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Velkommen til din nye lommeregner med farver
Introduktion til TouchPad

Lommeregneren med Tochpad findes i to udgaver: En gråtoneudgave og en farve-
udgave. Det to udgaver fungerer på præcis samme måde, så den følgende introduktion
virker til begge udgaver: Den eneste forskel er altså kun at hvis man har en klassisk
touchpad får man det ud i gråtoner i stedet for farver .

Du har adgang til en mus på
lommeregneren i form af en
TouchPad sådan som du kender
den fra fx din bærbare computer
eller din iPhone:

Når du stryger fingeren hen
over pladen vækker du musen til
live og kan flytte rundt med den
ubesværet. Hvis musen ikke viser
sig lige med det samme så kæl lidt
for den – den skal sommetider
vækkes først! Men husk, at
TouchPad'en også fungerer som
piletaster, når man trykker pladen
ned i en af de fire kanter med pi-
lespidser. Endelig kan man klikke
med TouchPad'en ved at klikke i
midten med den blinkende pil.
Får du brug for at gribe et objekt
og trække det til en anden place-
ring (træk og slip), så flytter du
musen hen til objektet, hvor mar-
køren ændres til fx en åben hånd,
så du kan se der er kontakt. Der-
efter holder du pladen i midten
nede et kort øjeblik (eller taster
CTRL og klikker i midten) hvoref-
ter markøren skifter til en griben-
de hånd. Derefter trækker du ved
bare at stryge med fingeren på
pladen. Du slipper objektet ved at
klikke endnu engang i midten.

Du har nu både en almindelig
lommeregner og en minicomputer
til din rådighed.

Din håndholdte indeholder simpelthen en TI-89 light, der kaldes ScratchPad, som
er en slags notesblok, hvor du kan lave hurtige beregninger og graftegninger uden at
behøve at bekymre dig om organisering af dokumenter med mange sider.
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Introduktion til ScratchPad

Du kan enten starte ScratchPad fra
hjemmesiden (huset, hvor du også

tænder for maskinen) eller du kan bruge
ScratchPad-tasten (dvs. lommereg-

neren med jens-lyn-skyggerne). Straks
åbnes en noteblok, der lægger sig oven på
det tidligere skærmbillede, så du kan se,
du er sluppet fri af minicomputeren og nu
bare kan skrive løs på regneblokken.
Flytter du markøren op til tandhjulet og
batteriet får du oplyst at du regner i radi-
aner samt din batteristatus (der ikke er
med på billedet her fordi det stammer fra
en virtuel lommeregner). Du kan også se
om du har trykket specielle taster som
SHIFT, CAPS eller CTRL.

Hver gang du har skrevet et udtryk får
du det udregnet symbolsk ved at taste
ENTER og numerisk ved at taste CTRL-
ENTER. Du kan pile op og hente tidligere
udtryk for at rette i dem ved at taste EN-
TER. Som det ses kan du nu faktisk få
løst nogle simple tredjegradsligninger
symbolsk, men det er nok mere overskue-
ligt at få dem løst numerisk!

Du kan få adgang til alle kommandoer-
ne ved at taste MENU:

Men det er også muligt at hente dem i
kataloget :

Du får så kommandoerne skrevet op i al-
fabetisk rækkefølge (på engelsk!), men
taster du 2, kan du også skifte til en em-
neorienteret oversigt, hvor du kan se alle
kommandoerne på dansk. Uanset, hvad
du foretrækker, har du fuld adgang til alle
kommandoer i ScratchPad. Så det er bare
at gå i gang fra de mest simple 'hushold-
nings'-regnskaber til de mest avancerede
symbolske udregninger. De gamle udreg-
ninger bliver stående indtil du sletter
dem, fx via Menu> 1:Handlinger>5:Slet
historik.
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Skifter du nu til tegneblokken i
ScratchPad kan du tegne grafer for fx
funktioner og undersøge dem på forskellig
vis. Du skifter til tegneblokken ved fx at
klikke på fanebladet med musen eller du
kan bladre mellem regneblok og tegneblok
ved at taste CTRL ► (og tilbage igen ved 
at taste CTRL ◄). Du lander på indtast-
ningslinjen, når du åbner tegneblokken
første gang, men ellers kan du komme
ned i indtastningslinjen ved at taste TAB
(der flytter dig fra grafrummet ned i ind-
tastningslinjen) eller CTRL G (med G for
Graf, der åbner og slukker indtastnings-
linjen).

Du kan nu indtaste forskriften for fx
det følgende tredjegradspolynomium

(ݔ) = ଷݔ− + ଶݔ3 + −ݔ9 11
(husk at pile ud af eksponenterne!). Graf-
vinduet er tydeligvis ikke passende, så vi
skal have det justeret. Det kan gøres på
mange måder, men her vil vi først prøve at
få gang i fingergymnastikken. Fang mu-
sen ved at stryge hen over din TouchPad
og flyt markøren hen til et aksemærke på
x-aksen (du har fat i et aksemærke, når

markøren skifter til en åben hånd ).
Klik med musen og hold musen nede ind-

til hånden lukkes . Derefter flytter du
musen ved at stryge med fingeren på din
TouchPad og du får trukket aksen sam-
men eller udvidet den alt efter retningen
du trækker i. Hold SHIFT nede, så du
kun ændrer x-aksen! Grafen forsvinder
undervejs, så ind i mellem må du lige
holde pause, så grafen kan nå at genteg-
nes. Klik med musen, når du er færdig
med at trække. Tilpas nu y-aksen på
samme måde. Endelig kan du placere
musen et blankt sted i koordinatsystemet

. Klik med musen og hold musen nede

indtil hånden griber fat i papiret . Flyt
nu musen med din TouchPad og hele ko-
ordinatsystemet flyttes. Klik med musen,
når du er færdig med at trække i koordi-
natsystemet. Du skulle nu gerne kunne
se de karakteristiske sving for grafen for
tredjegradspolynomiet.

Det er sundt at øve sig med musen, men
du kan selvfølgelig også bare skifte vindu-
esgrænserne ved enten at taste nye vær-
dier ind for enden af akserne (brug TAB
til at springe videre til den næste vindu-
esgrænse).

Endelig kan du selvfølgelig også bare ta-
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ste CTRL MENU og vælge Vindue >Vin-
duesindstillinger i den frembragte kon-
tekstmenu.

Nu er det vist på tide vi får analyseret
grafen! Tast Menu og vælg Undersøg
Graf. Du får da mulighed for at bestemme
nulpunkter, minimumspunkter, mak-
simumspunkter, skæringspunkter med
andre grafer, vendepunkter (dvs. rø-
ringspunkter for vendetangenterne), nu-
meriske differentialkvotienter (dvs. tan-
genthældninger) og numeriske integraler
(dvs. arealer).

Vi illustrerer princippet med at finde
maksimumspunktet for grafen. Vi skal
da udpege et søgeinterval. Læg mærke til
at du kan få hjælp til maksimumsrutinen

ved at flytte markøren op til ikonet i
øverste venstre hjørne!

