Ny inspiration til matematikundervisningen
Brogården, Strib: 1. oktober -2. oktober 2013

Kursusnoter
Om TI-Nspire CAS version 3.2
Side 1
Side 25
Side 29
Side 57
Side 67
Side 68
Side 69
Side 92
Side 124
Side 156

Velkommen til TI-Nspire CAS
Genveje i TI-Nspire CAS
Velkommen til din touchpad lommeregner med farver
Differentialligninger med TI-Nspire CAS
Kemifelter med TI-Nspire CAS
Fonte med TI-Nspire CAS
Animationer og Websider med TI-Nspire CAS
Rumgeometri med TI-Nspire CAS
Lineær og kvadratisk programmering med TI-Nspire CAS
Visual geometry for TI-Nspire CAS: Peep Show

Opgaver, projekter og eksperimenter
Side 190
Side 240
Side 287
Side 307
Side 337

side 1

side 190

Workshop i Lister og Regneark
Workshop i Grafer og Geometri
Workshop i Beregninger og Noter
Workshop i Differentialligninger
Workshop i Hypotesetest

Skriftlig eksamen
Side 356 HF maj 2013 B-niveau
Side 365 HHX maj 2013 B-niveau

Side 356

Velkommen til TI-Nspire CAS version 3.2

Velkommen til TI-Nspire CAS version 3.2
Lærerversionen
Bjørn Felsager, September 2013
TI-Nspire CAS er et matematikprogram, der er designet til at kunne arbejde med
forskellige matematiske repræsentationer indenfor rammerne af det samme
program. Kernen i programmet er de mange matematikværksteder, der hver for
sig fokuserer på en speciel matematisk repræsentation: Tre tegneværksteder, tre
regneværksteder, et dataopsamlingsværksted samt et spørgeskemaværksted:

Værkstederne bindes sammen af navngivne variable, der styres i det centrale variabelregister VAR: Det rummer information om alle variable, funktioner, lister
og matricer, der oprettes i værkstederne indenfor en given opgave. Al kommunikation på tværs af værkstederne foregår ved hjælp af disse navngivne variable.
Programmet er dynamisk: En opdatering af en variable ét sted i programmet fører automatisk til en opdatering af alle de værksteder indenfor den samme opgave, der refererer til variablen.
Programmet er også interaktivt: Man kan trække i punkter, skydere og grafer i
alle tegneværkstederne. Hvis figurerne påvirker navngivne variable vil det igen
fører til en automatisk opdatering af alle de værksteder indenfor den samme opgave, der referer til variablen.
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Programmet fungerer på flere platforme: Windows-maskiner, MAC-maskiner,
Ipads og lommeregnere med deres eget styresystem. I denne folder fokuserer vi
på softwareudgaven til bærbare maskiner, hvad enten det er Windows- eller MACmaskiner. Der findes en særskilt introduktion til TI-Nspire CAS på lommeregneren, der fx kan hentes på TI’s hjemmeside. Ipad fungerer også lidt anderledes.
Programmet fungerer i flere forskellige visninger:
• En præsentations-visning (document view), beregnet til at vise dokumentet på en computerskærm eller en lommeregnerskærm.
• En rapport-visning (publish view), der dels egner sig til at udskrive afleveringsopgaver, projekter mm. på A4-ark, dels giver mulighed for at inkorporere multimedia-elementer, som fx videoer og hyperlinks.
• En Webside-visning (player), der egner sig til at fremvise dokumenterne på
internettet og som kan afspilles på PC/MAC-maskiner uden TI-NSpire CAS
programmet – dog med den restriktion, at tastaturet ikke kan benyttes.
Programmet arbejder med dokumenter, som består af en eller flere opgaver (som
deler navngivne variable), der igen er fordelt på en eller flere sider, der er fordelt
på en eller flere værksteder. Der kan arbejdes med flere dokumenter på én gang.
Denne introduktion til programmet er både skrevet for begyndere og øvede i et
forsøg på at skabe en oversigt over og fornemmelse for hvad programmet kan:
Værkstederne præsenteres i opslag - først overordnet og alment og derefter med
en række eksempler på mere avancerede, men nyttige faciliteter.
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Ind i programmet
Velkomstskærmen
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Publish View

Værkstederne
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Velkom
mstskæ
ærmen
Når du å
åbner for TI-Nspire
T
CAS prog
grammet kommer der (med en lille fo
orsinkelse) det fø
ølgende ve
elkomstsk
kærmbilled
de:

Ly
ynstart
Lærerværktø
øjer
Senestte
dokum
menter

Det giverr dig mulig
ghed for at
a vælge m
mellem Ly
ynstart, Lærervær
L
rktøjer og
g Seneste
e
dokumen
nter:
Lynstartt: Her kan
n du sprin
nge direktte ind og arbejde
a
i et
e af de ottte matem
matikværksted
der på skrranken. Du
D kan ogsså springe direkte ud i det vved at luk
kke velkomstskæ
ærmbilled
det (klik på
p det rød
de kryds i øverste højre hjørn
ne)!
Lærervæ
ærktøjer: Her kan du
d åbne fo
for en stifiinder, derr giver adggang til TII-Nspire
relateret materiale
e, ligesom
m du kan ffå adgang til de hån
ndholdte, der måttte være
tilsluttet din mask
kine (fx en
n hel klassses håndh
holdte) og
g endelig k
kan du ov
verføre
dokumen
nter til en
n hel klass
ses håndh
holdte. De
e to sidste
e punkter forudsættter fortrolighed
d med hvo
ordan du administr
a
rerer klass
se-filer fx i form af de såkald
dte lektionspak
kker, der samler TII-Nspire fiiler med andre
a
dok
kumenter i særlige pakker,
der kan s
sendes so
om en enk
kelt fil oveer nettet eller
e
overfø
øres til dee håndholdte (hvor
det dog k
kun er TI--Nspire filerne, der overføres
s. I denne introduk
ktion vil vi ikke
komme n
nærmere ind
i
på den håndho
oldte).
Seneste dokumen
nter: Her kan du sse de sidstte fem file
er, du harr arbejdet med.
Hvis du ffører mus
sen hen ov
ver en titeel vises de
et første skærmbilleede, så du
u nemmere kan
n genkend
de filens in
ndhold.
Du kan fj
fjerne kryd
dset i bok
ksen Vis a
altid dettte ved opstart (i bu
unden af skærmbilledet), så du fre
emover sp
pringer forrbi velkom
mst-skærm
mbilledet. Fortryderr du ligger velko
omst-skærrmbilledett som dett sidste pu
unkt på Hjælp-men
H
nuen.
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Document View
Når du åbner for TI-Nspire CAS i Document View ser brugerfladen typisk således ud - hvis ikke, skal du dels kontrollere at du har aktiveret arbejdsområdet
Dokumenter, dels at du har aktiveret Dokumentvisning: Computertilstand.

Vis/Skjul menubjælken
Værkstedsmenuer kan nås både
fra dokumentværktøjslinjen og
menubjælken

I hovedpanelet oprettes et dokument. I sidepanelet Dokumentværktøjslinje er
der dels værkstedsmenuer
dels fire hjælpeværktøjer
(se forneden). Sidepanelet er normalt foldet ud, men du kan folde det sammen ved at vælge: Vinduer > Skjul automatisk dokumentværktøjslinjen

Sidesortereren:
Giver oversigt over
dit dokument med
opgaver og sider.

TI-SmartView:
Kan også bruges
som tastatur for
specielle tegn.

Hjælpeprogrammer
giver adgang til skabeloner, symboler
og kommandoer.

Indholdstifinder:
Øverst computer,
nederst
lommeregner.

Hvis du er fortrolig med TI-Interactive: I modsætning til TI-Interactive kan du have flere dokumenter åbne samtidigt. Nye opgaver starter på nye sider.
4
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Publish View
Hvis du i stedet vis fx Filer-menuen åbner for TI-Nspire CAS i Publish View ser
brugerfladen typisk således ud (efter du har udvist en hel del tålmodighed!):

Du kan zoome ind/ud
på arket.

Du kan zoome ind/ud
på værksteder.

Du kan da arbejde direkte på et ark – men du kan ikke bare begynde at skrive
løs. Alt hvad der skal stå på arket, skal oprettes via et matematikværksted eller en
multimediaboks. Du kan trække de sædvanlige matematik-værksteder ind på arket og tilpasse deres placering og størrelser som det passer dig. Men du kan også
trække fire særlige multimedia-bokse ind på arket (se forneden).
Layouten tilpasses ved at højreklikke og vælge Rediger > Tilføj/Slet mellemrum. Herefter klikker du i toppen/bunden af mellemrummet og regulerer mellemrummet med piletaster ned/op. Matematikværksteder og multimediabokse flyttes
på plads – evt. på en ny side, der oprettes automatisk, hvis der er behov for det.
Billed-boksen

Billedformatet
kan være jpg,
bmp og png.

Video-boksen

Billedformatet
skal være flv.

Tekst-boksen

Hyperlink-boksen

Her kan du nu vælge
tekstfonte, fontstørrelser osv. ligesom i
tekstboksene du
kender fra Word.
5
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Noter: Et reg
gneværksted m
med te
ekster og
o mate
ematik
kfelter
I hovedpa
anelet åbn
nes Note--værksted
det, hvor du
d frit kan
n blande tekst og formler.
f
Formler iindskrives
s i matem
matikfelte
er, der fre
embringes
s med gen
nvejen CT
TRL M. Ett
tekstfelt omdanne
es til et ma
atematikffelt ved att sværte det og tastte CTRL M.
M Brug
skabelon
nerne fra hjælpepro
h
ogramme
er i sidepa
anelet til at
a indskriive formle
er.

Graf in
ndsat som bille
ede i Noteværksttedet. Billedet er statisk.

Et eksem
mpel på et ma
atematikfelt uden
n beregning.

Et eksem
mpel på et matematikfelt med
d beregning.

Du ændrrer layoutten for tek
kst ved at sværte te
eksten til og
o bruge m
menubjæ
ælken. De
mulige fo
ormater err

. Man kan ikke

lave dobb
belte unde
erstregnin
nger. Men
n som vistt kan man
n i stedet farve kon
nklusionen gul v
ved at svæ
ærte den til
t og overrdække de
en med fa
arven gul.
Når du ta
aster CTR
RL M i et matemati
m
ikfelt skriv
ves formle
erne i Pre
etty Printt med
rigtige brrøkstregerr, rodtegn
n osv. Du forlader et
e matema
atikfelt ud
den at udrregne det
ved hjælp
p af muse
en. Matem
matikfeltett funger da
d som en
n Equation
n Editor.
Matemattikfelter udregnes ved
v at tastte ENTER
R for en sy
ymbolsk u
udregning
g og
CTRL EN
NTER for en numerrisk udreg
gning. Inp
put farves
s blå, outp
put farves
s grøn.
Du kan æ
ændre atttributtern
ne for et eeller flere matematiikfelter veed at sværrte dem
til og højreklikke: Du kan fx skjule in
nput eller output, sllå udregn
ningen fra eller ud►
skifte red
duktionss
symbolet med fx eet lighedsttegn = elle
er et med
dførertegn ⇒ .
Hvis du e
er fortrolig
g med TI-IInteractiv
ve: I mods
sætning tiil TI-Interractive vil ny definitioner s
slå igenne
em både bagudrette
b
et og frem
madrettet. Du
D kan beeskytte/d
deaktivere
matemattikbokse, så
s de ikke
e opdatere
es ved at højreklikk
ke og vælgge handlin
nger. Du
kan også
å nøjes me
ed at udre
egne en de
el af en matematikb
m
boks, men
n i så fald udskiftes den p
pågældend
de del af udtrykket
u
t.
6
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Vidste du at:
Grader versus radianer:
I Note-værkstedet kan du bruge lokale indstillinger for de enkelte matematikbokse, fx forskellige vinkelmål. Du kan derfor udføre alle trigonometriske beregninger i Note-værkstedet uden at ændre vinkelmål i resten af opgaverne indenfor
det pågældende dokument. Det er nemt at ændre vinkelmålet for en hel stribe
matematikbokse, idet du sværter dem til og ændrer deres attributter kollektivt.

Det er nok at ændre vinkelmålet til grader
for den sidste matematikboks!
Multiple kommandoer i en enkelt matematikboks:
Du kan udføre mange kommandoer på én gang i en matematikboks ved at adskille dem med kolonner. Det er specielt bekvemt ved variabeltildelinger:

Navngivning af matematikbokse:
Note-værkstedet understøtter ikke ANS, men du kan navngive matematikboksene
ANS1, ANS2 osv. for at kunne referere til dem:

Formelkæder:
Hvis man vil være sikker på at alle matematikbokse i en opgave automatisk opdateres skal de være sammenkædede. Output skal derfor tildeles et navn, så man
kan referere tilbage til output i de følgende bokse. Ved løsning af ligninger med
mange løsninger kan man trække en løsning ud med kommandoen exp►list:

Funktioner versus variabelsammenhænge:
Der er stor forskel på en variabelsammenhæng som
hvor både
x og y er navngivne variable og en funktion som
, hvor f er en
navngiven variabel, mens x kun er en pladsholder (en lokal variabel, der kun lever inde i funktionen). Man bør derfor enten holde sig til kun at bruge variabelsammenhænge eller til kun at bruge funktioner indenfor den samme opgave.
7
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Graferr: Et teg
gneværrksted for gra
afer af funktio
oner mm
m
I hovedpa
anelet åbn
nes Grafe
er-værksteedet, hvorr du dels kan tegnee grafen for
f en
funktion, dels und
dersøge de
en for nullpunkter, toppunktter, skæriingspunk
kter, differentialkv
votienter og
o integra
aler med vværktøjern
ne i Undersøg Graffer-menuen. Forskriften ffor funktionen inds
skrives i een indtasttningslinje
e forneden
n. Du kom
mmer ind
i indtastn
ningslinje
en ved at taste
t
TAB
B eller CTR
RL G.

Vinduessgrænserne ka
an fx ændres
direkte ved at klikke på dem og
indskrivve de nye grænser. Tast
TAB forr at springe mellem dem.

For at fin
nde toppu
unkterne fo
or tredjegrradspolyn
nomiet, væ
ælger du fførst miniimumsværktøjett
. Hereftter skal du
u udpege et søgein
nterval m
med en ned
dre
grænse o
og en øvre
e grænse, der omslu
utter minimumspu
unktet. Deet kan entten gøres
med mus
sen eller ved
v at ind
dtaste talleene for de
en nedre henholdsv
h
vis øvre grrænse
direkte. M
Maksimum
mspunkte
et findes p
på samme
e måde. Læg
L
mærk
ke til hjælpeteksten, derr fremkom
mmer, når musen fø
øres hen over
o
ikone
et i øverstte venstre
e hjørne.
Vælger d
du derefterr differenttialkvotien
nt-værktø
øjet
kan du finde fu
unktionens diffferentialkv
votient ved at angivve positio
onen. Den
n kan ente
ten angive
es med
musen, e
eller du ka
an indtaste x-koord
dinaten direkte.
d
Ko
oordinaterr indtaste
es ved
først at ta
aste en ve
enstreparrentes ( . D
Derefter in
ndtastes tallet
t
(får du også brug
b
for
en y-koordinat, ta
aster du ENTER
E
forr at komm
me ind i y--koordina
aten).
Du kan s
som vist tilføje
t
teks
ster, her

ddy
= , ved at højrekllikke i gra
afrummett.
ddx

ve: I mods
Hvis du e
er fortrolig
g med TI-IInteractiv
sætning tiil analyseeværktøjerrne i TIInteracttive er ana
alyseværk
ktøjerne i TI-Nspire
e CAS dyn
namiske, dvs. ændres forskriften o
opdateres
s søgninge
en efter nu
ulpunkter, toppunktter osv. (in
ndenfor de
et valgte
søgeinterrval).
8
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Vidste du at:
Oprette grafer uden om indtastningsfeltet:
Du kan oprette grafer ved hjælp af tekstfelter. Du højreklikker og indskriver fx
tekstboksene

henholdsvis

. Derefter trækker du tekstboksene

ind på x/y-aksen. Graferne kan undersøges med værktøjerne fra Undersøg grafer. Det samme kan gøres for graferne for ’omvendte funktioner’ og uligheder, fx
og

.

Manipulation af graferne for prototypefunktioner:
De simpleste funktioner så som lineære funktioner a ⋅ x + b , andengradspolynomier a ⋅ x 2 + b ⋅ x + c , naturlige eksponentialfunktioner a ⋅ eb⋅ x +c + d , naturlige logaritmefunktioner a ⋅ ln(b ⋅ x + c) + d samt sinus- og cosinus-funktioner a ⋅ sin(b ⋅ x + c) + d og

a ⋅ cos(b ⋅ x + c) + d kan manipuleres direkte på skærmen ved at trække i graferne.
Grafer for funktionsfamilier:
Du kan tegne grafen for en funktionsfamilie ved at tildele parametrene en liste af
værdier, fx f ( x) = x 3 + {−3, 0,3} ⋅ x .
Symbolske udregninger:
Graf-værkstedet er også et symbolsk værksted (om end rutinerne i Undersøg grafer-menuen kun er numeriske). Opret en tekstboks med et matematisk udtryk,
der ikke må indeholde funktionsudtryk, idet du skal kunne udpege alle variable,
der ikke allerede har fået tildelt en værdi. Højreklik og vælg Beregn.
Manipulation af koordinatudtryk:
Afsættes et punkt på en graf kan du finde dens koordinater ved at højreklikke på
punktet. Du kan skifte mellem eksakt visning og approksimativ visning i Attributter for koordinaten. Antal decimaler sættes op og ned ved at holde musen hen
over koordinaten og taste + eller -. Du kan flytte et punkt på grafen ved at ændre
såvel dets x-værdi som dets y-værdi.
Andre graftyper:
Du kan skifte graftype ved fx at højreklikke i indtastningslinjen:
Differentialligning:
Parameterfremstilling:
Punktplot:

9
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Lister og Reg
gneark:: Et reg
gneværrksted med ta
al og te
ekster
I hovedpa
anelet åbn
nes Lister og Regn
neark-væ
ærkstedet. Øverst err der to sp
pecielle
rækker: Titel-rækk
ken og Forrmelrækk
ken ♦ , derr bruges til
t at defin
nere variable lister.
I søjlerne
e under de
en dobbellte adskilllelsesstreg
g indskriv
ves værdieerne for variablen
v
i de enke
elte celler:: Tekster med
m gåse øjne " … ",
" formler indledes med =, ta
al som
decimalta
al. Holdes
s musen over
o
en ceelle vises indholdet
i
i mikrosk
krift.

Der er zoome
et ind på regneearket for at
vise tal og tek
kster tydeligere
re.

En regres
ssion udfø
føres ved at
a placeree musen i den
sidste ak
ktive søjle – her om
mløbstid. D
Derefter vælges
v
menupun
nktet Stattistik > Statistisk
S
ke beregn
ninger… > P
Potensreg
gression … . Der å
åbnes en diad
logboks, som guid
der brugerren igenneem regres
ssionen. Herrefter får du
d oplyst koefficien
nterne til pop
essionsfun
nktionen (bestemt ved mind
dste
tensregre
kvadraters metode
e anvendtt på de log
garitmisk
transform
merede da
ata). Yderm
mere får d
du oplyst korrelationskoefficien
nten, r, og
g dens kva
adrat, dvs
s. for2
klaringsg
graden, r . I dette tilfælde
t
err forklarin
ngsgraden m
meget tæt på 1. End
delig visess listen ov
ver
residuale
er, dvs. affvigelserne
e mellem de observ
verede
omløbstid
der og mo
odellens omløbstide
o
er. De bliv
ver større jo længerre planete
en er om
at bevæg
ge sig rund
dt om Sollen. Men rrelativt ho
older de sig under één procen
nt.
Hvis du e
er fortrolig
g med TI-IInteractiv
ve: I mods
sætning tiil TI-Interractive hv
vor det
cellebase
erede regn
neark og den
d listeba
aserede stat-liste-e
s
ditor var sskarpt ad
dskilte er
de i TI-Ns
Nspire CAS
S samlet i ét værks
sted med større
s
flek
ksibilitet tiil følge. Re
egressionerne er nu fuldt dynamiske
d
e. Tilmed er regnea
arket nu og
gså et sym
mbolsk regneark.
10
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Vidste du at:
Celleområder er lister:
Du kan arbejde direkte med cellebetegnelser, så længe
du bliver indenfor regnearket. En enkelt celle, fx a1, opfattes som en variabel. En celleblok, fx a1:c4, opfattes
som en liste. En søjle, fx a[ ], opfattes som en liste.
Disse betegnelser kan derfor anvendes direkte i formler,
fx mean(a1:c4), såvel som forskellige former for statistiske beregninger. Først når regnearket kobles til et andet værksted, fx Diagrammer og statistik, er det afgørende at de variable navngives. Du kan navngive enkeltceller (marker fx cellen og klik på VAR-tasten), ligesom du kan navngive søjler
(indskriv navnet i titelfeltet).
Konvertere celleområder til navngivne lister – flytte data op over stregen:
Du kan flytte et celleområde, fx a1:b4, ind i en navngivet liste, ved at give søjlen
et navn, fx test, og derefter trykke Enter i formelfeltet i formelrækken ♦ og indskrive celleområdet

. Man siger at vi har flyttet data op over stregen.

Arbejde videre med statistiske resultater:
Du kan ikke arbejde direkte med resultaterne af en statistisk beregning, fx en lineær regression ved at referere til stat. variablene indenfor regnearket. Men du
kan overføre resultaterne til nabocellerne. Hvis fx forklaringsgraden står i celle e5
kan du i celle f5 skrive celleformlen = e5. Nabocellen kan nu navngives: Fx kan
den lagres som forklaringsgraden (højreklik eller brug VAR-tasten).
Matricer
Regnearket understøtter ikke direkte matricer, men du kan samle lister, fx listerne mand og kvinde til en matrix, ved at sætte dem ind i en liste: {mand, kvinde}.
Det samme kan gøres med celleområder. Tabellen a1:b4 omdannes fx til matricen
{a1:a4,b1:b4}. Det er nyttigt, da fx en χ2-test for uafhængighed kræver at man
indtaster matricer.
Håndtering af meget lange lister/søjler:
Du kan springe til det sidste element i en søjle, dvs. bunden af listen, ved at taste
END. Næste gang du taster END springer du til bunden af søjlen, dvs. til række
2500. Du springer til det første element i listen, dvs. række 1, ved at taste HOME. Du markerer hele søjlen ved at klikke i bogstavet for søjlen i titelrækken eller
ved at pile op til titelfeltet og pile op endnu engang.
Arbejde med hyppighedstabeller og frekvenstabeller:
Du kan sagtens udregne statistiske deskriptorer for hyppigheds- og frekvenstabeller. De elementære statistiske kommandoer, som mean og median, tager nemlig to parametre, hvor den første er datalisten, mens den anden (som er valgfri) er
hyppigheds- eller frekvenslisten.
Symbolsk regneark:
Du kan indskrive et hvilken som helst udtryk i en celle. Hvis det ikke er et tal, en
tekststreng eller en formel med lighedstegn til at begynde med, vil udtrykket tolkes symbolsk og kan bearbejdes symbolsk ved hjælp af celleformler. Du kan også
indtaste formler med kommandoer, fx solve-kommandoer, som = solve( x 2 = a1, x) i
en celle og dermed løse ligninger.
11
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Diagra
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Vidste du at:
Tegning af grafer for funktioner:
Du kan bruge Diagrammer og statistik til at tegne grafer for funktioner. Det
kræver at du først opretter to tomme lister for aksevariablene, fx x_var:={ } og
y_var:={ }. Du kan nu afsætte x_var og y_var ud af akserne og derefter vælge Plot
funktion i Undersøg data-menuen. Det er fx nyttigt i sandsynlighedsregning,
idet, Skraver under funktion, udregner arealer/sandsynligheder.
Regressionsmodeller:
Når du udfører en grafisk regression i Diagrammer og Statistik får du ikke oplyst forklaringsgraden. Men den er udregnet og ligger gemt i stat. variablene. Det
er sikrest at overføre den til Beregnings-værkstedet, da den ellers bliver overskrevet næste gang du udfører en statistisk beregning. Men hvis du insisterer på
at se den i Diagrammer og statistik kan du oprette en skyder (under Handlinger) og navngive den stat.r2, men du må ikke trække i skyderen ☺). Du kan sætte
antallet af decimaler op i skyderens indstillinger ved at højreklikke i skyderen.
Histogrammer:
Histogrammer kan både tegnes med lige store og med varierende intervalbredder.
Hurtiggrafer:
Du kan få hjælp til at få tegnet dine diagrammer fra Lister og Regneark ved at
udnytte Hurtiggraf-troldmanden:
• Hvis du skal tegne hurtiggrafen for en enkelt variabel markere du den pågældende søjle, højreklikker og vælger Hurtiggraf. Det giver mulighed for
punktdiagrammer, søjlediagrammer og cirkeldiagrammer for en kategorisk
variabel og punktplot, boksplot og histogrammer for en numerisk variabel.
• Hvis du skal tegne hurtiggrafen for to variable markerer du de to variable,
idet du skal passe på rækkefølgen: Den første variabel afsættes ud af xaksen, den anden typisk op af y-aksen. Det giver anledning til et grupperet
søjlediagram for to kategoriske variable, et punktplot, boksplot og histogram splittet efter kategorierne for en kategorisk variabel og en numerisk
variabel, samt et punktplot for to numeriske variable.
• Hvis du skal tegne hurtiggrafen for mere end to numeriske variable,
markeres alle variablene. Den første opfattes som uafhængig variabel, de
resterende som afhængige variable. Vi får altså en familie af punktplots.
Kombinationsdiagrammer:
Du kan også få hjælp til at få tegnet diagrammer for kombinationsdata, hvor der
til en kategorisk variabel eller en numerisk variabel er knyttet en værdiliste, fx
over hyppigheder.
• Hvis du skal tegne kombinationsdiagrammet for en enkelt kategorisk variabel kombineret med en eller flere værdilister markerer du de pågældende
søjler (hvor den kategoriske liste skal stå først), højreklikker og vælger
Kombinationsdiagram. Det giver mulighed for grupperede søjlediagrammer samt cirkeldiagrammer, hvis der kun er én værdiliste.
• Hvis du skal tegne kombinationsdiagrammet for en enkelt numerisk variabel kombineret med en eller flere værdilister (hvor værdierne denne gang
skal være positive) markerer du de pågældende søjler, højreklikker og vælger Kombinationsdiagram. Det giver anledning til et splittet boksplot eller
et splittet histogram.
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Beregninger: Et regneværksted med tekst og beregning
I hovedpanelet åbnes Beregnings-værkstedet, hvor du frit kan blande tekstlinjer
og formellinjer. Kommentarer indskrives ved hjælp af kommentarsymbolet ©,
vælg fx Handlinger > Indsæt bemærkning eller brug tegnoversigten ∞β° i hjælpeprogrammer fra sidepanelet. Brug matematikskabelonerne fra hjælpeprogrammer i sidepanelet til at indskrive formler.

Formellinjer udregnes ved at taste ENTER for en symbolsk udregning og CTRL
ENTER for en numerisk udregning.
Du kan genbruge tidligere indtastede udtryk ved at pile op og hente dem ned på
den aktuelle indtastningslinje ved at taste ENTER (eller CTRL C for kopiér efterfulgt af CTRL V for indsæt). Du kan endda hente et deludtryk, ved først at sværte
det til (pil op til deludtrykket og brug piletasterne i kombination med SHIFT-tasten til at sværte udtrykke til).
Så snart du har afsluttet linjerne med et ENTER, kan du ikke længere rette i allerede indtastede tekst- eller formel-linjer. Skal du rette i Beregnings-værkstedet
sker det ved at pile op og hente linjerne, rette dem til og afslutte dem endnu engang med ENTER. Til gengæld er det nemt at slette overflødige linjer ved at pile
op til dem og taste DEL eller BACK-SPACE.
Beregnings-værkstedet er det eneste værksted, som ikke er dynamisk, dvs. det
opdateres ikke, når du ændrer variables værdier eller indfører nye definitioner
andetsteds i opgaven. Beregnings-værkstedet har en historik, som er beskyttet
(indtil den slettes). Det er også det eneste værksted uden farver!
Hvis du er fortrolig med TI-89 kan du bare anvende Beregninger som en TI-89!
14
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Vidste
e du at:
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Geometri: Et tegneværksted med plangeometri
I hovedpanelet åbnes Geometri-værkstedet. Det er et tegneværksted, hvor du
kan arbejde med plangeometri. Der findes menuer til at arbejde med Punkter og
linjer, Målinger, Figurer (dvs. cirkler, trekanter og polygoner), Konstruktioner
(vinkelret, parallel osv.) samt Transformationer (dvs. spejlinger, drejninger osv.)

Du kan som vist hente hjælp til geometri-værktøjerne ved at føre musen hen over
det aktive ikon i øverste venstre hjørne (du kan dog ikke anvende koordinater i et
rent geometri-værksted).
Du kan måle længder, arealer, hældninger og vinkler. Afstanden BC måles fx ved
at vælge længde-værktøjet og dernæst klikke på punkterne B og C. Teksten BC=
tilføjes manuelt efterfølgende. Vinklen A måles ved at vælge vinkel-værktøjet og
dernæst klikke på punkterne B, A og C (med A som det midterste punkt). Teksten
A= tilføjes manuelt efterfølgende. Geometri-værkstedet er det eneste værksted,
der som standard arbejder i grader!
Du indskriver tekstbokse ved at højreklikke i et blankt felt. Hvis tekstboksen indeholder en formel, kan du få den beregnet ved at højreklikke på den. Du skal da
efterfølgende udpege værdien af de variable, der indgår i formlen (husk at flytte
lidt på musen, så du kan se hvilke variable, der skal oplyses). Fx kan du som vist
få udregnet formlen

BC
sin( A)

ved at pege på værdien af sidelængden BC henholdsvis

vinkelmålet for vinklen A.
Hvis du er fortrolig med TI-Interactive: I modsætning til TI-Interactive hvor du
kun kunne tegne statiske geometriske figurer ud fra deres koordinatudtryk er
Geometri-værkstedet et ægte interaktivt dynamisk geometriprogram.
16
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Vidste du at:
Ændring af skala og enhed:
Du kan ændre enheden og skalaen i øverste højre hjørne helt frit. Som standard
er den sat til
, men du kan kalde enheden hvad som helst og du kan skalere
målfaste figurer på skærmen ved at ændre skalatallet. Du kan også fjerne skalaen
helt fra Vis-menuen, hvis du alligevel ikke bruger faste mål.
Navngivning i flugten:
Du kan navngive de objekter, fx punkter, linjer, cirkler osv., du konstruerer ved
at taste navnet ind på tastaturen umiddelbart efter konstruktionen er fuldført.
Navngivning af målinger og beregninger:
Du kan indsætte et navn i en måling/beregning ved at klikke dig ind og skrive
navnet med et lighedstegn foran værdien:
. Du kan også skrive
navn og = lige foran formlen i en tekstboks, der skal beregnes.
Parameterværdier i flugten:
Hvis en konstruktion/transformation bruger en parameter, kan du taste værdien
ind direkte fra tastaturet under konstruktionen/transformationen, og derved
overføre målinger, konstruere cirkler med bestemt radius, multiplicere, dreje osv.
Overfør måling:
Du kan overføre målinger til orienterede linje-objekter, dvs. halvlinjer, vektorer og
akser samt til lukkede figurer, dvs. cirkler, trekanter og polygoner.
Omdefiner punkt:
Du kan redde mange fejlkonstruktioner ved at højreklikke på et fejlanbragt punkt
og omdefinere punktet, dvs. flytte det til den korrekte placering.
Sammenkædning af tekster og målinger:
Du kan sikre dig en pæn opsætning af målinger og beregninger med sammenhængende tekster og symboler ved at højreklikke og sammenkæde dem bagfra.
Betinget farvelægning:
Du kan indsætte en betinget farve for en figur, fx ved at højreklikke og vælge Betingelser. Figuren vises da kun, hvis betingelsen er opfyldt, hvilket fx kan bruges
til at skjule/vise figuren styret af en skyder. Betinget farvelægning kan også bruges til at farve tekst i tekstbokse.
Tegnestift/fastgørelse:
Du kan låse placeringen af et objekt fast i forhold til de øvrige objekter ved at højreklikke og fastgøre det. Hvis du prøver at gribe objektet vil navnet blive vist med
en tegnestift og du kan ikke længere flytte det.
Gruppering:
Du kan samle flere objekter ved at klikke på dem efter tur (multivalg) og derefter
højreklikke og vælge Grupper (midlertidigt fejloversat med saml applikationer).
Trækker du nu i et af objekterne fra gruppen, følger hele gruppen med.
17
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3d-Grafer: Et tegneværksted med grafer i 3 dimensioner
I hovedpanelet åbnes Grafer-værkstedet. Derefter skifter du til 3d-Grafer fra Vismenuen. Der åbnes et tegneværksted, hvor du kan arbejde med grafer for funktioner i to variable samt med parameterfremstillinger for flader og kurver.
Graferne kan roteres, skaleres og spores og hvis de indeholder skyderparametre
kan graferne også deformeres/animeres.

Det er primært et visualiseringsværktøj. Der kan ikke måles eller konstrueres i
den 3-dimensionale geometri.
Der kan som vist vælges baggrundsfarve (da en mørk baggrund typisk giver en
bedre rumfornemmelse). Grafen roteres ved tryk på piletasterne (→,← drejer om
en lodret akse, ↑,↓ drejer om en vandret akse) eller ved at trække direkte i grafrummet med musen. Grafen forstørres og formindskes ved tryk på PgUp og
PgDn-tasterne eller ulighedstegnene > og <. Vinduesopsætningen skaleres, så
graferne ikke behøver vises skalatro!
Graferne kan godt afhænge af parametre, der reguleres ved hjælp af skydere. Det
giver fx mulighed for at illustrere den tidslige udvikling af en graf, fx bølgebevægelser, hvor tiden reguleres med en skyder.
Når man sporer en graf, flyttes en vandret plan z = konstant op og ned med
SHIFT PIL. Det giver samtidigt en god fornemmelse for højdekurverne.
3d-Grafer egner sig fx til illustration af lineær og kvadratisk programmering
med 3 uafhængige variable.

18
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Skydere: En flydende konsol i tegneværkstederne
I hovedpanelet åbnes et tegneværksted, fx Geometri-værkstedet. Under Handlinger vælges Opret skyder. Denne flyder da oven på tegnvinduet.

Skyderen placeres først hvor det ønskes, derefter navngives den med det ønskede
navn. Man kan vælge et nyt navn til skyderen (og derved oprette en ny navngiven variabel) eller man kan give den et allerede eksisterende navn (brug gerne
VAR-tasten). I det sidste tilfælde omdannes fx en allerede defineret statisk variabel til en dynamisk skydervariabel, som nu kan ændres med et træk i skyderen.
Endelig kan man trække i et af skalaens endepunkter for at gøre skyderen længere eller kortere. Man kan ændre skyderens skala ved at taste direkte i skalagrænserne. Men det nemmeste er at højreklikke inde i skyderområdet og tilrette indstillingerne for skyderen:
Det er især steplængden man skal være opmærksom
på: Den er som standard sat til AUTO og tilpasset
lommeregneren, så den gennemløber netop 10 trin.
Det giver en meget hakkende skyder på skærmen!
Hvis skyderen skal repræsentere en kontinuert
variabel, skal man ændre steplængden til en passende lille værdi for at få en flydende bevægelse af skyderen. Hvis talværdien ikke er væsentlig kan man endda fjerne skalainddelinger og skalaværdier samt endda variabelnavnet helt.
Hvis skyderen derimod repræsenterer en diskret
variabel, fx med heltallige værdier, afpasses steplængden derefter. Man kan da vise skyderen minimeret for at understrege dens diskrete natur:
.
Man kan også afsætte skyderen lodret, svarende til
fx en temperaturskala.
Vær opmærksom på at hvis en skyder repræsenterer en afhængig variabel (fx en
anden skydervariabel) må man ikke trække i den afhængige skyder: For så frigiver man skydervariablen, og sammenhængen brydes. Man kan ikke fjerne muligheden for at trække i variablen, så her skal man nok skrive en advarende tekst!
Hvis man skal bruge skydervariablens værdi i en konstruktion/transformation
skal den først overføres til tegneplanen. Navnet oprettes da i en tekstboks, der
beregnes. Derved fås en værdi, der efterfølgende kan udpeges. Skyderen flydere
nemlig oven på tegneplanen og kan derfor ikke udpeges undervejs i en konstruktion/transformation.
19
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Vernier DataQuest: Et dataopsamlingsværksted
I hovedpanelet åbnes DataQuest-værkstedet. Det er et værksted, hvor du kan
arbejde med målinger opsamlet med Vernier sonder. Værkstedet består af tre
sammenkoblede vinduer: Et måle-vindue, et graf-vindue og et tabel-vindue.

Sonder tilsluttes via USB-stik og registreres automatisk af TI-NSpire CAS, der
som standard åbner DataQuest-værkstedet. Nogle af sonderne er Plug and Play,
fx den viste GO-TEMP til måling af temperaturer på computere. Andre kræver
mellemstikket GOLINK, der konverterer til USB. Der kan godt tilsluttes flere sonder ad gangen via separate USB-udgange. Der findes også en speciel datalogger,
den såkaldte Cradle, der ved tilslutning til computeren tillader flere sonder og
hurtigere målinger, ligesom målingerne kan udføres i felten med separat Cradle,
der sidenhen tilsluttes computeren.
DataQuest-værkstedet er bygget op på samme måde som Verniers LabQuestmaskine med eget tabel og grafvindue og egne værktøjer, hvoraf nogle er de samme som i de andre værksteder og nogle er unikke for DataQuest, fx proportionalmodellen og listedifferentiationen.
De opsamlede data fra sonderne gemmes i navngivne lister og de kan derfor
umiddelbart bruges i andre værksteder. Fx kan målingerne bruges til at styre
animationer i andre værksteder. Tilsvarende kan man hvis det ønskes uden videre overføre listerne til Lister og Regneark-værkstedet og viderebehandle data i de
traditionelle værksteder. Tilsvarende kan data fra andre værksteder overføres til
DataQuest-værkstedet, fx kan der kædes til lister i tabel-siden.
20
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Datakonsol: Et dataopsamlingskonsol i andre værksteder
I hovedpanelet åbnes Lister og Regneark-værkstedet. Derefter indsættes et Dataopsamlingkonsol fra nederst i Indsæt-menuen på Windows-bjælken eller du
taster CTRL-D. Konsollen åbner nederst i dokumentpanelet. Den kan også tilknyttes andre værksteder.

Dataopsamlingskonsollen er selvfølgelig mere primitiv end DataQuest-værkstedet. Der kan kun tilsluttes en enkelt sonde via et USB-stik (evt. via mellemstikket
GO-LINK). Sonden registreres automatisk af TI-NSpire CAS, og der oprettes automatisk lister til datafangsten. Menuerne knyttet til datakonsollen fremkommer,
når konsollen aktiveres ved at klikke i den. I selve konsollen er der knapper til at

•
•

påbegynde/afslutte dataopsamlingen

•

lukke datakonsollen

gemme de opsamlede data og oprette en ny måleserie

Der kan laves de samme typer eksperimenter som i DataQuest-værkstedet, men
efterbehandlingen af data sker manuelt via de værktøjer som det aktuelle værksted, her Lister og Regneark stiller til rådighed. Typisk vil man udføre en Hurtiggraf på datakolonnerne, og dermed oprette et splitvindue, der viser hvordan
data udvikler sig i et Diagrammer og Statistik-vindue. Derefter er vejen åben for
fx modellering af data med en flytbar linje eller en passende regressionsmodel.
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Spørgeskema: Et opgaveværksted
I hovedpanelet åbnes Spørgeskema-værkstedet fra Indsæt-menuen på Windowsbjælken (det kan også startes fra velkomstskærmen). Der åbnes for en dialogboks, hvor man skal vælge spørgsmålstypen:

Spørgeskemaværkstedet kan dels bruges til lærerevaluering af elever (prøver,
eksamen), dels til selvevaluering af elever (forberedelse, repetition). Spørgeskemaer kan dels stilles lukket, hvor kun læreren har adgang til de rigtige svar, og
hvor eleven ikke kan få adgang til andre værksteder, mens de besvarer spørgsmålet, dels stilles åbent, hvor læreren fx kan stille det rigtige svar til rådighed for
eleven, ligesom eleven kan få adgang til at arbejde videre i det pågældende værksted eller åbne andre værksteder, mens de besvarer spørgsmålet. Der kan indsættes billeder i spørgsmål. Hvis læreren efterfølgende ønsker at rette spørgeskemaet
som en prøve, kan det gøres automatisk i den såkaldte Navigator udgave af TINspire CAS, mens det skal gøres manuelt i læreversionen af TI-Nspire CAS.
Følgende fire spørgsmålstyper er mulige:
• Multiple Choice/Afkrydsning med en eller flere svarmuligheder. Der findes flere standardopsætninger.
• Åbent svar/Tekst med mulighed for helt frit svar, der kan være mere eller
mindre dækkende, eller med bestemte ord og vendinger, der fungerer som
de korrekte svar.
• Ligninger/forskrifter med mulighed for at inkludere en graf.
• Koordinatpunkter og lister med mulighed for at angive koordinatsæt eller
afsætte punkter på en graf.
22
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Webpublicering af TI-Nspire CAS dokumenter
Du kan publicere et hvilket som helst TI-Nspire CAS dokument (Document View
eller Publish View) som en web-side. Dokumentet skal da åbnes i en Document
Player og vises i en browser (On-line) eller en Document Player (off-line) – også
uden TI-Nspire CAS på computeren. Du kan ikke skrive i dokumentet eller vælge menuer – tastaturet er blokeret. Men du kan trække i skydere, punkter osv.
Hvis der er flere sider i dokumentet kan du skifte side ved hjælp af rullegardinmenuen i højre side af dokumentet.

Du kan åbne online-playeren i fuldskærmsvisning ved at åbne webstedet
www.education.ti.com/go/nspireplayer
(du kan også google på TI-Nspire player).
Du kan også oprette en henvisning til din TI-Nspire CAS fil i en html-fil ved at
vælge Eksporter>Webside fra Filer-menuen. Html-filen vil da automatisk åbne
browseren i et fast format, der som standard er sat til VGA (640×480), men det
kan nemt ændres i en teksteditor til fx SVGA (800×600) eller XGA (1024×768).
Document Playeren finde såvel i en Windows-udgave som i en Mac-udgave:
• Windows-udgaven hentes her:
https://epsstore.ti.com/OA_HTML/csksxvm.jsp?nSetNumber=32131
• Mac-udgaven hentes her:
https://epsstore.ti.com/OA_HTML/csksxvm.jsp?nSetNumber=32171
23
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Udskrivning fra TI-Nspire CAS
Når du vil udskrive fra TI-Nspire CAS åbner du print-dialogboksen i Filer > Udskriv-menuen eller du bruger genvejen CTRL P.

Du kan da vælge Printer, Til udskrift og Papirstørrelse.
Det er især Til udskrift, du skal være opmærksom på. Du
kan vælge mellem to udskriftsmåder:
Vælger du Synlig del får du udskrevet det præcis som det ser ud på skærmen.
Det er da brugerens ansvar at sikre at al relevant information vises på skærmen.
Det er specielt de tre tekst-værksteder Noter, Beregninger og Lister og Regneark du skal være opmærksom på. Hvis du skriver mere tekst i et tekstværksted
end der er plads til på skærmen, dukker der en rulle-bjælke (elevator) op. I udskriften vil du nu miste den tekst, der ikke vises på skærmen. Du kan dog altid
oprette nye sider med nye tekst-værksteder og flytte den overskydende tekst.
Vælger du Udskriv alt, udskrives tekst-værkstederne til den bitre ende og de
udskrives som almindelige tekster, dvs. uden de rammer om værkstedet, der vises på skærmen. Det betyder også at fx Lister og Regneark-værkstedet skrives
ud med alle de celler, der har et indhold, sådan som du kender det fra Excel.
Sidefoden er der disponeret over: Her får du altid
udskrevet sidetal og du
kan vælge at tilføje filnavn.
Men Sidehovedet er dit!
24
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Genveje i TI-Nspire CAS version 3.2

Kontrolkoder (menuer mm.) side 1

Matematikskabeloner side 2

Matematiksymboler side 3
25
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Kontrolkoder PC (genvejstaster)
CTRL
A
B
C
D
E
F

Windows
Vælg Alt (tekster)

TI-Nspire CAS
Kontroller syntaks og gem (Programeditor)

Kopier (copy)
Åbn Dataopsamlingskonsol
Kemi-felt Noter)
Find (Programeditor)
1) Gå til (Lister og Regneark –
Programeditor)
2) Vis/Skjul indtastningslinje
(Grafer og Geometri
Søg og erstat (Programeditor)
Indsæt ny side
Kopier skærm (joint)
Markér værksted (Kontrollér)
Link til variabel
Indsæt matematikboks
(Noter)

G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q

Nyt dokument (New)
Åbn dokument (Open)
Udskriv dokument (Print)
Genberegn (Recalculate)
(Lister og Regneark)

R
S

Gem dokument (Save)
Vis tabel (Funktionstabel)
(Lister og Regneark –
Grafer og Geometri)
Transfer (overfør filer)

T
U
V
W
X
Y
Z

Indsæt (Paste)
Luk dokument
Klip
Annullér fortryd
Fortryd
Manuel datafangst
(Lister og Regneark –
Grafer og Geometri)
Tilnærmet beregning
Skift til næste side
Skift til forrige side
Saml værksteder på én side
Spred værksteder på flere sider
Ryd til start

.
ENTER
→
←
4
6
BACKSPACE

De 6 vigtigste:
CTRL K
CTRL L
Markér
Åbn
applikation Variabel(slet = del)
liste VAR

CTRL M
Opret
matematikboks i Noter

CTRL R
Genberegn
i Lister og
Regneark

CTRL .
CTRL ENTER
Manuel
Tilnærmet beregning
datafangst (Approx-kommando
i Noter)

1
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Matematikskabeloner
expr1/expr2
expr1^expr2
sqrt(expr) (eller root(expr))
root(expr,n)
exp(expr)
log(expr,base)
piecewise(expr1,cond1,expr2,cond2)
piecewise(expr1,cond1,...)
system(eq1,eq2)
system(eq1,...)

abs()
expr@dexpr'expr" (gentagen apostrof!)
[expr11,expr12;expr21,expr22]
Matricer udvides med:
SHIFT ENTER (ny søjle)
ALT ENTER (ny række)
[expr1,expr2]
[expr1;expr2]
[expr11,expr12,expr13; , , ; , , ]
sumSeq(expr,index,low,high)
prodSeq(expr,index,low,high)
derivative(expr,var)
derivative( , ,2)

derivative(expr,var,n)
integral(expr,var,low,high) = Bestemt integral
integral(expr,var) = Konkret stamfunktion
Det ubestemte integral skrives som integral(expr,var,const)
lim(expr,var,limit,direction) = grænseværdi
Kan også skrives som limit(expr,var,limit,direction)

2
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Matematiksymboler (alias)
(Snabel-koder)
pi
@e
@i
@E (kan ikke stå alene!)
infinity
theta
=: (kan ikke stå alene!)
@> (kan ikke stå alene!)
@d (kan ikke ...!)

@r (kan ikke stå alene!)
@g (kan ikke stå alene!)
@< (kan ikke stå alene!)
/= (kan ikke stå alene!)
<= (kan ikke stå alene!)
>= (kan ikke ...!)

@t (kan ikke stå alene!)

arccos, arcsin, arctan osv.

@c1,...

@n1,... Deltalist(), DeltaTmpCnv()
3
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Introduktion til TouchPad version 3.1

Velkommen til din nye lommeregner med farver
Introduktion til TouchPad
Lommeregneren med Tochpad findes i to udgaver: En gråtoneudgave og en farveudgave. 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 pilespidser. 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 placering (træk og slip), så flytter du
musen hen til objektet, hvor markøren ændres til fx en åben hånd,
så du kan se der er kontakt. Derefter holder du pladen i midten
nede et kort øjeblik (eller taster
CTRL og klikker i midten) hvorefter markøren skifter til en gribende 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.

1
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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. lommeregneren 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 radianer 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 CTRLENTER. Du kan pile op og hente tidligere
udtryk for at rette i dem ved at taste ENTER. Som det ses kan du nu faktisk få
løst nogle simple tredjegradsligninger
symbolsk, men det er nok mere overskueligt at få dem løst numerisk!
Du kan få adgang til alle kommandoerne ved at taste MENU:

Men det er også muligt at hente dem i
kataloget
:
Du får så kommandoerne skrevet op i alfabetisk rækkefølge (på engelsk!), men
taster du 2, kan du også skifte til en emneorienteret 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 'husholdnings'-regnskaber til de mest avancerede
symbolske udregninger. De gamle udregninger bliver stående indtil du sletter
dem, fx via Menu> 1:Handlinger>5:Slet
historik.

2
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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 indtastningslinjen, 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 indtastningslinjen) eller CTRL G (med G for
Graf, der åbner og slukker indtastningslinjen).
Du kan nu indtaste forskriften for fx
det følgende tredjegradspolynomium
 = )ݔ(−ݔଷ + 3ݔଶ + 9 ݔ− 11
(husk at pile ud af eksponenterne!). Grafvinduet 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 musen 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 indtil hånden lukkes
. Derefter flytter du
musen ved at stryge med fingeren på din
TouchPad og du får trukket aksen sammen 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 gentegnes. 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 koordinatsystemet flyttes. Klik med musen,
når du er færdig med at trække i koordinatsystemet. 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 vinduesgrænserne ved enten at taste nye værdier ind for enden af akserne (brug TAB
til at springe videre til den næste vinduesgrænse).
Endelig kan du selvfølgelig også bare ta-
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ste CTRL MENU og vælge Vindue >Vinduesindstillinger i den frembragte kontekstmenu.
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, maksimumspunkter, skæringspunkter med
andre grafer, vendepunkter (dvs. røringspunkter for vendetangenterne), numeriske differentialkvotienter (dvs. tangenthældninger) 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 funktionsgrafen, da der kun er én! Nedre grænse kan enten angives med musen eller du
kan indtaste x-værdien direkte. Det samme gælder øvre grænse. Du finder da det
højeste punkt på grafen i det angivne søgeinterval. Læg mærke til at søgeintervallets 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 maksimumspunktet 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 nulpunkterne 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 xværdien). 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 forskrifter!
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 nulpunkterne 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 xkoordinaten og dernæst vælge Attributter
i kontekstmenuen CTRL MENU.
Kigger vi tilbage på menupunkterne i
Undersøg Graf-menuen er det bemærkelsesværdigt 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 indbyggede kommando TangentLine i indtastningslinjen for grafer, dvs. vi taster
TAB for at komme ned i indtastningslinjen og åbner derefter kataloget
og taster t for at komme med til kommandoerne, 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 stedet 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 tabelrummet ved at klikke med musen i de respektive 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 graftype i indtastningslinjen ved at bruge kontekstmenuen CTRL MENU.

Du kan godt som vist taste listerne direkte 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 mulighed for at indføre en Skyder

På lommeregneren vil det da typisk kunne
betale sig at vælge en passende
Steplængde og Minimere lommeregneren, så den kan styres enkelt med klik
med musen eller brug af piletasterne.

6
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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 oprette 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 standardværksteder er linet op nederst på startsiden. Om
disse syv værksteder skal man blot huske på
at det første værksted, Beregninger-værkstedet, er et beskyttet værksted med en
historik, der viser, hvad der er foregået undervejs, mens de næste fem værksteder er
fuldt interaktive åbne værksteder, dvs. de
opdateres løbende som resultatet af ændringer 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 sammen med de øvrige værksteder.
De to første værksteder minder også meget om de to skitseblokke, idet regneblokken svarer fuldstændigt til Beregninger-værkstedet, mens tegne-blokken delvist
svarer til Grafer-værkstedet, dog mere omfattende, fordi det også understøtter geometri. Hvis man er startet i ScratchPad og fortryder det skitseagtige, skal man ikke fortvivle: 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 rigtigt 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 første 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-, Lister og Regneark- samt Diagrammer og Statistik-værkstederne og så de specielle
indstillinger, der gælder for Grafer og Geometri-værkstederne (som nås via menuerne på disse sider). Vær især opmærksom på vinkel-formatet. Som standard er lommeregneren 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 Grafer-værksted. Får man brug for at regne i grader sker det nemmest i Noter-værkstedet, 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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Navigationstastaturet

Tastaturet er delt i tre tydeligt adskilte afdelinger: Navigations-tastaturet, lommeregner-tastaturet og bogstav-tastaturet.
Til venstre finder du specialtasterne fra computertastaturets venstre fløj,
dvs. CTRL, SHIFT, CAPS
LOCK, TAB, ESC og FORTRYD (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 museklik) og SHIFT ESC vil annullere en fortryd (hvilket
svarer til CTRL Y).

1) Navigationstastaturet

I midten finder du musepladen, TouchPad, der
også rummer de fire piletaster. I midten af TouchPad finder man kliktasten. Man griber et objekt ved at holde klik-tasten nede eller bruge CTRL
KLIK). Læg mærke til at
piletasterne kan kombineres med CTRL-tasten til at
holde styr på dokumentet.

