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1. LINKS OPSLAAN IN DE SOFTWAREVERSIE VAN TI-NSPIRE 

Als je de software opstart, vind je rechts in een tabblad “Links”.  

 

Standaard staan er een aantal links ingevuld. Maar je kan er heel eenvoudig uw interessante links 

aan toevoegen door op “Mijn links beheren” te drukken. 

 

Om een nieuwe link toe te voegen druk je op “Link toevoegen”, vul je de velden “Naam” en “Adres” 

in en bevestig je met OK. 
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2. HANDLEIDINGEN EN INSTRUCTIEFILMPJES 

Vooraleer we een aantal websites bekijken waar materiaal voor de TI-nspire te vinden is, bekijken 

we eerst een aantal sites waar je kan leren hoe je met TI-nspire moet omspringen. 

Tik je “tinspire” in en druk je , dan kom je vanzelf op de officiële site van Texas Instruments 

(http://education.ti.com/educationportal/sites/US/homePage/nspire-family.html ) terecht.  

De standaardlocatie (US Canada) kan je veranderen in bijvoorbeeld België,  Nederland, … .  

Je klikt op “Site” en 

  
en kiest het gewenste land. 

 
Kies je voor België dan verkrijg je onderstaand beeld. 

 

http://education.ti.com/educationportal/sites/US/homePage/nspire-family.html�
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2.1 HANDLEIDINGEN 

Een handleiding voor absolute beginners is te vinden op: 

 

• http://hdl.handle.net/2161/etd.4256 

 

 

 

• http://www.fi.uu.nl/t3/lesmateriaal.html   (bestand Startcursus+TI-Nspire+1.7+v1.pdf) 

 

Pieter Schadron                Bert Boon / Gert Treurniet      

 
 

  

http://hdl.handle.net/2161/etd.4256�
http://www.fi.uu.nl/t3/lesmateriaal.html�


Etienne Goemaere Pagina 5 
 

Wens je een meer complete handleiding dan volg je de link  

 

 
 

In het scherm waar je vervolgens terecht komt,  moet je 

kiezen tussen  

• TI-Nspire™ CAS-rekenmachine met Touchpad en 

• TI-Nspire™ met Touchpad.   

  

 

 

 

Kies je bijvoorbeeld de CAS-versie, dan kom je op een 

webpagina terecht waar het keuzemenu aan de linkerkant 

je doorheen de productinformatie laat navigeren. 

 

 

Klik je op kenmerken, dan ontrolt zich een 

onderverdeling in Productkenmerken en 

Specificaties. 

 

Bij de “Productkenmerken” die dan verschijnen 

is het interessant eens te zien naar: 

• het verschil tussen CAS en numeriek  

• de laatste release. 

Klik je “Downloads” ( ≠  Downloaden en Opslaan) dan word je naar de pagina geloodst met de 

Nederlandstalige handleidingen.  

 

 

Er is een handleiding voor zowel Nederland als 

Nederlandstalig sprekend België. 
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2.2 INSTRUCTIEFILMPJES 

ATOMICLEARNING             (http://movies.atomiclearning.com/k12/ti_nspire_ho/) 

Naast handleidingen vind je op het net ook filmpjes die tonen hoe je de TI-Nspire handheld of 

software gebruikt. De “place to be” is Atomiclearning.  

Stap-voor-stap-filmpjes, gerangschikt volgens toepassing, doen alles haarfijn uit de doeken. 

 

 

 

 

 

 

http://movies.atomiclearning.com/k12/ti_nspire_ho/�
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TEACHERTUBE    ( http://www.teachertube.com/  ) 

 

Ook op teachertube tref je al een schat aan materiaal.  

Maar hier betreft het meer om uitgewerkte activiteiten dan instructiefilmpjes. 

Geef je op http://www.teachertube.com/  de zoekopdracht 

“ti nspire in”, dan krijg je toegang tot heel wat filmpjes.    

 

 
 

 

 

 

 

Bij deze filmpjes horen meestal ook wel andere bestanden als begeleidende word- op pdf-documenten 

en tns-bestanden die dan weer op andere plaatsen te vinden zijn (vooral http://www.nspiringlearning.co.uk ). 

