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Forord
Med programvaren TI-Nspire CAS kan elevene bruke PC og Mac® datamaskiner til å utføre de
samme funksjonene som på en grafregner.
Denne Texas Instruments-veiledningen dekker Notater og Vernier DataQuest-applikasjonen til TINspire Student Software, TI-Nspire CAS Student Software og TI-Nspire CAS Teacher Software.
Veiledningen er skrevet på grunnlag av programvarens utgave 3.6, 9.12.2013.
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Notater
I applikasjonen Notater kan du arbeide med
tekstdokumenter. Den gir deg muligheten til å
•
•
•
•
•
•

lage notater for å styrke læring
vise og øke din forståelse av emner i læreplanen
repetere og lese effektivt før prøver
tildele medelever ulike roller i arbeidet med
dokumentet ditt
opprette og behandle matematiske uttrykk
opprette korrekt formaterte kjemiske formler og
ligninger

Komme i gang med applikasjonen
Du begynner med å legge en blank Notat-side til et eksisterende eller nytt dokument ved å velge
på verktøylinja. Klikk på

Notes, og ei Notat-side blir lagt inn i dokumentet.

Menylista
ved å klikke på
være aktiv.

på dokumentverktøylinjepanelet på skrivebordet. Applikasjonen Notater må da

I Notater-menyen kan du bl.a.
• utføre handlinger, som for eksempel å behandle og tilnærme uttrykk
• velge i
2:Sjabloner
–
1:Sp&Sv for spørsmål og svar
–
2:Bevis for utsagn, begrunnelser og resonnerende tekst
–

•
•
•
•

3:Grunninnstilling for tekst

4:Skjul svar (Sp&Sv) som veksler mellom å vise eller skjule
–
svaret
sette inn matematiske uttrykk, kjemiske formler og likninger,
geometriske figurer, kommentarer eller bilder
formatere teksten
tilpasse et matematisk uttrykk
utføre beregninger

Å bruke sjabloner
Sp&Sv-sjablonen
Bruk sjablonen når du vil skrive spørsmål og svar.
Du kan vise eller skjule svaret med
, og dermed
skrive spørsmål for repetisjon og skjule svarene.
Hvis du vil bruke dokumentet som hjelp i
opplæringen, kan du kontrollere om svarene dine er
korrekte.
Trykk på tabulatortasten når du vil flytte
tekstmarkøren mellom feltene Spørsmål og Svar.

Bevis-sjablonen
Bruk sjablonen til å gi en ytre struktur på formuleringer av utsagn og tilsvarende begrunnelse.
Trykk på tabulatortasten når du vil flytte markøren mellom feltene Utsagn og Grunner.
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Formatere tekst
Med tekstformatering kan du bruke visuelle funksjoner, for eksempel fet skrift og kursiv skrift.
• Vanlig tekst
Bruk de fleste kombinasjoner av fet, kursiv, understreket, hevet, senket og gjennomstreket tekst.
Velg skrifttype og skriftstørrelser for alle tegn.
• Tekst i en matematikk-boks
Bruk formatering og legg inn matematiske eksponenter og matematiske indekser for variabelnavn.
Velg skrifttype og -størrelse. Skriftstørrelsen påvirker all teksten i boksen.
• Tekst i en kjemi-boks
Bruk formatering. Velg skrifttype og -størrelse. Skriftstørrelsen påvirker all teksten i boksen. Hevet
og senket skrift behandles automatisk.
Velge tekst
Dra fra startpunktet til sluttpunktet i den aktuelle taksten når du velger en tekst.
Bruke et tekstformat
1. Velg teksten du vil formatere.
2. På verktøylinjen for formatering, klikker du på formateringsikonene (for eksempel
for fet skrift)
for å veksle mellom dem, eller klikk for å velge en skrifttype og skriftstørrelse.
Merk: Verktøylinjen viser bare ikoner som kan brukes for den valgte teksttypen. Hevet tekst
og
vises for eksempel bare for vanlig tekst.
senket tekst

Bruke farger
Du kan bruke fargefyll
eller tekstfarge
fremheve ord, beregninger og formler.

på verktøylinjen i dokumentarbeidsområdet for å

Endre tekstfarge
1. Velg teksten du vil endre fargen på. Du kan velge en setning, en frase, et ord eller en enkelt
bokstav. Du kan også velge en matematikk-boks, en kjemi-boks eller individuelle tegn i en
beregning, formel, kjemisk ligning eller matematisk sjablon.
2. Fra verktøylinjen i arbeidsområdet Dokumenter, klikk på
. Tekstfargepaletten vises.
3. Klikk på den fargen du vil bruke på den valgte teksten.
Bruke bakgrunnsfarge
Du kan bruke bakgrunnsfarger for å utheve valgte tegn i vanlig tekst, tekst i matematiske uttrykk eller
tekst i en kjemi-boks.
1. Velg teksten.
2. Fra verktøylinjen i dokumentarbeidsområdet, klikk på pilen i
. Fyllfargepalletten vises.
3. Klikk på den fargen du vil bruke som bakgrunn til den valgte teksten.

Sette inn bilder
Bruker valget Bilde… på menyen Sett inn når du legger til et bilde.
Følg disse trinnene for å endre bildestørrelse.
1. Klikk på Sett inn og Bilde… fra dokumentverktøylinjen. Vinduet for å
sette inn et bilde åpnes.
2. Naviger til mappen hvor bildet er plassert.
3. Velg bildet, og klikk på Åpne for å sette inn bildet.
Gyldige filtyper er .jpg, .png, eller .bmp.
4. Du skriver tekst rundt et bilde ved først å plassere markøren foran eller
bak bildet. Deretter skriver du inn teksten.
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Endre størrelsen på et bilde
1. Velg bildet ved å klikke på det.
2. Flytt markøren til kanten av bildet. Markøren endres til et venstre-til-høyre pilsymbol.
3. Klikk og hold museknappen for å aktivere verktøyet {. Dra i bildet for å gjøre det større eller
mindre.
4. Slipp museknappen når bildestørrelsen er korrekt.

Sette inn elementer på en side
Når du arbeider med Notat-applikasjonen, må du åpne
Sett inn-menyen for å sette inn et
matematisk uttrykk, en kjemisk ligning, et figursymbol eller en kommentar. Velg
•

1:Matematikkboks (Ctrl+M) for å sette inn et matematisk uttrykk

•

2:Kjemiboks (Ctrl+E) for å sette inn en kjemisk formel eller likning

•

3:Form for å markerer den valgte teksten som vinkel, trekant, sirkel, linje, linjestykke,
stråle eller vektor

•

4:Kommentar for å legge inn tekst i kursiv, som merkes med Lærer eller Korrekturleser

Sette inn kommentarer
Du kan sette inn lærer- eller korrekturleser-kommentarer i en Notat-applikasjon. Kommentarene er
lette å skille fra den opprinnelige teksten.
1. Definer den typen kommentarer som du setter inn (lærer eller korrekturleser): I
4: Kommentar. Deretter velger du
menyen klikker du på
2. Skriv inn teksten. Teksten du skriver inn blir kursiv.

Sett inn-

eller

.

Sette inn geometrisk figursymboler
Du kan bruke de geometriske figursymbolene
til å bestemme valgt tekst som geometriske
objekter, som f.eks. en vinkel, sirkel eller et
linjestykke.
Et figursymbol setter du inn ved å plassere
markøren der hvor du vil sette inn symbolet.
Deretter gjør du følgende:
I

Sett inn-menyen klikker du på
3: Form. Deretter velger du navnet på
figuren du vil bruke.

Legge inn matematiske uttrykk
Du kan inkludere matematiske uttrykk i Notat-teksten ved å bruke de samme verktøyene som i andre
TI-Nspire™ applikasjoner.
I
5:Alternativer for matematikkboks finner du attributter som gjør at du kan kontrollere hvordan
uttrykket skal vises.
1:Attributter til matematikkboks…
1.
Når du har valgt en matematisk boks, åpner dette alternativet en dialogboks som gjør at du kan
definere den matematiske boksen etter eget behov. Du kan skjule eller vise inndata eller utdata,
slå av beregningen for boksen, sette inn symboler, endre skjermbilde- og vinkelinnstillinger og
tillate eller avvise ramme rundt et uttrykk samt vise en varselmelding etter at den er blitt lukket. Du
kan endre attributtene til flere valgte matematiske bokser samtidig.
2.
2:Vis varsel-info…
Viser en varselmelding etter at varselet er lukket
3.
3:Vis feil …
Viser en feil etter at feilen er lukket
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Legge inn et uttrykk
1. I Notat-arbeidsområdet plasserer du markøren der hvor du vil ha uttrykket. Gjør så følgende:
I
Sett inn-menyen klikker du på
1:Matematikkboks eller Ctrl + M
2. Skriv inn uttrykket. Om nødvendig kan du bruke katalogen for å sette inn en funksjon, kommando,
et symbol eller en sjablon for et uttrykk.

Behandle og tilnærme matematiske uttrykk
Du kan behandle eller tilnærme ett eller flere uttrykk og vise resultatene.
Du kan også konvertere utvalgt tekst og flere matematikkbokser i én enkelt boks.
Notater oppdaterer automatisk uttrykkene og eventuelle variabler som er brukt.
I
•
•
•
•
•
•
•

1: Handlinger kan du velge
1:Beregne for å behandle uttrykket
2:Tilnærm for å beregne en tilnærmet verdi for uttrykket
3:Behandle og erstatt for å erstatte den valgte delen av uttrykket med resultatet
4:Deaktiver for å deaktivere det aktuelle eller valgte elementet (boks eller bokser)
5:Deaktiver alle for å deaktivere alle boksene i den aktuelle Notat-applikasjonen
6:Aktiver for å aktivere det aktuelle eller valgte, tidligere deaktiverte elementet
7:Aktiver alle for å aktivere alle boksene i den aktuelle Notat-applikasjonen

Behandle eller tilnærme et uttrykk
For å behandle eller tilnærme et uttrykk, plasserer du markøren et vilkårlig sted i matematikk-boksen.
Deretter klikker du på
1:Beregn eller
2:Tilnærm i menyen
1: Handlinger.
Du kan også bruke Enter for å behandle eller Ctrl+Enter for å tilnærme. Resultatet erstatter uttrykket.
Behandle del av et uttrykk
For å behandle del av et uttrykk, velger du teksten eller delen av det matematiske uttrykket du ønsker
å erstatte. Deretter klikker du på
3:Behandle og erstatt i menyen
1:Handlinger. Resultatet
erstatter kun den utvalgte delen.
Avbryte lange beregninger
Noen beregninger kan ta lang tid. Hvis beregningen tar lengre tid enn du vil bruke, kan du avslutte
beregningen. Gjør følgende for å stoppe den aktive funksjonen eller programmet: Hold nede tasten
F12, og trykk på Enter flere ganger.
Vise advarsler og feil
Hvis en beregning i Notater fører til en advarsel eller feil, kan du vise advarselen eller feilen igjen
også etter at du har lukket dialogboksen. Gjør et av følgende for å vise en advarsel eller feil i Notater
etter at du har lukket dialogboksen: Høyreklikk og velg
2:Vis varsel-info… eller
3:Vis feil …
Merk: Du kan endre innstillingene slik at advarslene ikke vises. Visningen av advarsler kontrolleres
1:Attributter til matematikkboks….
med dialogboksen
Konvertere utvalgte elementer til matematikkbokser
Du konverterer elementer til matematiske uttrykksbokser ved å
1. velge teksten eller kombinasjonen av tekst og eksisterende matematikkboks du vil behandle
2. I
Sett inn-menyen klikker du på
1:Matematikkboks eller Ctrl+M.
Alternativ: Du kan høyreklikke og deretter velge 7:Omregne til matematisk boks.
Resultatet erstatter kun den utvalgte delen.
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Sette inn kjemiske ligninger
Bokser med kjemiske ligninger (kjemibokser) gjør det lett å skrive inn kjemiske formler og ligninger,
som for eksempel: CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O
Mens du skriver i en kjemiboks, skjer formateringen automatisk:
• Korrekt bruk av store og små bokstaver for de fleste elementsymboler, for eksempel Ag og Cl,
skjer automatisk.
• Første siffer framfor et elementsymbol behandles som koeffisienter og vises i full størrelse. Tall
som kommer bak et elementsymbol eller en lukket parentes gjøres om til senket skrift.
• Likhetstegnet “=” gjøres om til et “→”-symbol.
Merknader:
• Ligninger i en kjemiboks kan ikke behandles eller balanseres.
• Bruk av store og små bokstaver for elementer fungerer muligens ikke i alle situasjoner. For
eksempel, for å legge inn karbondioksid, CO2, må du manuelt endre O. Innføring av “co” vil ellers
resultere i “Co”, som er symbolet for kobolt.
Legge inn en kjemisk ligning
1. Plasser markøren der du vil ha ligningen.
2. I
Sett inn-menyen klikker du på
2: Kjemiboks eller Ctrl+E. En tom boks for kjemisk
ligning/uttrykk vises.
3. Skriv inn ligningen i boksen. For svovelsyre kan du for eksempel skrive inn h2sO4, hvor du skriver
O manuelt. Kjemiboksen formaterer teksten automatisk mens du skriver: Du får: H₂SO₄
4. Hvis du trenger hevet skrift for ioniske ligninger, bruk tastaturtegnet ^ og deretter teksten: 2Mn²⁺
5. Bruk parenteser for å indikere om et stoff er fast (s), væske (l), gass (g) eller vann (aq):
2Cl⁻ + 2Ag⁺→ 2AgCl(s)
6. Du avslutter kjemiboksen ved å klikke hvor som helst utenfor boksen.