Til højre finder du forneden variabeloversigten VAR
og den tilhørende lagringstast STO→ samt slette-tasterne DEL og CLEAR. Derefter kommer dokumentstyringstasterne:
MENU-tasten åbner for
værkstedsmenuerne.
CTRL-MENU for kontekstmenuen ('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 fanebladene.
Styring på
lodret niveau
(CTRL piletast):
Du springer op til
sideoversigten
(og derfra videre til stifinderen) ved hjælp af
CTRL ▲.
Her kan du nemt slette sider eller flytte rundt på sider, ligesom du kan omdøbe opgaver. Du springer ned til siden igen
ved hjælp af CTRL ▼.
Bemærkning: Stifinderen kan selvfølgelig også nås via huset:

!
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Lommeregnertastaturet - Bogstavtastaturet
Til venstre finder du tasterne for de vigtigste standardfunktioner, samt forneden diverse parenteser,
foroven lighedstegn = .
Læg mærke til multitasterne for de trigonometriske funktioner:

samt ulighedstegnene

som også rummer den vigtige betingelses-kommando |. Du kan også få generelle oplysninger om hvordan du styrer lommeregneren ved at taste CTRL
TRIG (dvs. -tasten)

2) Lommeregnertastaturet

I midten finder du det numeriske tastatur suppleret
med decimalpunktum og
fortegnsminus. De har yderligere funktioner kombineret med CTRL, men kun to
af dem er fremhævet som
noget særligt: CTRL . bruges til manuel datafangst i
Lister og Regnearkværkstedet, mens CTRL (-)
bruges som ANS-tast i Beregninger-værkstedet.
Blandt de øvrige CTRLkombinationer er det værd
at hæfte sig ved de følgende
7: HOME
4: Spred ap.
1: END

9: PgUp
6: Saml ap.
3: PgDn

CTRL 0 åbner for ScratchPad.
Til venstre finder du fra
oven og nedefter først eksponent-tasten EE for videnskabelig notation, dernæst multitasten for matematiske konstanter

og endelig komma-tegnet.
NB! Det er ikke alle
specialtegnene man kan
finde på multitasterne.
Fx mangler @ og transformationssymbolet ►.
De må i stedet hentes
på den generelle tegnoversigt .

3) Bogstavtastaturet

I midten finder du selvfølge
først og fremmest de 26
bogstaver fra det amerikanske alfabet, der meget
bekvemt ender med de tre
grå koordinatsymboler x, y
og z i midten. Mange af tasterne kan kombineres
med CTRL. Vær specielt
opmærksom på windowstasterne
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 tasterne
for regneoperationerne + –
  samt forneden ENTER
og CTRL ENTER  (for tilnærmede beregninger),
foroven gåseøjne "", brøk∎
stregen og endelig tildelingskommandoen ≔ .
Dertil kommer multitasten
for matematikskabelonerne
efterfulgt af
kataloget (grønspættebogen)
med adgang til
alle kommandoer og alt
andet, samt tegnoversigten  med samtlige 255
tegn:

NB! Differentiations- og
integralskabelonerne
frembringes også med
SHIFT – og SHIFT +.
Til højre finder du fra oven
og nedefter først en multitast for en række specialtegn

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 ALTENTER tasten
, der
føjer en ny række til en
matrix ligesom SHIFT
føjer en ny søjle til en matrix.
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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 sidepanel 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 miniUSB-stik, skal du benytte det specielle kabel,
der følger med lommeregneren til at forbinde
lommeregneren med computeren. Lommeregneren 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 lommeregneren og computeren. Du kan også trække
filerne ind i arbejdsområdet for TI-Nspire CAS
og dermed åbne filerne, så du kan arbejde videre på dem, men du kan selvfølgelig også bare
dobbelt-klikke på filerne. Hvis det er lommeregnerfilen du åbner på denne måde vil den altså
blive gemt igen på lommeregneren, når du
gemmer filen.
Når du åbner for stifinderens menu (tandhjulene) eller højreklikker, ser du at der er dukket nye muligheder op for at håndtere filer:

Du kan oprette en Ny lektionspakke (med efternavnet .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 computer. 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 zipfilerne). 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!
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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):

Nem tilgang fra
TI-89

Nem tilgang fra
TI-84

Grafer

3d-grafer

Geometri

Lister og Regneark

Diagrammer og Statistik

Noter

Vernier DataQuest

Nem tilgang fra
Derive

Nem tilgang fra
Cabri2D

Beregninger

Nem tilgang fra
Excel

Nem tilgang fra
DataMeter

Nem tilgang fra
TI-INteractive

Nem tilgang fra
Verniers LabQuest
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De otte matematikværksteder
Der er tre numerisk/symbolske regneværksteder og fire grafiske tegneværksteder.
Farver: De syv af værkstederne understøtter farver. Det er kun Beregninger-værkstedet, 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 andre 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 værksted, 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 baggrundsbilleder, 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 understøtter 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 benytte 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, hvorefter det slettes med DEL. Derved forsvinder også ruden hørende til værkstedet.
Endelig kan man bytte om på ruderne
ved hjælp af menupunktet Byt applikationer. Det aktive værksted flyttes da til
værkstedet valgt med ombytningsmarkøren
.

14
43

Velkommen til TI-Nspire CAS version 3.2

Case 1: Haren og hunden

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, henholdsvis haren, før hunden har indhentet haren?”
Det er bemærkelsesværdigt at tiden slet ikke omtales i opgaven. Det er først langt senere 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 henholdsvis haren løber.
Vi lægger ud med en tabel over hundens og harens løb. Vi åbner derfor et
nyt dokument med et Lister og Regneark-værksted. I den første søjle A skriver
vi titlen spring. Vi vil følge jagten gennem 100 spring og skal derfor tildele variablen 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 søjle 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 sværtes 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.
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Case 1: Haren og hunden
Men vi kan også illustrere løsningen
grafisk. Vi skal da oprette et punktdiagram med spring ud af førsteaksen og
hund op af andenaksen. Vi kan da sværte 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 afsat ud af førsteaksen, og den anden søjle, dvs. hund, er afsat op af andenaksen.
For også at få haren med ind i diagrammet, skal vi klikke på etiketten
hund op af andenaksen, hvilket nemmest sker ved at taste TAB et passende
antal gange idet vi da cyklisk gennemløber indtastningsfeltet for første akse,
indtastningsfeltet for andenaksen og
grafrummet. Når vi er på indtastningsfeltet 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 kontekstmenuen CTRL MENU for at få adgang til at tilføje en Y-variabel:

Det giver netop mulighed for at tilføje
haren op ad andenaksen. Vi ser da hvordan hunden indhenter haren (og på grafen – 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 grafisk repræsentation.
Det er nu på tide at få nogle ligninger i
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spil. Som man kan se af graferne er
sammenhængene åbenlyst lineære, dvs.
hundens position afhænger lineært af
antallet af spring og tilsvarende for haren. 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 ligningerne direkte. Vi udfører derfor en
lineær regression i Diagrammer- og Statistik-værkstedet ved at vælge Regression fra Undersøg data-menuen. Ved skiftevis at klikke på linjerne (helt ude i enden!) med musen får vi da oplyst ligningerne for såvel hunden som haren:
 = ݕ9.∙  ݔ+ 0. og  = ݕ7.∙  ݔ+ 150.
De samme resultater kunne vi naturligvis 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 Statistikmenuen. Vi skal nu udfylde en dialogboks som vist. Vi springer da fra punkt
til punkt med TAB og trækker rullegardin-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 datapunkterne jo netop falder præcist på to
rette linjer. Vi genfinder altså de samme
ligninger som i Diagrammer og Statistik-værkstedet:
 = ݕ9.∙  ݔ+ 0. og  = ݕ7.∙  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 lister) vi ønsker afsat ud af x-aksen henholdsvis y-aksen. Vi kan selvfølgelig bare
skrive navnene direkte ind, men vi kan
også vælge dem fra en liste over de mulige variable ved at taste VAR (eller CTRL
L for listen over variable). I første omgang vælger vi spring og hund. Bagefter
benyttes TAB til igen at komme ind i indtastningslinjen, hvor vi denne gang væl-
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ger spring og hare.
Resultatet kan godt virke lidt skuffende, for der dukker kun et enkelt grafpunkt op i (0,0). Men det er fordi der ikke
er autoskalering knytte til Graferværkstedet. 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 hinanden. Men da vi nu er i et geometrisk
værksted, kan vi vælge linje fra Punkter
og linjer-menuen og afsætte to rette linjer ud fra endepunkterne på de to dataserier for hunden og haren. Husk at taste ESC for at komme ud af linjeværktøjet når du er færdig med at afsætte linjerne. Vi kan da ikke blot se at datapunkterne ligger på rette linjer, men vi
kan også finde ligningerne ved at flytte
markøren hen til linjerne og vælge kontekstmenuen Koordinater og ligninger
ved at taste CTRL MENU. Vi kan endda
farve linjerne, så de kommer i overensstemmelse med farvelægningen af de to
punktserier for hunden og haren.
Endelig kan vi vælge menupunktet
Skæringspunkt(er) på Punkter og linjer-menuen og dermed finde det punkt,
hvor hunden indhenter haren. For at
tydeliggøre skæringspunktet har vi skiftet attribut (med CTRL MENU) og derefter 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 symbolsk udregning af skæringspunktet. Det
åbner for en lang række vælg: For det
første valget af symbolsk værksted: Beregninger eller Noter, for det andet val-
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get af metode: Solve eller detaljeret ligningsløsning. 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 inputoutput bokse, der følger automatisk efter
hinanden linje for linje. Hvis man er fortrolig med lommeregneren TI-89 vil man
sikkert føle sig mest hjemme i Beregninger-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 indtaster de fundne ligninger
 = ܌ܖܝܐ9 ∙  ܖܑܚܘܛ,  = ܍ܚ܉ܐ7 ∙ 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 betegnelserne spring, hund og hare som symbolske 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 variable 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 opstillingen af ligningerne, idet der oprettes en
skabelon til indskrivning af ligningssystemet. Vi finder da igen at hunden indhenter haren efter 75 spring.
Bemærkning: Vi kan også hente skabelonen 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 overvældende, så vi viser også en detaljeret
løsning, hvor udgangspunktet er lignin-
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gen 9 ∙  = ݏ7 ∙  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 elegant 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 argument: For hvert spring mindskes afstanden 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 haren.
For at finde ud af hvor mange fod
hunden har løbet skal vi derefter blot
substituere de fundne antal spring i ligningen 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 været 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 kontekstmenu (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 Rektangel-værktøjet under Figurer. Derefter
har vi tegnet en vandret vektor med
vektor-værktøjet under Punkter og linjer (for at vise den akse, de løber væk
langs). Vi har også sat lidt tekst på figuren med kontekstmenuen CTRL MENU. I
Geometri-værkstedet kan teksten kun
fylde en linje. Efterfølgende må man derfor sætte teksten pænt op ved at vælge
Sammenkæd tekst på kontekstmenuen
for en tekst.
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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 indtastningslinjen forneden, når du aktiverer
en celle efterfølgende. Hvis indholdet af
en celle er for stort til at vise fuldstændigt, kan du også se det samlede
indhold af cellen i mikroskrift ved at flytte markøren hen til cellen. Flyt rundt i
regnearket med piletasterne!
Vi går så i gang med vores første beregning, hvor vi vil finde rækketotaler,
søjletotaler og den samlede total. Vi tilføjer 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 indskriver formler i regnearket ved at starte
med et lighedstegn =. Herefter skriver
man udtrykket, der skal beregnes, i dette 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 cellen. 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 overlevende. Du kopierer derefter indholdet af
celle B5 over i nabocellen C5 med CTRL
C og CTRL V og har nu også fået udregnet 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 søjletotalen =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 altså 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 Overlevende 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 formelrækken  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 numerisk variabel), så vi skal benytte et kombinationsdiagram. Vi vælger derfor
kombinationsdiagram fra Data-menuen
(eller kontekstmenuen CTRL MENU) og
vælger kategorilisten klasse som X-liste,
antalslisten overlevende som værdiliste/kategoriliste og viser diagrammet
på en ny side. Der fremkommer som
vist et søjlediagram med kategorierne ud
af førsteaksen og antallene (frekvenserne) 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 kombinationsdiagrammet med tilhørende hjælpetekst:
Vi skifter nu til et cirkeldiagram, hvor
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cirklen netop repræsenterer 100% og de
enkelte udsnit derfor direkte repræsenter procentdelen. Vi bruger derfor kontekstmenuen CTRL MENU til at skifte til
et cirkeldiagram. Læg mærke til at der
denne gang kun oplyses procenter!
Derefter gentager vi den samme procedure for kombinationsdiagrammet, der
viser omkomne fordelt på de tre klasser.
Vi har dermed frembragt to cirkeldiagrammer, der viser fordelingerne for såvel 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 tydeligvis de omkomne, mens der er uforholdsmæssigt mange overlevende fra
klasse I passagererne. De rige passagerer har altså haft betydeligt større chance for at overleve end de fattige.
Man kan også illustrere de procentuelle fordelinger direkte i regnearket. Det
er en del af det samfundsfaglige beredskab 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 kopien af tabellen vi nu vil omdanne til en
procenttabel, der viser søjleprocenter.
Vi starter i celle B7 og indskriver
formlen
ܾ2
∙ 100.
=
ܾ$5
Her står b2 for antal overlevende på første klasse, mens b$5 står for det samlede 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 decimalpunktum efter 100 for at tvinge regnearket 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 procenttabellen 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 overlevende 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
ݎæ݈݇݇݁ܽݐݐ
∙ ݏø݆݈݈݁ܽݐݐ
݂=݈ܽݐ݊ܽݐ݁ݐ݊݁ݒݎ
݈ܽݐݐݐ݈݁ ݉ܽݏ
Som før opretter vi derfor en kopi af den
oprindelige tabel og indsætter den nedenunder procenttabellen. Det forventede 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 domænet 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 differenserne mellem de observerede og de
forventede antal. Vi ser da at der overlevede 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-teststørrelsen. 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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(ܾ2 − ܾ12)ଶ
= 51.6316
ܾ12
og finder igen at de overlevende fra første klasse har de største bidrag.
Vi kan udbygge den foregående beskrivende statistik med en egentlig test.
Chi2-testet for uafhængighed hedder 2uafhængighedstest (på amerikansk 2way
test, fordi tabellen både læses vandret og
lodret). Vi finder da at vi skal oplyse matricen bestående at de observerede hyppigheder.
Men en matrix er det samme som en
liste af lister! Og vi har jo allerede overført antallene for overlevende og omkomne til lister, da vi konstruerede vores
kombinationsdiagrammer.
For at kunne læse, hvad der står i testen tilpasser vi først størrelsen til maksimal søjlebredde (CTRL MENU). Vi ser
da at 2-teststørrelsen er 133.052, at pværdien er 1.28·10-29 (hvilket er ekstremt småt)samt at antallet af frihedsgrader 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 astronomisk lille og der er derfor intet som helst
belæg for 'retfærdighed' i forbindelse
med forliset! Hvis man som fattig passager 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 Noterværkstedet. Her viser vi det for afvekslingens 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 fornavn 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 grafisk. Da teststørrelsen er så ekstrem vil
vi i stedet finde den kritiske værdi for
teststørrelsen svarende til signifikansniveauet 5%. Vi skal da have tegnet grafen
for 2-fordelingen med 2 frihedsgrader:
chi2Pdf(x,2), hvor Pdf står for Point Distribution Function. Vi opretter da først
2 tomme variable x_var og y_var, så vi
kan få adgang til at tegne i et Diagrammer og Statistik-værksted. Grafen tegnes med Plot funktion fra Undersøg
data-menuen. Koordinatsystemet tilpasses med kontekstmenuen
Zoom>Indstillinger for vindue. I øvrigt
er denne fordelingsfunktion netop ekೣ

sponentialfunktionen భమ ∙ ݁ି 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 forskellen mellem de observerede værdier
og de forventede værdier (såfremt klasse
og skæbne er uafhængige) altså statistisk signifikant på 5% signifikansniveauet. 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 Grafer-værksted og tilsvarende afsat den
kritiske værdi. Den kritiske værdi beregnes da ud fra en tekst-boks (CTRL MENU), hvorefter den overføres til x-aksen
ved hjælp af menupunktet Overfør måling fra Konstruktion-menuen. Til slut
oprejses den vinkelrette fra den kritiske
værdi (ved hjælp af vinkelret fra Konstruktion-menuen) og vi bruger kontekstmenuen til at få oplyst ligningen for
den vinkelrette.
I Diagrammer og statistikværkstedet kan vi nu finde arealet under
grafen til højre for den kritiske værdi
(dvs. arealet af halen) ved at flytte markøren hen til grafen og bruge kontekstmenuen Skraver under funktion. Vi
flytter da først markøren hen til uendelighedsboksen −∞ 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 tilsvarende markøren hen til grafen og vælger
integral-værktøjet i Undersøg Grafmenuen med CTRL MENU. Denne gang
kan vi ikke integrere ud til uendelig, da
integralet skal ligge indenfor grafrummet. Så i stedet klikker vi på koordinatsystemets begyndelsespunkt som den
nedre grænse og det kritiske punkt på xaksen 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 grafiske værksteder kan altså bruges.
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Differentialligninger med TI‐Nspire CAS version 3.1

Der er tilføjet en ny graftype til Graf‐værkstedet kaldet Diff lign. Denne nye graftype er en implementering
af differentialligningerne som vi kender dem fra TI‐89.

I indtastningslinjen kan man nu indsætte en differentialligning på formen y1’ = udtryk i x og y1, fx
y1’ = 0.2∙y1(5‐y1)
for en logistisk differentialligning. Navnet for den afhængige variabel y1 kan vælges frit. Men den uaf‐
hængige variabel skal hedde x. Hvis man arbejder med flere differentialligninger kan de også sagtens være
koblede. Der kan arbejdes med et vilkårligt antal koblede differentialligninger. Læg mærke til at der kun kan
arbejdes med systemer af førsteordens differentialligninger. Hvis man vil lege med anden ordens differen‐
tialligninger skal de altså først omskrives til et system af første ordens differentialligninger.
Når man har indsat begyndelsespunktet tegnes grafen som et punkt plot, idet der udregnes en numerisk
liste af punkter på grafen. Man kan da skifte til et linjeplot ved at vælge attributter.
1
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Man kan gribe i startpunktet (skift evt. attribut for at gøre det tydeligere) og trække det rundt. Så man kan
se hvordan løsningen afhænger af startpunktet. Hvis man vil lege med mere end et startpunkt af gangen
kan man klikke på ikonet
(lige ved siden af startpunktet) og indsætte op til fire uafhængige startpunkter.

Man kan også gå ind i indstillinger for differentialligninger ved at klikke på ikonet
helt ude til højre eller
ved at højreklikke på grafen og vælge det sidste menupunkt: Redigér parametre. Der åbnes da for en ind‐
stillings‐menu for differentialligninger:
Løsningsmetode: Der kan vælges mellem Euler og Runge‐Kutta‐metode.
Eulermetoden er nem at forklare, men Runge Kutta metoden er meget
mere præcis.
Iterationer mellem plottrin: Man kan sætte antallet af beregnede punk‐
ter op, men stadigvæk kun nøjes med at afbilde med faste mellemrum.
Felt: Der kan vælges mellem hældning (linjeelement) og retning (vek‐
tor). Slås hældning fra, kan man skifte til brugerdefinerede akser!
Akser: Vælges brugerdefinerede akser kan man selv kontrollere hvilke
variable, der afsættes ud af akserne. Det er en stor styrke ved fx koble‐
de differentialligninger. Men akseindstillingen slår igennem på alle dif‐
ferentialigningsvinduer i samme opgave!
Feltopløsning: Bestemmer antal linjeelementer i vandret retning.
Retningsfelt i x =: Hvis differentialligningen ikke er autonom, dvs. af‐
hænger af x, kan man se linjefeltet til et bestemt tidspunkt x.
Hvis man højreklikker på differentialligningen har man som det ses for‐
skellige muligheder for oplysninger om grafen:
Rediger relation: Hvis man vil rette i forskriften for differentialligningen.
Spor: Man kan spore grafen og få oplyst koordinaterne løbende. Trykkes
ENTER fastfryses koordinaterne til grafen.
Vis tabel (Ctrl T): Viser en tabel over den numeriske løsning. Tabellen
slås fra igen ved endnu et klik på CTRL T (mens man er i grafrummet).
Når man har løst differentialligningen numerisk/grafisk er den til rådig‐
hed både som numeriske lister og som funktionsudtryk.
Selve differentialigningen er gemt i funktionen y1p (hvor p står for prime, dvs. mærke). Løsningen er gemt
som de1.y1_01 (hvilket man kan finde i variabellisten eller ved at skrive de1. (jfr. stat.)).
2
58

Velkommen til TI-Nspire CAS version 3.2

Differentialligninger med TI-Nspire CAS: Kursus noter til T3-kursus september 2012

Man kan som vist benytte dette til at foretage en sammenligning mellem den numeriske løsning og den
eksakte løsning (der fås frem ved at anvende desolve‐kommandoen). Læg mærke til at den numerisk grafi‐
ske løsning er bundet til de aktuelle vinduesgrænser, dvs. den er kun defineret indenfor det x‐interval, der
rent faktisk kan ses i vinduet. Læg også mærke til løsningsfunktionen er defineret ud fra en interpolation af
den numeriske liste frembragt ved Eulers eller Runge Kuttas metode. Interpolate‐kommandoen tager tre
argumenter: Først listen over x‐værdierne (som er en ækvidistant serie af tal), dernæst listen over de be‐
regnede y‐værdier og endelig listen over tangenthældningerne (der fås direkte ud fra differentialligningen,
der netop udtrykker hældningen ud fra x‐værdien og y‐værdien). Der er tale om en kubisk interpolation,
dvs. i hvert delinterval mellem to på hinanden følgende x‐værdier, følger den numeriske løsningsfunktion
det entydigt bestemte tredjegradspolynomium, der har de samme y‐værdier og de samme tangenthæld‐
ninger i intervalendepunkterne.
Når vi har løst differentialligningen numerisk grafisk har vi altså adgang til løsningsfunktionen som en funk‐
tion, hvilket gør at vi kan tegne grafer for forskellige kombinationer af variable efter eget valg svarende til
de brugerdefinerede koordinatsystemer i differentialligninger. Det sikrer også at vi kan anvende simple
geometriske konstruktioner, da vi nu ikke længere er bundet til at repræsentere løsningen som et punkt‐
plot. Her har vi kopieret grafværkstedet ind på en ny side og skiftet til almindeligt funktionsplot, og plottet
såvel den symbolske løsning, som den interpolerede numerisk/grafiske løsningsfunktion.
3
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Overensstemmelsen er ikke prangende, men det skyldes jo netop at vi har anvendt en Euler‐metode i løs‐
ningen. Skifter vi til RK‐metoden bliver det straks svært at skelne.

Punktplottet for den numerisk/grafiske løsning kan spores ligesom vi kan oprette en tabel over den nume‐
risk/grafiske løsning ved hjælp af CTRL T (eller højreklik i grafrummet).
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Tabellen er dog fremkommet på basis af funktionsudtrykket og skal derfor tilpasses de x‐værdier, der ligger
til grund for punktplottet. De derved fremkomne resultater stemmer overens med interpolationsudtrykket
(hvor vi nu har skiftet til Runge‐Kutta metoden).

Vi konstruerer endelig et faseplot for differentialligningen, dvs. vi afsætter tangenthældningen y’ som funk‐
tion af y. Det kan vi selvfølgelig oprette direkte på baggrund af differentialligningen, men vi opretter det i
stedet som grafen for en parameterfremstilling, hvilket gør det muligt at koble løsningsgrafen direkte til
faseplottet. Vi afsætter altså løsningsfunktionen y1 ud af x‐aksen og den afledede y’ op af y‐aksen.

For at forstærke sammenhængen mellem de to grafer har vi indført en skyder t_val, som vi overfører til x‐
aksen i højre løsningsrum. Ved hjælp af passende vinkelrette og skæringer kan vi nu følge grafen i højre
løsningsrum, herunder aflæse såvel y‐værdi y_val som y’‐værdi yp‐val (repræsenteret ved tangentens
hældning). Disse to værdier kan derefter lagres og overføres til det venstre grafrum. Her kan vi så igen ved
hjælp af passende vinkelrette og skæringer konstruere det tilhørende grafpunkt i venstre grafrum. Trækker
vi i skyderen kan vi derfor se hvordan løsningspunktet i højre grafrum afspejles på det tilhørende faseplat i
det venstre grafrum. Hver for sig kan vi selvfølgelig spore de to grafer, men ved at inddrage skyderen kan vi
sammenkoble de to sporinger og der i gennem understrege ækvivalensen af de to repræsentationer.
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Romeo og Julie (et studie i ulykkelig kærlighed)
Første akt. De elskende plages af en manglende tilpasning af deres gensidige følelser overfor hinanden.
Romeo (kølig): "Min kærlighed til Julie falder i takt med hendes følelser for mig!"
Julie (varmblodet): "Min kærlighed til Romeo vokser i takt med hans følelser for mig!"
Vi lader x repræsentere Romeo's følelser for Julie og y repræsentere Julies følelser for Romeo. Tiden måles i
dage (0‐60), og deres følelser måles på en skala fra ‐5 til 5, hvor 0 er ligegyldighed:
Følelse Hysterisk had Begyndende afsky Ligegyldighed Spirende forelskelse Ekstatisk kærlighed
Værdi
‐5
‐2.5
0
2.5
5
Ligningerne til modellen for deres kærlighedsaffære ser således ud
dx
= −0.2 ⋅ y
dt
dy
= 0.8 ⋅ x
dt

Vi antager nu, at Romeo ser Julie for første gang til tidspunktet t = 0, og at han straks bliver tiltrukket af
hende (dvs. x(0) = 2). Julie derimod er naturligvis i første omgang ligeglad (y(0) = 0), men situationen er
selvfølgelig ustabil! Vi opretter et differentialligningsværksted og indsætter de to differentialligninger idet
vi udnytter at vi kan omdøbe de uafhængige variable:

I første omgang får vi kun en almindelig graf for Romeo at se (den kan kun vise en løsningsgraf ad gangen,
så vi skal slukke for Romeo for at få lov til at se grafen for Julie.

Men her kan vi jo skifte graftype til faseplot for Romeo og Julie, idet vi vælger et retningsfelt:
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Læg mærke til at vi har skiftet løsningsmetode til Runge Kutta og at vi følger deres kærlighedsliv i 3 uger!

For så også at få vist tidsgraferne skifter vi graftype til almindelige funktioner og udnytter at vi nu kender de
numerisk grafiske løsningsfunktioner:

Fortolkning: Julie oplever langt større følelsesmæssige udsving end Romeo. Hun begynder at blive svimmel
på grund af sine følelsesmæssige rutsjeture og beslutter sig for at søge hjælp fra en studievejleder.
7
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Bemærkning: Hvis vi skifter graftype til parameterfremstillinger kan vi kan endda sætte graferne ind på den
samme side, så man kan se samspillet mellem de forskellige repræsentationer:

På en stor skærm kan vi endda indsætte en skyder og følge de tre løsningskurver synkront.
Anden akt: Julie er dybt påvirket af hendes kærlighedsaffære, hun distraheres nemt, begynder at ligge
søvnløs om natten, og hun glemmer alt om sine lektier. Studievejlederen foreslår derfor at hun tager noget
beroligende, der dæmper hendes følelsesmæssige reaktioner.
Den beroligende effekt inddrages i modellen ved at tilføje et nyt led i differentialligningen for Julies følelser
for Romeo (dvs.‐0.1y). Startværdierne og ligningen for Romeo's følelser antages at være de samme. De nye
ligninger ser derfor således ud
dx
= −0.2 ⋅ y
dt
dy
= 0.8 ⋅ x − 0.1⋅ y
dt
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Fortolkning: De beroligende midler har en dæmpende virkning på hele kærlighedsaffæren.
Både Romeo og Julie er rystet over deres forsvindende forhold. De beslutter sig derfor for at søge en anden
rådgivning.
Tredje akt: Julie stopper med de beroligende midler og sammen søger hun og Romeo en ny rådgiver. De
bliver begge sendt til behandling for at lære at ændre deres reaktionsmønstre overfor hinanden. Romeo
lærer at acceptere Julies kærlighed, og nu begynder hans følelser derfor først at falde, hvis hun bliver alt for
kærlig (y > 2):
dx
= −0.2 ⋅ ( y − 2)
dt

Julie lærer tilsvarende at styre sin reaktioner, hendes kærlighed vokser nu kun når Romeo bliver meget
kælen (x > 2):
dy
= 0.8 ⋅ ( x − 2)
dt

Tag nu udgangspunkt i de samme begyndelsesbetingelser x(0) = 2 og y(0) = 0.
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Har de endelig fundet lykken?
Der er selvfølgelig mange muligheder for variationer!
Tilsvarende er der mulighed for at omskrive differentialligningssystemerne i de tre akter til førsteordens
differentialligninger i x og y, henholdsvis anden ordens differentialligninger i t og x eller t og y. Det giver
mulighed for at undersøge de analytiske løsninger for kærlighedsdramaet.
Øvelse 1: Opstil for hver af de tre akter de tilhørende førsteordens differentialligninger i x og y og find de
eksakte ligninger for faseplotskurverne. Kontroller overensstemmelsen med de grafiske løsningskurver.
Øvelse 2: Opstil for hver af de tre akter de tilhørende andenordens differentialligninger i (t,x) henholdsvis
(t,y) og find de eksakte ligninger for parameterkurverne.
Kontroller overensstemmelsen med de grafiske løsningskurver.
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Kemiske formler TI-nSpire (version 3.2)

GS-30. juli 2012

Gør et nSpire-dokument klart, og vælg applikationen noter.
[Læg for resten mærke til, at der nu er mulighed for at vælge skrifttype, fontstørrelse mm. i noter. Det ser dog ud til, at de ikke
alle sammen duer til kemiske formler]

Vi skal nu til at skrive en kemisk formel. Det gøres ved at indsætte et kemifelt
CTRL + E
Et kemifelt ligner til forveksling et matematikfelt, blot er den yderste ramme giftiggrøn (hvor
matematikfeltet er rødt).
 Man skriver formlen, som man udtaler den. Programmet gætter selv, om det skal være store eller
små bogstaver, og om tallene skal være lavtstillede.
Hvis programmet gætter galt, så må man klare det manuelt.
Taster man vand, bliver det rigtigt.
Taster man carbonmonoxid, gætter programmet på cobalt.
Måske er det mest pædagogisk altid at få eleverne til altid at vælge store bogstaver selv.
 Højtstillede tegn til ioner fås ved hjælp af ^-tegnet.
 Reaktionspilen  fås ved at skrive = inde i kemifeltet.
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#4

Skrifttyper: Fonte, x0, … i TI-nSpire (version 3.2)

GS-8. august 2012

Gør et nSpire-dokument klart, og vælg applikationen noter.

Man lægger straks mærke til, at der er kommet et bånd med ikoner for skrifttyper mm. (det kan i øvrigt
skjules/vises ved at klikke på den lille trekant under I).
Det er de engelske forkortelser, der benyttes, fx hedder kursiv I = Italics, og fed hedder B = Bold
Nu kan vi altså skrive tekster i vores yndlingsfont. Det er ikke alle, der virker i formler.

Det er nu blevet muligt at skrive indicerede variable.
Man skriver indicerede variable enten ved hjælp af en matematikskabelon eller ved brug af en af de nye
ikoner for skrifttyper. Den første bruges mest i formler, den anden mest i tekst.
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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 komplicerede graf-problemer i uendelighedsprojektet. Animationer giver liv i undervisningen 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 Transformationsmenuen i Geometri-værkstedet:

Det er specielt Drejning, som afhænger af drejningsvinklen α, og Multiplikation, 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 parallelforskyde figuren med en vektor, der forbinder startpunktet med ankerpunktet. Hvis figuren skal drejes bruger vi en drejning med en variabel drejningsvinkel 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 visuelt 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

1
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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 ( a + b) 2 = a 2 + b 2 + 2 ⋅ a ⋅ b . Men vi vil nu flytte
rundt på trekanterne, så de hver for sig placeres i et hjørne af det store kvadrat. 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 kvadrat. Parallelforskydningen kontrolleres af en lang vandret vektor, som vi forskyder langs:

Vi indføre nu fire enhedsskydere, der skal styre forskydningerne af de fire trekanter: 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),
2
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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 position. 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 kontrolpunkt, der glider frem og tilbage mellem startpunktet og slutpunktet for den
røde trekant.
Vi konstruerer derefter en vektor fra startpunktet til kontrolpunktet og parallelforskyder den røde trekant langs denne vektor. Den forskudte trekant farves 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 kvadrat 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 areal, dvs. c2 = a2 + b2..
4
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Figuren er naturligvis fuldt dynamisk. Trækker vi i delepunktet for grundlinjen
i det første kvadrat følger alt med.

5
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Eksempel 2: Kongestolen
Vender vi os nu mod Euklids bevis, den såkaldte kongestol, er transformationerne mere komplicerede og animationen skal derfor opbygges mere omhyggeligt. 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 hypotenusen.
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 tilgængelig 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 etiketten b2). Men det er altså ikke en parallelforskydning, idet det stykke, der
6
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forskydes vokser proportionalt med afstanden til forskydningslinjen. Forskydningen 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 farves lyseblå og vi fjerner farven for det oprindelige lyseblå kvadrat. Vær omhyggelig med konstruktionen af parallelogrammet, så det ikke forsvinder, når du
deformerer den retvinklede trekant. Du må ikke bruge skæringspunkter med
katetekvadratets sider i konstruktionen!
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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 beregnede 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. Kontroller, 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.
8
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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 højde, 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 multiplikation af D ' omkring C ' med skyderens værdi som forstørrelsesfaktor. Derved
frembringes et nyt kontrolpunkt. Til sidst konstrueres parallelogrammet udspændt af den drejede grundlinje og kontrolpunktet som hjørnepunkt.
9
79

Velkommen til TI-Nspire CAS version 3.2

Animationer i TI-Nspire CAS version 3.1

10
80

Velkommen til TI-Nspire CAS version 3.2

Animationer i TI-Nspire CAS version 3.1

Du kan nu skjule den drejede figur fra det andet trin, så du kun beholder parallelogrammet fra det tredje trin. Samtidigt kan du skjule hjælpelinjer og overflødige 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 lodret linje, dele den i felter ved hjælp af cirkler med faste radier og tegne de nødvendige 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 halvlinje ud fra startpunktet. Når vi så skal konstruere ankerpunktet går vi således
frem:
12
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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 beregning 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 startpunktet som udgangspunkt for multiplikationen, slutpunktet, som det geometriske
objekt, der skal multipliceres, og skyderværdien (ud for tekstboksen!) som forstørrelsesfaktoren:

Trækker vi nu i skyderen vil ankerpunktet bevæge sig fra startpunktet til slutpunktet.
Derefter er det et nørklearbejde at tegne drengen. Først oprettes en linje vinkelret 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 benyttes 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.

14
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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 bagsiden af figuren. Højrearmen er nemmest. Vi skal simpelthen dreje ankerpunktet for hånden omkring skulderpunktet. Drejningsvinklen bestemmes af enhedsskyderen. 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 drejningsvinklen 40·sin(5040·time), dvs. værdien af den:

Skulderpunkt
Håndpunkt
Hoftepunkt
Knæpunkt
Fodpunkt

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 høj15
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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:

16
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Vi benytter da en lidt anden teknik, idet vi kan overføre en måling til en polygon. Vi tegner derfor først polygonen med udgangspunkt i startpunktet. Derefter 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 takkede 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 venstre til højre, vil ankerpunktet for bjergklatringen derfor glide fra startpunktet
op til slutpunktet.
17
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Til slut nogle bemærkninger om opbygningen af den samlede scene ud fra hovedprincippet:
Nye figurer tegnes altid, så de ligger foran gamle figurer.
Når man vil opbygge scenen med munken, der vandrer op ad bjerget, mens solen går hen over himlen, skal man altså starte med solen først, for den skal ligge 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 munken denne gang går bagved. Det giver liv i scenen:

18
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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 automatisk 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 indsætte koden i en web-side, som du selv har adgang til at redigere):

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 ++).

2
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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 playeren 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 bedre opløsning fx til SVGA (800×600) eller XGA (1024×768) ved at gå ind og rette i
html-koden med en teksteditor, fx NotePad.

20
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1. Kuglen
1.1 Parameterfremstillinger: Betydningen af parametrene t og u
Med den nye version af TI-Nspire CAS er rumgeometrimodulet kraftigt udvidet, først og fremmest med
parameterfremstillinger. Det åbner muligheden for realistiske visualiseringer af simple rumgeometriske
objekter som fx kugler, kegler og cylindre.
Vi begynder med at se på parameterfremstillingerne. Ved at højre klikke i grafindtastningsfeltet åbnes mulighed for at arbejde med parameterfremstillinger:

De to parametre hedder t og u og deres definitionsintervaller kan findes ved at klikke på ikonet

:

Selv om man selvfølgelig kan ændre på disse intervaller vil vi beholde dem i det følgende og udnytte deres
særlige egenskaber. Spørgsmålet er så hvordan man bedst kan tolke disse parametre. Den første parameter
t, der løber fra 0 til 2, er den samme som parameteren t i de 2-dimensionale parameterfremstillinger:

Parameteren t kan derfor tolkes som den polære vinkel t, dvs. vinklen rundt omkring z-aksen. I 2 dimensioner har cirklen med radius r parameterfremstillingen

 x1(t )  r  cos(t )

 y1(t )  r  sin(t )

1
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I 3 dimensioner kan vi tilsvarende tage udgangspunkt i parameterfremstillingen
 xp1(t )  f (u)  cos(t )

 yp1(t )  f (u)  sin(t ) ,

 zp1(t )  g(u)

hvor parameteren t altså kan tolkes som længdegraden, dvs. vinklen rundt langs ækvatorcirklen i x-yplanen, og hvor f(u) angiver den polære radius, dvs. afstanden til z-aksen og g(u) højden langs z-aksen.

Tolker vi ydermere u som den sfæriske vinkel med z-aksen, dvs. den astronomiske polvinkel, der er nært
beslægtet med brfeddegraden, kan vi nemt frembringe en parameterfremstilling for kuglen med radius r,
idet afstanden til z-aksen er givet ved f (u)  r  sin(u) ligesom højden langs z-aksen er givet ved
g(u)  r  cos(u) .

2
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Den samlede parameterfremstilling for en kugle med radius r er derfor givet ved parameterfremstillingen
 xp1(t )  r  sin(u)  cos(t )

yp1(t )  r  sin(u)  sin(t )

 zp1(t )  r  cos(u)

Du kan få parameterfremstillingen at se ved at lade musen pege på kuglen (men mister farven!)

3
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1.2 Kuglens attributer: Gitterinddelinger, transparens og spotlight
Når vi vil visualisere en kugle skal vi passe på at det kun er den del af kuglen, der ligger indenfor scenen, der
bliver vist. Hvis radius bliver for stort i forhold til scenens udstrækning afskæres kuglen altså:

Men det kan man selvfølgelig løse ved at sætte koordinatsystemets grænser op.
Tilsvarende kan man regulere gitterinddelingen ved at højreklikke og vælge attributter:

4
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Vi ser da at der er valgt 21 gitterpunkter langs den første parameter t og tilsvarende 21 gitterpunkter langs
den anden parameter u. Derefter følger transparensen/gennemsigtigheden, der er sat til 30%, og trækker
man videre i attributterne følger en indstilling for spotlight. Men tilbage til gitterinddelingerne: Med 21
gitterpunkter fås 20 gitterintervaller, og det er ikke det mest hensigtsmæssige valg for en kugle.
Idet vi husker at parameteren t svarer til vinklen rundt omkring z-aksen, så repræsenterer parameteren t
netop længdegraden. Det vil derfor være naturligt at opdele t-parameteren i 48 intervaller, der hver svarer
til ½ time eller 7½°.
Tilsvarende svarer parameteren u til vinklen med z-aksen. Den er altså nært beslægtet med breddegraden,
der jo svarer til vinklen med ækvatorplanet. Den samme vinkelinddeling som langs ækvator fører da til en
opdeling i 24 intervaller, der igen hver for sig svarer til 7½° langs meridianen.
Vi sætter derfor gitterinddelingerne op til 49, henholdsvis 25:

Man kan godt lege med gitterinddelingerne og arbejde med meget grove gitterinddelinger:
Deler vi vandret rundt langs ækvator i 4 lige store intervaller og lodret langs meridianen i 2 lige store intervaller får vi afbildet kuglen som et regulært oktaeder. Det kræver altså 5 gitter punkter for t og 3 gitterpunkter for u.
Deler vi i stedet vandret rundt langs ækvator i 5 lige store intervaller og lodret langs meridianen i 4 lige
store intervaller får vi afbildet kuglen som et ikosaeder. Det kræver altså 6 gitterpunkter for t og 5 gitterpunkter for u. Men det er desværre ikke regulært. Det er kun det øverste og nederste hjørne, der svarer til
hjørnerne i et regulært ikosaeder. Det ser sjovt ud, men det er altså ikke ægte polyedre, men bare afstumpede kugler.

5
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1.3 Farvelægning af kuglen
Vi vender tilbage til kuglen. Udover parameterinddelingerne kan vi lege med farvelægningen. Der er grundlæggende to muligheder: Vi kan farvelægge med 15 farver som i 2 dimensional geometri. Vi kan også farvelægge med 3 dimensionale farveskemaer, hvilket giver mulighed for at farve inderside og yderside forskelligt mm. Herunder kan vi anvende betinget farvelægning, så fx topfarven afhænger af fx kuglens radius. Vi
viser begge teknikker med kuglen:
Først farver vi 2-dimensionalt og vælger fx rød som udfyldningsfarve og blå som linjefarve:

Det er helt ligetil og vi kan bare anvende farvelægningsikonerne på bjælken.
6
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For at få adgang til de 3-dimensionale farvelægningsskemaer højreklikker vi på kuglen og vælger Farve >
Brugerdefineret plotfarve …:

Vi ser da at vi kan skelne mellem inderside og yderside – her kaldet top og bund, samt at vi kan lægge en
graduering af regnbuens farver ind over figuren, så farven veksler alt efter højden eller stejlheden. Læg
mærke til at disse betegnelser er valgt ud fra grafplotningen af 2-dimensionale funktioner z = f(x, y)og svarer til at lege tampen brænder! Her viser vi det for kuglen:

Graduering efter højde:
Lav = blå = kold, høj = rød = varm

Graduering efter stejlhed:
Vandret = blå = kold, lodret = rød = varm

Hvis vi skal se forskellen på inderside og yderside er vi nødt til at skifte til en halvkugle, så vi kan kigge ind!
Det kan gøres ved at pille i parameterintervallerne, men her viser vi en teknik, hvor vi i stedet ændrer på
parameterfremstillingen. Erstatter vi fx parameteren t med ½t fås kun den halve kugle: Derefter skifter vi
farvelægning til top = inderside = rød og Bund = yderside = blå:

7
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Det er top-bund farvelægningen, der kan gøres betinget ved at indføre et farveindeks. Vi højreklikker og
vælger Betingelser:

Læg mærke til at når variablen farve når værdien 10 forsvinder figuren! Betinget farvelægning kan altså
også bruges til at lade figurer opstå og forsvinde!
8
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1.4 Udsnit af kuglen
Vi slutter vores diskussion af kuglen med at vise hvordan man kan lave nogle simple kugleudsnit ved at
frembringe nogle simple snit i parametrene. Vi indfører derfor to ny skydervariable t_snit og u_snit, der
løber fra 0 til 1 og angiver hvor stort et udsnit af parameterintervallet vi ønsker at vise frem. Vi erstatter
altså parametren t med t_snit·t og parameteren u med u_snit·u:

Når vi trækker i t_snit lægger vi derfor et lodret kuglesnit som bevæger sig rundt om z-aksen. Når vi trækker i u_snit lægger vi et vandret kuglesnit, som bevæger sig lodret ned fra Nordpolen til Sydpolen. Her løber
t-snittene altid langs meridianerne, som er storcirkler. Men u-snittene løber langs lillecirkler undtagen for
u_snit = ½, hvor den løber langs ækvator. Hvis vi skal tegne sfæriske trekanter skal vi altså finde en mere
generel måde at snitte på! Vi kan endda lægge en kugle indenfor (med en radius der er 0.25 mindre), så
man kan se hvordan den yderste kugle trækkes ovenpå den inderste kugle og derigennem illustrere betydningen af de sfæriske koordinater.

9
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2. Cylinderen
Vi vender tilbage til den generelle parameterfremstilling
 xp1(t )  f (u)  cos(t )

 yp1(t )  f (u)  sin(t )

 zp1(t )  g(u)
Her angiver f(u) afstanden fra z-aksen, mens g(u) angiver højden langs z-aksen.
Hvis vi vil frembringe en parameterfremstilling for en cylinder med z-aksen som symmetriakse skal vi derfor
holde f(u) konstant lig med cylinderens radius r. Hvis højden af cylinderen netop er 2r, svarende til at kuglen med radius r er indskrevet i cylinderen kan vi bibeholde udtrykket for højden, dvs. sætte g(u) = r·cos(u).
Derved kommer u stadigvæk til at fungere som vinklen med z-aksen og dermed kommer u til at passe med
den tilsvarende breddegrad på kuglen! Parameterfremstillingen for cylinderen bliver altså
 xp1(t )  r  cos(t )

yp1(t )  r  sin(t )
 zp1(t )  r  cos(u)


Vi vælger attributter og sætter cylinderen til de samme gitterinddelinger som kuglen, dvs. 48 gitterintervaller for t (svarende til 49 gitterpunkter) og 24 gitterintervaller for u (svarende til 25 gitterpunkter). Hvis vi
udfolder cylinderen og bruger den til at kortlægge Jorden med, svarer det til den såkaldte Peters projektion.
Det vender vi tilbage til!
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2.1 Den indskrevne kugle: Cylinderprojektionen
Vi kan nu sammenligne cylinderen med den indskrevne kugle, idet vi tilføjer parameterfremstillingen for
kuglen:
 xp2(t )  r  sin(u)  cos(t )

yp2(t )  r  sin(u)  sin(t )
 zp2(t )  r  cos(u)

For at undgå farveinterferens sætter vi dog kuglens radius ned med 0.01!

Vi har anvendt de samme gitterinddelinger
for kugle og cylinder. Vi har også anvendt den
samme parametrisering af de to flader, så t
svarer i begge tilfælde til vinklen rundt om zaksen og u til vinklen med z-aksen. Vi kan
derfor projicere kuglen over på cylinderen ud
fra z-aksen ved at kuglepunktet projiceres
over i cylinderpunktet med samme højde og
samme vinkel, dvs. langs den vandrette linje
gennem kuglepunktet, der står vinkelret på zaksen. Det kaldes en cylinderprojektion. Vi
kan visualisere cylinderprojektionen på to
måder. Vi kan tegne den som halvlinjen gennem kuglepunktet (t0,u0) , der står vinkelret
på z-aksen.
Det kræver som vist en del benarbejde. Vi
slukker for nettene og sætter op for transparensen! Så tilføjer vi skydere for de to parameterværdier t0 og u0.
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Endelig tilføjer vi parameterfremstillinger for halvlinjen, startpunktet på kuglen (der tegnes som en lille rød
kugle med radius 0.15) og punktet på cylinderen (der tegnes som en lille blå kugle med radius 0.15). Endelig
har vi tilføjet parameterfremstillinger for breddecirkler og meridiancirkler på såvel kugle og cylinder for at
tydeliggøre afbildningsstrukturen:

Halvlinjen gennem punktet med de sfæriske parametre (t0,u0). Halvlinjen har fået længden 10, så den
rækker et stykke ud af scenen.

Den lille røde kugle repræsenterer skæringspunktet
med kuglen.
Den lille blå kugle repræsenterer skæringspunktet
med cylinderen.
Breddecirkel på kuglen gennem punktet med de
sfæriske koordinater (t0,u0). Kun t varierer.
Meridiancirkel på kuglen gennem punktet med de
sfæriske koordinater (t0,u0). Kun u varierer.
Breddecirkel på cylinderen gennem punktet med de
sfæriske koordinater (t0,u0). Kun t varierer.
Meridiancirkel på cylinderen gennem punktet med
de sfæriske koordinater (t0,u0). Kun u varierer.

t

xp3(t,u)  2    10  r  sin(u0 )  cos(t 0 )

t

 10  r  sin(u0 )  sin(t0 )
 yp3(t,u) 
2 

zp3(t,u)  r  cos(u0 )


xp4(t,u)  r  sin(u0 )  cos(t 0 )  0.15  sin(u)  cos(t )

 yp4(t,u)  r  sin(u0 )  sin(t0 )  0.15  sin(u)  sin(t)
zp4(t,u)  r  cos(u )  0.15  cos(u)
0

xp5(t,u)  r  cos(t 0 )  0.15  sin(u)  cos(t)

 yp5(t,u)  r  sin(t0 )  0.15  sin(u)  sin(t)
zp5(t,u)  r  cos(u )  0.15  cos(u)
0

xp6(t,u)  r  sin(u0 )  cos(t)

 yp6(t,u)  r  sin(u0 )  sin(t )
zp6(t,u)  r  cos(u )
0

xp7(t,u)  r  sin(u)  cos(t 0 )

 yp7(t,u)  r  sin(u)  sin(t0 )
zp7(t,u)  r  cos(u)

xp8(t,u)  r  cos(t )

 yp8(t,u)  r  sin(t )
zp8(t,u)  r  cos(u )
0

xp9
(t,u)

r

cos(
t

0)

 yp9(t,u)  r  sin(t0 )
zp9(t,u)  r  cos(u)


Det vanskeligste ved at håndtere kurver i rummet er sådan set at få adgang til farver og attributter, da man
ikke kan gribe fat i dem med musen – de er simpelthen for tynde! I stedet skal man gå ind i grafindtastningslinjen og højreklikke på farveikonet. Så får man adgang til såvel farver som attributter:
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Den anden mulighed er at konstruere en såkaldt metamorfose mellem kuglen og cylinderen, hvor man
gradvist deformerer kuglen, så den overføres i cylinderen vis de vandrette linjer, der udgår fra z-aksen vinkelret på z-aksen. Metamorfosen følger altså nøje projektionen, men i stedet for at udføre projektionen i ét
spring udfører den projektionen gradvist. Vi skal så bare indføre en skyder for metamorfosen, der går fra 0
til 1, så vi starter i kuglen ved 0 og slutter i cylinderen ved 1:

Vi benytter da den blandede parameterfremstilling:
xp10(t,u)  r  sin(u)  cos(t )  (1  metamorfose)  r  cos(t )  metamorfose

 yp10(t,u)  r  sin(u)  cos(t )  (1  metamorfose)  r  cos(t )  metamorfose
zp10(t,u)  r  cos(u)

Du skulle nu gerne have fået en god fornemmelse for cylinderprojektionen. Hvis den anvendes på Jordkloden fås det såkaldte Gall-Peters kort:
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2.2 Cylinderprojektionen er arealbevarende: Overfladen af en kugle
Her kommer så hovedsætningen (fra et matematisk synspunkt):
Den ovenstående cylinderprojektion bevarer arealer, dvs. ethvert udsnit på kuglen indesluttet af meridianer og breddecirkler overføres i te tilsvarende udsnit på cylinderen med præcis det samme areal!
Begrundelsen er meget simpel:
Først kigger vi på projektionen af en vandret breddecirkel. Da breddecirklen på kuglen har radius r  sin(u)
og breddecirklen på cylinderen har radius r, er den vandrette forstørrelsesfaktor netop givet ved

1
.
sin(u)

Dernæst kigger vi på projektionen af en lodret meridian. Den er mere kompliceret, da den afhænger af
højden, i det de lodrette længder skrumper mere og mere jo mere vi nærmer os polerne. Kigger vi på et lille
buestykke med længden ∆u på kuglen så vil det overføres i et lille linjestykke cos(u)  cos(u  u)   cos(u)

 cos(u)
  cos'(u)  sin(u) .
u
Det kan man også vise med en figurbetragtning uden brug af differentialregning:
på cylinderen. Den lodrette forstørrelsesfaktor er derfor givet ved

Den røde trekant og den gule trekant er ensvinklede: De er begge retvinklede og deres hypotenuser står
vinkelret på hinanden, mens kateterne er indbyrdes parallelle. Vi genfinder derfor vinklen u i bunden af den
gule trekant. Forholdet mellem den lodrette katete (cylinderstykket) og hypotenusen (der er meget tæt på
kuglestykket) er derfor givet ved:
lodret katete lodret katete
Forstørrelsesfaktor 

 sin(u)
cirkelbue
hypotenuse
Dvs. den lokale lodrette og vandrette forstørrelsesfaktor er reciprokke, hvorfor deres produkt er konstant!
Men det betyder jo netop at arealet bevares: De vandrette grundlinjer strækkes, de lodrette højder skrumper, men tilsammen bevares arealet, fordi den ene bliver præcis lige så mange gange mindre, som den anden bliver større. Men så må kuglen og cylinderen jo have præcis den samme krumme overflade, dvs. kuglens krumme overflade må være givet ved
Overfladekugle  Overfladecylinder ,krum  Omkredscylinder  højdecylinder   2  r   (2r )  4 r 2

Kuglens overflade er derfor præcis fire gange så stort som arealet af ækvatorcirklen: Okugle = 4r2.
14
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Læg også mærke til at hvis vi lukker cylinderen i toppen og bunden bliver den samlede overflade for cylinderen netop 4  r 2  2  r 2  6  r 2 . Kuglens overflade er altså netop 2/3 gange så stor som cylinderens
samlede overflade. Det er bemærkelsesværdigt at præcis det samme gælder for rumfangene. Men det
vender vi tilbage til lige om lidt!