 

Maar laat ons nog even terugkeren naar de Belgische site van Texas-instruments. 

(http://education.ti.com/educationportal/sites/BELGIE/homePage/index.html )  

http://www.teachertube.com/�
http://www.teachertube.com/�
http://www.nspiringlearning.co.uk/�
http://education.ti.com/educationportal/sites/BELGIE/homePage/index.html�
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3. Pagina voor leerkrachten op de Belgische Texas-site 

Klik je de “Docenten”-link aan dan opent zich een pagina met een alle belangrijke services. 
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4. TOESTELLEN ONTLENEN  

Niet onbelangrijk bij de “Services” is het WOLOP-programma (WOrkschop LOan Program) waar je 

terecht kan voor het uitlenen van toestellen. Je kan als school gedurende een periode een aantal 

toestellen uitlenen om leerkrachten en studenten kennis te laten maken met de TI-Nspire. 
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5. SCHATTENJACHT 
 

Een van de belangrijkste vernieuwingen die de TI-Nspire introduceert, is de mogelijkheid om op te 

slaan. Dank zij de generositeit van wiskunde leerkrachten over heel de wereld is er een paar jaar 

na het uitbrengen van de TI-Nspire reeds een heel arsenaal aan uitgewerkte lessen en oefeningen 

te vinden op internet. In de volgende  paragraaf wordt getracht een aantal van de belangrijkste 

schatteneilanden op te sporen en een index van interessante internetadressen te maken. 

5.1  Belgische TI-site 

Zoek je werkmateriaal voor de TI-Nspire vertrekkende 

van de Belgische site van Texas, dan klik je op de 

“Downloaden en opslaan”-link  en vervolgens in de 

rubriek  TI-Nspire™ op de link “Activities”. 

 

 
 

Het resultaat hiervan zijn twee nieuwe links. 

 
 

Klik je op Pre-Loaded documents dan kan je twee 

soorten documenten opslaan: 

• TI-Nspire CAS Math and Science activities 

• TI-Nspire Math and Science activities 

 

Via de “TI-Nspire CAS Math and Science activities”-link sla je een 13 tal tns-bestanden op. 
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Via de “TI-Nspire Math and Science activities”-link sla je ook een 12 tal tns-bestanden op waarvan 

het grootste deel op de CAS-locatie voorkomt. 

 

 
 

De gedownloade bestanden bieden wel een goeie kennismaking met de TI-Nspire software of 
handheld op alle belangrijke vlakken, maar zijn zeker niet Nederlandstalig. 

  
 

  TI-NspireActivities_EN.zip    en TI-NspireCASActivities_EN.zip 
 
Echt Nederlandstalige bijdragen zijn te vinden bij t3vlaanderen en t3nederland. 
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5.2 Vlaams materiaal    http://t3belgium.dd-c.de/  

 
 

Bijdrages voor de TI-Nspire kan je vinden via de gelijknamige link. 

Een aantal lesactiviteiten zijn bereikbaar op 2 manieren. 

 

  

http://t3belgium.dd-c.de/�
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Op de pagina vind je teksten betreffende de lesactiviteiten en een aantal tns-bestanden.  
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Achter de link tns-bestanden schuilen ook een aantal bestanden die bij een paar lesactiviteiten 
horen. 

 

Bekijken we het bestand bij bernouilli-experiment. 

  

  

  

 

lesactiviteiten TI Nspire.zip 
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Tenslotte tref je ook nog materiaal aan bij een aantal cahiers: 

 

• Cahier nr. 15     Informatietechnologie in de wiskundeles 

                          TI-Nspire
TM

CAS handheld: kennismaken met inspirerende voorbeelden 

5.2.1 Berlijnse Boog - futuristische architectuur boven de gracht 

 

 

 

In Hamburg werd in 1998 het startschot gegeven voor 
de bouw van een kantoorgebouw met een futuristische 
architectuur:  de Berliner Bogen (de Berlijnse Boog).  