Deaktivere matematikkbokser
Beregninger er aktivert som grunninnstilling, hvilket betyr at resultatene automatisk oppdateres når du
behandler eller tilnærmer et uttrykk. Hvis du ikke vil at resultatene skal oppdateres automatisk, kan du
deaktivere en matematikkboks, en gruppe bokser eller hele applikasjonen.
Deaktivere en boks eller en gruppe bokser
Du deaktiverer en boks eller en gruppe bokser ved å
1. velge den boksen eller de boksene som du vil deaktivere
2. klikke på
1: Handlinger og
4:Deaktiver (eller høyreklikk og velg 7:Handlinger og
4:Deaktiver).
Merk: Du kan oppdatere en eller flere deaktiverte bokser manuelt ved å velge boksen eller boksene

Deaktivere alle boksene i Notater-applikasjonen
Du deaktiverer alle boksene i Notater-applikasjonen ved å plassere markøren i den Notaterapplikasjonen du vil deaktivere, klikke på
1: Handlinger og
5: Deaktiver alle (eller
høyreklikk og velg 8:Handlinger og 5:Deaktiver alle).
Merk:
Når du bruker dette alternativet i
1:Sp&Sv og
2:Bevis, vil
de matematiske boksene i det aktuelle arbeidsområdet.
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Endre attributter til matematikkbokser
Du kan endre attributtene til en eller flere valgte matematikkbokser samtidig. Ved å kontrollere
attributtene til matematikkbokser, kan du gjøre følgende:
• Vise eller skjule inndata eller utdata, eller unnlate beregning i boksen.
• Velge en symbol-skiller ved hjelp av Sett inn-symbolet.
• Velge antall siffer som skal vises i utdata i et matematisk uttrykk.
• Velge vinkelinnstillinger, slik at du kan bruke vinkelmålinger i både radian/grader og gradianer i
den samme Notater-applikasjonen.
• Velge om du vil sette matematiske uttrykk i en ramme.
• Velge om du vil vise eller skjule varselmeldingene.
Gjør som følger hvis du vil endre attributtene til mer enn en boks:
1. Velg den eller de boksene som du vil endre.
2. I menyen
5:Alternativer for matematikkboks, klikk på
1:Attributter til matematikkboks….
3. Bruk menyene eller valgboksene for å gjøre valg.
4. Klikk på OK for å lagre eller Avbryt for å avbryte endringen.
Merk: De matematiske uttrykksboksene beregner på nytt automatisk etter at du har endret et attributt
og lagret endringene.
Angre endringer for matematiske uttrykksbokser
Du angrer endringer du har utført for en matematikkboks ved å klikke på Ctrl + Z.

Bruke beregninger
I Notater-applikasjonen kan du ved hjelp av alternativene i Kalkulator-menyen utføre beregninger.
Viktig informasjon
• Notater støtter ikke redigeringsprogrammer. Bruk programmet Editor istedenfor.
• Notater støtter ikke kommandoene Lås eller Lås opp. Bruk Kalkulator istedenfor.
• Notater viser ikke mellomresultater som oppnås med "Disp"- kommandoen. Bruk Kalkulator
istedenfor.
• Notater støtter ikke brukerdefinerte dialogbokser som opprettes med kommandoene "Forespør,"
"ForespørStr" eller "Tekst". Bruk Kalkulator istedenfor.
• Notater støtter ikke utførelse av multiple statistikk-kommandoer som produserer stat. variabler.
6: Beregninger:
•

1:Definer variabler

Definerer en variabel i et notat med Kalkulator-applikasjonen.

•

2:Tilfeldig tall

•

3:Algebra

Bruker verktøy fra Tall-menyen i Kalkulator
inkludert Omregn til desimal, Tilnærme til brøk, Minste felles
multiplum, Største felles divisor, Rest, Brøk-verktøy, Tall-verktøy
og Kompleks tall-verktøy.
Bruker verktøy fra Algebra-menyen i Kalkulator, inkludert Løs,
Faktoriser, Utvid, Nullpunkt, Numerisk løs, Løs system av
ligninger, Polynomverktøy, Brøkverktøy, Omregn uttrykk,
Trigonometri, Kompleks og Trekk ut.

•

4:Kalkulus

Bruker verktøy fra Kalkulus-menyen, inkludert Derivert, Derivert i
et punkt, Integral, Grense, Sum, Produkt, Funksjonsminimum,
Funksjonsmaksimum, Tangentlinje, Normallinje, Buelengde,
Rekker, Differensiallignings-løser, Implisitt derivasjon og
Numeriske beregninger.

•

5:Sannsynlighet

Bruker verktøy fra Sannsynlighet-menyen i Kalkulator, inkludert
Fakultet, Permutasjoner, Kombinasjoner, Tilfeldig og Fordelinger.

TI-Nspire™ CAS

Notater + Vernier DataQuest

TM

+ Spørsmål og svar

Side 10 av 46

•

6:Statistikk

Bruker verktøy fra Statistikk-menyen i Kalkulator, inkludert
Statistikkberegninger, Statistikkresultater, Matematisk liste,
Listebehandling og annet.

•

7:Matrise og vektor

Bruker verktøy fra Matrise og vektor-menyen i Kalkulator,
inkludert Opprett, Transponer, Determinant, Eliminasjonsform,
Redusert eliminasjonsform, Simultane og annet.

•

8:Finans

Bruker verktøy fra Finansmenyen i Kalkulator, inkludert
Finansløser, TVM-funksjoner, Amortisering, Kontantstrømmer,
Renteomregninger og Dager mellom datoer.

Utforske Notater med eksempler
Dette avsnittet viser deg hvordan
Notater-applikasjonen virker
sammen med andre applikasjoner
for å oppdatere resultater
automatisk.
Eksempel 1: Bruke Notater til å
utforske røtter i en kvadratisk
funksjon
1. Åpne et dokument, og velg
Notat-applikasjonen.
2. Definer en funksjon i en
matematikkboks, behandle, og skjul
utdataene med matematikkboksattributtene.
3. Skriv inn mer tekst, for eksempel: “De
reelle røttene til polynomet f1(x) er:”
4. I en ny matematisk boks, skriv inn:
polyRoots(f1(x),x).
5. Trykk på Enter og skjul inndataene til
denne matematikkboksen ved å bruke
dialogboksen for matematikkboksattributtene.
6. Bruk verktøy-ikonet Sideoppsett til å
velge det delte oppsettet.
7. Legg til Graf-applikasjonen, og plott
f1(x).

8. Se hvordan røttene til f1 endres når
funksjonen modifiseres i Graf.
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Eksempel 2: Bruke Notater for å utforske utvalgsdata
Dette eksemplet viser hvordan du oppretter en utvalgsfordeling (sampling distribution) av utvalgets
gjennomsnitt tegnet på grunnlag av en gitt populasjon. Vi vil kunne se hvordan fordelingen av
utvalgsdataene tar form for en gitt utvalgsstørrelse og beskrive egenskapene. Du kan endre
populasjonen og utvalgets størrelse.
1.

Opprette populasjonen og
utvalgets størrelse.
a. Skriv inn "Opprette
utvalgsdata:"
b. Sett inn en matematikkboks, og
definer populasjonen. Skriv inn
for eksempel
"populasjon:=seq(n,n,1,50)".
c. Trykk på Enter og skjul utdata
ved å bruke dialogboksen
Attributter for matematikkboks.
d. Sett inn en matematikkboks, og
definer utvalgsstørrelsen. Skriv
inn for eksempel "størrelse:=5".
e. Trykk på Enter og skjul utdata
ved å bruke dialogboksen
Attributter for matematikkboks.
2. Opprette initialisering.
a. Skriv inn "Starter utvalg:"
b. Sett inn en matematikkboks,
fastsett startverdiene for
antallet utvalg (antall) og listen
over utvalgets gjennomsnitt
(utvalgsgjsn). Skriv inn:
"antall:=0:utvalgsgjsn:={}"
c. Trykk på Enter og skjul utdata
ved å bruke dialogboksen
Attributter for matematikkboks.
d. Deaktiver matematikkboksen
ved bruk av Handlinger >
Deaktiver. Dette vil hindre at
innholdet i matematikkboksen
blir overskrevet når verdiene
for antall og utvalgsgjsn
endres. Den deaktiverte
matematikkboksen kommer til
syne med lys, farget
bakgrunnen.
3. Opprett Data og statistikk for
utvalget.
a. Endre sideoppsett og sett inn
Data og statistikk.
b. Klikk på den vannrette aksen
og legg til
utvalgsgjennomsnittsliste.
c. Endre vindusinnstillingene:
XMin=0 og XMaks = 50.
d. Du kan også sette opp plottet
med gjennomsnitt av
utvalgene ved bruk av
Analyse > Plott verdi.
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4. Legg inn instruksjonene for å
legge inn dataene.
a. Skriv inn "Opprett nye utvalg:"
b. Sett inn et matematisk uttrykk
for å definere utvalget (utvalg)
og oppdater antallet utvalg og
listen over utvalgets
gjennomsnitt. Skriv inn:
"ant:=ant+1:utvalg:=randsamp(
populasjon,størrelse):
utvalgsgjsn:=utvid(utvalgsgjsn,{
gjennomsnitt(utvalg )})"
c. Trykk på Enter, skjul utdata og
slå av rammen rundt uttrykket
ved hjelp av dialogboksen
Attributter for matematikkboks.
d. Deaktiver matematikkboksen
ved bruk av Handlinger og
Deaktiver for å hindre at
innholdet i matematikkboksen
blir overskrevet når verdiene
for antall og utvalgsgjsn får
nye startverdier.
e. Opprett matematikkbokser som
viser aktuelt antall
eksperimenter (ant), utvalg
(utvalg) og listen over
utvalgsgjennomsnitt
(utvalgsgjsn).
5. Nå er du klar for å utforske.
Legg til flere utvalg ganske enkelt
ved å trykke på Enter når du er i
den matematiske uttrykksboksen i
avsnittet "Opprett nye utvalg".
Merk: Du kan også automatisere
utvalgsprosessen ved å bruke en
For ... EndFor-løkke.
Du kan også endre
utvalgsstørrelsen og starte
utvalget på nytt.