Du behøver dog ikke klikke på funkti-
onsgrafen, da der kun er én! Nedre græn-
se kan enten angives med musen eller du
kan indtaste x-værdien direkte. Det sam-
me gælder øvre grænse. Du finder da det
højeste punkt på grafen i det angivne sø-
geinterval. Læg mærke til at søgeinterval-
lets maksimumspunkt dukker op med det
samme, men at du skal flytte øvre grænse
forbi grafens toppunkt for at fange det
ønskede maksimumspunkt for grafen!
Maksimumspunktet er dynamisk, dvs.
hvis du ændrer forskriften følger maksi-
mumspunktet med – men kun indenfor
det samme søgeinterval. I dette tilfælde
finder vi altså maksimumspunktet (3,16).

På samme måde kan du finde arealet
indesluttet af grafen og x-aksen i førte
kvadrant. Du må da først finde nulpunk-
terne for tredjegradspolynomiet ved hjælp
af menupunktet Undersøg Graf > Nul.
Som før skal vi udpege et søgeinterval,
hvilket betyder at vi må på den to gange.
Vi finder da nulpunkterne (1,0) og
(4.46,0). Det første er et helt tal, mens det
andet tydeligvis er et decimaltal.

Derefter beder vi om integralet og hvis vi
igen flytter markøren op til integral-ikonet

i øverste venstre hjørne får vi oplyst at
vi skal klikke på funktionsgrafen, derefter
klikke på den nedre og øvre grænse eller
taste x-værdien direkte. Da der kun er én
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graf behøver vi selvfølgelig ikke klikke på
funktionsgrafen. Denne gang er der ikke
tale om et søgeinterval og vi skal derfor
indtaste x-værdierne for grænserne, hvis
vi ønsker at angive deres værdier direkte.
Koordinater angives i almindelighed ved
at taste venstreparentes (efterfulgt af x-
værdien). Hvis der ydermere skal oplyses
en y-værdi benytter man ENTER for at
afslutte indtastningen af x-værdien og
skifte til indtastningen af y-værdien. Man
kan ikke bruge TAB, da det i stedet åbner
for indtastningslinjen for grafernes for-
skrifter!

I dette tilfælde er det imidlertid ikke så
præcist at indtaste koordinatværdien, da
vi kun kender den med 2 decimaler. Vi
klikker derfor i stedet for direkte på nul-
punkterne på x-aksen. Vi får da oplyst at
arealet er 36. Vi kunne dog også have sat
antallet af decimaler for nulpunktet op til
fx 6 ved at flytte markøren hen til x-
koordinaten og dernæst vælge Attributter
i kontekstmenuen CTRL MENU.

Kigger vi tilbage på menupunkterne i
Undersøg Graf-menuen er det bemærkel-
sesværdigt at der ikke er et menupunkt
for tegningen af en tangent. Vi får kun
oplyst differentialkvotienten. Hvis vi fx vil
finde tangenten i nulpunktet (1,0) kan vi
altså godt få oplyst differentialkvotienten,
her 12, men vi får ikke vist tangenten.
Her kan man så i stedet bruge den ind-
byggede kommando TangentLine i ind-
tastningslinjen for grafer, dvs. vi taster
TAB for at komme ned i indtastningslin-
jen og åbner derefter kataloget og ta-
ster t for at komme med til kommandoer-
ne, der starter med t:

Forskriften for tangenten hedder så
f2(x) = tangentLine(f1(x), x,1)

Men det giver desværre kun tegningen,
ikke ligningen for tangenten, som vi i ste-
det må få fat i på regneblokken.

Inden vi forlader tegneblokken helt, så
læg mærke til at i menuen er mulighed for
at indføre en FunktionsTabel:
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Funktionstabellen slås til og fra med
CTRL T, når man er i grafrummet. Man
skifter mellem grafrummet og tabelrum-
met ved at klikke med musen i de respek-
tive rum eller taste CTRL TAB.

Under Graftype er der mulighed for at
vælge andre typer grafer, fx Punktplot.
Du har også mulighed for at skifte grafty-
pe i indtastningslinjen ved at bruge kon-
tekstmenuen CTRL MENU.

Du kan godt som vist taste listerne direk-
te ind, men du kan selvfølgelig også bruge
navngivne lister. Er det svært at se hvad
der foregår, er et godt udgangspunkt at
tilpasse koordinatsystemet ved hjælp af
Zoom–Data fra kontekstmenuen CTRL
MENU > Vindue/Zoom.

Under Handlinger er der endeligt mu-
lighed for at indføre en Skyder

På lommeregneren vil det da typisk kunne
betale sig at vælge en passende
Steplængde og Minimere lommeregne-
ren, så den kan styres enkelt med klik
med musen eller brug af piletasterne.
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Startsiden: HOME
For at finde rundt i lommeregneren er et godt udgangspunkt startsiden, HOME eller
Huset . Man flytter rundt mellem de forskellige elementer ved hjælp af musen,

piletasterne eller TAB

Startsiden HOME er organiseret, så det er nemt at komme hurtigt i gang og komme
hurtigt videre: Hvis man vil bruge ScratchPad, lynlommeregneren, taster man A eller
B eller klikker med musen eller bruger TAB og ENTER. Så er man straks i gang med
at regne eller tegne på skitseblokken. Hvis man vil arbejde mere permanent, vælger
man i stedet at arbejde i et dokument.
Her kan man taste 1, 2, 3 eller 4 for at op-
rette et nyt dokument (CTRL N), for at få
adgang til stifinderen Mine dokumenter for
at åbne et eksisterende dokument (CTRL O),
for at vælge blandt de seneste dokumenter
eller for at arbejde videre med det aktuelle
dokument. Det er også her man hurtigt kan
indsætte et nyt matematikværksted i det
aktuelle dokument. De syv standardværk-
steder er linet op nederst på startsiden. Om
disse syv værksteder skal man blot huske på
at det første værksted, Beregninger-værk-
stedet, er et beskyttet værksted med en
historik, der viser, hvad der er foregået un-
dervejs, mens de næste fem værksteder er
fuldt interaktive åbne værksteder, dvs. de
opdateres løbende som resultatet af ændrin-
ger i de øvrige værksteder. Det syvende
værkstede er et dataopsamlingsværksted,
der både kan bruges helt for sig selv (med
eget regneark og grafrum) eller spille sam-
men med de øvrige værksteder.

De to første værksteder minder også meget om de to skitseblokke, idet regne-
blokken svarer fuldstændigt til Beregninger-værkstedet, mens tegne-blokken delvist
svarer til Grafer-værkstedet, dog mere omfattende, fordi det også understøtter geome-
tri. Hvis man er startet i ScratchPad og fortryder det skitseagtige, skal man ikke for-
tvivle: Skitseblokkene kan nemt overføres til et rigtigt dokument. Det sker ved at
gemme ScratchPad, fx ved at taste Save, dvs. CTRL ScratchPad, hvorefter man kan
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vælge om det både er regneblokken og tegneblokken, der skal gemmes eller kun én af
dem, ligesom man kan vælge om de skal gemmes i et nyt dokument eller tilføjes som
et Beregninger-værksted, henholdsvis et Grafer-værksted i det aktuelle dokument.
Men indholdet af skitseblokken gemmes altså i første omgang kun midlertidigt i et rig-
tigt dokument. Det er først når dette nye dokument gemmes på minicomputeren at
indholdet i skitseblokken er sikret mod at gå tabt!