2.3 Udfoldningen af en cylinder: Den krumme overflade af en cylinder
Her vil vi lige afklare formlen for den krumme overflade af cylinderen. Den kommer fra en udfoldning af
cylinderen, dvs. man skære den op langs en meridian og folder den ud så den er flad. En udfoldning er en
meget stærk afbildning, hvor man ikke bare bevarer arealer men også længder og vinkler, dvs. hele geometrien bevares i udfoldningen. Det er ikke alle figurer, der kan udfoldes. En kugle kan fx ikke udfoldes fordi
den er krum, men cylinderen og keglen kan – ligesom man kan udfolde polyedre.
Vi kan visualisere udfoldningen, men det kræver et nyt trick, da vi skal bygge parameterfremstillingen op af
to omgange: én del, der giver det flade stykke, og én del, der giver det resterende krumme stykke. Det klarer man normalt med en betinget kommando, men de er ikke tilladt i 3-dimensionale grafforskrifter, så i
stedet introducerer vi Heavyside funktionen:
1
H(x):  (1  sign(x))
2
Den er 0 for negative argumenter og 1 for positive argumenter. Hvis man skal sy to forskrifter sammen kan
det nu nemt gøres med en Heavysidefunktion, fx

 f (x), x  a
 H(a  x)  f (x)  H(x  a)  g(x)

g(x), x  a
Når x er mindre end a er det kun det første led, der giver et bidrag, nemlig f(x), og når x er større end a er
det kun det andet led, der bidrager, nemlig g(x). Vi strækker cylinderen lidt i lodret retning og udvider scenen pasende, så der bliver plads til en ordentlig udfoldning:
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3. Keglen
Vi vender igen tilbage til den generelle parameterfremstilling
 xp1(t )  f (u)  cos(t )

 yp1(t )  f (u)  sin(t )

 zp1(t )  g(u)
Her angiver f(u) afstanden fra z-aksen, mens g(u) angiver højden langs z-aksen.
Hvis vi vil frembringe en parameterfremstilling for en dobbeltkegle med z-aksen som symmetriakse skal vi
derfor sætte den vandrette afstand fra z-aksen f(u) lig med højden over x-y-planen g(u). Hvis højden af
dobbeltkeglen netop er 2r, svarende til at dobbeltkeglen kan indskrives i cylinderen kan vi bibeholde udtrykket for højden, dvs. sætte g(u) = r·cos(u). Derved kommer u stadigvæk til at fungere som vinklen med zaksen og dermed kommer u til at passe med den tilsvarende breddegrad på kuglen! Parameterfremstillingen for dobbeltkeglen bliver altså
 xp1(t )  r  cos(u)  cos(t )

 yp1(t )  r  cos(u)  sin(t )

 zp1(t )  r  cos(u)

Vi vælger attributter og sætter dobbeltkeglen til de samme gitterinddelinger som kuglen og cylinderen, dvs.
48 gitterintervaller for t (svarende til 49 gitterpunkter) og 24 gitterintervaller for u (svarende til 25 gitterpunkter).
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3.1 Cavalieri/Arkimedes bevis for kuglens rumfang
Vi kan nu sammenligne dobbeltkeglen med den omskrevne cylinder, idet vi tilføjer parameterfremstillingen
for cylinderen:
 xp2(t )  r  cos(t )

 yp2(t )  r  sin(t )
 zp2(t )  r  cos(u)


Men det mest overraskende resultat fås ved at sammenholde dobbeltkeglen med såvel kuglen som cylinderen! For at gøre illustrationen mere overskuelig placerer vi de tre figurer side om side:
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Hvis vi nu sporer figurerne, dvs. kører et vandret plan op gennem figurerne (der er blevet gjort mere transparente for bedre at vise skæringen med den vandrette plan), så vil vi få frembragt tre skæringscirkler med
radierne
Cylindersnittet:
r
Kuglesnittet:
r ·sin(u)
Keglesnittet:
r·cos(u)
Men det har den overraskende konsekvens at summen af tværsnitsarealerne for kuglen og keglen netop
matcher tværsnitarealet for cylinderen:
TværsnitKegle  TværsnitKugle 

   r  cos(u)     r  cos(u) 
2

2

  r 2   cos(u)2  sin(u)2  
  r 2  1  TværsnitCylinder

Men det har igen som konsekvens at rumfanget af cylinderen netop må være summen af rumfangene for
kuglen og keglen! Men rumfanget for dobbeltkeglen er netop 1/3 af rumfanget for cylinderen:

1
1
2
Vdobbeltkegle  2   G  h  2     r 2  r     r 3
3
3
3
2
3
VCylinder  G  h    r    2r   2    r
Heraf følger at kuglens rumfang må være de resterende 2/3 af cylinderens rumfang, dvs. kuglen har rumfanget:
2
2
4
Vkugle  VCylinder   2    r 3     r 3
3
3
3
Kuglens rumfang er derfor præcis to tredjedele gange så stort som rumfanget af den omskrevne cylinder:
2
4
Vkugle  VCylinder     r 3 .
3
3
Der findes altså nogle overraskende sammenhænge mellem cylinderen, kuglen og keglen.
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3.2 Udfoldningen af en kegle: Keglens krumme overflade
Ligesom cylinderen kan keglen udfoldes til en plan figur, hvilket giver mulighed for at finde dens krumme
overflade. For simpelhedens skyld udfolder vi kun den øverste af keglerne i dobbeltkeglen. Vi viser det med
en lidt simplere teknik end den vi brugte for udfoldningen af cylinderen, hvor vi samlede det hele i én parameterfremstilling. Her benytter vi to parameterfremstillinger: Én for keglen, der forsvinder lidt efter lidt
og én for viften, der dukker op lidt efter lidt. For at gøre det nemmere at se udfoldningen er keglen farvet
blå og viften farvet rød. De to parameterfremstilligner ser således ud:
Enkelt-Keglen:

Viften:

Bemærkning: Der er sat ½ foran parameteren u for kun at tegne den øverste kegle, henholdsvis den øverste vifte! Parameteren t er divideret med 2 i parameterfremstillingen for viften, fordi keglen ikke udfoldes
til en hel cirkel men kun et cirkeludsnit, men den samme buelængde! Da radius i keglens topcirkel er 3 er
den samlede buelængde 3  2 , men viften har radius 3 2 og derfor skal buelængden for viften tilsvarende
skaleres ned med

2.
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3.3 Sammenhæng mellem rumfang og overflade for cylinder, kugle og kegle
Vi kan kaste endnu et lys over de fundne formler for rumfang og overflade, ved at betragte afhængigheden
af radius r, der fastlægger størrelsen af kuglen, keglen og cylinderen.

Vi ser først på kuglen: Hvis vi giver radius r en lille tilvækst r, så vokser kuglen i alle retninger med et lag,
der netop har tykkelsen r. Tilvæksten i rumfang er derfor med god tilnærmelse givet ved V  G·h 
O(r)·r. Deraf fås
V
 O(r ) , dvs. i grænsen fås V '(r )  O(r )
r
Differentierer man rumfanget fås altså overfladen og omvendt. Det er altså nok at kende den ene af formlerne! Det passer fint med de fundne formler idet r 2 netop har stamfunktionen 1/3·r 3
4
V (r )     r 3 og O(r )  4    r 2
3
I tilfældet med kuglen argumenter man ofte uden at gøre brug af differential- og integralregning. Hvis man
vælger et lille cirkeludsnit på overfladen med arealet O og forbinder udsnittet med centrum fås en kegle
med rumfanget:
1
Vkegle ,udsnit   O  r
3
Lægger man alle udsnittene sammen fås kuglens samlede rumfang og dermed
1
1
1
Vkugle   Vkegle ,udsnit    O  r     O   r   Okugle  r ,
3
3
3
hvilket fører til de samme sammenhænge!
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Vi ser dernæst på cylinderen med radius r og højde 2r: Hvis vi giver radius r en lille tilvækst r, så vokser
cylinderen både i bredden og i toppen og bunden med lag, der har tykkelsen r. Tilvæksten i rumfang er
derfor med god tilnærmelse givet ved V  G·h  Osamlet(r)·r, hvor Osamlet(r) både dækker den krumme
overflade og cirklerne i toppen og bunden. Deraf fås
V
 Osamlet (r ) , dvs. i grænsen fås V '(r )  Osamlet (r ) .
r
Differentierer man rumfanget fås altså den samlede overflade og omvendt. Det er altså nok at kende den
ene af formlerne! Det passer fint med de fundne formler idet r 2 netop har stamfunktionen 1/3·r 3
V (r )  2    r 3 og

O(r )  6    r 2

21
113

Velkommen til TI-Nspire CAS version 3.2

Endelig ser vi på den retvinklede dobbeltkegle med radius r og højde r: Hvis vi giver radius r en lille tilvækst
r, så vokser dobbeltkeglen kun i toppen og bunden med lag, der har tykkelsen r. Tilvæksten i rumfang er
derfor med god tilnærmelse givet ved V  G·h  Otop+bund(r)·r, hvor Otop+bund(r) kun dækker overfladen
hørende til cirklerne i toppen og bunden. Deraf fås
V
 Otop+bund (r ) , dvs. i grænsen fås V '(r )  Otop+bund (r )
r
Differentierer man rumfanget fås altså kun top og bundfladen og omvendt. Det er altså nok at kende den
ene af formlerne! Det passer fint med de fundne formler idet r 2 netop har stamfunktionen 1/3·r 3
2
V (r )     r 3 og Otop+bund (r )  2    r 2
3
Bemærkning: Denne gang kan vi ikke slippe for farveinterferens, fordi de to dobbeltkegler ligger lige oven i
hinanden!
Læg til slut mærke til at cylinderens rumfang er summen af kuglens rumfang og dobbeltkeglens rumfang,
dvs. der gælder
Vcylinder (r )  Vkugle (r )  Vkegle (r )
Ved differentiation fås derfor

Ocylinder ,samlet (r )  Okugle (r )  Okegle ,top bund (r )
Men her har vi jo set at cylinderens krumme overflade netop svarer til kuglens krumme overflade, mens
cylinderens overflade i top+bund, netop svarer til keglens overflade i top+bund. Cylinderen deler altså sine
træk med både kuglen og keglen!
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4. Keglesnitsflader
Cylinderen og keglen er de simpleste eksempler på keglesnitsflader, dvs. flader, der producerer keglesnit,
når man skører dem med en plan. Det kan man selvfølgelig sagtens illustrere med 3d-grafer, idet cylinderen
eller dobbeltkeglen tegnes som grafen for en parameterfremstilling, men også den skærende plan kan med
fordel tegnes som grafen for en parameterfremstilling, så den også kan stå lodret.
Det er simplest at skære en retvinklet dobbeltkegle med en plan med en hældningsvinkel. Det giver
uden videre anledning til alle de fem grundtyper af keglesnit: Cirkel (0°), ellipse (mellem 0° og 45°), parabel
(45°), hyperbel (mellem 45° og 90°) og endelig er der den ligesidede hyperbel (90°). Det kan fx se således
ud, hvor vi har frembragt en parabel:

Vi har altså oprettet en dobbeltkegle og en plan med 100 gitterinddelinger i begge parametre, for at få
skæringskurven til at fremstå rimeligt pænt. Parameterfremstillingerne ser således ud:

Her er parameterintervallet for t sat til at gå fra -5 til 5 og for u er det sat til at gå fra -10 til 10. Retningsvektorerne for planen er givet ved (0, 1, 0) og (-cos(hældning), 0, sin(hældning)) hvor hældningen dog er omsat
fra grader til radianer på passende vis.
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4.1 Omdrejningsflader mm
Der findes selvfølgelig også ikke-degenererede keglesnitsflader! De mest kendte fås ved drejning af keglesnit omkring en symmetriakse, dvs. omdrejningsparaboloiden, omdrejningsellipsoiden og omdrejningshyperboloiden. De kan endvidere forsynes med passende skaleringer. Tegner vi fx grafen for z  a  x 2  b  y 2
kan vi både frembringe paraboloider, når begge koefficienterne har samme fortegn, og hyperboloider (saddelflader), når koefficienterne har modsat fortegn:

Andre keglesnitsflader må tegnes som parameterflader, fx ellipsoider:

24
116

Velkommen til TI-Nspire CAS version 3.2

4.2 Omdrejningshyperboloiden med 2 net
Men de mest interessante er nok keglesnitfladerne med retlinjede frembringere. Ser vi fx på cylinderen kan
vi tænke den frembragt af cirklerne foroven og forneden, hvor man har forbundet et punkt på den øverste
cirkel med det tilsvarende punkt lige nedenunder på den nederste cirkel, så linjestykket er parallel med
cylinderens akse. Flyttes punktet rundt på cirklen frembringes netop cylinderfladen. Forbinder vi i stedet
det øverste cirkelpunkt med det modsatte cirkelpunkt på den nederste cirkel fås i stedet en dobbeltkegle.

Her har vi illustreret det med gennemsigtige cylindre og dobbeltkegler så man tydelige kan se hvordan
frembringeren roteres, når man trækker i skyderen (der er indstillet til radianer!)

Cylinder

Dobbeltkegle

Frembringer for cylinder

Frembringer for dobbeltkegle

Men hvad nu, hvis vi bare drejer det nederste cirkelpunkt en lille smule i forhold til det øverste? Så
frembringes en omdrejningshyperboloide med 2 net, idet vi lige så godt kunnne dreje det samme stykke
den modsatte vej og dermed få frembragt de modsatte frembringere.
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Her ses en komplet udgave, der er tegnet som to ens omdrejningshyperboloider hvor den ene er drejet
fremad og den anden er drejet lige så langt bagud. De to gitternet har fået forskellige farver, så strukturen
er tydeligere. Og så er vridningsvinklen sat til at springe i trin, der netop mathcer gitterinddelingerne, så
frembringerne mødes både foroven og forneden. Den samlede parameterfremstilling ser således ud for den
første af hyperboloiderne:

Højdeparameteren er cos(u). Den øverste cirkel har parameterfremstillingen (5cos(t),5 sin(t), 5) svarende til
at vi sætter u = 0. Den nederste cirkel har parameterfremstillingen (5cos(t + vrid), 5sin(t + vrid), -5) svarende til at vi sætter u = . Derefter interpoleres der lineært på standard vis i højdeparameteren cos(u).
Den næste parameterfremstilling er selvfølgelig magen til, bortset fra at der skiftes fortegn på vrid, så vi
drejer den modsatte vej:
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5. Sfærisk geometri
Vi vil her primært se på hvordan man kan tegne en sfærisk trekant. Vi vil tage udgangspunkt i en typisk situation fra astronomi, hvor man har to stjerner A og B på himmelkuglen, der sammen med Nordstjernen
Polaris C (dvs. himlens nordpol) udspænder en sfærisk trekant ABC. Det afgørende er da at siderne AC og
BC er meridiancirkler, dvs. de har konstant t. Vi vil gå ud fra at vi kender polafstandene til A og B, dvs. sidelængderne AC = b og BC = a. Det svarer netop til parameterværdierne uA og uB. Vi vil også gå ud fra at vi
kender vinklen ved C. For nemheds skyld anbringer vi nu A på hovedmeridianen, dvs. tA = 0. Det andet
hjørnepunkt B får da parameterværdien tB = C. Den følgende skitse er tegnet i et 2d Geometriværksted:

Vi er nu klar til at tegne trekanten i 3d-Grafværkstedet. Vi opretter skydere for siderne a og b samt vinklen C, alle målt i grader. Vi tegner en enhedskugle

og afpasser koordinatsystemet passende, så enhedskuglen
udfylder scenen.

Vi slår gitternettet fra, så enhedskuglen i højre grad fremstår
som en flade og så vi kan tegne parameterkurver ovenpå. De
ville ellers drukne gitternettet!
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Vi har forsynet kuglen med en ækvatorcirkel med parameterfremstillingen, hvor vi sætter u = /2.

5.1 Konstruktion af den sfæriske trekant:
Tilbage står så blot parameterfremstillingerne for de tre trekantsider. Her er AC og BC rimeligt simple fordi
de kører langs meridianer!
Først AC:

Her angiver b/180 radiantallet for polvinklen u, der kører langs hovedmeridianen t = 0. Vi har altså sat t = 0 i
kuglens parameterfremstilling og sat en begrænsning på u-parameteren, så den stopper efter at have nået
vinklen b.
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Så BC:

Her angiver a/180 radiantallet for polvinklen u, der denne gang kører langs t = vc/180. Vi har altså sat t = C i
kuglens parameterfremstilling og sat en begrænsning på u-parameteren, så den stopper efter at have nået
vinklen a.
Først nu begynder det at blive indviklet, for siden c ligger på skrå, dvs. den følger en generel storcirkel,
så vi skal have opskrevet en parameterfremstilling for en generel storcirkel. Princippet er simpelt nok: Find
tre enhedsvektorer e, f og g, som står vinkelret på hinanden, og hvor e og f ligger i storcirklens plan, og hvor
storcirklen starter i e. Så er parameterfremstillingen for hele storcirklen givet ved cos(t )  e  sin(t )  f .

Tilsvarende er punktet A givet ved t = 0 og punktet B givet ved t = c. Kaldes kuglens centrum for O er det
tydeligt at vektorerne e, f og g må være givet ved:
 

OA  OB
e  OA , g    og f  g  e .
OA  OB
Vi skal altså blot kværne løs i CAS-maskinen:
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Vi får nu brug for sidelængden c, men det er netop vinklen mellem OA og OB . Vi kan så lige kontrollere i
forbifarten at punktet B netop givet ved t = c i cirklens parameterfremstilling cos(t )  e  sin(t )  f :

Herefter kan parameterfremstillingen indsættes

Læg mærke til at vi har sat en begrænsning på u-parameteren, så den stopper efter at have nået vinklen c.
Resultatet er den nydeligste sfæriske trekant, hvor man frit kan variere på de to sidelængder såvel som på
centervinklen mellem de to sider:

Da man ikke kan sætte tekst på billeder i 3d-grafer kan man passende tage en kopi og indsætte den i et
Geometrivindue og sætte betegnelser på og derefter indsætte en kopi i et Notevindue lige ved siden af,
som forklarer hvad der foregår:
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Her er vinklerne A og B udregnet på snedig vis som vinklen mellem normalvektorerne til storcirklerne, der
udspænder siderne i trekanten. Formlerne ser således ud

Dermed er vi godt i gang med den sfæriske geometri!
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1. Lineær programmering i 2 variable: x og y

Eksempel 1: Elementær grafisk løsning i 2d
Vi antager at vi producerer to forskellige varer og at antallet af type I er givet ved x enheder pr uge, mens
antallet af type II er givet ved y enheder pr. uge. Den samlede fortjeneste z på produktionen antages at
være lineær i x og y, heraf navnet lineær programmering, fx z = 90x + 150y. Vi ønsker at maksimere fortje‐
nesten, men der er forskellige begrænsninger på produktionen som vi skal tage hensyn til. Disse begræns‐
ninger kommer fra hvor mange maskiner og hvilke typer maskiner vi kan tage i brug og hvor mange arbej‐
dere vi har til rådighed til at betjene maskinerne osv. I praksis giver disse betingelser anledning til en række
lineære uligheder, fx
2 x + y ≤ 160

2 x + 5y ≤ 400
x ≤ 70
x≥0
y≥0
Vi får da brug for at kunne tegne det polygonområde, der afsnøres af kriterie‐ulighederne. Vi bemærker
først at randlinjerne skærer x‐aksen i 80, 200 og 70, samt at randlinjerne skærer y‐aksen i 160 og 80. Hvis vi
vil se hele forløbet i første kvadrant skal vi derfor gå op til 200 på x‐aksen og 160 på y‐aksen, men hvis vi
kun er interesseret i polygonområdet er det nok at gå op til 70 på x‐aksen og 80 på y‐aksen. Vi vælger nu et
grafvindue der spænder over intervallerne ‐10 < x < 100 og tilsvarende ‐10 < y < 100. Dette grafrum udgør
scenen for den lineære programmering i det følgende!

Vi skal så have tegnet ulighederne. Selv om det kan lade sig gøre at indtaste uligheder i grafindtastningslin‐
jen er det nemmere at bruge den anden metode, dvs. via ligninger og uligheder skrevet ind i tekstbokse,
der efterfølgende trækkes ind på en af akserne. Det har ydermere den fordel, at vi kan selv om vi vil isolere
1
125

Velkommen til TI-Nspire CAS version 3.2

x eller y i tekstboksen, hvor vi i grafindtastningslinjen er tvunget til at isolere y. Der er altså frit valg af den
uafhængige variabel i en tekstboks! Det ser således ud:

Det er jo ikke nemt at se polygonområdet på denne måde, så derfor tegner man normalt de modsatte ulig‐
heder!
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Det var straks bedre! Vi kan endda nemt tilføje skæringspunkterne mellem randlinjerne, dvs. hjørnepunkt‐
kerne i polygonområdet. Vælg bare punkt i punkt og linjemenuerne. Programmet finder selv ud af resten:
Det gør opmærksom på når du nærmer dig et skæringspunkt og det afsætter selv koordinaterne.

Der med har vi styr på kriterieområdet. Vi kunne også have frembragt polygonområdet direkte ved
at tegne randlinjerne og finde skæringspunkterne og til sidst konstruere polygonen ud fra skæ‐
ringspunkterne. Vi kan da enten indtaste ligningerne for randlinjerne i tekstbokse (med x eller y
isoleret) som beskrevet ovenfor eller vi kan anvende den ny graftype Analytisk geometri/Ligninger:

Den giver netop mulighed for at indtaste ligningen på formen a ⋅ x + b ⋅ y = c . Det dækker alle de nævnte
randlinjer i kriteriebetingelserne. Det kommer til at se således ud:

3
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Men uanset om man foretrækker den ene eller anden grafiske fremstilling af kriterieområdet skal vi nu
finde den maksimal fortjeneste. Vi skal altså have tegnet grafen for fortjenestefunktionen z = 90x + 150y. VI
indfører da en skyder k for fortjenesten (op til 20000) og indtaster ligningen 90 x + 150y = k under graftypen
Analytisk geometri/Ligninger:

4
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Når man trækker i skyderen kan man se niveaukurven bevæge sig væk fra centrum og dermed kan man
nemt finde en tilnærmet værdi for den maksimale fortjeneste inklusive det hjørnepunkt, hvor niveaukurven
forlader polygonen:

Vi ser altså at den optimale produktion består i 50 enheder af type I og 60 enheder af type II og den maksi‐
male fortjeneste er givet ved ca. 13495 aflæst fra figuren og mere præcist 13500 fundet ved beregning i
Noter.

Eksempel 1: Grafisk løsning i 3d
Vi kan bakke analysen op med et tredimensionalt billede af grafen for omsætningsfunktionen med lignin‐
gen z = 90x + 150y sammen med niveaufladen z = k for en fast værdi af fortjenesten z. I først omgang ind‐
stilles det tre‐dimensionale grafvindue til grænserne ‐10 < x < 90, ‐10 < y < 90 og ‐100 < z < 20000. Vi får da
en skalatro gengivelse af grafen, altså et tændstikdiagram, fordi z‐aksen spænder over et meget større in‐
terval end x‐ og y‐akserne!
Vi skal derfor regulere på bredde‐højdeforholdene (aspect ratio). x‐aksen spænder over intervallængden
100, y‐aksen spænder også over intervallængden 100 mens z‐aksen over intervallængden 21000. For at
matche z‐aksen skal både x‐aksen og y‐aksen derfor strækkes med en faktor 21000/100=210. Det rejser dog
det problem at den faktor man strækker med skal ligge mellem 0.1 og 100 i alt et spænd over en faktor
1000. Vi vælger derfor at strække både x‐aksen og y‐aksen med en faktor 21 men til gengæld trykke z‐aksen
sammen med en faktor 0.1:
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Men så ser det også helt fornuftigt ud!

Tilbage tår bare at justere gitterinddelingerne, så de matcher inddelingerne på akserne. I dette tilfælde er
der dog ingen grund til justeringer, idet x‐og y‐intervallerne begge spænder over 100, hvorfor 20 gitterind‐
delinger, svarende til 21 gitterpunkter, netop giver en tilvækst på 5 hen over en gitterinddeling. Da flader
som standard netop har 21 gitterpunkter passer det altså fint sammen. Man kan med lidt øvelse godt aflæ‐
se x‐ og y‐koordinaterne for et gitterpunkt.

6
130

Velkommen til TI-Nspire CAS version 3.2

Nu skal vi bare have inddraget kriterierne.
2 x + y ≤ 160
2 x + 5y ≤ 400
x ≤ 70
x≥0
y≥0
Det er sværere at få kriterieområdet med, fordi kriterieligningerne giver anledning til lodrette planer, dvs. vi
kan ikke isolere z, fordi z slet ikke optræder i planens ligning! Vi må derfor indskrive dem på parameterform
(og sætte parameterintervallerne fornuftigt!):
Planen med ligningen 2x + y = 160, dvs. y = 160 − 2 x tegnes altså med parameterfremstillingen

{ x = t , y = 160 − 2t , z = u}
Planen med ligningen 2x + 5y = 400, dvs. y =

‐10 < t < 90 , ‐1000 < u <21000

−2 ⋅ (x − 200)
tegnes altså med parameterfremstillingen
5

−2 ⋅ (t − 200)
⎧
⎫
, z = u ⎬ ‐10 < t < 90 , ‐1000 < u < 21000
⎨ x = t, y =
5
⎩
⎭
Planen med ligningen x = 70, tegnes med parameterfremstillingen

{ x = 70, y = t , z = u}

‐10 < t < 90 , ‐1000 < u < 21000

Planen med ligningen x = 0, tegnes altså med parameterfremstillingen

{ x = 0, y = t , z = u}

‐10 < t < 90 , ‐1000 < u < 21000

Planen med ligningen y = 0, tegnes endeligt med parameterfremstillingen

{ x = t , y = 0, z = u}

‐10 < t < 90 , ‐1000 < u < 21000

Det ser således ud:
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Her har vi slået gitteret fra, men sat gitterpunkterne op til 51 af hensyn til tegningen af skæringerne mel‐
lem planerne og endelig har vi sat gennemsigtigheden af koordinatplanerne x = 0 og y = 0 op til 70, så man
som vist kan se lige gennem dem! Alternativt kan man undlade at vise koordinatplanerne x = 0 og y = 0,
men til gengæld indskrænke koordinatvisningen til intervallerne 0 < x < 100 og 0 < y < 100, så man ser di‐
rekte ind i første kvadrant! Det ser således ud:

Det er tydeligvis det bagerste hjørnepunkt (se pilen), der ligger højest. Tæller vi gitterinddelinger ligger det
10 inddelinger oppe af x‐aksen svarende til x = 50 og 12 inddelinger oppe af y‐aksen svarende til y =60. Her
ligger altså den optimale produktion! Her har jeg tilføjet tal på akserne ved at overføre et skærmbillede til
et geometriværksted:

8
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For at vurdere z‐værdien udfører vi en sporing af fortjenestefunktionens graf:

Med brug af 105 sporingstrin svarende til spring af 200 og en sporingsopløsning på 51 ser vi at omkring
13400‐13600 rammer vi hjørnepunktet og forlader polygonområdet. Det giver god mening!
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2. Kvadratisk programmering i 2 variable: x og y

Eksempel 2: Elementær grafisk løsning i 2d
Netop fordi symbolske programmer arbejder med vilkårlige udtryk kan man lige så nemt lave kvadratisk
programmering, som lineær programmering (eller en hvilken som helst anden form for programmering!).
Det er jo alligevel de samme faciliteter, man trækker på! Her vil vi se på nogle eksempler på kvadratisk
programmering hentet fra en standardlærebog for handelsgymnasiet (Søren Antonius et al.):
En produktion af to varer A og B er underlagt betingelser, som kan udtrykkes ved følgende ulig‐
heder, hvor x er antal enheder for A og y er antal enheder for B:
2x + 3y ≤ 240
2x + 2y ≤ 180
4x + y ≤ 240
x≥0
y≥0
Af de tre første betingelser følger, at de kritiske x‐værdier (dvs. skæringen med x‐aksen) er 120, 90 og 60,
ligesom de kritiske y‐værdier er 80, 90 og 240. Altså skærer polygonområdet x‐aksen i 60 og y‐aksen i 80
(de mindste kritiske værdier). Vi starter derfor med at vælge grafrummet
‐10 ≤ x ≤ 70 og ‐10 ≤ y ≤ 90 .
Vi indskriver derefter kriterie‐ulighederne i tekstbokse (højreklik i grafrummet), idet vi først isolerer x eller y
med en solve‐kommando i Noter. Hvis vi har en valgmulighed er det traditionelt at isolere y. Læg mærke til
at vi vender ulighederne modsat, så produktionsområdet fremstår blankt. Tekstboksene hives ind på en af
akserne for at få tegnet uligheden:
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Det er nemt at konstruere skæringspunkterne langs randen af polygonområdet og få afsat koordinaterne.
De kan naturligvis også findes med passende Solve‐kommandoer. Vi har nu styr på kriterieområdet!
Under passende antagelser bliver den samlede omsætning nu givet ved det følgende kvadratiske udtryk i x
og y:
f (x, y) = 20x –

1
3

x2 + 25y –

1
4

y2.

Det er altså denne funktion vi skal maksimere i polygonområdet, så vi ser på nogle niveaukurver, fx niveau‐
kurven gennem (25,25), dvs. kurven med ligningen f (x, y) = f (25, 25). Den tastes ind under graftypen lig‐
ning:

Ved at højreklikke på den kan vi undersøge den for fx dens centrum, symmetriakser og excentricitet. VI ser
da at der er tale om en ellipse. Ved at anvende kommandoen CompleteSquare finder vi ligningen på stan‐
dardform, dvs. vi kan aflæse halvakserne a = 3 og b = 2.
Faktisk kan vi lige så godt tegne en dynamisk niveaukurve f (x, y) = k, så på basis af værdien af f (25,25) gæt‐
ter vi på et passende interval af familieparameteren k, og opretter den som en skyder, der kan løbe fra 500
til 1000 i trin af 25. Vi ser da at alle niveaukurverne er ellipser med centrum i (30,50) og excentricitet ½. Vi
ser også at centrum for ellipserne ligger inde i kriterieområdet.
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Vi kan endda som vist få tegnet en familie af niveaukurver ved at overlejre det analytiske keglesnit med et
geometrisk keglesnit og derefter højreklikke og vælge geometrisk spor. Mellem 900 og 925 forsvinder spo‐
ret, så den maksimale omsætning ligger i dette interval!
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Eksempel 2: Elementær grafisk løsning i 3d
Vi kan bakke analysen op med et tredimensionalt billede af grafen for omsætningsfunktionen sammen med
niveaufladen for (x, y) = (25,25), dvs. z = 9125/12 = 760,41666… I først omgang indstilles det tre‐dimensio‐
nale grafvindue til grænserne ‐10 < x < 70, ‐10 < y < 90 og ‐100 < z < 1000. Vi får da en skalatro gengivelse af
grafen, altså et tændstikdiagram, fordi z‐aksen spænder over et meget større interval end x‐ og y‐akserne!

Vi skal derfor regulere på bredde‐højdeforholdene (aspect ratio). x‐aksen spænder over intervallængden
80, y‐aksen over intervallængden 100 og z‐aksen over intervallængden 1100. For at matche z‐aksen skal x‐
aksen derfor strækkes med en faktor 1100/80=13.75 og y‐aksen skal strækkes med en faktor 11.
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Vi kan endda indstille gitteret, så det matcher akseinddelingerne. Vi kan da fx vælge antal inddelinger langs
x‐aksen til 16 (dvs. gitterstregernes antal skal være 17) og antal inddelinger langs y‐aksen til 20 (dvs. gitter‐
stregernes antal skal være 21), så gitterinddelingerne svarer til spring på 5.

Det gør det med lidt behændighed muligt at aflæser x‐ og y‐koordinaterne for toppunktet

Midterstregen svarer til x = 30, og toppunktet ligger
derfor i x = 30.

Midterstregen svarer til y = 40. Toppunktet ligger to
inddelinger til højre, dvs. i y = 50.

14
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Vi kan nu illustrere niveaukurverne ved at spore fladen. Vi sætter sporingsparametrene til 44 sporingstrin
svarere til spring af 25, idet z‐aksen spænder over intervallet 1100. Vi sætter sporingsopløsningen til 100 for
at få en rimelig pæn skæring med fladen:

Husk at trykke SHIFT PIL OP, når du sporer, da en PIL OP blot fører til at scenen vipper ☺
Sporingsplanen slipper falden i højden 925, dvs. noget tyder på at den maksimale omsætning netop er givet
ved z = 925. Det er selvfølgelig ikke svært at bekræfte ved en symbolsk udregning:
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139

Velkommen til TI-Nspire CAS version 3.2

Bemærkning: Det er sværere at få kriterieområdet med, fordi kriterieligningerne giver anledning til lodrette
planer, dvs. vi kan ikke isolere z. Vi må derfor indskrive dem på parameterform (og sætte parameterinter‐
vallerne fornuftigt!):
−2 ⋅ (x − 120)
Planen med ligningen 2x + 3y = 240, dvs. y =
tegnes altså med parameterfremstillingen
3

−2 ⋅ (t − 120)
⎧
⎫
, z = u ⎬ ‐10 < t < 70 , ‐100 < u <1000
⎨ x = t, y =
3
⎩
⎭
Planen med ligningen 2x + 2y = 180, dvs. y = 90 − x tegnes altså med parameterfremstillingen

{ x = t , y = 90 − t , z = u}

‐10 < t < 70 , ‐100 < u <1000

Planen med ligningen 4x + y = 240, dvs. y = 240 − 4 x tegnes altså med parameterfremstillingen

{ x = t , y = 240 − 4t , z = u}

‐10 < t < 70 , ‐100 < u <1000

Planen med ligningen y = 0, tegnes altså med parameterfremstillingen

{ x = t , y = 0, z = u}

‐10 < t < 70 , ‐100 < u <1000

Planen med ligningen x = 0, tegnes endeligt med parameterfremstillingen

{ x = 0, y = t , z = u}

‐10 < t < 90 , ‐100 < u <1000

Det ser således ud:

Eksempel 2: Simultan visning i 2d og 3d
Endelig har vi mulighed for at illustrere højdekurver i 2d og 3d samtidigt ved hjælp af skydere. Vi vender
tilbage til skyderen for højden k, men inddrager den nu også i den tre‐dimensionale grafopsætning, hvor vi
tilføjer planen z = k:
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Når vi trækker i skyderen ser vi nu samtidigt højdekurven ændre sig i 2d‐grafen og 3d‐grafen. Det er fri‐
stende at tilføje kriterieplanerne i 3d, men vi har undladt det, da figuren nemt bliver svær at tolke, hvis der
er for mange elementer på spil.
Bemærkning: Da funktionen f(x,y) er så simpel, idet den spalter ud i en sum af to funktioner, hvor den ene
er et andengradspolynomium i x ogn den anden et andegradspolynomium i y, kan vi godt anvende fMax til
at finde toppunktet:

I den sidste linje tjekker vi at det fundne toppunkt rent faktisk opfylder kriterierne, dvs. ligger indenfor kri‐
terieområdet.
Dette afslutter det første eksempel, som var simpelt, netop fordi toppunktet lå inde i kriterieområdet. Vi
følger op med et nyt eksempel, hvor toppunktet ligger udenfor kriterieområdet!
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Eksempel 3: Centrum falder udenfor polygonområdet
Vi prøver så at se på, hvad der sker, hvis vi ændrer omsætningsfunktionen en anelse til
f (x, y) = 20x –

1
5

x2 + 25y –

1
4

y2

Det ændrer niveaukurverne, så de nu har centrum i (50,50) udenfor polygonområdet:

I stedet skal vi derfor bestemme maksimumspunktet, som det punkt på randen af polygonområdet, hvor
niveaukurven netop tangerer polygonområdet, dvs. hvor niveaukurven slipper kriterieområdet. Først må vi
da finde ud af hvilke af begrænsningsfunktionerne der er tale om. En omhyggelig sporing viser, at det er
den anden af kriteriefunktionerne y = 90‐:
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dy
= −1 . For at finde hældningen af ni‐
dx
veaukurven differentierer vi ligningen for niveaukurven, idet vi opfatter y som en funktion af x. Hældningen
for kurven er altså givet ved implicit differentiation. Vi finder da:

Randkurven har altså ligningen y = 90 – x, og dermed hældningen

Dermed har vi fundet en oplagt kandidat til den produktion, der giver den maksimale omsætning, som altså
viser sig at være:
x = 400/9 og y = 410/9,
med den maksimale omsætning givet ved
f (400/9, 410/9) = 1113.8888….
Vi kan kontrollere løsningen grafisk ved dels at tegne det optimale punkt, dels tegne den tilhørende niveau‐
kurve:

Alt ser ud som forventet!
19
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Øvelser til kvadratisk programmering
Bemærkning: En klassisk introduktion til kvadratisk programmering kan man fx finde i
Mogens Ditlev Hansen: Matematik ‐ Økonomi – Optimering (Abacus 1987)
Der er gode diskussioner/eksempler i kapitel 4 samt en del supplerende opgaver, fx
Øvelse 1: Omsætningsfunktionen (kriteriefunktionen) for en virksomhed er givet ved

f ( x, y ) = −3 x 2 + 18 x − 2 y 2 + 28 y
hvor produktionen er underlagt betingelserne:
2x + 5y ≤ 45
5x + 2y ≤ 60
x≥0,y≥0
a) Tegn produktionsområdet samt en familie af niveaukurver for kriteriefunktionen.
b) Bestem maksimum for kriteriefunktionen.

Øvelse 2: Omsætningsfunktionen (kriteriefunktionen) for en virksomhed er givet ved

f ( x, y ) = − x 2 + 18 x − 3 y 2 + 36 y
hvor produktionen er underlagt betingelserne:
x + 3y ≤ 21
5x + y ≤ 35
x≥0,y≥0
a) Tegn produktionsområdet samt en familie af niveaukurver for kriteriefunktionen.
b) Bestem maksimum for kriteriefunktionen.

Øvelse 3: Omsætningsfunktionen (kriteriefunktionen) for en virksomhed er givet ved

f ( x, y ) = −10 x 2 + 120 x − 10 y 2 + 220 y
hvor produktionen er underlagt betingelserne:
x + 2y ≤ 18
2x + y ≤ 18
x≥0,y≥0
a) Tegn produktionsområdet samt en familie af niveaukurver for kriteriefunktionen.
b) Bestem maksimum for kriteriefunktionen.

20
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3. Lineær programmering i 3 variable: x, y og z

Eksempel 4: Elementær grafisk løsning i 3d
Lineær programmering i 3 variable er en visuel udfordring, fordi polygonområdet nu bliver et polyederom‐
råde i tre dimensioner! Vi ser på følgende ’abstrakte’ udgave af en lineær programmeringsopgave i tre vari‐
able:
Maksimér kriteriefunktionen
f (x , y , z) = 16 x + 11y + 5z
med begrænsningerne
x + 2y + z ≤ 40
6 x + 3y + z ≤ 150
og bibetingelserne
x ≥ 0, y ≥ 0, z ≥ 0
Som før indbygger vi bibetingelserne ved kun at vise første oktant! Vi ser også at randplanerne skærer x‐
aksen i 40 og 25, y‐aksen i 20 og 50 samt z‐aksen i 40 og 150. Vi skal altså som minimum dække intervaller‐
ne 0 ≤ x ≤ 25, 0 ≤ y ≤ 20 og 0 ≤ z ≤ 40. Vi vælger da at vise grafrummet 0 ≤ x ≤ 30, 0 ≤ y ≤ 25 og 0 ≤ z ≤ 45.

Den ser lidt bokset ud, men kan vi ikke leve med det kan vi jo bare ændre aspektforholdene og strække z
med faktoren 45/30 og y med faktoren 45/25, så scenen fremstår som en terning:
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Så skal vi have tilføjet randplanerne med 31 gitterpunkter langs x‐aksen og 26 gitterpunkter langs y‐aksen!
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Drejer vi nu scenen, så vi kigger ind i første oktant med z‐aksen tættest muligt på os, og farvelægger vi gul‐
vet z = 0, så ser vi netop ind i polyederområdet hørende til kriterierne:

Vi gentager figuren men trækker nu polyederområdet op i 2d-geometri, idet vi overfører et skærmbillede som baggrundsbillede til et geometriværksted, så strukturen bliver tydeligere:
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Der er altså tale om et pentaeder (der er fem kriterieuligheder) med 2 trekantsider (en blank i y‐z‐planen og
en rød) samt 3 firkantsider (en blank i x‐z‐planen og en blå og en gul). Vi kan også nemt finde hjørnepunk‐
terne og indsætte dem på figuren:

For at finde maksimumspunktet skal vi nu udføre en sporing af kriteriefunktionen, men da det er en funkti‐
on af tre variable er vi nødt til at gøre det med en skyder k.
24
148

Velkommen til TI-Nspire CAS version 3.2

Vi ser da at niveauplanen forlader polyederområdet i skæringspunktet mellem x-z-planen y = 0 samt
den blå plan og z = -x -2y -40 og den røde plan z = -6x -3y + 150, dvs. i punktet F(22,0,18). Den
tilhørende fortjeneste er da givet ved
Så vi var tæt på ved den grafiske aflæsning!
Vipper vi niveauplanen kan vi selvfølgelig lige så godt få den til at forlade polyederområdet i et af
den andre hjørnepunkter. Så nu har vi en grafisk metode til at løse lineære programmeringsopgaver
i 3 variable. Men det er klart at vi må finde på noget nyt, hvis der er endnu flere variable på spil. Og
dermed er scenen kridtet op til simpleks-metoden, der er en rent algebraisk metode i højere dimensioner. Men det er en helt anden historie ☺
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4. Kvadratisk programmering i 3 variable: x, y og z

Eksempel 5: Elementær grafisk løsning i 3d
Vi udvider nu problemstillingen med den kvadratiske programmering til at inkludere endnu en variabel:
En produktion af tre varer A, B og C er underlagt betingelser, som kan udtrykkes ved følgende
uligheder, hvor x er antal enheder for A, y er antal enheder for B og z er antal enheder for C:
2x + 3y + 4z ≤ 480
2x + 2y + z ≤ 240
4x + y + 2z ≤ 320
x≥0
y≥0
z≥0
Fortjenestefunktionen er givet ved
f (x, y, z) = 20x –

1
3

x2 + 25y –

1
4

y2 + 40z – ½ z2.

Vi skal finde den optimale produktion, der giver den maksimale fortjeneste.
Som ved den lineære programmering i 3 variable starter vi med at sætte scenen! Vi ser da at skæringspunk‐
terne med x‐aksen ligger i 240, 120 og 80, skæringspunkterne med y‐aksen ligger i 160, 120 og 320 samt at
skæringspunkterne med z‐aksen ligger i 120, 240 og 160. Vi vælger derfor grafvinduet, så det omfatter de
mindste værdier, fx 0 < x < 100, 0 < y < 150 samt 0 < z < 150 i alle tre tilfælde med trin på 5 for skalamær‐
kerne. Vi ser da også at x‐aksen skal strækkes med faktoren 1.5 for at blive lige så stor som y‐ og z‐aksen.
Gitterpunkterne sættes til 21 for x‐aksen, 31 for y‐aksen og 31 for z‐aksen. Det svarer netop til en tilvækst
på 5 for koordinaterne. Resultatet er et passende polyederområde hvor vi kigger ind i første oktant med z‐
aksen tættest på os:
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Vi overfører et skærmbillede til et geometriværksted og trækker polyederområdet op og tilføjer koordina‐
ter til hjørnepunkterne:

Der er tale om et heksaeder (seks sideflader svarende til de 6 kriterieuligheder), hvor alle seks sideflader er
firkanter. Det havde nu været tilstrækkeligt til at løse et lineært programmeringsproblem, fordi vi nu ville
vide at fortjenestefunktionen er maksimal i et af hjørnepunkterne og vi kan jo så bare regne alle fortjene‐
sterne ud i hjørnepunkterne! Men denne gang er der tale om en kvadratisk fortjenestefunktion. Udfører vi
en kvadratkomplettering, ser vi at der er tale om en ellipsoide med fast centrum i (30, 50, 40) og variable
halvakser a = 3 ⋅ (1725 − k) , b = 2 ⋅ 1725 − k og c = 2 ⋅ (1725 − k) . Vi ser også at den største fortjeneste er
givet ved 1725, der antages i centrum for ellipsoiden, men for at være sikker på at den løser problemet skal
vi lige have styr på at centrum rent faktisk ligger indenfor polyederområdet! Det gør den heldigvis:
27
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Vi kan illustrere niveaufladerne ved at tegne ellipsoiden som en parameterflade med regnbuefarver (efter
stejlheden, jo rødere den er , jo mere lodret står fladen (parameterintervallerne er født til at tegne kugler
og dermed også ellipsoider korrekt!):

For små værdier af fortjeneste, fx k = 1000, sprænger den som vist rammerne for polyederområdet. Men
for store værdier af fortjenesten trækker den sig sammen til en ellipsoide, der ligger helt indenfor polye‐
derområdet og forsvinder helt når k passerer 1725:
28
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Eksempel 6: Centrum ligger uden for polyederområdet
Bemærkning: Hvis centrum for ellipsoiden lå uden for polyederområdet ville det hele selvfølgelig blive me‐
get mere indviklet! For at illustrere det beholder vi betingelserne men ændrer lidt på fortjenestefunktio‐
nen, så centrum ryger udenfor:

Denne gang har ellipsoiden centrum i (50,75,40), som klart bryder med alle tre uligheder, så centrum ligger
udenfor polyederområdet. Halvakserne for ellipsoiden er denne gang givet ved:
a = 5 ⋅ (4475 / 2 − k) , b = 6 ⋅ (4475 / 2 − k) og c = 2 ⋅ (4475 / 2 − k)
Den maksimale fortjeneste på 4475/2 = 2237.5 er desværre ikke mulig at opnå, så spørgsmålet er nu i hvil‐
ket punkt vi slipper polyederområdet. Vi tegner da ellipsoiden som før med en skyder og ser på billederne
for k = 2100 og k = 2175, hvor det er tydeligt at se at ellipsoiden slipper polyederområdet langs den røde
sideflade: z = 240 − 2 x − 2y !
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For at finde røringspunktet må vi gå frem som i to variable: Planen z = 240 ‐2x‐2y har hældningen ‐2 langs x‐
∂z
∂z
= −2 og
aksen og hældningen ‐2 langs y‐aksen. Der gælder altså
= −2 . Vi finder da
∂x
∂y
30
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⎛ 900 1425 870 ⎞
,
,
Altså er røringspunktet givet ved (x , y , z) = ⎜
⎟ = ( 39.13,61.96,37.83) og den maksimale for‐
⎝ 23 23 23 ⎠
100425
= 2183.15 .
tjeneste er givet ved
46
Vi kan godt med tilnærmelse lokalisere røringspunktet på den røde plan, ud fra koordinaterne (heer afrun‐
det til x = ca. 40 og y = ca. 62.5):

Det passer rimeligt med placeringen af de to klatter i området, hvor ellipsoiden skærer den røde plan.
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Introduction
The Peep Show is a library package PS.tns that allows you to compute the parametric equations
for various geometrical objects and thus display them in the 3d‐graphing peep show of TI‐Nspire
CAS. It also allows you to perform simple measurements or to find the equations and coordinates
for many of the objects. To use the commands included in the Peep Show you must therefore first
store the file in the My‐lib folder (that is automatically generated when you install the TI‐Nspire
CAS program). Once that is done you have access to the commands using the Catalog including a
short explanatory text:

If you know the name of the command you can also type it directly precede by the library address
ps/. So e.g. to use the command D3_Cube_3P you type
PS/D3_Cube_3P()
and include the relevant parameters. Notice that you can find more information about the param‐
eters in the catalog.
1
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Each Command has three parts: A menu label, a name and a parameter label. So e.g. the com‐
mand D3_Cube_3P means you are computing the parametric equations for a cube, the menu label
D3 signifying it is on the menu of the three‐dimensional objects, and the parameter label 3P signi‐
fying that the cube is constructed from three points. The two first points are vertices of the cube.
The third non‐collinear point is specifying the half plane of the cubes base face. You will find an
example later in the manual, looking like this:
D3_Cube_3P
Cube:= D3_Cube_3P({2,0,2},{0,‐2,2},{4,0,0})
A cube with vertices (2, 0, 2) and (0, ‐2, 2) and a face
lying in the half plane generated from the third point
(4, 0, 0) is displayed. For your convenience the three
points have been added to the display as well.
Canonical (t, u)‐divisions are given by n = 5 and m = 4.

The menu labels correspond to menus in a standard 3d‐geometry program:
D0
D1
D2
D3
C
L
T
Points
Lines &
Planes & Polyhedra Construc‐ Labels
Transfor‐
curves
surfaces
tions
mations
Point
Segment
Plane
XYZBox
Bisector
Label
Translat.
Ray
HalfPlane Parallelep. Angle bis RibbonLab Reflect.
Line
Sector
Box
Rotation
Vector
Triangle
Tetrahed.
Symmetry
XYZPath
Parallel.
Octahed.
Halfturn
Arc
Quadr.
Reg Tetra
Dilation
Circle
Reg Poly
Cube
Inversion
Triangle
Disc
Reg Octa
Quadr.
Sphere
Reg Poly
Lune
Hypar
Pyramid
Prism
AntiPrism
Cone
Cylinder
Torus
TorusArc

M
Measure‐
ments
Distance
Angle
Area
Volume
Coordin.
Equation

2
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Parameter labels inform you about which primitives you have to use to construct the parametric
equations or perform the requested computation (in measurements)
Parameter labels:
C
= Center
P
= Point
Q = Point
V
= Vector
W = Vector
N = Integer
M = Integer
R
= Radius
S
= Scale
L
= Letter (“”)
Once the parametric equations have been found, and you have given them a name, e.g.
Cube:= D3_Cube_3P({2,0,2},{0,‐2,2},{4,0,0})
you can enter them in the entry line of 3d‐grapher like this:

and the object is displayed ☺
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D0: 0‐dimensional objects (Points)
Points
Points are specified by their coordinates {x, y, z}. All though you can enter the coordinates directly
in the parametric equations entry, they are not easily seen as they are only displayed as
dots/pixels. You therefore need to dress them up! This requires an additional parameter, the ra‐
dius of the object representing the point. There are three choices: You can either display the
point as a little sphere, a little cube or a little octahedron.

D0_Point_Cr
Point:= D0_PointCube_Cr({2,3,1},1)
Point (2, 3, 1) displayed as a sphere with center (2, 3,
1) and radius 1. The Sphere has a vertical axis parallel
to the z‐axis.
The sphere can conveniently be displayed with the
attribute surface only.

D0_PointCube_Cr
Point:= D0_PointCube_Cr({2,3,1},1)
Point (2, 3, 1) displayed as a cube with center (2, 3, 1)
and radius 1. The cube has a vertical axis parallel to
the z‐axis and two horizontal axes parallel to the x‐y‐
axes.
Canonical (t, u)‐divisions are given by n = 5 and m = 4.

D0_PointOcta_Cr
Point:= D0_PointOcta_Cr({2,3,1},1)
Point (2, 3, 1) displayed as an octahedron with center
(2, 3, 1) and radius 1. The octahedron has a vertical
axis parallel to the z‐axis and two horizontal axes par‐
allel to the x‐y‐axes.
Canonical (t, u)‐divisions are given by n = 5 and m = 3.
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D1: 1‐dimensional objects (Lines, Paths and Curves)
Lines and paths
Lines are displayed as segments, rays or fully extended lines. A line is specified by an anchor
point, the initial point of a segment or a ray, and an additional point or a direction vector. The
additional point is the endpoint of the segment or the end point of the direction vector.
Lines are displayed without thickness. If you want to dress them up you must use the command
Cylinder instead.
D1_Segment_PQ
Segment:=D1_Segment_PQ({‐2,3,1),{3,2,4})
The line segment connecting the two points
(‐2, 3, 1) and (3, 2, 4) is displayed. For your conven‐
ience we have added the two points in the display as
well.

D1_Segment_PV
Segment:=D1_Segment_PV({‐2,3,1),{5,‐1,3})
The line segment with the initial point (‐2, 3, 1) and
the vector coordinates (5, ‐1, 3) is displayed. For your
convenience we have added the initial point and the
end point of the vector in the display as well.
D1_Ray_PQ
Ray:=D1_Ray_PQ({‐2,3,1),{3,2,4})
The ray with the vertex point (‐2, 3, 1) passing
through the point (3, 2, 4) is displayed. For your con‐
venience we have added the two points in the display
as well.
The ray is extended to 10 times the length of the cor‐
responding segment.
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D1_Ray_PV
Ray:=D1_Ray_PV({‐2,3,1),{5,‐1,3})
The ray with the vertex point (‐2, 3, 1) and the direc‐
tion vector (5, ‐1, 3) is displayed. For your conven‐
ience we have added the vertex and the end point of
the vector in the display as well.
The ray is extended to 10 times the length of the cor‐
responding segment.

D1_Line_PQ
Line:=D1_Line_PQ({‐2,3,1),{3,2,4})
The line passing through the two points
(‐2, 3, 1) and (3, 2, 4) is displayed. For your conven‐
ience we have added the two points in the display as
well.
The line is extended to 10 times the length of the cor‐
responding segment.

D1_Line_PV
Line:=D1_Line_PV({‐2,3,1),{5,‐1,3})
The line passing through the point (‐2, 3, 1) along the
direction vector (5, ‐1, 3) is displayed. For your con‐
venience we have added the initial point and the end
point of the vector in the display as well.
The line is extended to 10 times the length of the cor‐
responding segment.

