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Animationer i TI-Nspire CAS 
 
Det er oplagt at lade eleverne selv udarbejde animationer i matematik, ligesom 
det er oplagt at stille færdiglavede animationer til rådighed i mere komplekse 
projekter. På Midtsjællands Gymnasieskoler har vi fx arbejdet med animerede 
beviser for Pythagoras sætning og med illustrative animationer for komplicere-
de graf-problemer i uendelighedsprojektet. Animationer giver liv i undervisnin-
gen og det styrker samtidigt elevernes geometriske kompetencer. 

Der findes nu en række standardmetoder til at konstruere animationer, 
som vi vil illustrere i denne note. Udgangspunktet er Transformations-
menuen i Geometri-værkstedet: 
 

 
 

Det er specielt Drejning, som afhænger af drejningsvinklen α, og Multiplika-
tion, som afhænger af forstørrelsesfaktoren k, der egner sig til animationer. 
Ideen er at vi skal have flyttet en figur fra et sted til et andet. Vi kan da flytte et 
ankerpunkt for figuren og på den måde trække figuren med, eller vi kan paral-
lelforskyde figuren med en vektor, der forbinder startpunktet med ankerpunk-
tet. Hvis figuren skal drejes bruger vi en drejning med en variabel drejnings-
vinkel på samme måde.  

Animationer kan styres af en skyder. Som udgangspunkt kan vi bruge en 
enheds-skyder, der går fra 0 til 1. Men ellers kan vi bare skalere skyderens 
værdier passende.   
 
Eksempel 1: Pythagoras sætning 
 
Der findes adskillige variationer af Pythagoras sætning, som har et tydeligt vi-
suelt og dynamisk islæt1. Det første bevis tager udgangspunkt i sætningen om 
kvadratet på en toleddet størrelse. Man starter derfor med at konstruere et 
vandret linjestykke, der deles i to delstykker med et variabelt delepunkt. Det 
repræsenterer den toleddede størrelse a + b: 

 

                                       
1 Brian har skrevet en fin note om Pythagoras som et projekt i 1g: Pythagoræiske tripler 
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Figuren er dynamisk idet vi kan trække i delepunktet og derved ændre på de 
enkelte bidrag a og b til summen. Oven på dette linjestykke konstruerer vi nu 
et kvadrat og opdeler det på traditionel vis i to delkvadrater og to rektangler. 
Hvert af disse rektangler deles derefter i to retvinklede trekanter med kateterne 
a og b samt hypotenusen c: 

 
Figuren viser altså kvadratsætningen 2 2 2( ) 2a b a b a b+ = + + ⋅ ⋅ . Men vi vil nu flytte 
rundt på trekanterne, så de hver for sig placeres i et hjørne af det store kva-
drat. Det gør vi på et separat kvadrat, så vi ikke mister den oprindelige figur.  

Vi lægger derfor ud med en vandret parallelforskydning af det store kva-
drat. Parallelforskydningen kontrolleres af en lang vandret vektor, som vi for-
skyder langs: 

 
Vi indføre nu fire enhedsskydere, der skal styre forskydningerne af de fire tre-
kanter: De fire skydere indstilles, så de ikke viser værdien, der er irrelevant for 
geometrien bag konstruktionen. For hver af de fire skydere opretter vi derefter 
en tekstboks med navnet på skyderen og beregner tekstboksen (med tryk på L), 
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så vi også får skyderens værdi ind i geometrirummet og dermed kan bruge den 
i de efterfølgende konstruktioner: 
 

 
 
På basis af de fire skydere kan vi nu flytte de fire trekanter over i deres nye po-
sition. Princippet er det samme for alle fire trekanter, så vi nøjes med at vise 
det for den røde trekant. Ankerpunktet for den røde trekant er det retvinklede 
hjørnepunkt. Det passer ind i kvadratets øverste venstre hjørne (tilsvarende 
passer den orange trekants hjørnepunkt ind i kvadratets nederst højre hjørne 
osv.) Vi vælger nu Multiplikation i Transformations-menuen, udpeger den 
røde trekants hjørnepunkt som startpunkt, det forskudte kvadrats venstre 
hjørnepunkt som det punkt, der skal multipliceres, og endelig værdien af den 
røde trekantskyder som forstørrelsesfaktor. Vi får derved frembragt et kontrol-
punkt, der glider frem og tilbage mellem startpunktet og slutpunktet for den 
røde trekant.  