Taster man 5 på hjemmesiden får man adgang til de
generelle indstillinger (tandhjulet) og status (batteriet) for
lommeregneren. For det første kan man skifte sprog.
Alle menuer, hjælpetekster osv. følger det valgte sprog,
mens alle matematikkommandoerne som de skrives i
værkstederne følger den amerikanske standard. Det før-
ste sikrer at man kan tage udgangspunkt i den lokale udgave af matematikken, som
man er opvokset med, det sidste sikrer, at man problemfrit kan udveksle TI-Nspire
CAS dokumenter med resten af verden. Når man skifter sprog skal man væbne sig
med tålmodighed, da systemet først skal indlæse menuer, hjælpetekster osv.

For det andet kan man gå ind og rette i indstillingerne for matematikværkstederne.
Der skelnes mellem generelle indstillinger, der gælder for Beregninger-, Noter-, Li-
ster og Regneark- samt Diagrammer og Statistik-værkstederne og så de specielle
indstillinger, der gælder for Grafer og Geometri-værkstederne (som nås via menuer-
ne på disse sider). Vær især opmærksom på vinkel-formatet. Som standard er lomme-
regneren sat til at arbejde i radianer i alle værksteder på nær Geometri-værkstedet,
hvor der arbejdes i grader. Da indstillingerne gælder for et samlet dokument kan det få
utilsigtede konsekvenser at begynde at ændre på vinkelformatet undervejs i fx et Gra-
fer-værksted. Får man brug for at regne i grader sker det nemmest i Noter-værkste-
det, fordi man der kan skifte vinkelformat lokalt i de enkelte matematikfelter, altså
uden at det kan få utilsigtede konsekvenser for resten af dokumentet. Men hvis man
arbejder på et matematik-niveau, hvor radianer er irrelevante, kan man selvfølgelig
bare skifte til grader overalt.
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Tastaturet er delt i tre tydeligt adskilte afdelinger: Navigations-tastaturet, lomme-
regner-tastaturet og bogstav-tastaturet.

Til venstre finder du spe-
cialtasterne fra computer-
tastaturets venstre fløj,
dvs. CTRL, SHIFT, CAPS
LOCK, TAB, ESC og FOR-
TRYD (der svarer til CTRL
Z). Men læg mærke til at
der ikke er nogen ALT-tast.
Her finder du også
ScratchPad-tasten og en
SAVE-tast (der svarer til
CTRL S). Endelig vil CTRL
TAB lade dig springe til det
næste værksted på siden
(hvilket selvfølgelig også
kan ordnes med et muse-
klik) og SHIFT ESC vil an-
nullere en fortryd (hvilket
svarer til CTRL Y).

1) Navigationstastaturet

I midten finder du muse-
pladen, TouchPad, der
også rummer de fire pile-
taster. I midten af Touch-
Pad finder man klik-
tasten. Man griber et ob-
jekt ved at holde klik-tas-
ten nede eller bruge CTRL
KLIK). Læg mærke til at
piletasterne kan kombine-
res med CTRL-tasten til at
holde styr på dokumentet.

Til højre finder du forne-
den variabeloversigten VAR
og den tilhørende lagrings-
tast STO→ samt slette-tas-
terne DEL og CLEAR. Der-
efter kommer dokument-
styringstasterne:
MENU-tasten åbner for
værkstedsmenuerne.
CTRL-MENU for kon-
tekstmenuen ('højreklik').
DOC-tasten åbner for de
generelle menuer (filer,
gem osv.), herunder for
styring af sidelayout.
CTRL-DOC tilføjer en ny
side (svarende til CTRL I).
HOME-tasten åbner for
startsiden.

Styring på
vandret niveau
(CTRL piletast):
Du bladrer frem

og tilbage
mellem siderne i
et dokument ved
hjælp af CTRL ► 
(næste) og CTRL
◄ (forrige). Den 
vandrette retning
afspejles i fane-
bladene.

Styring på
lodret niveau
(CTRL piletast):
Du springer op til
sideoversigten

(og derfra vi-
dere til stifinde-
ren) ved hjælp af
CTRL ▲. 
Her kan du nemt slette sider eller flytte rundt på sider, ligesom du kan omdøbe opga-
ver. Du springer ned til siden igen  ved hjælp af CTRL ▼.

Bemærkning: Stifinderen kan selvfølgelig også nås via huset: !

Velkommen til TI-Nspire CAS version 3.2 

38



Lommeregnertastaturet - Bogstavtastaturet

10

2) Lommeregnertastaturet
Til venstre finder du tas-
terne for de vigtigste stan-
dardfunktioner, samt for-
neden diverse parenteser,
foroven lighedstegn = .
Læg mærke til multitas-
terne for de trigonometri-
ske funktioner:

samt ulighedstegnene

som også rummer den vig-
tige betingelses-komman-
do |. Du kan også få gene-
relle oplysninger om hvor-
dan du styrer lommereg-
neren ved at taste CTRL
TRIG (dvs. -tasten)

I midten finder du det nu-
meriske tastatur suppleret
med decimalpunktum og
fortegnsminus. De har yder-
ligere funktioner kombine-
ret med CTRL, men kun to
af dem er fremhævet som
noget særligt: CTRL . bru-
ges til manuel datafangst i
Lister og Regneark-
værkstedet, mens CTRL (-)
bruges som ANS-tast i Be-
regninger-værkstedet.
Blandt de øvrige CTRL-
kombinationer er det værd
at hæfte sig ved de følgende

7: HOME 9: PgUp
4: Spred ap. 6: Saml ap.
1: END 3: PgDn

CTRL 0 åbner for Scratch-
Pad.

Til højre finder du tasterne
for regneoperationerne + –
  samt forneden ENTER
og CTRL ENTER  (for til-
nærmede beregninger),
foroven gåseøjne "", brøk-

stregen
∎
og endelig tilde-

lingskommandoen ≔ .
Dertil kommer multitasten
for matematikskabelo-
nerne efterfulgt af

kataloget (grønspætte-
bogen) med adgang til
alle kommandoer og alt
andet, samt tegnoversig-
ten  med samtlige 255
tegn:

NB! Differentiations- og
integralskabelonerne
frembringes også med
SHIFT – og SHIFT +.

Til venstre finder du fra
oven og nedefter først eks-
ponent-tasten EE for vi-
denskabelig notation, der-
næst multitasten for ma-
tematiske konstanter

og endelig komma-tegnet.

3) Bogstavtastaturet

I midten finder du selvfølge
først og fremmest de 26
bogstaver fra det ameri-
kanske alfabet, der meget
bekvemt ender med de tre
grå koordinatsymboler x, y
og z i midten. Mange af ta-
sterne kan kombineres
med CTRL. Vær specielt
opmærksom på windows-
tasterne

CTRL C = Copy (kopier)
CTRL X = Cut (klip)
CTRL V = Paste (indsæt)

CTRL K: Markér værksted
Den giver mulighed for at
slette/kopiere værksteder!

Til højre finder du fra oven
og nedefter først en multi-
tast for en række special-
tegn

bl.a. dollartegnet $ og
kolontegnet :, der begge
har specielle betydninger i
regnearket. Derefter følger
tasten for de internationale
tegn. Den bruges fx til at

skrive æ (tast a ), å

(tast a ) og ø (tast o

). Endelig følger ALT-

ENTER tasten , der
føjer en ny række til en

matrix ligesom SHIFT
føjer en ny søjle til en ma-
trix.

