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Introkursus til Derive
De følgende sider viser nogle indledende eksempler på anvendelser af Derive. De viser nogle af de mange
forskellige opgavetyper, der kan løses ved hjælp af Derive. Der introduceres en række teknikker og
tastaturgenveje, og det er vigtigt, at du lægger mærke til dem. Derive bliver først rigtigt let at bruge, når man er
fortrolig med dem.

Når du åbner Derive er der en række ikoner/knapper øverst i billedet. Vi skal bruge flere af dem i disse opgaver.

Du kan se hvilke funktioner knapperne har ved at holde cursorpilen over knappen (i Derive) et lille stykke tid.

Opgave 1
Løs ligningen

Metode:
1. Tryk F2 (eller klik med musen i feltet for neden) og indskriv ligningen i indskrivningsfeltet. Tryk RETUR.
2. Marker linien og tryk på SOLVE EXPRESSION-knappen (Forstørrelsesglas med lighedstegn)
3. Vælg "Algebraically" og "Real" og tryk på SOLVE. Du får nu:

Marker #3 og tryk på knappen med det krøllede lighedstegn (Approximate). Du får:

---------------------------------------------------------------------------
Opgave 2
Tegn graferne for funktionerne med følgende ligninger:

Metode:
1. Indskriv de to linier #5 og #6 som vist i opgave 1.
2. Marker #5 ved at klikke på den og tryk på PLOT-knappen ("2D-plot window")
3. Tryk på F4
4. Gentag proceduren for ligningen i #6.
5. Tryk på CTRL+b så tegningen sættes ind i dit dokument som vist nedenfor:

6. Bliv i PLOT vinduet og leg med zoom-knapperne:
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---------------------------------------------------------------------------
Opgave 3
Skriv følgende udtryk som potens:

Metode:
1. Indskriv udtrykket i #7 på denne måde: 5·5^3·5^0/(5^-3·5^4)
2. Marker udtrykket i #7 og vælg "Simplify" og derefter "Factor" og tryk derefter på "Factor":

3. Marker #8 og tryk på knappen med lighedstegn ("Simplify"). Du får:

---------------------------------------------------------------------------
Opgave 4
For en cylinder gælder at "begrænsningsarealet"  (arealet af bund og sider) er givet ved:

Beregn cylinderens højde h, når arealet er 62.4 cm2 og diameteren d, er 2.15 cm.

Metode:
1. Indskriv #10.  skrives som PI eller CTRL+p
2. Marker #10 og vælg "SUB" knappen ("Variable Substitution"). I dialogboksen indtaster du værdierne for A og d.
Brug punktum (og ikke komma) som decimaltegn.
3. Tryk på "OK" og du får

4. Marker #11 og tryk på SOLVE-knappen og tryk igen på SOLVE i dialogboksen. Du får:

5. Marker #13 og tryk på krøllede lighedstegn ("Approximate"). Du får

---------------------------------------------------------------------------
Opgave 5
En ny bil har værdien 220 000 kr. Efter 1 år er værdien nedskrevet med 15%. Tegn grafen og beregn bilens
værdi efter 5 år hvis værdien aftager:
a) lineært med tiden
b) eksponentielt med tiden
Lav en tabel som viser den eksponentielle værdinedskrivning over fem år.

Metode:
1. Indskriv det lineære udtryk som en funktion f:
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Læg mærke til at vi her bruger :=. Vi fastlægger hermed f(x) til at være dette regneudtryk i resten af Derive-
dokumentet. I #14 brugte vi formen h=. Skrevet på denne form husker Derive ikke at h har denne værdi. Så hvis
du bruger h igen, vil den ikke have værdien 8.16338

Vi indskriver det eksponentielle udtryk som en funktion g:

2. Udregn f(5) ved at skrive "f(5)=" (uden anførselstegn) i indskrivningslinien og trykke RETUR. Udregn g(5) på
samme måde.
Du får:

3. Marker højre side i #18 ved at klikke 2 gange på højresiden
(Læg mærke til denne teknik - man kan vælge alle dele i tidligere linjer  ved at klikke et antal gange på den del
man ønsker.)
Tryk på krøllede lighedstegn, og du får:

4. Marker #15 og gå til PLOT vinduet og tryk F4.
5. Brug ZOOM knapperne til at får følgende koordinatsystem frem:

6. Tryk CTRL+b for at lægge tegningen over på ALGEBRA siden.
7. Marker #16 og tegn denne graf i det samme koordinatsystem som før.
8. Tryk CTRL+u. Det opdaterer din tegning i ALGEBRA vinduet.
9. Klik med musen på tegningen cirka på koordinaten (5, 200000).
Klik på knappen "Center on cross".
Zoom en gang ind på y-aksen. Nu skulle du have følgende tegning:
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10. Nu skal vi lave tabellen. Marker højre side i #16 (klik 2 gange på højre side).
11. Vælg "Calculus"..."Table" og fyld dialogruderne ud med: x, 0, 5, 1. Tryk på "Approximate".

Her ses tabellen over værdien af bilen i de første 5 år.
---------------------------------------------------------------------------
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Opsætning og almindelige teknikker
(1) Hjælp!
Der er hjælp at hente, hvis man trykker på F1.
Man kan i ”Indeks” skrive bestemte ord/kommandoer/funktioner osv., som man gerne vil læse noget om.

(2) Hvis skærmen fryser, de to ikoner ovenfor er blevet grå og man ikke kan komme nogen vegne.
Slet teksten i indskrivningslinien og tryk ESC.

(3) Man kan flytte de matematiske linier (også flere ad gangen) og de renummereres automatisk.
Marker linien og tag fat i det blå felt, flyt med museknappen nedtrykket. En sort linie markerer hvortil man flytter
linien.
Marker flere linjer ved at holde SHIFT nede.
Man kan vælge linier, der ikke kommer lige efter hinanden, ved at holde CTRL nede. Derefter kan de flyttes
samtidig.

(4) Man kan slette et tekstfelt
Klik til venstre for tekstfeltet og tryk Delete
– eller klik inde i feltet, tryk ESC og derefter Delete.

(5) Man kan flytte et tekstfelt
Klik til venstre for tekstfeltet –– eller klik inde i feltet, tryk ESC
og klik derefter inde i tekstfeltet og hold museknappen nede – flyt feltet.

(6) Man kan rette i en matematisk linje
Dobbeltklik mellem linjenummeret og selve det matematiske udtryk. Nu kan linien rettes. Tryk RETUR til sidst og
det nye udtryk overskriver det gamle.
Eller man kan markere en linje og trykke RETUR. Derefter kan linjen rettes. Tryk RETUR igen og den gamle linje
overskrives.

(7) Man kan skrive tekst med anden skrifttype.
Vælg:
Window>View toolbars>Formatting toolbar. Herfra kan man vælge skrifttype på sædvanlig vis.
Eller vælg:
Options>Display>Font of new text objects, så vil alle følgende tekstfelter være i det nye format.

(8) Teksten i de matematiske udtryk kan gøres tydeligere (er allerede instillet på jeres maskiner)
Ved udprintning står de matematiske udtryk lidt tyndt i skriften. Skriften kan med fordel gøres BOLD og i størrelse
8.
Options>Printing>Expression layout>Bold og størrelse 8

(9) Tastaturgenveje
Det bliver lettere at bruge Derive, hvis man efterhånden lærer sig tastaturgenvejene.
De følgende er f.eks. gode at kende:

Hvis algebra-vinduet er aktivt:
F2: Gå til linjen, hvor man indskriver et matematisk udtryk.
F3: Det valgte matematiske udtryk kopieres til inputlinien for matematiske udtryk.
F4: Det valgte matematiske udtryk kopieres til inputlinien med parenteser omkring.
F5: Indsætter et tekstfelt efter det felt der i øjeblikket er valgt.
CTRL-W: Frembringer en menu, så man kan erstatte bogstaver med tal i det valgte udtryk.
CTRL-SHIFT-V: Opdeler vinduet, så man samtidig kan se algebra- og PLOT-vindue. Det aktive vindue sættes til
venstre. Træk evt. i rammen til algebravinduet for at gøre det større.

Hvis indkrivningslinien er aktiv:
CTRL-E: Giver e (grundtallet for den naturlige eksponentialfunktion) – skrives som ê
CTRL-Q: Giver kvadratrodstegnet.
CTRL-P: Giver tegnet PI

Hvis PLOT vinduet er aktivt:
F4: Tegn den valgte funktion
F12: Lav et tekstfelt på tegningen, så man kan skrive en kommentar.
CTRL-E: Lav en kopi af PLOT-siden på algebrasiden (embed)
CTRL-U: Opdater (update) figuren på algebrasiden
CTRL-R: Ret enheder på x- og y-akse (plot range)
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(10) Grafvinduet og algebravindue
Man kan ændre størrelserne på algebra- og PLOT-vinduet.
Vælg:
Window>Tile vertically.
Træk i rammekanten for at ændre algebravinduets og grafvinduets størrelse.
Fx vil en sådan opsætning gøre det let at muse-klikke fra det ene vindue til det andet.
Samtidig er PLOT-vinduet gjort kvadratisk (Set>Aspect ratio>312:312), som giver nogle pænere grafer og især
pænere cirkler.

(11) Flytte cursoren hurtigt i tekstfelter og i indskrivningsfeltet og markere en hel linie.
Man kan hurtigt flytte cursoren helt hen foran på en linie eller helt hen bagved en linie i tekstfelter eller i det
matematiske indskrivningsfelt ved at trykke på FN (nederst til venstre på tastaturet) og henholdsvis piletasterne
<- og ->.
HOME og END virker på samme måde.

(12) Markere en hel linie i indskrivningsfeltet.
Hvis man både trykker SHIFT og FN ned sammen med <- og ->, markeres hele linien.
SHIFT HOME og SHIFT END virker på samme måde.