D1_XYZPath_PQ
Path:=D1_XYZPath_PQ({‐2,3,1),{3,2,4})
The path along the x‐ y‐ and z‐axes connecting the
point (‐2, 3, 1) with the point (3, 2, 4) is displayed. For
your convenience we have added the two points in
the display as well.
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Polygons
Polygons are displayed from their vertices: A triangle ABC being specified by the three points A, B
and C, a skew quadrangle ABCD being specified by the four possibly non‐collinear points A, B, C
and D. Regular polygons are either specified by three points and an integer defining the initial
vertex, the enclosing circle and the number of vertices or the center and two points and an inte‐
ger, the third point defining the plane of enclosing circle.
D1_Triangle_3P
Triangle:=D1_Triangle_3P({‐2,3,1),{3,2,4},{1,‐1,‐2})
The triangle connecting the three points
(‐2, 3, 1), (3, 2, 4) and (1, ‐1, ‐2) is displayed. For your
convenience we have added the three points in the
display as well.
If you want to dress up the interior of the triangle you
should use the 2‐dimensional triangle command
D2_Triangle_3P instead.
D1_Quad_4P
Quad:=D1_Quad_4P({‐2,3,1),{3,2,4},{1,‐1,‐2},{1,1,1})
The skew quadrangle connecting the four points
(‐2, 3, 1), (3, 2, 4), (1, ‐1, ‐2) and (1, 1, 1) is displayed.
For your convenience we have added the four points
in the display as well.
If you want to dress up the interior of the quadrangle
you should use the 2‐dimensional quadrangle com‐
mand D2_Quad_4P instead.
D1_RegPoly_3Pn
Poly:= D1_RegPoly_3Pn({‐1,3,1},{1,2,1},{1,‐1,‐2},7)
The heptagon with vertices (‐1, 3, 1) and (1, 2, 1) lying
in the plane spanned by the additional non‐collinear
point (1, ‐1, 2) is displayed. For your convenience we
have added the three points in the display as well.
If you want to dress up the interior of the heptagon
you should use the 2‐dimensional RegPoly command
D2_RegPoly_3Pn instead.
Remark: You can compute the coordinates of the cen‐
ter of the regular polygon using the measurement
command M_Center_3P.

7
163

Velkommen til TI-Nspire CAS version 3.2

D1_RegPoly_CPQn
Poly:= D1_RegPoly_CPQn({‐1,3,1},{1,2,1},{1,‐1,‐2},7)
The heptagon with center (‐1, 3, 1) and vertex (1, 2, 1)
lying in the plane spanned by the additional non‐
collinear point {1, ‐1, 2} is displayed. For your con‐
venience we have added the three points in the dis‐
play as well.
If you want to dress up the interior of the heptagon
you should use the 2‐dimensional RegPoly command
D2_RegPoly_CPQn instead.

Vectors
Vectors are displayed as segments with cone tips. They are always displayed dressed up with a
certain width, the radius of the segment. The width of the cone tip is proportional to the width of
the segment.
If you do not want the vector segment dressed up you can combine the segment with a separate
cone tip using the 2‐dimensional command Conetip.
D1_Vector_PQr
Vector:=D1_Vector_PQr({‐2,3,1),{3,2,4},1/10)
The vector connecting the two points (‐2, 3, 1) and
(3, 2, 4) is displayed. For your convenience we have
added the two points in the display as well. The
height of the cone tip is fixed in proportion to the
length of the vector.
The radius of the segment is put to 1/10. You may
conveniently put the radius to 1/60 of the length of
the vector.
D1_Vector_PVr
Vector:=D1_Vector_PVr({‐2,3,1),{5,‐1,3},1/10)
The vector with the initial point (‐2, 3, 1) and the co‐
ordinates (5, ‐1, 3) is displayed. For your convenience
we have added the two points in the display as well.
The height of the cone tip is fixed in proportion to the
length of the vector.
The radius of the segment is put to 1/10. You may
conveniently put the radius to 1/60 of the length of
the vector.
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Arcs
Arcs are displayed using three points, the first and the third point being the initial point and the
final point of the arc. They can also be displayed using a center and two points, the first point de‐
fining the initial point of the arc and the second point defining the direction to the final point of
the arc.
The arcs are displayed without thickness. If you want to dress them up you should use the 2‐
dimensional command TorusArc instead.
D1_Arc_3P
Arc:= D1_Arc_3P({‐1,3,1},{1,2,1},{1,‐1,‐2})
The arc passing through the three non‐collinear
points: The initial point (‐1, 3, 1), the middle point
(1, 2, 1) and the final point (1, ‐1, 2) is displayed. For
your convenience we have added the three points to
the display as well.

D1_Arc_CPQ
Arc:= D1_Arc_CPQ({‐1,3,1},{1,2,1},{1,‐1,‐2})
The arc having center at the point (‐1, 3, 1) and the
initial point (1, 2, 1) with the end point in the direc‐
tion of the third point (1, ‐1, 2) is displayed. For your
convenience we have added the three points as well
as the segment joining the center and the third point
in the display.
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Circles
Circles are either specified by three boundary points or by a center point, a boundary point and an
auxiliary point, the last point defining the plane of the circle or by a center point, a perpendicular
vector and a radius.
Circles are displayed without thickness. If you want to dress them up you should use the 2‐
dimensional Torus command.
D1_Circle_3P
Circle:= D1_Circle_3P({‐1,3,1},{1,2,1},{1,‐1,‐2})
The circle passing through the three non‐collinear
points (‐1, 3, 1) , (1, 2, 1) and (1, ‐1, 2) is displayed.
For your convenience we have added the three points
in the display as well.
If you want to dress up the interior of the circle you
should use the 2‐dimensional Disc command
D2_Disc_3P instead.
D1_Circle_CPQ
Circle:= D1_Circle_CPQ({‐1,3,1},{1,2,1},{1,‐1,‐2})
The circle with center (‐1, 3, 1) and boundary point
(1, 2, 1) lying in the plane spanned by the additional
non‐collinear point {1, ‐1, 2} is displayed. For your
convenience we have added the three points in the
display as well.
If you want to dress up the interior of the circle you
should use the 2‐dimensional Disc command
D2_Disc_CPQ instead.
D1_Circle_CVr
Circle:=D1_Circle_CVr(({‐1,3,1},{0,1,1},1.5)
The circle with center (‐1, 3, 1) and perpendicular
vector (0, 1, 1) and radius 1.5 is displayed. For your
convenience we have added the center and the vec‐
tor in the display as well.
If you want to dress up the interior of the circle you
should use the 2‐dimensional Disc command
D2_Disc_CVr instead.
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D2: 2‐dimensional objects (Planes, Polygons and Surfaces)
Planes
Planes and half planes are specified by three non‐collinear points or a point and two direction
vectors or if it is a plane a single point and a normal vector.
D2_Plane_3P
Plane:= D2_Plane_3P({‐1,2,‐1},{2,2,1},{1,‐1,‐2})
The plane generated from the three non‐collinear
points (‐1,2,‐1), (2,2,1) and (1,‐1,‐2) is displayed. The
three points are represented as neighboring grid
points. The grid is extended to 5 times the grid divi‐
sion in both directions. For your convenience the
three points have been added to the display as well.

D2_Plane_PVW
Plane:= D2_Plane_PVW({‐1,2,‐1},{0,2,2},{‐1,2,‐3})
The plane generated from an anchor point (‐1, 2,‐1)
and two linearly independent direction vectors
(2, 2, 1) and (1, ‐1, ‐2) is displayed. The point and the
two vectors generate the grid. The grid is extended to
5 times the grid division in both directions. For your
convenience the point and the two vectors have been
added to the display as well.

D2_Plane_PV
Plane:= D2_Plane_PV({‐1,2,‐1},{0,2,2})
The plane generated from an anchor point (‐1, 2,‐1)
and a vector perpendicular to the plane (2, 2, 1) is
displayed. Grid lines are constructed parallel to coor‐
dinate planes. For your convenience the point and
the two vectors have been added to the display as
well.
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D2_HPlane_3P
HPlane:= D2_HPlane_3P({‐1,2,‐1},{2,2,1},{1,‐1,‐2})
The half plane generated from the three non‐collinear
points, the edge points (‐1,2,‐1) and (2,2,1) and the
interior point (1,‐1,‐2) is displayed. The three points
are represented as neighboring grid points. The grid is
extended to 5 times the grid division in both direc‐
tions. For your convenience the three points have
been added to the display as well.
D2_HPlane_PVW
HPlane:= D2_HPlane_PVW({‐1,2,‐1},{0,2,2},{‐1,2,‐3})
The half plane generated from a boundary point
(‐1, 2,‐1) and two linearly independent direction
vectors (2, 2, 1) and (1, ‐1, ‐2), the first defining the
edge, the second the direction into the interior of the
half plane is displayed. The point and the two vectors
generate the grid. The grid is extended to 5 times the
grid division in both directions. For your convenience
the point and the two vectors have been added to the
display as well.
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Sectors
Angle Sectors are specified by three non‐collinear boundary points, the initial point, the middle
point and the final point, or from a center point and two additional points, the first being the ini‐
tial point, the second pointing to the final point. Polygonal sectors are generated like wise.
D2_Sector_3P
Sector:= D2_Sector_3P({‐1,2,‐1},{2,2,1},{1,‐1,‐2})
The angle sector generated from three points con‐
necting the initial point (‐1, 2, ‐1), the middle point
(2, 2, 1) and the final point (1, ‐1, ‐2), cf. the
d1_arc_3p command. For your convenience the
three points have been added to the display.

D2_Sector_PCQ
Sector:= D2_Sector_PCQ({2,2,1},{‐1,2,‐1},{1,‐1,‐2})
The angle sector generated from three points, the
initial point (2, 2, 1) on the first leg, the vertex or
center point (‐1, 2, ‐1) and an auxiliary point (1, ‐1, ‐
2) on the second leg. Notice that the vertex point is
specified as the middle parameter point! For your
convenience the three points have been added to
the display.

D2_Poly_PCQn
Sector:= D2_Poly_PCQn({2,2,1},{‐1,2,‐1},{1,‐1,‐2},4)
The 4‐sided polygonal sector generated from three
points, the initial point (2, 2, 1) on the first leg, the
vertex or center point (‐1, 2, ‐1) and an auxiliary
point (1, ‐1, ‐2) on the second leg. Notice that the
vertex point is specified as the middle parameter
point! For your convenience the three points have
been added to the display.
Canonical (t, u)‐divisions are given by n = 4+1 and m
= 2.
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Polygons
Polygons with a filled in interior are displayed from their vertices: A triangle ABC being specified
by the three points A, B and C, a skew quadrangle ABCD being specified by the four possibly non‐
collinear points A, B, C and D. Due to its importance a command for displaying a parallelogram is
also included. Regular polygons are either specified by three points and an integer defining the
initial vertex, the enclosing circle and the number of vertices or the center and two points and an
integer, the third point defining the plane of enclosing circle.
D2_Triangle_3P
Triangle:=D2_Triangle_3P({‐2,2,0},{0,1,2},{2,‐1,2})
The triangle spanned by the three vertex points
(‐1, 1, 0), (0, 1, 2) and (2, ‐1, 2) is displayed. For your
convenience the three vertices have been added to
the display.

D2_Quad_4P
Quad:=D2_Quad_4P({‐2,2,0},{0,1,2},{2,‐1,2},{‐2,‐2,2})
The skew quadrangle spanned by the four vertex
points (‐1, 1, 0), (0, 1, 2), (2, ‐1, 2) and (‐2, ‐2, 2) with a
diagonal connecting the two first points (thus splitting
the skew quadrangle into two triangles) is displayed.
For your convenience the four vertices have been
added to the display.

D2_Par_PVW
Par:= D2_Par_PVW({‐2,‐2,0},{0,2,2},{‐1,2,‐3})
The parallelogram with the vertex point (‐1, 1, 0)
spanned by the two vectors (0, 2, 2) and (‐1, 2, ‐3) is
displayed. For your convenience the vertex and the
two vectors have been added to the display.
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D2_RegPoly_3Pn
Hepta:= D2_RegPoly_3Pn({‐1,3,1},{2,2,1},{1,‐1,‐2},7)
The regular heptagon (7‐sided polygon) with vertex
(‐1, 3, 1) lying on the circle spanned by the vertex and
the two additional points (2, 2, 1) and (1, ‐1, ‐2) is
displayed. For your convenience the three points
have been added to the display.
Remark: You can compute the coordinates of the cen‐
ter of the regular polygon using the measurement
command M_Center_3P.
Canonical (t, u)‐divisions are given by n = 7+1 and m =
2.
D2_RegPoly_CPQn
Hep:= D2_RegPoly_CPQn({‐1,2,1},{2,2,1},{1,‐1,‐2},7)
The regular heptagon (7‐sided polygon) with the cen‐
ter point (‐1, 2, 1) and the vertex point (2, 2, 1) lying
in the plane spanned by the center point, the vertex
point and the additional point (1, ‐1, ‐2) is displayed.
For your convenience the three points have been
added to the display.
Canonical (t, u)‐divisions are given by n = 7+1 and m =
2.
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Pyramids, Prisms and Antiprisms
Open ended Pyramids, Prisms and Antiprisms are constructed from a vertex point or a center
points augmented with an axis vector and an additional vertex point (which is shifted in the case
of the antiprism). They are important building blocks for more complicated polyhedral.
D2_Pyra_PVQn
Pyra:= D2_Pyra_PVQ n({‐2,‐2,0},{0,3,3},{0,1,2},8)
The open 8‐sided pyramidal roof with top vertex at
the point (‐2,‐2, 0), axis vector (0, 3, 3) and base ver‐
tex at the point (0, 3, 3) is displayed. For your conven‐
ience the two vertex points and the axis vector have
been added to the display.
Canonical (t, u)‐divisions are given by n = 8+1 and m =
2.
D2_Prism_CVPn
Prism:= D2_Prism_CVPn({‐2,‐2,0},{0,3,3},{0,1,2},8)
The open ended 8‐sided Prism with center at the
point (‐2,‐2, 0), axis vector (0, 3, 3) and vertex at the
point (0, 3, 3) is displayed. For your convenience the
two vertex points and the axis vector have been add‐
ed to the display.
Canonical (t, u)‐divisions are given by n = 8+1 and m =
2.

D2_APrism_CVPn
Anti:= D2_APrism_CVPn({‐2,‐2,0},{0,3,3},{0,1,2},8)
The open ended 8‐sided Anti‐Prism with center at the
point (‐2,‐2, 0), axis vector (0, 3, 3) and shifted vertex
at the point (0, 3, 3) is displayed. For your conven‐
ience the two vertex points and the axis vector have
been added to the display.
Canonical (t, u)‐divisions are given by n = 2⋅8+1 and m
= 2.
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Discs
Discs are essentially circles with their interior filled out ☺. Like the circles they are generated ei‐
ther by three points on the boundary or by a center point and two points on the boundary or by a
center point, a perpendicular vector and a radius.
D2_Disc_3P
Disc:=D2_Disc_3P({‐1,1,0},{0,1,2},{2,‐1,2})
The disc spanned by the three non‐collinear boundary
points (‐1, 1, 0), (0, 1, 2) and (2,‐1, 2) is displayed. For
your convenience the three points have been added
to the display.
The disc can conveniently be displayed with the at‐
tribute surface only.
D2_Disc_CPQ
Disc:=D2_Disc_CPQ({‐1,1,0},{0,1,2},{2,‐1,2})
The disc having the center (‐1, 1, 0), the boundary
point (0, 1, 2) and lying in the plane generated by the
two previously points and the third non‐collinear
point (2,‐1, 2) is displayed. For your convenience the
three points have been added to the display.
The disc can conveniently be displayed with the at‐
tribute surface only.
D2_Disc_CVr
Circle:=D1_Circle_CVr(({‐1,‐1,0},{0,1,1},1.5)
The disc with center (‐1, ‐1, 0) and perpendicular vec‐
tor (0, 1, 1) and radius 1.5 is displayed. For your con‐
venience we have added the center and the vector to
the display as well.
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Spheres
Spheres are generated either by four points on the boundary or by a center point and a radius. In
astronomy it can be useful to tilt the sphere, so a command is included which provides additional
control over the axis of the sphere and the prime meridian. Finally you can construct spherical
lunes, corresponding to ‘polygons with two sides’.
D2_Sphere_Cr
Sphere:=D2_Sphere_Cr({‐2,‐2,0},3)
The sphere having the center (‐1, 1, 0) and the radius
3 and a vertical axis is displayed. For your conven‐
ience the center have been added to the display.
The sphere can conveniently be displayed with the
attribute surface only.
If you want to display e.g. half spheres you can ma‐
nipulate the parameter domain accordingly.
D2_Sphere_4P
Sph:=D2_Sphere_4P({‐2,2,0},{0,1,2},{2,‐1,2},{‐2,‐2,2})
The sphere passing through the four points (‐1, 1, 0),
(0, 1, 2), (2, ‐1, 2) and (‐2, ‐2, 2) with a vertical axis is
displayed. For your convenience the four points have
been added to the display.
The sphere can conveniently be displayed with the
attribute surface only.
Remark: If you need the center it can be computed
using the measurement command M_Coord_4P.
D2_TSPhere_CVW
Sphere:=D2_Circle_CVW({‐2,‐2,0},{0,2,2},{‐1,2,‐3})
The tilted sphere with center (‐1, ‐1, 0) and axis vec‐
tor (0, 2, 2) (determining the north pole and hence
the radius of the sphere) and meridian vector
(‐1, 2, ‐3) (only giving the direction to the prime me‐
ridian) is displayed. For your convenience the center
and the two vectors have been added to the display
as well.
Remark: The attributes have been changed to n = 25
and m = 25 to produce 24 divisions either way corre‐
sponding to 1 hour intervals along the equator and
7½° along the prime meridian.
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D2_Lune_CVWA
Lune:= D2_Lune_CVWA({‐2,‐2,0},{0,2,2},{‐1,2,‐3},

π
)
6

The lune with center (‐1, ‐1, 0) and axis vector (0, 2, 2)
(determining the north pole and hence the radius of
the sphere associated with the lune) and meridian
vector (‐1, 2, ‐3) (only giving the direction to the
prime meridian) and the angle width π/6 is displayed.
For your convenience the center and the two vectors
have been added to the display as well.
Remark: The attributes have been changed to n = 6
and m = 21 to produce fewer divisions along the
equator.

Hypars
Hypars (i.e. sections of hyperbolic paraboloids) are generated from four the vertices in a skew
quadrangle. It is a double ruled surface generated from segments sliding along one pair of the
opposite edges of the quadrangle. It has a special importance in architecture for constructing im‐
pressive curved roofs.
D2_Hypar_4P
Hp:=D2_Hypar_4P({‐1,2,‐1},{2,2,1},{1,‐2,‐2},{‐2,‐2,2})
The hypar generated from the four vertices (‐1, 2, ‐1),
(2, 2, 1), (1, ‐1, ‐2) and (‐2, ‐2, 2) is displayed. For your
convenience the four vertices have been added to the
display.
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Cones, Cylinders and tori
Cones, Cylinders and Tori are generated from a vertex point and an axis vector. Their widths are
determined by an agle (cone), a radius (cylinder) and two radii (torus). For convenience a cone tip
command is also included, that replaces the Head command from the previous version Geo3d.
D2_Cone_PVa
Cone:= D2_Cone_PVa({‐1,1,0},{0,1,1},π/4)
The cone with the vertex point (‐1, 1, 0), the axis vec‐
tor (0, 1, 1) and the opening angle π/4 corresponding
to 45° is displayed. Notice that the axis vector deter‐
mines the height of the cone. For your convenience
the vertex point and the axis vector have been added
to the display.

D2_ConeTip_PVs
ConeTip:= D2_ConeTip_PVs({‐1,1,0},{0,3,3},1/4)
The cone tip associated with the vector having the
initial point (‐1, 1, 0), the coordinates (0, 3, 3) and a
tip having the height ¼ of the length of the vector is
displayed. The opening angle is fixed. For your con‐
venience the initial point have been added to the dis‐
play as well.
Remark: This command corresponds to the command
Head in the previous version of visual geometry. It is
included for consistency with the earlier version.
D2_Cylinder_PVr
Cyl:= D2_Cylinder_PVr({‐1,1,0},{0,3,3},1)
The cylinder with the center point (‐1, 1, 0), the axis
vector (0, 3, 3) and the radius 1 is displayed. Notice
that the axis vector determines the height of the cyl‐
inder. For your convenience the center point and the
axis vector have been added to the display as well.
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D2_Torus_CV2r
Torus:= D2_Torus_CV2r({‐1,1,0},{0,3,3},3,1)
The torus with the center point (‐1, 1, 0), the axis vec‐
tor (0, 3, 3) and the radii 3 and 1 is displayed. For your
convenience the center point and the axis vector
have been added to the display as well.

D2_TorusArc_3Pr
TArc:= D2_TorusArc_3Pr({‐1,2,‐1},{2,2,1},{1,‐1,‐2},1)
The torus arc with the initial point (‐1, 2, 0), the mid‐
dle point (2, 2, 1) and the final point (1, ‐1, ‐2) as well
as the radius 1 is displayed. For your convenience the
three points have been added to the display as well.
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D3: 3‐dimensional objects (Boxes and Polyhedra)
Boxes
Boxes come in varieties: The XYZBox has edges parallel to the coordinate axes and is thus gener‐
ated from two diagonally opposite points. Parallelepipeds have their opposite edges and faces
parallel and are generated from a single vertex and three displacements vectors. Finally a general
skew box is generated from 8 points, four bottom points and four top points. By collapsing some
of the vertex points the general box can also be transformed into e.g. a roof of a house.
D3_XYZBox_PQ
Box:=D3_XYZBox_PQ({2,1,0},{0,4,2})
A box with edges parallel to the x‐, y‐ and z‐axes con‐
necting the two points (2, 1, 0) and (0, 4, 2) is dis‐
played. For your convenience the two points have
been added to the display.
Canonical (t, u)‐divisions are given by n = 5 and m = 4.

D3_Par_P3V
Box:=D3_Par_P3V({2,1,0},{1,‐1,0},{0,‐2,‐3},{1,0,2})
A parallelepipedum with vertex point (2, 1, 0) and
three basic vectors (1, ‐1, 0), (0, ‐2, ‐3) and (1, 0, 2) is
displayed. For your convenience the vertex point and
the three vectors have been added to the display.
Canonical (t, u)‐divisions are given by n = 5 and m = 4.

D3_Box_8P
Roof:=D3_Box_8P({4,‐2,0},{4,2,0},{‐4,2,0},{‐4,‐2,0},
{2,0,3}, {2,0,3},{‐2,0,3},{‐2,0,3})
A roof constructed like a box with a rectangular base
spanned by the four points (4, ‐2, 0), (4, 2, 0), (‐4, 2, 0)
and (‐4, ‐2, 0) and a segment in the top connecting
the two points (2, 0, 3) and (‐2, 0, 3) (that are repeat‐
ed so that the quadrilateral collapses to the segment)
is displayed.
Canonical (t, u)‐divisions are given by n = 5 and m = 4.

22
178

Velkommen til TI-Nspire CAS version 3.2

General Polyhedra
Polyhedra are generated from their vertex points: Four points generate a tetrahedron, five points
generate a pyramid and six points generate an octahedron. Notice that eight points generate a
possible skew box, which is treated in the section about boxes.
D3_Tetra_4P
Tet:= D3_Tetra_4P({4,‐2,0},{4,2,0},{‐4,0,0},{‐2,0,4})
A tetrahedron with base vertices given by the first
three points (4, ‐2, 0), (4, 2, 0) and (‐4, 0, 0) and the
top vertex (‐2, 0, 4) is displayed. For your convenience
the four points have been added to the display as
well.
Canonical (t, u)‐divisions are given by n = 4 and m = 3.

D3_Pyra_5P
Pyr:= D3_Pyra_5P({4,‐2,0},{4,2,0},{‐4,2,0},{‐4,‐2,0},
{0,0,4})
A pyramid with a quadrilateral base with vertices giv‐
en by the first four points (4, ‐2, 0), (4, 2, 0), (‐4, 2, 0)
and (‐4, ‐2, 0) as well as the top vertex (0, 0, 4) is dis‐
played. For your convenience the five points have
been added to the display as well.
Notice that to generate a pyramid the first four points
need to be coplanar.
Canonical (t, u)‐divisions are given by n = 5 and m = 3.
D3_Octa_6P
Oct:= D3_Octa_6P({4,‐2,0},{4,2,0},{‐4,2,0},{‐4,‐2,0},
{0,0,4},{0,0,‐4})
An octahedron with a cross sectional quadrilateral
base with vertices given by the first four points
(4, ‐2, 0), (4, 2, 0), (‐4, 2, 0) and (‐4, ‐2, 0) as well as
the top vertex (0, 0, 4) and the bottom vertex
(0, 0, ‐4) is displayed. For your convenience the six
points have been added to the display as well.
Notice that to generate an octahedron the first four
points need to be coplanar.
Canonical (t, u)‐divisions are given by n = 5 and m = 3.
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Regular polyhedra
Regular polyhedra can be generated from three points or from a center and two points. If you
use three points the first two points determine the edge of the regular polyhedron, whereas the
third point generates the half plane containing the face of the polyhedron. Once a face is estab‐
lished the rest follows. If you use a center point and a vertex point, then the center point, the
vertex point and the last point generate a plane. The axis of the regular polyhedron is perpendicu‐
lar to this plane.
D3_RegTetra_3P
Tetra:= D3_RegTetra_3P({2,0,2},{0,‐2,2},{4,0,0})
A regular tetrahedron with vertices (2, 0, 2) and
(0, ‐2, 2) and a face lying in the half plane generated
from the third point (4, 0, 0) is displayed. For your
convenience the three points have been added to the
display as well.
Canonical (t, u)‐divisions are given by n = 4 and m = 3.

D3_RegTetra_CPQ
Tetra:= D3_RegTetra_CPQ({2,0,2},{0,‐2,2},{4,0,0})
A regular tetrahedron with center (2, 0, 2) and vertex
(0, ‐2, 2) and an axis perpendicular to the plane gen‐
erated from the two previous points and the third
point (4, 0, 0) is displayed. For your convenience the
three points have been added to the display as well.
Canonical (t, u)‐divisions are given by n = 4 and m = 3.

D3_Cube_3P
Cube:= D3_Cube_3P({2,0,2},{0,‐2,2},{4,0,0})
A cube with vertices (2, 0, 2) and (0, ‐2, 2) and a face
lying in the half plane generated from the third point
(4, 0, 0) is displayed. For your convenience the three
points have been added to the display as well.
Canonical (t, u)‐divisions are given by n = 5 and m = 4.
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D3_Cube_CPQ
Cube:= D3_Cube_CPQ({2,0,2},{0,‐2,2},{4,0,0})
A cube with center (2, 0, 2) and vertex (0, ‐2, 2) and
an axis perpendicular to the plane generated from
the two previous points and the third point (4, 0, 0) is
displayed. For your convenience the three points
have been added to the display as well.
Canonical (t, u)‐divisions are given by n = 5 and m = 4.

D3_RegOcta_3P
Octa:= D3_RegOcta_3P({2,0,2},{0,‐2,2},{4,0,0})
A regular octahedron with vertices (2, 0, 2) and
(0, ‐2, 2) and a cross sectional base lying in the half
plane generated from the third point (4, 0, 0) is dis‐
played. For your convenience the three points have
been added to the display as well.
Canonical (t, u)‐divisions are given by n = 5 and m = 3.

D3_RegOcta_CPQ
Octa:= D3_RegOcta_CPQ({2,0,2},{0,‐2,2},{4,0,0})
A regular octahedron with center (2, 0, 2) and vertex
(0, ‐2, 2) and an axis perpendicular to the plane gen‐
erated from the two previous points and the third
point (4, 0, 0) is displayed. For your convenience the
three points have been added to the display as well.
Canonical (t, u)‐divisions are given by n = 5 and m = 3.
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L: Labels (Letters, Digits and special signs)
Labels
Labels can be added to the display. Labels can be letters A‐Z, digits 0‐9 or special signs according
to the following table. The label is constructed one letter, digit or sign at a time. So it is mainly
used for short labels containing few letters, digits or signs! There is no distinction between capital
letters and small letters.
Special signs: The keys
Times Plus Comma Minus Dot

*
+
,
are displayed as
⋅
+
‾
Mult

Plus

Segment

‐

.

‐

.

Minus Dot

Divi- Colon Semi- Less
sion
colon than

Equal More
to
than

Questionmark

?

/

:

;

<

=

>

/

Δ

□

∠

⊥

→

Divi- Tri- Square AngleRight Vecsion angle
angle tor

@

°

×

Degree

Crossproduct

L_Label_LPVW
letA:= L_Label_LPVW(“A”,{2.5,1,1},{1,0,0},{0,0,1})
The letter A is displayed as a ribbon‐band letter with
depth. The letter has position (2.5, 1, 1) (lower left
point of letter grid), base vector (1, 0, 0) generating
the width of the letter (the base vector is ususally
horizontal) and direction vector (1,0,0) (the direction
vector is usually vertical). For your convenience we
have also added a sphere with center at (2,1,1) and
radius ½ to the display.
Ribbon band letters are truly 3‐dimensional and they
typically used for large size letters, that can also be
strung together as can be seen on the frontpage.
L_sLabel_LPVW
letA:= L_sLabel_LPVW(“A”,{3,1,1},{1/2,0,0},{0,0,1})
The letter A is displayed as a sticky letter without
depth. The letter has position (3, 1, 1) (lower left
point of letter grid), base vector (1/2, 0, 0) generating
the width of the letter (the base vector is ususally
horizontal) and direction vector (1,0,0) (the direction
vector is usually vertical). For your convenience we
have also added a sphere with center at (2,1,1) and
radius ½ to the display.
Sticky letters are 2‐dimensional and they are typically
used for short labels of geometrical objects.
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M: Measurements (Distances, Angles, Areas, Volumes, Equa‐
tions and Coordinates)
Distances
Distances can be computed between 2 points, 2 lines, a point and a triangular face or a point and
a plane. The computations are conveniently done in the Notes application.
M_Dist_PQ
Computes the distance between the two points P and
Q.
M_Dist2L_PVQW
Computes the distance between two lines with the
anchor points P and Q and the direction vectors V and
W.
M_DistPF_P3Q
Computes the distance between a point P and a tri‐
angular face spanned by three points Q1, Q2 and Q3.
M_DistPL_PQV
Computes the distance from a point P to a Line l gen‐
erated from an anchor point Q and a direction vector
V.
M_DistPα_PQV
Computes the distance between a point P and a plane
α generated from an anchor point Q and a perpen‐
dicular vector V.

Lengths
Lengths are included because the standard command norm() for some reason cannot be applied
to vectors written with curly brackets, so called list vectors. The computations are conveniently
done in the Notes application.
M_Length_V
Computes the length of a vector V.
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Angles
Angles can be computed between two vectors, three points, the middle one being the vertex, and
two faces, being generated from four points, the two first points lying on the common edge of the
two faces (dihedral angles). The computations are conveniently done in the Notes application.
M_Angle_VW
Computes the angle between two vectors V and W.
M_Angle_3P
Computes the angle from a vertex, the vertex point
being the middle point P2. The first point P1 lies on
the first leg of the angle, the last point P3 lies on the
second leg of the angle.
M_Angle2F_4P
Computes the angle between two neighboring faces,
the first two points P1 and P2 lying on the common
edge of the two faces, the last two points P3 and P4
lying on each of the two faces.

Areas
Areas are computed for parallelograms, triangles and quadrangles, although it is not checked if
the four points of the quadrangle are actually coplanar. The computations are conveniently done
in the Notes application.
M_Area_VW
Computes the area of a parallelogram spanned by the
two vectors V and W.
M_Area_3P
Computes the area of a triangle spanned by the three
points P1, P2 and P3.
M_Area_4P
Computes the area of a quadrangle spanned from
four points P1, P2, P3 and P4 using half the area
spanned by the diagonals P1P3 and P2P4. Notice that it
is not checked whether the four points are actually
co‐planar.
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Volumes
Volumes are computed for parallelepipeds (including cubes and rectangular boxes) and tetrahe‐
drons. The computations are conveniently done in the Notes application.
M_Vol_3V
Computes the volume of the parallelepiped spanned
by the three vectors V1, V2 and V3.
M_Vol_4P
Computes the volume of the tetrahedron spanned by
the four points P1, P2, P3 and P4.

Coordinates
Coordinates are computed from the grid divisions associated with polyhedra. For convenience we
also include computations for the centers of circles and spheres. The computations are conven‐
iently done in the Notes application.
M_Coord_Onm
Cube:=D3_Cube_CPQ({2,0,2},{0,‐2,2},{4,0,0})
M_Coord_Onm(Cube,5,4)
Computes the coordinates of the vertices associated
with the cube: The first argument is a list of the
parametric equations associated with the object, the
two next arguments are the canonical divisions (
which for a cube is 5 and 4 ‐ look for the description
of the polyhedra for more informations). To keep the
matrix small sized use only the necessary divisions!

M_Center_3P
Computes the coordinates of the center of the circle
passing through the three points P1, P2 and P3.
M_Center_4P
Computes the coordinates of the center of the sphere
passing through the four points P1, P2, P3 and P4.
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Equations
Equations are computed for planes (generated from 3 points or a point and a perpendicular vec‐
tor) and spheres (generated from a center and a radius or from four non‐coplanar points). The
computations are conveniently done in the Notes application.
M_EqPlane_3P
Computes the equation for the plane generated from
the three points P1, P2 and P3.
M_EqPlane_PV
Computes the equation for the plane generated from
the anchor point P and the perpendicular vector V.
M_EqSphere_Cr
Computes the equation for the sphere generated
from the center C and the radius r.
M_EqSphere_4P
Computes the equation for the sphere generated
from the four non‐coplanar points P1, P2, P3 and P4.
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T: Transformations
Transformations can be applied to the parametric equations for the object. Some of them are
trivial: To translate an object you just add the displacement vector to the parametric equations.
Others are more tricky, so we have included them all for convenience.
T_Translate_OV
Sphere:=D2_Sphere_Cr({‐2,0,1},1)
Tsphere:=T_Translate_OV(Sphere,{3,2,1})
A blue sphere with center (‐2, 0, 1) and radius 1 is
displayed. Subsequently it is translated along the dis‐
placement vector (3, 2, 1). The red translated sphere
is also displayed and for your convenience we have
included the green displacement vector as well in the
display.
T_Reflect_OPV
Sphere:=D2_Sphere_Cr({‐2,0,1},1)
Rsphere:=T_Reflect_OPV(Sphere,{0,0,0}{3,2,1})
A blue sphere with center (‐2, 0, 1) and radius 1 is
displayed. Subsequently it is reflected in the plane
with anchor point (0,0,0) and perpendicular vector
(3, 2, 1). The red reflected sphere is also displayed
and for your convenience we have included the light
blue reflection plane, the magenta anchor point and
the green perpendicular vector in the display as well.

T_Rotate _OPVA
Sphere:=D2_Sphere_Cr({‐2,0,1},1)
Rot:=T_Rotate_OPVA(Sphere,{0,0,0},{3,2,1},2π/3)
A blue sphere with center (‐2, 0, 1) and radius 1 is
displayed. Subsequently it is rotated around the line
with anchor point (0,0,0) and direction vector
(3, 2, 1) with the rotation angle 2π/3 corresponding
to 120°. The red rotated sphere is also displayed and
for your convenience we have included the green line
of rotation, the magenta anchor point and the green
direction vector in the display as well.
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T_Dilation_OCS
Sphere:=D2_Sphere_Cr({‐2,0,1},1)
Dilate:=T_Dilation_OCs(Sphere,{‐4,0,0},5/2)
A blue sphere with center (‐2, 0, 1) and radius 1 is
displayed. Subsequently it is dilated with the factor
5/2 from the dilation center (‐4, 0, 0). The red dilated
sphere is also displayed and for your convenience we
have included the magenta center point as well in the
display.

T_Symmetry_OC
Sphere:=D2_Sphere_Cr({‐2,0,1},1)
Psymmetry:=T_Symmetry_OC(Sphere,{1,0,0})
A blue sphere with center (‐2, 0, 1) and radius 1 is
displayed. Subsequently it is reflected in the center
point (1, 0, 0). The red point‐reflected sphere is also
displayed and for your convenience we have included
the magenta center point as well in the display.

T_HalfTurn_OPV
Sphere:=D2_Sphere_Cr({‐2,0,1},1)
Lsym:=T_Halfturn_OPV(Sphere,{1,0,0},{3,2,1})
A blue sphere with center (‐2, 0, 1) and radius 1 is
displayed. Subsequently it is reflected in the line with
anchor point (0,0,0) and direction vector (3, 2, 1). The
red line reflected sphere is also displayed and for
your convenience we have included the green line of
reflection, the magenta anchor point and the green
direction vector in the display as well.
T_Inversion_OCr
Sphere:=D2_Sphere_Cr({‐2,0,1},1)
Invert:=T_Inversion_OCr(Sphere,{1,0,0},1)
A blue sphere with center (‐2, 0, 1) and radius 1 is
displayed. Subsequently it is ‘reflected’ in the sphere
with center point (1, 0, 0) and radius 2. The red ‘re‐
flected’ sphere is also displayed and for your conven‐
ience we have included the magenta center point and
the light green sphere, the ‘mirror’ as well in the dis‐
play.
32
188

Velkommen til TI-Nspire CAS version 3.2

C: Constructions
Bisectors and Angle bisectors. Most constructions are straight forward applications of the CAS‐
tools. To compute perpendiculars you can e.g. use cross products of directions vectors. To com‐
1
2

pute the midpoint of a segment AB, you average the coordinates ⋅ (A + B) . To compute the center
of gravity for a triangle ABC you average the coordinates

1
⋅ (A + B + C ) etc.
3

But bisector planes and angle bisectors can be somewhat more complicated, so they are included
in the menu for your convenience. The bisector plane is generated from two points. The angle
bisector from three points or two faces corresponding to four points.
C_Bisector_PQ
Bis:= C_Bisector_PQ({1,‐1,1},{2,3,1})
The bisector plane for the two points (1,‐1,1) and
(2,3,1) is displayed. For you convenience the points
have been added to the display as well.

C_AngleB_3P
Bis:= C_AngleB_3P({0,0,2},{1,‐1,1},{0,1,‐1})
The Angle bisector half plane for the three points
(0,0,2), (1,‐1,1) and (0,1,‐1) is displayed. The first
point lies on the first leg of the angle, the middle pint
is the vertex point of the angle, where as the third
point lies on the second leg of the angle. For you
convenience the points have been added to the
display as well.

C_AngleB2F_4P
Bis:= C_AngleB2F_4P({1,‐1,1},{2,3,1},{0,0,2},{0,1,‐1})
The Angle bisector half plane for the four points
(1,‐1,1), (2,3,1), (0,0,2) and (0,1,‐1) is displayed. The
first two points are common to both faces and they
lie on the edge of the angle bisector half plane. For
you convenience the points have been added to the
display as well.
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1. Øvelser i variabelsammenhænge
Elementære modelleringsøvelser med TI-Nspire CAS
Lineære sammenhænge

Eksempel: En elev gennemfører en test
Skemaet viser sammenhørende værdier
puls
Effekt/Watt 75
Puls
92

på en ergometercykel (kondicykel).
af den effekt eleven yder og elevens
100
108

150
131

200
154

Undersøg sammenhængen mellem pulsen og den ydede effekt.
Bemærkning: Når man kører kondicykel kan man typisk regulere belastningen
og samtidigt aflæse effekten. Derved kan man selv vælge hvilken effekt man vil
køre med. Samtidigt kan man måle pulsen med en pulsmåler. Det er derfor
nærliggende at opfatte effekten som den uafhængige variabel som vi selv kan
bestemme og pulsen som den afhængige variabel som vi måler.

1
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Omvendt proportionalitet
Eksempel:

Undersøg sammenhængen mellem vægten og forbrændingstiden for mænd
henholdsvis kvinder.
Hvor meget skal en kvinde veje for at have den samme forbrændingstid som en
mand på 62 kg?

Eksempel:
Fotoet viser en opstilling til bestemmelse af
lydens fart i luft. Den ene ende af et åbent rør
er stukket ned i vand. Over røret er anbragt
en højttaler, som udsender en tone med en
valgt frekvens f. Røret flyttes op og ned for at
finde de positioner af røret, hvor lyden forstærkes. For hver frekvens bestemmes afstanden ΔL mellem to nabopositioner, hvor
lyden forstærkes. Lydbølgerne i røret har bølgelængden 2·ΔL.
Tabellen viser sammenhørende værdier for
frekvensen f og afstanden ΔL.
Bestem ud fra oplysningerne i tabellen en
værdi for lydens fart i luft.
f / kHz
∆L / m

1,2
0,144

1,6
0,110

2,0
0,083

2,4
0,070

3

2,8
0,060

3,2
0,053

3,6
0,050

4,0
0,043
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Potensvækst

Vi tager denne gang udgangspunkt i det
viste eksempel, hvor man får oplyst en tabel over sammenhængen mellem fiskelinens diameter i millimeter og dens brudstyrke i kg. Man hænger altså tungere og
tungere lodder i enden af linerne indtil de
sprænger, hvorefter man noterer massen af
det kritiske lod.
Undersøg sammenhængen!

Bemærkning: Der er tradition for at benytte potensregression til at finde ligningen. Som et alternativ kan man også forsøge at finde den bedste potenssammenhæng ved at variere potensen a i forskriften y = b ⋅ x a . Man må da binde startværdien b, fx ved hjælp af formlen
⎛ y _ data ⎞
b = mean ⎜
a ⎟
⎝ x _ data ⎠
Parameteren a kan passende indføres som en skyder i Data og Statistik-værkstedet.

Variation over potensvækst: Lysintensitetens afstandsafhængighed

Da det areal lyset spredes over vokser med kvadratet på afstanden til lyskilden,
forventer vi at lysintensiteten er omvendt proportional med kvadratet på afstanden. I et konkret forsøg fik man følgende data
Afstand (cm)
10
15
20
25
30
35
40
Lysintensitet
0.631 0.399 0.255 0.178 0.134 0.107 0.095
(mW/cm2)
Undersøg om lysintensiteten er omvendt proportional med kvadratet på afstanden.
I virkeligheden ligger lysmåleren et stykke inde i sonden, og pæren står et
stykke inde på brættet, hvorfor vi skal lægge en overskydende længde d til afstanden til pæren. Udnyt dette til at vise at lysintensiteten faktisk er omvendt
proportional med kvadratet på afstanden.
4
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Eksponentiel vækst
Vi tager udgangspunkt i et eksempel med ølskum, hvor
man får oplyst højden h af ølskummet i cm som funktion
af den tid t i sekunder, der er gået siden den velskummende øl blev hældt op i et måleglas. Vi vil nu undersøge om sammenhængen mellem tiden og højden med rimelighed kan beskrives ved en eksponentiel vækstmodel.

Undersøg sammenhængen!

Bemærkning: Der er tradition for at benytte eksponentiel regression til at finde
ligningen. Som et alternativ kan man også forsøge at finde den bedste eksponentielle vækst ved at variere fremskrivningsfaktoren a i forskriften y = b ⋅ a x .
Man må da binde startværdien b, fx ved hjælp af formlen
⎛ y _ data ⎞
b = mean ⎜ x _ data ⎟
⎝ a
⎠
Parameteren a kan passende indføres som en skyder i Data og Statistik-værkstedet.

Variation over eksponentiel vækst: Afkøling af en kop te.
Ved afkøling af en kop te finder man fx de følgende data for teens temperatur
som funktion af tiden:
Tid i minutter
Temperatur i °C

0
88.0

15
79.5

30
72.2

45
65.8

60
60.3

90
51.3

I følge Newtons afkølingslov nærmer teens temperatur sig nu stuetemperaturen
eksponentielt, dvs. netop via en afhængighed af formen y = b ⋅ a x + c .
Vi skal derfor trække stuetemperaturen fra for at få en ren eksponentiel vækst.
Da vi ikke kender stuetemperaturen indfører vi en skyder c og trækker værdien
af c fra alle temperaturerne. gennemfør nu en eksponentiel regression for den
korrigerede temperatur som funktion af tiden og tilpas værdien af stuetemperaturen c, så du får den bedst mulige eksponentielle vækstmodel.

5
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Introduktion til NVG (lineære sammenhænge)
Aktivitet Densitet

(Brug sample data fra eksempelfilen!)

•

Formål og Hypotese

Formålet med denne aktivitet er at forsøge at identificere en ukendt væske
ved at bestemme en karakteristisk fysisk egenskab for væsken.
•

Teori

I dette tilfælde drejer det sig om væskens densitet, ρ, (dvs. dens massefylde). Den er bestemt ved væskens masse, m, divideret med væskens volumen, V, (rumfang):

ρ=

m
V

⎡ g ⎤
⎢⎣ mL ⎥⎦

Der stilles to ukendte væsker til rådighed.
Hvis I har tiden, er det fint, hvis I får identificeret dem begge ☺

6
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•

Materialer og opstilling

Fremgangsmåde

Fremgangsmåden er den
samme for begge væsker.

Den ukendte væske hældes
op i buretten (glasrøret) og
buretten nulstilles! (SPØRG
OM HJÆLP ☺).
Et tomt bægerglas (100mL)
anbringes på en vægt placeret
under buretten.
Der tilsættes nu 1 mL væske
fra buretten til bægerglasset
og vægten aflæses.
Sådan fortsættes indtil man
har tilsat 24 mL væske.
Måleresultaterne indføres i
skemaerne som vist på næste
side:

7
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•

Resultater (skemaer mv)

VÆSKE 1:
Volumen/mL

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0 11.0 12.0

masse1/g

Volumen/mL 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0 19.0 20.0 21.0 22.0 23.0 24.0
masse1/g

VÆSKE 2:
Volumen/mL

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0 11.0 12.0

masse2/g

Volumen/mL 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0 19.0 20.0 21.0 22.0 23.0 24.0
masse2 g

•

Dataanalyse, resultaterne gennemgås i forhold til hypotese og teori
o De opnåede data skal nu behandles i databehandlingsprogrammet
TI-Nspire.
o Skemaerne indskrives derfor som tabeller i TI-Nspire i et Lister og
Regneark-værksted og de sammenhørende værdier mellem rumfanget Volumen og massen masse1 hhv. masse2 afbildes i et (V,
m)-diagram, dvs. V-værdierne ud af x-aksen og m-værdierne op af
y-aksen i et Data og Statistik-værksted. Det vil være flot, hvis du
kan få begge serier af målinger afsat i samme diagram. Det kan
netop lade sig gøre fordi vi har en fælles serie for den uafhængige
variabel Volumen.
o Den bedste rette linie (mindste kvadraters linje) lægges ind og
hældningskoefficienten bestemmes.
o Hældningskoefficienten angiver netop væskens densitet, og ved opslag i DATABOG fysik & kemi side 114/115 vil det være muligt at
give et bud på, hvilken væske, der er tale om!
o Hvordan skal en eventuel skæring med m-aksen tolkes?

Journalen skal bl.a. indeholde tabellerne med måleresultaterne, graferne med de
tilføjede mindste kvadraters linjer, linjernes ligninger og forklaringsgrader, de
fundne massefylder og forslagene til identifikation af de ukendte væsker.
•

Konklusion og fejlkilder

8
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•

Materialer (vis gerne opstilling som indsatte tegninger)
Elever og stopure

•

Fremgangsmåde
Undersøgelse 1: Opstilling i kæde med hånd til hånd
Undersøgelse 2: Opstilling i kæde med hånd til skulder

Undersøgelse 1: Opstilling i kæde med hånd til hånd

1. I stiller op i en kæde, så I holder hinanden i hænderne:

2. På et givet tegn (fx »Klar – parat – start«) startes signalet ved, at den første deltager giver den anden deltager et forsigtigt klem med hånden, som
så giver klemmet videre til den tredje deltager osv. Når signalet når frem
til den sidste i kæden, siger vedkommende "Stop", og der tages tid på,
hvor lang tid signalet har brugt på at bevæge sig gennem kæden.
Resultaterne bliver bedre, hvis man fx bruger gennemsnittet af
tre uafhængige tidsmålinger.
3. Der måles på kæder af forskellig længde. Fx 5, 10, 15, 20 og 25 personer
i kæderne. Enten kan man lave én lang kæde, eller man kan lave flere
små kæder. Det er fint at lade kæderne danne en rundkreds, så signalet
kan gå rundt i kæden flere gange. Mål på mindst 5 forskellige kædelængder (med jævne mellemrum) og udfyld et skema som det nedenstående med gennemsnitstiden for signaltiden.
•

Resultater (skemaer mv)

Håndklem:

Kædelængde n (antal personer)
Signaltiden t (sek.)

10
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Undersøgelse 2: Opstilling i kæde med hånd til skulder

Vi er nu i stand til at udvide eksperimentet og dermed danne os et indtryk af
følgende simple spørgsmål:
Hvor hurtigt bevæger et nervesignal sig egentligt?

Vi kan nemlig danne os et indtryk af, hvor lang tid nervesignalet tilbringer i
nervebanerne fra hånden og op til hjernen, ved at gentage eksperimentet, hvor
vi i stedet for at holde hinanden i hånden lægger hånden på skulderen. I så
fald sparer vi nemlig netop turen fra hånden op til skulderen:

Udfør det nye eksperiment, med skulderklem i stedet for håndklem. Det er
smart at benytte de samme kædelængder som i det første eksperiment!
Skulderklem

Kædelængde n (antal personer)
Signaltiden t (sek.)
•
•

•

•
•
•
•

Databehandling/journal:
Dataene skrives ind som tabeller i Lister og Regneark-værkstedet i TINspire og der laves grafer i Data og statistik-værkstedet, der viser signaltiderne for de to eksperimenter, som funktion af kædelængden, dvs.
kædelængderne afsættes vandret og signaltiderne afsættes lodret. Det vil
være flot, hvis de to eksperimenter afsættes som to serier i det samme diagram! Højreklikkes i toppen af y-aksen kan man fx vælge menupunktet
Tilføj y-variabel.
Tilføj regressionslinjer (lineær regression y = mx+b) med såvel ligningerne
som forklaringsgraden r2 til de to serier af signaltider. Forklaringsgraderne
udregnes i Lister og Regneark! Prøv også at tilføje residuelle kvadrater til
regressionslinjerne.
Hvad fortæller hældningerne for de to regressionslinjer om nervesignalets
vej gennem kæden?
Vurdér nu den hastighed, hvormed nervesignalet bevæger sig i armen!
Hvilke usikkerheder er der på det målte?
Vil resultatet blive bedre hvis undersøgelsen gentages mange gange?

11
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Variabelkontrol
For at kunne udføre en variabelkontrol i praksis skal vi først udføre et simpelt
virtuelt eksperiment. Gå derfor ind på Google og søg på
NTNUJAVA
Så ryger I hurtigt ind på hjemmesiden
http://www.phy.ntnu.edu.tw/ntnujava/
for Virtual Physics Laboratory. Her vælger I området Kinematics og eksperimentet Reaction Time Measurement:

Der åbnes da for et eksperiment hvor man kan måle såvel reaktionstid som
bremselængde for en bil. Ideen er nu at man skal sætte bilen i bevægelse og
vente på det bliver rødt. Man trykker da så hurtigt som muligt på bremsen og
ser hvor hurtigt man har reageret – og hvor langt bilen når at køre imens. I første runde får I hjælp idet stoplyset første gang skifter til gult. Det er en prøverunde, så den tæller ikke med i den endelige databehandling!
Overvej nu:
Hvilke variable indgår i eksperimentet?
Hvilke sammenhænge kan I finde mellem disse variable?
Kig gerne på billedet på næste side!
14
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Overvej nu hvordan I kan tilrettelægge jeres målinger så I kan undersøge disse
variabelsammenhænge. Vi har tidligere kigget på sammenhængen mellem reaktionstiden og reaktionslængden, så den behøver I ikke undersøge igen og den
behøver ikke indgå i rapporten.
Husk at medtage tabeller, grafer og ligninger som dokumentation for de fundne
sammenhænge.
Prøv også at forklare, hvad der menes med variabelkontrol :-)

15
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Eksempler på hypoteser/data til variabelkontrol: (uddrag af en elevrapport!)
Bremselængdens afhængighed af reaktionslængden:
Hypotese:
Målinger:
Jeg forventer en konstant sammenBremselængens afhængighed af reaktionslængden
Brem selængde Reaktionslængde
hæng. Dette betyder, at bremsemeter
meter
enhed
længden ikke er afhængig af reakti=
onslængden, og at grafen derfor vil
25,51 m
7,5 m
1
tage form som en vandret linie.

Friktion

Hastighed
m/s

0,8

20 m/s

2

25,51 m

12,82 m

0,8

20 m/s

3

25,51 m

16,88 m

0,8

20 m/s

4

25,51 m

27,5 m

0,8

20 m/s

5

25,51 m

28,11 m

0,8

20 m/s

6

25,51 m

29,68 m

0,8

20 m/s

7

25,51 m

29,06 m

0,8

20 m/s

8

25,51 m

30,64 m

0,8

20 m/s

9

25,51 m

32,82 m

0,8

20 m/s

Bremselængdens afhængighed af friktionen:
Hypotese:
Målinger:
Jeg forventer at denne sammenBremselængdens afhængighed af friktionen
Brem selængde Friktion Hatighed
hæng er faldende. Dette betyder, at
meter
m/s
enhed
hvis den ene bliver større, bliver den
=
anden mindre. Måske har vi med en
136,05 m
0,15
20 m/s
1
omvendt proportionalitet at gøre!
2

102,04 m

0,20

Reaktionslængde
meter

8,12 m

20 m/s

7,82 m

3

81,63 m

0,25

20 m/s

6,56 m

4

51,02 m

0,40

20 m/s

7,50 m

5

40,81 m

0,50

20 m/s

5,94 m

6

34,01 m

0,60

20 m/s

6,58 m

7

29,15 m

0,70

20 m/s

5,94 m
13,44 m

8

25,51 m

0,80

20 m/s

9

22,67 m

0,90

20 m/s

5,62 m

10

20,40 m

1,00

20 m/s

7,19 m

Bremselængdens afhængighed af hastigheden:
Hypotese:
Målinger:
Jeg forventer en voksende sammenBremselængdens afhængighed af hastigheden
Brem selængde Hastighed Friktion
hæng. Hvis hastigheden vokser blimeter
m/s
enhed
ver bremselængden længere.