TI-Nspire™ CAS

Notater + Vernier DataQuest

TM

+ Spørsmål og svar

Side 13 av 46

Vernier DataQuest™
Applikasjonen Vernier DataQuest™ er innebygd i TI-Nspire™ CAS. Bruk Vernier DataQuest™ applikasjonen til å
• samle data
• vise data
• analysere data

Om Vernier DataQuest™
Når du bruker applikasjonen, kan du
• velge blant flere sensorgrensesnitt og sensorer, for eksempel TI-Nspire™ laboratorieenhet, til å
samle data.
• samle inn data med opptil fem tilkoblede sensorer (tre analoge og to digitale) ved bruk av TINspire™ laboratorieenheten.
Se Kompatible sensorer for en fullstendig liste over kompatible sensorer.
• samle inn data enten i klasserommet eller ute ved bruk av innsamlingsmodus, for eksempel
Tidsbasert eller Hendelsesbasert.
• velge å fokusere på en del av innsamlede data
• samle flere datakjøringer for sammenligning
• opprette en grafisk hypotese ved bruk av funksjonen Tegn forutsigelse(prognose).
• spille av datasettet for å sammenligne resultatet med en hypotese
• analysere data ved å bruke funksjoner som for eksempel Interpoler, Tangentens stigningstall
(Tangens) eller Modell.
• vise resultater i et diagram eller en tabell
• tilpasse måten resultatene vises på
• knytte dataene til andre TI-Nspire™ CAS-applikasjoner.
Bruke Vernier DataQuest™-data i/med andre TI-Nspire™- applikasjoner
Data som hentes under en datainnsamlingskjøring skrives til grafisk visning og tabellvisning i Vernier
DataQuest™-applikasjonen, og kan brukes i disse TI-Nspire™-applikasjonene:
•
•
•
•
•
•

Kalkulator
Graf
Geometri
Lister og regneark
Data og statistikk
Notater

Skjermbildene
Applikasjonsskjermens deler:



 Visningskategorier



Måler:
Viser listen over
tilkoblede sensorer eller
sensorer satt opp for frakoblet
bruk.
Graf:
Viser innsamlede
data i en grafisk fremstilling,
eller viser prognosen før en
kjøring av en datainnsamling.
Tabell:
Viser innsamlede data i
kolonner og rader.
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 Verktøy for valg av datasett
Dette verktøyet vises bare i graf-visning, og du kan velge hvilke datasett som skal avbildes grafisk.
 Området Vis detaljer
Dette området inneholder informasjon om egnede data for gjeldende visning.
 Dataarbeidsområde
Den primære visningen av dataene. Type data som vises avhenger av visningen.
 Datainnsamlingskontroller Bruk knappene til å starte
datainnsamling, overskriv forrige
innsamling
, beholde aktuell visning
og markere innsamlede data
.

, endre innstillinger for innsamling

, lagre datasett

Lære om menyer
På samme måte som andre TI-Nspire™-applikasjoner, har Vernier DataQuest™-applikasjonen sine
egne menyer og kontekstmenyer. Når du vil arbeide med Vernier DataQuest™-applikasjonen må du
åpne applikasjonsmenyen: Klikk på

og

Vernier DataQuest.

Når Vernier DataQuest™-applikasjonen åpnes, er målervisningen aktiv og applikasjonsmenyen åpen.
Viktig! Hvis du kobler til en sensor før du starter Vernier DataQuest™ applikasjonen, vil den
tilkoblede sensoren automatisk starte opp Vernier DataQuest™ applikasjonsskjermen.








 Arbeidsområdevelger
Bruk disse fanene i TI-Nspire™ Teacher Software for å veksle mellom arbeidsområdet Innhold og dokumentarbeidsområdet.
Disse fanene er ikke tilgjengelige i elevprogramvaren. Dokumentarbeidsområdet er standard arbeidsområdet i
elevprogramvaren.

 Verktøylinje
Inneholder hurtigtaster til verktøy som brukes for å opprette mapper, lagre filer, opprette øktgrupper, sende filer til
grafregnere og kopiere/lime inn. Andre valg på verktøylinjen avhenger av hvilket arbeidsområde som er åpent. Du kan også
veksle mellom

Grafregnervisning og

Datamaskinvisning.

 Applikasjonsmeny
Inneholder kommandoer som er spesifikke for Vernier DataQuest™ applikasjonen. Bruk disse kommandoene til å samle inn
og analysere data, sette opp sensorer, vise data i grafisk visning eller tabellvisning og så videre.

 Visningsvinduet
Her kan du bruke vinduene for Måler, Graf og Tabell. Se beskrivelsen av skjermbildet nederst på forrige side.

 Statuslinje
Inneholder informasjon om det aktive dokumentet. Her kan du også bruke Zoom-alternativer.
TI-Nspire™ CAS
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Utforske statuslinjen









 Dokumentegenskapene Sidestørrelse, Opphavsrett og Beskyttelse vises.
 Oppgavenummer og sidetall. Viser gjeldende sidetall og oppgavenummer i et aktivt dokument.
 Innstillinger. Dobbeltklikk for å vise dokumentinnstillinger.
 Skala. Du kan kontrollere kontrasten (datamaskin) eller størrelsen på dokumentet (grafregner)
med en glidebryter.
• Brukes i håndholdt visning for å endre størrelsen på dokumentet og arbeidsområdet. Velg
menyen for zoomforhold for å gjøre dokumentet større.
• Brukes i datamaskinvisning for å gjøre linjene lysere eller mørkere. Velg menyen for prosentvis tykkelse eller klikk på ikonene – og + for å endre dokumentets skrifttykkelse.

Innsamlingsenheter
Du kan velge blant flere sensorer og grensesnitt for innsamling av data mens du kjører Vernier
DataQuest™-applikasjonen i TI-Nspire™ CAS-programmet.
Sensorgrensesnitt for flere kanaler
Med et sensorgrensesnitt på flere kanaler kan du koble til flere sensorer samtidig.
Egenskaper for Texas Instruments TI-Nspire™ laboratorieenhet
•
•
•
•
•
•

•

Denne sensoren kan brukes med en grafregner, datamaskin eller som en
frittstående sensor.
Med sensorgrensesnittet kan du koble til og bruke én til fem sensorer
samtidig.
Det kan brukes i laboratoriet eller ved et feltarbeid.
Laboratorieenheten støtter to digitale og tre analoge sensorer.
Den støtter også høyfrekvente datainnsamlingssensorer, som for eksempel
hjerterytme- eller blodtrykksmonitor.
Når den brukes i feltarbeid, kan du laste ned data til en grafregner eller en
datamaskin.
Se Håndboken for TI-Nspire™ Laboratorieenhet for mer informasjon.

Sensorgrensesnitt for én kanal
Med et sensorgrensesnitt på en kanal kan du bare koble til én sensor om gangen. Disse sensorene
har en standard USB-tilkobling for datamaskiner. Se Kompatible
sensorer for en fullstendig liste over kompatible sensorer.
Ved å koble sensorer til Vernier GoLink® kan du
• måle surhetsgrad eller alkalitet til en løsning
• overvåke klimagasser
• måle lydnivå i desibel
• måle barometertrykk
• måle saltholdigheten til en løsning
• undersøke forholdet mellom trykk og volum (Boyles lov)

TI-Nspire™ CAS

Notater + Vernier DataQuest

TM

+ Spørsmål og svar

Side 16 av 46

Sensortyper
•
•
•

Analoge sensorer. Temperatur-, lys-, pH- og spenningssensorer er analoge sensorer. Disse
krever et sensorgrensesnitt.
Digitale sensorer. Fotoporter, strålingsmonitorer og dråpetellere er digitale sensorer. Disse
sensorene kan bare brukes med TI-Nspire™ laboratorieenheten.
Direktekoblede USB-sensorer. Disse sensorene kobles direkte til datamaskinen og krever ikke
et sensorgrensesnitt.

Se fullstendig liste over kompatible sensorer.
Sensorer for datamaskiner
Eksempel på noen sensorer som du kan bruke med en datamaskin:
Den analoge temperatursensoren Vernier Go!Temp® kobler du
direkte til datamaskinens USB-port.
Sensoren kan brukes til å samle data om temperaturområder, for
eksempel til å
• samle værdata
• registrere temperaturendringer som skyldes kjemiske
reaksjoner
• utføre studier på smeltevarme

Den analoge sensoren Vernier Go!Motion®
bevegelsessensor kobler du direkte til datamaskinens USBport.
Sensoren kan du bruke til å måle akselerasjon og hastighet, for
eksempel til å måle
• posisjon og hastighet til en person eller et objekt
• akselerasjonen til et objekt

Utføre et eksperiment
Når du utfører et eksperiment, er disse grunnleggende trinnene de samme, uansett hvilken type
eksperiment du utfører:
1. Start med et nytt dokument eller en ny oppgave.
Viktig! Hvis du kobler til en sensor før du starter Vernier DataQuest™-applikasjonen, vil
programvaren automatisk åpne Vernier DataQuest™-applikasjonen.
2. Koble til en sensor.
3. Endre sensorinnstillinger. (Valgfritt, hvis du bruker standardinnstillinger)
4. Angi innsamlingsmodus. (Valgfritt, hvis du bruker standardinnstillinger)
5. Samle inn data.
6. Stopp innsamling av data.
7. Lagre datasettet for fremtidig framtidig bruk av dataene.
8. Lagre eksperimentet.
9. Analyser data.
10. Skriv ut data. (Valgfritt, hvis du ikke trenger en papirkopi.)

Starte et dokument
TI anbefaler at du starter med et nytt dokument for hvert nytt eksperiment. Ved å starte med et nytt
dokument blir applikasjonen Vernier DataQuest™ stilt til standardverdiene.
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Starte et nytt dokument
Slik starter du et nytt dokument:
Klikk på Fil og deretter Nytt TI-Nspire-dokument.
Et nytt dokument blir åpnet.
1. Klikk på Legg til Vernier DataQuest:
. Vernier DataQuest™ åpnes.

Legge til en oppgave i et dokument
Du kan legge til en ny oppgave i et eksisterende dokument. TI anbefaler at du legger til en ny
oppgave i dokumentet. Dette sikrer at applikasjonen Vernier DataQuest™ bruker standardverdiene.

1. Klikk på Sett inn og deretter Oppgave:
2. Klikk på Legg til Vernier DataQuest:
dokumentet.

En ny oppgave blir lagt til

Koble til sensorer
Visse sensorer krever et sensorgrensesnitt. For sensorer som krever et grensesnitt, må du først koble
sensoren til grensesnittet.
Slik kobler du en sensor til sensorgrensesnittet:
1. Koble sensoren til sensorgrensesnittet ved å bruke USB-kontakten eller BT-kontakten og
passende kabel.
2. Koble grensesnittet til en datamaskin med riktig kontakt og kabel.
Direktekoblede USB-sensorer, som for eksempel Vernier Go!Temp®-temperatursensor kobles direkte
til datamaskinen og trenger ikke et sensorgrensesnitt.

Endre sensorinnstillinger
Du kan endre hvordan sensorverdiene blir vist og lagret. Du kan for eksempel, når du bruker en
temperatursensor, endre måleenheten fra Celsius til Fahrenheit.
Endre måleenheter for sensor
Enhetens alternativer kan variere
avhengig av den valgte sensoren. For
eksempel er alternativene for Vernier
Go!Temp®-temperatursensor
Fahrenheit, Celsius og Kelvin.
Alternativene for Vernier Hand
Dynamometer (en spesiell trykksensor)
er Newton, Pound og Kilogram.
Endre en måleenhet:
1. Klikk på visningen Måler
for å
vise de tilkoblede og frakoblede
sensorene.
2. Klikk på området til sensoren du vil
endre måleenheten til.
3. I dialogboksen Innstillinger for
måler velger du enhetstype fra
Måleenheter-menyen.
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Kalibrere en sensor
Når programvaren registrerer en sensor, lastes automatisk kalibreringen for sensoren. Enkelte
sensorer kan kalibreres manuelt. Andre sensorer, som for eksempel kolorimeter og sensor for oppløst
oksygen, må kalibreres for å gi nyttige data.
Det er tre alternativer for kalibrering av en sensor:
• Manuell innlegging
• To punkter
• Enkelt punkt
Se dokumentasjonen for sensoren for mer informasjon om kalibreringsverdier og prosedyrer.
Nullstille en sensor
Ikke alle sensorer kan nullstilles. Du kan ikke
nullstille sensorer der relative målinger er
vanlige, som for eksempel kraft, bevegelse og
trykk. Sensorer som er konstruert for å måle
spesifikke miljøbetingelser, som for eksempel
temperatur, pH og CO2, kan heller ikke nullstilles.
Stille stående verdi til null:
1. Klikk på visningen Måler
for å vise de
tilkoblede og frakoblede sensorene.
2. Klikk på området til sensoren du vil sette til
null.
3. I dialogboksen Innstillinger for måler klikker
du på knappen
.

Reversere visningen av en sensoravlesning
Bruk denne funksjonen til å endre visningen av avlesningen.
Når du drar med en kraftsensor vil den vise en positiv kraft og når du skyver en negativ kraft som
standardinnstilling. Når du reverserer sensoren vil kraften bli positiv når du skyver. Hvis flere enn én
sensor kan reverseres, velg den som skal reverseres fra listen.