(13) Opskrivning af specielle udtryk
Det kan i Derive være svært at bruge samme skrivemåde som i bøgerne. Hvis man fx vil angive værdimængden
med den sædvanlige notation, Vm(f)=, fås følgende:

Problemet opstår fordi Vm ikke er defineret som funktion og Derive opfatter det derfor som to tal, der skal ganges
sammen.
Man kan på en enkel måde komme ud over dette problem ved at skrive: "Vm(f)"= [1,2] . Man sætter altså
anførselstegn omkring:

Med lidt kreativ brug af denne mulighed kan man opbygge komplicerede udtryk, som kan accepteres af Derive.
Man kan kombinere matematisk skrivemåde med denne form for tekstskrivning, så man kan fx få skrevet:

som er indskrevet på følgende måde: "P(A|B)"="P(A B)" / "P(B)"

(14) Dfw.ini (Ekspertråd - spørg hellere læreren først, hvis du vil ændre på indstillinger)
I filen Dfw.ini gemmes alle indstillinger, man laver i Derive, som fx om programmet starter i grader eller radianer,
hvilken farve graferne skal tegnes med o.s.v.
Denne vigtige fil ligger i mappen C:Programmer>Dfw5, hvor også selve programfilen for Derive ligger.

Derive kommer med en bestemt indstilling, som ikke er helt velegnet til vores opgaveløsning, så når du får din
maskine har læreren allerede lagt en Dfw.ini fil i den mappe, så hele klassen starter op med de samme
indstillinger.

Dfw.ini er gjort skrivebeskyttet, så du starter op med samme indstillinger hver gang. Du starter fx altid i radianer,
men kan slå om til grader. Når du åbner et nyt dokument vil du igen være tilbage i radianer.
Vi har samme indstillinger i hele klassen, så hvis du mister filen skal du hente en ny på skolens netværk i
klassens mappe.

Det er praktisk at dit navn altid udskrives som sidehoved på dine dokumenter. Det skal du rette på følgende
måde:
1. Find filen Dfw.ini i Stifinder
2. Højreklik på filen og vælg Egenskaber. Afcheck Skrivebeskyttet.
3. Åben Derive - den ligger i samme mappe.
4. Vælg Options>Printing>Header and footer
5. I Header/Left skriver du dit navn efterfulgt af: &f
6. Luk Derive og sæt igen Dfw.ini til Skrivebeskyttet
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Matematiske teknikker

(1) Hvordan angives resultater i opgaver?
Man kan ikke sætte to streger under resultater, som vi plejer. Vi må derfor finde nye måder at markere
resultaterne i forhold til anden tekst. Hvis resultatet kan angives med tekst, skrives resultatet på følgende måde
med fed skrift, fx:

Svar: Temperaturen er 34.9 ºC kl. 12:30

Hvis resultatet bedre kan angives i en matematisk linie, fx ved brøker, skrives resultatet på følgende måde:

Svar: Tangentens ligning er nu givet ved (se #1):

--------------------------------------------------------------------
(2) Variabelnavne – PAS PÅ!
Du skal passe meget på ikke at bruge de samme variabelnavne til forskellige ting. Hvis du fx har defineret en
funktion som V(x):=..... og senere vil bruge variabelnavnet V til at beskrive et volumen fx V = 2x³ , så går det galt!
Derive kan ikke finde ud af de to forskellige betydninger. Brug derfor kun tildelingslighedstegnet (:=) når du skal
definere funktioner.
Du kan altid se hvilken betydning Derive arbejder med ved fx at skrive ”V=” eller ”V(x)=” i kommandolinjen - og
trykke retur.
Husk at du kan af-erklære en variabel med ordren ”V(x):=”, se næste tip.

--------------------------------------------------------------------
(3) Tømme en variabel for værdi, så den kan bruges igen.
Hvis man har tildelt en variabel en værdi, f.eks. a:=5, så husker Derive tildelingen, selvom linien senere slettes.
Man kan nulstille variablen, så den kan bruges igen som tildelt eller utildelt variable, ved at skrive:

--------------------------------------------------------------------
(4) Brug SUB (substitution) til at indsætte konkrete værdier i stedet for bogstaver i formler og udtryk.
Skriv f.eks. udtrykket:

Marker udtrykket og tryk på SUB-knappen og erstat f.eks. A med 2 og B med 6.

--------------------------------------------------------------------
(5) Skifte mellem radianer og grader
Gå ind i menuen Declare>Simplification Settings>Angular unit>Radianer/degrees

--------------------------------------------------------------------
(6) Logaritmer
Titalslogaritmen til f.eks. 120 skrives som: LOG(120,10)
Den naturlige logaritme til f.eks. 120 skrives som: LN(120) eller LOG(120)
Pas på! LOG(12) tager den naturlige logaritme af 12.

--------------------------------------------------------------------
(7) Hvordan tager man den n'te rod af et tal?
Der findes både et symbol, en forkortelse for kvadratroden og en genvej( 4 eller SQRT(4) of CTRL+Q).
Alle andre rødder udregnes som x^(1/n), idet der gælder at den n'te rod af x er lig med x^(1/n)
(se videre i MAT1 side 73..)

--------------------------------------------------------------------
(8) Numerisk værdi (absolut værdi)
Der findes både et symbol og en indbygget funktion for numerisk værdi, så  |x| = ABS(x) .
De lodrette streger fås ved at trykke Alt Gr + ´ (lige til venstre for slet tilbage tasten).

--------------------------------------------------------------------
(9) Numerisk løsning af ligninger
Hvis Derive ikke kan finde alle de rødder, du søger, kan du lave en numerisk SOLVE. Du skal så blot angive to
tal, som roden skal ligge imellem. Syntaksen ser fx sådan ud, hvis du vil finde en rod for funktionen f mellem 1 og
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3:

Man kan også bruge SOLVE-knappen og vælge
Solution method: Numerically Solution domain: Bounds/Upper:3/Lower:1

Man kan derimod ikke finde eksakte løsninger som ligger mellem to angivne tal.

--------------------------------------------------------------------
(10) Brugen af SOLVE til at finde skæringspunkter
Man kan finde både x- og y-koordinat til skæringspunkter ved at benytte SOLVE på denne måde:

--------------------------------------------------------------------
(11) Derives resultater
Husk at Derive angiver decimalbrøker uden at forhøje sidste ciffer. Så når du udregner fx 2/3 får du 0.66666 og
ikke 0.66667.
Du kan altså ikke stole på det sidste ciffer. Du må derfor selv lave en rigtig fortolkning, hvis du skal angive
resultatet med et bestemt antal cifre.

--------------------------------------------------------------------
(12) Opsætning af udregninger
Man får ofte den flotteste opstilling i udregninger, hvis man tilføjer et lighedstegn i indskrivningslinien efter selve
udtrykket, der skal udregnes, fx:
[2 , f(2)] =
Derive svarer så i algebra-vinduet med et
[2 , f(2)] = [2 , 34]

Hvis højresiden ovenfor er i eksakte værdier og man gerne vil have tilnærmede decimalbrøker bruges teknikken
at markere højresiden (og kun højresiden) i ligningen og derefter klikke på det krøllede lighedstegn. Man får så fx
svaret:
[2 , f(2)] = [2 , 3.4356]

--------------------------------------------------------------------
(13) mth-filer (Ekspertråd)
Hvis man har en række gode funktioner (fx inden for vektorregning), som man gerne vil genbruge i andre
opgaver, kan dette gøres ved at lave en mth-fil.

Lav en almindelig Derive algebra-side med alle dine definitioner og gem denne fil som .mth fil. Der kan kunne
skrives matematiske linier og ikke tekstfelter. Hvis du gerne vil have tekst ind i dokumentet skal teksten
indskrives i matematiske linier:

#1    ”Denne funktion definerer tværvektoren til a”
#2     hat(a):=[-a2 , a1]

Åben nu et nyt Derive dokument og vælg File>Load >Math File>...filnavn.mth.
Nu hentes definitionerne ind i det aktuelle dokument og kan bruges i dette.
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Om tegning af grafer

Tegn grafen i et PLOT vinduet.
De følgende indstilliger er allerede lavet i den Derive du får udleveret. Så du kan springe over den følgende
kantede parantes og gå til punkt 3/:

[Lav nu følgende indstillinger til grafvinduet (PLOT vinduet skal være aktivt). D

1/ Options/Display/Grids.../Lines.... og dernæst Color/Vælg fx lys grå.
Denne indstilling giver et fint, diskret net som baggrund for grafen. Det letter aflæsninger på grafen.

2/ Set/Aspect ratio...(CTRL-A), Horizontal: 312, Vertical: 312 ...
Giver et kvadratisk vindue, som især kommer til sin ret ved tegning af cirkler, som med denne indstilling kommer
til at ligne cirkler.]

3/ CTRL-R, -5.5, 5.5, 11 og igen -5.5, 5.5., 11 ....
Giver inddelingerne på x- og y-aksen.

Når først indstillingerne er lavet og for at bevare akseinddelingerne som pæne tal, er det smart nu at bruge de
forskellige zoom-knapper, der er over 2D tegningen (gengivet nedenfor) - læg dog mærke til at knappen Set
range with box ikke bevarer enhederne på en pæn måde. Så lad være med at bruge den.

Tegningen skal nu se sådan her ud.

Leg med alle knapperne, så du fornemmer, hvad der sker, når du trykker på de enkelte knapper (hvis du peger
lidt på knappen med cursorpilen, kommer der en forklaring på, hvad knappen kan).

Læg specielt mærke til knappen: Center on cross.

Man peger på det sted på tegningen, man vil have til at ligge i midten.  Dernæst klikkes på knappen, og
koordinatsytemet flyttes. Den funktion er god, hvis man har brug for at få tegnet et asymmetrisk koordinatsystem.
Prøv at at klikke på (3,0) i koordinatsystemet og trykke på Center on cross.
Nu skulle du gerne få følgende tegning:
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Hvis din tegning efterhånden bliver helt skæv og fortegnet kan du retablere den oprindelige tegning ved at lukke
for 2D-vinduet og dobbeltklikke på en af de tidligere udgaver, som du har kopieret over i algebravinduet.
Husk derfor altid at lave en CTRL-B (Embed) inden du begynder at lave store ændringer på en tegning af en graf.

