte en funktionsgraf til en kurve på et foto GS-7. august 2013 

 
1. Gør et nSpire-dokument klart, og vælg applikation 2: Grafer. 

Her indsætter du dit foto. Enten med CTRL+V eller ved hjælp af Indsæt+Billede. 

Træk koordinatsystemet til en passende placering i forhold til motivet. 

Hvis du har en målestok på fotoet, tilpasser du aksernes enheder. Denne lille vejledning handler dog kun 

om, hvordan man opsamler et passende antal punkter fra kurven på fotoet. 

2. I værktøjskassen vælges 8: Geometri 1: Punkter og linjer 1:Punkt, og du sætter et passende sted, fx 

ude til venstre på din kurve på fotoet. 

Højreklik på punktet, og vælg 7: Koordinater og ligninger. 

Højreklik på førstekoordinaten, og vælg 5: Lagre. Giv et passende navn, f. eks. x_  (aldrig bare x). 

Samme procedure med andenkoordinaten. Som tegn på, at koordinaterne er lagret, bliver de skrevet med 

fede typer. Flyt gerne koordinatsættet hen et passende øde sted på figuren. 

3. Indsæt en ny side, og vælg applikation 4: Lister og regneark.  

Giv de to første kolonner et passende navn, fx xkoor og ykoor (brug aldrig x, y eller andre navne med ét 

bogstav til disse lister). 

Gå ind i celle a1, åbn værktøjskassen og vælg 3: Data 2: Datafangst2: Manuelt 

Ovenover fremkommer nu teksten xkoor:=capture(var,0), hvor du skal skrive x_ (eller det navn, du nu 

valgte) i stedet for var. 

Tilsvarende gøres med y ved gå ind i celle b1 osv. 

Der sker tilsyneladende ingenting. Der kræves nemlig en speciel ordre for at gemme det datapunkt, vi har 

fanget. Tast CTRL + . , altså Control + punktum. 

4. Gå tilbage til figuren. Træk punktet til en ny placering på kurven på fotoet. Tast CTRL+ .  osv. indtil 

der er punkter nok. 

5. Gå frem til næste side med regnearket, hvor data nu er fanget og står i de første to lister (kolonner). 

Det næste er helt standard, men I får alligevel lidt vejledning: 

Pil hen til en ledig celle, fx lige under det sidste tal i b-kolonnen. 

Der udføres nu en passende regression på den helt sædvanlige og velkendte måde, dvs. 

Åbn værktøjskassen, vælg 4: Statistik  1: Statistiske beregninger  6: Andengradsregression (eller hvad 

der nu er relevant), og udfyld de nødvendige rubrikker. Vælg f. eks. navnet f1 til funktionen. 

6. Gå tilbage til den første side med grafen og fotoet.  

Aktivér indtastningslinjen (fx med TAB eller CTRL + G). Pil op til f1(x), som allerede står der. Tryk 

ENTER, og grafen bliver tegnet. 

 

 