NB! Det er ikke alle
specialtegnene man kan
finde på multitasterne.
Fx mangler @ og trans-
formationssymbolet ►. 
De må i stedet hentes
på den generelle tegn-
oversigt .
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Symbiosen mellem lommeregner og computer: Lektionspakker
Lommeregneren er en minicomputer, men der er symbiose mellem lommeregneren og
den rigtige computer. Set fra softwareprogrammets synsvinkel opfører lommeregneren
sig som en ekstern harddisk med USB-stik. I softwareversionen er der tilføjet et side-
panel Mine filer, til at styre samspillet mellem computeren og lommeregneren. Det
åbner samtidigt for computerens stifinder og lommeregnerens stifinder.

Da lommeregneren er forsynet med et mini-
USB-stik, skal du benytte det specielle kabel,
der følger med lommeregneren til at forbinde
lommeregneren med computeren. Lommeregne-
ren registreres automatisk som en ydre enhed
og efter et lille øjeblik, hvor lommeregnerens
hukommelse indlæses i computeren dukker den
op som Min håndholdte i den nederste del. Du
kan nu frit trække filer fra den øverste del til
den nederste og omvendt. På denne måde kan
du meget nemt udveksle filer mellem lomme-
regneren og computeren. Du kan også trække
filerne ind i arbejdsområdet for TI-Nspire CAS
og dermed åbne filerne, så du kan arbejde vide-
re på dem, men du kan selvfølgelig også bare
dobbelt-klikke på filerne. Hvis det er lommereg-
nerfilen du åbner på denne måde vil den altså
blive gemt igen på lommeregneren, når du
gemmer filen.

Når du åbner for stifinderens menu (tand-
hjulene) eller højreklikker, ser du at der er duk-
ket nye muligheder op for at håndtere filer:

Du kan oprette en Ny lektionspakke (med ef-
ternavnet .tilb for Texas Instruments Lesson
Bundle). Her kan du tilføje TI-Nspire CAS filer,
Word-dokumenter, Excel-data osv. Alle disse
filer kan efterfølgende åbnes fra din computer,

når du åbner for lektionspakken, der fungerer som enhver anden mappe på din com-
puter. Når en lektionspakke trækkes ned til lommeregneren er det dog kun TI-Nspire
CAS-filerne, der overføres. Læg også mærke til, at lektionspakken kan omdannes til en
Lektionspakke, der pakker alle filerne i lektionspakken som én enkelt fil (ligesom zip-
filerne). Denne fil kan da sendes over nettet, fx via Lectio. Men det er vigtigt at gøre sig
klart at den pakkede fil kun kan åbnes inde fra TI-Nspire CAS-programmet!

Velkommen til TI-Nspire CAS version 3.2 

40



De otte matematikværksteder

12

De otte matematikværksteder
Vi går nu over til at se på selve softwaren i lommeregneren. Det vil føre for vidt at
komme ind på alt, men vi vil gennemgå nogle typiske cases, der illustrerer, hvordan
lommeregneren bruges i praksis. Der er otte grundlæggende matematikværksteder til
rådighed (hvoraf det ene ligger skjult inde i Grafer-værkstedet):
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Der er tre numerisk/symbolske regneværksteder og fire grafiske tegneværksteder.

Farver: De syv af værkstederne understøtter farver. Det er kun Beregninger-værk-
stedet, der stadigvæk kører i sort-hvid.

Beskyttede værksteder: Husk også, at det kun er Beregninger -værkstedet, der er et
beskyttet værksted – det kan styre hvad der foregår i andre værksteder, men de an-
dre værksteder kan ikke ændre på udregninger foretaget i Beregninger -værkstedet!
Resten af værkstederne er forbundet på kryds og tværs!

Dataindsamling: Det ottende værksted DataQuest-værkstedet kommer med sit eget
tabelvindue, sit eget grafvindue og sit eget informationsvindue, hvorfra man kan styre
dataindsamling, og hvorfra man kan arbejde med data. Det er et selvstændigt værk-
sted, dvs. man kan i princippet arbejde med sine indsamlede data indenfor denne
pakke og ignorere de andre værksteder, men der er også muligheder for at koble sig på
de andre værksteder og fx animere de indsamlede data. DataQuest svarer nøje til
LabQuest fra Vernier. Vi vil ikke komme nærmere ind på dette værksted i denne note.

Billeder: En række af værkstederne understøtter indsættelse af billeder. Man kan dog
kun kopiere billeder ind, når dokumentet befinder sig på computeren. Men gemmes
det derefter på lommeregneren kan man arbejde videre med billedet. Billederne kan fx
komme fra en af elevernes mobiltelefoner . Billederne optræder i to roller:

1) Som baggrundsbilleder: Alle grafiske værksteder understøtter baggrundsbille-
der, som der efterfølgende kan tegnes og måles ovenpå. Her er det vist med et
billede fra stevnsfortet hvor der er konstrueret et forsvindingspunkt og indlagt
en cirkel svarende til hvælvingen.

2) Som illustrationer i noter, hvor de kan indgå i fx spørgeskemaer

Det er kun Beregninger -værkstedet og Lister og Regneark-værkstedet der ikke un-

derstøtter digitale billeder.
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Styring af værkstedsruderne
Da det kan være svært at se hvad der foregår i flere ruder på en side er det vigtigt at

kunne styre ruderne/værkstederne. Der er to instrumenter til at styre værkstederne:

Det ene instrument sikrer at man hurtigt kan flytte ruderne over på nye friske sider.

Hvis man har fx delt en side i to ruder, kan man flytte den sidste rude over på en ny

frisk side ved at vælge Spred applikationer i DOC>Sidelayout-menuen:

Værkstederne samles igen på en side ved anvendelse af Saml applikationer i
DOC>Sidelayout-menuen. Teknikken er så nyttig, at der er indført genveje i form af
CTRL 4 og CTRL 6 for at samle og sprede værksteder: Når man skal sammenholde
informationerne i to værksteder er det rart at se dem på samme skærm – når man skal
arbejde med detaljer, er det rart at arbejde med dem særskilt på hver sin skærm.

Når man skal indføre nye værksteder på den samme side er det bekvemt at benyt-
te menupunktet DOC>Sidelayout>Vælg layout.

Vil man fjerne et værksted kan det ske
med menupunktet Slet applikation fra
DOC>sidelayout-menuen, eller man
markere værkstedet med CTRL K, hvor-
efter det slettes med DEL. Derved for-
svinder også ruden hørende til værkste-
det.

Endelig kan man bytte om på ruderne
ved hjælp af menupunktet Byt applika-
tioner. Det aktive værksted flyttes da til
værkstedet valgt med ombytningsmarkø-

ren .
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To cases til illustration af brugen af lommeregneren
Case1: Haren og hunden

Vi tager udgangspunkt i en gammel middelalderopgave:

“En mark er 150 fod lang. I den ene ende befinder der sig en hund, i den anden ende en
hare. Haren løber sin vej og hunden sætter efter. Hunden flytter sig med 9 fod per
spring, mens haren flytter sig med 7 fod. Hvor mange fod tilbagelægger hunden, hen-
holdsvis haren, før hunden har indhentet haren?”

Det er bemærkelsesværdigt at tiden slet ikke omtales i opgaven. Det er først langt se-
nere at man får styr på tidsmåling og derfor kan inddrage tiden kvantitativt i den slags
problemer. I stedet bruges hundens og harens spring til at styre forløbet af jagten, idet
det underforstås at hundens og harens spring varer lige lang tid. Oplysningerne om
springenes længde er altså indirekte en oplysning om hvor hurtigt hunden henholds-
vis haren løber.