Vi konstruerer derefter en vektor fra startpunktet til kontrolpunktet og pa-
rallelforskyder den røde trekant langs denne vektor. Den forskudte trekant far-
ves også rød, så man kan se, hvor den kommer fra. Når vi trækker i den 'røde' 
skyder vil den røde trekant derfor flytte sig lige så fint fra det oprindelige kva-
drat til dets slutposition i det nye kvadrat: 
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Derefter gør vi det samme med de tre sidste trekanter:  

 
Til sidst skjuler vi alle de overflødige vektorer, tekstbokse med beregninger og 
værdierne af beregningerne. Trækker vi alle skyderne i bund ser vi da netop at 
de hvide oprindelige kvadrater på kateterne a2 og b2 er blevet transformeret 
over i det hvide kvadrat på hypotenusen c2. Men så må de jo have samme are-
al, dvs. c2 = a2 + b2.. 
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Figuren er naturligvis fuldt dynamisk. Trækker vi i delepunktet for grundlinjen 
i det første kvadrat følger alt med. 
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Eksempel 2: Kongestolen 
Vender vi os nu mod Euklids bevis, den såkaldte kongestol, er transformatio-
nerne mere komplicerede og animationen skal derfor opbygges mere omhygge-
ligt. Udgangspunktet er en opdeling af hypotenusekvadratet ud fra højden på 
hypotenusen. Vi skal så bevise at de to rektangler, der opstår netop har samme 
arealer som de to kvadrater på kateterne: 
 

 
Figuren er selvfølgelig dynamisk, så man trække i højdens fodpunkt på hypo-
tenusen.  

Vi transformerer nu det lyseblå kvadrat b2 over i det venstre delrektangel. 
Det sker i tre trin. Vi indfører derfor tre enhedsskydere for at kunne kontrollere 
de tre trin. Til hver af skyderne oprettes en tekstboks, med samme navn som 
skyderen og tekstboksen beregnes (tast L), så skyderens værdi også bliver til-
gængelig i geometri-rummet.  

Det første trin er en shear-operation. Den har ikke noget godt dansk navn, 
men vi vil kalde det en forskydning langs kvadratets grundlinje (der bærer eti-
ketten b2). Men det er altså ikke en parallelforskydning, idet det stykke, der 
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forskydes vokser proportionalt med afstanden til forskydningslinjen. Forskyd-
ningen bevarer grundlinjen, men skubber punktet C ned i punktet B (parallelt 
med grundlinjen!). Vi udfører derfor en multiplikation med startpunkt i C, hvor 
vi multiplicerer punktet B med værdien af enhedsskyderen for det første trin 
for at frembringe et kontrolpunkt, der netop skubbes fra C til B, når vi trækker 
i skyderen: 

 
Vi konstruerer derefter parallelogrammet med samme grundlinje som kvadratet 
og kontrolpunktet som hjørnepunkt. Dette parallelogram har samme areal som 
kvadratet, fordi de har fælles grundlinje og fælles højde. Parallelogrammet far-
ves lyseblå og vi fjerner farven for det oprindelige lyseblå kvadrat. Vær omhyg-
gelig med konstruktionen af parallelogrammet, så det ikke forsvinder, når du 
deformerer den retvinklede trekant. Du må ikke bruge skæringspunkter med 
katetekvadratets sider i konstruktionen! 
 

