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LÄRARKOMMENTARER 

 

Kapitel 1: Grundläggande programmering Övning 3: Program och funktioner 

I denna tredje aktivitet för kapitel 1 kommer vi att gå igenom skill- 
naden mellan ett program och en funktion. 
 
 
 
 
Vad är en funktion? 
I TI-Nspire™ CX är syftet med en funktion är att RETURNERA ett värde. I 
bilden till höger verkar programmet hypotenusa och funktionen hypot 
utföra samma uppgift. Observera användningen av programsatsen 
Return i funktionen. Lägg också märke till att resultatet av program- 
körningen för funktionen visas på samma rad som namnet på funk- 
tionen istället för på en separat rad som programmet gör. Funktionen 
representerar ett värde som kan användas i andra operationer, t.ex. 
grafritning! 

 
 
Skapa en Funktion 
Välj alternativet Funktioner & Program> Programeditor> Ny. 

Döp (programmet) till hypot och ändra typen till Funktion och inte 
Program som I förra aktiviteten. Tryck på [Enter] för att skapa det nya 
programmet. 

Lägg nu till argumenten a,b inom parenteserna. Inom Func/EndFunc-
blocket lägger du till kommandot Return i en ny programsats genom att i 
programeditorn välja Överföringar och i rullgardinsmenyn Return. Skriv 
klart programsatsen genom att lägga till roten ur uttrycket a2+b2. 

Välj nu Kontrollera syntax och lagra I programeditorn. I överkanten på 
fönstret i editorn så står det nu ”hypot” lagring lyckades om du gjort 
allting rätt. 

Gå nu över till Räknare-appen till vänster och skriv in hypot(3,4). 

Program liknar funktioner men är inte samma sak. Funktioner kan ha 
många satser och se ut som program i programeditorn. De är dock 
annorlunda än program eftersom syftet med dem är att RETURNERA ett 
värde. Värdet kan vara ett tal, en lista, en sträng, matris eller någon annan 
inbyggd datatyp. Program är begränsade då de bara kan köras i Räknare- 
appen och i en matematikruta i appen Anteckningar. Du kan arbeta med 
funktioner var som helst där en inbyggd funktion används. 

 
 
 

Syfte: 
• Skriva ett program och en 

funktion som verkar göra 
samma sak. 

• Utforska skillnaderna mellan 
ett program och en funktion. 
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Hos TI-Nspire™ CX CAS kommer en funktion att returnera ett 
algebraiskt uttryck när odefinierade variabler används som 
argument till funktionen. 
Plotta funktionen hypot(x,b) 
Funktioner har fördelen att vara tillgängliga som alla inbyggda 
funktioner. Om du redan har funktionen hypot(a,b) kan du lägga 
till grafappen och plotta f1(x)=hypot(x,3). 
 
 

 

 

 

Lärarkommentar: Funktioner har speciella begränsningar. Eftersom 
deras syfte är att returnera ett värde så är de inte tillåtna att inver- 
ka på variabler som inte är lokala.  

Program kan och påverkar faktiskt andra variabler och man bör 
iaktta en viss försiktighet när man använder variabler i ett program. 
Argument (eller parametrar) är speciella eftersom de bara används 
av programmet och de skapas inte i det problem där programmet 
ingår. 

Användandet av lokala och globala variabler tar vi upp I kapitel 2. 

När en funktion använder Disp-satser, så begränsas användbar- 
heten hos funktionen. Till exempel så kan man inte använda funk- 
tionen för att plotta grafer eftersom det inte finns någon plats för 
Disp-satsen att placera någonting. 


	Kapitel 1: Grundläggande programmering Övning 3: Program och funktioner
	I denna tredje aktivitet för kapitel 1 kommer vi att gå igenom skill- naden mellan ett program och en funktion.