Vi lægger ud med en tabel over hun-
dens og harens løb. Vi åbner derfor et
nyt dokument med et Lister og Regne-
ark-værksted. I den første søjle A skriver
vi titlen spring. Vi vil følge jagten gen-
nem 100 spring og skal derfor tildele va-
riablen spring værdierne 0, 1, …, 100.
Det kan gøres på mange måder, men fx
kan vi skrive 0 i den første celle, 1 i den
anden celle og derefter sværte de to celler
til (med SHIFT piletast). CTRL MENU
giver da adgang til at udfylde nedad
hvorefter vi med piletasterne udfylder
indtil celle 101.

Herefter flytter vi til højre og navngiver
den næste søjle B med hund. Hunden
starter i 0 fod og springer i første spring
frem til 9 fod. Vi skriver derfor 0 i første
celle og 9 i den anden celle. Derefter
sværtes de to celler til og vi udfylder igen
nedad indtil celle 101. Bagefter flytter vi
igen til højre og navngiver den næste søj-
le C med hare. Haren har et forspring på
150 fod og springer i første spring frem
til 157 fod. Vi skriver derfor 150 i første
celle og 157 i anden celle. Derefter svær-
tes de to celler til og vi udfylder igen
nedad til celle 101.

Som det ses har hunden nu overhalet
haren. For at finde ud af hvor de mødes
kan vi derfor pile op og ned i tabellen
indtil vi rammer det sted, hvor de er nået
lige langt. Det sker som vi kan se efter
75 spring. På det tidspunkt har hunden
tilbagelagt 675 fod, mens haren på
grund af sit forspring kun har tilbagelagt
675 – 150 = 525 fod. Dermed har vi løst
opgaven i en tabelrepræsentation, idet vi
har kombineret regnearkets indbyggede
mønstergenkendelse for talfølger, der
vokser jævnt.

Velkommen til TI-Nspire CAS version 3.2 

44



Case 1: Haren og hunden

16

Men vi kan også illustrere løsningen
grafisk. Vi skal da oprette et punktdia-
gram med spring ud af førsteaksen og
hund op af andenaksen. Vi kan da svær-
te de to første søjler til ved første at pile
helt op i toppen af første søjle og derefter
pile til højre med SHIFT tasten nede. I
kontekstmenuen CTRL MENU vælger vi
nu Hurtig-graf fra Data-menuen. Der
oprettes da automatisk en splitside med
et Diagrammer og Statistik-værksted
hvor den første søjle, dvs. spring, er af-
sat ud af førsteaksen, og den anden søj-
le, dvs. hund, er afsat op af andenaksen.

For også at få haren med ind i dia-
grammet, skal vi klikke på etiketten
hund op af andenaksen, hvilket nem-
mest sker ved at taste TAB et passende
antal gange idet vi da cyklisk gennemlø-
ber indtastningsfeltet for første akse,
indtastningsfeltet for andenaksen og
grafrummet. Når vi er på indtastningsfel-
tet for anden akse skal vi ikke indsætte
en ny variabel

For så vil hunden jo bare blive udskiftet
med haren. I stedet skal vi aktivere kon-
tekstmenuen CTRL MENU for at få ad-
gang til at tilføje en Y-variabel:

Det giver netop mulighed for at tilføje
haren op ad andenaksen. Vi ser da hvor-
dan hunden indhenter haren (og på gra-
fen – men ikke i virkelighedens verden –
løber forbi haren!). Men diagrammet er
lidt gnidret, så her kan vi med fordel
smide diagrammet over på næste side
ved at sprede ruderne med CTRL 6.

Vælger vi Grafsporing på Undersøg
data-menuen kan vi med lidt god vilje
godt finde skæringspunktet (75, 675).
Desværre er det lidt klodset at godtgøre
at punktet ligger på begge grafer idet
sporingen starter forfra, når man skifter
til den anden graf med piletasterne.

Dermed har vi løst opgaven i en gra-
fisk repræsentation.

Det er nu på tide at få nogle ligninger i

Velkommen til TI-Nspire CAS version 3.2 

45



Case 1: Haren og hunden

17

spil. Som man kan se af graferne er
sammenhængene åbenlyst lineære, dvs.
hundens position afhænger lineært af
antallet af spring og tilsvarende for ha-
ren. Det kan man få en god snak om ved
at tænke over hvordan tabellerne blev
bygget op. Men vi kan også benytte de
indbyggede værktøjer til at få oplyst lig-
ningerne direkte. Vi udfører derfor en
lineær regression i Diagrammer- og Sta-
tistik-værkstedet ved at vælge Regressi-
on fra Undersøg data-menuen. Ved skif-
tevis at klikke på linjerne (helt ude i en-
den!) med musen får vi da oplyst lignin-
gerne for såvel hunden som haren:

=ݕ 9.∙ +ݔ 0. og =ݕ 7.∙ +ݔ 150.
De samme resultater kunne vi natur-

ligvis godt finde i regnearket. Vi skifter
tilbage i regnearket og flytter hen til et
sted i den sidste søjle C. Derefter vælger
vi menupunktet Lineær regression i
Statistiske beregninger fra Statistik-
menuen. Vi skal nu udfylde en dialog-
boks som vist. Vi springer da fra punkt
til punkt med TAB og trækker rullegar-
din-menuerne ned med piletasterne. Til
sidst skal vi også angive placeringen for
svaret, 1. resultat kolonne, som foreslås
til d[], hvilket er fint, da det netop er den
første ledige kolonne.

Bagefter gentager vi det samme med
haren, idet vi flytter hen i E-søjlen. Som
det ses får vi nu dels oplyst ligningerne,
dels forklaringsgraderne, der ikke er
overraskende er 1, dvs. 100%, idet data-
punkterne jo netop falder præcist på to
rette linjer. Vi genfinder altså de samme
ligninger som i Diagrammer og Stati-
stik-værkstedet:

=ݕ 9.∙ +ݔ 0. og =ݕ 7.∙ +ݔ 150.
Bemærkning: Vi kunne også have fundet
grafer og ligninger i et Grafer-værksted.
For øvelsens skyld opretter vi derfor et
Grafer-værksted og skifter til Punktplot
i indtastningslinjen ved at taste CTRL
MENU og vælge Graftype. Vi skal da
som vist angive hvilke variable (eller li-
ster) vi ønsker afsat ud af x-aksen hen-
holdsvis y-aksen. Vi kan selvfølgelig bare
skrive navnene direkte ind, men vi kan
også vælge dem fra en liste over de muli-
ge variable ved at taste VAR (eller CTRL
L for listen over variable). I første om-
gang vælger vi spring og hund. Bagefter
benyttes TAB til igen at komme ind i ind-
tastningslinjen, hvor vi denne gang væl-
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ger spring og hare.
Resultatet kan godt virke lidt skuffen-

de, for der dukker kun et enkelt graf-
punkt op i (0,0). Men det er fordi der ikke
er autoskalering knytte til Grafer-
værkstedet. Vælger vi kontekstmenuen
Vindue/Zoom med CTRL MENU (hvor
markøren ikke må pege på akser eller
grafpunkter, men skal stå på et tomt
sted i grafrummet) kan vi nu udfylde
grafrummet med de angivne data ved at
vælge menupunktet Zoom Data.