Tegn nu linierne:

Nu ser tegningen ud som vist nedenfor:

Læg mærke til at du kan slette alle tre linier igen ved at trykke på Delete (3 gange), som fjerner elementer på
tegningen i de omvendt rækkefølge - den sidst tegnede bliver den første der slettes.
Du kan således altid tilføje linier til tegninger for at kontrollere om det er den rigtige tangent, rod osv. du har
fundet. Du kan altid slette overflødige linier og grafer igen med Delete, eller retablere den gamle tegning ved at
lukke for PLOT-vinduet og genåbne den gamle tegning ved at dobbeltklikke på kopien i algebra-vinduet.
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PLOT vinduet
(1)Tastaturgenveje
Det bliver lettere at bruge Derive, hvis man efterhånden lærer sig tastaturgenvejene.
De følgende er f.eks. gode at kende hvis PLOT vinduet er aktivt:

F4: Tegn den valgte funktion
F12: Lav et tekstfelt på tegningen, så man kan skrive en kommentar.
CTRL-E: Lav en kopi af PLOT-siden på algebrasiden (embed)
CTRL-U: Opdater (update) figuren på algebrasiden
CTRL-R: Ret enheder på x- og y-akse (plot range)
Ved at højreklikke i PLOT vinduet kommer en dialogboks, hvor man kan stille på mange parametre.

(2) Fjerne elementer fra PLOT vinduet
Man kan fjerne den sidste tilføjelse i PLOT vinduet (fx graf, linie osv.) ved at trykke på DELETE. Ved gentagne
tryk på DELETE kan også tidligere elementer fjernes.

(3) Man kan lave en x-akse med -inddelinger
Ved trigonometriske opgaver kan det være en fordel af have akseinddelinger med PI. Gør sådan:
Med PLOT vinduet aktivt vælg
Options>Display>Axes>Horizontal Scale Factor>pi
Vælg derefter
Set>Plot Region>Horizontal lenght>4pi og 8 intervals.
eller
Set>Plot range  og vælg fx –2pi...2pi, 8 intervaller.

(4) Man kan tilføje kommentarer på sine figurer.
Når PLOT vinduet er aktivt kan man markere et sted på tegningen med et venstreklik med musen.
Tryk derefter på F12 og der åbnes en dialog, hvor man kan skrive sin tekst. Vælg evt. ARIAL som skrift (se
teksten i tegningen ovenfor), da default-skriften ikke er køn.

(5) Man kan tegne figurer (fx trekanter, liniestykker, vektorer) i PLOT vinduet.
Efter at have defineret punkterne i trekanten som fx A:=[2,1] osv. kan man tegne trekanten ABC ved at skrive
[A,B,C,A] i ALGEBRA vinduet og med dette udtryk markeret gå over i PLOT vinduet.
Her skal gå ind i:
Options>Display>Points>Connected
Nu kan du trykke på F4 og trekanten tegnes.

Eller man kan skrive trekantens koordinater direkte som [[1,2],[3,5],[7,3],[1,2]] og derefter tegne figuren.

Liniestykker/vektorer skrives og tegnes ved hjælp af koordinaterne fx [[1,2],[5,4]].

(6) Man kan ændre farverne på graferne (er indstillet til sort)
Hvis man gerne vil have alle grafer til at være sorte gøres følgende:
Gør PLOT-vinduet aktivt. Vælg
Options>Display>Plot color>Next color> Vælg f.eks. sort farve
Vælg igen Options og aftjek Change Plot Color.

Hvis du kun ønsker at graferne er sorte i udskriften -og det kan kun anbefales på det varmeste - gøres følgende:
Gør PLOT-vinduet aktivt. Vælg:
Options>Printing>Black and White only.
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(7) Man kan fjerne det kryds, der vises på graferne (er indstillet til ikke at være synligt)
Vælg:
Options>Display>Cross>Off
Man kan selv med ”slukket” kryds klikke et sted på tegningen og sætte et usynligt kryds til brug sammen med fx
zoom-knapperne og til at placere tekst på bestemte steder (F12) på tegningen.

(8) Man kan få indtegnet et diskret net på 2D-graferne (er indstillet til at vise lysegråt net)
Vælg:
Options>Display>Grids…>Lines og vælg f.eks. en lys grå farve.
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Funktioner – familier, gaffelfunktioner og udsnit af grafer (Mat1, kap.11)

(1) Man kan tegne en familie af funktioner med bestemte parameterværdier, sådan:

Først står funktionen, så parameteren a og til sidst værdierne som a skal antage.

Markér sidste linie og tegn derefter de tre grafer i PLOT-vinduet.

(2) Man kan tegne en familie af funktioner med parameterstart, –slut og spring

Først står funktionen, så parameteren b, så startværdi for b, slutværdi og spring. Resultatet bliver følgende
vektor, som kan tegnes som tre grafer.

(3) Familier af funktioner kan også angives som:

(4) Hvordan tegnes et udsnit af en graf?
Skriv:
g(x) := IF(0<x<10, x^2)
og Derive svarer med at skrive:

I plot vinduet kan grafen nu tegnes på normal vis. Den tegnes dog kun mellem 0 og 10.

(5) Hvordan tegnes en gaffelfunktion (1)?
Skriv: g(x) := IF(x<0, x, x^2)
Hvis x<0 tegnes g(x)=x ellers tegnes g(x)=x^2.

Den generelle form for IF-udtryk er IF (test, så, ellers, ukendt) hvor ”ellers” og ”ukendt” kan udelades
(Læs evt. mere i Derives HELP (F1>Indeks>IF))

Der kan også dannes mere komplicerede funktioner, fx:

Hvis x<1 tegnes f(x)=x, mellem 1 og 5 tegnes f(x)=x^2, ellers tegnes f(x)=-2x
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(6) Hvordan tegnes en gaffelfunktion (2)?
Man kan også bruge vektorformen:

Hvis gaffelfunktionen kun består af to funktioner, skal man, hvis den skrives på denne vektorform, tilføje en tredje
”tom” funktion (her 0), ellers vil Derive opfatte vektoren som en parameterfunktion:
   [ IF(x>1, x), IF(x<1, 2x), 0]
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Løsning af trigonometriske ligninger (Mat1, kap.12)

Vi skal finde alle løsninger mellem 0 og 2  for følgende ligning.

Husk evt. først at skifte til radianer!

De to løsninger mellem 0 og 2  kan umiddelbart aflæses. Læg mærke til at Derive giver tre løsninger og at der
netop er en periode (her T=2 /1=2 ) mellem de "yderste" løsninger - her første og anden x-værdi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Det er mere kompliceret med den følgende ligning. Vi skal finde alle løsninger mellem 0 og :

Vi vil starte med at få et grafisk indtryk af ligningen.
Markér venstre side i #5 og tegn grafen i et PLOT vindue.
Markér højre side i #5 og tegn linien i samme grafiske vindue. Vi kan se, at vi skal finde 4 løsninger mellem 0 og

.
Til denne form for løsning er det bedst at have almindelige tal på x-aksen (og ikke -inddeling).

Marker hele linien (#5) og lav en SOLVE, algebraically.
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Få udregnet værdierne som decimalbrøker.

Læg mærke til at Derive igen giver tre løsninger, og der er en periode (T=2 /3) mellem de "yderste" løsninger -
her de to første x-værdier. Dette kan vi udnytte til at finde alle fire løsninger.

Nu kan vi identificere løsningerne på vores tegning. Markér løsningerne enkeltvis (husk at markere "x=" også) og
tegn dem enkeltvis, som lodrette linier. Det er måske ikke strengt nødvendigt i dette tilfælde at identificere
løsningerne på denne måde, men metoden er god til at identificere eksakte løsninger - hvor man ikke lige kan
aflæse talværdien - eller til at identificere løsninger når man har en -inddeling på x-aksen, så gør dig bare
fortrolig med den!

Nu skulle PLOT billedet gerne ligne tegningen neden for:

Man kan se, at der er yderligere to løsninger, som Derive ikke umiddelbart har givet. Den ene ligger mellem 2 og
2.5. Den anden mellem 3 og 3.5. De ligger begge en periode længere fremme i forhold til to af de løsninger, vi
har.
Disse to løsninger udregnes nu, idet vi bruger kendskabet til svingningstiden:

Vi får:

De to næste løsninger er derfor:

Check evt. grafisk (ved at tegne lodrette linier som ovenfor), at vi har fundet de rigtige løsninger. De lodrette linier
kan til slut slettes ved at trykke flere gange på Delete.

Svar: De fire løsninger er derfor:
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Find forskriften ud fra to punkter (Mat1, kap.10+13)

Disse to punkter er givet:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) Lineære funktioner

De to punkter indsættes:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(2) Eksponentielle udviklinger

De to punkter indsættes:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(3) Funktioner proportionale med potensfunktioner

Vi opskriver de to udtryk:

Og dividerer de to ligninger med hinanden og bruger SOLVE til at finde a:

Denne skrivemåde er ikke helt smuk. Man vil foretrække denne:
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Derefter kan man finde b ved indsættelse i enten #14 eller #15:

Neden for er de tre løsninger indtegnet sammen med de to punkter de skal gå igennem:
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At 'fitte' til en vilkårlig funktion
I forrige afsnit så vi, hvordan man kan finde forskriften ud fra to punkter. Man kan faktisk bruge Derives FIT-
funktion til en del mere. Man kan fitte til en række vilkårlige funktioner. I matematik bruger vi det ikke meget, men
i kan måske bruge det i fysik eller kemi.

Vi har i #2 bedt Derive om at udregne funktionsværdier for f. Vi skal se om vi kan 'gendanne'  forskriften for f(x)
ud fra disse data:

Det gik fint!.
Syntaksen I #4 er: FIT([variabel, den funktion man skal fitte til med parametrene a og b], de data der skal bruges
til fit'ningen)

------------------------------------------------------------------------------------------

Vi skal se om vi kan 'gendanne' 4. gradspolynomiet ud fra disse data:

Det gik også fint!