Reversere visningen av sensoravlesningen:
1. Klikk på visningen Måler
for å vise de
tilkoblede og frakoblede sensorene.
2. Klikk på området til sensoren du vil reversere.
3. I dialogboksen Innstillinger for måler klikker
du Reverser lesinger.
Sensorvisningen er nå reversert. I Målervisning,
vises reverseringsindikatoren
etter
sensornavnet.

Innsamling av data
Tidsbasert innsamling
Den tidsbaserte innsamlingsmodusen henter data med jevne tidsintervaller. Velg denne modusen når
du skal vise antall målinger per sekund (hastighet) eller sekunder per måling (intervall). Hastighet og
Intervall er inverse.
1. Koble til sensor eller sensorer. Navn på sensorer blir automatisk opp i sensorlisten.
2. Fra Eksperiment- menyen, velg Nytt eksperiment. Det vil fjerne alle data og gjenopprette alle
grunninnstillinger.
TI-Nspire™ CAS

Notater + Vernier DataQuest

TM

+ Spørsmål og svar

Side 19 av 46

3. Klikk på Eksperiment, Innsamlingsmodus
og Tidsbasert. Vinduet Oppsett av
innsamling åpnes, der enten Intervall eller
Hastighet er valgt. Tidligere innstilling blir
brukt som åpningsverdi.
4. Velg Hastighet eller Intervall fra lista.
• Hastighet (målinger/sekund): Skriv inn
antall målinger per sekund. Intervallet blir
beregnet.
• Intervall (sekunder per måling): Skriv inn
antall sekunder per måling. Hastigheten blir
beregnet.
5. Skriv inn antall sekunder datainnsamlingen
skal vare i feltet Varighet.
6. Gjennomgå verdien i feltet Antall punkter
for å kontrollere at hastigheten og varigheten
er fornuftige.
Merk: Antall punkter er et beregnet felt.
Denne verdien beregnes av formelen:
Hastighet * Varighet + 1.
Viktig: Innsamling av for mange datapunkter
påvirker systemytelsen.
7. Stripediagram: Samler kontinuerlig
målinger, men beholder bare de siste x
datapunktene som er innsamlet. x
representerer antallet punkter definert i feltet
Antall punkter.
8. Endre innstillinger for sensor etter behov.
9. Klikk på Start innsamling
.
10. Etter at data er samlet inn klikker du på
.
Stopp innsamling
Datainnsamlingen er fullført.
Hendelser med innlegg
Ved bruk av Hendelser med innlegg kan du samle målinger manuelt ved å angi den uavhengige
verdien for hvert punkt du velger. Å stille inn innsamlingsmodusen Hendelser med innlegg:
1. Klikk på Eksperiment, Innsamlingsmodus og Hendelser med innlegg.
Dialogboksen Oppsett av hendelser med innlegg åpnes.
2. Skriv inn et navn for variabelen.
3. Skriv inn enheten for den uavhengige variabelen.
4. (Valgfritt) Velg alternativet Gjennomsnitt over 10 s (sekunder).
Bruk dette alternativet når sensorverdiene varierer. Systemet
samler ti sekunder med data og beholder gjennomsnittet.
. Ikonet Behold aktuell
5. Klikk på Start innsamling
avlesning
blir aktivt. Sensorverdien vises midt på grafen.
for å fange opp et tilfeldig utvalg. Dialogboksen
6. Klikk
Hendelser med innlegg åpnes. Tast inn en verdi.
7. Klikk på OK. Datapunktet er plottet, og den aktuelle
sensorverdien vises midt på grafen. Merk: Om du valgte
gjennomsnittsalternativet, vil en nedtellingsmåler vises. Når
telleren viser null, vil systemet plotte gjennomsnittet.
8. Gjenta trinn seks og sju til du har samlet alle ønskede
datapunkter.
9. Klikk Stopp innsamling
. Datasettkjøringen er fullført.
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Valgte hendelser
Ved bruk av innsamlingsmodusen Valgte hendelser kan du samle målinger manuelt ved at hvert
utvalg automatisk får tildelt en verdi(et tall).
Å stille inn innsamlingsmodusen Valgte hendelser:
1. Velg Eksperiment, Innsamlingsmodus og Valgte hendelser. Dialogboksen Oppsett av valgte
hendelser åpnes.
2. Skriv inn et navn for variabelen.
3. Skriv inn enheten for den uavhengige variabelen.
4. Velg alternativet Gjennomsnitt over 10 s (sekunder). Bruk
dette alternativet når sensorverdiene varierer. Systemet samler
ti sekunder med data og beholder den gjennomsnittlige
avlesningen.
5. Klikk på Start innsamling
. Ikonet Behold aktuell
avlesning
blir aktivt. Sensorverdien vises midt på grafen.
for å fange opp et tilfeldig utvalg. Datapunktet er
6. Klikk
plottet, og den aktuelle sensorverdien vises midt på grafen.
Merk: Om du valgte gjennomsnittsalternativet, vil en nedtellingsmåler vises.
Når telleren viser null, vil systemet plotte gjennomsnittet.
7. Gjenta trinn fem og sseks til du har samlet alle ønskede datapunkter.
8. Klikk Stopp innsamling
. Datasettkjøringen er fullført.

Fotoportal timing
Innsamlingsmodusen skal bare velges når du bruker Vernier Fotoportalsensor. Den er beregnet på
tidtaking ved bevegelse og kan beregne tida som objekter bruker på å passerer gjennom portene,
eller så kan den brukes som en laserport utenfor portene.
Etter at du har koblet til sensoren går du inn på Eksperiment- menyen og velger Nytt eksperiment.
Deretter velger du fra Eksperiment- menyen Innsamlingsmodus og Fotoportal timing. Still inn
alternativer for innsamlingen. Så starter du selve innsamlingen:
1. Klikk Start innsamling
.
. Datasettkjøringen er fullført.
2. Etter at data er samlet inn, klikk Stopp innsamling
Dråpetelling
Innsamlingsmodusen skal bare velges når du bruker Vernier optiske dråpetellersensor. Den kan
telle antall dråper eller registrere hvor mye væske som er lagt til under et eksperiment.
Etter at du har koblet til sensoren går du inn på Eksperiment- menyen og velger Nytt eksperiment.
Deretter velger du fra Eksperiment- menyen Innsamlingsmodus og Dråpetelling. Still inn
alternativer for innsamlingen. Så starter du selve innsamlingen:
1. Klikk Start innsamling
.
. Datasettkjøringen er fullført.
2. Etter at data er samlet inn, klikk Stopp innsamling

Bruke datamarkører for å kommentere data
Datamarkører gir deg mulighet til å fremheve
bestemte datapunkter, for eksempel når du endrer en
betingelse. Du kan for eksempel markere et punkt
hvor en kjemikalie er lagt til en løsning, eller når
varme blir brukt eller fjernet. Du kan legge til en
markør, med eller uten kommentar, eller skjule en
kommentar.
Legg til markør under datainnsamling
Klikk Legg til datamarkør
for å plassere en
markør på det aktuelle datapunktet.
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Legg til en markør etter datainnsamling
1. I Graf- eller Tabellvisning, klikk på punktet hvor du ønsker en
markør.
2. Klikk Legg til datamarkør
.
3. Fullfør feltene i dialogboksen.
Til høyre ser du markøren ved en liten rød trekant i aktuell celle.
Legge til en kommentar til en eksisterende markør
1. I Detaljvisning, klikk for å utvide markørlisten for datasettet.
2. Klikk på kommandoen for den markøren du vil endre, og fullfør
feltene i dialogboksen.
Omplassere en datamarkør
1. Klikk for å utvide markørlisten i Detaljvisning.
2. Klikk på kommandoen for den markøren du vil endre.
3. Skriv inn en ny verdi for Merk verdi ved i dialogboksen.
Flytte datamarkørkommentar i Grafvisning
Dra kommentaren for å flytte den.
Forbindelseslinjen er fortsatt festet til datapunktet.
Vise/skjule en datamarkørkommentar
▶ Skjul en kommentar ved å klikke på X
på slutten av kommentaren.
▶ Gjenopprette en skjult kommentar:
a) Klikk for å utvide markørlisten i Detaljvisning.
b) Klikk på kommandoen for den markøren du vil endre,
og sjekk Vis Kommentar på Graf.
Fjerne en datamarkør
1. Klikk for å utvide markørlisten i Detaljvisning.
2. I dialogboksen, klikk Fjern.

Innsamling av data i feltarbeid. Å bruke en fjernenhet.
For å samle data fra et eksternt sted der du ikke bruker datamaskinen, må du sette opp og bruke en
eller flere sensorer for feltarbeid. Mens sensoren er frakoblet datamaskinen må den være satt opp for
fjerninnsamling. Da bruker du en av følgende to metoder for å samle data ved bruk sensoren:
• Den manuelle utløseren på TI-Nspire™ laboratorieenheten eller en sensor med en utløser som
starter innsamlingen.
• En tidsforsinkelse for å starte innsamlingen.

Oppsett av en sensor for innsamling i felten (Fjerninnsamling)
Bare TI-Nspire™ Lab Cradle, TI CBR 2™ og Vernier Go!Motion® støtter feltinnsamling av data.
Sensorer bruker verdier som er angitt i applikasjonen Vernier DataQuest™. Du må redigere disse
innsamlingsverdiene før du setter opp fjernenheten.
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Du setter opp innsamlingsenheten på denne måten:
1. Lagre og lukke alle åpne dokumenter, og start med et nytt dokument.
2. Koble sensoren (fjerninnsamlingsenheten) til datamaskinen
3. Klikk på knappen Oppsett av innsamling
.
4. På skjermen for Oppsett av innsamling, sjekk Aktiver
fjerninnsamling.
5. Angi metode for å starte innsamling:
• Skriv inn forsinkelsesverdien for å starte automatisk etter en
angitt forsinkelse (på støttede enheter)
• Skriv inn forsinkelsesverdien 0 når du vil starte datainnsamlingen ved å trykke på den manuelle utløseren (på støttede
enheter). Når du bruker en tidsforsinkelse, har den manuelle
utløserknappen på TI-Nspire™ Lab Cradle ingen virkning
på starten av innsamlingen.
6. Klikk på OK. Dialogboksen Fjernoppsett åpnes. En melding
gir informasjon om hvordan du starter innsamlingen og at det
er trygt å koble fra datainnsamlingsenheten.
7. Koble fra sensoren/enheten.
8. Se på LED-lampene for å avgjøre om sensoren er klar til
datainnsamling.
• Rød. Indikerer at systemet ikke er klart.
• Gult. Indikerer at systemet er klart,
men at data ikke samles inn.
• Grønt. Indikerer at systemet samler data.
9. Hvis du starter innsamling manuelt, trykk på utløseren når du
er klar.
10. Hvis du starter basert på en forsinkelse, vil innsamlingen
starte automatisk når nedtellingen er ferdig.

Hente fram fjerndata

Etter å ha samlet inn data på fjernstyrt måte, overfører du det til
datamaskinen for analyse.
1. Åpne applikasjonen Vernier DataQuest™.
2. Koble TI-Nspire™ laboratorieenheten til datamaskinen.
Dialogboksen Fjerndata er samlet åpnes.
3. Klikk på Importer. Dataene blir overført til applikasjonen
Vernier DataQuest™.