Reaktionslænde
meter

=

16

1

1,59 m

5 m/s

0,8

2,03 m

2

6,37 m

10 m/s

0,8

3,91 m

3

14,34 m

15 m/s

0,8

4,92 m

4

25,51 m

20 m/s

0,8

6,86 m

5

39,85 m

25 m/s

0,8

8,57 m

6

57,39 m

30 m/s

0,8

9,39 m

7

78,12 m

35 m/s

0,8

12,60 m

8

102,04 m

40 m/s

0,8

11,84 m

9

129,14 m

45 m/s

0,8

14,04 m

10

159,43 m

50 m/s

0,8

14,85 m
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Stoplængdens afhængighed af reaktionslængden:
Hypotese: Jeg forventer en lineær sammenhæng – Altså at reaktionslængden
vokser med stoplængden.
Målinger:
Stoplængdens afhængighed af reaktionslængden
Stoplængde Reaktionslængde Brem selængde

Friktion

Hastighed

1

33,01 m

7,5 m

25,51 m

0,8

20 m/s

2

38,33 m

12,82 m

25,51 m

0,8

20 m/s

3

42,39 m

16,88 m

25,51 m

0,8

20 m/s

4

53,01 m

27,5 m

25,51 m

0,8

20 m/s

5

53,62 m

28,11 m

25,51 m

0,8

20 m/s

6

55,19 m

29,68 m

25,51 m

0,8

20 m/s

7

54,57 m

29,06 m

25,51 m

0,8

20 m/s

8

56,15 m

30,64 m

25,51 m

0,8

20 m/s

9

58,33 m

32,82 m

25,51 m

0,8

20 m/s

Stoplængdens afhængighed af friktionen:
Hypotese: Jeg forventer en omvendt proportionalitet. Jo større min friktion er
desto kortere må min stoplængde være.
Målinger:
Stoplængdens afhængighed af friktionen
Stoplængde

Friktion Brem selængde Hatighed Reaktionslængde

enhed

meter

=

Bremselængde + Reaktionslængde

meter

m/s

meter

1

144,17 m

0,15

136,05 m

20 m/s

8,12 m

2

109,86 m

0,20

102,04 m

20 m/s

7,82 m

3

88,19 m

0,25

81,63 m

20 m/s

6,56 m

4

58,52 m

0,40

51,02 m

20 m/s

7,50 m

5

46,75 m

0,50

40,81 m

20 m/s

5,94 m

6

40,59 m

0,60

34,01 m

20 m/s

6,58 m

7

35,09 m

0,70

29,15 m

20 m/s

5,94 m

8

38,95 m

0,80

25,51 m

20 m/s

13,44 m

9

28,29 m

0,90

22,67 m

20 m/s

5,62 m

10

27,59 m

1,00

20,40 m

20 m/s

7,19 m

Friktion

Reaktionslænde

Stoplængdens afhængighed af hastigheden:
Hypotese: Jeg forventer en voksende sammenhæng.
Målinger:
Stoplængden afhængighed af hastigheden
Stoplængde
enhed

Hastighed Brem selængde

meter

m/s

meter

meter

Bremselængde + Reaktionslænde
=
1

3,62 m

5 m/s

1,59 m

0,8

2,03 m

2

10,28 m

10 m/s

6,37 m

0,8

3,91 m

3

19,26 m

15 m/s

14,34 m

0,8

4,92 m

4

32,37 m

20 m/s

25,51 m

0,8

6,86 m

5

48,42 m

25 m/s

39,85 m

0,8

8,57 m

6

66,78 m

30 m/s

57,39 m

0,8

9,39 m

7

90,72 m

35 m/s

78,12 m

0,8

12,60 m

8

113,88 m

40 m/s

102,04 m

0,8

11,84 m

9

143,18 m

45 m/s

129,14 m

0,8

14,04 m

10

174,28 m

50 m/s

159,43 m

0,8

14,85 m
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Tværfagligt forløb – Det skrå kast
Hvilke bevægelsesbaner følger objekter efter et skrå kast?
Studieplan
Forløbet gennemføres som tværfagligt forløb mellem MAT-A/B (BO) og FYS-B/C (FE).
Eleverne har stiftet bekendtskab med regressionsmodeller forud for forløbet samt arbejdet med variabelsammenhæng og ligningsløsning.

Formål
Eleverne skal arbejde eksperimentelt. De skal blive fortrolige med den naturvidenskabelige hypotese-deduktive metode hvor de ved hjælp af eksperimenter skal kunne opstille
og afprøve hypoteser samt indse matematiske/fysiske sammenhænge og anvende resultater i forhold til tekniske færdigheder i idræt.

Mål
Som resultat af forløbet skal eleverne:
• indse, at der findes umiddelbare sammenhænge mellem de tre fag.
• via det eksperimentelle arbejde forholde sig kritiske til forsøgsmetode og opstilling.
• lære at se den fysiske kasteparabel i de idrætter de normalt beskæftiger sig med,
og beskrive det med matematiske/fysiske udtryk.
• udnytte udledt viden til at udvikle deres tekniske færdigheder indenfor basketball.

Produkt krav
Grupperapport udarbejdet i TI-Nspire.

Udbytte
Eleverne skal ud fra en billedserie udlede måleresultater, som sætter dem i stand til ved
regression at kunne opstille en hypotese om en basketballs bane i luften efter et skrå
kast (øvelse 1). Eleverne skal herefter ved hjælp af videooptagelse af skrå kast kunne
opstille og gennemføre et eksperiment for testning af deres hypotese (øvelse 2). Eleverne skal ved hjælp af regression i programmet Logger Pro teste deres hypotese.
Eleverne skal herefter udarbejde en grupperapport i TI-Nspire hvor de redegør for og
diskuter deres resultater.

Data og resultater (øvelser)
To øvelser danner grundlag for den rapport der kræves udarbejdet.
• Øvelse 1 gennemføres umiddelbart efter introduktionen til forløbet (det første
modul) og danner grundlag for opstilling af en hypotese.
• Øvelse 2 fungerer som en afprøvning af hypotesen der er opstillet på baggrund
at øvelse 1.
• Der udleveres en tastevejledning til programmet Logger Pro til løsning af øvelse
2.
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Gruppeinddeling
Eleverne arbejder i grupper af 4 personer og forløbet gennemføres på 9 moduler.
Elev

Gruppe
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3

Elev

Gruppe
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6

Forløbsplan
Introduktion og opstilling af hypotese

1. lektion

1. Introduktion til forløb (udlevere reviderede forløbsplan og gennemgang)
2. Inddeling i grupper (jf. plan)
3. Videnskabsteori (opstile hypotese, reproduktion som verifikation af hypotese - test )
4. Lectio – studieplan og dokumenter med gruppeinddelinger
5. EDB lokaler til rådighed
6. Øvelse 1 (udlevere kopier); Vis aflæsning af koordinater, tegn kurve på
mm. papir, beskriv kurve.
7. Øvelse 1; Regression ved hjælp af TI-Nspire. Afprøv kurver: Lineære og
potens kurver
8. Øvelse 1; Beskriv sammenhæng og opstil hypotese med forudsætninger
9. Lektie: Læs side 124-126

Huskeliste
•
•
•
•

Bærbar computer
Skærmkabel
Materialer
Kontroller program: TI-Nspire
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Optagelse af kast (i hal)

2. lektion

1. Optagelse af et skrå kast med et digitalt kamera. Overvej inden
optagelsen hvorledes og hvor kameraet skal opstilles og sørg for at
anvende kalibreringskegler til afstandsmåling. Når den eksperimentelle opstilling er klar og kameraet anbragt i et stativ, indstilles kameraet til VIDEO og der trykkes på udløseren samtidigt med at eksperimentet startes. Med vort kamera kan man optage op til 6 sekunders
video med 20 billeder pr. sekund. Videoen kan kontrolleres (afspilles) på kameraets display og om nødvendigt tages om.
2. Vælg objekt
3. Overførelse af videosekvens til computeren. Ved hjælp af kameraets lagringskort og kortlæseren kan videosekvensen overføres til
en computer. Videooptagelsen overføres fra kameraet til computeren
af lærerne og filerne kan hentes fra gruppens mappe på Lectio.

Huskeliste
•
•
•
•

Kamera
Kegler
Målebånd
Stativ til kamera

Teori og kvadratisk regression
3. lektion

1. Teorigennemgang: Karakteristika ved parablen, ligningen for parablen, betydning af koefficienter, forskydning af toppunkt, bestemmelse
af toppunkt og nulpunkter
2. Regression ved LoggerPro
3. Overføring af resultater til TI-Nspire

Resultatbehandling

4. lektion

1. Overføring af resultater til TI-Nspire
2. Bestemmelse af sammenhæng i TI-Nspire, den matematiske sammenhæng der bedst beskriver fordelingen af punkter for den vandrette afstand x og den lodrette afstand y.
3. Vurdering af modellen herunder forklaringsgraden og residualplot.
Udregning af forklaringsgrader
4. Diskuter hypotese, forsøgsopstilling (metode) og andre objekters
bane
5. Bestem toppunkterne og nulpunkter
6. Vurder den betydning og konsekvens et lavt, mellem og højt toppunkt har for et kast med en basketbold
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(Uddrag af elevrapport)
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I rapporten skulle eleverne diskutere de tre sammenhænge:
tid versus længde
tid versus højde
længde versus højde
og i hvert enkelt tilfælde diskutere såvel den matematiske som den fysiske betydning af koefficienterne i de fundne ligninger.
Prøv selv med de vedlagte eksempeldata!
22

212

Velkommen til TI-Nspire CAS version 3.2

Workshop i Lister og Regneark: T3-Kursus i TI-Nspire CAS september 2012

Kvadratiske modeller
Båndoptagerproblemet
Som optakt til kvadratiske modeller og som motivation for den efterfølgende lidt
tørre teori, vil vi nu starte med at se på et konkret problem1. Når man afspiller
et bånd på en båndoptager (eller en video) er der en tæller på, som viser hvor
langt man er kommet på båndet. Man kan da spørge: Hvordan afhænger spilletiden af båndtælleren? Vi vil først forsøge os med en rent beskrivende model
baseret på målinger. Vi sætter derfor et 30 minutters bånd i båndoptageren og
noterer tidspunkterne for hver gang, der er foretaget 50 tællinger på båndtælleren. Resultaterne fremgår af den følgende tabel:

Tæller
Tid /s

0
0

50
141

100
301

150
481

200
681

250
902

300
1143

350
1403

400
1684

Hvordan afhænger tiden nu af tælletallet?
Vi går derefter over til at se på en forklarende model baseret på teori. Det er
selvfølgelig mere kompliceret, fordi det ydermere kræver en vis indsigt i opbygningen af en båndoptager (videooptager osv.)

Båndet føres forbi et skrive-læse-hoved med konstant hastighed v0. Båndet ligger på en afviklingsspole og føres over på en oprulningsspole. Tælleren er knyttet til denne oprulningsspole, og det er rimeligt at antage, at den er proportional med antallet af omdrejninger, dvs. vindingstallet n for oprulningsspolen.
Det er selvfølgelig en antagelse, som bør efterprøves eksperimentelt! Men her vil
vi altså blot gå ud fra antagelsen:
tæller = k · n
hvor k altså skal fastlægges eksperimentelt. Da båndet fylder mere og mere på
oprulningsspolen vil denne ikke dreje med konstant hastighed, idet omkredsen
bliver større og større. Båndet vikles op omkring en kerne med radius r0. Hvis
båndet har tykkelsen h, vil radius derfor vokse fra r0 til r0 + n · h i løbet af n
omdrejninger. Omkredsen vil tilsvarende vokse fra 2π r0 til
2πr = 2π · (r 0 + n · h)
i løbet af n omdrejninger. Da omkredsen vokser jævnt med antallet af omdrejninger, må den samlede båndlængde efter n omdrejninger derfor svare til
n · 2πrmiddel,
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hvor middelradien er givet ved

r0 + (r0 + n ⋅ h )
n
= r0 + ⋅ h
2
2
Men den samlede båndlængde må også være givet ved hastigheden v0 ganget
med tiden tid, dvs. vi har den følgende sammenhæng:
n
⎛
⎞
n ⋅ 2π ⋅ ⎜ r0 + ⋅ h ⎟ = v 0 ⋅ tid
2 ⎠
⎝
Indsætter vi heri sammenhængen tæller = k · n, fås nu den ønskede sammenhæng:
tæller
tæller
⎛
⎞
⋅ 2π ⋅ ⎜ r0 +
⋅ h ⎟ = v 0 ⋅ tid ⇒
2k
k
⎝
⎠
2π ⋅ r0
π ⋅h
⋅ tæller + 2 ⋅ tæller 2 = v 0 ⋅ tid ⇒
k
k
2π ⋅ r0
π ⋅h
tid =
⋅ tæller + 2
⋅ tæller 2
k ⋅ v0
k ⋅ v0
Vi har altså fundet en teoretisk model, der forudsiger, at tiden y vokser som et
andengradspolynomium a · x2 + b · x af tælletallet x.
For nu at undersøge sammenhængen mellem den teoretiske model og den empiriske model nærmere, består det næste så i at forklare talværdierne for koefficienterne i den beskrivende model. Her har vi fundet de følgende teoretiske
udtryk for koefficienterne:
2π ⋅ r0
π ⋅h
a= 2
; b=
k ⋅ v0
k ⋅ v0
Hvis vi måler båndtykkelsen h (eller har tekniske specifikationer på båndet, der
giver os værdien direkte), måler den indre radius for oprulningsspolen r0 , måler gennemløbshastigheden v0 og proportionalitetskonstanten k mellem vindingstallet for oprulningsspolen og tælletallet, så vil vi direkte kunne indsætte
og finde talværdierne for koefficienterne. I ovenstående eksempel viste det sig
for eksempel, at de nævnte parametre kunne fastlægges til:
rmiddel =

Båndtykkelse
Indre radius
Proportionalitetskonstant
Gennemløbshastighed

h
r0
k
v0

0.0018 cm
1.1 cm
0.55
4.76 cm/s

Hvordan passer det med den empiriske model?
Bemærkning: Man kan opnå en dybere indsigt i modellen ved at undersøge
den med en multipel lineær regression, idet man da også får mulighed for at
inddrage fx konfidensintervaller for koefficienterne og dermed kan man vurdere, hvilke koefficienter, der er signifikant forskellige fra 0.
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Kubiske modeller: Trekantsfoldning
Som et konkret eksempel på et geometrisk eksperiment med en righoldig datastruktur vil vi se på et klassisk eksperiment, hvor man folder et papir for at
frembringe en trekant. Det øverste venstre hjørne D foldes altså ned på grundlinjen AB, hvorved der som vist fremkommer en retvinklet trekant ADP:
C

D

P

A

B

D'

C

P
h
A

g

B

D'

Vi vil nu undersøge arealet for denne trekant som funktion af grundlinjen g.
Vi tildeler derfor eleverne forskellige grundlinjer og beder dem måle omhyggeligt
(med 1 mm’s nøjagtighed) den tilhørende højde h. I et konkret eksperiment
med foldning af et A4-ark fandt vi de følgende værdier:
Uafhængig
0
2
4
grundlinje/cm
Afhængig
10,49 10,35 10,1
højde/cm

6

8

10

12

14

16

18

20

9,62

9,0

8,1

6,98

5,85

4,4

2,8

0,98

Undersøg sammenhængen!
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Avanceret slutspil:
Når vi først er kommet så langt kan man nemt blive nysgerrig efter at få at vide
hvad det egentlig er der ligger bag modellens succes! Hvad er teorien bag tredjegradspolynomiet? Nøglen til at finde ud af dette ligger i konstruktionen af
trekanten:
C

b
P
b-h
h
A

g

B

D'

Hvis vi først lægger mærke til at hypotenusen er tæt knyttet til papirbredden b
kan vi benytte Pythagoras til at sammenknytte højden med grundlinjen:
h 2 + g 2 = (b − h) 2 ⇒
b2 − g2
h=
2b

Det viser sig altså at højden rent faktisk er en kvadratisk funktion af grundlinjen. Men så følger det jo umiddelbart at arealet må være en kubisk funktion af
grundlinjen:
1
b2 ⋅ g − g3
⋅g ⋅h =
2
4b
b
1
= ⋅g −
⋅ g3
4
4b

Areal =

Teoretisk skulle vi altså endda forvente at arealet er en ulige funktion af grundlinjen, så faktisk bør vi også manuelt fjerne det kvadratiske led! Ydermere afhænger arealfunktionen kun af en enkelt parameter, nemlig papirbredden b.
De to sidste koefficienter må derfor være knyttet tæt sammen. Faktisk må deres produkt være givet ved
–1/16 = –0.0625.
Hvordan passer den teoretiske model med den empiriske model, der er baseret på et A4-ark?
Bemærkning: Man kan opnå en dybere indsigt i modellen ved at undersøge
den med en multipel lineær regression, idet man da også får mulighed for at
inddrage fx konfidensintervaller for koefficienterne og dermed kan man vurdere, hvilke koefficienter, der er signifikant forskellige fra 0.
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Modeller med TI-Nspire CAS: Den ligesidede hyperbel =
den forskudte omvendte proportionalitet
a
+ k , dvs. at datax −h
punkterne ligger på en ligesidet hyperbel med den lodrette asymptote x = h og
den vandrette asymptote y = k, bør man i første omgang teste for en lineær
sammenhæng mellem en af kombinationerne (1/x, y), (x, 1/y) og (1/x, 1/y).
Det gøres i praksis ved at tegne alle fire grafer:
For at teste en forskudt omvendt proportionalitet y =

Hvis en af de tre supplerende grafer ligger på ret linje har vi fundet en simpel
model, hvor enten en af koordinatakserne er en asymptote eller grafen går gennem (0,0).
I modsat fald kan man stadigvæk forsøge sig med en multipel lineær regression for at teste om produktet x ⋅ y afhænger lineært af de i denne sammenhæng to uafhængige variable x og y:
x ⋅ y = b0 + b1 ⋅ x + b2 ⋅ y
Med en rimelig forklaringsgrad og tilfældigt varierende residualer har man så et
bud på en rimelig model for data i form af en generel forskudt omvendt propora
tionalitet: y =
+ k , hvor vi har isoleret y i den ovenstående ligning.
x −h
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Eksempel 1: Jorden befolkningstilvækst
(supereksponentiel vækst)
Dette er standardeksemplet på en supereksponentiel
vækstmodel. Her ses data for jordens befolkning fra år
1000 til år 1985 (i millioner).
Undersøg om grafen kan fittes med en ligesidet hyperbel
og kommenter modellen!

Bemærkning: Modellen er meget berømt og går under kælenavnet Dommedagsmodellen. Det er (desværre!) stadigvæk en af de bedste modeller til fremskrivning af Jordens samlede befolkning.
Hvorfor har den fået navnet Dommedagsmodellen?

Eksempel 2: Reaktionshastigheden for et enzym som
funktion af substratets koncentration
(hæmmet proportional vækst)
I et klassisk forsøg af Kuhn fra 1923 fandt man følgende
data for koncentrationen c og hastigheden v (i enheder,
der er uden betydning for resten af opgaven).
Undersøg om grafen kan fittes med en ligesidet hyperbel
og kommenter modellen!
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Eksempel 3: Randeffekten

Et resonansrør er indrettet med forskydeligt stempel.
Tabellen viser for forskellige frekvenser f (målt i Hz)
den mindste afstand L mellem stemplet og rørets
ende (målt i mm), for hvilken der er en resonans ved
den pågældende frekvens. Her ses data for forsøget.
Undersøg om grafen kan fittes med en ligesidet hyperbel og kommenter modellen!

Eksempel 4: Boyle-Mariottes lov

Ved et simpelt forsøg med en sprøjte og en
elektronisk trykmåler måles sammenhørende
værdier af rumfang (i cm3) og tryk (i atm),
idet sprøjten systematisk trykkes ind til de
valgte rumfang; Ved forsøget fremkom følgende data, hvor vi har tilføjet listen med
produkterne af rumfanget v og trykket p.
Som det ses tydeligt er produktet af rumfang
og tryk ikke konstant, men vokser jævnt hen
gennem datasættet. Vi ser derfor at data ikke
kan beskrives som en simpel omvendt proportionalitet.
Undersøg om grafen kan fittes med en ligesidet hyperbel og kommenter modellen!
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Kædelinjen

I denne øvelse vil vi undersøge formen for en kæde, der hænges op i to punkter.
Vi benytter derfor en kuglekæde, som vi formentlig kender bedst fra proppen i
badekarret. I et konkret eksperiment fandt man følgende data:

x
y

-20
0

-18
-10.5

-16
-19.0

-14
-25.0

-12
-30.5

-10
-33.7

-8
-36.4

-6
-37.3

-4
-39.4

-2
-40.3

0
-40.4

2
-40.0

4
-39.1

6
-37.6

8
-35.5

10
-32.3

12
-28.7

14
-23.5

16
-17.5

18
-9.7

20
0

Undersøg nu de følgende modeller for formen af kædelinjen:
1)
2)
3)

En parabel model, dvs. grafen for et symmetrisk andengradspolynomium.
Grafen for et symmetrisk fjerdegradspolynomium.
x
Grafen for en hyperbolsk cosinus på formen: y = a ⋅ cosh( ) + c
a

Hvilken af de ovenstående modeller passer bedst med de empiriske data?
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3. Øvelser i Statistik
Elementære opgaver i beskrivende (deskriptiv) statistik

Opgave 15:

a)
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Opgave 13
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Eksempler på projektopgaver i statistik:
Øvelse – Deskriptiv analyse af kroppens proportioner

34
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Del 1: Deskriptiv analyse af legemshøjde
Denne del laves i hånden uden anvendelse af TI-NSpire :o(
• Bestem middeltal
• Lav hyppigheds og frekvenstabel
• Lav et prikdiagram
• Bestem minimum og maksimum
• Bestem kvartil-sættet (Q1, Q2, Q3)
• Lav et boksplot
• Bestem kvartilspredningen (Q3 – Q1)
• Lav et stolpediagram
• Kommenter/diskuter hver enkelt deskriptor
Del 2: Deskriptiv analyse af spændvidde
Denne del må gerne laves i TI-NSpire :o)
• Lav et prikdiagram og et stolpediagram (vælg Histogram og lav søjlerne smallere
ved at trække i en søjlernes kanter)
• Bestem middeltal, minimum, maksimum og kvartil-sæt
• Bestem kvartilspredningen (Q3 – Q1)
• Kommenter/diskuter hver enkelt deskriptor
Del 3: Usikkerheder
Overvej/diskuter usikkerheder ved jeres målinger – kom med eksempler på faktorer
der influerer målingernes validitet/pålidelighed.
Del 4: To variabel undersøgelse
Hypotese: Legemshøjde er lig spændvidde!
• Hvem har blandt andet opstillet ovenstående hypotese?
• Bestem den lineære sammenhæng mellem Legemshøjde og spændvidde ved regression i TI-NSpire (vælg Mindste kvadraters linie)
• Opstil andre hypoteser med udgangspunkt i jeres målinger.
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Nedenstående er uafhængig af vores data
Del 5: Middeltal i forhold til median
Giv et eksempel data hvor middeltallet svarer til medianen.
Giv et eksempel data hvor middeltallet er mindre end medianen.
Giv et eksempel data hvor middeltallet er større end medianen.
Del 6: Kvartil bestemmelse
Hvordan bestemmes kvartilsættet i TI-NSpire.
Sammenlign med den udleverede teori.
Tag eventuelt udgangspunkt i følgende observationer:
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Måling af reaktionstider:
For at kunne måle en reaktionstid i praksis går vi ind på Google og søger på
NTNUJAVA. Så ryger I hurtigt ind på hjemmesiden
http://www.phy.ntnu.edu.tw/ntnujava/
for Virtual Physics Laboratory. Her vælger I området Kinematics og eksperimentet Reaction Time Measurement.
Der åbnes da for et eksperiment hvor man bl.a. kan måle reaktionstiden. Ideen
er at man skal sætte bilen i bevægelse og vente på det bliver rødt. Man trykker
da så hurtigt som muligt på bremsen og ser hvor hurtigt man har reageret – og
hvor langt bilen når at køre imens. I første runde får I hjælp idet stoplyset første gang skifter til gult. Det er en prøverunde, så den tæller ikke med i den endelige databehandling!
Hver elev udfører ti målinger af reaktionstider og den tilhørende reaktionslængde. Alle data samles i en fælles tabel med de tre variable: Reaktionstid,
Reaktionslængde og Navn.
Hvad er et fornuftigt mål for den enkelte elevs reaktionstid? Hvem er den hurtigste elev i klassen? Hvilken sammenhæng er der mellem reaktionstid og reaktionslængde?

(Kig gerne på de vedlagte sample data).
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Da Vincis hypoteser om menneskets proportioner
(Uddrag af vejledning)

Deskriptiv statistik – dobbelt variabel analyse
Her beskrives og analyseres den
sammenhængende fordeling for to
variable: Spændvidden og legemshøjden. Det er nærliggende
at kigge på forholdet mellem de to
variable i lyset af hypotesen om
ligefrem proportionalitet. En forventning om at spændvidden er lig
legemshøjden svarer til en forventning om at forholdet (Spændvidde/Legemshøjde) er lig 1. Dette
forhold er et dimensionsløst tal, da
begge variable har samme enhed.

Medianen for forholdet er 1.007 og middeltallet er 1.00237. Første kvartil er lig
0.9753 og 3. kvartil er lig 1.0278, hvormed kvartilspredningen er 0.0525. Det
mindste observerede forhold er 0,95 og det største er 1,0337. Dermed ligger det
forventede forhold på 1 inden for kvartilboksen.
Undersøgelse af hypotese
For at undersøge sammenhænge mellem de to variable, er målingerne afbilledet
som punkter i et koordinatsystem med legemshøjde på x-aksen og spændvidde
på y-aksen. På grund af en forventning om ligefrem proportionalitet mellem de
to variable låses skæringen til 0 ved hjælp af en flytbar linje. Ved at vise residuelle kvadrater og residualplot hørende til den flytbare linje kan linjen justeres til summen af kvadraterne er mindst mulig. Den rette linje, der fremkommer, er den linie som bedst beskriver punkternes beliggenhed når linien samtidig skal gå gennem (0,0).
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Ligningen for linien bestemmes som
Spænd = 1.002 ⋅ Hoved
hvor Spænd er udtryk for spændvidden og Hoved er udtryk for legemshøjden
(begge mål i centimeter).
Vælges som vist menupunktet vis residualplot kan man se, at der ikke er nogen tydelig systematik i restdataene for proportionalmodellen. Tilføjes vis residualkvadrater ses ydermere at summen af kvadrater er lig 727 for proportionalmodellen.
Bootstrap – test af hypotese
Igen kan man dog fundere over, hvorvidt den ”sande værdi” for middelforholdet
ligger en anelse over 1, eller om vi kan forklare det som en tilfældig fluktuation
i de pågældende målinger. Vi opstiller dermed følgende 0-hypotese

H0: Spændvidden divideret med legemshøjde er lig 1
Hypotesen svarer til påstanden om ligefrem proportionalitet, hvor Spændvidde
er lig med Legemshøjde. Vi vil undersøge om denne hypotese kan forkastes –
altså om hypotesen er falsk. Metoden vi anvender til denne hypotesetest kaldes
bootstrapping3.
Vi antager, at målingerne er repræsentative for en langt større population af
elever spredt ud over landet. Dermed kan vi konstruere en tilnærmelse til denne population ved at gentage vores egne målinger rigtig mange gange: Hvis vi
f.eks. gentager hver af målingerne 1.000 gange, har vi en population på 21.000
elever, hvoraf de første 1.000 ligner den første elev på holdet, de næste 1.000
ligner den anden elev osv.
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Trækker vi så en tilfældig stikprøve fra denne ”superpopulation”, vil alle elever i
praksis have lige store chancer for at blive udtrukket. Det svarer til at bootstrappe holdet, dvs. til at trække en stikprøve på 21 elever med gentagelse og
tilbagelægning. Hver gang vi har trukket en elev, lægger vi altså vedkommende
tilbage igen, så der stadigvæk er samme chance for at trække denne elev næste
gang. Ved at lave gentagne målinger på bootstrappet kan vi nu finde fordelingen for middelforholdet for 1.000 tilfældige hold.

Vi ser da, at den forventede værdi 1 ligger forholdsvis langt inde i fordelingen.
Usikkerhedsintervallet for middelforholdet ligger mellem 2,5%-fraktilen og
97,5%-fraktilen og dermed givet ved: [0,9886; 1,01695]. Det rummer den forventede værdi på 1 og vores hypotese er derfor ikke i modstrid med data. Vi
kan altså ikke forkaste hypotesen og sige at den er falsk!
(Uddrag af elevrapport)
Da Vinci har mange teorier om menneskets opbygning, altså han mener der er
en sammenhæng mellem bestemte ting. Han har fem teorier og den 6 har vi
fundet, for hvis han teorier er rigtige må den 6 vi har fundet også være rigtig,
men de 6 teorier er:
spændhøjde
= 1 (dette er konstanten, dette burde gælde for hver person,
H1 =
hovedhøjde
undtagelsen kan være små børn og gamle mennesker der er ved at krybe sig
sammen).
strækhøjde
= 2 (det vil sige at i hver menneske med nogle få undtagelser burH2=
navlehøjde
de give 2 hvis man dividerede deres strækhøjde med navlehøjde.)
navlehøjde
= φ (0.6180) dette er det lille
H3=
hovedhøjde
gyldne snit. Det gyldne snit som betegnes
som det guddommelige forhold er et irrationalt tal, som nogle gange dukker op i naturen. Indenfor betegnes matematikken det
med græsk bogstav Φ (phi). En af de personer der forskede i det gyldne snit var Da Vinci, han forsøgte at vise, at det gyldne snit
ligger i mennesket proportioner. Han prøvede
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sig frem og en af hans versioner er den vitruvianske mand, der viser den menneskelige proportioner. Der er ingen der helt præcis kan svare hvorfor at navlehøjde divideret med hovedhøjden giver det gyldnesnit, så det er derfor stadig
en gåde som ikke er blevet løst og som ingen har præcise svar på.
Det gyldne snit er simpelthen side/diagonal, det skal dog nævnes at denne formel kun gælder for en femkant.

strækhøjde
= 2 • det gyldnesnit(1,3) denne formel er en vi har fundet i klassen.
spændhøjde
Hvis Da Vincis teorier er rigtig må denne teori også være rigtig. Hvis vi sætter
en formel op vil vi nå frem til at denne formel i stor sigt må give to gange det
gyldne snit.
knæhæjde 3
= her siges at forholdet mellem de to er konstant og er derfor
H5=
hovedhøjde 4
¾.
håndhøjde 1
= her er forholdet mellem håndhøjden og hovedhøjden 1/9. Det
H6=
hovedhøjde 9
H4=

Rapportkrav:
Ved opmåling i klassen fik hver elev tildelt en af da Vincis hypoteser og skulle
derefter diskutere den først med metoder fra den beskrivende statistik og derefter med metoder fra den bekræftende statistik.

Der er vedlagt sample data!
Undersøg nu sammenhængen mellem knælhøjden, dvs. den højde man har
når man knæler fx for at få et ridderslag, og hovedhøjden.
Er det rigtigt som da Vinci påstår, at knælhøjden er ¾ af hovedhøjden?
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Aktivitet: Hvem er den hurtigste?

•

Formål og Hypotese
I denne aktivitet skal I måle jeres reaktionstid. Det sker ved hjælp af en
træ-lineal med længden ½ meter.

•

Teori

Teori: Ifølge Galileis faldlov, en hjørnesten i den klassiske naturvidenskab, er
sammenhængen mellem faldlængden s og faldtiden t givet ved formlen
1
s = ⋅ g ⋅ t2
2

hvor g er tyngdeaccelerationen, som i Haslev er 9.82 m/s2.
Vi kan derfor omsætte faldlængden til en faldtid, dvs. en reaktionstid, ved at
vende formlen om:
t=

2s
2⋅s
=
g
9.82

•

Materialer (vis gerne opstilling som indsatte tegninger)
Elever og trælineal

•

Fremgangsmåde
I skal arbejde sammen to og to, idet I skiftes til de følgende to roller:
o En udfordrer, der skal slippe linealen på et overraskende
tidspunkt.
o En forsvarer, der skal have målt sin reaktionstid ved at stoppe linealen så hurtigt som muligt.
Linealen holdes lodret op mod en væg, så skalaen vender med 0 cmmærket nederst ud for en markering med en tynd streg på fx en tavle eller et papir, der er tapet fast til væggen. Udfordreren slipper linealen på
et så overraskende tidspunkt som muligt og forsvareren prøver at stoppe
den så hurtigt som muligt ved at slå en flad hånd vandret ind mod linealen, så den holdes fast på væggen. Derefter kan man aflæse på simpel
vis, hvor langt linealen er faldet med 1 millimeters nøjagtighed.
Forsvareren får ti forsøg, der noteres i det følgende skema, hvorefter I
bytter rolle som udfordrer og forsvarer.
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•

Dataanalyse, resultaterne gennemgås i forhold til hypotese og teori

Forsøg nr.

Faldlængde
i meter

Faldtid

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
o Indskriv de 10 faldlængder i en tabel i databehandlingsprogrammet TINspire CAS.
o I den næste søjle udregner du reaktionstiden i sekunder ved at benytte
den ovenstående formel. (Se TI-Nspire-noterne for hvordan man indtaster
formler, tegner diagrammer osv.)
o Du skal udregne middeltallet og medianen for reaktionstiderne.
Som et mål for din typiske reaktionstid vil vi bruge medianen, fordi den
er robust dvs. ændres ikke af et enkelt fejlagtigt forsøg.
o Den typiske reaktionstid = Medianen = _______________
o Hvem har den bedste reaktionstid? Hvem var så den hurtigste?
o Saml resultaterne for dit par i en enkelt tabel, så du kan tegne et boksplot for begge serier af ti reaktionstider i det samme diagram.
o Hvor overbevisende er vinderen? Kunne det lige så godt tilskrives tilfældigheder, hvem af jer der har vundet?
o Når alle har fundet deres typiske reaktionstid tegnes der et histogram
for årgangens samlede sæt af reaktionstider. Er der forskel på piger og
drenge?
o Herunder følger en officiel hollandsk figur af en maskine, der kan udføre
målingen af reaktionstiden automatisk. Hvordan virker maskinen? Hvor
ligger du på maskinens skala for reaktionstider?

•

Fejlkilder

•

Konklusion
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Aktivitet: Konditest
Forside

”Pyhh, hvor
har jeg en
dårlig kondi…”

”Jeg er i fin
form for tiden…”

”Danskere er i
bedre form nu
end for ti år
siden…”

”Mit kondital
er større
end sidst…”

”Jeg skal vist
træne lidt
mere, hvis
jeg skal have
en chance...
”
Hvad er kondition og fysisk form?
Vi kan vurdere vor kondition ved at sammenligne os med andre,
men kan vi kende den præcist?

•

Indhold:

•

•

Del 1 – analyse af data fra tidligere årgange
Del 2 – konditest og analyse af dette års resultater

Formål og Hypotese
Hvis vor kondition kan måles, får vi en værdi, vi kan:
forholde os til
sammenligne med
vurdere ud fra
handle ud fra (træne)
Teori
Sammenhængen mellem arbejdsbelastning og –intensitet, her løbehastighed, og pulsfrekvens er lineær proportional. Når løbehastigheden stiger øges vor iltoptagelse. Det viser denne figur. Det kender vi også fra at
vi bliver forpustet, når vi anstrenger os. Det skyldes, at der er brug for
mere ilt i de muskler der arbejder.

45

235

Velkommen til TI-Nspire CAS version 3.2

Worksho
op i Lister og Regneark: T
T3-Kursus i TI-Nspire
T
CA
AS september 2012

(Kilde: Idræ
æt, teori og
g træning
Når vi måler på vor puls,
vi et m
mål på, hvo
or hårdt v

ag i minuttet, får
arbejder.

Hjertett banker hurtigere
h
kroppeen.

r mere blo
od ud i

Hjertett er en mu
uskel, og d
pumpee blod. De
et sker, nå
bliver sstærkere og det sam
Derfor er vor an
nstrengels
pen, affhængigt af
a hvor tr
Kondittal er et ta
al, som ud
kroppeen bruger under m
for udttrykker ko
onditallet noget om
m vor træn

Konndital =

blive bedre
e til at
ner. Muskllerne
r med hjerrtet.
tningen aff kropr.
hvor mege
et ilt
belastning
g. Derand.

mak
ksimalt iltopptag ⎛ ml O 2 /min ⎞
⎜⎜
⎟⎟
vægt
kg
g
⎝
⎠

kte eller in
Vi kan måle vore
es konditiion direk
e ved at måle
m
hvor meget ilt der er bru
Direkte
de en test, som harr en ”overs
sættelse a
anvend
e aktivitett bruger vvi ”PENDU
ULTESTEN
I denne
å iltoptage
målemetode, forrdi vi ikkee måler på
dultesttrin
nene er u
ge pend
n, der er lløbet. Trin
tabel siidst i aktiiviteten.
måde
• Fre
emgangsm
af data fra
e (kan ud
a tidligerre årgange
Del 1 – A
Analyse a
de sidste 5 år i 1. g deltaget i en kon
ange har d
Alle årga
n gennemfførtes som
dultest (se
m en pend
NVG. Konditesten
nfor et be
mme på tv
ge for kom
allen inden
skal sørg
værs af ha
nyt trin har hver testperso
onerne ko
ortere tid til at kom
man skal sætte has
n op hver gang et n
Dvs. at m
stigheden
Nedenståen
varer ca. 1 min. N
nde data stammer fra en så
46

direkte ve
ed at
uget.”
r en indirrekte
n på hvorr mankondition
n, se

s før kond
ditest)
forbindels
se med
angsmåde
e). Man
srum. Ved
d hvert
tværs af hallen.
tarter. Hve
ert trin

236

Velkommen til TI-Nspire CAS version 3.2

Workshop i Lister og Regneark: T3-Kursus i TI-Nspire CAS september 2012

Pulsfordelingen for en dreng i 1e 2005:
Lav en tabel med følgende data i TI-Nspire:

Spørgsmål:
a) Bestem elevens kondital og kommentér
det (jfr. tabellerne side 39-40).
b) Afbild pulsdata grafisk, idet løbetrinet afsættes ud af x-aksen (den uafhængige variabel) og pulsen afbildes op af y-aksen
(den afhængige variabel). Beskriv pulskurven. Gør rede for, at elevens puls med
god tilnærmelse vokser lineært fra trin 2
til trin 15 ved hjælp af lineær regression i
TI-Nspire (mindste kvadraters linje).
c) Angiv formlen for den lineære sammenhæng mellem trin og puls.
d) Bestem pulsen når eleven er halvvejs gennem trin 6.
e) Ved hvilket trin er pulsen 160 slag/min.

Del 2 – Konditest og analyse af dette års resultater

”Pendultesten” foregår ved
o at man løber frem og tilbage imellem to linier (20 m).
o at du løber, når du hører et signal.
o at du holder den løbehastighed som signalerne angiver.
Der er en kort introduktion til testen, når du er i hallen.
Vigtigt:

1. Alle skal udføre konditesten.
2. Du må ikke stoppe op under testen.
3. Du skal notere det trin, du har gennemført.
Via tabellen aflæser du dit kondital.
4. Via computer beregnes dit kondital.
5. Via pulsur registreres pulsen for enkelte elever på
hvert hold. Lærerne overfører data til computeren.

• Materialer
Pulsure og computer til indlæsning af data
Idrætstøj
Løbesko/sportssko
Blyant
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Resultater (skemaer mv)

1. Dit resultat indskrives i en fælles database (Ti-Nspire).
2. Noter data som: klasse, alder, køn m.m. se skema sidst.
3. Pulsurene aflæses af lærerne og data lægges ind i databasen,
som siden kan findes på T-drev.

•

Dataanalyse, resultaterne gennemgås i forhold til hypotese og teori
1. Sammenlign og vurder dit kondital med tabelværdier for
kondital.
2. Beregn klassens gennemsnit
3. Beregn det gennemsnitlige kondital for de to køn. Sammenlign de to køns kondital og beskriv forskelle evt. ligheder.
4. Beregn det gennemsnitlige kondital for alle klasser.
5. Afbild pulsresultaterne grafisk, idet pulsen afbildes op ad
y-aksen og trinene ud af x-aksen.
6. Beskriv en af pulskurverne.
7. Afbild individuelle resultater fra to trænede personer og
fra to mindre trænede. Kommentér graferne!

•

Datafremlæggelse:

•

1. Indfør dine resultater i et samlet resultatskema.
2. Overvej hvorledes man grafisk kan vise de gennemsnitlige
kondital, så sammenligninger kan foretages visuelt.
3. Graferne af puls målingerne printes ud fra TI-Nspire eller
sættes ”pænt op” i et Word dokument.
Konklusion
1. Giv en forklaring på resultaterne
2. Opstil nogle simple hypoteser/teorier på baggrund af de fundne resultater.

•

Tabel til vurdering af kondital

Kvinder:

Alder

Lavt

Under
middel

Middel

Over
middel

Højt

Under 20

Under 35

36-40

41-48

49-53

Over 53

20-29

Under 34

34-37

38-41

42-47

Over 47

30-39

Under 31

31-36

37-41

42-46

Over 46

40-49

Under 29

29-33

34-38

39-43

Over 43

50-59

Under 28

28-30

31-34

35-38

Over 38

60-69

Under 26

26-30

31-33

34-38

Over 38

48
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Mænd:

Alder

Lavt

Under
middel

Middel

Over middel

Højt

Under 20

Under 40

41-44

45-50

51-55

Over 56

20-29

Under 34

34-38

39-43

44-49

Over 49

30-39

Under 33

33-36

37-40

41-46

Over 46

40-49

Under 30

30-33

34-37

38-43

Over 43

50-59

Under 29

29-31

32-34

35-39

Over 39

60-69

Under 26

26-28

29-31

32-36

Over 36

Tabel, der viser sammenhæng mellem løbetrin, hastighed og kondital.
Trin

Hastighed

Tid pr.
20 m

Løbetid

Km/time

Sekunder

Minuttal

8,0
9,0
9,5
10,0
10,5
11,0
11,5
12,0
12,5
13,0
13,5
14,0
14,5
15,0
15,5
16,0
16,5
17,0
17,5
18,0

9,0
8,0
7,579
7,2
6,858
6,545
6,261
6,000
5,760
5,538
5,333
5,143
4,966
4,800
4,645
4,500
4,364
4,235
4,114
4,000

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

49

Kondital
ML/KG/MIN

29,2
32,1
35,0
37,9
40,8
43,7
46,7
49,6
52,5
55,4
59,3
61,3
64,2
67,1
70,0
72,9
75,8
78,8
81,7

239

Velkommen til TI-Nspire CAS version 3.2

Workshop i Grafer og Geometri
Indholdsfortegnelse:
1. Øvelser i plangeometri
Elementære geometriopgaver (C)
Vejledende eksamensopgaver (B/A)
Eksempler på projektopgaver i plangeometri :
Sol- og måneformørkelse (C)
Ellipser og ovaler (C/B)
Descartes og brydningsloven (B)

2. Øvelser i analytisk geometri
Træningsopgaver i analytisk geometri (B/A)
Vejledende eksamensopgaver i analytisk geometri (A)
Eksempler på projekter i analytisk geometri:
Sejlads i faxe bugt (B)

3. Øvelser i grafer og geometri
Træningsopgaver i grafer og geometri (B)
Eksempler på projektopgaver:
Geometrien bag løsningen af en
symmetrisk fjerdegradsligning (B)
Geometrien bag grafen for det almene
fjerdegradspolynomium (B/A)

4. Eksempler på franske eksamensopgaver
i eksperimentel matematik
1.
2.
3.
4.
5.
6.

To geometriske steder
Højdernes skæringspunkt
Den største trekant
En familie af cirkler
Den fleksible trefod
Et geometrisk sted

5. Øvelser i vektorgeometri
Vektorregning med TI-Nspire CAS
Vejledende eksamensopgaver
Træningsopgaver i vektorgeometri
Eksempler på projektopgaver i vektorgeometri

side

1

side 1
side 4
side 6
side 12
side 27

side 30
side 30
side 32
side 33

side 37
side 37
side 40
side 40

side 41
side 41
side 42
side 43

side 44
side
side
side
side

44
45
45
47
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Øvellser i plan
ngeo
ometrri
Elem
mentære
e geome
etriopga
aver:
Proble
em 1.1: En matematisk orie
enterings
stur
Du ska
al tilrettellægge en orienterin
ngstur, de
er er melle
em 3 og
4 km lang. Forr at dann
ne dig et iindtryk af
a ruten la
aver du
først en korttegning i Geo
oMeter. M
Målet med
d turen er bl.a. at
løbern
ne skal bliive fortrolige med k
kursbegre
ebet. Kurs
sen måles altiid i forholld til retningen til n
nord (i ne
egativ omlløbsretning, a
altså med
d uret!). De
et betyderr fx at hviis man sk
kal starte med
d kurs 30
0°, skal re
etningen m
man løber efter da
anne en
vinkel på 30° m
med Nord (dvs.
(
mod
d højre).
Du s
skal nu k
konstruere
e løbetureen efter fø
ølgende re
etningslinjer:
Retn
ningen til Nord er lodret på d
dit kort. Vælg
V
selv et passende målestok
ksforhold.
Løbeanvisning:
positionen
n A løber du 1 km med kurs
s 164° til p
post B.
1) F
Fra startp
k med kurs
k
74° tiil post C.
2) F
Fra post B skal du
u herefter løbe 0.8 km
k
5° till slutpostten D.
3) F
Fra post C skal du
u endelig l øbe 0.66 km med kurs
Hviilken kurs
s skal du vælge for at nå hje
em til postt A?
Hvo
or lang bliiver hele løbeturen
l
n?
ekte hjem
Hviilken kurs
s skal du vælge, hvvis du i stedet for vælger att løbe dire
m
fra post C?
de? ◊
Hvo
or lang bliiver løbetu
uren i dettte tilfæld

Proble
em 1.2: La
andmålin
ng

På figu
uren viserr et lands
sted målt op ved triangulering ud fra
a en basiislinje AB
B
ude i terrænet med læn
ngden 63..7 meter. Dernæstt er vinkllerne til en
e række
e
med teodo
olit. Det ga
gensta
and ude i terrænet opmålt m
av anledn
ning til de
e følgende
e
gradta
al:
1
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1
2
4
5
7
8
9
10
11
12
29.5 72
2.3 26.7 38.4 98
8.5 51.9 97.7 63.1
6
25.4
4 17.6
Bestem d
de mangle
ende vinkler i treka
anterne frra trianguleringen.
Konstrué
ér et kortt over lan
ndstedet i målestok
ksforholde
et 1:1000
0 på basis
s af de
mål.
oplyste m
Bestem a
afstanden
n fra hush
hjørnet G ttil træerne C, E og F. ◊

Problem
m 1.3: Stem
mpelslag

er monterret en vipp
pearm AB
BC. Når tryykluftcylinderen
På en try
ykluftcylin
nder er de
pearmen skifter
anvendes
en og vipp
s, presses
s stempelhovedet væk fra cylindere
n 18°. Afstanden
stilling tiil AB'C'. Herved
H
dre
ejer leddeet AB sig som
s
vist på
p figuren
m.
p figuren
n 900 mm
fra A til C (hvor sttemplet err inde) er ssom vist på
d
Længden
n af de to led i vippearmen e r givet ved
AB = 520 mm

BC
m
B = 490 mm

ksforholdet 1:10.
Konstrué
ér en skits
se af opstillingen i målestok
Bestem h
en vandreette akse AC.
højden af B' over de
A
Afstande
m C og C' kaldes
k
sla
n.
en mellem
aglængden
Bestem s
gde.
stemplets slaglæng
Udfordrin
ng: Konstrruér en animation,, der viserr stemplett i fuld beevægelse mellem
m
de to yde
erstillingerr ABC og AB'C'.
nstruere linjestykk
l
ed at kon
Vink: Du
u kan fx starte me
et CC' svvarende til slagde frit pu nkt på CC
C', der ka
an bevægee sig frem
længden og et derrtil hørend
m og tilbage i an
nimationen. ◊

2
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Prob
blem 2.1 Ska
attejagt1
»Derr var en even
ntyrlysten un
ng mand, de
er blandt sin
n oldefars pa
apirer fandt eet stykke pe
ergament,
som røbede sted
det, hvor derr lå skjult en
n skat, instru
uktionerne lø
ød:

uktionen varr ret klar og tydelig, så vvor unge ma
and chartrede et skib ogg sejlede til sydhavet.
s
Instru
Han ffandt øen, marken,
m
ege
etræet og fyrrretræet, me
en til hans sttore sorg varr galgen fors
svundet.
Der vvar
gået alt for lang tid
t siden dok
kumentet ble
ev skrevet; regn og sol og blæst haavde fået træ
æet til at
smuldre bort, og der var ikke
e efterladt no
oget spor aff, hvor det engang havdde stået.
Du skal nu prøve att lokalisere skatten!
s
Afsæ
æt to punkte
er E og F svarende til eggetræet og fyrretræet.
f
ældigt punkt G svarende til galgens mulige
m
place
ering. Konstrruer placerin
ngen af de
Afsæt ett tredje tilfæ
to skibssspigre og de
eres midtpun
nkt: skattenss mulige pla
acering.
Underrsøg, hvad der
d sker, nårr man ændre
er galgens placering.
p
Ka
an man sigee noget nærm
mere om,
hvor ska
atten kan ligge begravett i forhold til de to træer?

1

Frit effter G. Gam
mov: Vidensk
kaben er sjo
ov. Skandin
navisk bogfo
orlag.

3
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Vejledende eksamensopgaver i plangeometri
Klassiske trekantkonstruktioner er en fast bestanddel af eksamensopgaverne.
Her er nogle eksempler fra de vejledende opgaver ordnet efter sværhedsgrad.
Det gælder altså om at løse dem rent geometrisk, men det selvfølgelig helt fint
at bakke konstruktionerne op med passende udregninger.

4
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Eksempler på projektopgaver i plangeometri
Aktivitet 4

Sol- og måneformørkelser

TI-Nspire CAS som dynamisk tegneprogram
•

•
•

Indhold og formål
I denne aktivitet skal du bruge TI-Nspire CAS til at illustrere naturfænomener med. Mere præcist skal du lave en primitiv illustration af solformørkelser og måneformørkelser. Modellen kan sagtens udbygges, så
den bliver mere realistisk, men her vil vi satse på overskueligheden ☺
Materialer (vis gerne opstilling som indsatte tegninger) Der arbejdes
på skolens computere med programmet TI-Nspire CAS.
Fremgangsmåde
• Du skal læse, udføre og arbejde med programmet som beskrevet

Første akt: Vi præsenterer aktørerne – Solen, Jorden og Månen
Først skal du åbne Geometri-værkstedet i TI-Nspire CAS, så du får en scene
du kan arbejde på. Ved samme lejlighed kan du også roligt skjule skalaen, da
vi ikke skal konstruere en målfast model:

1. Vi skal starte med at tegne Solen, Jorden og Månen. Illustrationen vil blive
bygget op, så Månen kan bevæge sig rundt om Jorden.
2. Solen, Jorden og Månen tegnes som cirkler. Vi starter derfor med at tegne
tre vandrette linjestykker nederst på siden: 'de tre bukke bruse' (hold shifttasten ⇑ nede mens du tegner linjestykkerne):
2.1.
2.2.
2.3.

Et stort linjestykke, der skal angive radien for Solen
Et mindre linjestykke, der skal angive radien for Jorden
Et lille linjestykke, der skal angive radien for Månen.
Højreklik for at indsætte en tekst og afslut teksten med ENTER!
6
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3. Dernæst afsætter vi centrene for Solen og Jorden i passende afstand fra
hinanden:
3.1. Vælg nu Solens centrum og Solens radius og benyt menupunktet
Passer fra Konstruer-menuen til at konstruere Solen, idet du udpeger
såvel centrum som radius for Solen.
3.2. Højreklik på Solen for at få adgang til den attributter og udfyld dens
indre med en passende gråtoning.
3.3. Derefter konstruerer du Jorden på samme måde. Husk at navngive
såvel Solen og Jorden.

4. Med centrum i Jordens centrum tegner du nu en cirkel med en passende
radius, der repræsenterer Månens bane. Afsæt et frit punkt på Månens bane til at repræsentere Månens centrum. Udpeg nu månens centrum sammen med dens radius og konstruer den tilhørende cirkel. Du skulle nu have
konstrueret en illustration, der ser nogenlunde således ud:

7
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Du kan sætte Månen i bevægelse rundt
om Jorden ved at højreklikke på månens
centrum og vælge attributten Animation. Ved at taste et tal fra 1-9 kan du nu
sætte Månen i bevægelse - langsomt eller
hurtigt - rundt om Jorden. Tastes 0 går
bevægelsen i stå. Du kan holde fast i
animationen ved at afslutte med Enter.
Der viser sig da en primitiv videokontrol:

Her kan du nulstille animationen henholdsvis standse/stoppe animationen.
Animationen stoppes helt ved fx at trykke ESC.
Anden akt: Vi sætter lys og skygge på.
Vi skal nu have sat lys og skygge på Jorden og Månen. Vi starter med at skyggelægge Jorden, så man kan se, hvad der er dag, og hvad der er nat:
5.

Konstruér halvlinjen, der forbinder Solens centrum med Jordens centrum.
Marker skæringspunkterne med Jordens rand fortil og bagtil. Derved fås de
punkter på Jorden, hvor det er middag, henholdsvis midnat. Benyt derefter
menupunktet Vinkelret på Konstruer-menuen til at konstruere en linje
vinkelret på forbindelseslinjen gennem Jordens centrum. Den deler Jorden i
dens dag- og natside. Marker skæringspunkterne med Jordens rand foroven
og forneden. Benyt nu menupunktet cirkelbue på punkt og linje-menuen til
at konstruere cirkelbuen udspændt af det nederste skæringspunkt, midnatspunktet og det øverste skæringspunkt. Fremhæv natsiden ved at tegne
cirkelbuen fed og tilsvarende med diameteren, der forbinder det nederste og
øverste randpunkt.

