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Mer om funktioner
I den här övningen kommer du att definiera en funktion och
använda funktionen för att utvärdera uttryck. Du kommer att lära
dig vad indrag i Python är. Det här är en fortsättning på övningar
med funktioner. Titta gärna tillbaka på denna aktivitet:
Koda med TI / Kapitel 1 övning 3

Syfte med aktiviteten:
• Definiera en funktion
• Använd funktionen vid utvärdering av
uttryck
• Använd funktionen input()

Funktioner spelar en stor roll i såväl Python programmering som
i matematik. Funktioner kan användas för att generera många
olika slags värden och funktioner kan fungera som Pythonsubrutiner som hjälper till att bryta en komplex process i mindre och
mer hanterbara delar.
1. Du ska nu skriva ett program som låter användaren mata in ett tal
x och programmet kommer att använda detta värde för att
utvärdera funktionen f(x)=2x2 - 3x + 1.
Definiera nu först en funktion genom att trycka på f1-tangenten (Fns..)
och välj 1:def function. Antar att du är bekant med notationen, ** för
upphöjt till och du måste också skriva 3*x, inte 3x.
Observera att efterföljande block har indrag med två blanksteg.
De ljusgrå symbolernas är "platshållare" för att du ska hålla reda på
mängden indrag. Indrag är mycket viktigt i Pythonprogrammeringen.

2 Vi har nu definierat funktionen. När du kör det här programmet
exekveras inte denna funktionsdefinition men Shell 'vet' att den
finns.
Tryck på f4 (Run) och sedan på tangenten för lagrade variabler,
½. Då dyker f() upp i övre vänstra hörnet. Tryck Ok och skriv
sedan in ett värde på x, till exempel 4. Då beräknas funktionsvärdet.
Indenteringen är Pythons metod för att bestämma blockstrukturer.
Detta sparar värdefullt kodningsutrymme (specialtecken eller nyckelord
som blockavgränsare såsom begin ... end eller { } eller För... EndFor
behövs inte). Editorns indrag är oftast två blanksteg men kan ändras.
Funktionen är definierad men faktiskt inte exekverad förrän den anropas
från huvudprogrammet. return används i slutet av en funktion för att
skicka tillbaka ett värde till den anropande satsen.
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3 Skriv nu in en input-sats där du anger matar in ett tal. För att mata in
kommandot input trycker du på f1 (Fns...) och väljer sedan I/O-fliken.
Inom parenteserna skriver du sedan in en lämplig text. Glöm ej citattecknen omkring din text. På nästa rad skriver du sedan in printinstruktionen. Den gröna texten är det som du skrivit in från räknarens tangentbord. Du behöver naturligtvis inte skriva kolontecknet

4 Kör nu det korta programmet genom att trycka på f4 (Run). Du
skriver in ett x-värde och trycker sedan på Í. Du får nu ett
felmeddelande. Det beror på att Input-satser läser in allt som text.
För att verkligen få beräkningar utförda så kan du skriva
x= float(input("skriv in…)).
Alltså: Genom att omge input() med float() eller int(), så omvandlas
svaret till ett decimaltal eller heltal. Läs mer om input-satser i
övningen 10 minutes of Code/kapitel 2, tillämpning

5 Nu kör vi programmet igen. Se skärmbilden till höger. Nu får vi
funktionsvärdet utskrivet.
6 För att få ett nytt funktionsvärde beräknat behöver du inte trycka på
f4 (Editor) och sedan trycka på f3 (Run) igen. Tryck istället på
tangenten ½. Markera f() och tryck Ok. Skriv in x-värdet och tryck
på Í.
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7 Gör nu en kopia av programmet genom att från fillistan markera programmet och sedan trycka på f5 (Manage). Välj nu 1:Replicate
Program. Döp till exempel programmet till PYTOVN1B

8 Ändra nu i programmet så att vi istället har två linjära funktioner.
Pröva nu några olika matematiska operationer med funktionerna. Se
skärmbilden nedan. Vad kallas funktioner på formen f(g(x)) och
g(f(x)).

9 Titta nu på den första funktionen f(x). Om du skriver den som y=3x+1
och låter x och y byta plats får du x=3y+1 som kan skivas om som
y=(x-1)/3. Skriv nu in den som g(x). Testa sedan funktionerna för olika
värden på x. Resultat?

Fördjupning: Funktionerna ovan är varandras inverser. Då gäller alltid
att f(g(x)) =f g(f(x)). Om man plottar funktionerna ser man att de är
varandras spegelbilder i linjen y=x.
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