------------------------------------------------------------------------------------------
I matematikopgaver kunne man måske få brug for følgende: Vi har et andengradspolynomium, der går gennem
punkterne:

Man finder altså let forskriften.
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Funktionspapirer - enkeltlogaritmisk og dobbeltlogaritmisk (Mat1, kap.15)
Vi vil løse opgave 4.047 (Vejl. eksamensopgaver). I opgaven bruges nogle 2 'omskrivninger' kaldet expdata og
pwrdata. De findes i filen Funktionspapir.mth i klassens mappe på skolens netværk.

Vi skal finde den bedste model til at beskrive trykfaldet som funktion af vandstrømmen. Vi har en række data for
vandstrøm (x) og trykfald (y):

Vi indtegner i et normalt koodinatsystem:

Den lineære model er ikke passende, da punkterne ikke ligger på en ret linie.
Vi danner data for eksponentiel visning ved at tage logaritmen til y-værdierne:

Skrives som: VECTOR([data k 1, LOG(data k 2)], k, DIM(data))
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Den eksponentielle model er ikke passende, da punkterne ikke ligger på en ret linie.
Vi danner data for potensfunktion visning ved at tage logaritmen til både x- og y-værdierne:

Det ses at punkterne med god tilnærmelse ligger på en ret linie. Vi antager derfor, at denne model er den bedste.
Svar: Vi har at vores data med god tilnærmelse følger en funktion proportional med en potensfunktion.

Vi finder nu ved regression det bedste fit:

(pwrfit-programmet findes i: Regression.mth)

Vi kan derfor definere vores funktion:

Vi skal finde trykfaldet når vandstrømmen er 20 l/min:

Svar: Trykfaldet er altså ca. 12 cm vandsøjle pr. m ved en vandstrøm på 20 l/min

Vigtigt! Læg mærke til at koordinatsystemerne ikke er tegnet i en ret stor størrelse i denne besvarelse. Det er for
at spare plads. Når du afleverer opgaver, skal du tegne større, så man ikke er i tvivl om, om punkterne ligger på
en ret linje.
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Regression (Mat1, kap.16)

Lav en matrix ved at klikke på matrixsymbolet [Author Matrix - hedder knappen].
Indast x- og y-værdier. Kald fx de indtastede data for "data". Det kommer fx til at se sådan ud:

På disse data kan man nu lave forskellige former for regression. Benyt følgende 3 funktioner: linfit, expfit og
pwrfit.

Man indtaster evt. selv programmet ovenfor på følgende måde:
linfit(data) := PROG(ligning := FIT([x, a·x + b], data), RETURN ligning)
Man kan også få de færdige programmer af læreren.

På de data, der er givet ovenfor fås resultaterne:
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Differentialkvotient (Mat 2A, kap.2)
Man finder differentialkvotienten til en funktion f, ved at skrive f'(x)=. Vi har fx:

Den anden afledede fås ved at skrive f''(x)=

Man kan også bruge ikonen med et krøllet d i bjælken for oven, så åbnes en dialogboks, som man udfylder.

Man finder en tangent til en funktion i et punkt (x0,f(x0)) ved at bruge den indbyggede funktion TANGENT. Vi
kan fx finde tangenten til f for x0=1,2:
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Polynomiers division (Mat2A, kap.5)
Man kan i Derive udføre polynomiers divison med ordren: Expand
Fx:

Vælg Simplify > Expand

Der gælder altså:

eller hvis vi ganger igennem med (2x-1):
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Asymptoter (Mat2A, kap.6)

I Derive kan man bruge grænseværdibestemmelse ved hjælp af lim til at finde asymptoter. Start dog altid en
opgave med at lade Derive tegne grafen først, idet det giver en god ide om, hvilke asymptoter vi er på jagt efter.

(1) Vi starter med de vandrette asymptoter, hvor vi skal undersøge grænseværdierne for funktionen når x .

Da

Ses det at linjen med ligningen y=0 her er vandret asymptote.
Næste eksempel. Da

ses det at linjen y=5/4 her er vandret asymptote.
------------------------------------------------------------------------------------

(2) Hvis funktionen derimod ikke har nogen grænseværdi for x eller x  kan man lede efter skrå
asymptoter.
Fx:

Læg først lige mærke til at Derive her bruger en "forbudt" skrivemåde, men det må vi leve med.
Det ses at funktionen ikke har nogen grænseværdi for  x .
Vi kan se, at graden af tællerpolynomiet er 1 højere end i nævnerpolynomiet, så vi kan ved polynomiers division
(Simplify>Expand) finde ligningen for den skrå asymptote:

På højresiden forekommer en lineær størrelse (x/2-1) og en brøk som går mod 0 for x .
Vi undersøger derfor følgende grænseværdi:

og evt. følgende grænseværdi

I begge tilfælde ses at linjen
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er skrå asymptote.
------------------------------------------------------------------------------------

(3) Nu skal vi over til de lodrette asymptoter, hvor vi skal undersøge hvad der sker med grænseværdien for
funktionen, når x går mod bestemte "mistænkelige" værdier. Vi skal først finde disse værdier og leder efter x-
værdier, hvor funktionen ikke er defineret.
Fx:

Her ses at x -2.
Vi undersøger derfor:

Det ses at linjen med ligningen x=-2 er lodret asymptote.
Over til næste eksempel:

Vi undersøger, hvor nævneren er 0.

Vi har derfor at Dm(g) = R\{ 1} og vi undersøger følgende grænseværdier:

og

Heraf ses at linjen med ligningen x=-1 er lodret asymptote.
Derimod er der ikke lodret asymptote med ligningen x=1. Her er der blot et hul i grafen. Dette skyldes at 1
åbenbart er rod i både tæller og nævner og derfor kan "bortdivideres". Man kan også se dette ved at få Derive til
at reducere funktionsudtrykket. Skriv g(x)= og tryk Retur.
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Derive reducerer vores funktionsudtryk fra #13. Læg dog mærke til at der stadigvæk gælder at Dm(g)=R\{ 1},
selvom det nu ikke kan ses af funktionsudtrykket.
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Monotoniundersøgelse (Mat2A, kap.8)
Vi skal lave en monotoniundersøgelse og finde ekstrema for funktionen:

Dm(f) = R\{1/2}, da nævneren ikke må være 0.

Jeg tegner grafen for f':

Vi undersøger ligningen f'(x)=0

Vi finder én løsning, idet  den anden løsning x = -  kun fremkommer fordi grænseværdien for tangenthældningen
er 0, når x -
Jeg undersøger dernæst uligheden f'(x)>0

Jeg undersøger uligheden f'(x)<0
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Da f' er en kontinuert funktion, kan den kun skifte fortegn hvor x = 1/2 (hvor den ikke er defineret) eller hvor x =
3/2 (hvor f' er 0).
Når man sammenholder løsningerne i #4, #6 og #8 og fortegnene for grafen for f'(x), ses at:

Svar:
f er aftagende i intervallerne - ,1/2  og 1/2,3/2
f er voksende i 3/2,

Svar: f har et lokalt minimumsted i x=3/2
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Værdimængdebestemmelse (Mat2A, kap. 8)

Vi skal bestemme værdimængden for funktionen f:

Dm(f)=[-3 , 3[ \ {1/2} , da nævneren ikke må være 0
Jeg tegner først grafen:

Vi skal undersøge
1) Funktionens opførsel i definitionsmængdens 'ender'
2) Punkter hvor funktionen ikke er defineret
3) Punkter hvor f'(x)=0

1) Jeg udregner funktionsværdien i endepunktet x=-3

f er ikke defineret i x=3. Derfor laver jeg en grænseværdibestemmelse for x-> 3 fra venstre:

2) Jeg udregner grænseværdier fra højre og venstre, hvor x ikke er defineret (x=1/2):

Endelig finder jeg funktionsværdien, hvor f'(x)=0

Svar: Da f er kontinuert i intervallet [-3,3] (dog er den ikke defineret i x=1/2) kan vi ved hjælp af grafen,
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grænseværdibestemmelserne og det lokale ekstrema bestemme Vm(f).
Vm(f) er givet med følgende y-værdier:

kan evt. skrives på denne måde

Denne ulighed kan plottes - som en slags kontrol! (marker #9 og PLOT i grafvinduet, hvor grafen er tegnet)
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Newton-Raphsons nulpunktsbestemmelse (Mat2A, kap. 10)
Eksempel 1 side 162
Vi skal finde nulpunkter for følgende funktion:

Vi vil gerne arbejde med 9 decimaler (Declare>Output Settings...>Digits>9)

Vi benytter nu Derives indbyggede ITERATES funktion. Vi indskriver Newton-Raphsons iterationsformel. Vores
variabel er x og vores startværdi sættes til 1.5:

Markér #4 og tryk på Approximate:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eksempel 2 side 164
Vi skal finde nulpunkter for følgende funktion.
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Prøv selv med andre startpunkter fx 1 eller 2 og oplev at det ikke er ligegyldigt, hvad man vælger som startværdi
for iterationen.

Bonusinformation: Newton-Raphsons metode er faktisk defineret som en fast funktion i Derive.
Læs Help>Indeks>NEWTON eller Help>Indeks>ITERATES:

"Newton's method for solving an equation provides another good illustration of the use of ITERATES.  For
example, if the function NEWTON is defined as

NEWTON(u, x, x0, n) := ITERATES(x - u/DIF(u, x), x, x0, n)

NEWTON bruges fx på følgende måde (sml. med #8 og #9):
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Stamfunktion, integralregning og omdrejningslegeme (Mat2A, kap.12/13/14)

Man bestemmer let ubestemte og bestemte integraler i Derive. Det sker med den indbyggede funktion INT.
Man kan markere en funktion i algebravinduet og dernæst klikke på integraltegnet i knapmenuen, så åbnes en
dialogboks, som man udfylder. Definite betyder bestemt (integrale) o.s.v.