Het kantoorgebouw is gebouwd boven een gracht.  
Zo kon extra bouwgrond worden verkregen in de 
dichtbebouwde stad Hamburg.         © Jörg Hempel, Aachen 

 Enkele gegevens  kantoorgebouw:  
- bruto oppervlakte ca. 52.000 m²; 
- gebouwd boven een retentiebassin voor regen- en huishoudelijk 
afvalwater; 
- 22 stalen dragers dragen de last van de glazen omhulling en dienen 
als  
  draagconstructie voor de verdiepingsvloeren;  
- binnenafmetingen ca. 140 m x 72 m;  
- hoogte binnenste boog 36 meter;  
- ca. 14.000 m² grote glazen gevel;  
- 8 etages (bovengronds);  
- ca. 32.000 m² te verhuren oppervlakte;  
- plaats voor meer dan 1.000 werkplekken;  
- 190 parkeerplaatsen 

 
Onderstaande is een bewerking van  Einheit 2 Der Berliner Bogen  (Ursula Schmidt, Bärbel Barzel, Kathrin Richter en 
Sabine Wüllner) uit T3-AKZENTE Aufgaben mit TI-Nspire TM/TI-Nspire CAS.  

( CL2007NSPIRECASHR1/D  NSCAS/SL/1E5/G  ISBN 978-934064-74-4) 
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Een architect uit Sjanghai zou graag het paraboolvormig dak 
kopiëren en daaronder een kubusvormig bureaucomplex 
onderbrengen. 
De binnenafmetingen 140 m x 72 m, alsook de hoogte van de 
binnenste boog, wil hij daarbij behouden . 
Welke afmetingen moet de rechthoek onder de boog hebben, 
opdat het volume van het bureaucomplex maximaal zou zijn? 

 

We tekenen een assenstelsel waarvan  

• de y-as door de top van de parabool gaat;  
• waar de x-as samenvalt met de bodem. 
 
Het dak wordt dan beschreven door een parabool die door de 
punten (-36,0), (36,0) en (0,36) gaat.   

            
( ) ( )= − + ⋅ −

= − +2

1y x 36 x 36
36
1 x 36

36

  

 

 

Druk c en kies voor de grafische toepassing. 

Daarin definieer je de functie ( ) = − +2
1

1f x x 36
36

 

 

 

 

   

 

Via b en het kiezen van 4:Venster , 1:Vensterinstellingen 
en e  kunnen we de juiste vensterinstellingen kiezen. 
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- Op de x-as teken je een punt P : 

• druk b ;  
• druk 7 (7:Punten en lijnen); 
• druk 2 (2:Punt op); 
• beweeg de cursor met de touchpad naar de x-as tot die 

vet getoond wordt en druk ·; 
• kies met de touchpad de ligging van het punt, 

let op: het punt niet op een maatstreepje leggen;  
• bevestig door · te drukken;  

 

• benoem het punt onmiddellijk door g P te drukken. 

 

    Als alles naar behoren uitgevoerd werd, dan verschijnt bij het aanwijzen van het punt met de  
    cursor niet zomaar “Punt” maar “Punt P” 

- Spiegel het punt P ten opzichte van de x-as: 

• drukb ; 
• druk B (B:Transformatie); 
• druk 2 (2:Spiegeling); 
• beweeg de cursor met de touchpad naar het punt P  

(er verschijnt ø en de tekst “ punt P ” ); 
• druk 2 ( het punt knippert); 
• we bewegen de cursor nu naar de y-as (tot die knippert) 

en drukken · . 
 

      Benoem dit punt onmiddellijk als Q op dezelfde manier  
      als je deed bij P. 

 

Teken door P en door Q de loodrechte op de x-as: 

• druk b; 
• druk A (A:Constructie); 
• druk 1 (1:Loodrecht); 
• beweeg de cursor naar het punt P, druk ·, zorg dat de x-

as geselecteerd is en druk ·;  
• doe hetzelfde voor het punt Q. 
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Bepaal van de loodlijnen de doorsnede met de parabool (R 
en S): 

• druk b 73 
• wijs  met de cursor: 
o de ene loodlijn aan en druk ·  
o  de parabool aan en druk · 
o de andere loodlijn aan en druk ·  
o de parabool aan en druk · en d 

 
Teken door de punten P, Q, R en S een veelhoek (niet kiezen 
voor een rechthoek): 

• druk b94  
• duid met de cursor achtereenvolgens de punten P, Q , R en 

S aan en drukken telkens · 
• om de constructie te voltooien druk je · en d. 