Straks dukker den forventede graf op,
hvor man tydeligt kan se hvordan de to
grafer vokser lineært og skærer hinan-
den. Men da vi nu er i et geometrisk
værksted, kan vi vælge linje fra Punkter
og linjer-menuen og afsætte to rette lin-
jer ud fra endepunkterne på de to data-
serier for hunden og haren. Husk at ta-
ste ESC for at komme ud af linjeværktø-
jet når du er færdig med at afsætte lin-
jerne. Vi kan da ikke blot se at data-
punkterne ligger på rette linjer, men vi
kan også finde ligningerne ved at flytte
markøren hen til linjerne og vælge kon-
tekstmenuen Koordinater og ligninger
ved at taste CTRL MENU. Vi kan endda
farve linjerne, så de kommer i overens-
stemmelse med farvelægningen af de to
punktserier for hunden og haren.

Endelig kan vi vælge menupunktet
Skæringspunkt(er) på Punkter og lin-
jer-menuen og dermed finde det punkt,
hvor hunden indhenter haren. For at
tydeliggøre skæringspunktet har vi skif-
tet attribut (med CTRL MENU) og deref-
ter fundet koordinaterne ved at taste
CTRL MENU. Dermed er opgaven også
løst i Grafer-værkstedet!

Med ligningerne til rådighed er det
nærliggende at forsøge sig med en sym-
bolsk udregning af skæringspunktet. Det
åbner for en lang række vælg: For det
første valget af symbolsk værksted: Be-
regninger eller Noter, for det andet val-
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get af metode: Solve eller detaljeret lig-
ningsløsning. Udfaldene af disse valg
afhænger af omstændighederne, så de vil
variere fra klasse til klasse, men lad os
se lidt på mulighederne for igen at lære
lommeregneren bedre at kende.

Begge værksteder bygger på input-
output bokse, der følger automatisk efter
hinanden linje for linje. Hvis man er for-
trolig med lommeregneren TI-89 vil man
sikkert føle sig mest hjemme i Beregnin-
ger-værkstedet. Hvis man i stedet er
mest fortrolig med softwareprogrammet
TI-Interactive vil man givet vis føle sig
mest hjemme i Noter-værkstedet. Her vil
vi illustrere det i Noter-værkstedet!

Man opretter et matematikfelt i Noter
ved at taste CTRL M og man afslutter
det ved at taste ENTER, hvorefter der
automatisk oprettes et nyt matematikfelt
på næste linje. Hvis vi nu som vist indta-
ster de fundne ligninger
=܌ܖܝܐ 9 ∙ ܖܑܚܘܛ , =܍ܚ܉ܐ 7 ∙ +ܖܑܚܘܛ 150
så bliver variablene skrevet med fed som
tegn på at TI-Nspire CAS genkender
dem som variable, hvilket de jo også er!
Derefter undersøges det om de enkelte
ligninger i listerne er sande, og det er de
jo. Så vi kan ikke bare bruge betegnel-
serne spring, hund og hare som symbol-
ske variable, da de allerede er tildelt
værdier. Vi kunne have løst det ved at
skifte opgave, men i stedet skifter vi til
de korte navne sp, hu og ha! Med tre va-
riable skal vi opstille tre ligninger. Den
tredje ligning er da betingelsen for at de
mødes, dvs. hund = hare. Vælger vi nu
menupunktet Beregning>Algebra >Løs
et system af ligninger>Løs et system
af ligninger guides vi igennem opstillin-
gen af ligningerne, idet der oprettes en
skabelon til indskrivning af ligningssy-
stemet. Vi finder da igen at hunden ind-
henter haren efter 75 spring.
Bemærkning: Vi kan også hente skabelo-
nen i matematikskabelonerne og selv
sætte den ind i en solve-kommando. I så
fald er tuborg-parenteserne overflødige.

Men det kan jo godt virke lidt over-
vældende, så vi viser også en detaljeret
løsning, hvor udgangspunktet er lignin-
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gen 9 ∙ =ݏ 7 ∙ +ݏ 150, som udtrykker at
hunden og haren skal befinde sig det
samme sted. Da Noter ikke understøtter
ans, må vi selv navngive resultaterne af
ligningerne for at få lov til at referere til
dem. Den første ligning kaldes da ans0,
den anden ans1 osv. Det er ikke så ele-
gant som i Beregninger-værkstedet, men
det virker!

I første linje trækker vi 7·sp fra på
begge sider af lighedstegnet. I anden
linje dividerer vi med 2 på begge sider af
lighedstegnet. I middelalderen kunne
man ikke løse ligningen symbolsk. Men
læg mærke til hvor tæt den algebraiske
løsning ligger op af det klassiske argu-
ment: For hvert spring mindskes afstan-
den mellem hunden og haren med 2 fod
(da 9 fod – 7 fod = 2 fod). Da 2 fod går 75
gange op i det oprindelige forspring på
150 fod (idet 150/2=75) skal hunden
altså bruge 75 spring på at indhente ha-
ren.

For at finde ud af hvor mange fod
hunden har løbet skal vi derefter blot
substituere de fundne antal spring i lig-
ningen for hunden. Det kan gøres som
vist med betingelses-kommandoen |.
Hunden løber altså i alt 675 fod, mens
haren kun løber 525 fod.

Det eneste værksted, der ikke har væ-
ret i spil er så Geometri-værkstedet.
Men det kan jo inddrages i en illustration
af problemet. Hold SHIFT nede, når du
vil tegne vandret (eller lodret). Brug kon-
tekstmenu (CTRL MENU) til at sætte
navne/etiketter på punkter, linjestykker
osv. Brug tilsvarende attributter til at
fremhæve forskellige punkter, udfylde
figurer osv. Her har vi tegnet marken
som et udfyldt rektangel med Løst Rek-
tangel-værktøjet under Figurer. Derefter
har vi tegnet en vandret vektor med
vektor-værktøjet under Punkter og lin-
jer (for at vise den akse, de løber væk
langs). Vi har også sat lidt tekst på figu-
ren med kontekstmenuen CTRL MENU. I
Geometri-værkstedet kan teksten kun
fylde en linje. Efterfølgende må man der-
for sætte teksten pænt op ved at vælge
Sammenkæd tekst på kontekstmenuen
for en tekst.

Velkommen til TI-Nspire CAS version 3.2 

49



Case 2: Titanics forlis

21

Case 2: Titanics forlis
Opgaven er selvfølgelig ikke lige så romantisk som filmen, men lad os alligevel kigge på
tallene for dem der overlevede og dem der omkom ved det tragiske skibsuheld:

Klasse\skæbne Overlevede Omkom
I 203 122
II 118 167
III 178 528

Er der en sammenhæng mellem hvilken klasse kahyt man boede på under sejladsen
og så chancen for at overleve det tragiske forlis? Det er det vi nu vil forsøge at kaste lys
over ved at regne på tallene. Først skal vi have tallene ind i lommeregneren. Vi åbner
derfor for et Lister og Regneark-værksted i et nyt dokument og gør klar til at skrive
tekster og tal ind i cellerne. Tekster
skrives i gåseøjne, " ", der findes på
CTRL  . Du kan ikke se gåseøjnene
bagefter, men de fremgår af indtast-
ningslinjen forneden, når du aktiverer
en celle efterfølgende. Hvis indholdet af
en celle er for stort til at vise fuld-
stændigt, kan du også se det samlede
indhold af cellen i mikroskrift ved at flyt-
te markøren hen til cellen. Flyt rundt i
regnearket med piletasterne!