Man kan også hurtigt lære sig den måde man skal skrive direkte i indskrivningslinien. Fx giver INT(x^2,x)=

en stamfunktion til x^2. Man må selv tilføje konstantleddet, hvis man har brug for det.

De bestemte integraler kan direkte skrives som INT(x^2,x,1,4)=, som giver resultatet:

Syntaksen er altså: INT(funktion, variabel, nedre grænse, øvre grænse)

Hvis man skal bestemme en stamfunktion først og dernæst udregne et bestemt integrale gøres det fx sådan:

Omdrejningslegeme
Sådan tegnes omdrejningslegemet (omkring x-aksen) for f(x) i intervallet [a;b]:

1. Definer din funktion f(x). Se fx #7.
2. Skriv en linje som vist i #8, markér den og PLOT den i 3D-vinduet.
3. Der åbner sig en dialogboks, som du udfylder sådan:
4. s-parameteren udfyldes med værdierne a og b.
5. t-parameteren udfyldes med værdierne 0 og 2*PI



[PJ]  |  (19) Vektorer 1 (2A-15).dfw 08-04-02

35

Vektorer 1 (Mat2A, kap. 15)

Derive kan ikke opskrive vektorer, som det gøres i bogen, men kan sagtens regne med vektorer. Vi må finde os i
den uvante skrivemåde.
En vektor skrives med kantede paranteser lige som punkter.

Det må således fremgå af sammenhængen, hvordan man skal opfatte en linie.
De to vektorer kan lægges sammen:

Nu definerer vi to punkter P og Q:

Vektor PQ kan nu udregnes som:

Længden af en vektor udregnes med ABS. Hvis man fx skriver ABS(PQ)= fås
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Vektorer 2 (Mat2A, kap. 16)

De følgende eksempler refererer til bogens kapitel 16 (Vektorer 2)

Eksempel 3, side 269
Først omstilles til grader (Declare>Simplification settings>Degree) og så defineres de to vektorer:

Det skalære produkt (prikproduktetet) mellem vektorerne a og b indtastes som a.b (med punktum imellem). Hvis
man skal skelne mellem decimalpunktum og prikprodukt bruges ekstra mellemrum fx 3.2  . b
Vi definerer funktionen, der giver vinklen mellem vektorerne (Sætning 2):

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eksempel 4

De tre punkter defineres:

Vektor AB og AC udregnes som

Nu kan funktionen i #4 genbruges til at finde vinklen:

Man kan også bruge en samlet udregning. Vi finder fx vinklen mellem BA og BC:

Man kan også få tegnet figuren ved at definere 'tegning af en trekant', sådan her:

Nu tegnes den konkrete trekant med ordren:
(NB: Husk at Window>Display>Points>Connected>Yes skal være valgt)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eksempel 7
Først defineres vores vektorer:

Dernæst defineres en funktion som giver projektionsvektoren af a på b (Sætning 4):

Nu indsættes de konkrete vektorer i denne opgave:

Man kan tegne vektorerne, men uden pil. De udgår alle fra (0,0) med den følgende definition:

Herefter tegnes de to vektorer med følgende to linier, idet du vælger højresiderne i de to ligninger nedenfor og
trykker F4 i grafikvinduet.
(NB: Husk at Window>Display>Points>Connected>Yes skal være valgt)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eksempel 8
Først defineres vores punkter:

Nu finder vi stedvektoren til H:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Man kan yderligere få brug for tværvektoren ("a hat"):

Se fx følgende:

Man kan også få brug for determinanten, som er indbygget i Derive, så den behøver vi ikke selv definere:

og de to sætninger om arealet af et parallellogram:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Opsummering:
De funktioner vi har defineret i disse eksempler er:

Alle formlerne kan med fordel lægges i en mth-fil og så kaldes ind, når man arbejder med en vektoropgave. Der
er en færdig Vektorer2D.mth
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Differentialligninger - analytiske løsninger (Mat3A, kap.1)

Når du skal løse en diffentialligning i Derive skal du først og fremmest lægge mærke til hvilken type, det er.
Derive klarer let de fleste differentialligninger. Hvis det er en logistisk ligning kan den løses med Derive, men
resultatet bliver dog meget enklere med løsningsformlen fra 'Sætning 4'.

De følgende eksempler svarer til eksemplerne i MAT 3A side 13ff.

Eksempel 6 - Differentialligning af første orden

Denne ligning løses ved at bestemme det ubestemte integral af højre side (husk konstanten k)

Ved at indsætte begyndelsesbetingelserne f(5) = 3 fås:

Svar: Den søgte løsning for x R er:

-------------------------------------------------------------------------------
Eksempel 8 - Separation af de variable

Denne type differentialligning, kan løses ved separation af de variable. I Derive findes to færdige
løsningsfunktioner til denne type:

SEPARABLE_GEN(p, q, x, y, c) giver en generel implicit løsning til en ligning som har formen y' = p(x)·q(y), hvor
p(x) er et udtryk som ikke indeholder y og q(y) er et udtryk fri for x.
Højresiden kan kræve faktorisering og/eller forskellige trigonometriske, logaritmiske eller eksponentielle
omskrivninger for at bringes på en form, der kan separeres.

SEPARABLE(p, q, x, y, x0, y0) ligner SEPARABLE_GEN, men giver en specifik løsning til
begyndelsesbetingelserne y=y0 i x=x0.

Vi skal løse differentialligningen:

Læg mærke til at y 0. I vores opgave er y-intervallerne derefter y>1 eller y<1.
Man kan finde den specifikke løsning gennem (2,-1) med SEPARABLE:

Dette er den specifikke løsning gennem (2,-1).
Læg mærke til at du selv skal vælge det rigtige udtryk i #11, som er det negative, da y-koordinaten er -1
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(negativ).
Du må også selv finde Dm så x-værdierne ligger i et passende interval. Man kan udregne (x^2 - 3) for x 3
eller x 3. Det interval hvor x=2 ligger i og hvor y 0 er dog x 3

Svar: Løsningen til differentialligningen er for x> 3:

Man kan tegne løsningskurven:

-------------------------------------------------------------------------------
Eksempel 9 - Separation af de variable
Vi løser kun anden del af opgaven hvor g(2) = 3

Man skal selv bemærke at x -2, at x-intervallerne derefter kan være x>-2 eller x<-2.
Man skal også bemærke at hvis y=1 kan ligningen ikke løses ved separation af de variable. I vores opgave er y-
intervallerne derefter y>1 eller y<1.

Bemærk at Derive ikke skriver løsningen som

som den rettelig burde. Da vores punkt er (2,3) kan vi imidlertid se bort fra numerisk-tegnene, da begge udtryk
inden for paranteserne er positive.
Nu kan vi finde den eksplicitte løsning:

Svar: Løsningen er angivet i #19 for x>-2 (se forklaring om definitionsmængden i indledningen til
eksemplet)
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-------------------------------------------------------------------------------
Eksempel 10 - Separation af de variable
Vi skal finde den fuldstændige løsning til:

Vi opdeler i de tre tilfælde y=0, y>0 og y<0. For y=0 kan vi ikke bruge separation af de variable.
Det viser sig at y = 0 er en løsning til differentialligningen. Det vil vi ikke gå nærmere tid på her. Se i stedet i
bogen.

Nu bruger vi:

Som retteligt burde være

Svar: I #25 er løsningerne for y<0 (forkert kaldet y 0) og y>0 (forkert kaldet y 0). De to løsninger er på en
lidt anden form end i vores bog, men i princippet viser de samme løsninger.
Sammen med y=0 angiver de altså den fuldstændige løsning til differentialligningen.

-------------------------------------------------------------------------------
Eksempel 11 - Separation af de variable

Vi skal finde partikulære løsninger til begyndelsesbetingelserne f(3/2) = 1 og h(3/2) = -2):

Igen skal vi lige huske på at der burde stå LN|y|, men det er ligegyldigt her, da y>0
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Svar: Den søgte forskrift for f(x) er angivet i #30, x R

Nu over til sidste del af opgave. For h(3/2) = -2 får vi

Her er et resultat med komplekse tal ( î ). Vi skal generelt undgå at få resultater med komplekse løsninger. I dette
tilfælde forsvinder den komplekse løsning, hvis vi vælger at ignorere problemet og bare løser som sædvanligt. Så
fås løsningen som i bogen:

Hvis vi helt skal undgå at arbejde med komplekse tal, kan man i stedet løse opgaven sådan:

Vi tilføjer selv tegnet for numerisk værdi:

Her vælges venstre løsning, da y=-2. Vi finder k:

og indsætter k i løsningen fra #39:

Svar: I #44 er den søgte g(x) angivet for x R
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-------------------------------------------------------------------------------
Opsummering

Vi kar brugt to indbyggede funktioner SEPARABLE_GEN og SEPARABLE til at løse differentialligninger.
Vi har set at man selv skal være opmærksom på i hvilke intervaller x og y er defineret.
Ved separation af de variable kommer man ofte ud for at en funktion af y kommer til at stå i nævneren på venstre
sides integral.  Når dette integral skal løses burde der komme løsninger af typen LN |h(y)|. Vi har imidlertid set at
Derive ikke løser disse integraler korrekt. Man må altså selv tilføje numerisk-tegnene.

De to funktioner vi har brugt har følgende opbygninger:
SEPARABLE_GEN(p, q, x, y, c) giver en generel implicit løsning til en ligning som har formen y' = p(x)·q(y), hvor
p(x) er et udtryk som ikke indeholder y og q(y) er et udtryk fri for x.