Velkommen til TI-Nspire CAS version 3.2 

77



Animationer i TI-Nspire CAS version 3.1 
 

8 
 

 
 
Vi skal så i gange med drejningen af parallelogrammet, så det lægger sig op af 
siderne i hypotenusekvadratet. Vi skal altså udføre en drejning omkring A med 
drejningsvinklen –90°, fordi vi drejer i negativ omløbsretning. Vi indfører derfor 
en ny skyder svarende til det andet trin, og beregner denne gang værdien af 
drejningsvinklen, dvs. –90°·andet_trin. Drejningsvinklen vil da netop 'vokse' fra 
startværdien 0° til slutværdien -90° når vi trækker i skyderen. Derefter udfører 
vi derfor drejningen af parallelogrammet omkring punktet A med den beregne-
de drejningsvinkel.  

Vi har nu to parallelogrammer: Det oprindelige forskudte parallelogram og 
det drejede program. Skjul nu det forskudte parallelogram, så det kun er det 
sidste, der kan ses. Det sidste parallelogram tegnes nu også lyseblåt. Kontrol-
ler, at det sidste parallelogram virker hele vejen, dvs.  
 

1. Nulstil begge skydere 
2. Træk først i den første skyder og kontrollér at kvadratet forskydes 
3. Træk derefter i den anden skyder og kontroller at det forskudte kvadrat, 

dvs. parallelogrammet, drejes. 
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Der er sat spor på det øverste hjørne i katetekvadratet, så man kan se, hvordan 
det først forskydes, og dernæst drejes. På skærmen ser man selvfølgelig hele 
den dynamiske proces udfoldet! 

Vi mangler så kun den sidste forskydning af parallelogrammet lodret ned i 
det venstre rektangel. Derved overføres punktet C i fodpunktet for højden. Da 
forskydningen hverken ændrer den lodrette grundlinje eller den vandrette høj-
de, ændrer denne sidste transformation heller ikke arealet. Vi indfører derfor 
en skyder svarende til det tredje trin, og overfører værdien til geometri-rummet 
via en tekstboks. Det sidste trin er det sværeste! Sørg for at den anden skyder 
ikke er drejet i bund: Punkterne der ryger over i det retvinklede hjørnepunkt C 
henholdsvis højdens fodpunkt D kaldes C ' og D '. Derefter udføres en multipli-
kation af D ' omkring C ' med skyderens værdi som forstørrelsesfaktor. Derved 
frembringes et nyt kontrolpunkt. Til sidst konstrueres parallelogrammet ud-
spændt af den drejede grundlinje og kontrolpunktet som hjørnepunkt. 
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Du kan nu skjule den drejede figur fra det andet trin, så du kun beholder pa-
rallelogrammet fra det tredje trin. Samtidigt kan du skjule hjælpelinjer og over-
flødige tekstbokse, beregninger osv. 
 

 
 

Igen er der sat spor på så man kan følge det ene hjørne under hele processen. 
Hvis du har været omhyggelig kan du nu trække i de tre skydere efter tur 

og se kongestolen udfolde sig på skærmen. Det er ikke helt simpelt, så man 
skal være lidt sej for at få animationen til at gå op! 
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Eksempel 3: Animation af en dreng, der går på en vej 
 
Denne gang vil vi konstruere en animation af en dreng, der går hen af en vej ud 
fra en enhedsskyder. 
 

 
 
Selve grundtegningen af drengen, der går hen af vejen, er opbygget af simple 
polygoner, linjestykker, cirkler osv. knyttet til et usynligt gitter net. 
 

 
 

Ser vi bort fra ben og arme, der skal bevæge sig, er det nemt at oprette en lod-
ret linje, dele den i felter ved hjælp af cirkler med faste radier og tegne de nød-
vendige cirkler, polygoner osv. idet støttepunkterne typisk frembringes med 
flittig brug af midtpunkter, vinkelhalveringslinjer osv. Det kan man selv hygge 
sig med. 
 
Stien drengen følger har et startpunkt og et slutpunkt afsat på en vandret halv-
linje ud fra startpunktet. Når vi så skal konstruere ankerpunktet går vi således 
frem: 
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Skyderens værdi overføres til Geometri-værkstedet ved at oprette en tekstboks 
og skrive skydervariablens navn i boksen, her time. Derefter udføres en bereg-
ning på boksen, så vi får fat i skyderens værdi (ved at taste L): 
 

 
 
Derefter er skyderens værdi til rådighed for transformationerne: 
 

 
 
Vi vælger så Multiplikation på Transformations-menuen, udpeger startpunk-
tet som udgangspunkt for multiplikationen, slutpunktet, som det geometriske 
objekt, der skal multipliceres, og skyderværdien (ud for tekstboksen!) som for-
størrelsesfaktoren: 
 

 
 
Trækker vi nu i skyderen vil ankerpunktet bevæge sig fra startpunktet til slut-
punktet. 
 
