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VIGTIGT: 
For hver ny aflevering, lav et nyt TI nSpire dokument: 
- File – new TI nSpire dokument. 

For hver ny opgave, indsæt en ny opgave: 
- indsat - opgave 

Kom i gang 
Vælg ’All programs’ => TI Tools => TI Nspire CAS 

Menu: ‘Vis’ => Computer 

Redigering 
File =>  Nyt TI nSpire Documet 

For hver ny opgave: Indsæt => opgave 

Lister og regneark 
Kopier fra andre regneark (f.eks excel): 

kopier rækker/søjler i det andet regneark 

vælg det felt, hvorfra du vil indsætte.  

kopier 
NB: cursor må ikke blinke i feltet, så er du inde i feltet, og det er ikke muligt at indsætte flere felter 

i et felt. Fejlbesked:  
”Indholdet kan ikke sættes ind, fordi det kopierede område og indsætningsområdet har inkompatible 

størrelser”. 

 Matematik 
Lav en ’beregner’ side. 

Brug ’Matematik skabeloner’ – findes under  

Reducer:  
expand(3*x+2*x-x) 

Løs ligning med en variabel 
solve(3*x+2*x-x=4,x) 

Løs flere ligninger med flere variable: 
Vælg værktøj => ’3: Algebra’ => ’7: Løs et system af ligninger’ => .. 
Det giver dig: 
linSolve(system(3*x+2*y=4,4*x-3*y=2),{x,y}) 

Find grænseværdi 
vælg matematik skabeloner => ’lim’ => Indtast værdier. 
Bemærk, grænse kan være fra venstre (-), eller højre(+) 
lim(((1)/(x)),x,∞) 
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lim(ln(x),x,0,1) 

Differentier 

vælg matematik skabeloner => ’ 
�

��
 

Grafer 
Indsæt en ’grafer’ side. 

Funktioner med begrænset definitionsmængde 
Indtast f.eks: f(x) = 2x | 0 <= x <= 4 

Stykkevis definerede funktioner 

Fra matematik skabeloner, vælg  og vælg antal definitioner. Skriv regneudtryk med intervaller 

for x. 

Indstil akser: 

Højreklik et sted i vinduet (ikke på grafen) 

Vælg 4. Vindue/zoon 

Vælg 1: Indstillinger for vindue 

Indtast de grænser for x og y, du gætter på 

Graf undersøgelse 
Undersøg en funktion vhja dens graf: 

Tegn grafen på en ’Graf’ side 

Før musen hen på grafen, og højreklik 

Vælg 8. Undersøg graf 

Vælg f. eks ’Minimum’ 

Klik til venstre for hvor minimum er 

Klik til højre for hvor minimum er 

 

Finans 
Finansregner 
Vælg værktøj => ’8:Finans’ => ’1:Finansregner’ 

Algoritme 
Vælg værktøj => 8:Finans’ => ’TVM Function’ =>  

Beskrivende statistik 
Kopier/sæt data ind i ’Lister og regneark’. 

Navngiv søjlerne 

…… 
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Statiske Fordelinger 
nCr(n,r) beregner kombinationer, altså k(n,r) = n!/(r!*(n-r)!) 

nPr(n,r) beregner permutationer, altså p(n,r) = n!/(n-r)! 

binominalfordelingen b(n,p): 

binomPdf(n, p, r) beregner P(X=r) når X ~b(n,p). 

binomCdf(n, p, r) beregner P(X<=r) når X ~b(n,p) 

normalfordelingen N(m, s): 

f(x) er tæthedfunktionen for normalfordelingen. Så er 

normPdf(m,s,r) = f(r) 

normCdf(m,s,r) = P(X <= r) 

Rapportering 
Ved at trykke på kameraet i Menu bjælken, får du et billede af det aktuelle dokument. Det kan 

direkte sættes ind (paste), f.eks. i et Word dokument. 

Problemer 
Mærkelige resultater, f.eks løsning af en ligning mislykkes. Så kan nSpire have gemt en variabel fra 

tidligere.  
Trick: 
1. slet variablen (x) vhja ’delvar(x)’ – og prøv igen 
eller 
2. brug en anden variabel, der ikke har været brugt før 
Men det bedste er for hver opgave, at lave et nyt dokument: 
- File – new TI nSpire dokument. 

Resultat vises som brøker: 
Hvis du foretrækker komma tal: 
’Filer’ => ’Indstillinger’ => ’Dokumentindstillinger’=>’Beregningstilstand’ sættes til ’Tilnærmet’ 

Husk: decimal tegn er . (punktum).  
Det kan evt ændres inden i MS excel: 
- File – options – advanced: 
- un-select ’use system separators’ 
- Decimal separator: . (punktum) 
- Thousand separator: , (komma) 
Så kan du kopiere fra excel til Ti nSpire med . Som decimal tegn. 

 

 