 
Zet de rand van de veelhoek vet:  
druk b14 , beweeg de cursor naar de veelhoek tot de 
tekst “veelhoek” verschijnt, druk · en selecteer met de 
touchpad de gewenste lijndikte.  

 

 
Vul de veelhoek op: 

• druk /bB2 en  
• kies met de touchpad de gewenste kleur. 

 
Bereken de oppervlakte van de veelhoek: 

• druk b81 ,  
• wijs de veelhoek aan en druk ·. 

 
Koppel deze oppervlakte aan de variabele a: 
• wijs de waarde van de oppervlakte aan,  
• druk h1 tik “a” in  
• en bevestig met · . 
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Als je het punt P beetpakt en beweegt zal de oppervlakte zich mee aanpassen.  

                          

Door het geduldig uitproberen kun je zo een punt P vinden 
waar de oppervlakte maximaal wordt. 

 

Om de x-coördinaat van het punt P, en dus de helft van de basis, te kennen van die rechthoek met 
maximale oppervlakte definieer je: 

• het punt O als snijpunt van x-as en y-as  
o druk b81 ,  
o wijs de x-as aan, druk ·,  
o wijs de y-as aan , druk · en  
o tik onmiddellijk O in. 

 

• het lijnstuk OP 
o druk b75 
o wijs het punt O aan, druk · 
o wijs het punt P aan, druk · 

 

Je meet het lijnstuk OP 
o druk b81 
o wijs het lijnstuk OP aan en druk ·.  

 

 

 

Wijs de lengte van het lijnstuk aan en druk om deze te 
selecteren. 

Druk h1 en tik de variabele “OP” in en druk ·. 
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Voer een Lijsten & spreadsheettoepassing in: 

• druk c 
• selecteer met de touchpad het 4de icoontje 

 

Benoem de eerste kolom met “lengte” door met de pijltoets ` 
tot helemaal bovenaan te gaan, op · te drukken en de 
tekst “lengte” in te tikken. Bevestig door op · te drukken.  

Ga naar de onderliggende cel eronder, druk b321 , 
tik de naam van de variabele “OP” in en druk ·. 

 
Hetzelfde herhalen we voor de tweede kolom die we de naam oppervlakte meegeven en die we 
koppelen aan de variabele a 

 

Met /¥ keer je terug naar het grafisch scherm en daar sleep je het punt P tussen zijn minimale 
en maximale waarde. 

    

Keer je terug naar de lijst toepassing (met /¦¦) dan zie je 
dat de twee lijsten ingevuld zijn. 
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Druk c en voeg een Grafiektoepassing in. 

Druk b34(4:Scatterplot (puntenwolk)). 
Vul naast x en y de lijstnamen (niet de variabelen) “lengte” en 
“opp” in. 

Druk b41 (1:Vensterinstellingen) en kies een gepast 
venster voor een grafische voorstelling van de lijsten A en B: 

xMin =-10  xMax = 45   yMin = -500    yMax = 1300.  

 

Druk b51  (1:Grafisch spoor.) 

Met de touchpad  kun je naar het hoogste punt van het 
diagram bewegen. 

 

Daar lees je af dat de oppervlakte van de rechthoek maximaal 
is als =OP 21,06  

De zijde meet dus ongeveer 42,12 m. 
 

 

Uiteraard is dit maar een benadering.  

Het maximum dat afgelezen wordt komt uit de aangemaakte tabellen en deze waren op hun beurt 
het gevolg van het slepen van een punt. 

 

Als we bedenken dat de oppervlakte van de rechthoek 
ontstaat door de basis ( OP x⋅ =2 2 ) te vermenigvuldigen 

met de hoogte ( )f x x = − + 
 

2
1

1 36
36

dan wordt die 

oppervlakte beschreven door de derdegraadsfunctie 

( ) ( )f x x f x x x = ⋅ = − + 
 

3
2 1

12 72
18

. 