Derefter er det et nørklearbejde at tegne drengen. Først oprettes en linje vinkel-
ret på vejen gennem ankerpunktet. Derefter tegnes en kæde på tre cirkler med 
fast radius fx 1cm op af den vinkelrette. Det er starten på det gitter, der benyt-
tes til konstruktion af figuren: 
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Vi kan nu hurtigt udfylde omridset af figuren: 
 

 
 

Munden tegnes som et linjestykke, øjnene som en vektor, huen som en 
kombination af et linjestykke og en polygon. 
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Dermed er vi klar til benene (inklusive buksebenene) og armene. Lad os først se 
på armene: Der er en højrearm på forsiden af figuren og en venstrearm på bag-
siden af figuren. Højrearmen er nemmest. Vi skal simpelthen dreje ankerpunk-
tet for hånden omkring skulderpunktet. Drejningsvinklen bestemmes af en-
hedsskyderen. Hvis vi vil foretage 14 armsving i løbet af gåturen skal vi have en 
fase, der vokser med 14·360°=5040°. Hvis udsvinget for armen skal være 40°, 
er drejningsvinklen derfor givet ved formlen 40·sin(5040·time). Denne formel 
skrives derfor ind i en tekstboks, og tesktboksen beregnes: 
 

 
 
Vi kan nu dreje ankerpunktet for hånden omkring skulderpunktet med drej-
ningsvinklen 40·sin(5040·time), dvs. værdien af den: 

 

  
 
 

Derefter forbindes skulderpunktet og håndpunktet med et linjestykke, tegnet 
tykt, og vi har en højrearm, der svinger lige så fint frem og tilbage i takt med 
drenges vandring fra start til slut. Venstrearmen er lidt mere tricket, fordi den 
svinger på bagsiden. Udgangspunktet er en spejling i den lodrette akse af høj-

Skulderpunkt 

Håndpunkt 

Hoftepunkt 

Fodpunkt 

Knæpunkt 
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rearmen. Men venstrearmen må netop ikke gå helt op til skulderpunktet. Så 
derfor konstruerer vi skæringspunkterne med forsiden af kroppen henholdsvis 
bagsiden af kroppen (hvilket kræver at vi flytter lidt på figuren undervejs, da vi 
kun kan se et af skæringspunkterne af gangen! Derefter skjuler vi spejlbilledet 
af den højre arm og forbinder skæringspunkterne med håndpunktet. Det sidste 
gøres igen af to omgange ved at flytte figuren undervejs, så venstrearmen peger 
fremad henholdsvis bagud. I realiteten er der altså to stykker venstrearme: Én 
der peger bagud og én, der peger fremad: 

      
 

Benene konstrueres nu på samme måde, idet vi både drejer knæpunktet (som 
styrer buksebenet) og fodpunktet, hvor der efterfølgende sættes en fod på. Og 
dermed er vi færdige med at konstruere drengen, der vandrer langs en vej. 
 
Eksempel 4: Munken, der vandrer op ad et bjerg 
 

Hvis vi skal have figur til at vandre op ad et bjerg, dvs. af en mere kompliceret 
sti, må vi stykke stien sammen som et stykke af en polygon. I munkens tilfælde 
bruges polygonen til at tegne bjerget: 
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Vi benytter da en lidt anden teknik, idet vi kan overføre en måling til en poly-
gon. Vi tegner derfor først polygonen med udgangspunkt i startpunktet. Deref-
ter har jeg tegnet den vandrette bund (ved at holde SHIFT nede), den lodrette 
side op til slutpunktet (ved igen at holde SHIFT nede) og til sidst den takkede 
vej ned fra slutpunkt til startpunkt: 