Oppsett av sensoren for utløsning

For å starte datainnsamling basert på en spesifikk sensoravlesning, må TI-Nspire™ laboratorieenhet
(Lab Cradle) og sensoren være tilkoblet.
Du må velge sensor og terskelverdi som systemet skal bruke ved innsamling av data. Når
terskelverdien er nådd, starter sensoren datainnsamlingen.
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På denne måten setter du opp utløseren:
1. Koble sensoren.
2. Klikk på Eksperiment, Avansert oppsett, Utløsning og
Oppsett. Dialogboksen Konfigurer utløser åpnes.
3. Velg sensor fra rullegardinlista Velg sensor som skal
brukes som utløser. Merk: Menyen viser sensorene
som er tilkoblet TI-Nspire™ lab cradle.
4. Velg en av følgende fra rullegardinlisten Velg utløsertype
som skal brukes:
• Stigende gjennom terskelen. Bruk dette alternativet til
å starte på stigende verdier.
• Avtakende gjennom terskelen. Bruk dette alternativet
til å starte på avtagende verdier.
5. Skriv inn verdien i feltet Angi utløserterskel i enheter for valgt sensor. Når du legger inn
utløserverdien, må du angi en verdi som ligger innen sensorens verdiområde. Hvis du endrer
enhetstype etter å ha angitt terskelverdien, oppdateres verdien automatisk. Hvis du for eksempel
bruker Vernier gasstrykksensor med enhetene stilt til atm, og du senere endrer enhetene til kPa,
blir innstillingene oppdatert.
6. Skriv inn prosenttallet for antallet datapunkter som skal brukes før utløserverdien kommer opp.
7. Klikk på OK. Utløseren er nå stilt inn og aktivert dersom det ble angitt verdier.
8. (Valgfritt) Velg Eksperiment og Avansert
oppsett og Utløsning for å bekrefte at den
aktive indikatoren er stilt til Aktivert.
Viktig: Når utløseren er aktivert, forblir den
aktiv til den blir deaktivert eller du starter et nytt
eksperiment.

Aktivere en deaktivert utløser
Hvis du angir utløserverdiene i det gjeldende
eksperimentet, og deretter deaktiverer dem, kan du
aktivere utløserne på nytt. Du aktiverer en utløser
på denne måten:
Klikk på Eksperiment, Avansert oppsett, Utløsning og Aktiver. Utløseren er nå aktiv.

Deaktivere en aktivert utløser
Du deaktiverer en aktivert utløser på denne måten:
Klikk på Eksperiment, Avansert oppsett, Utløsning og Deaktiver. Utløseren er nå deaktivert.

Administrere datasett
Opprette et nytt datasett
Du kan opprette et nytt datasett som har de samme kolonnene som eksisterende datasett. Kolonnedefinisjoner fra det siste datasettet brukes for det nye datasettet.
Velg Data og Nytt datasett.
Et tomt datasett opprettes med samme kolonnedefinisjoner som det eksisterende datasettet.
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Endre et datasettnavn
Navn på datasett er standardisert til run1, run2, osv. Du kan
endre datasettnavnet over kolonneoverskriftene. Navnet på
hvert datasett vises i Målervisning og over tabellen i
Tabellvisning.
1. Klikk på Tabellvisning-ikonet
for å vise tabellen.
2. Høyreklikk på tabellfeltet. Kontekstmenyen for tabellen til
run1 kommer fram.
3. Klikk på det øverste alternativet (innledet med
datasettnavnet). Dialogboksen Alternativer for datasett
åpnes. Dialogboksen kommer også fram ved å
dobbeltklikke på navnet til datasettet.
4. Skriv inn det nye navnet i feltet Navn.
Merk: Maksimalt antall tegn er 30, og navnet kan ikke inneholde komma.
5. (Valgfritt) Skriv inn
informasjon om
datasettet i feltet
Noter.
6. Klikk på OK.
Datasettnavnet er
nå endret.

Lagre et datasett
For de fleste eksperimenter, samles data for flere forsøk (kjøringer). Du kan lagre datasettet fra den
siste kjøringen før du utfører en ny kjøring. Lagring av dataene hindrer at de blir overskrevet, og sikrer
at dataene beholdes ved å opprette et nytt datasett for neste kjøring. Dataene lagres ikke utenfor
applikasjonen før du lagrer datasettet som et TI-Nspire™- eller PublishView™-dokument.
Viktig: Du må lagre dokumentet hvis du vil beholde dataene etter at applikasjonen er lukket.
Merk: Applikasjonen PublishView™ er bare tilgjengelig i datamaskinprogramvaren.
Hvis du ikke trenger å beholde dataene fra den forrige kjøringen, overskriv dataene ved å starte en
annen innsamling uten å lagre nåværende datakjøring.
Gjør følgende når du vil lagre et datasett:
Klikk på Eksperiment og Lagre datasett. Det første datasettet blir lagret som run1 som
standardinnstilling, og run2 åpnes for samling av ytterligere data. Du kan endre navnene på
datasettene.

Utvide området Vis detaljer
Dra grensen på venstre kant av detaljer-området for å øke eller
redusere bredden.

Lagre et eksperiment
Når du har fullført et eksperiment, lagrer du det som et TI-Nspire™-dokument (.tns) eller som et TINspire™ PublishView™-dokument (.tnsp):
1. Velg dokumentet du vil lagre.
2. Velg Fil og Lagre dokument. Dokumentet blir lagret.
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Analysere innsamlede data
Bruk grafisk visning til å analysere data i applikasjonen Vernier DataQuest™. Begynn med å sette
opp grafer. Deretter bruker du analyseverktøyene, som for eksempel integral, statistikk og
kurvetilpasning til å undersøkte dataenes matematiske egenskaper.
Viktig: Graf-menyen og menyelementet Analyser er bare tilgjengelig i Grafisk visning.

Finne arealet av området under et dataplott
Bruk Integral til å finne arealet av området under et
dataplott. Du finner arealet av området under alle
dataene, eller under et valgt dataområde.
Du finner området under et dataplott på denne måten:
1. Ikke velg grafen når du vil finne arealet under hele
dataplottet. Velg et område når du vil undersøke et
bestemt område.
2. Høyreklikk i grafvinduet og klikk på Analyser og
Integral. Markeringen  blir vist framfor alternativet
i menyoversikten.
3. Velg det plottede kolonnenavnet dersom du har
flere enn én enkelt kolonne. Dataplottområdet vises
i feltet Vis detaljer.

Finne stigningstallet
Tangentens stigningstall viser hvor fort dataene endres
ved punktet du undersøker. Verdien er merket
Stigningstall.
Du finner stigningstallet på denne måten:
1. Høyreklikk og klikk på Analyser og Tangens.
Markeringen  blir vist framfor alternativet i
menyoversikten.
2. Klikk på grafen. Undersøkelsesindikatoren trekkes
til nærmeste datapunkt. Verdiene for de plottede
dataene vises i området Vis detaljer og
dialogboksen Alle detaljer for graf.
Du kan flytte undersøkelseslinjen ved å bevege
markøren med piltastene, eller ved å klikke på et
annet datapunkt.

Interpolere verdien mellom to datapunkter
Bruk Interpoler ved å benytte en verdi mellom to
datapunkter og til å fastsette verdien av en
kurvetilpasning mellom eller utenfor disse
datapunktene.
Den stiplede undersøkelseslinja flyttes fra datapunkt til
datapunkt når Interpoler ikke er aktiv. Når Interpoler
er aktivert, flyttes undersøkelseslinjen mellom eller
utenfor datapunkter.
Du bruker Interpoler på denne måten:
1. Høyreklikk og klikk på Analyser og Interpoler.
Markeringen  blir vist framfor alternativet i
menyoversikten.
2. Klikk på grafen. Undersøkelseslinja trekkes til
nærmeste datapunkt. Verdiene for de plottede dataene vises i området Vis detaljer og
dialogboksen Alle detaljer for grafen. Du kan flytte linja ved å bevege markøren med piltastene,
eller ved å klikke på et annet datapunkt.
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Statistiske egenskaper
Bruk dette alternativet til å finne statistiske egenskaper
knyttet til plottede data. Minimum, maksimum,
gjennomsnitt og standardavvik beregnes.
Du kan beregne statistikk for alle dataene, eller for et
valgt dataområde.
Verdiene vises i området Vis detaljer og dialogboksen
Alle detaljer for graf. Merk Vis i graf dersom du vil
vise egenskapene i grafvinduet.
Du finner statistiske egenskaper på denne måten:
1. Velg grafen du vil finne statistiske data for, eller velg et
område for å undersøke et bestemt område.
2. Klikk på Analyser og Statistikk.
3. Velg det plottede kolonnenavnet dersom du har flere enn
én enkelt kolonne.
Eksempel, run1.Temp.forskj. Dialogboksen Stats for
statistikk åpnes.
4. Gjennomgå dataene.
5. Klikk på OK.

Å finne en kurvetilpasning
Bruk Kurvetilpasning til å finne den kurven som samsvarer best med dataene. Velg alle dataene,
eller et valgt dataområde. Du finner en kurvetilpasning på denne måten:
1. Velg grafen du vil finne kurvetilpasningen for, eller velg et
område for å undersøke dette.
2. Klikk på Analyser og Kurvetilpasning.
3. Velg Eksponentiell (ab^x) for kurvetilpasning fra lista:
Kurvetilpasning

Formel

Lineær

y = m*x + b

Kvadratisk

y = a*x^2 + b*x + c

Kubisk

y = a*x^3 + b*x^2 + c*x + d

Fjerdegrads

y = a*x^4 + b*x^3 + c*x^2 + d*x + e

Potens (ax^b)

y = a*x^b

Eksponentiell (ab^x)

y = a*b^x

Logaritmisk

y = a + b*ln(x)

Sinus

y = a*sin(b*x + c) + d

Logistisk (d≠0)

y = c/(1 + a*e^(-bx)) + d

Naturlig eksponentiell

y = a*e^(-c*x)

Proporsjonal

y = a*x

4. Kurva blir tegnet i diagrammet.
5. Se dataene i dialogboksen Tilpass: Eksponentiell (ab^x) eller i området Vis detaljer.
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Plotte en modell
Dette alternativet gir deg en manuell
metode for å plotte en funksjon som er
tilpasset data. Bruk en forhåndsdefinert
modell, eller legg inn din egen i
dialogboksen Modell.
I dialogboksen Still inn koeffisienter
kan du også velge å bruke
spinninkrementet. Spinninkrement er
verdien koeffisienten endres med når
du klikker på spinnknappene i området
Vis detaljer.
Hvis du for eksempel angir 0.1 som spinninkrementet for a = 1,
endres verdiene til 1.1, 1.2, 1.3 osv. når du trykker på spinnknapp
opp. Hvis du klikker spinnknappen ned, endres
verdiene til 0.9, 0.8, 0.7 og så videre.
Du kan plotte modellen på denne måten:
1. Klikk på Analyser og Modell. Dialogboksen
Modell åpnes. Alternativt kan du høyreklikke i
grafvinduet.
2. Legg inn din egen funksjon, eller klikk for å
velge en fra rullegardinlisten.
3. Klikk på OK. Dialogboksen Still inn
koeffisienter åpnes.
4. Skriv inn verdien for a-parameteren.
5. Skriv inn endringen i verdien i feltet
Spinninkrement.
6. Klikk på OK.
Merk: Disse verdiene er initialverdier
(startverdier). Du kan også justere disse
verdiene i området Vis detaljer. Modellen
vises i diagrammet med justeringsalternativene i Vis detaljer-området og i
dialogboksen Alle detaljer for graf. Minimum
og maksimum for aksen kan du endre.
7. (Valgfritt) Juster vindusinnstillingene for
aksens minimums- og maksimumsverdier.
8. Klikk på
for å justere koeffisientene
eller
klikk på verdien i området Vis detaljer.
Den grafiske framstillingen til høyre er et
eksempel på en modell med justerte verdier.

Fjerne analysealternativer
Når du sletter tidligere analyserte data fra grafvinduet og i Vis detaljer-området, kan du velge å slette
alle dataene, en bestemt datavisning eller modeller.
Du kan høyreklikke i området Vis detaljer eller bruke Analyser til å fjerne følgende elementer:
• Integral
• Statistikk
• Kurvetilpasning
• Modell
I dokumentverktøy-menyen fjerner du elementer ved å
1. klikke på Analyser og Fjern der Fjern kan være presisert som for eksempel Fjern Stats:
2. eventuelt velg den datavisningen du vil fjerne
Visningen du har valgt blir fjernet fra grafvinduet og området Vis detaljer.
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Arbeide i Grafisk visning
Når du samler data, skrives de i både grafisk visning
og tabellvisning.
Bruk grafisk visning når du analyserer data.
Viktig: Graf-menyen og menyelementene for Analyse
er bare tilgjengelig i grafisk visning.
Gjør følgende når du vil bruke Grafvisning:
Klikk på ikonet
for Grafvisning eller klikk på Vis
og Graf. Skjermen Grafisk visning åpnes.