We laten deze functie tekenen in een ons grafisch venster. 

Definieer je hier een grafisch spoor dan kan je de coördinaat 
van het maximum iets preciezer bepalen. 
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Je kan het maximum ook vinden in een 
rekenmachinetoepassing met de functie fMax(functie, 
variabele, ondergrens, bovengrens). De maximale 
oppervlakte is dat de functiewaarde van die oplossing voor f2  

 

De maximale inhoud van het bureaucomplex is dan 139 672,577 122 m³. 

 

Je kan het maximum ook vinden door van de afgeleide 
functie de nulwaarden te berekenen en het tekenverloop van 
die afgeleide te controleren: 

• Tik solve( in ,  
• druk t ,  
• selecteer met de touchpad de juiste template en druk ·,  
• vul het sjabloon aan  
• en druk /·. 

 

 

 

  Berlijnse boog.tns 
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• Cahier nr. 21    De TI-Nspire in de 2de graad 

                         Een concrete handleiding voor de klaspraktijk

 

5.2.2 Werken met parameters via schuifregelaars        (3.7 pag 16) 

Wanneer je een nieuw type voorschrift bespreekt, kan het interessant zijn om te laten zien wat 

er gebeurt als een bepaalde parameter verandert. We bespreken hier het voorbeeld van een 

eerstegraadsfunctie met een voorschrift van de vorm y a x= ⋅ . 

- Druk c en kies voor een grafiekentoepassing. 

- Voer bij f1(x) het functievoorschrift a x⋅  in  

(het maalteken moet er staan, anders heb je de 

variabele ax). 

- Druk b1A , tik de naam van de parameter in en 

druk· . 
 

Wanneer de cursor naar de schuifregelaar brengt, drukt, 

kan je de schuifregelaar bewegen om de waarde van de 

parameter te veranderen. Je ziet onmiddellijk de invloed 

hiervan op de grafiek van de functie. 
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Instellingen van de schuifregelaar aanpassen 

Druk je, terwijl de schuifregelaar geselecteerd is, / b, 

dan kan je de instellingen van de schuifregelaar 

aanpassen naar uw wensen. 

 

 

Niet in het cahier opgenomen is de manier om zelf een schuifregelaar te definiëren.  
Vooral als je met meerdere schuifregelaars moeten werken, is het schermpje van de handheld 
nogal vlug aan de krappe kant en is de aanwezigheid van die schuifregelaar in het grafiekvenster 
storend. 

Druk c, selecteer het derde icoontje en druk·. 

Splits het venster horizontaal op in twee horizontale delen 
(~523·) 

Teken in het bovenste venster  

• een lijnstuk A1B1 (b 7 5)  
• , op dat lijnstuk een punt C1 (b 7 2)  
• en tenslotte het lijnstuk A1C1. 

 

Meet de lengte van het lijnstuk [A1B1].  (b 8 1) 

Wijs die lengte aan, druk h1, tik “l1” in en druk ·. 

Meet de lengte van het lijnstuk [A1C1].  (b 8 1) 

Wijs die lengte aan, druk h1, tik “k1” in en druk ·. 

 

Tik de tekst “ k1
l1

” in :b 1 6 : selecteer 


 en  

druk ·  K 1 ¤ L 1 ·. 
 

Bereken deze uitdrukking: druk b 1 8 ,wijs de 
uitdrukking  aan en druk tweemaal L . 

Sleep het resultaat naar een zichtbare plaats en druk ·. 
 
Wijs met de cursor het resultaat van de verhouding aan,druk 
h1 , tik “v1” in en drukken ·. 
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Wil je a laten variëren tussen -10 en 10: 

tik de tekst “ ⋅ −20 1 10v ” in, 

laat de waarde van de uitdrukking berekenen 

en wijs ze toe aan de variabele a. 

 

We verbergen nu zowel te schaal (b 2 7) 

als de alle tekst (b13) behalve a. 

 

Als we nu het punt binnen het interval verslepen zal de 
waarde van a variëren tussen -10 en 10. 