       
Jeg har nu brug for at vide hvor lang den takkede bjergside er. Jeg måler derfor 
hele omkredsen af polygonen, ligesom jeg måler længderne af den vandrette 
side i bunden og den lodrette side til højre. Derefter kan længden af den takke-
de bjergside nemt beregnes ud fra en tekstboks: 

 
 

I dette tilfælde er længden af den takkede bjergside altså 15.6 cm. Det er nu 
simpelt at opbygge en formel, der omdanner skyderens værdi til et tal mellem 0 
når skyderen er helt til højre og 15.6 når skyderen er helt til venstre. Denne 
værdi kan så efterfølgende overføres til polygonen ud fra slutpunktet i positiv 
omløbsretning (fra slutpunkt mod startpunkt). Når skyderen trækkes fra ven-
stre til højre, vil ankerpunktet for bjergklatringen derfor glide fra startpunktet 
op til slutpunktet. 
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Til slut nogle bemærkninger om opbygningen af den samlede scene ud fra ho-
vedprincippet: 
 

Nye figurer tegnes altid, så de ligger foran gamle figurer. 
 

Når man vil opbygge scenen med munken, der vandrer op ad bjerget, mens so-
len går hen over himlen, skal man altså starte med solen først, for den skal lig-
ge bagerst. Derefter tegnes bjerget med to af træerne, så munken kan gå foran 
to af træerne. Derefter tegnes munken og til slut de sidste to træer, som mun-
ken denne gang går bagved. Det giver liv i scenen: 
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Animationer i TI-Nspire CAS som websider 
 
TI-Nspire CAS understøtter omdannelsen af TI-Nspire dokumenter (inklusive 
Publish View dokumenter) til websider, der kan løses på nettet også selv om 
man ikke har TI-Nspire CAS på sin computer. Den såkaldte Player ligger på 
nettet på TI’s hjemmeside på adressen (du kan også hurtigt finde playeren ved 
fx at Google på TI-Nspire Player): 
 

www.education.ti.com/go/nspireplayer 
 
Du kan åbne den i fuldskærm, så du kan udnytte skærmen fuldt ud: 
 

 
 
Her er der vist et såkaldt LUA-script2, der tegner Mandelbrot-mængden, men 
du kan åbne en hvilken som helst tns-fil eller tnsp-fil i playeren. Alt hvad der 
kan styres med musen (undtagen højreklik!) kan du nu udføre i playeren. Du 
kan altså trække i punkter, skydere osv. og dermed netop have glæde af dine 
animationer.  
 
Du kan også eksportere dine dokumenter som web-sider, så andre kan se dem. 
Det kræver at du bundter din tns/tnsp-fil med en html-fil, der frembringes au-
tomatisk af TI-Nspire CAS. Lad os fx frembringe en webside med Pythagoras 
animationen. Vi åbner så for dokumentet og vælger Eksporter til Webside i 
Filer-menuen (du kan eksportere til html-kode i udklipsholderen og så indsæt-
te koden i en web-side, som du selv har adgang til at redigere): 
 

                                       
2 LUA-script er et udbredt brasiliansk script sprog (LUA = halvmåne i brasiliansk/portugisisk), 
der understøttes af TI-Nspire CAS. I version 3.1 skal du have adgang til en tekst-editor, der 
kan skrive scriptet og gemme det i LUA, fx NotePad ++). 
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Som vist kan du nu forsyne Websiden med en titel samt to ledsagende tekster: 
Én for oven og én forneden. De kan bruges til at give informationer om hvad 
man skal gøre på websiden. 
 
Når du gemmer siden vil TI-Nspire CAS automatisk åbne din webbrowser og 
forsøge at vise html-siden. Resultatet er en standard html-side, der åbner play-
eren i VGA-formatet (640×180), hvilket undertiden er lidt for småt, da skyderne 
somme tider flyder sammen med figurerne på billedet. Du skifter da til en bed-
re opløsning fx til SVGA (800×600) eller XGA (1024×768) ved at gå ind og rette i 
html-koden med en teksteditor, fx NotePad. 
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