Vise flere grafer
Bruk menyen Vis graf når du vil vise grafer hver for
seg og du bruker:
• En sensor som plotter mer enn én kolonne med
data.
• Flere sensorer med ulikt definerte enheter
samtidig.
Du kan vise den øverste grafen (graf 1), den nederste
grafen (graf 2), eller begge.
I dette eksempelet ble Gas Pressure Sensor og
Dual-Range Force Sensor brukt i samme kjøring.
Bilde til høyre viser kolonnene Tid, Trykk og Kraft i
Tabellvisning for å illustrere hvorfor to grafer er vist.
Nå velger du Vis og Graf. Når to grafer vises, er den
øvre grafen Graf 1, og den nedre grafen er Graf 2.
• Vise én graf
Vise bare Graf 1:
Velg Graf, Vis graf og Graf 1. Bare Graf 1 vises.
Vise bare Graf 2:
Velg Graf, Vis graf og Graf 2. Bare Graf 2 vises.
• Vise flere grafer
Vise Graf 1 og Graf 1 sammen:
Velg Graf, Vis graf og Begge. Graf 1 og Graf 2
vises.
Vise grafer i sideoppsettvisning
Bruk sideoppsettvisning når Vis graf ikke er egnet
løsning for å vise flere enn én graf.
Alternativet Vis graf kan ikke brukes når du
• har flere kjøringer med en enkelt sensor
• bruker to eller flere av de samme sensorene
• bruker flere sensorer som bruker samme
datakolonne(r)
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Gjør følgende når du bruker Sideoppsett:
1. Åpne det originale datasettet du vil se i to
grafvinduer.
2. Klikk på Rediger, Sideoppsett og Velg layout.
Alternativt kan du bruke ikonet
for
Sideoppsett på verktøylinja.
3. Velg type sideoppsett du vil bruke. I dette
eksempelet ble øvre og nedre sidesymbol
valgt.
4. Velg "Klikk her for å legge til en applikasjon".
5. Velg Legg til Vernier DataQuest. Vernier
DataQuest™-applikasjonen legges til i visningen.
6. For å se adskilte visninger, klikk på visningen du
vil endre, og velg Vis og Tabell. Den nye
visningen kommer fram.
Merk: Valg som gjøres i en visning, gjenspeiles i de andre.
7. For å se samme visning, klikk på visningen du vil endre.
8. Klikk på Vis og Graf. Den nye visningen kommer fram.

Analysere data i Tabellvisning
I Tabellvisning kan du sortere, endre og vise innsamlede data ved bl.a. å definere
kolonnealternativer etter at du har klikket på ikonet
• opprette et nytt datasett
• endre et datasettnavn
• legge til ei ny kolonne
• legge til ei ny beregnet kolonne
• slette og gjenopprette data

for Tabellvisning. Du kan

Definere kolonnealternativer
Du kan gi navn til kolonner og definere desimalpunktene og
presisjonen du vil bruke. En kolonne kan du definere på denne
måten:
1. Klikk på
. Tabellvisningen kommer fram. I dette
eksemplet er et datasett blitt kjørt, og Verniergasstrykksensoren er tilkoblet.
2. Klikk på Data og Kolonnealternativer. Menyen
Kolonnealternativer åpnes.
Merk: Du kan velge menyalternativene Måler, Graf og
Tabell. Resultatene vil fortsatt være synlige.
3. Klikk på navnet til kolonnen du vil definere. Merk: Noen av
feltene kan være utfylte, men de kan redigeres.
Dialogboksen Kolonnealternativer åpnes.
4. Skriv inn det lange navnet for kolonnen i det øverste feltet
Navn.
5. Skriv inn det forkortede navnet i det neste feltet Kortnavn.
Merk: Dette navnet vises dersom kolonnen ikke kan
utvides til å vise hele navnet.
6. Legg inn enheten i feltet Måleenheter.
7. Velg presisjonsgraden fra rullegardinlisten Vist presisjon.
Merk: Standardpresisjonen er relatert til sensorens
presisjon.
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8. Velg Forbind med liste for å linke til symboltabellen og gjøre denne informasjonen tilgjengelig for
andre TI-Nspire™-applikasjoner.
Merk: Forbind er standardinnstilling for de fleste sensorer.
Viktig: Hjerterytme- og blodtrykksensorer krever en enorm datamengde for å være nyttige, og
standard for disse sensorene er å ikke være tilknyttet for å slik bedre systemytelsen.
9. Velg Bruk endringer på alle datasett for å bruke innstillingene på alle datasett.
10. Klikk på OK.
Kolonneinnstillingene er nå definert med de nye verdiene.

Legge til en ny kolonne manuelt
Du kan legge til en ny kolonne for å legge inn data manuelt.
Sensor-kolonner kan ikke endres, men manuelt innlagt data
kan redigeres.
1. Klikk på
. Tabellvisningen kommer fram. I dette
eksemplet er et datasett blitt kjørt, og Verniergasstrykksensoren er tilkoblet.
2. Klikk på Data og Ny manuell kolonne. Dialogboksen
Kolonnealternativer åpnes.
Merk: Noen av feltene kan være utfylte, men de kan
redigeres.
3. Skriv inn det lange navnet for kolonnen i feltet Navn.
4. Skriv inn det forkortede navnet i feltet Kortnavn.
Merk: Dette navnet vises dersom kolonnen ikke kan
utvides til å vise hele navnet.
5. Legg inn enhetene som skal brukes.
6. Velg presisjonsgraden fra rullegardinlisten Vist presisjon.
Merk: Standardpresisjonen er relatert til sensorens
presisjon.
7. (Valgfritt) Velg Bruk endringer på alle datasett for å
bruke innstillingene på alle datasett.
8. (Valgfritt) Velg Generer verdier for automatisk utfylling av radene. Hvis du velger dette
alternativet, utfør disse trinnene:
a) Legg inn en startverdi i feltet Start.
b) Legg inn en sluttverdi i feltet Slutt.
c) Skriv inn økningen i verdien i feltet Inkrement.
Antall punkter beregnes og vises i feltet Antall punkter.
9. Velg Forbind fra liste for å tilknytte data i en annen TI-Nspire™- applikasjon.
Merk: Denne listen fylles ut bare når data finnes i andre applikasjoner og inkluderer en
kolonneetikett.
10. Velg Forbind til liste for å linke til symboltabellen og gjøre denne informasjonen tilgjengelig for
andre TI-Nspire™-applikasjoner.
Merk: Forbind er standardinnstilling for de fleste
sensorer.
Viktig: Hjerterytme- og blodtrykksensorer krever
en enorm datamengde for å være nyttige, og
standard for disse sensorene er å ikke være
tilknyttet for dermed å bedre systemytelsen.
11. Klikk på OK.
En ny kolonne er lagt til tabellen. Denne kolonnen kan
du redigere.
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Legge til en ny beregnet kolonne
Du kan legge til en ekstra kolonne til datasettet. Verdiene i den nye kolonnen beregner du på
grunnlag av et uttrykk der minst en av de eksisterende kolonnene inngår.
Du kan bruke en beregnet kolonne når du finner den deriverte for pH-data.
1. Klikk på Data og Ny beregnet kolonne.
Dialogboksen Kolonnealternativer åpnes.
2. Skriv inn det lange navnet for kolonnen i feltet
Navn.
3. Skriv inn det forkortede navnet i feltet Kortnavn.
Merk: Dette navnet blir vist dersom kolonnen ikke
kan utvides til hele navnet.
4. Legg inn enhetene som skal brukes.
5. Velg presisjonsgraden fra rullegardinlisten Vist
presisjon.
Merk: Standardpresisjonen er relatert til sensorens
presisjon.
6. Legg inn en beregning som inkluderer et av
kolonnenavnene i feltet Uttrykk.
Merk: Systemangitte kolonnenavn avhenger av
valgt(e) sensor(er) og eventuelle endringer gjort i
navnefeltet i Kolonnealternativer.
Viktig: Uttrykksfeltet er avhengig for store og små
bokstaver. (Eksempel: "Trykk" er ikke det samme
som "trykk".)
7. Velg Forbind til liste for å linke til symboltabellen
og gjøre denne informasjonen tilgjengelig for andre
TI-Nspire™-applikasjoner.
Merk: Forbind er standardinnstilling for de fleste
sensorer.
Viktig: Hjerterytme- og blodtrykksensorer krever
en enorm datamengde for å være nyttige, og
standard
for disse sensorene er ikke å være tilknyttet
for dermed å bedre systemytelsen.
8. Klikk på OK.
Den nye beregnede kolonnen er opprettet.

Tilpasse grafen til innsamlede data
Du kan tilpasse grafen ved å legge til tittel, endre farger og angi områder
for aksene.
Når du legger til en tittel for en graf, vises tittelen i området Vis detaljer.
Tittelen skrives ut sammen med grafen når du skriver ut grafen.
Legge til en tittel
1. Klikk på Graf og Graftittel. Dialogboksen Graftittel åpnes. Hvis det
er to grafer i arbeidsområdet, har dialogboksen to tittelalternativer.
2. Skriv inn navnet, for eksempel Kaldt og varmt, i feltet Tittel eller
a) Skriv inn navnet på den første grafen i feltet Graf 1.
b) Skriv inn navnet på den andre grafen i feltet Graf 2
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3. Velg Aktiver i dialogboksen Graftittel dersom du
vil vise tittelen.
Merk:
Bruk alternativet Aktiver når du vil skjule eller vise
graftittelen etter behov.
4. Klikk på OK.
Tittelen Kaldt og varmt kommer fram.

Stille akseområder for en graf
Endre minimums- og maksimumsverdier for x- og y-aksen:
1. Klikk på Graf og Vindusinnstillinger…. Dialogboksen
Vindusinnstillinger åpnes.
2. Skriv inn de nye verdiene i ett eller flere av disse feltene:
– X Min, – X Maks – Y Min og – Y Maks
3. Klikk på OK. Applikasjonen vil bruke disse nye verdiene for grafens
visuelle område til du endrer området eller endrer datasett.
Stille akseområder for to grafer
Når du arbeider med to grafer, angi to minimums- og maksimumsverdier
for y-akse, men bare ett sett med verdier for x-aksen.
1. Klikk på Graf og Vindusinnstilling. Dialogboksen Vindusinnstillinger
åpnes.
2. Skriv inn de nye verdiene i ett eller flere av disse feltene:
– X Min, – X Maks, – Graf 1: Y Min, – Y Maks, – Graf 2: Y Min og – Y
Maks
3. Klikk på OK. Applikasjonen vil bruke disse nye verdiene for grafens
visuelle område til du endrer området eller endrer datasett.
Stille inn akseområder direkte på grafskjermen
Du kan endre maksimums- og minimumsverdier for x- og y-aksen direkte
i hver av endene på de to graf-aksene.
1. Klikk i den valgte ytterverdien du vil endre.
2. Skriv inn en ny ytterverdi.
Ytterverdien er endret, og grafen er tegnet på nytt tilpasset endringen i
verdien.
Å velge datasett som skal plottes
For å lagre datasett eller kjøre flere forsøk, velg dataene som skal plottes.
1. I Vis detaljer i grafvisningen klikker du her på
datasettnavnet run1. Alternativt Graf og Velg
datasett. Listen over tilgjengelige datasett åpnes.
2. Velg ett av følgende:
• Navn. Plott et spesifikt datasett.
• Alle. Plott alle datasett.
• Mer…. I dialogboksen Velg kan du velge en
kombinasjon av datasett som skal plottes.
3. Klikk på OK.
Valgt€ datasett vises.
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Autoskaler en graf
Bruk alternativet autoskalering for å vise alle plottede punkter. Autoskaler nå er nyttig etter at du har
endret området for x- og y-aksen, eller du zoomer inn eller ut i en graf. Du kan også definere den
automatiske innstillingen som skal brukes for autoskalering under og etter en innsamling.
Autoskaler nå ved bruk av applikasjonsmenyen
Klikk på Graf og Autoskaler nå. Grafen viser nå alle de plottede punktene.
Autoskaler nå ved bruk av kontekstmenyen
1. Åpne kontekstmenyen ved å høyreklikke i grafområdet.
2. Klikk på Vindu/Zoom og Autoskaler nå. Grafen viser nå alle de plottede punktene.
Definere autoskalering under en innsamling
Det finnes to alternativer for bruk av automatisk autoskalering under en innsamling:
1. Klikk på Alternativer og Innstillinger for
autoskalering. Dialogboksen for Innstillinger
for autoskalering åpnes.
2. Åpne rullegardinlisten Under innsamling.
3. Velg ett av disse alternativene:
• Autoskaler større
Utvider grafen etter behov for å vise alle
punktene mens du samler dem.
• Ikke autoskaler
Grafen endres ikke under en innsamling.
4. Klikk på OK for å lagre innstillingene.
Definere autoskalering etter en innsamling
Det er tre alternativer for innstilling av automatisk autoskalering etter en innsamling:
1. Klikk på Alternativer og Innstillinger for autoskalering. Dialogboksen for Innstillinger for
autoskalering åpnes.
2. Klikk på ¢ for å åpne rullegardinlisten Etter innsamling.
3. Velg ett av disse alternativene:
• Autoskaler til data
Utvider grafen til å vise alle datapunkter. Dette alternativet er standardinnstillingen.
• Autoskaler fra null
Endrer grafen slik at alle datapunktene, inkludert utgangspunktet, vises.
• Ikke autoskaler
Grafinnstillingene blir ikke endret.
4. Klikk på OK når du vil lagre innstillingene.