SEPARABLE(p, q, x, y, x0, y0) ligner SEPARABLE_GEN, men giver en specifik løsning til
begyndelsesbetingelserne y=y0 i x=x0.
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Huskeliste til metoden separation af de variable (Mat3A, kap.1)

(1) Metoden kræver at funktionerne h(x) og g(y) begge er kontinuerte i intervaller. Endvidere gælder at g(y) 0.
Det skaber som oftest en opdeing af koordinatsystemet i områder. Populært kan man sige, at en løsningskurve
skal kunne tegnes uden at løfte blyanten fra papiret. Se følgende eksempler:

Løsningeskurven skal gå gennem (1,2). Her bliver intervallerne:

Løsningeskurven skal gå gennem (3,1/e). Her bliver intervallerne:

Løsningeskurven skal gå gennem ( 8,2). Her bliver intervallerne:

(2) Den implicitte løsning giver ofte et udtryk, der indeholder LN.
Derive viser ikke dette korrekt, idet der burde være numeriske tegn omkring argumentet. Så

Burde være

Man må derfor selv tilføje de numeriske tegn eller argumentere for, at de er unødvendige, fx hvis x>0.

(3) Ved overgangen fra implicit til eksplicit løsning kan der forekomme flere løsninger, fx

Du kan ud fra det punkt løsningskurven går igennem udregne, hvilken af løsningerne du skal bruge.
Hvis fx y<0 i ovenstående eksempel, skal du vælge den negative løsning.

(4) Undersøg til sidst definitionsmængden. Du skal angive det mest omfattende x-interval, hvor det givne
punkt er beliggende. Her skal du tage hensyn til følgende:
(1) Er funktionen defineret for alle x?
(2) Giver det nuværende interval for x de ønskede y-værdier?
(3) Er x-værdierne i et interval?

Eksempel 1
Det gælder at 0<y<1 og løsningskurven går gennem (3,1/e). Løsningskurven er:

(1) Denne funktion er defineret for:

(2) Funktionsværdierne er  0<y<1, som de skal være i denne opgave.
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(3) Endelig skal vi bestemme det interval hvor x=3 ligger.
Så alt i alt bliver definitionsmængden:

Eksempel 2
Det gælder at y<0 og x>1 og løsningskurven går gennem ( 2,-1/4). Løsningskurven er:

(1) Denne funktion er defineret i vores foreløbige interval, x>1.
(2) Vi skal - idet y<0 - undersøge, om højresiden altid er negativ?

Det ses, at vi er nødt til at indskrænke definitionsmængden yderligere, fra x>1 til x>1.00016
(3) Endelig skal vi bestemme et interval. Det er det i forvejen.
I dette tilfælde bliver definitionsmægden altså:
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Differentialligninger - linjeelementer og Runge-Kutta (Mat3A, kap.1)

Vi vil her se på grafiske og numeriske metoder til at undersøge differentialligninger. Man har især brug for disse
metoder, hvis man ikke kan løse differentialligninger analytisk.
De opgaver I får til Studentereksamen kan alle løses analytisk.

Linjeelementer:

kan undersøges m.h.t. linjeelemeneter

DIRECTION_FIELD(r, x, x0, xm, m, y, y0, yn, n) opretter en matrix af vektorer som kan plottes som
linjelementer for ligningen:
y'=r(x,y).
x varierer fra x0 til xm i m skridt og
y varierer fra y0 til yn i n skridt.

For at tegne linjeelementerne i #2 gøres følgende: Marker linien (#2) og  åben PLOT vinduet.
Vælg Options>'Approximate before plotting' og tegn med Points>Connected.
(Man kan også højreklikke i PLOT vinduet, så kommer en dialogboks frem, hvor man stille på andre 'Options'

Runge-Kutta
Differentialligningen kan løses grafisk med Runge-Kutta metoden til at finde løsningskurver fx med startpunkt i
(0,1):

Syntaksen er RK([differentialligningen],[variable],[startpunkt], skridtlængde, antal skridt)

Marker linien og  åben PLOT vinduet. Vælg Options>'Approximate before plotting' og tegn med
Points>Connected.

Læg mærke til at tidsskridtet kan gøres negativt.

------------------------------------------------
Her tegnes med startpunktet (3,1):
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Differentialligninger - Sammenligning af numeriske metoder

Vejledningen sammenligner brugen af Euler- og Runge-Kutta-approksimationsmetoder.

Eulers approksimatonsmetode

EULER_ODE(r, x, y, x0, y0, h, n) giver en vektor af n+1 punkter der approksimerer løsningskurven for ligningen:
y' = r(x, y)
med y=y0 i x=x0 begyndende med x=x0 idet der bruges en skridtlængde på h.

EULER_ODE bruger Euler's metode til at danne en vektor af n+1 koordinatpar af formen:
[[x0,  y0],  [x0+h,  y1],  [x0+2·h,  y2],  ...,  [x0+n·h,  yn]]

Denne vektor kan plottes. Før du plotter skal du omstille punkterne til connect og small.

Euler er kun til illustration af metoden med numerisk løsning af differentialligninger. I praksis bruges RK (Runge-
Kutta), som er meget mere nøjagtig (se nedenfor).

Vi skal se et eksempel på løsningen af følgende differentialligning med EULER_ODE:

Det ses, at tilnærmelsen ikke er overvældende god med en så stor skridtlængde.

----------------------------------------------------------------------------------------------
Runge-Kutta's approksimationsmetode

RK-funktione i Derive bruger en klassisk fjerde ordens Runge-Kutta metode til at løse et system af en eller flere
koblede første ordens differentialligninger.

RK(r, v, v0, h, n) approksimerer løsningen til et system af første ordens differentialligninger:
    yi' = ri(x, y).  r er vektoren [r1, r2, ..., rm],  v er vektoren [x, y1, y2, ..., ym],  v0 er den korresponderende vektor
med begyndelsesværdier, h er skridtlængden, og n er antal skridt.

RK returnerer wn matrix af successive approksimerede løsningspunkter. Hver række er en vektor med tal som
repræsenterer en successiv værdi for vektor  v.

Hvis der kun er en differentialligning består tabel af 2 kolonner og kan plottes direkte.
TIP: Hvis man i PLOT vinduet går ind i Options og vælger Approximate Before Plotting behøver man ikke
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udregne tabellen først.

Er der flere koblede differentialligninger består matricen af flere kolonner, og de enkelte løsningskurver skal
plottes hver for sig.
For at plotte y1 mod x skal de to første kolonner "isoleres".  For at plotte y2 mod x skal den første og tredie
kolonne "isoleres" etc. Den følgende funktion automatiserer udvælgelsen af kolonne-par:

A COL[j,k]  returnerer en matice som består af den j'te og den k'te kolonne af matricen A.

Vi prøver at løse sammen ligning som ovenfor i #2.

Det ses, at approksimationen er meget bedre end oven for med Eulers metode.

----------------------------------------------------------------------------------------------
Nu ser vi på et eksempel med to koblede differentialligninger:
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Hvis man vil have kurven mere glat må man vælge et mindre tidsskridt.
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Parameterkurver (Mat3A, kap.2)
Neden for er nogle af eksemplerne fra bogen gennemgået.
Men først gengives dialogboksen, som åbnes når parameterkurver skal tegnes.

Minimum value:  Skriv minimumværdien for parameteren oftest kaldet t
Maximum value:  Skriv maksimumværdien for parameteren oftest kaldet t

Udfyld også om nødvendigt:
Plot Mode: Line (som regel) og evt. Points:

De følgende funktioner er medfødte i Derive. De virker på parameterkurver for vektorfunktioner af formen v = [x,
y], hvor x og y er udtryk som afhænger af parameteren t:

y=PARA_TANGENT(v, t, t0, x) giver tangenten (udtrykt som y som funktion af x) til parameterkurven v for t=t0.

y=PARA_PERPENDICULAR(v, t, t0, x) giver en linie vinkelret på tangenten til parameterkurven v for t=t0.

Læs evt. mere under F1(Help)>Parametric Plot Parameters og DIF_APPS.MTH - Applications of Differentiation

----------------------------------------------------------------------------
Eksempel 1

Dette ureducerede udtryk kan ikke tegnes. Men marker højre side og tryk på Simplify (lighedstegnet).

Denne kurve kan tegnes, hvis man markerer højre side  før PLOT. Vælg fx -10, 10, Line  i dialogboksen.

Parameterfunktionen kan også angives som

og kan tegnes direkte ved at markere funktionsudtrykket.
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ADVARSEL!
Brug derimod aldrig (aldrig) følgende skrivemåder i Derive:
x(t):=... , y(t):=......, x:=... eller y:=....
da det ødelægger filen og du mister dit arbejde. Det skyldes, at man i så mange sammenhænge bruger x og y
som "ubundne" variable. Så Derive bliver totalt forvirret, når de så bindes til et bestemt udtryk. Skrivemåden
benyttes ellers tit i lærebøger, så det er lidt forvirrende.
Brug fx    x1:=.....    i stedet. Det skaber ikke problemer.

----------------------------------------------------------------------------
Eksempel 2
Sådan "elimineres parameteren":

Der gælder altså

----------------------------------------------------------------------------
Eksempel 3
Vi har to udtryk for m og n:

Det sidste udtryk laves om til ved at trykke på knappen "lig med"

Man markerer nu #11 og bruger SUB. x erstattes af x-udtrykket fra #13 og y tilsvarende:

Herefter bruges SUB igen på #13, idet t=1

----------------------------------------------------------------------------
Eksempel 4

Læg mærke til hvor let de forskellige værdier udregnes ved at skrive fx "f(3)=" i indskrivningslinien og trykke retur.

----------------------------------------------------------------------------
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Eksempel 5

Når parameterkurven skal tegnes bruges værdierne -2, 1, Line i dialogboksen.

----------------------------------------------------------------------------
Eksempel 8

Derive kan umiddelbart finde den afledede ved at man skriver "f'(t)="

----------------------------------------------------------------------------
Eksempel 9

Derive er altså født med funktionen PARA_TANGENT(...).

----------------------------------------------------------------------------
Eksempel 10
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Vi finder ud af, hvornår x'(t)=0

I vores interval er der løsningerne altså t=0 eller t= .
Da

er den første hastighedsvektorer ikke nulvektorer og der er derfor lodret tangent i t=0. Derimod kan vi ikke sige
noget om t= , da vi her har en nulvektor.