6. Gentag den samme konstruktion for månen, så man også kan se månens
lyse dagside og dens mørke natside.

8
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Kør nu
u rundt med
m Månen
n om Jord
den og ud
dskriv dee to positiioner hvorr
man frra Jorden
n kan se
•
•

h
hele månens lyse side
s
h
hele månens mørk
ke side

7. Så skal vi til sidst hav
ve den sky
ygge med som Sole
ens kasterr bag Jord
den og
Mån
nen. Det er en kom
mpliceret ssag at kon
nstruere matematis
m
sk helt ko
orrekt, så
vi v
vil nøjes med
m en tiln
nærmet k
konstruktiion af den
n såkaldtee kernesky
ygge.
8. Førrst Jordens kerneskygge: U
Udpeg forb
bindelseslinjen fra
a Solen til Jorden
og S
Solens centrum og konstruéér den linjje gennem
m Solens ccentrum, der står
vink
kelret på forbindels
seslinjen. Konstrue
er også sk
kæringspu
unkterne med Solens
s rand. Fo
orbind nu
u de øvre rrandpunk
kter for So
olen og Joorden og tilsvat
ren
nde med de
d nedre ra
andpunktter med halvlinjer.
h
De giver en god affgrænsnin
ng af kerne
eskyggen for Jordeen. Vi kon
nstruerer derfor
d
de to skygge
elinjers
skæ
æringspun
nkt og ved
d at konsttruere trek
kanten ud
dspændt af de to ra
andpun
nkter for Jorden
J
og
g skyggelin
njernes sk
kæringspu
unkt, kan
n vi konsttruere og
farv
velægge det
d indre af
a skyggettrekanten:

9
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Derefter gentager vi den samme konstruktion for Månens kerneskygge:

Hvis alt er gået godt, vil Månens kerneskygge nu følge med rundt på dens vej
omkring Jorden når vi animerer Månens centrum.
Bemærkning: Du kan skjule de linjer og punkter, som du ikke vil se, ved fx at
højreklikke på dem og vælge menupunktet vis/skjul osv. Men du må ikke slette
dem, for så forsvinder dit lys og skygge!
Prøv nu at rense op på tegningen, så alle de 'distraherende' konstruktionslinjer
og konstruktionspunkter forsvinder.

10
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Kør nu
u rundt m
med månen
n om Jord
den og ud
dskriv de to
t position
ner hvor
man frra Jorden
n kan se
•
•

e
en månefformørkels
se
e
en solform
mørkelse

Hvad k
kaldes de tilhørend
de månefa
aser? ____
__________
____________________
__

Udford
dring: Prøv
v evt. at udbygge illustratio
onen, så både Jord
den og Månen
M
be-væger sig: Jorde
en rundt om Solen
n og Månen rundt om
o Jorden
n!

Du ska
al til din journal
j
ha
ave:
Udskrevet de to
o position
ner hvor m
man fra Jo
orden kan
n se
• h
hele månens lyse side
s
• h
hele månens mørk
ke side
Udskrevet de to
o position
ner hvor m
man fra Jo
orden kan
n se
• e
en solform
mørkelse
• e
en månefformørkels
se
Svarett på hvilk
ke måneffaser, derr svarer tiil disse sttillinger.

11
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Ellipser og ovaler
De følgende opgaver handler om ovaler og ellipser i arkitektur og kunst. De hørere især barokken til og ifølge traditionen var det Rafaels skole, der først opdagede de klassiske ovalkonstruktioner, der kunne tilpasses de triangulære og
kvadratiske net, der lå til grund for de klassiske konstruktioner i arkitekturen
og kunsten.
Eleverne forventes at have et vist kendskab til ellipser (både som en sammentrykt cirkel som det geometriske sted for de punkter hvor summen af brændpunktsafstandene er konstant).

Eksempel 2.1.1 Ellipsen som fladtrykt cirkel
Du skal konstruere en fladtrykt cirkel. For nemheds skyld trykkes cirklen flad
med faktoren ½ i lodret retning.
Konstruér en diameter ST og en cirkel over denne diameter med centrum i
C.
Konstruer derefter et frit punkt P på cirklen og nedfæld den vinkelrette fra
dette frie punkt til diameteren ST. Fodpunktet P' konstrueres og normalen
skjules. Linjestykket P'P tegnes, og dets midtpunkt M konstrueres.
Midtpunktet M ligger da hele tiden halvt så langt fra diameteren som det frie
punkt P. Du kan derfor tegne den fladtrykte cirkel ved at spore punktet M.
Det gøres fx ved at højreklikke på M og slå Geometrisk spor til på den
fremkomne menu. Træk nu rundt i punktet P og sporet af M tegner omridset
af den fladtrykte cirkel.
P
M

S

C

P'

T

Den fladtrykte cirkel kan også tegnes som et geometrisk sted. Dertil udpeges
såvel det uafhængige cirkelpunkt P som det afhængige midtpunkt M, hvorefter
menupunktet Konstruer ► Geometrisk sted vælges. Midtpunktet M gennemløber nu den fladtrykte cirkel i takt med at P gennemløber cirklen.
Bemærkning: Hvis du vil benytte et andet delingsforhold end ½ kan du skrive
delingsforholdet k som tekst, fx 3/5, og derefter udnytte det ved at multiplicere
punktet P omkring fodpunktet P' med delingsforholdet k.

12
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Ellipsen konstrueret ud fra centrum og halvakser
Vi vil nu give en mere direkte geometrisk konstruktion af en ellipse ud fra dens
centrum og halvakser. Vi tager altså udgangspunkt i centrum C samt toppunkterne T og U hørende til halvakserne a og b.
Først konstrueres to koncentriske cirkler med halvakserne a og b som radier og
C som centrum. Disse cirkler, der altså går gennem toppunkterne T og U repræsenterer den omskrevne og indskrevne cirkel for ellipsen. Forholdet mellem
de to radier er netop fladtrykningsfaktoren b/a.
Dernæst vælges et frit punkt P på den omskrevne cirkel. Dette punkt forbindes
med centrum C. Centerlinjen CP skærer den indskrevne cirkel i punktet Q, der
netop deler centerlinjen i forholdet b/a.
Dernæst nedfældes den vinkelrette på storaksen gennem det frie cirkelpunkt P.
Skæringspunktet kaldes P'. Det er det lodrette linjestykke P'P vi skal have delt i
forholdet b/a, dvs. vi skal have overført forholdet b/a fra centerlinjen CP til den
lodrette linje P'P. Men det kan vi gøre ved at trække en linje gennem Q parallel
med storaksen. Skæringspunktet E med normalen P'P må da netop dele P'P i
forholdet b/a. Det følger fx ved at kigge på de ligedannede trekanter +CP ' P og

+CQ ' Q , hvorfor der må gælde

P ' E Q ' Q CQ b
=
=
= .
P ' P P ' P CP a
P
U
E

Q
C

Q'

P'

T

Her ses den færdige konstruktion baseret på de tre punkter centrum C og toppunkterne T og U.

Øvelse 2.1.9 Leonardo da Vincis ellipse

To vinkelrette akser skæres af en tredje linje på en sådan måde, at afstanden
mellem skæringspunkterne A og B forbliver konstant. Du kan fx tænke på linjestykket AB som en stige, der glider ned af en lodret væg langs et vandret gulv.
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Konstruér nu et vilkårligt punkt C på den skærende linje således at C står i et
konstant forhold til A og B. Du kan fx tænke på C som et bestemt fodtrin på
stigen. Start fx med at kigge på midtpunktet af linjestykket AB. Undersøg sporet af C, når A og B gennemløber de to akser.
Hvad bliver halvakserne for den fremkomne ellipse?
Kan du forklare, hvorfor det bliver en ellipse?

Øvelse 2.3.4 Foldning af en cirkel
Tegn en cirkel med radius fx 8 cm. Markér dens centrum C og endnu et punkt
F indenfor cirklen, men et stykke fra centrum. Klip cirklen omhyggeligt ud.

F

F
C

C

Fold cirklen, så den foldede cirkel går gennem F som vist på figuren. Pres folden skarp, så du kan se en korde i cirklen, når cirklen foldes ud igen. Fortsæt
med at lave skarpe folder efter samme princip, indtil korderne begynder at
frembringe en blød kurve.
Du skal nu analysere dit ”billede”.
• Hvilken kurve er der tale om? Kan du forklare det?
• Hvilken rolle spiller punkterne C og F?
• Hvilken rolle spiller kanterne i folden?

Øvelse 2.3.5 Konstruktion i TI-Nspire CAS af foldningen
Gennemfør en konstruktion at foldningen af et frit cirkelpunkt P så det foldes
oven i F. Spor folden m og konstruér også det geometriske sted frembragt af
cirkelpunktet P og folden m.
Folden m rører den derved frembragte kurve i punktet Q. Hvordan kan man
konstruere røringspunktet? Spor røringspunktet Q og konstruér også det geometriske sted frembragt af cirkelpunktet P og røringspunktet Q.
Beskriv hvad der sker, når F flyttes tættere på cirkelperiferien henholdsvis tættere på centrum C.
Bevis, at der fremkommer en ellipse, når alle punkterne på cirkelperiferien således foldes oven i punktet F. Bevis også at folden halverer vinklen mellem de
to stråler CQ og FQ.
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4. Ovaler og ellipser:
Ellipsen er et godt eksempel på en oval. En oval er en lukket krum kurve med
to vinkelrette symmetriakser, storeaksen og lilleaksen, og dermed også et symmetricentrum. Der findes mange forskellige slags ovaler, her er vist en superellipse:

I vores sammenhænge vil vi ydermere antage at ovalen er konveks, dvs. at kurven som vist hele tiden krummer til den samme side. Godt nok findes der mange forskellige former for ovaler, men langt den vigtigste er ellipsen, der kan defineres på to forskellige måder:

Q
P

b

a

P'

1) Ellipsen er en fladtrykt cirkel, dvs. hvis den store radius er a og den lille
radius er b, kan ellipsen opfattes som en fladtrykning af den omskrevne
cirkel med radius a. Forholdet mellem den vinkelrette afstand fra et ellipsepunkt P ind til storeaksen, dvs. PP', og det tilsvarende forhold for
den vinkelrette afstand fra cirkelpunktet Q ind til storeaksen, dvs. QP',
er da altid givet ved b/a. Dette forhold kaldes ellipsens fladtrykthed.
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P
b

F1

a

F2

2) Ellipsen er karakteriseret ved to brændpunkter F1 og F2, der begge ligger på storeaksen. Linjestykket, der forbinder et punkt P på ellipsens
periferi med et brændpunkt kaldes en brændstråle. Ellipsen er nu karakteriseret ved at summen af de to brændstråler F1P og F2P er konstant: F1P + F2P = 2a . Vi viser nedenunder, hvorfor konstanten nødvendigvis er 2a.
Vi vil ikke her forsøge at vise at de to definitioner er ækvivalente, men vi vil vise, hvordan de kan udnyttes til at finde brændpunkterne for en ellipse. Da en
ellipse er en fladtrykt cirkel kan den indskrives i et rektangel med siderne parallel med akserne. Siderne i rektanglet er da 2a henholdsvis 2b. Midtpunkterne for rektanglets sider er da netop de fire toppunkter R, S, T og U for ellipsen.

T
b

R

F2

F1

S,P

U
Vælger vi enten R eller S som punktet på periferien gælder da
F1R + F2R = F1S + F2S = 2a ,

idet der på grund af symmetrien må gælde at RF1 = F2S . Heraf ses bl.a. summen af brændstrålerne netop er det samme som ellipsens storakse 2a (den store diameter).
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T,P
a

a
b

R

F1

F2

C

S,P

U
Vælger vi dernæst enten T eller U som punktet på periferien fås denne gang på
grund af symmetrien den følgende sammenhæng
F1T + F2T = F1S + F2S = 2a

idet summen af brændstrålerne jo er uforandret, men heraf følger igen på
grund af symmetrien at der må gælde
F1T = F2T = a
Vi kan derfor finde brændpunkterne for ellipsen ved at trække en cirkel med
radius a og centrum i et af toppunkterne S og T.

T,P
a

a
b

R

F1

F2

C

S,P

U
Men ved at udnytte den retvinklede trekant F1CT ses det også at vi nemt kan
beregne afstanden fra centrum til et brændpunkt ved hjælp af Pythagoras:

F1C = a 2 − b 2 .
Blandt alle ovalerne blev det nu ellipserne, der fik den dominerende rolle i
1500-tallet. Det skyldes først og fremmest et kunstnerisk gennembrud, idet det
lykkedes at konstruere en klassisk smuk oval, som tilnærmede en ellipse.
Gennembruddet skyldtes malere fra Rafaels skole, hvor vi har fået overleveret
en skitse af Peruzzi, der viser konstruktionen af to typiske ellipselignende ovaler:
17
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Peruzzis overleverede sin viden til Serlio, der beskrev ellipsekonstruktionerne i
detaljer i et stort værk om arkitekturens principper fra 1545. Her vil vi se på en
særlig simpel og smuk konstruktion af den såkaldte 'ovato tondo' (den afrundede oval). Udgangspunktet er endnu engang konstruktionen af en ligesidet
trekant fra Euklids første bog!

C

A

B

D
Vi lægger mærke til at centrene A henholdsvis B for de to cirkler netop ligger på
den anden cirkels periferi.
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C

E

F

A

B

G

D

H

Forlænger vi trekanternes skrå sider fås skrå diametre, fx CG, i cirklerne. Men
en diameter (eller en radius) står vinkelret på cirklen i endepunktet. Hvis vi
derfor trækker cirkelbuer med centre i toppunkterne C og D og radier CG henholdsvis DE vil disse cirkelbuer netop føje sig glat til de oprindelige cirkelbuer

C

E

F

60°
120°

A

B

120°

60°
G

D

H

Skjuler vi nu hjælpelinjerne har vi konstrueret den ellipselignende oval ovato
tondo. Den har adskillige bemærkelsesværdige egenskaber:
1) De fire cirkelbuer HF, FE, EG og GH er lige lange: Centervinklerne er
nemlig 60° og 120°, mens radierne i enheder af centerstykket AB er 1
henholdsvis 2: Når vi går fra buen HF til buen FE halverer vi altså centervinklen, men til gengæld fordobles radius, hvorfor buelængden er
uforandret.
2) Hele ovalens omkreds er derfor fire gange buen HF, som selv udgør 1/3
af den oprindelige cirkel med omkredsen 2π i enheder af centerstykket
AB. Ovalens omkreds er altså 83 π = 8.37758... . På samme måde indses
det at arealet af cirkeludsnittet DFE er dobbelt stort som cirkeludsnittet
BHF, fordi arealet vokser med kvadratet på radius. Men arealet af det
lille cirkeludsnittet er 1/3 af hele cirklen, dvs. 13 π . Arealet af hele ovalen
er derfor summen af de fire cirkeludsnit minus romben ADBC, der jo
ikke skal tælles med to gange, dvs. arealet er givet ved
2π − 23 = 5.41715... . Med lidt snilde kan vi også finde dette ved udmåling på en figur.
3) Storeaksen 2a har længden 3 (i enheder af centerstykket AB). Lilleaksen
derimod er en anelse mere kompliceret. Det lodrette stykke fra D til ovalens toppunkt er 2 (radius i den store cirkel). Det lodrette stykke fra D
til C er i følge pythagoras sætning (se fx tidligere udregning side xx) 3 .
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Det overskydende stykke er derfor 2 − 3 . Lilleaksen 2b får derfor længden 3 + 2 ⋅ (2 − 3) = 4 − 3 . Ellipsens fladtrykthed er derfor givet ved

b 2b 4 − 3
=
=
= 0.75598...
a 2a
3
Den kan vi også finde ved udmåling på en figur! Dette tal ligger så tæt
ved 3/4, idet fejlen er under 1%, at det i praksis blev sat til 3/4. En så
simpel brøk viser at ovalen er visuelt velproportioneret.

S

T

U
F1

A

B

M

F2

R
4) Endelig kan vi finde brændpunkterne for ellipsen med samme storeakse
og lilleakse. Vi ved da fra pythagoras sætning at brændpunktsafstanden

8 3 − 10
= 0.981886...
2
Den kan vi også finde ved udmåling på en figur! Men dette tal ligger så
tæt ved 1, idet fejlen denne gang er under 2%, at det i praksis bliver afrundet til 1. Brændpunkterne ligger altså endog meget tæt på midtpunkterne for linjestykkerne TA og BU. Deles storeaksen i 6 lige store
stykker er de yderste delepunkter altså med rigtig god tilnærmelse
brændpunkterne, mens de inderste delestykker er centrene for de to
cirkler, der udspænder de yderste buer (og det midterste delestykker er
ovalens centrum). Igen viser det, at den ellipselignende oval er velproportioneret og nøje knyttet til et gitter af ligesidede trekanter.

er givet ved

a 2 − b2 =

( 32 )

2

−

(

4− 3
2

)
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Øvelse 4.2: Ovato Tondo
Gennemfør selv konstruktionen af Ovato Tondo i TI-Nspire CAS og sammenlign ovalen med den tilsvarende ellipse som har den samme store- og lilleakse.
Konstruer ovalens omskrevne cirkel. Afsæt et vilkårligt punkt P på ovalen
(dvs. i praksis to frie punkter svarende til de to slags cirkelbuer). Undersøg ved
måling i hvilket omfang forholdet mellem den vinkelrette afstand fra ovalpunktet P til storeaksen og den vinkelrette afstand fra det tilsvarende cirkelpunkt Q
til storeaksen er det samme som forholdet mellem storeaksen og lilleaksen.
Konstruer ovalens to brændpunkter F1 og F2. Afsæt et vilkårligt punkt P på
ovalen (dvs. i praksis to frie punkter svarende til de to slags cirkelbuer). Undersøg ved måling i hvilket omfang summen af afstandene fra ovalpunktet P til de
to brændpunkter er det samme som længden af storeaksen.
Øvelse 4.5: Peruzzis ovaler
På billedet af Peruzzis skitse ser man også en oval frembragt af et kvadratisk
gitter

Prøv nu selv at konstruere denne oval ud fra de to kvadrater og find ved opmåling og/eller beregning dens omkreds og areal, såvel som dens fladtrykthed og
brændpunkternes placering.
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AT-1: Arkitektur (matematik - historie)
Bilag til spørgsmål
Tegning af Francesco Borromini (1599-1667). Naredi-Rainer (1995),
Fig.114, S. 213.
Grundplan for klostret og kirken San Carlino alle quatro fontane i Rom.
Originalen findes i Wien (Albertina n. 173)

Efter Ivan Tafteberg: Ovale_kilder (Noter til matematik og arkitektur)
Gør rede for den ovennævnte konstruktion af kirkens grundplan.
Fastlæg såvel ovalens omkreds, som dens areal.
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Årsprøven 1a 2006-2007
I 1642 påbegyndte Borromini kirken S.
Ivo alla Sapienza. Til grund for sin plan
har Borromini her atter taget den ligesidede trekant – her i virkeligheden to
trekanter, der overlapper hinanden, så
de danner en davidsstjerne, hvis skæringspunkter ABCDEF danner spidserne i en regulær sekskant. De nicher,
q , DE
q , FA
p ), har udder buer udad ( BC
gangspunkt i cirkler med en radius på
halvdelen af en side af sekskanten; de
nicher, der buer indad er dannet ud fra
cirkler med samme radius, men med
centrer i tre af davidstjernens spidser.
Det oplyses at AD = 15.0 m.
a) Bestem ∠ ABC og ∠ ABD.
b) Bestem omkredsen af såvel davidstjernen som grundplanen
(den fedt optrukne kurve).
c) Bestem arealet af såvel davidstjernen som grundplanen.
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Descartes og brydningsloven
Vi skal bruge nogle data for lysets brydning. De kan stamme fra jeres eget forsøg, men her illustrerer vi ideen med data fra et af de ældste fysik forsøg, vi
kender: Ptolemæus opmåling af lysets brydning i vand!

Descartes arbejdede rent geometrisk med brydningsdata. Vi skal derfor åbne
Geometri-værkstedet.

Indskriv data i Geometri-værkstedet ved hjælp af tekstværktøjet (højreklik!).
Husk at taste Enter hver gang I er tilfredse med en tekstboks, ellers forsvinder
indholdet :-) .
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Derefter er vi klar til at arbejde med brydningsdataene. Opret derefter en rimelig stor cirkel, fx med radius 10 cm og konstruer to vinkelrette linjer, der skærer hinanden i centrum af cirklen. Den vandrette linje er den brydende flade,
den lodrette er indfaldsloddet.

Vi skal nu have afsat punkterne på cirklen svarende til den indfaldende og den
brudte stråle. Det sker ved at vælge drejnings-værktøjet på Transformationsmenuen og dreje omkring cirklens centrum. Ved den indfaldende stråle udpeger vi indfaldsvinklen og drejer nordpolen. Ved den brudte stråle udpeger vi
brydningsvinklen og drejer sydpolen.
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Vi er nu klar til at foretage analysen! Hver indfaldende stråle forlænges med en
stiplet linje gennem centrum. Gennem hvert brydningspunkt trækkes en stiplet
hjælpelinje parallel med indfaldsloddet. Hvor de skærer hinanden fås det såkaldte knækpunkt, dvs. der, hvor brydningspunktet ville ses når man kigger
ind langs indfaldsloddet, hvis strålen ikke var blevet brudt!

Kig nu nøje på de knækpunkter du har konstrueret og fremsæt en hypotese!
Hvordan kan Descartes opdagelse bruges til at konstruere brydningen af en
vilkårlig stråle?
Hvad har Descartes opdagelse at gøre med brydningsloven?
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Øvelser i analytisk geometri
Træningsopgaver i analytisk geometri:
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Vejledende eksamensopgaver i analytisk geometri:
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Eksempler på projekter i analytisk geometri
Sejlads i Fakse Bugt med TI-Nspire CAS: koordinatgeometri
Geografiske positioner opgives ikke kun i længde- og breddegrader. På almindelige geodætiske kort bruger man også retvinklede koordinater. På sådanne
kort er de anført forneden og på siden: x-koordinaterne angiver antallet af kilometer fra kortets nederste venstre hjørne, mens y-koordinaterne tilsvarende
angiver antallet af kilometer fra kortets nederste venstre hjørne.
Øvelse 1: I hvilken du farer vild i Fakse bugt i tæt tåge!
Vi vil nu forestille os, at vi har oprettet tre fiktive sendere i henholdsvis Rødvig
Havn, Fakse Ladeplads Havn og Præstø Havn. Disse tre sendere har da de følgende fiktive positioner:
Sender

Navn

S1
S2
S3

Rødvig Havn
Fakse Ladeplads
Præstø Havn

x-koordinat

y-koordinat

39.84
27.26
19.16

35.26
30.84
20.16

Luk nu op for TI-Nspire CAS og gå ind i Grafer-værkstedet. Anbring koordinatsystemet, så det fortrinsvis er første kvadrant du kan se på skærmen. Brug
Zoom-menuen! Vælg specielt enheden, så du kan se helt ud til x = 60 ligesom
på det geodætiske kort!
Anbring nu de tre sendere på kortet og navngiv dem S1, S2 og S3 i overensstemmelse med det ovenstående skema, idet du først placerer dem i nærheden
af den ønskede position og derefter højreklikker for at få oplyst deres koordinater. Disse koordinater kan efterfølgende rettes til!
De tre sendere udsender nu signaler på bestemte tider, som vi kan opfange
ombord på en båd, idet vi er ude og sejle i Fakse bugt i tæt tåge, og derfor ikke
kan se, hvor vi befinder os! Ved at benytte en modtager med et indbygget ur,
kan vi nu måle hvor lang tid signalet har været undervejs, og dermed afstanden
til de tre sendere. Desværre er modtageren defekt, så den kan ikke selv udregne positionen, men kun oplyse de tre registrerede afstande, der fremgår af det
følgende skema:
Sender
S1
S2
S3

Afstand

Navn
Rødvig Havn
Fakse Ladeplads
Præstø Havn

14.19
26.06
35.79

Vi vil nu rekonstruere positionen ved hjælp af TI-Nspire CAS på den lille bærbare (som vi altid har med på båden!), idet vi vil tegne cirkler med de tre sendere som centrum og de tre afstande som radier. Vi ved da, at båden befinder sig
et sted på enhver af disse cirkler, dvs. den befinder sig i de tre cirklers fælles
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skæringspunkt! De tre afstande skrives nu ind i tre tekstbokse og gemmes som
variable med de anførte navne!
Cirklerne kan konstrueres på flere forskellige måder. Her vil vi gøre det ved
hjælp af centrum og radius, idet vi vil konstruerer tre linjestykker på x-aksen,
der netop har de pågældende radier som længder. Gå derfor fx frem som følger,
men vær omhyggelig og pas på, du ikke mister overblikket!
Benyt menupunktet Overfør måling på Konstruer-menuen til at overføre de
tre radier til x-aksen. Navngiv de tre punkter R1, R2 og R3, så du ved hvilke radier, der hører sammen med hvilke sendere!
Benyt nu menupunktet Linjestykke på Punkter og Linjer-menuen til at konstruere det linjestykke, der forbinder begyndelsespunktet med det første radiuspunkt R1. Benyt derefter menupunktet Passer på Konstruer-menuen til at
konstruere den første cirkel med centrum i S1 og radius R1.
Du ved nu, at din båd befinder dig et eller andet sted på den første cirkel!
Gå nu tilsvarende frem med den anden cirkel, dvs. benyt menupunktet Linjestykke på Punkter og Linjer-menuen til at konstruere det linjestykke, der forbinder begyndelsespunktet med det andet radiuspunkt R2. Benyt derefter menupunktet Passer på Konstruer-menuen til at konstruere den anden cirkel
med centrum i S2 og radius R2.
Du ved nu, at din båd befinder sig i et af de to skæringspunkter mellem de to
cirkler forudsat apparaturet fungerer!
Konstruer skæringspunktet P (det relevante!) mellem de to cirkler!
Som kontrol af at apparaturet virker, konstruerer du nu også den tredje cirkel
og kontrollerer, at den vitterlig med stor nøjagtighed går gennem det samme
skæringspunkt, som de to første cirkler. Hvis alt er gået godt, har du altså nu
fundet din position på havet. Benyt nu menupunktet Koordinater og ligninger fra handlinger-menuen (eller højreklik på skæringspunktet P) til at finde
koordinaterne for din position. Foretag en udprintning af øvelsen så langt!
Hvor er du på det geodætiske kort?
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Øvelse 2: I hvilket motoren går i stykker og den defekte modtager bryder helt
sammen. Men du får modtageren i gang igen, så fortvivl ikke!
Opret en ny opgave som en kopi af den foregående!
Slet de tre cirkler!
Tågen er stadig tæt, og du driver om for vind og vand. Et kort øjeblik gik modtageren også i stå, men du har fået den i gang igen. Der er bare det problem, at
uret har været gået i stå et kort øjeblik. Du får det stillet ved hjælp af dit armbåndsur, men desværre er dit armbåndsur ikke alt for præcist!
Igen måler du nu tre afstande til de tre sendere:
Sender
S1
S2
S3

Afstand

Navn
Rødvig Havn
Fakse Ladeplads
Præstø Havn

17.19
20.31
24.57

Du skal nu igen bestemme din position, men – men – desværre går modtagerens ur forkert og alle de tre oplyste afstande er derfor forkerte! Fortvivl dog
ikke. Godt nok er de forkerte, men de er heldigvis alle sammen lige meget forkerte! Vi går derfor frem som følger.
Dernæst konstruerer vi et frit bevægeligt punkt på x-aksen, som skal repræsentere begyndelsespunktet for vore radier. Dette punkt kan vi nu rykke frem
og tilbage på x-aksen og derved justere de tre radier i takt med hinanden!! Kald
det bevægelige punkt for B!
Konstruer nu de tre cirkler ved hjælp af menupunktet Passer på Konstruermenuen, idet du først konstruerer linjestykket fra det forskudte begyndelsespunkt B til Radiuspunktet. Konstruer også skæringspunktet P mellem de to
første cirkler osv.
Læg mærke til at de tre cirkler denne gang ikke går gennem det samme punkt.
Men ved at rykke lige så forsigtigt i punktet B kan du nu justere radierne indtil
de tre cirkler går gennem det samme punkt! Og dermed ved du nu, hvor du befinder dig!
Benyt nu igen menupunktet Koordinater og ligninger fra Mål-menuen (eller
højreklik på skæringspunktet) til at finde koordinaterne for din position. Aflæs
også den fælles fejl B i de målte radier. Foretag en udprintning af øvelsen så
langt!
Hvor er du denne gang på det geodætiske kort?
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Øvelse 3: I hvilken du begejstret over den bærbare maskines formåen giver dig til
at lege med TI-Nspire CAS – nu hvor du alligevel driver for vind og vand!
Igen tager du en kopi af den ovenstående opgave!
Vi vil nu prøve om vi kan finde ud af lidt mere om positionsbestemmelse med
en defekt modtager!
Udpeg nu skæringspunktet mellem to af cirklerne og ignorér for en stund den
tredje cirkel. Vi ved nu at når vi rykker frem og tilbage på B vil skæringspunktet gennemløbe en kurve, som vores båd befinder sig på! Men kan vi få denne
kurve at se? Ja, det kan vi på to forskellige måder:
Vi kan Spore skæringspunktet P ved fx at gå op i Spor-menuen og vælge menupunktet Geometrisk spor (eller vi kan bare højreklikke på skæringspunktet
P). Hvis alt er gået godt vil du nu få sporet af skæringspunktet at se, mens du
bevæger punktet B, og når du slipper B vil det stå på skærmen som en del af
en kurve. Denne kurve skulle nu gerne gå gennem din position!
Men vi kan også konstruere sporet af skæringspunktet P. Det gøres ved hjælp
af menupunktet Geometrisk sted på Konstruer-menuen. Det gøres på følgende måde. Først klikker du på såvel det afhængige skæringspunkt P som på det
uafhængige styrende punkt B, så du får valgt netop det punkt, du vil spore, og
det punkt, som styrer bevægelsen hen over skærmen. Dernæst skulle du kunne vælge menupunktet Geometrisk sted på Konstruer-menuen og få sporet at
se som en kurve på skærmen! Der kan godt ligge et par overraskelser gemt i
dette geometriske sted, så prøv at lege lidt med det!
Konstruer nu på tilsvarende måde det geometriske sted for skæringspunktet
mellem et andet par af cirkler. De to skæringspunkters geometriske steder
skulle da gerne skære hinanden i din position. Hvis alt er gået godt, så lav en
udprintning!
Hvis vi kunne få TI-Nspire til at beregne dette skæringspunkt ville alt være
godt. Men desværre kan TI-Nspire CAS ikke oplyse ligningen for et geometrisk
sted! Og desværre kan vi muligvis ikke nok matematik selv til at opstille ligningerne for disse geometriske steder (som kaldes hyperbler) og derved selv beregne skæringspunktet. Og desværre er vores modtager gået i stykker, så den kan
heller ikke finde ud af det. Men den gang den var fabriksny kunne den. Og på
den måde gjorde det ikke så meget om uret inde i modtageren gik helt præcist!
Men TI-Nspire CAS kan faktisk godt finde ud af det: Så hvis du overfører informationerne til Grafregneren burde du kunne finde ligningerne for de geometriske steder og på den måde beregne koordinaterne til skæringspunkterne.
Men det er en endda meget avanceret udfordring ☺
Tågen letter! Velkommen hjem.
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Øvelser i Grafer og Geometri
Træningsopgaver
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Eksempler på projektopgaver i grafer og geometri
1. Geometrien bag løsningen af en symmetrisk fjerdegradsligning:
Hvis et fjerdegradspolynomium er symmetrisk opfører det sig på mange måder
som et tredjegradspolynomium. Vi vil igen kigge på en fjerdegradsligning med
det maksimale antal løsninger. Men pointen er altså at fjerdegradsligningen
skal være symmetrisk. Det gør det nemmest at tage udgangspunkt i forskydningsformlen:
y = a ⋅ (x − h )4 + b ⋅ (x − h )2 + c
Der er tre toppunkter denne gang, men de to yderste ligger lige højt på grund af
symmetrien. Tegner vi toppunktstangenterne vil den øverste toppunktstangent
derfor skære grafen i yderligere 2 grafpunkter.
Som ved tredjegradspolynomiet kan vi derfor afgrænse et rektangel, hvor de
vandrette sider er toppunktstangenter, mens de lodrette sider går igennem de
to skæringspunkter. Med centrum i dette rektangels midtpunkt og med den
vandrette side som diameter kan vi nu konstruere en cirkel, den til fjerdegradspolynomiet associerede cirkel.
Skærer vi nu fjerdegradspolynomiet med en vandret linje, der forløber indenfor rektanglet, vil vi få fire skæringspunkter. Disse overføres via lodrette linjer
til otte skæringspunkter med cirklen. Forbind disse skæringspunkter, idet du
springer hvert andet over.
Kommentér!
2. Geometrien bag det almene fjerdegradspolynomium
Et alment fjerdegradspolynomium har op til to vendepunkter (dvs. røringspunkter for vendetangenterne)). I det følgende vil vi forudsætte at der er netop
to vendepunkter. Konstruer altså grafen for fjerdegradspolynomiet
y = a ⋅ x4 + b ⋅ x3 + c ⋅ x2 + d ⋅ x + c
Vælg koefficienterne så der er to tydelige vendepunkter (og dermed tre toppunkter!) Konstruer sekanten, der forbinder de to vendepunkter.
Vendepunktssekanten skærer grafen i yderligere to punkter. Vendepunkterne
og de to skæringspunkter betegnes A, B, C og D i rækkefølge fra venstre mod
højde, dvs. A er det første skæringspunkt, B det første vendepunkt osv.
Vi skal nu konstruere et regulært pentagram.
Hertil skal vi bruge værktøjet til konstruktion af
regulære polygoner: Først udpeges centrum, så
udpeges første vinkelspids og dernæst anden
vinkelspids.
For at konstruere centrum drejes vendepunktsekanten nu først 18° omkring A og dernæst -18°
omkring C. De to linjer skærer da hinanden i
centrum O. Udpeg nu først O, dernæst A og til
slut C.
Kommentér!
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4. Eksempler på franske eksamensopgaver
i eksperimentel matematik (frit oversat)
Øvelse 1: To geometriske steder
Trekanten ABC er retvinklet med den rette vinkel i
B. Siden AB har længden 3, mens siden AC har
længden 6. Punkterne A og C glider på henholdsvis den lodrette linje OM og den vandrette linje OS.
Punktet I er er midtpunktet for linjestykket AC.
Vi interesserer os især for punkterne I og B.
1. Opbyg en dynamisk figur, der viser situationen.
2. Visualisér ved hjælp af din dynamiske software den bane punktet I følger,
når C glider langs halvlinjen OS. Hvilken hypotese kan du opstille om denne bane?
3. Visualisér ved hjælp af din dynamiske software den bane punktet B følger,
når C glider langs halvlinjen OS. Hvilken hypotese kan du opstille om denne bane?
4. Mål såvel vinklerne i trekanten ABC som vinklen AOB. Slut heraf at det
geometriske sted for punktet B er indeholdt i en simpel kurve, som ønskes
q ) . Fastlæg herved det geomeidentificeret. Bevis endelig, at OB = 6 ⋅ sin(OAB
triske sted for punktet B.

Øvelse 2 Højdernes skæringspunkt
I planen er der givet en vilkårlig trekant ABC.
Med K betegner vi centrum for den omskrevne cirkel og med H betegner vi højdernes skæringspunkt.
Vi interesserer os for den bane højdernes skæringspunkt H følger, når trekantens hjørnepunkt C bevæger sig på en linje parallel med grundlinjen AB.
1. Geometrisk konstruktion.
(a) Opbyg figuren ved hjælp af dit dynamiske geometriprogram ud fra punkterne A og B, punktet C, som kan glide langs en linje parallel med grundlinjen AB, trekanten ABC, højdernes skæringspunkt H og centrum for
den omskrevne cirkel K. Spor punktet H, når C varierer på parallellen til
AB. Opstil en hypotese om arten af den bane punktet H følger.
(b) Kontroller ved hjælp af programmet, at der gælder den følgende sammenhæng (verifikation af beregningen er ikke påkrævet på dette sted)
JJJJG JJJG JJJG JJJG
KH = KA + KB + KC .
2. Vi indfører nu et koordinatsystem, hvor punkterne A og B er givet ved deres
koordinater A(-1,1) og B(1,1). Punktet C ligger på x-aksen og har x-koordinaten x.
(a) Bestem koordinaterne til højdernes skæringspunkt H.
(b) Hvad bliver ligningen for den bane højdernes skæringspunkt følger?
3. Begrund nu din hypotese vedrørende den bane punktet H følger, og fastlæg
også ligningen for banen.
4. Vi antager nu, at koordinaterne til centrum K for den omskrevne cirkel er
2 − x2
givet ved (0,
) og at den tidligere fundne vektorligning i spørgsmål 1 er
2
gyldig. Find på grundlag heraf koordinaterne til højdernes skæringspunkt H og
dernæst ligningen for det geometriske sted.
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Øvelse 3: Den største trekant
Vi betragter en ligebenet trekant med den faste omkreds 15. Formålet med
denne øvelse er at bestemme den trekant, blandt alle de mulige ligebenede
trekanter med omkredsen 15, som har det største areal.
1. Eksperimenter ved hjælp af et dynamisk geometriprogram:
(a) Konstruer ved hjælp af et dynamisk geometriprogram en ligebenet trekant ABC med toppunkt i A, hvis omkreds er låst fast til 15.
(b) Blandt alle de mulige sådanne trekanter, hvad synes der så at gælde om
den trekant, der har det strørste areal?
2. Bevis. Vi lader x betegne længden af grundlinjen BC og A(x) betegne arealet af trekanten ABC.
(a) I hvilket interval kan x antage sine værdier?
(b) Lad H være midtpunktet for grundlinjen BC. Bestem længden af AH som
x
funktion af x og vis herved, at der gælder A(x ) = ⋅ 225 − 30x .
4
(c) Løs nu det stillede problemet.

Øvelse 4: En familie af cirkler
I planen betragtes en retvinklet trekant OAB med ret vinkel i O, samt en ret
linje d, der går gennem O.
Med A' betegner vi den retvinklede projektion af A på d, med B' betegner vi den
retvinklede projektion af B på d, og endelig lader vi C betegne cirklen med diameteren A'B'.
Endelig lader vi I betegne fodpunktet for højden fra O i trekanten OAB.
1. Konstruktion og hypotese
(a) Konstruer en figur ved hjælp af et dynamisk geometriprogram.
(b) Hvilken hypotese kan vi opstille om cirklerne (C), når den rette linje d roteres omkring O?
2. Vi betragter nu den ligedannethed S, som har centrum i punktet I og som
overfører punktet A i punktet O.
(a) Hvad bliver drejningsvinklen for denne ligedannethed? Begrund, at ligedannetheden overfører punktet O i punktet B.
(b) Fastlæg billederne af linjerne (AA') og d, og derefter billedet af punktet A'
(c) Godtgør nu din hypotese fra spørgsmål 1.
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Øvelse 5: Den fleksible trefod

En fleksibel trefod består af seks stive metalstænger med forskellige længder,
der samles, så de tilsammen danner to lige store romber:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vi antager nu at stængerne er så tynde, at vi kan sætte deres tykkelse til 0, og
dermed repræsentere dem ved hjælp af linjestykkerne AB, AC, BF, EC, EG og
FG. Vi skal da huske på at punkterne B, D og F skal ligge på ret linje. Vi bruger
længden af AB som enhed i det følgende.
Antag at A ligger fast. Hvis vi bevæger G langs en halvlinje med A som toppunkt, vil G gennemløbe et linjestykke i takt med at trefoden skifter fra at være
helt sammenfoldet til helt udfoldet.
Hvad er længden af det linjestykke som G gennemløber?
Konstruer ved hjælp af et dynamisk geometriprogram en model for den ovenstående situation. Afprøv modellen!
Hvordan bevæger punkterne B og C sig, når G flytter sig på halvlinjen?
Benyt dit program til at frembringe sporet af E (og F).
Vi vælger nu A som origo, og lader A og D frembringe x-aksen og lader t betegne x-koordinaten for punktet G. Hvad bliver det interval, som t gennemløber?
Fastlæg koordinaterne for punktet E.

x2
Tegn grafen for funktionen f (x ) = 1 −
, hvor 0 ≤ x ≤ 3 .
9
Check at punktet C bevæger sig langs grafen.
Vis det passer ved hjælp af en udregning.

Øvelse 6: Et geometrisk sted
Et geometrisk sted
Konstruer fire punkter O, A, B og C.
Konstruer en cirkel T med centrum i O.
Afsæt et frit punkt M på cirklen.
Konstruer det associerede punkt M', som opfylder vektorligningen:
JJJJJG JJJJG JJJJG
JJJJG
MM ' = MA + MB + 2MC
Træk i punktet M og konstruer sporet for M'.
Konstruér det geometriske sted S for M' når punktet M bevæger sig rundt på
cirklen T.
Hvilken slags figur er der tale om?
Hvilken sammenhæng er der mellem cirklen T og det geometriske sted S?
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Øvelser i vektorgeometri
Vektorregning med TI-Nspire CAS
1. For at kunne lege med vektorer geometrisk er det vigtigt at kunne håndtere
de simple regneoperationer med vektorer rent geometrisk:
JG JG
Sum af to vektorer: a + b
For at kunne lægge to vektorer sammen skal den ene forskydes, så den ligger i
forlængelse af den anden. Hertil benyttes parallelforskydning af den ene vektor langs den anden (det hedder translation i transformationsmenuen). Ved en
parallelforskydning udpeger man først den vektor, som forskydningen foregår
langs. Husk også at forskyde vektorens endepunkter!
JG
Fortegnsskift: −a
For at kunne skifte fortegn på en vektor, kan man fx benytte en punktspejling
(det hedder symmetri i transformationsmenuen).
JG JG
Differens af vektorer: a − b
For at kunne trække en vektor fra kan man fx benytte at det er det samme som
at lægge den modsatte vektor til. Man kan også afsætte de to vektorer fra
samme punkt og så forbinde endepunkterne med en vektor i den rigtige rækkefølge (fra vektor b's endepunkt til vektor a's endepunkt!)
JG
Multiplikation med en skalar: k ⋅ a
For at gange en vektor med en skalar kan man benytte multiplikation omkring
et punkt med skalaren k (det hedder forstørrelse i transformationsmenuen).
Den kan i øvrigt være såvel positiv som negativ.
Tværvektor: al
Tværvektoren konstrueres som en drejning med 90°.
2. Vektorer med koordinater
Bemærkning: For at kunne arbejde med koordinater er det vigtigt at arbejde
med stedvektorer, da vi kun kan aflæse koordinater for punkter, ligesom en
vektor med givne koordinater nemmest afsættes som en stedvektor ved at afsætte den på skræmt og derefter rette koordinaterne til endepunktet til.
Arbejder man med koordinater kan man med fordel vise gitteret og arbejde
med simple heltallige eller halvtallige koordinater. Herved fremstår regnereglerne for koordinaterne til en sum, differens og multiplikation med en skalar meget tydeligt i koordinater.
3. Målinger med vektorer
Længder: Man kan aflæse længden af en vektor ved at højreklikke på den.
Vinkler: Vinklen mellem to vektorer aflæses ved at afsætte dem fra samme
punkt og måle vinklen ud fra endepunkterne. Hvis man vil regne vinkler med
fortegn må man selv tilføje det korrekte fortegn.
Arealer: Arealet udspændt af to vektorer aflæses ved at afsætte dem fra samme
punkt og lade dem udspænde et parallelogram. Hvis man vil udregne determinanten/krydsproduktet må man selv tilføje det korrekte fortegn.
Hældninger: Hældningen for en vektor (i forhold til vandret) findes ved måling.
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Vejledende eksamensopgaver i vektorgeometri:

Træningsopgaver i vektorgeometri:
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Eksempler på projektopgaver i vektorgeometri
Øvelse 1: Konstruer tre punkter: O, A og B
JJJG
JJJG JJJG
Konstruer vektoren OC = 12 ⋅ (OA + OB )
Træk i punktet O: Hvad observerer du?
Hvordan ligger punktet C i forhold til linjestykket AB.
JJJG JJJG
Konstruer vektorsummen CA + CB
Øvelse 2: Konstruer fire punkter: O, A, B og C
JJJG
JJJG JJJG JJJG
Konstruer vektoren OD = 13 ⋅ (OA + OB + OC )
Træk i punktet O: Hvad observerer du?
Hvordan ligger punktet D i forhold til trekanten ABC.
JJJG JJJG JJJG
Konstruer vektorsummen DA + DB + DC
Øvelse 3: Konstruer fem punkter: O, A, B, C og D
JJJG
JJJG JJJG JJJG JJJG
Konstruer vektoren OE = 14 ⋅ (OA + OB + OC + OD )
Træk i punktet O: Hvad observerer du?
Hvordan ligger punktet E i forhold til firkanten ABCD.
JJJG JJJG JJJG JJJG
Konstruer vektorsummen EA + EB + EC + ED
Konstruer midtpunkterne for firkantens sider. Forbind midtpunkterne. Hvilken
slags firkant fremkommer?
Forbind også modstående midtpunkter. Hvad observerer du?
Øvelse 4: Konstruer en vilkårlig trekant ABC og dens omskrevne cirkel med
JJJJG JJJJG
JJJJG
centrum i M. Med udgangspunkt i M konstrueres vektorerne MA, MB og MC .
JJJG
JJJJG JJJJG
Konstruer summen af disse vektorer to og to: MP AB = MA + MB ,
JJJG
JJJJG JJJJG
JJJG
JJJJG JJJJG
MP BC = MB + MC og MP CA = MC + MA .
Hvordan ligger punkterne PAB , PBC og PCA i forhold til M?
JJJJG JJJJG JJJJG JJJJG
Konstruer summen af alle tre vektorer: MH = MA + MB + MC .
Hvordan ligger punktet H i forhold til trekanten ABC?
Spejl den omskrevne cirkel i de tre trekantsider. Hvad observerer du?
Konstruer cirklen gennem de tre siders midtpunkter. Hvad observerer du?
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1. Opgaver med polynomier
Opgave 1 (B-niveau, forslag til forsøgsopgaver med IT og matematik)
En funktion f er givet ved
f ( x ) = x + 92 x − 94 x − 818
3

(a)
(b)

2

Bestem nulpunkter og fortegn for f.
Bestem koordinaterne til de punkter, hvor f har lokale ekstrema.

Funktionen f afgrænser i 2. kvadrant sammen med 1. aksen en punktmængde
M.
(c)

Bestem arealet af punktmængden M.

Grafen for f har to parallelle tangenter n og k med hældningskoefficient − 94 .
(d)
(e)
(f)

Bestem en ligning for hver af tangenterne n og k.
Bestem afstanden imellem tangenterne n og k.
Begrund at der findes to parallelle tangenter til grafen for f , der har en
indbyrdes afstand på 20.

Opgave 2 (A-niveau, forslag til forsøgsopgaver med IT og matematik)
To funktioner f og g er givet ved at
f ( x) = x3 − 9 x 2 + 24 x − 16
a)

og g ( x) = x − k

Bestem koordinatsættene til de punkter, hvor de to funktioners grafer
skærer hinanden, når k=1.

For k = 1 er punktmængden M1 er afgrænset af graferne for f og g.
b)

Bestem arealet af M1.

For k =1 er punktmængden M2 er afgrænset af grafen for g, linien x = 5 og xaksen. Punktmængden M2 drejes 360o om førsteaksen. Derved fremkommer et
omdrejningslegeme, der har et rumfang.
c)

Bestem dette rumfang.

d)

For nogle værdier af k tangerer grafen for funktionen g, grafen for funktionen f. Bestem disse værdier af k.

1
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B-niveau)
Opgave 3 (digitallt forsøg med
m
adga
ang til ne
et: Terminsprøve B
En funkttion f er giivet ved
f ( x) = 3 x 5 − 8 x 4 + 2 x 3 + 5 x 2 − 4 x + 7 
a)

Besttem mono
old og eksstrema forr f .
otoniforho

b)

Besttem en lig
n til grafen
n for f i punktet
p
gning for tangenten
t
P((1,f (1)), og gør
rede
netop ét an
ndet skærringspunk
kt med gra
e for at de
enne tangent har n
afen
for f .

Opgave 4 (digitallt forsøg med
m
adga
ang til ne
et: Terminsprøve B
B-niveau)
omier
Tema: T
Tredjegradspolyno
r
dv
Et tredjeg
gradspoly
ynomium kan havee op til 3 rødder,
vs. grafen for polyn
nomiet
punkter m
med første
eaksen.
kan have
e op til 3 skæringsp
s
r
r1 , r2 og r3 , kan skrives på
Et tredjeg
gradspoly
ynomium med 3 forrskellige rødder,
formen
p( x) = a( x − r1 )( x − r2 )(
) x − r3 ) ,
hvor a err en konsttant.

polynomiu
For et be
estemt tredjegradsp
um p gæld
der, at gra
afen for p skærer fø
ørsteaksen i d
de tre pun
nkter (–2,0
0), (1,0) og
at gra
afen skærer ang (3,0) sam
mtidigt med,
m
denaksen
n i (0,6) .
a) Angiv r1 , r2 og r3 for p , og
o opskrivv en forskrrift for p på
p form n
p( x) = aax3 + bx 2 + cx
c +d .
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Opgave 5: (Norsk eksamensopgave maj 2008)

I denne oppgaven skal du drøfte en polynomfunksjon f av tredje grad. På
figuren har vi tegnet grafen til den deriverte av funksjonen.
a)

Bruk grafen til f ' til å avgjøre hvor funksjonen f vokser og hvor den avtar.

b)

Bruk grafen til f ' til å finne førstekoordinaten til eventuelle topp-, bunnog vendepunkter på grafen til f.

c)

Bruk grafen til f ' til å finne et funksjonsuttrykk for f ' .

d)

Grafen til f går gjennom origo. Forklar at f ( x ) = 13 x 3 + 2 x 2 − 3 x . Tegn grafen til f når x ∈ 0, 4 .

Opgave 6: (Norsk eksamensopgave maj 2009)
Funksjonen f er gitt ved f ( x) = − x3 + ax 2 + bx − 11 .
Grafen til funksjonen f har et bunnpunkt i (–1, –16).
a)

Vis at a = 3 og b = 9 .

b)

Finn f '( x ) , og bruk denne til å tegne fortegnslinja for f '( x ) . Bruk fortegnslinja til å finne ut hvor grafen stiger og hvor den synker. Hva
blir koordinatene til eventuelle toppunkter på grafen til f?

c)

Finn f ''( x) , og bruk denne til å tegne fortegnslinja for f ''( x) . Bruk
fortegnslinja til å finne eventuelle vendepunkter på grafen til f.

d)

Finn likningene for tangentene med stigningstall 9.

e)

Tegn grafen til f . Bruk grafen og resultatene i d) til å avgjøre
for hvilke verdier av b likningen f ( x) = 9 x + b har tre forskjellige
løsninger.

3
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Opgave 7: (Norsk eksamensopgave maj 2009)
I deler av denne oppgaven er det en fordel å bruke digitalt verktøy.
I denne oppgaven skal du studere fjerdegradsfunksjoner som har to vendepunkter.
Funksjonen f er gitt ved f ( x ) = 121 ( x 4 − 2 x 3 − 12 x 2 ) .
La S og T være de to vendepunktene, med S lengst til venstre på grafen.
a) Tegn grafen til f .
b) Finn f ''( x) og tegn fortegnslinja for denne. Bestem koordinatene til vendepunktene S og T.
c)
Finn likningen for den rette linja gjennom punktene S og T. Bestem koordinatene til de to andre skjæringspunktene mellom grafen til f og linja. Bruk gjerne digitalt verktøy.
ST
d) Vi lar Q være skjæringspunktet lengst til høyre. Regn ut
.
TQ
En annen fjerdegradsfunksjon g er gitt ved g ( x) = x 4 − 6 x 2 .
La S1 og T1 være de to vendepunktene, med S1 lengst til venstre på grafen.
Du skal gjennomføre tilsvarende oppgaver som i a), b), c) og d):
Tegn grafen til g.
Finn g ''( x) og tegn fortegnslinja for denne. Bestem koordinatene til vendepunktene S1 og T1.
3) Finn likningen for den rette linja gjennom punktene S1 og T1. Bestem
koordinatene til de to andre skjæringspunktene mellom grafen til g og
linja. Bruk gjerne digitalt verktøy.
ST
4) Vi lar Q1 være skjæringspunktet lengst til høyre. Regn ut 1 1 .
T1Q1
Kommenter resultatet.
1)
2)

2. Optimeringsopgaver
Opgave 1 (Norsk eksamensopgave maj 2008)
Figuren nedenfor viser en likebeint trekant
ABC innskrevet i en sirkel med sentrum S og
radius 1. Linjestykket CD er en høyde i trekanten. Vi setter SD = x.
a) Forklar at arealet F av trekanten ABC er
gitt ved F ( x) = (1 + x) 1 − x 2
b) Tegn grafen til F. Bruk grafen til å finne
det største arealet av trekanten ABC .
c) Vis at x = 12 er en løsning av likningen
F'(x) = 0. Kommenter svaret.
d) Regn ut lengden av sidene i trekanten
ABC når x = 12 . Kommenter svaret.