Vi går så i gang med vores første be-
regning, hvor vi vil finde rækketotaler,
søjletotaler og den samlede total. Vi tilfø-
jer derfor endnu en række "I alt" i A5 og
endnu en søjle "I alt" i D1 og gør klar til
at udregne summen af de overlevende
for de tre klasser i celle B5. Man ind-
skriver formler i regnearket ved at starte
med et lighedstegn =. Herefter skriver
man udtrykket, der skal beregnes, i det-
te tilfælde =sum(B2:B4). Du kan enten
skrive domænet for summen, dvs.
B2:B4, med tastaturet, idet du finder
kolon-tegnet : på multitasten ?!► . Du 
kan også udpege domænet med musen.
Det kræver lidt fingerfærdighed! Når du
har skrevet =sum() stryger du din
TouchPad for at vække musen, flytter
hen til cellen B2 og klikker med musen,
idet du holder klik-tasten nede. Hvis du
kun klikker, får du blot overført cellen
B2 til sum-kommandoen, men ved at
holde klik-tasten nede indkranses cel-
len. Derefter holder du SHIFT nede og
bruger piletasten ▼ for at markere hele 
området B2:B4 og taster ENTER. Under
alle omstændigheder skulle du nu gerne
have udregnet søjletotalen for de overle-
vende. Du kopierer derefter indholdet af
celle B5 over i nabocellen C5 med CTRL
C og CTRL V og har nu også fået udreg-
net søjletotalen for de omkomne.
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Derefter kommer turen til rækketotalen
for klasse I passagerer i celle D2, der
udregnes med =sum(B2:C2). Når den er
på plads udfylder vi til sidst nedad til D4
med CTRL MENU. Til sidst tilføjes søjle-
totalen =sum(D2:D4) for den samlede
total i D5 og alle totalerne er på plads.

Vi vil så gerne se resultatet af vores
anstrengelser grafisk: Det er nemmest at
sammenligne de procentuelle fordelinger
for de tre klasser, dvs. søjleprocenterne.
Hvordan fordeler de overlevende sig på
de tre klasser, og hvordan fordeler de
omkomne sig på de tre klasser? Ligner
de to fordelinger hinanden?

Her skal vi så gøre os klart at vi kun
kan afbilde navngivne variable. Vi er alt-
så nødt til at indføre tre listevariable for
Klasse, Overlevende og Omkomne. Det
sker i de tre følgende søjler. Når vi så
skal fylde indhold på de tre variable, så
står værdierne for variablen Klasse i
domænet A2:A4, for variablen Overle-
vende i domænet B2:B4 og for variablen
Omkomne i domænet C2:C4. Så snart
vi har indskrevet navnene for de variable
i titelrækken taster vi ENTER i formel-
rækken  og indskriver domænerne
efter lighedstegnet.

Derefter er vi klar til at afbilde dem.
Der er tale om antalstabeller (hvor vi
kombinerer en kategorisk og en nume-
risk variabel), så vi skal benytte et kom-
binationsdiagram. Vi vælger derfor
kombinationsdiagram fra Data-menuen
(eller kontekstmenuen CTRL MENU) og
vælger kategorilisten klasse som X-liste,
antalslisten overlevende som værdi-
liste/kategoriliste og viser diagrammet
på en ny side. Der fremkommer som
vist et søjlediagram med kategorierne ud
af førsteaksen og antallene (frekvenser-
ne) for de overlevende op af andenaksen.
Når man peger på en søjle med musen
får man oplyst såvel det absolutte antal
overlevende (203) som det relative antal
overlevende (40.7%) fra første klasse.
Men ved at ’højreklikke’ CTRL-MENU
kan man vælge Vis alle etiketter og
som vist se det hele på én gang. Læg
også mærke til ikonet for kombinations-
diagrammet med tilhørende hjælpetekst:

Vi skifter nu til et cirkeldiagram, hvor
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cirklen netop repræsenterer 100% og de
enkelte udsnit derfor direkte repræsen-
ter procentdelen. Vi bruger derfor kon-
tekstmenuen CTRL MENU til at skifte til
et cirkeldiagram. Læg mærke til at der
denne gang kun oplyses procenter!

Derefter gentager vi den samme pro-
cedure for kombinationsdiagrammet, der
viser omkomne fordelt på de tre klasser.
Vi har dermed frembragt to cirkeldia-
grammer, der viser fordelingerne for så-
vel de overlevende (på det nye faneblad
1.4) som de omkomne (det indskudte
faneblad 1.3). På lommeregneren vil det
da være godt at få vist dem på samme
skærmside, så de umiddelbart kan
sammenlignes. Vi samler dem derfor
med en Saml applikationer- kommando
fra DOC>Sidelayout menuen eller med
genvejen CTRL 4. Det ses da tydeligt at
de to fordelinger er markant forskellige:
Klasse III passagerer dominerer tydelig-
vis de omkomne, mens der er ufor-
holdsmæssigt mange overlevende fra
klasse I passagererne. De rige passage-
rer har altså haft betydeligt større chan-
ce for at overleve end de fattige.

Man kan også illustrere de procentu-
elle fordelinger direkte i regnearket. Det
er en del af det samfundsfaglige bered-
skab at kunne omdanne en tabel med
absolutte tal til en tabel med procenter.
Så lad os også se lidt på, hvordan det
kan gøres. Vi markerer da hele tabellen
A1: D5, kopierer den med CTRL C og
sætter den ind lige neden under med
udgangspunkt i celle A6 (som ikke må
aktiveres, da vi ikke kan sætte et helt
område ind i en enkelt celle). Det er ko-
pien af tabellen vi nu vil omdanne til en
procenttabel, der viser søjleprocenter.

Vi starter i celle B7 og indskriver
formlen

=
2ܾ

$ܾ5
∙ 100.

Her står b2 for antal overlevende på før-
ste klasse, mens b$5 står for det samle-
de antal overlevende, dvs. søjletotalen.
Dollartegnet, der hentes på multitasten

binder rækkenumret, så de næste
søjletotaler også hentes i femte række!
Brøken b2/b$5 står altså for hvor stor
en brøkdel af de overlevende, der sejlede
på første klasse. Vi ganger derefter med
100 for at omdanne brøkdelen til en pro-
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centdel, og endelig har vi indsat et deci-
malpunktum efter 100 for at tvinge reg-
nearket til at regnenumerisk, da den
ellers vil omsætte til en symbolsk brøk!

Vi udfylder nu først nedad, så vi får
dækket den første søjle b7:b9 (men ikke
søjletotalen, der bør fungere af sig selv).
Derefter kopierer vi den første søjle
b7:b9 over i de to næste søjler og pro-
centtabellen er udfyldt. I sidste søjle ses
den samlede fordeling på de tre klasser
med knap en fjerdedel af passagererne
på den dyre klasse I og godt halvdelen af
passagererne på den billige klasse III.
Hvis der ikke var nogen sammenhæng
mellem klasse og skæbne, skulle de
samme fordelinger nu dukke op blandt
såvel de overlevende som de omkomne,
hvilket tydeligvis ikke er tilfældet!