----------------------------------------------------------------------------
Eksempel 12

Læg mærke til, at man kan bruge de sædvanlige skrivemåder, idet f''(t) udregner det anden afledede og ABS(f'(-
2)) finder længden af hastighedsvektoren.
----------------------------------------------------------------------------
Eksempel 17
(1) Vi skal finde tangentligninger, som er parallelle med en linie m: y = -1/2x +7/2
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Denne vektor er retningsvektor for tangenten. Linien m's retningsvektor er

Hvis de to vektorer skal være parallelle skal vi løse ligningen:

Da

ses det, at ingen af dem er nulvektor. Derfor er tangenten parallel med m for disse værdier. Vi finder
tangentligningerne:

Svar: De to ligninger er angivet ovenfor i #50 og #52.

(2) Vi skal vise at banekurven er symmetrisk omkring x-aksen. Vi definerer de to koordinatfunktioner

Da
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ses at x1 er en lige funktion og y1 er en ulige funktion. Derfor er banekurven symmetrisk omkring x-aksen.

(3) Vi skal vise, at der er et dobbeltpunkt. Hvis man kan aflæse t-værdier kan man fx vise følgende.

Heraf ses, at der er dobbeltpunkt for t=2 og t=-2.
Alternativt kan man aflæse dobbeltpunktet, her [1,0] og fx gøre følgende

som viser at for t= 2 fås samme punkt.

(4) Vi skal finde vinklen mellem tangenterne. Vi har fra vektorregningen formlen for vinklen mellem to vektorer:

Svar: Vi får vinklen på 53.1

(5) Vi skal bestemme de tidpunkter hvor farten er 4, så vi skal løse ligningen:

Svar: Løsningerne i #69 giver de tidpunkter, hvor farten er 4.

(6) Vi skal bestemme et areal. Vi bruger 1. metode (se evt. bogen for den 2. metode). Vi skal først eliminere
parameteren t  for -2 t 0:

Vi vælger den negative løsning, da t er ikke-positiv, og indsætter i udtrykket for y:

Vi kan nu udregne arealet som i bogen:
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Rumgeometri 1 (Mat3A, kap.3)
Vi kan genbruge nogle af de funktioner, vi definerede for vektorregning i planen:

Disse funktioner kan evt. gemmes i en mth-fil og genbruges i forskellige opgaver.

Nu går vi over til at se på Kapitel 3: Rumgeometri 1. Neden for er nogle af eksemplerne fra bogen løst i Derive.
--------------------------------------------------------------------
Eksempel 6

Skæring med yz-planen fås ved at sætte x=0:

Svar: Koordinaterne til R er R(0,2,7).
Tilsvarende findes skæringen med xy-planen

Bevægelsesvektoren fås som:

--------------------------------------------------------------------
Eksempel 8

Marker højre side og klik på "lig med":
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Derefter fortsættes som i bogen.
--------------------------------------------------------------------
Eksempel 9

Ved at indsætte værdierne for t og s i henholdsvis #20 og #21 fås:

Det ses, at 3. koordinaterne ikke er ens. De to linier er vindskæve.
Man kan gentage undersøgelsen for linierne l og n på samme måde. Se evt. bogen.
--------------------------------------------------------------------
Eksempel 10

Ligningen kan tegnes direkte i 3D-koordinatsystemet. Her er planen tegnet i en terning med sidelængden 10.
Man kan imidlertid nogen gange med fordel vælge indstillingen Options>Autoscale New Plots. Eksperimentér
selv!
Læg mærke til at man ved at venstre dobbeltklikke på tegningen af planen kan komme ind i dialogboksen: Plot
Properties. Prøv også at højreklikke på planen.
Læg mærke til at man ved at dobbeltklikke uden for selve tegningen af planen kan komme ind i dialogboksen:
Display Options. Prøv også at højreklikke uden for planen.

Ved at tegne xy-planen som

og med Number of panels sat til 1 fås:
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Her ses planens skæring med xy-planen som den skrå linie, hvor de to planer mødes. I xy-planen har denne linie
ligningen:-4x-3y+12=0 ( Se evt. bogen for forklaring)
--------------------------------------------------------------------
Eksempel 12

Nu skal vi finde en ligning for planen ud fra parameterfremstillingen:
De tre parameterfremstillinger for koordinaterne indskrives, og der løses m.h.t. s:

Dernæst sættes disse udtryk for s lig med hinanden to og to, og der løses med hensyn til t:

Endelig sættes disse to udtryk for t lig hinanden

Vi kan finde ligningen ved at løse m.h.t. [x,y,z]:
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Expand m.h.t. x, y og z:

--------------------------------------------------------------------
Eksempel 13
Vi skal bestemme ligningen for en plan, når koordinaterne til 3 punkter er givet.

Vi finder vektorerne, som udspænder planen:

Marker højre side og klik på "lig med":

De to vektorer ligger ikke på linje. Vi kan nu finde en parameterfremstilling for planen:

Her har vi koordinaterne til [x,y,z] på parameterform.
Vi laver parameterfremstillingen om til en ligning som i foregående eksempel. Vi får:

--------------------------------------------------------------------
Eksempel 14

Vi finder tre punkter i planen. Fx

Vi finder to vektorer som udspænder planen:

Vi ser at vektor AB og vektor AC ikke ligger på ret linje, da de to vektorer ikke er parallelle.
Parameterfremstillingen er derfor:

eller
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Rumgeometri 2 (Mat3A, kap.4)
Vi kan genbruge nogle af de funktioner, vi definerede for vektorregning i planen.

Disse funktioner kan evt. gemmes i en mth-fil og genbruges i forskellige opgaver.
Det skalære produktet skrives på samme måde som i 2 dimensioner, som . (punktum). Se fx.

Krydsproduktet skrives på følgende måde:

Nu går vi over til at se på Kapitel 4: Rumgeometri 2. Neden for er nogle af eksemplerne fra bogen løst i Derive.
Nogle af eksemplerne er oversprunget, fordi de blot gentager en allerede gennemgået metode eller fordi de i
Derive udregnes på samme måde  som i bogen.
--------------------------------------------------------------------
Eksempel 1

--------------------------------------------------------------------
Eksempel 2
To vektorer udspænder en plan.

Vi har også et punkt i planen:

Planens ligning kan nu skrives som det skalære produkt:

--------------------------------------------------------------------
Eksempel 4

Man finder længden af vektoren med ABS.
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Nu regnes det samme større v.h.a. |a| |b| SIN(v)

Ved indsættelse i:

fås:

--------------------------------------------------------------------
Eksempel 6

Vi erstatter x med t og de to ligninger løses med hensyn til z

Disse udtryk for z sættes lig med hinanden, og der løses m.h.t. y:

Nu substitueres udtrykkene for x og y ind i #27:

og vi løser m.h.t. z:

Parameterfremstillingen fås nu ved at sammensætte parameterfremstillingerne for de enkelte koordinater:
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--------------------------------------------------------------------
Eksempel 7
Vi har givet to planer 1 og 2. Vi vil finde skæringslinjen.

Vi sætter parameterfremstillingen for 2 ind i 1. Brug SUB knappen!

Dette indsættes i f(t) således at s erstattes af t:

Vi har parameterfremstillingen for linjen i #44.

--------------------------------------------------------------------
Eksempel 9
Vi vil finde skæringspunkt mellem planen  og linjen m:

Vi indsætter linjens parameterfremstilling i planens ligning:

t-værdien indsættes i parameterfremstillingen.

Dette er det søgte skæringspunkt S mellem m og .
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--------------------------------------------------------------------
Eksempel 11
Plan og linje er givet ved parameterfremstillinger og vi vil finde skæringspunkter:

Vi vil bestemme en ligning til planen. Vi kan umiddelbart af parameterfremstillingen aflæse to retningsvektorer:

Denne er normalvektor til planen, som indeholder punktet:

Ligningen kan fås af det skalære produkt:

Her er ligningen til planen, nu kan man fortsætte som i eksempel 9.

Man kan også løse tre ligninger med tre ubekendte - og det er en meget let metode og derfor den foretrukne i
Derive. Man omdøber linjens parameter til v og opstiller ligningssystemet:

Ved indsættelse i linjens parameterfremstilling fås:

Som giver det ønske skæringspunkt.

--------------------------------------------------------------------
Eksempel 15
Vi skal finde afstanden mellem linie m og punkt P:

Vi finder et vilkårligt punkt P0 på linjen

Retningsvektor for linjen m er:
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Nu kan afstanden ifølge sætning 3 udregnes som:
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Afstandsformler i rummet (Mat3A, kap.4)
(1) Afstanden fra et punkt P(x1,y1,z1) til en plan : ¦a·x + b·y + c·z + d¦
De relevante værdier indsættes ved en SUB.

(2) Afstanden mellem et punkt P og linien m.
Formlen virker på vektoren r, som er retningsvektor for linien m, og vektoren mellem et vilkårligt punkt på linien
P0 og et punktet i rummet, P.

(3) Afstanden mellem linierne m1 og m2
Formlen virker på vektoren n (som er krydsproduktet af de to retningsvektorer for linierne) og vektoren P1_P2
mellem to vilkårlige punkter på de to linier.

-----------------------------------------------------------------------------
Eksempel 13, side 131
Vi vil finde afstanden fra punktet P1 til planen :

Ved at behændig brug af SUB kan vores afstandsformel fra #1 nu omformes til:

-----------------------------------------------------------------------------
Eksempel 15, side 133
Vi vil finde afstanden fra punktet P til linjen m:

En retningsvektor for linien er

Nu bruges afstandsformlen fra #2
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-----------------------------------------------------------------------------
Eksempel 17, side136
Vi vil finde afstanden mellem linjerne m1 og m2 givet mellem punkterne:

Vi finder først krydsproduktet af de to retningsvektorer for linjerne:

Som P1_P2 vektoren vælger vi vektoren mellem A og C

Nu bruger vi aftsandsformlen fra #3:
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Kuglen (MatA3 kap.4)
Derive er ikke god til at tegne kugler, men man kan alligevel få et indtryk af hvordan det ser ud, når man gør
følgende:
Løs kuglens ligning med hensyn til z. Der kommer to løsninger. Tegn hver af disse halvkuglerne i rummet. Her er
et eksempel:

Man får ikke en lukket kugle, men alligevel noget der giver et godt indtryk af kuglen.