4
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Opgave 2 (Norsk eksamensopgave december 2009)
En rett linje med stigningstall a går gjennom punktet (2, 1) . Linjen skal
synke mot høyre.

a) Vis at ligningen til linjen kan skrives som y = ax − 2a + 1 , der a<0

Vi kaller skjæringspunktet med x-aksen for A og skjæringspunktet med yaksen for B. Vi lar F(a) være arealet av trekanten OAB. O er origo. Skissene nedenfor viser trekantene for a = -5, a = -2, a = -0,5 og a = -0,1.

I denne oppgaven skal du finne ut hvilken a-verdi som gjør arealet minst.
b) Vis at F ( a ) = −

(2a − 1) 2
.
2a

e) Tegn grafen til F. Velg a-verdier i intervallet ⎡⎣−5, 101 ⎤⎦ . Bruk grafen til å
finne det minste arealet og det tilhørende stigningstallet til linjen.
(2a − 1) ⋅ ( −2a − 1)
.
2a 2

d)

Vis ved regning at F '(a ) =

e)

Tegn fortegnslinjen til F'(a) og bruk den til å finne det minste arealet.
Hva er ligningen til linjen når arealet er minst?

5

292

Velkommen til TI-Nspire CAS version 3.2

Workshop i Beregninger og Noter: T3‐Kursus TI‐Nspire CAS september 2012

3. Leg med polynomier:
Symmetri:
Aksesymmetri:
a) Opstil en ligning, der udtrykker at grafen for funktionen p(x) er symmetrisk
omkring den lodrette linje x = x0.
b) Løs symmetriligningen for et vilkårligt andengradspolynomium
p(x ) = a ⋅ x 2 + b ⋅ x + c
med hensyn til x0 og find herved symmetriaksen for grafen til et andengradspolynomium.
c) Undersøg på samme måde symmetrien af et fjerdegradspolynomium
q (x ) = a ⋅ x 4 + b ⋅ x 3 + c ⋅ x 2 + d ⋅ x + e .
Hvis der er symmetri, hvad er så ligningen for symmetriaksen?
Hvilken betingelse skal koefficienterne til fjerdegradspolynomiet opfylde for at
der er symmetri?
Hvad er den geometriske betydning af denne betingelse? (Vink: Kig på aksetangenten).
Hvordan ser ligningen for et vilkårligt symmetrisk fjerdegradspolynomium ud?
Punktsymmetri:
a) Opstil en ligning, der udtrykker at grafen for funktionen p(x) er symmetrisk
omkring grafpunktet (x0, p(x0)).
b) Løs symmetriligningen for et vilkårligt tredjegradspolynomium
p(x ) := a ⋅ x 3 + b ⋅ x 2 + c ⋅ x + d
med hensyn til x0 og find herved symmetripunktet for grafen til et tredjegradspolynomium.
c) Undersøg symmetrien af et femtegradspolynomium
q (x ) = a ⋅ x 5 + b ⋅ x 4 + c ⋅ x 3 + d ⋅ x 2 + e ⋅ x + f .
Hvis der er symmetri, hvad er så koordinaterne til symmetripunktet?
Hvilken betingelse skal koefficienterne til femtegradspolynomiet opfylde for at
der er symmetri?
Hvad er den geometriske betydning af denne betingelse? (Vink: Kig på aksetangenten).
Hvordan ser ligningen for et symmetrisk femtegradspolynomium ud?

6

293

Velkommen til TI-Nspire CAS version 3.2

Workshop i Beregninger og Noter: T3‐Kursus TI‐Nspire CAS september 2012

Karakteristiske punkter for grafer til polynomier
Karakteristiske punkter på grafen til et tredjegradspolynomium.
Find koordinaterne til de to toppunkter samt symmetripunktet til grafen for
tredjegradspolynomiet
p(x ) = a ⋅ x 3 + b ⋅ x 2 + c ⋅ x + d , hvor b 2 − 3 ⋅ a ⋅ c > 0
hvor betingelsen netop sikrer, at grafen har to toppunkter.
Tangenterne gennem toppunkterne skærer grafen i yderligere to punkter. Find
også koordinaterne til disse to punkter.
Disse fem punkter: Symmetripunktet, toppunkterne og de to skæringspunkter
med toppunktstangenterne kaldes de fem karakteristiske punkter på grafen
for tredjegradspolynomiet.
Hvordan ligger x-koordinaterne for de fem karakteristiske punkter i forhold til
hinanden?
Hvordan ligger y-koordinaterne for de fem karakteristiske punkter i forhold til
hinanden?
Gør rede for at vendetangenten (med røringspunkt i symmetripunktet) ikke har
yderligere fælles punkter med grafen.
Vendetangenten skærer toppunktstangenterne i yderligere to punkter. Find
koordinaterne til disse to supplerende punkter.
Hvordan ligger x-koordinaterne for de to supplerende punkter i forhold til xkoordinaterne for symmetripunktet og toppunkterne.
En toppunktstangent afsnører sammen med grafen for tredjegradspolynomiet
et område med et areal M. Hvor stort er dette areal i forhold til det omskrevne
rektangel udspændt af toppunktstangenterne og de lodrette linjer gennem toppunktet og det tilhørende skæringspunkt med toppunktstangenten.

Skæringspunkterne for sekanter med grafen for et tredjegradspolynomium
En sekant skærer typisk grafen for et tredjegradspolynomium i tre punkter.
Hvordan ligger tyngdepunktet for de tre punkter i forhold til symmetripunktet?
Den lodrette linje gennem midtpunktet for to af sekantens skæringspunkter
skærer grafen i endnu et punkt. Tangenten med dette nye punkt som røringspunkt skærer grafen for tredjegradspolynomiet i endnu et punkt. Hvordan ligger dette sidste punkt i forhold til det tredje skæringspunkt med sekanten?

7
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Karakteristiske punkter for grafen til et fjerdegradspolynomium.
Vi betragter grafen for et fjerdegradspolynomium med tre toppunkter og to
vendepunkter
p(x ) = a ⋅ x 4 + b ⋅ x 3 + c ⋅ x 2 + d ⋅ x + e , hvor 3b 2 − 8 ⋅ a ⋅ c > 0
hvor betingelsen netop sikrer, at grafen har tre toppunkter og to vendepunkter.
Linjen gennem vendepunkterne kaldes vendepunktssekanten.
Find koordinaterne til de to vendepunkter samt aksepunktet, som er det punkt
på grafen, hvis x-koordinat ligger midtvejs mellem x-koordinaterne for vendepunkterne. Hvis fjerdegradspolynomiet er symmetrisk vil det netop være symmetrisk omkring den lodrette linje gennem aksepunktet. I det følgende vil vi
antage at der ikke er tale om et symmetrisk fjerdegradspolynomium!
Tangenten hørende til aksepunktet kaldes aksetangenten. Hvordan ligger aksetangen i forhold til vendepunktssekanten?
Grafen til et fjerdegradspolynomium med tre toppunkter og to vendepunkter
har desuden en bitangent, dvs. en tangent med netop to røringspunkter. Bestem koordinaterne til røringspunkterne for bitangenten. Hvordan ligger bitangenten i forhold til aksetangenten og vendepunktssekanten?
Aksetangenten skærer grafen for fjerdegradspolynomiet i yderligere to punkter.
Aksepunktet, de to skæringspunkter med aksetangenten og de to røringspunkter med bitangenten kaldes de fem karakteristiske punkter på grafen for
fjerdegradspolynomiet.
Hvordan ligger x-koordinaterne for de fem karakteristiske punkter i forhold til
hinanden?
Den lodrette linje gennem aksepunktet kaldes grafens akse. Aksetangenten,
vendepunktssekanten og bitangenten skærer aksen i tre punkter. Hvordan ligger de i forhold til hinanden?
Aksetangenten afskærer to områder sammen med grafen for fjerdegradspolynomiet. Hvordan forholder arealet af de to områder sig til arealet af det omskrevne parallelogram, der indesluttes af aksetangen, bitangenten og de to lodrette linjer gennem aksetangentens skæringspunkter med grafen for fjerdegradspolynomiet?
Bitangenten afskærer ét område sammen med grafen for fjerdegradspolynomiet. Hvordan forholder dette areal sig til de to foregående arealer?

8
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Det gyldne snit og grafen til et fjerdegradspolynomium.
Vi betragter grafen for et fjerdegradspolynomium med tre toppunkter og to
vendepunkter
p(x ) = a ⋅ x 4 + b ⋅ x 3 + c ⋅ x 2 + d ⋅ x + e , hvor 3b 2 − 8 ⋅ a ⋅ c > 0
hvor betingelsen netop sikrer, at grafen har tre toppunkter og to vendepunkter.
Find koordinaterne til de to vendepunkter samt aksepunktet, som er det punkt
på grafen, hvis x-koordinat ligger midtvejs mellem x-koordinaterne for vendepunkterne. Hvis fjerdegradspolynomiet er symmetrisk vil det netop være symmetrisk omkring den lodrette linje gennem aksepunktet. I det følgende vil vi
antage at der ikke er tale om et symmetrisk fjerdegradspolynomium!
Linjen gennem vendepunkterne kaldes vendepunktssekanten. Den skærer
grafen i yderligere to punkter. De fire punkter bestående af vendepunkterne og
skæringspunkterne med vendepunktssekanten kaldes i rækkefølge fra venstre
til højre A, B, C og D. Undersøg delingsforholdet for de tre første punkter: A, B
og C.
Vendepunktstangenten afskærer tre områder indesluttet af grafen for fjerdegradspolynomiet og vendepunktssekanten. Hvordan ligger størrelsen af de tre
arealer i forhold til hinanden?

Parabelsjov:
Arealsætningen
En sekant skærer en parabel i punkterne A og B.
Der findes netop en tangent til parablen, der er parallel med sekanten. Bestem
røringspunktet C for denne tangent. Hvordan ligger røringspunktet C i forhold
til sekantens endepunkter A og B?
Sekanten afgrænser sammen med parablen et område (et parabelsegment) med
et areal. Bestem forholdet mellem arealet af parabelsegmentet og den indskrevne trekant ABC.

Den korteste normal
Normalen til et punkt på parablen y = x2 skærer parablen i endnu et punkt på
den modsatte bue.
Opstil en ligning for normalen til parablen i ankerpunktet (x0, x02).
Find et udtryk for afstanden fra det oprindelige ankerpunkt for normalen til
skæringspunktet mellem normale og parablen på den modsatte bue.
Find såvel længden af den korteste normal som koordinaterne til ankerpunktet
for den korteste normal.

9
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4. Eksempler på opgaver fra den franske eksamen
i
eksperimentel matematik (i fri oversættelse!)
1. Grafen for en talfølge
En talfølge er defineret ved differensligningen
u(n+1)=u(n)+2n-11, u(0)=0
Konstruer en tabel over de første 20 led.
Konstruer en graf for talfølgen.
Hvilken figur er der tale om?
Hvilken sammenhæng mellem n og u(n) er der tale om?
Opstil en eksplicit formel for u(n) udtrykt ved n.
(Prøv også at formulere et bevis for den fundne formel!)

2. Højdernes skæringspunkt
Vi betragter grafen for en ligesidet hyperbel y = 1/x.
Konstruer en trekant ABC, hvor de tre hjørner ligger på den ligesidede hyperbel.
Konstruer højdernes skæringspunkt.
Hvilken sammenhæng synes der at gælde mellem højdernes skæringspunkt og
hyperblen?
(Prøv også at formulere et bevis for den fundne sammenhæng!)

3. Løsning af en transcendent ligning
Lad k være et reelt tal. Vi vil undersøge antallet af løsninger for ligningen
ln(x ) = k ⋅ x 2 , x > 0
Opstil en hypotese om hvordan antallet af løsninger til denne ligning afhænger
af værdien for k.
Når k er positiv findes der en værdi af k, for hvilken ligningen har en entydig
løsning. Bestem en tilnærmet værdi for denne specielle værdi af k.
Bevis at for negative værdier af k har ligningen altid en entydig løsning.
(Prøv også at finde den eksakte værdi for den specielle værdi af k!)
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4. Kurver, der kysser hinanden
Formål: Formålet er at finde betingelserne for at grafen til et andengradspolynomium og en cirkel har en fælles tangent.
Lad r være et positivt reelt tal.
Vi betragter parablen P med ligningen y = x
origo O(0,0) og radius r.

2

- 3 og cirklen C med centrum i

1. En smule udforskning.
(a) Konstruér parablen P og cirklen C.
(b) Opstil en hypotese om hvordan antallet af fælles punkter afhænger af radien r.
(c) Giv en tilnærmet værdi for radius (r), svarende til at parablen P og
cirklen C har en fælles tangent og giv i dette tilfælde en tilnærmet værdi
af koordinaterne for det fælles røringspunkt.
Det antages i det følgende, at 0 < r < 3.
2. Lidt beregning.
(a) Opskriv et system (S) af ligninger, til at finde x og y-koordinaterne for
eventuelle fællespunkter mellem parablen P og cirklen C.
(b) Vis at ligningen for x kan omskrives til en fjerdegradsligning på formen
a ⋅ x 4 + b ⋅ x 2 + c = 0 , og gør rede for betydningen af værdierne af a, b og c.
3. Lidt begrundelse.
(a) Analysér antallet af fællespunkter for cirklen og parablen, når 0 <r <3
ved hjælp af ligningssystemet.
(b) Undersøg de tilfælde hvor parablen og cirklen har en fælles tangent og
fastlæg værdien af radius r, samt koordinaterne for de fælles røringspunkter til parablen P og cirklen C.

5. Den kinesiske skærm
En kinesisk skærm består af 3 rektangulære plader
med de samme dimensioner. De korte bundsider, der er
i kontakt med jorden, måler hver 1 meter. Skærmen
danner et trapez ABCD på jorden. Vi antager at vinklerne ABC og BCD er lige store, og at linjerne AD og BC
er parallelle. Trapezet kaldes den understøttende polygon.
Formålet med denne øvelse er at bestemme værdien af
den vinkel ABC som sikrer at arealet s for trapezet bliver størst muligt.
1. Konstruer et trapez ABCD, hvor AB = BC = CD og hvor linjestykket AD er
parallel med linjestykket BC. Sørg for at værdien af vinklen a = ABC kan varieres.
2. Opstil en hypotese om hvilken værdi af vinklen a, der fører til et maksimalt
areal for trapezet.
3. Den retvinklede projektion af B på linjestykket AD kaldes H. Den spidse vinkel ABH kaldes t. Konstruér kurven bestående af punkterne M med koordinaterne (t,s).

11
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4. Validering af hypotesen.
(a) Eftervis, at funktionen f defineret ved: f (t ) = [1 + sin(t )] ⋅ cos(t ) repræsenterer
arealet s af trapezet ABCD som funktion af vinklen t.
(b) Check med din software, at punkterne M(t,s) ligger på grafen for den ovennævnte funktion f.
(c) Undersøge monotoniforholdene for funktionen f og konkludér.

6. Opsamling af regnvand
Vi beslutter at etablere et system til indsamling af regnvand på facaden af et
hus. På denne rektangulære facade har vi fæstnet to skrå rør, der samler regnvandet i en lodret rørledning der fører ned til et reservoir.
Vi gengiver nedenfor en plan for facaden og et par dimensioner, udtrykt i meter.

På denne plan
-- står AM og BM for de første to skæve rør
-- MH udgør det lodrette rør
-- MH er midtnormal for DC.
Du ønsker at finde placeringen af det punkt M på facaden af huset, der minimerer længden af rørene, som du er nødt til at købe.
Vi lader Q stå for den retvinklede projektion af M på linjestykket BC og bruger
vinklen BMQ som den uafhængige variabel θ.
1. Simulér
(a) Brug din software til at simulere den ovenfor beskrevne situation.
(b) Find en tilnærmet værdi med 2 decimaler, som gør længden af rørene
minimal.
2. Vi definerer funktionen g : θ → g (θ) = 2 MA + MH på intervallet ]0; π / 2[ .
(a) Vi lader g' stå for den afledede funktion af g. Eftervis at
2sin θ − 1
.
g '(θ) = 5 ⋅
2
( cos θ )
(b) Fastlæg den eksakte værdi for vinklen θ, som minimerer længden af rørene.

12

299

Velkommen til TI-Nspire CAS version 3.2

Workshop i Beregninger og Noter: T3‐Kursus TI‐Nspire CAS september 2012

7. Om opførslen af talfølger defineret ved rekursion
En talfølge v er defineret ved sit første led v0 og rekursionsligningen:
1
For ethvert naturligt tal n, gælder v n +1 = − ⋅ vn + 6 .
2
1. Opstil en hypotese om hvordan grænseværdien l for talfølgen vn afhænger af
det første led v0.
2. Talfølgen w er defineret for alle naturlige tal n ved rekursionsformlen
wn = vn − l .
(a) Konstruer en tabel over de første led for talfølgen w. Hvordan ser det ud
som om talfølgen w opfører sig? Er der tale om en aritmetisk talfølge?
en geometrisk talfølge? hverken en aritmetisk eller en geometrisk talfølge?
(b) Godtgør den type opførsel, som du mener talfølgen w besidder.
(c) Angiv et direkte udtryk for først talfølgen w som funktion af det naturlige tal n, og dernæst for talfølgen v som funktion af det naturlige tal n.
(d) Fastlæg grænseværdien for talfølgen v.
(e) Er dette resultat i overensstemmelse med eksperimentet?

8. Tangenter til en parabel
1 2
⋅ x . Der er givet et reelt tal t for2
skellig fra 0. Opgaven går ud på først at finde en sammenhæng mellem parabeltangenterne i punkterne M og M' med x-koordinaten t henholdsvis -1/t og
dernæst bevise den pågældende egenskab.
1. Undersøgelse
(a) Tegn parablen C.
(b) Placer et frit punkt på x-aksen med x-koordinaten t. Konstruér det tilhørende punkt M på parablen C.
(c) Konstruer tangenten D til parablen C i punktet M.
(d) Konstruér punktet med x-koordinaten t ' = −1/ t . Konstruér det tilhørende punkt M ' på parablen C. Konstruer tangenten D' til parablen C i
punktet M'. Konstruér skæringspunktet P mellem de to tangenter D og
D'.
(e) Når t varierer i R\{0} bevæger skæringspunktet P sig langs en kurve.
Opstil en hypotese om denne kurve.
2. Beviser
(a) Fastlæg ligningerne for tangenterne D og D'.
(b) Beregn koordinaterne til skæringspunktet P og eftervis herved din hypotese.

Vi betragter parablen C med ligningen y =

13
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9. Koblede talfølger
Vi betragter talfølgerne (an) og (bn) defineres ved:

⎧a 0 = 20
⎨
⎩b0 = 60

2an + bn
⎧
⎪⎪an +1 =
4
og for ethvert naturligt tal n, ⎨
⎪b = an + 2bn
⎪⎩ n +1
4

1. Frembring en tabel med de første 50 led i talfølgerne (an) og (bn).
2. Er der grund til at formode at disse talfølger nærmer sig nogle bestemte tal,
og i bekræftende fald, hvad nærmer de sig?
3. Vi indfører nu to nye talfølger (un) og (vn) defineret ved at der for ethvert helt
tal n gælder: un = an + bn og v n = bn − an .
(a) Frembring en tabel med de første 25led for talfølgerne (un) og (vn).
(b) Opstil en hypotese for opførslen af disse to talfølger.
(c) Check hypotesen eksperimentelt i din tabel.
4. Beviser:
(a) Bevis din hypotese fra spørgsmål nr. 3 (b).
(b) Fastlæg direkte udtryk for talfølgerne (an) og (bn) som funktion af indeks
n.
(c) Giv begrundelser for svarene til spørgsmål 2 og bestem den eksakte værdi af
grænseværdierne for talfølgerne (an) og (bn).

10. Afstand fra et punkt til en kurve
I planen er en kurve C givet som grafen for den naturlige eksponentialfunktion.
Punktet B har koordinaterne (2, -1).
Det antages, at afstanden BM antager et minimum, når punktet M gennemløber kurven C. Dette minimum kaldes afstanden fra punktet B til kurven C.
Formålet med denne øvelse er at finde afstanden fra punktet B til kurven C.
1. Visualiser ved hjælp af et dynamisk geometriprogram den ovenstående situation og varier kurvepunktet M, til du opnår den korteste afstand.
(a) M er vilkårligt punkt på kurven C. Opstil en hypotese om hvor M bør ligge
for at afstanden |BM | bliver mindst mulig. Vi kalder dette punkt M0.
(b) Konstruér den linje d, der dels står vinkelret på forbindelsesstykket BM0,
dels går gennem punktet M0. Hvad synes at gælde denne linje d?
(c) Check din hypotese og prøv eventuelt at begrunde den nærmere.
2. Vi skal nu prøve at fastslå den eksakte værdi af den korteste afstand fra
punktet B til kurven C.
(a) Identificér ved beregning placeringen af punktet M0.
(b) Hvad er den eksakte værdi af afstanden fra punktet B til kurven C?
3. Godtgør også ved hjælp af en symbolsk udregning de formodninger, der blev
opstillet i spørgsmål 1. (B).
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5. Eksempler på projekter

Projekt 1. Parabeltangenter: Kunsten at sy en parabel
Parablen som en indhylningskurve
Man kan nemt tegne en parabelbue på følgende måde: Først vælges to linjestykker AB
og BC med fælles endepunkt B. Vi deler derefter de to linjestykker i lige mange dele, fx
8 dele. De otte delepunkter nummereres A0 = A, A1, …, A7, A8 = B, henholdsvis B0 = B,
B1, …, B7, B8 = C. Derefter trækker vi linjestykkerne A1B1, A2B2, …, A8B8:
A

A1
C = B8
A2
B7

A3
B6
A4
B5
A5

B4
B3

A6
B2
A7
B1
B = A8

Resultatet er en
figur, hvor linjestykkerne tydeligvis indkranser
en fælles kurve.
Med et geometriprogram kan
man hurtigt
sætte antallet af
delpunkter op,
hvorved kurven
fremstår endnu
tydeligere!

A

C

B

Det er også nemt at sy den pågældende figur, idet man stikker en nål igennem delepunkterne og forbinder delepunkterne på tværs af de to linjer på forsiden af papstyk-
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ket og på langs af de to linjer på bagsiden af papstykket. Det er en fornøjelig aktivitet
såvel med nål og tråd som med et geometriprogram.

Men den foregående aktivitet rejser umiddelbart nogle spørgsmål:
• Det ligner godt nok en parabelbue, men er det virkelig en parabelbue?
• Og hvilken rolle spiler de oprindelige linjestykker AB og BC? De kunne godt ligne tangenter til parablen, men er det nu virkeligt tilfældet?
Hvis svaret er bekræftende har vi en simpel konstruktion til at konstruere parabelbuen, der forbinder to tangenter og dermed til at indskrive parabelbuer i trekanter (og
videre herfra til at indskrive parabelbuer i vilkårlige polygoner).
Lad os prøve at gætte ligningen! Som udgangspunkt for et sådant gæt kan det betale
sig at arbejde med en meget simpel konfiguration i et koordinatsystem. Fx kan vi lade
linjestykkerne ligge fra A(–8,8) til B(0,0) og fra B(0,0) til C(8,8). Det gør det nemt at afsætte delepunkterne og giver anledning til en kurve, der ligger symmetrisk omkring yaksen.

Øvelse: Konstruer nu kurvesyningen i TI-Nspire CAS og find en passende ligning for
den parabel, der følger indhylningen af linjerne. Passer det med at tangenterne til din
parabel netop er linjerne y = x og y = -x? Print figuren ud og gem den som dokumentation!
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I denne øvelse vil vi nu undersøge nogle generelle egenskaber ved parabeltangenter, der ligger til grund for den foregående konstruktion af parablen som et
geometrisk sted. Da alle parabler er ligedannede er det godt nok at undersøge
parablen y = x2.
Øvelse: Givet to punkter A(x1,x12) og B(x2,x22) på parablen. Find ligningerne for
de tilhørende parabeltangenter. Find koordinaterne til skæringspunktet C mellem de to tangenter. Hvordan ligger skæringspunktet C i forhold til midtpunktet M for sekanten AB? Hvilken linje repræsenterer MC i den omskrevne trekant
ABC.
Linjen MC skærer parablen i punktet D. Hvad gælder der om parabeltangenten
gennem punktet D i forhold til sekanten AB? Hvor ligger D i forhold til M og C?
Tangenten gennempunktet D skærer parablen i punkterne E og F: Hvordan ligger de i forhold til trekantens hjørner A, B og C?
Kan du nu konstruere parablen rekursivt ud fra en omskreven trekant ABC,
hvor der altså gælder at siden AB er en sekant, mens siderne AC og BC er tangenter til den parabel, vi forsøger at konstruere punkter på?
Vi indfører nu et tredje parabelpunkt Q(x3,x32) mellem de to første parabelpunkter A(x1,x12) og B(x2,x22). Parabeltangenten med røringspunkt Q skærer
tangenten med røringspunkt A i punktet P og ligeledes tangenten med røringspunkt B i punktet R.
Bestem koordinaterne til punkterne P og R.
Hvad kan du sige om deleforholdene mellem punkterne APC, PQR og CRB?
Gør nu rede for at den foregående konstruktion af en parabelbue ved syning,
virkelig frembringer en parabel i matematisk forstand.
Angiv nu en rent geometrisk konstruktion af en parabel med den omskrevne
trekant ABC som et geometrisk sted.
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Projekt 2. Some like it hot
Opvarmning:
Start med at løse den følgende opgave (Standardforsøg, sommeren 2001)

Her kan der spilles på alle tangenter: Grafisk, numerisk og symbolsk.
Hvad har det maksimale indskrevne rektangel og den minimale omskrevne trekant fælles?
Giv nu et symbolsk bevis for din hypotese!
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Mellemspil:
Gennemfør nu den samme undersøgelse for graferne for de følgende to funktioner:
⎛
x2 ⎞
Parabelfunktionen: g ( x ) = y 0 ⋅ ⎜⎜1 − 2 ⎟⎟ (hvad betyder parametrene x0 og y0?)
x0 ⎠
⎝

Ellipsefunktionen: h( x ) = y 0 ⋅ 1 −

x2
2
x0

(hvad betyder parametrene x0 og y0?)

Her er parametrene x0 og y0 begge positive og vi kigger på grafernes forløb i første kvadrant.
Finale:
Vi kigger nu på en generel funktion f (x), hvis graf forløber passende i første
kvadrant.
a) Opstil en forskrift for arealet A(x) af det indskrevne rektangel.
Findes der en funktion f (x) med den egenskab at arealet for det indskrevne
rektangel i første kvadrant er konstant?
Opstil passende betingelser, som funktionen f skal opfylde, for at der findes
netop et maksimalt indskrevet rektangel i første kvadrant?
b) Opstil en forskrift for arealet B(x) af den omskrevne trekant.
Findes der en funktion f (x) med den egenskab at arealet for den omskrevne
trekant i første kvadrant er konstant?
Opstil passende betingelser, som funktionen skal f opfylde for at der findes
netop en minimal omskreven trekant i første kvadrant?
c) Opstil til sidst en generel hypotese om hvad en funktion f (x) bør opfylde for
at der på den ene side findes et maksimalt indskrevet rektangel, på den anden
side findes en minimal omskreven trekant og endelig går den minimale trekant
netop gennem hjørnepunktet for det maksimale rektangel?
Giv symbolske beviser for dine hypoteser!
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Projekter
8:Isokliner
En isoklin er en kurve tegnet gennem de punkter, hvor løsningerne til en differentialligning har samme hældning — dvs. punkter, hvor y′ er konstant.
Isoklinerne for differentialligningen y' = x + y er således bestemt ved en ligning
på formen x + y = k, dvs. rette linjer med hældning −1.
a) Tegn linjeelementer for y' = x + y .
b) Tegn en række isokliner for y' = x + y sammen med linjeelementerne. Det gør
du ved at indtaste fx
f1(x) = {-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5} - x
i Grafer og Geometri-værkstedets indtastningslinje. Det kan også gøres ved
at udnytte en skyder for konstanten k.
Tegn nogle løsningskurver.
En af isoklinerne er løsning. Hvilken?
Det er iøvrigt noget som sjældent sker!
c) Den lineære løsningskurve deler så at sige vandene: Over, har alle løsningskurver et minimum og under, er alle løsningskurver aftagende.
Forklar dette.
Hvor antager alle “øvre” løsningskurver deres minimum?
d) Med en vis ret, kan den lineære løsningskurve til y' = x + y kaldes frastødende.
Tegn linjeelementer og find lineære løsninger til differentialligningerne
y' = x − y, y' = − x + y, y' = − x − y
og retfærdiggør begreberne frastødende/tiltrækkende.
e) Tegn linjeelementer for y' = y2 − x og et passende antal løsningskurver.
Findes der tiltrækkende/frastødende kurver her? (Vink: Se på 0-isoklinen)

3
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9: Logistisk vækst med jagt/fiskeri
Som eksempler på anvendelser af differentialligninger kan vi se på vækstmodeller. Den logistiske vækst, her eksemplificeret ved

y ' = 2y − 12 ⋅ y 2
er et godt udgangspunkt.
a) Tegn linjeelementer og tegn nogle typiske løsningskurver. Find de stationære
(dvs. konstante) løsninger og marker, hvilken der er tiltrækkende og hvilken
der er frastødende.
b) Hvis der inkluderes jagt/fiskeri i modellen kan det gøres simpelt ved at
trække en konstant fra:
y ' = 2y − 12 ⋅ y 2 − a
Konstanten a repræsenterer da den hastighed, hvormed der skydes/fiskes i
populationen.
Lav billeder af typiske løsningskurver for a = 3/2 og a = 3.
Angiv de stationære løsninger i tilfældet a = 3/2 og marker, hvilken der er tiltrækkende og hvilken der er frastødende.
Forklar, hvorfor der ikke kan være stationære løsninger i tilfældet a =3.
Bestem den kritiske værdi af a (1 dec.), hvor de stationære løsninger forsvinder, og gør rede for, hvilke konsekvenser det har for populationen, hvis jagten/fiskeriet overstiger den kritiske værdi.
c) Hvis der inkluderes sæsonsvingninger i modellen, kan differentialligningen fx
ændres til denne:
y ' = ( 2 + cos( x )) ⋅ y − 12 ⋅ y 2 − a

Lav nogle løsningskurver for tilfældet a = 1. De konstante løsninger forsvinder,
men i stedet dukker der nogle "periodiske" løsninger op, hvor den ene er tiltrækkende og den anden er frastødende.
Lav også nogle løsningskurver for tilfældet a = 2, og forklar, hvorfor der ikke
kan være periodiske løsninger i dette tilfælde.
Find gennem eksperimenter den kritiske værdi af a (1 dec.), hvor de periodiske
løsninger forsvinder, og gør rede for, hvilke konsekvenser det har for populationen, hvis jagten/fiskeriet overskrider denne værdi.
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10. Romeo og Julie (et studie i ulykkelig kærlighed)

Første akt. De elskende plages af en manglende tilpasning af deres gensidige
følelser overfor hinanden.

Romeo (kølig): "Min kærlighed til Julie falder i takt med hendes følelser
for mig!"
Juliet (varmblodet): "Min kærlighed til Romeo vokser i takt med hans følelser for mig!"
Vi lader x repræsentere Romeo's følelser for Julie og y repræsentere Julies følelser for Romeo. Tiden måles i dage (0-60), og deres følelser måles på en skala
fra -5 til 5, hvor 0 er ligegyldighed:
Følelse
Værdi

Hysterisk
had
-5

Begyndende Ligegyldighed Spirende
afsky
forelskelse
-2.5

0

2.5

Ekstatisk
kærlighed
5

Ligningerne til modellen for deres kærlighedsaffære ser således ud
dx
= −0.2 y
dt
dy
= 0.8 x
dt

Vi antager nu, at Romeo ser Julie for første gang til tidspunktet t = 0, og at han
straks bliver tiltrukket af hende (dvs. x(0) = 2). Julie derimod er naturligvis i
første omgang ligeglad (y(0) = 0), men situationen er selvfølgelig ustabil! Eleverne vil få grafer som de følgende:

5
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Fortolkning: Julie oplever langt større følelsesmæssige udsving end Romeo. Hun
begynder at blive svimmel på grund af sine følelsesmæssige rutsjeture og beslutter sig for at søge hjælp fra en studievejleder.
Anden akt: Julie er dybt påvirket af hendes kærlighedsaffære, hun distraheres nemt,
begynder at ligge søvnløs om
natten, og hun glemmer alt om
sine lektier. Studievejlederen
foreslår derfor at hun tager
noget beroligende, der dæmper
hendes følelsesmæssige reaktioner. Den beroligende effekt
inddrages i modellen ved at
tilføje et nyt led i differentialligningen for Julies følelser for
Romeo (dvs.-0.1y). Startværdierne og ligningen for Romeo's
følelser antages at være de
samme. De nye ligninger ser
derfor således ud
dx
= −0.2 y ,
dt

dy
= 0.8 x − 0.1 y
dt

6
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Fortolkning: De beroligende midler har en dæmpende virkning på hele kærlighedsaffæren. Både Romeo og Julie er rystet over deres forsvindende forhold. De
beslutter sig derfor for at søge en anden rådgivning.
Tredje akt: Julie stopper med
de beroligende midler og sammen søger hun og Romeo en ny
rådgiver. De bliver begge sendt
til behandling for at lære at
ændre deres reaktionsmønstre
overfor hinanden. Romeo lærer
at acceptere Julies kærlighed,
og nu begynder hans følelser
derfor først at falde, hvis hun
bliver alt for kærlig (y > 2):
dx
= −0.2 ⋅ ( y − 2)
dt

Julie lærer tilsvarende at styre
sine reaktioner, hendes kærlighed vokser nu kun når Romeo
bliver meget kælen (x > 2):
dy
= 0.8 ⋅ ( x − 2)
dt

7
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Tag nu udgangspunkt i de samme begyndelsesbetingelser x(0) = 2 og y(0) = 0. Har
de endelig fundet lykken?

Der er selvfølgelig mange muligheder for variationer!
Tilsvarende er der mulighed for at omskrive differentialligningssystemerne i de
tre akter til førsteordens differentialligninger i x og y, henholdsvis anden ordens differentialligninger i t og x eller t og y. Det giver mulighed for at undersøge de analytiske løsninger for kærlighedsdramaet.
Øvelse 7: Opstil for hver af de tre akter de tilhørende førsteordens differentialligninger i x og y og find de eksakte ligninger for faseplotskurverne. Kontroller
overensstemmelsen med de grafiske løsningskurver.
Øvelse 8: Opstil for hver af de tre akter de tilhørende andenordens differentialligninger i (t,x) henholdsvis (t,y) og find de eksakte ligninger for parameterkurverne. Kontroller overensstemmelsen med de grafiske løsningskurver.

8
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11 Rygtespredning
En fremmed kommer til en by med 10000 indbyggere og sætter et rygte i gang.
Hvordan vil rygtet spredes?
På ethvert tidspunkt under rygtespredningen vil der være tre slags personer
tilstede i byen:
• ignoranterne
• sprederne
• uinteresserede

dem, som endnu ikke har hørt rygtet
dem, som har hørt rygtet og fortæller det videre til alle
dem, som er tidligere spredere, men nu har mistet
interessen i at sprede rygtet.

Antag, at så snart en spreder videregiver rygtet til en, der allerede har hørt rygtet, bliver vedkommende uinteresseret i at sprede rygtet.
Antage endvidere, at møder mellem alle tre persontyper finder sted helt tilfældigt. Betegn antal ignoranter med i, antal spredere med s og antal uinteresserede med u. Ændringer, der sker i værdierne for i, s og u ved et møde mellem en spreder og en anden person, kan så beskrives:
• En spreder møder en ignorant og videregiver rygtet:
Totalt kan der arrangeres i·s møder mellem en spreder og en ignorant. Hvis
rygtet videregives ved et møde, vil der være en ignorant mindre og en spreder
mere, altså i →i − 1, s →s + 1.
• En spreder møder en spreder og prøver at videregive rygtet
Totalt kan der arrangeres K(s,2) = ½ s ·(s − 1) møder mellem to spredere. Hvis
rygtet forsøges videregivet ved et møde, vil der være to spredere mindre og to
uinteresserede mere, altså s →s − 2, u →u + 2.
• En spreder møder en uinteresseret og prøver at videregive rygtet
Totalt kan der arrangeres u ·s møder mellem en spreder og en uinteresseret.
Hvis rygtet forsøges videregivet ved et møde, vil der være en spreder mindre og
en uinteresseret mere, altså s →s − 1, u →u + 1.
Rygtet kan kun spredes når en spreder møder en ignorant. Det vil derfor være
rimeligt at antage, at den hastighed, hvormed rygtet spredes vil være proportional med antallet af møder mellem spredere og ignoranter. Dette fører til differentialligningen
di
= −k ⋅ i ⋅ s
dt
hvor k > 0 er en konstant. Minusset skyldes, at antallet af ignoranter er aftagende.
Antallet af spredere kan ændres på tre måder og hastigheden, hvormed dette
sker, kan udtrykkes således

ds
= k ⋅ i ⋅ s − 2 ⋅ k ⋅ 12 ⋅ s ⋅ ( s − 1) − k ⋅ s ⋅ u
dt
Her kommer det første led fra møder mellem spredere og ignoranter, det andet
led fra møder mellem spredere og spredere — 2-tallet skyldes at antallet af
9
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spredere reducere
es med 2 ved den slags møder — og det tredjje led fra møder
mellem s
spredere og
o uintere
esserede1. Da i + s + u = 100
001 (husk den frem
mmede),
er u = 10
0001−i −s
s . Dette indsættes
i
i differen
ntiallignin
ngen oven
nfor, der herefter
h
reduceres til
ds
= k ⋅ ( 2 ⋅ i ⋅ s − 10000 ⋅ s )
dt
ver følgende differe
entiallignin
ngssystem
m til besk
krivelse aff rygtesprredninDette giv
gen
⎧ di
⎪⎪ dt = −k ⋅ i ⋅ s
⎨
⎪ ds = k ⋅ (2
2 ⋅ i ⋅ s − 10
0000 ⋅ s )
⎪⎩ dt

Denne ga
ang åbnerr vi derforr graftype n for num
merisk løs
sning af syystemer af
a differentiallig
gninger! Til
T at begy
ynde med (t0=0) err der 1000
00 ignora
anter (x0=10000)
og én sprreder (y0=
=1). Konsttanten k ttildeles væ
ærdien 0.0
0001:

Faseplotttet med ignoranterrne ud aff x-aksen og spred
derne op a
af y-aksen viser
hvordan vi fra sta
artpunktett nede i h
højre hjørn
ne bevæge
er os op m
mod et top
ppunkt
for antalllet af sprredere, hv
vorefter rrygte-epid
demien dø
ør ud om
mkring de 20000
ignorante
er.

1

Læg mærke til, at det er det samm
me k der benyyttes i alle led
d. Dette er en
e antagelsee, der kun har til forplificere mode
ellen.
mål at simp

10
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På den
n følgende
e skærm ser
s vi de t o løsninge
er, hver fo
or sig:

ar vi sat sporing på
å så man ttydeligt kan
k
se såv
vel toppun
nktet for antallet
a
aff
Her ha
sprede
ere, der to
opper omk
kring tidsspunktet t = 20, so
om den assymptotis
ske opfør-sel for antallet af
a ignoran
nter, der n
nærmer sig ca. 200
00. Det beetyder, at ca. 2000
0
person
ner aldrig hører ryg
gtet.
Vi ser også at antallet af spredere topper, omtrent
o
sa
amtidigt m
med at an
ntallet af
ignora
anter halve
eres.

Øvelse
e 6: Det kan
k
man faktisk
f
go
odtgøre me
ere præcis
st ud fra d
differentia
alligningss
systemet: Hvordan?
?
Man k
kan også prøve
p
at ændre
æ
på vværdien af
a konstan
nten k. Deet ændrerr ikke faseplotttet, men nok
n
på de
et tidslige forløb af rygtespredningen! Også dettte kan
man fo
orklare ud
d fra differrentiallign
ningssystemet. Hvo
ordan?
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12: En rovdyr - byttedyr model
På en ø, hvor der er gulerødder nok, udsættes x kaniner og y ræve. Hvis der
ingen ræve var tilstede, ville ændringen i kaninbestanden kunne beskrives ved
differentialligningen
x' = a·x, a >0
— dvs, en eksponentiel vækst. Var der ingen kaniner tilstede, ville ændringen i
rævebestanden kunne beskrives ved
y' = −c ·y , c >0
— dvs, rævene vil uddø eksponentielt. Nu er der heldigvis både kaniner og ræve
til stede. Tilstedeværelsen af ræve vil begrænse kaninbestandens vækst og tilstedeværelsen af kaniner vil sikre, at rævene ikke dør af sult.
Som model til beskrivelse af denne vekselvirkning opstillede Lotka og Volterra i
1925 følgende model:
⎧ dx
⎪⎪ dt = a ⋅ x − b ⋅ x ⋅ y
⎨
⎪ dy = −c ⋅ y + d ⋅ x ⋅ y
⎪⎩ dt

hvor a, b, c og d er positive konstanter.
a) Forklar de enkelte led i differentialligningerne, idet x·y i analogi med rygtespredningsmodellen tolkes som det totale antal møder mellem ræve og kaniner.
b) Sæt a =0.5, b =0.02, c =0.2 og d =001, og antag der fra starten af er 50 kaniner og 10 ræve. Indtast differentialligningerne med begyndelsesbetingelser og
tegn de to løsningskurver i et passende vindue.
Eksperimentér med begyndelsesbetingelserne og værdierne af a, b, c og d.
c) Lav et faseplot, der har antal kaniner som x-akse og antal ræve som y-akse.

12
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13: En epidemi model

Spedningen af en smitsom sygdom som fx røde hunde, hvor man blive immun
for fremtidig smitte så snart man er kommet sig over sygdommen, kan beskrives ved differentialligningssystemet
⎧ dr
⎪⎪ dt = −a ⋅ r ⋅ s
⎨
⎪ ds = a ⋅ r ⋅ s − b ⋅ s
⎪⎩ dt

hvor r er antallet af raske på dag t og s er antallet af syge på dag t.
a) Sammenlign modellen med rygtespredningsmodellen og forklar specielt betydningen af konstanterne a og b.
b) Sæt a = 0.00002 og b = 0.1, , og lad begyndelsesbetingelserne være som i
rygtespredningsmodellen. Tegn løsningskurverne. Bliver alle smittet af sygdommen?

13
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Eksem
mpler frra fysik
k
14 Dett matem
matisk
ke pend
dul
Du skal n
nu lave en
n numeris
sk løsning
g af differentialligningen

α '' = −

g
⋅ sin(α)
L

etingelserne α(0) =α
α0 og α' (0
0) = 0, og sammenlligne med
d den løsn
ning du
med bibe
fandt gæ
ældende for små vin
nkler.
Start me
ed at tilde
ele værdie
erne 9.82 til tyngde
eaccelerattionen g oog 1 til læ
ængden
af pendu
ulet L. Startudsving
get sætes til π / 3 .
Differenttialligning
gen indskrrives i gra
aftypen till numeris
sk løsning
ng af sytemer af
differenttiallignin
nger.

For små vinkler gæ
ælder tiln
nærmelsen
n (med g = 9.82 og L = 1):

⎛ g ⎞
⋅ t ⎟⎟
α(t ) = α 0 ⋅ cos ⎜⎜
L
⎠
⎝
Den har vi tilføjet i Grafer-v
værksted
det til sam
mmenligniing (den p
punktered
de
graf). Som
m forventet stemmer de to k
kurver ove
erens for små
s
vinkller, men øges
ø
startudsv
vinget, bliiver fejlen
n større og
g større.
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Svingningstiden (perioden) for den tilnærmede løsning kan bestemmes vha.
formlen:
T = 2π ⋅

L
1
= 2π ⋅
≈ 2.005
g
9.82

For at bestemme svingningstiden for den numeriske løsning, må du arbejde
lidt mere. Svingningstiden kan fx bestemmes som den dobbelte afstand mellem
to på hinanden følgende skæringspunkter med x-aksen, men desværre virker
skæringsværktøjet ikke på punktplot.
Men i Lister og regneark-vinduet kan vi finde tabeller for punktplottet:

De viser at det første nulpunkt ligger mellem 0.52 og 0.56. Det andet nulpunkt
ligger tilsvarende mellem 1.6 og 1.64.
Overføre disse punktpar til en ny opgave kan man hurtigt benytte lineær interpolation til at inde mere præcise værdier for nulpunkterne og dermed svingningstiden:

Med 3 decimaler bliver de to første nulpunkter: 0.538 og 1.614. Svingningstiden bliver dermed 2·(1.614 − 0.538) = 2.152, hvilket giver ca. 7% i relativ fejl
for et startudsving på 60°.

15
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15 Falldskærm
msudsp
pring
Et faldsk
kærmsuds
spring sk
ker fra 40
000 meterrs højde og faldsk
kærmen udløses
u
først i 15
500 meterrs højde. Den mak
ksimale fa
art, der op
pnås, er 5
50 m/s. I denne
situation
n gælder kraftlignin
k
ngen m ⋅ v ' = m ⋅ g − k ⋅ v 2 hvo
or v er ha
astigheden
n til tiden t, m er masse
en, g = 9.82 m/s2 er tyngdeaccelerationen ogg k en kon
nstant,
der bl.a. afhængerr af form og
o størrelsse af den faldende genstand
d.
Antag, at m = 80
0 kg. Når den mak
ksimale farrt (50 m/s) nås, err v' = 0. Ve
ed indsættelse af dette i kraftligniingen fås k = 0.314
424 kg/m:

Omforme
et til en differentia
d
alligning i TI-NSpirre CAS sy
yntaks få
ås kraftlig
gningen
(divider m
med m på
å begge sid
der og skrriv y i sted
det for v):

m 2
⋅ y indtastes
s sammen
n med beegyndelsesbetink
gelsen x0
0=0 og y0
0=0 — ide
et hastigh
heden er 0 ved udsp
pringets sstart. I grrafbilledet kan du se, att løsnings
skurven n
nærmer siig asympttotisk til 50 og at tophastigheden
n nås efte
er ca. 15 sek.
s
Differenttialligning
gen y ' = g −

16
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16 Standselængde for en bil
En bil kører hen ad en landevej og sættes pludselig i frigear. Hvor langt et
stykke tilbagelægger bilen før den standser? Der forudsættes, at landevejen er
plan og uden krumninger, samt at det er vindstille. Bilens standselængde bestemmes da af rullemodstanden og luftmodstanden.
Rullemodstanden er proportional med bilens tyngde:
Frulle = −b ⋅ m ⋅ g
hvor m er bilens masse, g er tyngdeaccelerationen og b er en konstant, der erfaringsmæssigt sættes til b = 0.002 for hastigheder mindre end 130 km/h.
Luftmodstanden er proportional med kvadratet på hastigheden:
Fluft = − 12 ⋅ ρ ⋅ c w ⋅ A ⋅ v 2

hvor ρ er luftens massefylde, cw er bilens formfaktor, mens A er bilens maksimale tværsnitsareal målt vinkelret på bevægelsesretningen. Formmodstanden
er et dimensionsløst tal, som her kan regnes for at være konstant.
Hvis s(t) betegner den tilbagelagte vej, målt fra det sted, hvor bilen blev sat i
frigear, gælder kraftligningen:

m ⋅ s '' = −b ⋅ m ⋅ g − 12 ⋅ ρ ⋅ cW ⋅ A ⋅ ( s ')
der kan omskrives til

s '' = −b ⋅ g −

2

ρ ⋅ cW ⋅ A
2
⋅ ( s ')
2⋅m

Løs ligningen numerisk med følgende værdier af konstanterne:
m =1200 kg
g =9.82 m/s2
v0 =80 km/h

A =2.3 m2
cW =0.35
ρ=1.2 kg/m3

Hvor langt kører bilen?

17
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Et eksempel fra kemi
17 Reaktionskinetik

Vi ser på reaktionen mellem nitrogenoxid og dichlor som fører til dannelsen af
nitrocylchlorid:
2NO + Cl2 → 2NOCl
Vi ser da at hver gang der forsvinder 2 NO-molekyler og 1 Cl2-molekyle, dannes
der 2 NOCl-molekyler. Det gør det nemt at holde styr på den indbyrdes omsætning af de tre molekyler. Vi kan fx oprette lister over deres antal, hvor vi sørger
for at der i hvert trin forsvinder 2 NO-molekyler og 1 Cl2-molekyle, samtidig
med at der opstår 2 NOCl-molekyler. Vi kan fx forestille os at der er 100 NOmolekyler og 100 Cl2-molekyler, men ingen NOCl-molekyler til start.

Læg mærke til at vi kun behøver at taste de to første rækker ind. Derefter kan
vi udfylde tabellen nedad, efter det system, der angives af de to første rækker.
Læg også mærke til at vi har tilføjet en søjle for antallet af kemiske reaktioner.
Vi kan derfor nu nemt oprette en graf i data og statistik-værkstedet der viser
hvor de tre stoffer udvikler sig efterhånden som reaktionen skrider fremad:
18
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Vi lægger mærke til at NO-molekylerne forsvinder dobbelt så hurtigt som Cl2molekylerne. Vi kan nemt finde forbindelsen mellem de enkelte typer molekyler
ved at oprette grafer og aflæse ligningerne:

Der gælder altså sammenhængen
NOCl = - NO + 100 → NOCl + NO = 100
19
326

Velkommen til TI-Nspire CAS version 3.2

Workshop i differentialligninger: T3-kursus i TI-Nspire CAS september 2012

Altså er summen af antallet af NO-molekyler og antallet af NOCl-molekyler
konstant, hvilket selvfølgelig ikke er så overraskende, eftersom der dukker 2
NOCl-molekyler op for hver gang der forsvinder 2 NO-molekyler. Den konstante
sum kan så fastlægges alene ud fra startværdierne.
Tilsvarende finder vi sammenhængen mellem de to reaktanter:

NO = 2·Cl2 + 100
Antallet af NO-molekyler falder altså i den dobbelte takst af antallet af Cl2molekyler.Det er selvfølgelig heller ikke overraskende, idet der forsvinder 2 NOmolekyler for hver gang der forsvinder 1 Cl2-molekyle. Igen kan konstanten
fastlægges alene ud fra startværdierne.
Konklusionen er altså at der kun er én frihedsgrad i den kemiske reaktion.
Hvis vi kender antallet af Cl2-molekyler, kender vi også de to andres antal:
NO(t) = 2Cl2(t) + (NO(0) – 2Cl2(0))
NOCl(t) = -2Cl2(t) + (NOCl(0) + 2Cl2(0))
Men vi har endnu ikke styr på dynamikken, dvs. vi ved ikke hvor hurtigt reaktionen forløber. Vi blot at jo færre NO-molekyler, der er jo langsommere kører
reaktionen fordi møderne mellem NO-molekylerne og Cl2-molekylerne bliver
sjældnere.
For nu at håndtere dynamikken fornuftigt vil vi for det første håndtere et realistisk antal molekyler, som altså skal måles i mol og ikke i hundreder. Det æn20
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drer ikke de fundne relationer. Tilsvarende vil vi gå over til at regne på koncentrationer [NO], [Cl2] og [NOCl] i stedet for absolutte antal indesluttet i et fast
volumen. Det ændrer heller ikke på relationerne. Vi bemærker så at når der
hele tiden forsvinder dobbelt så mange NO-molekyler som Cl2-molekyler, må
der gælde sammenhængen
d [Cl2 ]
d [NO]
= 2⋅
dt
dt
Tilsvarende må der gælde:
d [Cl2 ]
d [NOCl]
= 2⋅
dt
dt
d [Cl2 ]
. Vi inddt
fører da som det er sædvane i kemi, reaktionens hastighed v således:

Vi skal så blot have fundet en relation for differentialkvotienten

v=−

d [Cl2 ]
1 d [NO] 1 d [NOCl]
=− ⋅
= ⋅
dt
2
dt
2
dt

Reaktionshastigheden er altså positiv og den antages for almindelige kemiske
reaktioner at opfylde en relation af formen:
v = k ⋅ [Cl2 ]n ⋅ [NO]m
hvor n og m angiver reaktionens orden med hensyn til Cl2 henholdsvis NO. En
sådan relation kan begrundes ud fra massevirkningsloven om kemisk ligevægt.
Men eksponenterne n og m kan kun findes eksperimentelt. Det er nemlig kun
brutto reaktionen vi har skrevet op. Den kan godt være delt op i en kæde af
delreaktioner. Det er så den langsomste af disse delreaktioner, der typisk fastlægger eksponenterne.
Man finder ordenen ved at måle starthastigheden v0 ved forskellige kombinationer af startkoncentrationer for dichlor og nitrogenoxid. Ved eksperimenter har
man nu fundet (hvor vi i forsøg 1,2 holder [NO]0 konstant, mens vi i forsøg 1, 3
holder [Cl2]0 konstant):
Forsøg

[Cl2]0 / M

[NO]0 / M

v0 / m·s-1

1

0.18

0.12

1.0·10-2

2

0.36

0.12

2.0·10-2

3

0.18

0.24

4.0·10-2

Reaktionen er altså af første orden med hensyn til dichlor og af anden orden
med hensyn til Nitrogenoxid. Når vi nemlig fordobler koncentrationen af dichlor
(forsøg 1 → forsøg 2) fordobles også starthastigheden v0. Når vi derimod fordobler koncentrationen af nitrogenoxid firdobles hastigheden (forsøg 1 → forsøg 3).
Sammenhængen ser derfor således ud:
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d [Cl2 ]
= v = k ⋅ [Cl2 ]1 ⋅ [NO]2 med k = 3.85
dt
Læg mærke til at det er et smukt eksempel på variabelkontrol.
−
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Her har vi skiftet til Grafer-værkstedet, fordi vi så kan tegne familier af funktioner!
Men så kan vi jo opstille en simpel differentialligning for dichlor-koncentrationen, når vi erstatter [NO] med 2[Cl2] + ([NO]0 - 2·[Cl2]0:
−

dc
2
= v = 3.85 ⋅ c ⋅ ( 2c + [NO]0 − 2c(0) ) , = [Cl2 ]
dt

Hvis vi vedtager at startkoncentrationen for NO og Cl2 skal være den samme, fx
0.18 M, mens startkoncentrationen for NOCl er sat til 0 M, så får vi altså den
følgende differentialligning og de følgende sammenhænge:
dc
2
= −3.85 ⋅ c ⋅ ( 2c − 0.18 )
dt

med c(0) = 0.18

Men denne differentialligning af tredje orden kan vi jo forsøge at løse symbolsk:

Som det ses kan vi ikke isolere koncentrationen c, men vi kan godt isolere tiden t. Vi har altså fundet den omvendte funktion.
Det kan vi i princippet udnytte til at finde lister, der repræsenterer tid og koncentration. Vi kan da frit vælge værdierne for koncentrationen af dichlor i intervallet fra startværdien 0.18 til den halve værdi 0.09 (der ikke må komme
med). Derefter beregnes dels tiderne hørende til disse koncentrationer ved
hjælp af den fundne løsningsfunktion fra differentialligningen

dels de øvrige to stoffers koncentrationer ved hjælp af de tidligere fundne sammenhænge:
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Læg mærke til at der er problemer med at få punkterne ordentligt spredt ud.
Det kunne selvfølgelig løses ved at indskyde flere værdier for koncentrationen
af dichlor i den sidste del af tabellen. Men det er nok nemmere at skifte til en
grafisk løsning af differentialligningen.
24
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Efter at have skiftet vinduesgrænserne som vist (med passende valg af gitterinddelinger), så ser det ganske fornuftigt ud. Men vi har jo også adgang til lister
over løsningspunkternes koordinater. Vi kan derfor plukke de tidsværdier i lx1,
der svarer til intervallet fra 0 til 120 og tilsvarende for koncentrationen:

25
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Når c nærmer sig sin ligevægtsværdi 0.09 kan vi erstatte det første c med 0.09
og ser da at c nærmer sig sin ligevægtsværdi som i en anden ordens proces, jfr.
grafen for reaktionshastigheden som funktion af koncentrationen, der netop
ikke krydser aksen i ligevægtspunktet 0.09!
Vi kan derfor tilnærme med differentialligningen

c 'appr = −3.85 ⋅ 0.09 ⋅ (2cappr − 0.18) 2
Løses denne differentialligning fås approksimationen

Sætter vi konstanten c5 til -25 fås da en rimelig asymptotisk approksimation:
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Et eksempel fra samfundsfag
18 Økonomiske vækstmodeller
I makroøkonomiske modeller forsøger man at fastlægge den tidslige udvikling
af kapitalapparatet K (maskiner og bygninger) og arbejdskraften L (Engelsk =
Labour). Man tager da udgangspunkt i en produktionsfunktion, der angiver det
økonomiske udbytte Y (Engelsk = Yield) af produktionen. Udgangspunktet er
typisk en Cobb-Douglas funktion af typen
Y = A ⋅ K α ⋅ Lβ , α + β = 1

Proportionalitetskonstanten A afhænger bl.a. af den teknologiske
udvikling. I det følgende vil vi bruge produktionsfunktionen
Y = K 1/3 ⋅ L2/3
Læg mærke til den simple proportionalitet der er indbygget i modellen. Hvis
både kapitalapparatet og arbejdskraften fordobles gælder det samme om det
økonomiske udbytte Y. Men hvis kun én af de to faktorer fordobles så vokser
det økonomiske udbytte langsommere.