Med tilsvarende teknikker kan vi nu
udregne de forventede antal overleven-
de og omkomne fordelt på de tre klasser,
hvis der ikke var nogen sammenhæng
mellem klasse og skæbne. Det fører til
formlen for det forventede antal

݁ݒݎ݂ ݁ݐ݊ ܽݐ݊ܽ�ݐ ݈=
æ݇݇ݎ ܽݐ݁ݐ ݈

ܽݏ ݉ ܽݐݐ�ݐ݈݁ ݈
∙ ø݆݈ݏ ܽݐ݁ݐ ݈

Som før opretter vi derfor en kopi af den
oprindelige tabel og indsætter den ne-
denunder procenttabellen. Det forvente-
de antal overlevende på første klasse
finder vi da i celle B12 ud fra formlen

=
$ܾ5 ∙ $݀2

$ $݀5
hvor dollartegnene som før skal sikre at
vi hver gang henter søjletotalerne i femte
række, rækketotalerne i søjle D og den
samlede total i cellen D5. Efterfølgende
udstrækkes formlen i B12 til hele do-
mænet B12:C4.

Men da vi ikke kan se de observerede
tal samtidig med de forventede kan det
være svært at vurderer de forventede tal
umiddelbart. Det mest instruktive er da
oprette endnu en tabel og kigge på diffe-
renserne mellem de observerede og de
forventede antal. Vi ser da at der overle-
vede ca. 80 flere end forventet på første
klasse. Til gengæld omkom der ca. 90
flere end forventet på tredje klasse.

Vi kan også udregne chi2-teststør-
relsen. Det er da instruktivt at udregne
den celle for celle, og så trække den
samlede værdi ud af den samlede total.
Denne gang udregner vi derfor
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=
( 2ܾ− 1ܾ2)ଶ

1ܾ2
= 51.6316

og finder igen at de overlevende fra før-
ste klasse har de største bidrag.

Vi kan udbygge den foregående be-
skrivende statistik med en egentlig test.
Chi2-testet for uafhængighed hedder 2-
uafhængighedstest (på amerikansk 2way
test, fordi tabellen både læses vandret og
lodret). Vi finder da at vi skal oplyse ma-
tricen bestående at de observerede hyp-
pigheder.

Men en matrix er det samme som en
liste af lister! Og vi har jo allerede over-
ført antallene for overlevende og om-
komne til lister, da vi konstruerede vores
kombinationsdiagrammer.

For at kunne læse, hvad der står i te-
sten tilpasser vi først størrelsen til mak-
simal søjlebredde (CTRL MENU). Vi ser
da at 2-teststørrelsen er 133.052, at p-
værdien er 1.28·10-29 (hvilket er eks-
tremt småt)samt at antallet af friheds-
grader er 2. Derefter følger matricen for
de forventede værdier og matricen for de
enkelte cellers bidrag til teststørrelsen.
Men troværdigheden af nulhypotesen,
dvs. uafhængigheden, er altså astrono-
misk lille og der er derfor intet som helst
belæg for 'retfærdighed' i forbindelse
med forliset! Hvis man som fattig passa-
ger på tredje klasse ville reddes måttet
man tage sagen i egen hånd.

Da det ikke er helt simpelt at styre
beregningerne i regnearket vil testen ofte
blive udført i Beregninger eller Noter-
værkstedet. Her viser vi det for afveks-
lingens skyld i Beregninger-værkstedet.
Det er da nemmest først at indskrive
matricen for de observerede hyppigheder
ved hjælp af en skabelon:
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Testen hentes enten i kataloget ,
hvor vi har slået guiden til (tryllestaven)
eller i menuen Statistik>Statistiske
tests>2-uafhængighedstest.

Matricen for de forventede værdier fås
ved at skrive stat. (som er det fælles for-
navn for alle de statistiske variable). Der
fremkommer da et rullegardin, hvor man
kan vælge blandt alle stat. variablene.

Som det ses fås de samme resultater,
som vi tidligere selv havde regnet os
frem til i regnearket. Det tilsvarende
gælder for matricen af cellebidragene til
2-teststørrelsen.

Man kan også illustrere testen gra-
fisk. Da teststørrelsen er så ekstrem vil
vi i stedet finde den kritiske værdi for
teststørrelsen svarende til signifikansni-
veauet 5%. Vi skal da have tegnet grafen
for 2-fordelingen med 2 frihedsgrader:
chi2Pdf(x,2), hvor Pdf står for Point Di-
stribution Function. Vi opretter da først
2 tomme variable x_var og y_var, så vi
kan få adgang til at tegne i et Diagram-
mer og Statistik-værksted. Grafen teg-
nes med Plot funktion fra Undersøg
data-menuen. Koordinatsystemet tilpas-
ses med kontekstmenuen
Zoom>Indstillinger for vindue. I øvrigt
er denne fordelingsfunktion netop ek-

sponentialfunktionen భ

మ
∙ ݁ି

ೣ

మ .

Derefter benytter vi Plot værdi fra
Undersøg data-menuen til at afsætte
værdien invchi2(0.95,2), så vi får skilt de
første 95% fra de sidste 5%. Vi ser da at
den kritiske værdi er tæt på 6. Hvis bare
2-teststørrelsen er større end 6 er for-
skellen mellem de observerede værdier
og de forventede værdier (såfremt klasse
og skæbne er uafhængige) altså stati-
stisk signifikant på 5% signifikans-
niveauet. Vores 2-teststørrelse på 133
er altså ekstremt signifikant. Så det kan
godt være man som i filmen kan finde sit
livs kærlighed på Titanic, men man skal
endelig gøre det på første klasse!
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Vi kunne selvfølgelig også have tegnet
grafen for fordelingsfunktionen i et Gra-
fer-værksted og tilsvarende afsat den
kritiske værdi. Den kritiske værdi bereg-
nes da ud fra en tekst-boks (CTRL ME-
NU), hvorefter den overføres til x-aksen
ved hjælp af menupunktet Overfør må-
ling fra Konstruktion-menuen. Til slut
oprejses den vinkelrette fra den kritiske
værdi (ved hjælp af vinkelret fra Kon-
struktion-menuen) og vi bruger kon-
tekstmenuen til at få oplyst ligningen for
den vinkelrette.

I Diagrammer og statistik-
værkstedet kan vi nu finde arealet under
grafen til højre for den kritiske værdi
(dvs. arealet af halen) ved at flytte mar-
køren hen til grafen og bruge kontekst-
menuen Skraver under funktion. Vi
flytter da først markøren hen til uende-
lighedsboksen −∞ og klikker. Bagefter
flytter vi markøren op til den kritiske
testværdi og klikker. Vi får da skraveret
det ønskede område og oplyst arealet,
der ikke overraskende er 0.95 (svarende
til de 95%).

I Grafer-værkstedet flytter vi tilsva-
rende markøren hen til grafen og vælger
integral-værktøjet i Undersøg Graf-
menuen med CTRL MENU. Denne gang
kan vi ikke integrere ud til uendelig, da
integralet skal ligge indenfor grafrum-
met. Så i stedet klikker vi på koordinat-
systemets begyndelsespunkt som den
nedre grænse og det kritiske punkt på x-
aksen som den øvre grænse. Vi får da
ligeledes skraveret det ønskede område
og oplyst arealet, der ikke overraskende
er 0.95 (svarende til de 95%). Begge gra-
fiske værksteder kan altså bruges.
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