Kuglen ligger delvis usynligt. Det vil vi ændre på.
Vælg CTRL-R og ændrer værdierne til z: -8...2 . Der er altså 10 enheder som på x- og y-aksen. For at beholde
kuglens runde form er det nemlig vigtigt at der er lige mange enheder i alle retninger.

For at få en mere kuglerund facon uden kanter kan man ændre Number og Panels til 30. Det gøres ved at
højreklikke på hver halvkugle, vælge Edit og ændre 20 til 30.
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Kombinatorik (Mat3A, kap. 7)
Dette er en oversigt over de funktioner, der bruges i afsnittet 'Kombinatorik'. De er indbygget i Derive.

Fakultet skrives som i bogen med et udråbstegn:

-----------------------------------
COMB(m, n) er antallet af n-mængder der kan udtages af en m-mængde.

COMB(m, n) er også binomialkoefficienten for m og n.

Fx giver
VECTOR(VECTOR(COMB(j, k), k, 0, 8), j, 0, 8)
de første 9 rækker i Pascal's trekant (se den grå side 190).



[PJ]  |  (31) Stokastisk variabel (3A-8).dfw 08-04-02

71

Stokastisk variabel (Mat3A, kap. 8)
Dette er en oversigt over de funktioner, der bruges i kapitel 8. De er ikke indbygget i Derive og må derfor
defineres.

Man kan enten opskrive data som to rækker, som i bogen, eller som to kolonner. Det kræver forskellige
udregningmetoder i de to tilfælde. Nedenfor er vist udregninger med to rækker. De brugte formler ligger i filen
'Stokastisk variabel (2 rows).mth' .

Hvis man arbejder i to kolonner (columns) ligger formlerne i filen 'Stokastisk variabel (2 col).mth'

Middelværdien udregnes som:

Udtrykket indskrives som:  E(data) := (data 1 i·data 2 i, i, 1, DIM(data`))

Varians og spredning defineres som:

Variansen indskrives som:  Var(data) := (data 1 i^2·data 2 i, i, 1, DIM(data`)) - E(data)^2

---------------------------------------------------------------
Side 197 i bogen

Data indskrives som [2,3,4,5,6,7 ; 0.35,0.1 ...]. Komma i rækken og semikolon mellem rækkerne

---------------------------------------------------------------
Eksempel 3 side 201

---------------------------------------------------------------
Eksempel side 202
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Hypergeometrisk fordeling (MatA3, kap. 9)
Dette er en oversigt over de funktioner, der bruges for den hypergeometriske fordeling. Nogle er indbygget i
Derive.

HYPERGEOMETRIC_DENSITY(j, q, d, N) er indbygget i Derive og udregner sandsynligheden, som er defineret
som:

Hvor
j: antal defekte i stikprøven
q: stikprøvens størrelse
d: antal defekte i partiet
N: elementer i partiet

Vi har fx eksempel 3 (side 213): Vi skal beregne sandsynligheden for at 5 kort er fordelt som 3 billedkort og 2
nummerkort. X angiver antal billedkort.
j=3, q=5, d=12 og N=52

Man kan få udregnet hele sandsynlighedsfordelingen på følgende måde:

hvor de sidste tre værdier er j-start (0), j-slut (5) og spring i j-værdier (1). Resultatet bliver:

Denne opskrivningsform kan så iøvrigt varieres, så man kan få opskrevet tabeller for forskellige q, d eller N.
Her fås fx en tabel for P(X=2) for N variende mellem 50 og 55 med spring på 1:

Her fås fx en tabel for P(X=2) for d variende mellem 10 og 15 med spring på 1:
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HYPERGEOMETRIC_DISTRIBUTION(a,q,d,N) er indbygget i Derive og udregner den kumulerede
sandsynlighed for j=0 til j=a for den hypergeometriske fordelingsfunktion:

Hvis vi arbejder videre med eksempel 3 side 213

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Med følgende program kan må få hele sandsynlighedsfordelingen og de kumulerede sandsynligheder opskrevet
som tabel.
Programmet liggeri filen 'hypergeometrisk.mth'

Vi har fx følgende udregninger, som svarer til fig. 4, side 212 i bogen:
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Binomialfordeling (Mat3A, kap. 10)
Dette er en oversigt over de funktioner, der bruges for binomialfordelingen. Nogle er indbygget i Derive.

BINOMIAL_DENSITY(r, n, p) er indbygget i Derive og udregner sandsynligheden, som er defineret som:

Hvor
r: antal gange med succes
n: antal gentagelser (antalsparameteren)
p: er sandsynligheden for succes (sandsynlighedsparameteren)

Vi har fx eksempel 2 (side 218): Et forsøg gentages 12 gange, sandsynligheden for succes er 40%. Vi skal finde
sandsynligheden for 6 gange succes.
r=6, n=12, p=0.4

Man kan få udregnet hele sandsynlighedsfordelingen på følgende måde:

hvor de sidste tre værdier er r-start (0), r-slut (12) og spring i r-værdier (1). Resultatet bliver:

Denne opskrivningsform kan så iøvrigt varieres, så man kan få opskrevet tabeller for forskellige n eller p.
Her fås fx en tabel for P(X=2) for n variende mellem 2 og 5 med spring på 1:

Her fås fx en tabel for P(X=2) for p variende mellem 0 og 0.5 med spring på 0.1:
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BINOMIAL_DISTRIBUTION(r, n, p)  er indbygget i Derive og udregner den kumulerede sandsynlighed fra r=0 til
r=a for binomialfordelingen:

Hvis vi arbejder videre med eksempel 2 side 218. Den kumulerede sandsynlighed op til X=4 er:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Med følgende program kan må få hele sandsynlighedsfordelingen og de kumulerede sandsynligheder opskrevet
som tabel.
Programmet ligger i filen 'binomial.mth'

Vi har fx følgende udregninger, som svarer til, men er en udvidelse af udregningerne vist i fig. 14 på side 228 i
bogen:
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Normalfordelingen (MatA3, kap. 11)

Der findes en indbygget funktion i Derive, NORMAL(t, , ), som man kan bruge til udregninger for den
normalfordelte stokastiske variabel X med middelværdi  og spredning .

NORMAL(t) (uden angivelse af  og ) giver værdierne for den kumulerede fordelingsfunktion for
standardnormalfordelingen, nf(0,1).
NORMAL(t,200,20) giver værdierne for den kumulerede fordelingsfunktion for normalfordelingen med =200 og

=20, nf(200,20).
Der gælder generelt følgende:

---------------------------------------------------------------------------------------------------
På side 250 i bogen er der et eksempel, som her gennemgås. Vi har givet en normalfordeling nf(500,20).
(1) Den del af poserne der vejer under 515 g er:

(2) Den del af poserne, der vejer over 475 g er:

(3) Den del af poserne, der vejer mellem 495 og 505 g er

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Eksempel 3 (side 251)
IQ er normalfordelt  med parametrene nf(100,8):

(1) Under hvilken IQ ligger 90% af personerne?

Vi løser ligningen med NSOLVE

Svar: 90% har altså en IQ på højst ca. 110
(2) Hvilket symmetrisk interval omkring 100 indeholder 90% af personerne?
Intervallet er af typen [100-k;100+k]. Der er 10% der ikke hører med til intervallet. Heraf har 5% en IQ under det
givne interval og 5% over.

Svar: I Intervallet (ca.) [87;113] ligger altså 90% af de undersøgtes IQ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Eksempel 4 (side 251)
Vi har en normalfordeling nf(30, ) og P(X 38)=0.25

eller
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Svar: Spredningen er altså 11,86
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Hvis man har lyst kan man illustrere med tegninger af frekvensfunktionen. Her under ses frekvensfunktionen for
nf(0,1)

Man kan fx også skravere arealet for x<1.5
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Normalfordelingspapir (Mat3A, kap.11)
I vores lærebog MATA3 gennemgås fra side 245, hvordan man benytter normalfordelingspapir til påvise, at et
datasæt er normalfordelt. Man kan udmærket benytte metoden som gennemgået i bogen, men vi kan også
benytte Derive.

I dette eksempel skal vi påvise, at nogle data følger en normalfordeling samt finde middelværdi og spredning. De
3 små programmer, der bruges i denne besvarelse, ligger i en fil 'Normalfordelingspapir.mth'
Programmerne hedder  lavkum, lavlin og normreg.

Vores oprindelige data er SAT-testtal og intervalfrekvensen i procent. Nedenfor er angivet højre
intervalendepunkt og intervalfrekvenserne:

Vi laver de kumulerede data ved hjælp af programmet lavkum. Input er de ikke-kumulerede data i % (som vist
ovenfor)

Læg mærke til at den kumulerede sandsynlighed ikke når op på 100%. Hvis den når op på 100% opstår et
problem - se neden for.
Vi danner data til at påvise at materialet er normalfordelt ved hjælp af programmet lavlin. (Det er den inverse
normalfordeling med middelværdi 0 og spredning 1 der bruges til 'normering'.) Input er de ikke-kumulerede data
fra #1:

Disse punkter kan afsættes i et almindeligt koordinatsystem og hvis de med god tilnærmelse ligger på en ret linje
kan vi bruge modellen: normalfordeling.
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Svar: Punkterne ligger med god tilnærmelse på en ret linie. Vi kan betragte talmaterialet som
normalfordelt.

Vi kan nu finde regressionsligning, middelværdi og spredning ved hjælp af programmet normreg.
Input er igen de ikke-kumulerede data fra #1.
(Vigtigt: Hvis den kumulerede sandsynlighed når op på 100% (se tabel i #3) kan man ikke bruge de originale
data direkte. Resultatet fra det sidste interval skal udelukkes. Dette gøres lettest ved at lave en ny datatabel uden
den sidste linie i 'data')

Svar: Det ses at normalfordelingen har parametrene nf(432,63;102,02)