Vi skal nu opstille en differentialligning, der beskriver hvordan kapitalapparatet og arbejdskraften udvikles med tiden. Det nemmeste er arbejdskraften. Her
antages ofte en simpel vækstmodel, hvor arbejdskraften, ligesom den øvrige
befolkning, vokser eksponentielt, fx
dL
= 0.01 ⋅ L
dt
Den kunne vi selvfølgelig bare løse direkte, men lad den få lov til at stå et øjeblik!
Om kapitalapparatet vil vi antage en bestemt brøkdel af det økonomiske udbytte Y geninvesteres i kapitalapparatet, hvorfor der gælder
dK
= s ⋅ Y = s ⋅ K 1/3 ⋅ L2/3
dt
Men så har vi jo netop et system af koblede differentialligninger! I det følgende
sætter vi s til 0.1, og vi skal derfor løse differentialligningssystemet:
dL
= 0.01 ⋅ L
dt
dK
= 0.1 ⋅ K 1/3 ⋅ L2/3
dt
Undersøg løsningen grafisk og beskriv, hvad der sker med arbejdskraften henholdsvis kapitalapparatet i det lange løb! Som startværdi kan du fx bruge (2,1).

28
335

Velkommen til TI-Nspire CAS version 3.2

Workshop i differentialligninger: T3-kursus i TI-Nspire CAS september 2012

Nu er fortsat eksponentiel vækst af arbejdskraften selvfølgelig ikke særlig realistisk. Vi kan derfor i stedet prøve at skifte til en logistisk vækstmodel for arbejdskraften. Vi vil antage at bæreevnen er 5, dvs. differentialligningssystemet
erstattes nu af
dL
= 0.01 ⋅ L ⋅ (5 − L)
dt
dK
= 0.1 ⋅ K 1/3 ⋅ L2/3
dt
Undersøg igen løsningen grafisk og beskriv, hvad der sker med arbejdskraften
henholdsvis kapitalapparatet i det lange løb.
Nu er det heller ikke særligt realistisk at kapitalapparatet bare består i det
uendelige uden nogen form for vedligeholdelse. Man vil derfor typisk tilføje et
led til differentialligningen for K, der beskriver den naturlige nedslidning af kapitalapparatet. Typisk vil man da antage, at hvis kapitalapparatet overlades til
sig selv vil det nedslides eksponentielt. Det kan vi fx modellere med en differentialligning af typen:
dK
= −0.2 ⋅ K
dt
Denne gang ser differentialligningssystemet derfor således ud:
dL
= 0.01 ⋅ L ⋅ (5 − L)
dt
dK
= 0.1 ⋅ K 1/3 ⋅ L2/3 − 0.2 ⋅ K
dt

Undersøg endnu engang løsningen grafisk og beskriv, hvad der sker med arbejdskraften henholdsvis kapitalapparatet i det lange løb.
Vi kan selvfølgelig også kombinere eksponentiel nedslidning af kapitalapparatet
med en eksponentiel vækst i arbejdskraften. Det giver fire mulige modeller:
Arbejdskraft/Kapitalapparet
vokser eksponentielt
vokser logistisk

ingen nedslidning

eksponentiel nedslidning

Prøv i hver af de fire ovennævnte tilfælde om det er muligt at finde eksakte udtryk for sammenhængen mellem kapitalapparatet og arbejdskraften, og diskutér de ovenstående tolkninger i lyset af de eksakte udtryk.
Prøv også i hver af de fire tilfælde om det er muligt at finde eksakte udtryk for
kapitalapparatet og arbejdskraften som funktion af tiden, og diskutér de ovenstående tolkninger i lyset af de eksakte udtryk.
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Simple øvelser i chi2-test:
Chi2-test I: Goodness-of-fit test
Bemærkning: Øvelsesopgaverne kan løses eksperimentelt ud fra en simulering
af nulhypotesen eller teoretisk ud fra et kanonisk test indbygget i dit værktøjsprogram. I begge tilfælde bør man indlede med en deskriptiv analyse af data,
hvor man inddrager grafiske fremstillinger og kommenterer, hvorvidt graferne
synes at understøtte nulhypotesen eller den alternative hypotese.
Opgave 1: Der fødes erfaringsmæssigt lidt flere kvinder end mænd. I Danmark
synes der således i gennemsnit at fødes 51 kvinder for hver gang der fødes 49
mænd. I forbindelse med en statistik undersøgelse over en bestemt periode,
hvor der blev født 186 børn på en bestemt fødeafdeling viste det sig at de 107
var piger og der resterende 79 var mænd. Er fødslerne på denne fødeafdeling i
statistik overensstemmelse med den generelle danske befolkning?
Opgave 2: Du har en mistanke om, at én af dine venner har en ”falsk” terning.
Derfor har du i al hemmelighed noteret udfaldet af alle vedkommendes kast
med terningen gennem en hel aftens spil. Dine optegnelser viser, at terningen
er endt på ”1” i alt 5 gange, ”2” i alt 4 gange, ”3” i alt 5 gange, ”4” i alt 6 gange,
”5” i alt 5 gange og ”6” i alt 13 gange.
Giver dine observationer anledning til at din mistanke bestyrkes? Du forventes
at argumentere ud fra statistiske hypoteser og test, med berøring af begreber
som signifikans og/eller p-værdi. Desuden forventes du at kommentere, hvilke
konsekvenser du vil lade den statistiske analyse få i den konkrete problemstilling.
Opgave 3: En mindre restaurant med et menukort bestående af 5 forskellige,
men faste menuer plejer at have følgende ordrefordeling på disse:
menu 1: 30 %, menu 2: 25 %, menu 3: 20 %, menu 4: 15 % og menu 5: 10 %.
Restauranten foretager sine indkøb for at imødegå en efterspørgsel, der følger
dette mønster. Imidlertid er man flere gange i den seneste tid løbet tør for menu 5, og man ønsker at afgøre, om det er en tilfældighed, eller om man skal
revidere indkøbsplanerne. I den seneste uge har man haft 543 gæster. Af disse
bestilte 152 menu 1, 101 bestilte menu 2, 110 bestilte menu 3, 91 bestilte menu 4 og 89 bestilte menu 5.
Skal man revidere indkøbsplanerne?
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Opgave 4: Når man fremstiller almindelige M&M-slikpiller, blander man de
forskellige farver tilfældigt efter det følgende skema:
Farve
Generel andel

Rød
20%

gul
20%

grøn
10%

orange
10%

brun
30%

blå
10%

For at undersøge om den samme fordeling holder for peanut-M&M-piller blev
der udtaget en tilfældig stikprøve på 75 peanut-piller, der fordelte sig således
efter farve:
Farve
Observeret antal

Rød
11

gul
16

grøn
8

orange
5

brun
17

blå
18

Fremstil en passende graf, der sammenligner frekvenserne for almindeligt
M&M og peanut-M&M. Kommenter grafen med brug af begrebet stikprøve.
Formuler hypoteserne for et statistisk test hørende til den ovenstående undersøgelse. Udregn de forventede antal under antagelse af nulhypotesen H0:
Farve
Forventet antal

Rød

gul

Grøn

orange

brun

blå

Udregn χ2-teststørrelsen og find p-værdien. Er forskellen mellem de observerede og forventede antal signifikant på 5%-niveau? På 1%-niveau? Konklusion?
Opgave 5 (tillempet efter vejledende eksamensopgave 11)
Ved folketingsvalget i 2007 fordelte stemmerne sig således
Parti

S

Rad

Kons

SF

DF

V

EL

Lib. All.

Kr. Dem.

Stemmer i %

25,5

5,1

10,4

13,0

13,8

26,3

2,2

2,8

0,9

Ved en meningsmåling med 968 respondenter foretaget af Greens Analyseinstitut 1/2 – 3/2 fordelte stemmerne sig således
Parti

S

Rad

Kons

SF

DF

V

EL

Lib. All.

Kr. Dem.

Stemmer i %

26,3

5,4

9,6

16,9

14,2

24,0

2,1

1,1

0,5

Vi vil anvende meningsmålingen til at undersøge følgende nulhypotese: stemmefordelingen er uændret in forhold til valget.
a) Hvad er populationen og hvad er stikprøven. Lav en tabel over de observerede antal stemmer og de forventede antal stemmer under nulhypotesen.
b) Bestem teststørrelsen, der tester om hypotesen skal accepteres eller forkastes, og afgør på et 5% signifikansniveau om man kan sige, at stemmefordelingen har ændret sig.
c) Det ser ud som om, partiet SF har haft betydelig fremgang. Opstil en tabel
inddelt efter SF og øvrige partier for såvel observerede som forventede værdier og afgør med statistiske metoder om SF’s fremgang er signifikant på
5% niveau.
2
339

Velkommen til TI-Nspire CAS version 3.2

Workshop i hypotesetest: T3-Kursus TI-Nspire CAS september 2012

Chi2-test II: Uafhængighedstest
Bemærkning: Øvelsesopgaverne kan løses eksperimentelt ud fra en simulering
af nulhypotesen eller teoretisk ud fra et kanonisk test indbygget i dit værktøjsprogram. I begge tilfælde bør man indlede med en deskriptiv analyse af data,
hvor man inddrager grafiske fremstillinger og kommenterer, hvorvidt graferne
synes at understøtte nulhypotesen eller den alternative hypotese.
Opgave 6: I dagens politik spiller skattenedsættelser en stor rolle. Et stort antal lønarbejdere udspørges via et telefoninterview om deres holdning til en lønnedgang, der kompenseres med en skattenedsættelse: ”Vil du acceptere en
lønnedsættelse, hvis den kompenseres med en skattenedsættelse, således at
reallønnen (købekraften) er uændret?” Svarene fordeler sig således på køn:

Holdning

Observeret

Køn
Kvinde

Mand

Ja

187

159

Nej

105

56

Fremstil tabellen grafisk i et passende diagram og kommentér fordelingen for
holdningen som funktion af kønnet.
Færdigudfyld den følgende tabel:

Holdning

Observeret

Køn
Kvinde

Mand

Ja

187

159

Nej

105

56

I alt

I alt

Udregn tabellen for de forventede antal:

Holdning

Forventet

Køn
Kvinde

Mand

I alt

Ja
Nej
I alt

Udregn χ2-teststørrelsen og find p-værdien. Er forskellen mellem de observerede og forventede svar signifikant på 5% niveau? På 1% niveau?
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Opgave 7: I en Gallupundersøgelse blev 234 kvinder og 257 mænd spurgt om
de var tilfredse med deres udseende, i den forstand, at de anså sig selv som
fysisk tiltrækkende for det modsatte køn. Hertil svarede (i afrundede procenttal) 71% af kvinderne, at de var tilfredse med deres udseende, mens 81% af
mændene svarede, at de var tilfredse med deres udseende.
Færdigudfyld det følgende skema

Selvopfattelse

Køn
Kvinde

Mand

234

257

I alt

Tilfreds
Utilfreds
I alt

Fremstil tabellen grafisk i et passende diagram og kommentér fordelingen af
selvopfattelsen som funktion af kønnet.
Hvor stor en andel af samtlige adspurgte er tilfredse? Utilfredse?
Udregn χ2-teststørrelsen og p-værdien. Er forskellen mellem de observerede og
forventede svar signifikant på 5% niveau? På 1% niveau?
Opgave 8: Det er en velkendt opfattelse at psykologiske og sociale forhold har
indflydelse på overlevelseschancen efter en alvorlig sygdom. En undersøgelse
fra 1980 handlede om en eventuel sammenhæng mellem kæledyr og chancen
for at overleve i mindst et år efter en hjerteoperation. I undersøgelsen, der omfattede 53 patienter med kæledyr og 39 patienter uden kæledyr, var 78 af patienterne i live efter et år. Af de 78 patienter, der overlevede havde de 50 kæledyr.
Er der belæg i undersøgelsen for en statistisk sammenhæng mellem at overleve
i mindst et år og at have kæledyr?
Opgave 9: I en undersøgelse af danske mænds og kvinders tv forbrug svarer
60% af kvinderne i stikprøven, at de ser mere end 20 timer tv om ugen, mens
det tilsvarende tal for mændene er 53%. Stikprøven indeholder lige mange personer af hver køn, og hypotesen ”lige mange mænd og kvinder ser mere end 20
timer tv om ugen” forkastes på 5% signifikansniveau, men accepteres på 1%
signifikansniveau. Bestem en mulig størrelse af stikprøven.
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Opgave 10: En amerikansk undersøgelse af bilisters brug af sikkerhedsseler
resulterede i følgende stikprøve:

Brug af
sikkerhedssele

Køn
Mand

Kvinde

Altid

37

39

Som regel

60

58

Af og til

54

49

Aldrig

64

39

Opstil den relevante nulhypotese for at undersøge, om der er uafhængighed
mellem køn og brug af sikkerhedssele?
Fremstil tabellen i et passende diagram, der viser fordelingen af brugen af sikkerhedsselen som funktion af kønnet og kommentér diagrammet.
Udregn tabellen med de forventede værdier og χ2-teststørrelsen
Giver stikprøven grundlag for at sige, at der er forskel på de to køns brug af
sikkerhedsseler?
Opgave 11: Antag at en dyrlæge har fået en mistanke om, at hunde af racen
labrador har en større tendens til at udvikle allergi end andre hunderacer.
Gennem det sidste år er der i klinikken blevet registret følgende undersøgelser
og resultater af allergi hos hunde (Bemærk: Tallene er fiktive!):

Allergi

Race
Labrador

Schæfer

Puddel

Andet

Ingen allergi

25

32

28

64

Mild allergi

2

0

3

7

Allergi

10

7

4

8

Opstil den relevante nulhypotese for at undersøge, om der er uafhængighed
mellem hunderace og udvikling af allergi.
Udregn tabellen med de forventede værdier.
Vil det være rimeligt at bruge en χ2-fordeling til at vurdere teststørrelsen her?
Hvis ikke, hvordan kan man så komme videre med undersøgelsen?
Giver stikprøven grundlag for at sige, at der er forskel på risiko for at udvikle
allergi for forskellige hunderacer?
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Opgave 12 (Tillempet fra Susanne Christensens elevtekst)
En hjerneforsker forsker i forskellige måder at operere for en bestemt type
hjernetumor. Der er tre forskellige operationstyper: Type A, hvor man kun fjerner selve tumoren; Type B, hvor man også tager lidt af det nærmeste omkringliggende væv bort, og Type C, hvor der fjernes en større del af det omkringliggende væv.
Lægen ønsker at vide, hvordan operationstypen indvirker på chancen for at
overleve et halvt år efter operationen. Over en årrække har lægen indsamlet
følgende data over resultaterne af operationerne (Bemærk: data er fiktive, problemstillingen er autentisk)
Operation

Status

Observeret

Operation
A

Operation
B

Operation
C

I alt

I live

40

10

9

59

Død

14

6

16

36

I alt

54

16

25

95

Fremstil tabellen grafisk i et passende diagram, der viser fordelingen af status
efter et halvt år som funktion af operationstypen og kommentér diagrammet.
Udregn tabellen for de forventede antal
Operation

Status

Forventet

Operation
A

Operation
B

Operation
C

I alt

I live

59

Død

36

I alt

54

16

25

95

Udregn χ2-teststørrelsen og find p-værdien.
Er forskellen mellem de observerede og forventede resultater signifikant på 5%
niveau? På 1% niveau?
Udregn tabellen for de enkelte cellers bidrag til

2-teststørrelsen

Operation

Status

Forventet

Operation
A

Operation
B

Operation
C

I alt

I live
Død
I alt

Konklusion: Hvad bør lægen anbefale vedrørende de fremtidige operationstyper?
6
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Da lægen sender sine konklusioner ind til et tidsskrift spørger en referee (dvs.
en anden læge, der kommenterer artiklen før den offentliggøres) vores læge, om
han har styr på eventuelt skjulte variable: Er det helt tilfældigt hvilke patienter,
der tilbydes hvilke operationer? Lægen opdager da, at hospitalet faktisk tager
hensyn til patientens alder, når de anbefaler hvilken operation de skal underkastes. For patienter med en alder på over 50 år (gamle patienter) fandt lægen
nu de følgende (fiktive!) hyppigheder:

Status

Operation
Operation
A

Operation
B

Operation
C

I alt

I live

13

8

8

29

Død

13

6

16

35

I alt

26

14

24

64

Gentag nu undersøgelsen og diskutér i lyset af din nye undersøgelse lægens
konklusion fra før.
Opgave 13 (Tillempet efter vejledende eksamensopgave 7)
En klasse vil undersøge, om drikkevaner er uafhængige af køn. Drikkevanerne
inddeles i tre grupper: Drikker ofte, drikke en gang i mellem, drikker aldrig.
Resultatet af elevernes undersøgelser fremgår af følgende tabel:
335 elevers fordeling på drikkevaner
Drikker ofte

Drikker af og til

Drikker ikke

Pige

22

39

10

71

Dreng

43

180

41

264

66

218

51

335

a) Giver resultatet belæg for at antage, at drikkevaner er uafhængige af køn,
når der vælges et signifikans-niveau på 5 %?
b) Undersøgelsen kritiseres for, at inddelingen mellem ’drikker ofte’ og ’drikker
af og til’ er uklar. Optil selv ud fra tallene en ny tabel over de 335 elever
hvor du kun anvender to inddelingskriterier, og undersøg om man når til
samme konklusion nu som man gjorde i spørgsmål a.
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Vejledende eksamensopgaver i chi2-test mm.
Bemærkning: De vejledende eksamensopgaver kan løses teoretisk ud fra et kanonisk test indbygget i dit værktøjsprogram eller ved hjælp af de indbyggede
fordelingsfunktioner for chi2-fordelingen, dvs. punktfordelingen, den kumulerede fordeling og den inverse fordeling.
Opgave 1 (vejledende eksamensopgave 8)
For en bestemt storproducent af legetøjsbolde gælder at diameteren af legetøjsboldene opfylder
Mindre end 20cm Mellem 20cm og 22cm Over 22 cm
10%

85%

5%

En forsendelse på 200 legetøjsbolde stoppes i tolden. Fordelingen af diameteren
af disse legetøjsbolde er
Mindre end 20cm Mellem 20cm og 22cm Over 22 cm
28 stk.

160 stk.

12 stk.

a) Benyt statistiske metoder til at undersøge om forsendelsen kan stamme fra
storproducenten.
Opgave 2 (vejledende eksamensopgave 9)
I et eksperiment krydser en studerende lyserøde blomster med hinanden. Ifølge
arvelighedslovene skulle det forventede resultat være 25 % røde, 50 % lyserøde
og 25 % hvide. Resultatet af eksperimentet blev 236 blomster, der fordelte sig
på farverne som vist i tabellen:
Eksperimentets fordeling af 236 blomster på tre farver
Farve

rød

lyserød

hvid

hyppighed

66

115

55

a) Beregn ud fra arvelighedsloven de forventede hyppigheder for de tre farver.
b) Bestem χ2-teststørrelsen. Skriv et forslag til hvilken konklusion, den studerende kan skrive i sin rapport, når der anvendes et signifikansniveau på 5 %?

8
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Opgave 3 (vejledende eksamensopgave 10)
I klageafdelingen i et firma modtager man klager pr. telefon. Firmaet har erfaring for, at klagebehandlingstiden pr. klage fordeler sig som angivet i nedenstående tabel.
Antal minutter

0-5

5-10 10-15

Andel af det samlede antal klager 30% 40%

20%

>15

I alt

10% 100%

Ved en kontroloptælling i en bestemt måned, viste det sig, at klagebehandlingstiden pr. klage fordelte sig som vist i tabellen nedenfor.
Klagebehandlingstid 0-5 5-10 10-15 >15 I alt
Observeret

37

53

25

5

120

a) Hjælp firmaet med at opstille en nulhypotese, der kan testes. Undersøg dernæst om man på et 5% signifikansniveau kan sige, at mønstret i klagebehandlingstiden har ændret sig.
Kilde:
http://www.business.aau.dk/hd/Statistik/Dokumenter%20Rie/Hold%20A3_09
/lektion%207/Kap%20H%20Goodness%20of%20fit%20test.doc
Opgave 4 (Vejledende eksamensopgave 1)
I nedenstående tabel ses resultaterne af samtlige hjerteklapoperationer i 200708 ved Odense Universitetshospital (OUH) sammenlignet med resultaterne ved
landets øvrige hjertecentre.
Død indenfor 30 dage efter operation

Overlevet de første 30 dage

OUH

11

206

De øvrige hjertecentre

32

1374

a) Undersøg på 5%-signifikansniveau, om dødelighed indenfor 30 dage efter
en hjerteklapoperation er ens ved OUH og de øvrige hjertecentre.
b) Hvad ville resultatet være blevet, hvis vi havde valgt et signifikansniveau på
1%? Inddrag det statistiske begreb skjulte variable i din kommentar til resultatet.
Kilde: http://www.si-folkesundhed.dk/upload/dhr2008.pdf
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Opgave 5 (Vejledende eksamensopgave 4)
I en klinisk afprøvning af en bestemt type medicin på en bestemt alvorlig sygdom, har man opdelt de lige behandlingskrævende patienter i to grupper A og
B. Gruppe A får medicinen, mens gruppe B er kontrolgruppe, som derfor får
placebo (fx kalktabletter). Ingen af grupperne ved, hvilken type behandling de
får. Efter 6 måneders behandling undersøger man virkningen af behandlingen i
hver af de to grupper, og resultatet af denne undersøgelse ses i tabellen nedenfor.
Status efter 6 mdr.

Gruppe A

Gruppe B

I alt

Død

8

17

25

Overlevende

75

48

123

I alt

83

65

148

I det følgende antages, at der ikke er nogen sammenhæng mellem medicineringen og patienternes overlevelseschancer.
a) Opstil en tabel over de forventede værdier for ”Død” og ”Overlevende” i de to
grupper A og B.
b) Undersøg om medicineringen kan siges at have betydning for patienternes
overlevelseschancer når signifikansniveauet fastlægges til 5%?
Opgave 6 (Vejledende eksamensopgave 5)
Hjerte- og lungeoperationer kan medføre forstoppelse (postoperativ obstipation). På et hospital er man interesseret i at undersøge, om problemet har samme omfang ved de to operationstyper. De opstiller dette som en hypotese, de vil
teste, og beder alle hjemsendte hjerte- og lungepatienter svare på følgende
spørgsmål:
”Har du efter operationen haft forstoppelse i en grad, der har påvirket dine daglige gøremål?”
Patienternes svar fremgår af tabellen nedenfor, hvor tallene i parentes angiver
de forventede værdier for patienternes svar.
Operationstype \ Problemer

Ja

Nej

Total

Hjerteoperation

9 (12,97)

51(47,03)

60

Lungeoperation

15(11,03)

36 (39,97)

51

Total

24

87

111

a) Gør rede for, hvordan de forventede værdier er beregnet.
b) Bestem χ2-teststørrelsen, og den tilsvarende p-værdi og kommenter resultatet.
Kilde:
http://www.nhv.se/upload/dokument/forskning/Publikationer/MPH/2008/MP
H2008-8_L%20S%20Rasmussen.pdf
10
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Opgave 7 (Vejledende eksamensopgave 6)
I en undersøgelse på en skole har en gruppe elever bedt 179 elever om at angive køn og rygevaner. En optælling viser, at der 36 rygere og 143 ikke-rygere
blandt de adspurgte. Endvidere viser optællingen, at der ud af de 179 var 78
piger og 101 drenge. Det antages, at det er uafhængigt af køn, hvorvidt en elev
ryger eller ej.
a) Bestem under denne antagelse det forventede antal rygere blandt drenge,
og udfyld de tomme pladser i skema 1 over den forventede fordeling af eleverne på rygevaner og køn:
Skema 1: Den forventede fordeling af elever på rygevaner og køn
Ryger

Ikke-ryger

Hunkøn

78

Hankøn

101

Sum

36

143

179

I skema 2 ses stikprøvens faktiske fordeling af eleverne på køn og rygevaner:
Skema 2: Stikprøvens fordeling af elever på rygevaner og køn
Ryger

Ikke-ryger

Hunkøn

21

57

78

Hankøn

15

86

101

Sum

36

143

179

b) Bestem χ2-teststørrelsen og den tilsvarende p-værdi.
I en lignende undersøgelse kommer man frem til, at χ2-teststørrelsen er lig med
6,34.
c) Giver denne undersøgelse belæg for at hævde, at rygevaner er uafhængige
af køn, når der benyttes et signifikansniveau på 5 %?
Opgave 8 (Vejledende eksamensopgave 2)
I en opinionsundersøgelse i X-købing er 500 personer blevet spurgt, om man er
for eller imod de ændrede åbningstider i svømmehallen.
For

Imod

Ved ikke

Sum

Kvinder

151

79

34

264

Mænd

115

70

51

236

Sum

266

149

85

500

Det oplyses, at man har en hypotese om, at de to køn har samme indstilling.
a) Udfyld, under antagelse af at hypotesen er sand, nedenstående tabel over
den forventede fordeling.
11
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For

Imod

Ved ikke

Sum

Kvinder

264

Mænd

236

Sum

266

149

85

500

b) Bestem χ2-teststørrelsen, og den tilsvarende p-værdi, og kommenter resultatet.
Opgave 9
(Vejledende terminsprøve 2010 A-niveau Netadgangsforsøget i matematik)
Den danske landsholdsmålmand i håndbold Kasper Hvidt havde ved
EM i Norge i 2008 en redningsprocent på 40 %. Dvs. han reddede 40
% af de skud, som modstanderne skød på hans mål.
Ved EM i Østrig 2010 reddede Kasper Hvidt i en bestemt kamp 11
skud ud af 36.
a) Opstil en nulhypotese, og undersøg på et 5 % signifikansniveau, om
Kasper Hvidts redningsprocent har ændret sig.
Opgave 10
(Eksamensopgave 2010 A-niveau Netadgangsforsøget i matematik)
På en skole undersøger elevrådet hvert år, hvor mange af skolens elever, der køber mad i kantinen. Sidste skoleår købte 45 % af eleverne
mad i kantinen.
Da skolen har mere end 1000 elever, vælger elevrådet at spørge 100
elever, om de køber mad i kantinen eller ej. Her viser det sig, at 56 ud
af de 100 svarer ja til, at de køber mad i kantinen.
a) Opstil en nulhypotese, og undersøg på et 5 % signifikansniveau om
andelen af elever, der køber mad i kantinen, har ændret sig.
Opgave 11
(udkast til fremtidige eksamensopgaver B-niveau fra Mathit-bogen)
Pressede bakelitforme kan kasseres på grund af porøsitet eller på grund af dimensionsfejl.
Ved sortering af 6805 pressede bakelitformstykker kasseredes 473 stykker på
grund af dimensionsfejl. En nærmere undersøgelse af disse 473 stykker viste,
at de 142 var porøse. Ved gennemgang af de resterende stykker kasseredes
yderligere 1233 stykker på grund af porøsitet jf. tabellen nedenfor.
Porøse

Ikke-porøse

I alt

Med dimensionsfejl

142

331

473

Uden dimensionsfejl

1233

5099

6332

I alt

1375

5430

6805
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Hvis vi antager, at porøsiteten er uafhængig af dimensionsfejlen, så får vi følgende tabel over de forventede værdier.
Porøse

Ikke-porøse

I alt

Med dimensionsfejl

95.57

377.43

473

Uden dimensionsfejl

1279.43

5052.57

6332

I alt

1375

5430

6805

•

Gør rede for, hvordan de forventede værdier er beregnet.

•

Undersøg med en χ2-test, om der på signifikansniveauet 5% er belæg for at
antage, at porøsiteten er uafhængig af dimensionsfejlen. Undersøgelsen
skal inddrage χ2-værdien og p-værdien.

Opgave 12:
(udkast til fremtidige eksamensopgaver A-niveau fra Mathit-bogen)
I en spørgeskemaundersøgelse stilles en repræsentativ stikprøve på 75 gymnasieelever to spørgsmål, spørgsmål A og spørgsmål B, hvortil de svarer enten JA
eller NEJ. Der deltager 24 drenge i undersøgelsen, hvoraf de 10 svarer JA til
spørgsmål A. I alt er der 24 gymnasieelever, der svarer JA til spørgsmål A.
•

Undersøg med en χ2-test om der på signifikansniveauet 5 % er belæg for at
antage, at holdningen til spørgsmål A er uafhængig af gymnasieelevens
køn.
Undersøgelsen skal inddrage χ2-værdien og p-værdien.

•

Hvor stor skal χ2-værdien være i den tilsvarende undersøgelse af spørgsmål
B, hvis man på signifikansniveauet 5 % skal kunne forkaste nulhypotesen
om, at holdningen til spørgsmål B er uafhængig af gymnasieelevens køn?

13
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Projekter til hypotesetest
Projekt 1 (tillempet efter vejledende terminsprøve i netadgangsforsøget)
Ved en konditionstest har man målt konditallet for 77 personer. I bilag 2 (Bilag2_Kondital_M_K.htm) findes testresultaterne opdelt efter køn.
a) Tegn to boksplot, der viser fordelingen af kondital for henholdsvis mænd og
kvinder.
b) Beskriv forskellen på kvindernes og mændenes testresultater ud fra de to
boksplot, idet kvartilsættene inddrages.
c) Gennemfør en t-test for at vurdere om der er forskel på niveauerne i kondital
for de to køn.
Resultater fra konditionstest 77 personer fordelt efter køn
NR

Kondital

Køn

1

61.7

mand

2

47

mand

3

41.6

mand

4

49.2

mand

5

47.9

mand

6

48.5

mand

7

53.5

mand

8

47.4

mand

9

52

mand

10

54.9

mand

11

38.9

mand

12

37.5

mand

13

44.2

mand

14

40.6

mand

15

54.9

mand

16

47

mand

17

43.9

mand

18

41.1

mand

19

30.9

mand

20

50.9

mand

21

56

mand

22

35.2

mand

23

50.9

mand

24

50.9

mand

25

52.3

mand

26

58.1

mand

14
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27

55.5

mand

28

49.9

mand

29

55.5

mand

30

53.7

mand

31

52

mand

32

43.8

mand

33

50.9

mand

34

49.9

mand

35

53.7

mand

36

49.2

mand

37

50

mand

38

57.1

mand

39

41.1

mand

40

49.2

mand

41

40.3

mand

42

43.1

kvinde

43

34

kvinde

44

32.7

kvinde

45

33.2

kvinde

46

32.2

kvinde

47

27.1

kvinde

48

51.4

kvinde

49

49.2

kvinde

50

40.5

kvinde

51

36.7

kvinde

52

47

kvinde

53

46.3

kvinde

54

33.2

kvinde

55

41.6

kvinde

56

33.5

kvinde

57

33.2

kvinde

58

33.9

kvinde

59

31

kvinde

60

39.7

kvinde

61

34.6

kvinde

62

41.1

kvinde

63

42.4

kvinde

15
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64

49.2

kvinde

65

34.3

kvinde

66

52.6

kvinde

67

50.9

kvinde

68

43

kvinde

69

34.3

kvinde

70

29.9

kvinde

71

43.9

kvinde

72

35.8

kvinde

73

41.6

kvinde

74

41

kvinde

75

34.6

kvinde

76

35.9

kvinde

77

27.1

kvinde

Projekt 2: (tillempet efter vejledende eksamensopgave i samfundsfag)

Bemærkning: I diskussionen inddrages passende diagrammer og udregninger
af de viste tal i skemaet!
16
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Projekt 3: Tillempet efter vejledende eksamensopgave i samfundsfag

De viste tal stammer fra den følgende tabel:
Uddannelse og
timeløn

I alt
Antal år i
uddannelse
2
Fortjeneste i kr. 0
pr. time. Privat 0
sektor
7

Mænd
Antal år i
uddannelse
2
Fortjeneste i kr. 0
pr. time. Privat 0
sektor
7

Kvinder
Antal år i
uddannelse
2
Fortjeneste i kr. 0
pr. time. Privat 0
sektor
7

10
20 ALMENGYM- 25 ERHVERVSGRUND NASIAL UDDAN- GYMNASIAL
SKOLE NELSER
UDDANNELSER

35 ER40 KORTE VIDEHVERVSUD- REGÅENDE
DANNELSER UDDANNELSER

9

12

12

10

14

197.87

239.11

225.25

242.91

267.42

10
20 ALMENGYM- 25 ERHVERVSGRUND NASIAL UDDAN- GYMNASIAL
SKOLE NELSER
UDDANNELSER

35 ER40 KORTE VIDEHVERVSUD- REGÅENDE
DANNELSER UDDANNELSER

16

12

12

10

14

203.46

262.61

240.21

252.5

282.28

35 ER40 KORTE VIDEHVERVSUD- REGÅENDE
DANNELSER UDDANNELSER

18

21

334.61 283.75

376.21

418.71

60
BA65 LANGE VIDECHE- REGÅENDE
LOR UDDANNELSER
16

12

12

10

14

185.96

206.97

206.06

221.46

244.07

70 FORSKERUDDANNELSER

14

18

21

361.38 318.65

401.97

430.18

60
BA65 LANGE VIDECHE- REGÅENDE
LOR UDDANNELSER

50 MELLEMLANGE
VIDEREGÅENDE
UDDANNELSER

9

70 FORSKERUDDANNELSER

14

50 MELLEMLANGE
VIDEREGÅENDE
UDDANNELSER

9

10
20 ALMENGYM- 25 ERHVERVSGRUND NASIAL UDDAN- GYMNASIAL
SKOLE NELSER
UDDANNELSER

60
BA65 LANGE VIDECHE- REGÅENDE
LOR UDDANNELSER

50 MELLEMLANGE
VIDEREGÅENDE
UDDANNELSER

16

70 FORSKERUDDANNELSER

14

18

21

274.47 247.17

326.82

384.59

Kilde:
www.statistikban
ken.dk

Bemærkning: I diskussionen inddrages såvel passende diagrammer og udregninger af de viste tal i skemaet som en lineær regressions-t-test for at vurdere
statistisk signifikans!
17
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Projekt 4: Her vil vi tage udgangspunkt i et eksempel, hvor man folder en trekant med et stykke A4-papir med henblik på at finde den størst mulige trekant:

h

g
Ved en konkret opmåling af grundlinjer og højder for den skraverede trekant
fås følgende mål:
grundlinje
højde
1 cm
10.5 cm
2 cm
10.4 cm
3 cm
10.35 cm
4 cm
10.1 cm
5 cm
9.95 cm
6 cm
9.7 cm
7 cm
9.3 cm
8 cm
9 cm
9 cm
8.6 cm
10 cm
8.2 cm
11 cm
7.7 cm
12 cm
7.1 cm
13 cm
6.6 cm
14 cm
5.9 cm
15 cm
5.2 cm
16 cm
4.5 cm
17 cm
3.6 cm
18 cm
2.9 cm
19 cm
2.0 cm
20 cm
1.0 cm
•
•
•

Udvid tabellen så den også omfatter trekantens areal. Afbild et diagram,
der viser arealets afhængighed af grundlinjen.
Opstil en passende regressionsmodel for arealet som funktion af grundlinjen, idet du inddrager residualplot og forklaringsgrad i analysen.
Gennemfør en regressions-t-test for arealet som funktion af grundlinjen,
idet du inddrager passende potenser af grundlinjen som uafhængige variable i regressionsmodellen. Kommenter p-værdien for regressionsmodellen såvel som p-værdierne for koefficienterne i modellen.
18
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Opgavesættet er delt i to dele.
Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål.
Til delprøven uden hjælpemidler hører et bilag.
Delprøven med hjælpemidler består af opgave 7-11 med i alt 14 spørgsmål.
De 20 spørgsmål indgår med lige vægt i bedømmelsen.

Bedømmelsen af det skriftlige eksamenssæt
I bedømmelsen af besvarelsen af de enkelte spørgsmål og i helhedsindtrykket vil der blive lagt vægt på, om
eksaminandens tankegang fremgår klart af besvarelsen. Dette vurderes blandt andet ud fra kravene beskrevet
i de følgende fem kategorier:
1. TEKST
Besvarelsen skal indeholde en forbindende tekst fra start til slut, der giver en klar præsentation af, hvad
den enkelte opgave og de enkelte delspørgsmål går ud på.
2. NOTATION og LAY-OUT
Der kræves en hensigtsmæssig opstilling af besvarelsen i overensstemmelse med god matematisk
skik, herunder en redegørelse for den matematiske notation, der indføres og anvendes, og som ikke kan
henføres til standardviden.
3. REDEGØRELSE og DOKUMENTATION
Besvarelsen skal indeholde en redegørelse for den anvendte fremgangsmåde og dokumentation i
form af et passende antal mellemregninger og/eller en matematisk forklaring på brugen af de
forskellige faciliteter, som et værktøjsprogram tilbyder.
4. FIGURER
I besvarelsen skal der indgå en hensigtsmæssig brug af figurer og illustrationer, og der skal være en
tydelig sammenhæng mellem tekst og figurer.
5. KONKLUSION
Besvarelsen skal indeholde en afrunding af de forskellige spørgsmål med præcise konklusioner,
præsenteret i et klart sprog og/eller med brug af almindelig matematisk notation.
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side 1 af 5

Delprøven uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00

Opgave 1

Den lineære funktion f er givet ved f ( x)  ax  b .
Grafen for f går gennem punkterne P(1,1) og Q(4,10) .
a) Bestem tallene a og b.

Opgave 2

Der er givet funktionen f ( x)  ax 2  bx  3 , hvor a og b er positive tal.
Grafen for f kan se ud på mange måder.
a) Skitsér en mulig graf for f .

Opgave 3

Der er givet funktionerne f ( x)  2 x 4  3x

og g ( x)  4ln( x)  5.

a) Bestem f ( x) og g ( x) .

Opgave 4

I et lukket område slipper man 150 markmus ud. Antallet af markmus i området vokser
med 39 % om måneden.
a) Indfør passende betegnelser, og bestem en formel for antal mus som funktion af
antal måneder, efter at de blev sluppet ud i området.
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Opgave 5

Bilag vedlagt

Figuren viser grafen for en funktion f og tangenten til denne graf i punktet R(2, 4).
a) Løs ligningen f ( x)  0 ved hjælp af figuren.
Bestem f (2) ved hjælp af figuren.
Brug gerne bilaget som en del af forklaringen.

Opgave 6

En funktion f er givet ved f ( x)  x3  6 x 2  5 .
a) Bestem samtlige stamfunktioner til f .

Besvarelsen af delprøven uden hjælpemidler afleveres kl. 10
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Delprøven med hjælpemidler kl. 9.00-13.00

Opgave 7

Billedet viser den hollandske cykelrytter Joop
Zoetemelk, som vandt Tour de France i 1980.

År

1980

1985

1990

1998

2003

Vægt (kg)

10,2

9,6

9,1

8,1

7,2

Tabellen viser vægten af vinderens cykel i en række Tour de France cykelløb.
Der er med tilnærmelse tale om en sammenhæng af typen

f ( x)  a  x  b ,
hvor x er antal år efter 1980, og f (x) er vægten af vinderens cykel, målt i kg.
a) Bestem tallene a og b.
b) Hvad fortæller tallet a om udviklingen i vægten af vinderens cykel?
Ifølge cykelunionens regler skal en konkurrencecykel mindst veje 6,8 kg.
c) Hvilket år ville vægten af vinderens cykel have nået 6,8 kg, hvis udviklingen
var fortsat?
Kilde: felixwong.com/2010/11/tour-de-france-bicycles-historical-bike-weights/
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Opgave 8

Figuren viser en trekant ABC. Nogle af målene i trekant ABC fremgår af figuren.
a) Bestem vinkel A og længden af siden BC.
b) Bestem arealet af trekant ABC.
Punktet D ligger på forlængelsen af siden AC. Arealet af trekant BCD er 6,0.
c) Bestem længden af linjestykket CD.

Opgave 9

For kaffedåser med en bestemt højde kan rumfanget V,
målt i cm3, beregnes ved hjælp af formlen

V  37,5  r 2 ,
hvor r er dåsens radius, målt i cm.
En dåse med denne højde har en radius på 4,0 cm.
a) Bestem rumfanget af denne dåse.
Producenten ønsker en dåse med samme højde, men med
det dobbelte rumfang.
b) Hvor mange procent større skal radius så være?

Opgave 10 Figuren viser grafen for funktionen f givet ved

f ( x)  x3  1,5x  3 .
a) Benyt differentialregning til at argumentere
for grafens forløb.
b) Bestem en ligning for tangenten til grafen
for f i punktet (1, f (1)) .
c) Løs ligningen f ( x)  1,5 , og gør rede for
betydningen af løsningerne.
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Opgave 11

En person træner på en maskine i et fitnesscenter.
Grafen viser, hvordan personen øger træningseffekten i løbet af træningen.
Træningseffekten, målt i kcal/minut, kan beskrives ved formlen

f ( x)  20  (1  e x )  0,5  x ,
hvor x er tiden, målt i minutter.
a) Bestem træningseffekten til tidspunktet x  5,0 minutter.
Personens samlede energiforbrug E, målt i kcal, i de første t minutter kan beregnes ved
hjælp af formlen
t

E   f ( x) dx .
0

b) Beregn personens samlede energiforbrug i løbet af de første 10 minutters træning.
c) Hvor mange minutter skal personen i alt træne, for at det samlede energiforbrug
bliver 300 kcal?
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Matematik B
Prøven består af to delprøver.
Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1 til 5 med i alt 5 spørgsmål.
Besvarelsen af denne delprøve skal afleveres kl. 10.
Delprøven med hjælpemidler består af opgave 6 til 10C med i alt 13 spørgsmål.
De 18 spørgsmål indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med hver 5 point.
Af opgaverne 10A, 10B og 10C må kun den ene afleveres til bedømmelse. Hvis flere opgaver
afleveres, bedømmes kun besvarelsen af den første opgave.
I prøvens første time må hjælpemidler, bortset fra skrive- og tegneredskaber, ikke benyttes.
I prøvens sidste 3 timer er alle hjælpemidler tilladt.
I bedømmelsen af besvarelsen af de enkelte spørgsmål og i helhedsindtrykket vil der blive
lagt vægt på, om eksaminandens tankegang fremgår klart af besvarelsen.
Besvarelsen skal indeholde en redegørelse for den anvendte fremgangsmåde og
dokumentation i form af et passende antal mellemregninger og/eller en matematisk forklaring
på brugen af de forskellige faciliteter, som et værktøjsprogram tilbyder. Ved brug af grafer og
illustrationer skal der være en tydelig sammenhæng mellem tekst og illustration.
Til eksamenssættet hører følgende to datafiler:
biograf
fitnessdk
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Delprøven uden hjælpemidler
Kl. 9.00 – 10.00

Opgave 1
a)

Tegn grafen for en funktion f , der opfylder følgende:
•
•
•

definitionsmængden er Dm( f ) = [−8 ; 7 ]
funktionen har et nulpunkt i x = −2
funktionen har globalt maksimum i punktet (3, 5)

Bilag 1 kan benyttes.

Opgave 2

6
4

f ( x) = x 3 + x 2 − 3 x + 1
a)

3
2

Bestem f ' ( x) og tegn tangenten

1

til grafen for f i punktet (1, f (1)) .
-3

Bilag 2 skal benyttes.

y

5

f

En funktion f er givet ved forskriften

y

-2

-1

-1

x
1

2

-2
-3

Opgave 3
a)

Undersøg, om x = 3 er løsning til ligningen 2 x − 25 − x 2 = 2 .
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Opgave 4
En virksomhed producerer covere til mobiltelefoner. Omkostningerne ved en produktion på x stk.
kan beskrives ved en lineær funktion C ( x) = ax + b .
Ved en produktion på 150 stk. er omkostningerne 6000 kr.
Ved en produktion på 200 stk. er omkostningerne 7500 kr.

x

C (x )

a)

150
6000

200
7500

Bestem en forskrift for C og bestem omkostningerne ved en produktion på 400 stk.

Opgave 5

10

En funktion af to variable er givet ved
forskriften f ( x, y ) = 6 x + 2 y .

9

I figuren er tegnet to niveaulinjer for f
samt et polygonområde markeret
med gråt.

6

y
(0, 9)
(2, 8)

8
7

(5, 5)

5

N(16)

4
3

a)

Bestem funktionens størsteværdi
inden for polygonområdet.

2

N(8)

1
1

2

3

4

5

6

(7, 0)
7
8

x

Besvarelsen afleveres kl. 10.00
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Delprøven med hjælpemidler
Kl. 9.00 – 13.00

Opgave 6
Følgende to spørgsmål besvares uafhængigt af hinanden:
ln(2)
ved hjælp af et CAS-værktøj.
ln(a )

a)

Isolér a i udtrykket T =

b)

Ligningen ( x − 1) 2 = x + 1 er løst nedenfor.

Forklaring til følgende linjer skal gives. Bilag 3 kan benyttes.

( x − 1) 2 = x + 1

Ligningen er skrevet op.

x 2 − 2x + 1 = x + 1

_______________________________________________

x 2 − 3x = 0

_______________________________________________

x ⋅ ( x − 3) = 0

_______________________________________________

x=0

_______________________________________________

∨

x=3
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Opgave 7
Biografen 1&2 i Tønder har undersøgt sammenhængen mellem antal solgte billetter og den daglige
omsætning gennem 242 dage i år 2011.
Nedenstående tabel viser et udsnit af data, som findes i filen biograf.

140

Daglig
omsætning
12242

294

24055

152
:

12554
:

Billetter

Foto: Opgavekommissionen

a)

Lav en grafisk præsentation, som beskriver fordelingen af den daglige omsætning i biografen.

b)

Bestem følgende 3 statistiske deskriptorer for fordelingen af den daglige omsætning i
biografen: gennemsnit, median og 25%-fraktilen.

c)

Lav et xy-plot af sammenhængen mellem antal solgte billetter x og den daglige omsætning y,
og opstil en lineær regressionsmodel, der beskriver denne sammenhæng.

d)

Skriv ud fra dine svar til spørgsmål a), b) og c) et resumé til biografdirektøren, hvor du
præsenterer undersøgelsens resultater og betydningen af disse.
Kilde: Biografen 1&2 Tønder
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Opgave 8
Firmaet Fitnessdk vil undersøge, om der forskel på fordelingen af mænd og kvinder i tre udvalgte
Fitnessdkcentre på Sjælland.
Nedenstående tabel viser et udsnit af data, som findes i filen fitnessdk.

a)

Center

Køn

København
København
Køge
:

Kvinde
Mand
Kvinde
:

b

Konstruér et skema som nedenstående, der indeholder
data fra filen fitnessdk.
Kvinde
København
Køge
Solrød
Total

Mand

Total

1419

b)

Opstil en nulhypotese og en alternativ hypotese og bestem de forventede værdier, når det
antages, at der ikke er forskel på fordelingen af mænd og kvinder i de forskellige Fitnessdk
centre.

c)

Kan det antages, med et signifikansniveau på 5%, at der ikke er forskel på fordelingen af
mænd og kvinder i de forskellige Fitnessdk centre?

Kilde: Fitnessdk
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Opgave 9
En funktion f er bestemt ved forskriften

f ( x) = 0,01x 3 − 1,5 x 2 − 75 x + 6000
Funktionen kan bl.a. beskrives ved følgende analysepunkter:
nulpunkter
fortegnsvariation
monotoniforhold
ekstrema
a)

Beskriv funktionen f ved hjælp af 2 af ovenstående analysepunkter.

b)

Tegn grafen for funktionen f , og markér de fundne resultater bestemt i spørgsmål a) på
grafen.
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Af opgaverne 10A, 10B og 10C må kun den ene afleveres til bedømmelse.
Hvis flere opgaver afleveres, bedømmes kun besvarelsen af den første opgave.

Opgave 10A
For en vare er sammenhængen mellem den udbudte mængde x (i tons) og den tilsvarende pris s(x)
(i kr.) givet ved funktionen med forskriften
s ( x) = 360 x + 1000 , 1 ≤ x ≤ 20

a)

Bestem prisen, når den udbudte mængde er 4,8 tons og bestem den udbudte mængde, når
prisen er 2 800 kr.

For den samme vare er sammenhængen mellem den efterspurgte mængde x og den tilsvarende pris
d (x ) givet ved funktionen med forskriften

d ( x) = − x 3 + 75 x 2 − 1875 x + 16000 , 1 ≤ x ≤ 20
Ligevægtsmængden er defineret ved den mængde, hvor udbud og efterspørgsel er lige store.
Ligevægtsprisen er defineret ved den pris, hvor udbud og efterspørgsel er lige store.
b)

Bestem ligevægtsmængden og ligevægtsprisen for varen.
pris ii kr.
pris
kr.
15000
15000

10000
10000

dd
ss

5000
5000

mængde iitons
mængde
tons
55

10
10

15
15

20
20

25
25
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Opgave 10B
Antallet af bredbåndsabonnementer i Danmark var 1 017 594 januar 2004 og 2 080 341 januar 2009
som vist i nedenstående tabel.
Årstal

x

Abonnementer

2004

4

1 017 594

2009

9

2 080 341

Udviklingen i abonnementer kan beskrives ved en potensmodel

m( x ) = b ⋅ x a
hvor x angiver antal år efter januar 2000.
a)

Bestem en forskrift for m .

b)

Bestem, i hvilket år antallet af bredbåndsabonnementer ifølge modellen overstiger 2 500 000 .
Kilde: IT og Telestyrelsen, Halvårsstatistik og Teleårbogen Danmark

Opgave 10C
L’EASY tilbyder et lån på 25 000 kr. over 60 måneder med en månedlig ydelse på 728 kr.
a)

Gør rede for, at den månedlige rente er 2,05%.

b)

Bestem den effektive rente p.a.

Kilde:www.leasy.dk
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Bilag 1 til opgave 1.
Skole:

Hold:

Eksamensnr.

Navn:

y
9
8
7
6
5

4
3
2
1
-9

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

x
1

2

3

4

5

6

7

8

9

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
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Bilag 2 til opgave 2.
Skole:

Hold:

Eksamensnr.

Navn:

f
f

6

6y

5

5

4

4

3
2

y

3

2

1
1

-3
-3

-2
-2

-1

x
1

-1

2
1

-1

x
2

-1

-2
-2

-3
-3
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Bilag 3 til opgave 6.
Skole:

Hold:

Eksamensnr.

Navn:

( x − 1) 2 = x + 1

Ligningen er skrevet op.

x 2 − 2x + 1 = x + 1

_______________________________________________

x 2 − 3x = 0

_______________________________________________

x ⋅ ( x − 3) = 0

_______________________________________________

x=0

_______________________________________________

∨

x=3
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