Velge et dataområde
I flere situasjoner kan det være nyttig å velge et dataområde på grafen, for eksempel ved å zoome inn
eller ut, når du vil stryke/ikke-stryke data og undersøke innstillinger. Slik kan du velge et område
1. Plasser markøren ved begynnelsen av området.
2. Dra markøren over grafen til slutten av det valgte
området. Det valgte området er angitt med grå
skyggelegging.
3. Utfør en av disse handlingene:
– Zoom inn eller ut
– Stryke eller ikke-stryke data
– Undersøk innstillinger
Du kan zoome inn på et delsett av innsamlede punkter.
Du kan også zoome ut fra en tidligere zoom eller utvide
grafvinduet utover de valgte datapunktene.
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Zoome inn på en graf
1. Velg området du vil zoome inn på.
2. Klikk på Graf og Zoom inn. Grafen justeres, og bare
området du har valgt vises.
Det valgte X-området brukes som det nye X-området.
Y-området autoskaleres for å vise alle de graftegnede
datapunktene i det valgte området.
Bildene viser en opprinnelig visning og inn-zooming utført
flere ganger (eller som et valgt område).
Zoome ut fra en graf
Velg Graf og Zoom ut. Grafen er nå utvidet. Hvis zoom inn går forut for zoom ut, viser grafen
innstillingene slik de var før den ble zoomet inn. Hvis du for eksempel har zoomet inn to ganger, vil
den første ut-zoomingen vise vinduet slik det var etter den første inn-zoomingen. Bruk Autoskaler nå
for å vise hele grafen med alle datapunktene fra flere inn-zoominger.

Endre punktvisningen
Du kan justere hvordan punktene vises på grafer, endre punktfargen og endre symbolene for
punktmarkører.
Å stille inn punktalternativet:
På følgende måte kan du indikere hvor ofte merker blir vist på grafen og
om det skal brukes en forbindelseslinje:
1. Klikk på
. Dialogboksen
Punktalternativer åpnes.
2. Velg et alternativ for Merk fra rullegardinlisten.
• Ingen: Ingen punktbeskyttere.
• Regional: Periodiske punktbeskyttere.
• Alle: Alle datapunktene har en punktbeskytter.
3. Velg
Forbind datapunkter for å vise en linje mellom punkter
eller
Fjern Forbind datapunkter når du vil fjerne linjestykkene mellom punktene.
Følgende framstilling viser eksempler på noen av punktmerkealternativene:
Regional: Forbinde datapunkter er valgt:
Alle:
Forbinde datapunkter ikke valgt:
Ingen:
Forbinde datapunkter er valgt:

Endre punktfarger
Bruk dette alternativet når du vil
endre fargen på merkene fra
standardinnstillingene:
1. Klikk på punktindikatoren til den
grafen som du ønsker å endre
farge på. I dette eksemplet er
indikatoren en blå femkant:
2. Velg ny farge i dialogboksen
Kolonnealternativer.
Punktfargen endrer du ved å klikke
på OK.
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Velge punktmarkører
Du kan bruke dette alternativet når du
vil endre fargen på merkene fra
standardinnstillingene:
3. Klikk på punktmarkøren til den
grafen som du ønsker å endre
markøren til. I dette eksemplet er
markøren en blå femkant:
4. Velg ny punktmarkør i
dialogboksen Kolonnealternativer.
Punktmarkøren endrer du ved å klikke
på OK.

Velge avhengig(e)/uavhengig(e) variabelkolonne(r)
Ved å bruke alternativet Velg variabel for X-akse kan du velge kolonnen som ble brukt som
uavhengig variabel ved plotting av dataene. Denne kolonnen brukes for alle grafer:
1. Klikk på Graf og Velg variabel for X-akse.
2. Velg variabelen du vil endre. Etiketten for X-aksen på grafen endres og grafen ordnes på nytt ved
bruk av den nye uavhengige variabelen for plotting av dataene.
Ved bruk av alternativet Velg variabelen for Y-akse kan du velge hvilke avhengige variable
kolonner som skal plottes på vist(e) graf(er):
1. Klikk på Graf og Velg variabelen for Y-akse.
2. Velg ett av følgende:
• En variabel fra listen. Listen er en kombinasjon av avhengige
variabler og antallet datasett.
• Mer. Ved å velge Mer, åpnes dialogboksen Velg. Bruk den når du
ønsker å velge en kombinasjon av datasettvariabler som skal vises.

Vise og skjule detaljer
Du kan skjule deler av skjermen for å få en større skjermbildevisning.
Eksemplet til høyre viser skjerm med og uten Vis detaljer
Skjule detaljer:
Klikk på Alternativer og Skjul detaljer. Følgende deler av
skjermen er skjulte:
• Visningskategorier for Vernier DataQuest™-applikasjonen
• Vis detaljer-området
• Datainnsamlingskontroller
Vise detaljer:
Klikk på Alternativer og Vis detaljer.
Menyen endres fra Skjul detaljer til Vis detaljer.
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Stryke og gjenopprette data
Du stryker data på denne måten:
1. Åpne datasettet som inneholder dataene som
skal strykes.
2. Klikk på Tabellvisning
.
3. Velg startraden og rull ned til sluttpunktet.
Velg området:
Dra markøren til bunnen eller toppen av
skjermen (avhengig av retningen for valget)
når du velger området utenfor synsområdet.
Skjermen vil rulle slik at du kan se utvalget.
I dette eksempelet er rad 11 valgt som
startrad, og rad 100 som siste.
4. Klikk på Data og Stryk data.
5. Velg ett av følgende
• I valgt region:
Stryk dataene fra området du har valgt.
• Utenfor valgt region:
Stryk alle dataene bortsett fra området du
har valgt.
De valgte dataene er fjernet fra tabellen.

Gjenopprette strøkne data
Du kan gjenopprette tidligere strøkne data i alle
visninger:
1. Velg området med data som skal
gjenopprettes. Hvis du skal gjenopprette alle
strøkne data, start ved trinn to.
2. Klikk på Data og Gjenopprett data.
3. Velg ett av følgende:
• I valgt område
Gjenopprett data i valgt område.
• Utenfor valgt område
Gjenopprett data utenfor valgt område.
• Alle data
Gjenopprett alle data.
Det er ikke nødvendig å velge data.
Dataene er gjenopprettet.

Repetere en datainnsamling
Bruk alternativet Repeter til å gjenta datainnsamlingen. Med dette alternativet kan du
• velge datasettet du vil repetere
• ta pause i avspillingen
• kjøre avspillingen trinn for trinn
• justere avspillingshastigheten
• repetere avspillingen
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Velge datasett for repetering
Du kan repetere ett datasett av gangen. Som standardinnstilling gjengis det siste datasettet ved bruk
av den første kolonnen som basiskolonne, for eksempel tidsreferanse.
Hvis du har flere datasett og ønsker et annet datasett eller en annen
basiskolonne enn standardinnstillingen, kan du velge hvilket datasett som
skal kjøres samt basiskolonnen.
Slik velger du datasett for repetering:

1. Klikk på Eksperiment, Repeter og Avanserte innstillinger.
Dialogboksen for avanserte repeteringsinnstillinger åpnes.
2. Velg datasettet som skal repeteres fra rullegardinlisten Datasett.
Merk: Endring av kjøringen i valgverktøyet for datasett påvirker ikke avspillingsvalget. Du må
spesifisere hvilket datasett i Eksperiment, Repeter og Avanserte innstillinger.
3. (Valgfritt) Velg en ny verdi fra rullegardinlisten Basekolonne. Den valgte kolonnen fungerer som
"tidskolonnen" for repeteringen.
Merk: Basekolonnen skal være en strengt økende liste med numre.
4. Klikk på Start for å starte avspillingen og lagre innstillingene.
Merk: Datasett og Basekolonne er basert på antallet lagrede kjøringer og sensortype.
Starte en avspilling
Du starter en avspilling på denne måten:
Velg Eksperiment, Repeter og Start avspilling. Avspilling av
datasettkjøringen starter og kontrollknappene for datainnsamling endres:
Stopp avspilling
Pause
Gjenoppta
Avanser én. Knappen er bare aktiv under en pause.
Ta pause i en avspilling
For å ta pause i avspillingen:
Velg Eksperiment og Repeter. Velg Pause eller klikk
Følgende skjer:
• Avspillingen tar pause.
• Menyalternativet endres til Gjenoppta.
•
•

Knappen blir endret til
.
Menyalternativet Avanser én blir aktivt:

i panelet.

.

Gjenoppta en avspilling
Gjenoppta avspillingen etter pause:
Velg Eksperiment, Repeter og Gjenoppta.
Alternativt klikker du på
Avspillingen gjenopptas.

i panelet.

Kjøre avspillingen trinn for trinn
Bruk dette alternativet til å kjøre avspillingen trinn for trinn.
Avspillingen må være valgt og ha pause.
Du kjører avspillingen som har pause på denne måten:
Velg Eksperiment, Repeter og Avanser én.
Alternativt klikker du på
i panelet, og deretter
.
Avspillingen går framover trinn for trinn.
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Justere avspillingshastigheten
Du justerer avspillingshastigheten på denne måten:
1. Velg Eksperiment, Repeter og Avspillingshastighet.
Boksen Avspillingshastighet åpnes.
2. I feltet Avspillingshastighet klikker du på  for å åpne rullegardinlista.
3. Velg avspillingshastigheten. Normal hastighet er 1.00. En høyere verdi
gir raskere avspilling, og en lavere verdi gjør avspillingen langsommere.
4. Velg ett av følgende alternativer:
• Klikk på Start for å starte avspillingen og lagre innstillingene.
• Klikk på OK for å lagre innstillingene for bruk ved neste avspilling.
Repetere avspillingen
1. Velg Eksperiment, Repeter og Start avspilling.
2. Klikk på Start for å starte avspillingen og lagre innstillingene.

Justere derivertinnstillinger
Bruk dette alternativet når du vil velge antallet punkter som skal brukes i beregning av den deriverte.
Denne verdien påvirker tangentverktøyet, hastighets- og akselerasjonsverdier.
Derivertinnstillinger for pH finner du ved å bruke en beregnet kolonne.
Applikasjonen Vernier DataQuest™ kan bestemme en numerisk derivertverdi fra en dataliste i
henhold til en annen dataliste. Dataene kan samles med sensorer, manuell registrering eller tilknyttes
andre applikasjoner. Den numeriske derivertverdien kommer fram ved å bruke en beregnet kolonne.
Du bestemmer numerisk den førstederiverte av liste B i henhold til liste A ved å legge inn følgende
uttrykk i dialogboksen Kolonnealternativer:
derivert(B,A,1,0) eller derivert(B,A,1,1)
Du bestemmer numerisk den andrederiverte av liste B i henhold til liste A ved å legge inn følgende
uttrykk:
derivert(B,A,2,0) eller derivert(B,A,2,1)
Den siste parameteren er 0 eller 1, avhengig av metoden du bruker. Når den er 0, brukes et vektet
gjennomsnitt. Når den er 1, brukes en tidsskiftet derivertmetode.
Merk: Den første beregningen av den deriverte (vektet gjennomsnitt) bruker tangentverktøyet
til å vise stigningen ved et datapunkt ved undersøkelse av data. (Analyser og Tangens).
Merk: Beregningen av derivert bygger på rader. Det anbefales å sortere liste A i stigende rekkefølge.
1. Klikk på Alternativer og Derivertinnstillinger. Dialogboksen
Innstillinger åpnes.
2. Velg antallet punkter fra rullegardinlista.
3. Klikk på OK.

Tegne og slette plottet for en prognose
Tegne en prognose for et forsøk
Bruk dette alternativet når du vil legge punkter på en graf som du mener forutsier resultatet i et
eksperiment: I Grafvisning
:
1. Høyreklikk i grafvinduet og velg Tegn forutsigelse (prognose)
og Tegn.
2. Flytt markøren og klikk der hvor du vil plassere et punkt.
3. Trykk på Esc-tasten for å avslutte tegneverktøyet. Bildet til
høyre er et eksempel på en tegnet prognose.
Slette en prognose
Høyreklikk i grafvinduet og velg Tegn forutsigelse (prognose) og
Tøm.
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Tilpasning til en bevegelse
Bruk dette alternativet når du vil lage et tilfeldig plott av posisjon eller fart som funksjon av tid.
Denne funksjonen er tilgjengelig ved bruk av sensoren CBR 2™ eller Go!™Motion®.
Å sette opp et plott for en bevegelse
1.
2.
3.
4.

Koble til bevegelsesdetektoren.
Velg Grafvisning
og høyreklikk i grafvinduet.
Klikk på Bevegelsesmatch.
Velg ett av følgende alternativer:
• Ny posisjonslikhet. Et tilfeldig posisjonsplott settes opp.
• Ny hastighetslikhet. Et tilfeldig hastighetsplott settes opp.

Den svarte grafen på bildet til høyre er et eksempel på et tilfeldig posisjonsplott som ble satt opp ved
å klikke på Ny posisjonslikhet.
®
Den røde grafen viser posisjonstilpasningen registrert ved hjelp av sensoren Go!™Motion .
Merk: Klikk på
når du velger å ta opp en ny posisjons- eller hastighetstilpasning
uten å fjerne det eksisterende plottet.
Fjerne et tilfeldig plott
Du fjerner det tilfeldige plottet du satte opp på denne måten:
Høyreklikk i grafvinduet og klikk på Bevegelsesmatch og Fjern like.

Skrive ut data
Du kan bare skrive ut fra datamaskinen. Du kan skrive ut alle enkle, viste aktive visninger. Med
alternativet Skriv ut alt, kan du skrive ut:
•
•
•

En datavisning.
Alle datavisningene.
En kombinasjon av datavisningene.

Alternativet Skriv ut alt fungerer ikke i applikasjoner utenfor Vernier DataQuest™-applikasjonen.

Skrive ut datavisninger
Du skriver ut en datavisning på denne måten:
1. Klikk på Fil og Skriv ut.
Dialogboksen Skriv ut for utskrift åpnes.
2. Velg Skriv ut alt fra rullegardinlisten utskrift
av.
3. Velg flere alternativer ved behov.
4. Klikk på Skriv ut for å sende dokumentet til
skriveren.
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Innstilling av alternativer for Skriv ut alt
Du velger alternativet Skriv ut alle innstillinger på denne måten:
1. Klikk på Alternativer og Skriv ut alle innstillinger…. Menylista for Skriv ut alle innstillinger
åpnes.
2. Velg ett av følgende alternativer:
• Skriv ut aktuell visning. Den gjeldende visningen sendes til skriveren.
• Skriv ut alle visninger. Alle tre visninger (måler, graf og tabell) sendes til skriveren.
• Mer…. Bare visningene du velger blir sendt til skriveren.
Hvis du velger Mer… kommer dialogboksen til
høyre opp:
– Velg visningene som skal skrives ut
– Klikk på OK
Innstillingene for Skriv ut alt er nå fullførte og de
kan nå brukes ved utskrift.

Bruke sensorene og data med andre applikasjoner
Ved hjelp av Vernier DataQuest™-applikasjonen kan du bruk sensorer til å overføre data til andre TINspire™-applikasjoner:
•
•
•

Grafer
Data og statistikk
Lister og regneark

Det er best at du bare har ett dokument åpent mens du utfører eksperimenter. Det er nemlig ikke
sikkert at systemet kan bestemme hvilket av dokumentene som skal brukes med sensoren dersom
flere dokumenter er åpne.

Samle data i andre applikasjoner
Først bruker du Vernier DataQuest™-applikasjonen til datainnsamling med aktuell sensor slik det er beskrevet tidligere i
dette kapitlet.
I et eksperiment med en avstengt gass har du for eksempel
registrert sammenhørende verdier for trykk og volum.
Til høyre ser du en Grafisk visning for resultatene fra
eksperimentet
Data fra eksperimentet kan du arbeide videre med i en eller flere av applikasjonene Grafer, Data og
statistikk og Lister og regneark. Slik kan du overføre data til for eksempel Graf-applikasjonen:
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Under fanen Dokumentverktøy
velger du
Send til og Grafer.

Etter at data er overført kan du få du fram dette vinduet i Grafapplikasjonen:

I applikasjonen finner du verktøy som du kan bruke til å
analysere datamaterialet.

Etter at du har overført samme data til Lister og regnearkapplikasjonen kan du utføre en regresjonsanalyse.

I Graf-applikasjonen kan du nå tegne en regresjonskurve.

For den avstengte gassmengden viser potensregresjonen at
volum og trykk er tilnærmet omvendt proporsjonale.
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En overføring til Data og statistikk -applikasjonen gir i dette
tilfellet et XY-linjeplott.

Etter overføring av data til Data og statistikk -applikasjonen
kan du også utføre en regresjonsanalyse.
Også en del andre statistiske egenskaper kan du finne i
denne applikasjonen.

I applikasjonen Data og statistikk kan du raskt bytte om
aksene.
1. Klikk på teksten “run1.volum” på xaksen.
2. Klikk på den nye variabelen run1.trykk
i menyen som kommer fram.
Dataene blir med det samme plottet på nytt.
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Spørsmål og svar
Læreren kan sende deg mange forskjellige typer spørsmål. I denne applikasjonen lærer du bl.a.
hvordan du kan svare på de ulike spørsmålstypene.

Verktøylinjen i spørsmål
Når du åpner et dokument med et spørsmål, vil du se en verktøylinje med noen verktøyalternativer.
Du åpner verktøymenyen ved å klikke
.

Menylista
Du kan bl.a.
1. slette svar
: Her kan du slette svarene i nåværende spørsmål
eller i dokumentet.
2. kontrollere svar
: Dersom læreren har aktivert Kontroller selvmodus for et spørsmål, klikker du her for å vise det korrekte svaret.
: Her kan du sette inn en boks med
3. sette inn uttrykk og likninger
et matematisk uttrykk eller en kjemisk likning
: Klikk på dette verktøyet når du vil formatere den
4. formatere
valgte teksten i svaret ditt som hevet eller senket tekst. ( -boksen
i
bruker sitt eget formateringsverktøy. Derfor virker ikke
boksen.)

Typer av spørsmål
Det er mange slags spørsmål som du kan bli stilt, men måten du svarer på er stort sett den samme
for hvert av dem.
•

•

•

•

•

•

Flervalg
– Egendefinert
– ABCD
– Sann/Usann
– Ja/Nei
– Alltid/Noen ganger/Aldri
– Enig/Uenig
– Svært enig/Svært uenig
Åpent svar
– Forklaring (ikke auto-karakterer)
– Tekstmatch (auto-karakterer)
Ligninger og uttrykk
– y=
– f(x)=
– Uttrykk
Koordinatpunkter og lister
– (x,y) numeriske inndata
– Rullegardinspunkt(er)
– Liste(r)
Bilde
– Merke(Etikett)
– Punkt på
Kjemi
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Svare på hurtigtestspørsmål
Når lærere sender hurtigtester i løpet av en time, åpnes spørsmålet som et nytt dokument oppå
hvilket som helst dokument som du har åpent akkurat da.
Du kan åpne andre applikasjoner for å gjøre beregninger og sjekke eller slette svar før du sender
svarene på et spørsmål eller en hurtigtest.

Åpne andre applikasjoner
Hvis læreren tillater det, kan du i hurtigtesten forlate spørsmålet midlertidig for å utføre beregninger
eller åpne andre dokumenter for å finne fram til svaret på spørsmålet. Du kan for eksempel åpne
Kladdeark for å utføre en beregning, eller du kan åpne applikasjonen Lister og regneark og kopiere
data derfra til et spørsmål av liste-typen. I et listespørsmål kan du koble til variabler fra Vernier
DataQuest™ eller Lister og regneark.
Du kan på denne måten gå inn på andre applikasjoner mens du er på skjermbildet for Hurtigtest:
1. Åpne et nytt dokument
2. Velg en applikasjon
3. Når du er ferdig, klikker du på ikonet for Hurtigtest
Når du svarer på en test, blir svaret ditt øyeblikkelig sendt til lærerens datamaskin, og læreren kan
samtidig se svarene.

Vis arbeidet
Læreren kan be om at du viser arbeidet bak svaret. Svarområdet har felter der du kan skrive
innledende arbeid, trinnene i arbeidet og det endelige svaret.

Svare på forskjellige spørsmålstyper
•
•
•

•

•

•

•

Flervalg:
Bruk Tab-tasten for å navigere til et svar. Trykk Enter for å markere svaret.
Åpne:
Tast et svar.
Likninger:
Tast et svar. Hvis det er inkludert en graf i spørsmålet, oppdateres grafen når du klikker på Enter.
Alle funksjoner som angis vises på grafen, og markøren blir stående i svarboksen. Du kan ikke
manipulere selve grafen.
Uttrykk:
Tast et svar. Hvis svartypen er et tall, må du svare med et tall. Hvis svartypen er et uttrykk, må du
svare med et uttrykk, for eksempel x+1.
Koordinatpunkter (x,y):
Tast et svar i x-feltboksen og trykk på Tab-tasten for å flytte til y-feltboksen. Skriv inn et svar.
Hvis spørsmålet omfatter en graf, blir grafen oppdatert når du legger inn en funksjon og trykker på
Enter. Du kan bruke Vindu- og Zoom-funksjonene mens du arbeider med grafen.
Markering av koordinatpunkter:
Trykk på Tab-tasten for å flytte markøren til et punkt på grafen. Trykk på Enter for å markere et
punkt på dette stedet. Trykk på Ctrl+Z for eventuelt å angre handlingen.
Lister:
Trykk om nødvendig på Tab for å flytte markøren til den første cellen i listen. Skriv inn et svar, og
trykk på Tab for å flytte til den neste cellen. Skriv inn et svar.
For å koble en kolonne til en eksisterende variabel, velger du kolonnen og klikker på
. Klikk på
Kople til, og klikk på variabelen du vil koble til.
Et listespørsmål virker nesten på samme måte som i Lister og regneark-applikasjonen. I et
listespørsmål kan du ikke
 legge til, sette inn eller slette kolonner
 endre overskriftsraden
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•
•
•

 legge inn formler
 skifte til tabell
 opprette diagrammer
Kjemi:
Tast et svar.
Bilde og etikett:
Trykk på Tab-tasten for å bevege markøren til en etikett på bildet. Tast et svar inn i etikettfeltet.
Bilde og punkter:
Flytt markøren til et punkt på bildet. Trykk Enter for å markere et svar.

Kontrollere svar
Hvis læreren aktiverer egenkontroll på spørsmålet, er
.
1. Klikk på
2. Klikk på Kontroller svar

(Kontroller svar)-alternativet tilgjengelig:

Slette svar
Etter at du har svart på en hurtigtest, kan det hende at du vil endre svaret før du sender det til læreren:
•

Klikk på Meny, Slett svar og Aktuelt spørsmål eller Dokument:
 Aktuelt spørsmål sletter svarene for det aktive spørsmålet.
 Dokument sletter svarene på alle spørsmålene som det aktive dokumentet inneholder.
eller
Hvis du har svart på spørsmålet og er klar til å sende det, har du ennå tid til å slette det før du
sender det til læreren:

•

Klikk på Slett svar for å slette svaret og prøve på nytt.

Sende inn svar
Du sender det endelige svaret til læreren på denne måten:
Klikk på Send inn svar
Svaret sendes til læreren, og den siste skjermen du brukte vises.
Svaret ditt vises på lærerens datamaskin. Kanskje har læreren din stilt inn innsamlingen av svar slik
at du kan sende mer enn ett svar. Hvis dette er tilfelle, kan du fortsette å svare på testen og sende
svar inntil læreren stopper innsamlingen av svar.
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