 

Als we nu bijvoorbeeld in het venster eronder een Grafieken 
& Meetkundetoepassing toevoegen en daar de functie f1(x) 
gelijkstellen aan ⋅a x , vervolgens met / e naar het 
bovenste venster gaan, dan kunnen we door het punt binnen 
het interval te verslepen de rechte in het venster eronder een 
andere stand meegeven. 

 

Wil je dat de parameter per 0.5 verspringt dan kun je de 
formule voor a (na terug zichtbaar maken) aanpassen naar 
(1/2)*int(2*(20*v1-10)) 
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5.3 Materiaal bij de Noorderburen    

Je vertrekt best van de hoofdsite van Texas-instruments: 

• in de adresbalk “tinspire” intikken en  

drukken 

• site aanklikken 

• als land Nederland kiezen 

 

 

 

 
De Nederlandse databank met TI-Nspire materiaal kan je op verschillende manieren bereiken. 

 
  

 

De aangeboden databank, onderverdeeld in een aantal subrubrieken, bevat voor het moment een 

15-tal bijdrages. 
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Klik je bijvoorbeeld op Algebra, dan krijg 

een overzicht van het aangeboden Algebra-

materiaal. 

 

 
 

Kies je bijvoorbeeld voor de derde Wet van 

Kepler, dan krijg je de mogelijkheid om 

zowel teksten als TI-Nspirebestanden te 

downloaden. 

 

 
  

 
Laat ons eens het materiaal betreffende de derde wet van Kepler bekijken. 
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5.3.1 De derde wet van Kepler      (Epi Van Winsen) 
 
Veel van het aangeboden materiaal is uiterst verzorgd.  
Meestal vind je zowel voor de begeleidende tekst als voor het ti nspire-bestand ( *.tns) een 
leerlingen als een docentenversie. 

Leerlingenmateriaal (Keplerleerlingenmateriaal.doc) 
 

Doelen:  

o Gebruiken van regressie op de TI-Nspire™  
o Gebruik van “logaritmisch papier”  
o Bestuderen van de planeetbanen 
 

 

 

 

 

Druk op de c key. 
 
Kies 7: Mijn Documenten 
 
Zoek en selecteer het bestand kepler NLst.tns 
 
 

 

Gebruik  / ¢ om naar de volgende pagina te bladeren om meer 
over dit project te lezen. 
 
Op pagina 1.2 zijn de gemiddelde afstand tot de zon in meter en 
de omlooptijd in dagen van de 8 planeten gegeven. 
 
Let op dat de afstanden allemaal *1012 hebben staan, 
waarschijnlijk net niet zichtbaar. 

 

In een Gegevens en statistiek venster (c 5 Gegevensverwerking 
en Statistiek) is snel een plot van deze data te maken. 
Kies horizontaal de variabele afstand en verticaal de omlooptijd. 
 
 
Machtsregressie geeft de derde wet van Kepler.  
Zoek uit wie Kepler was, wanneer hij leefde en hoe deze derde 
wet van Kepler geformuleerd wordt. 

 . . . 
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Docenten materiaal (keplerdocenthanleiding.doc) 
 
Doelen:  
o Gebruiken van regressie op de TI-Nspire™ 
o Gebruik van “logaritmisch papier”  
o Omschrijven van logaritmische formules naar machtsformules 
o Bestuderen van de planeetbanen 

 
 

Druk op de c key. 

Kies 7: Mijn Documenten 

Zoek en selecteer het bestand keplerNLte.tns. 

De spreadsheet softwareview is als bijlage afgedrukt. Daar 

zie je alle getallen in één oogopslag 

 
 

Gebruik  / ¢ om naar de volgende pagina te bladeren om 

meer over dit project te lezen. 

Op pagina 1.2 zijn de gemiddelde afstand tot de zon in meter 

en de omlooptijd in dagen van de 8 planeten gegeven. 

Let op dat de afstanden allemaal *1012 hebben staan, 

waarschijnlijk net niet zichtbaar voor leerlingen. 

 

In een Gegevens- en statistiekvenster is snel een dataplot te 

maken van omlooptijd in functie van de afstand.  

Het kwadraat van de omlooptijd (T) van een planeet is 

evenredig met de derde macht van haar gemiddelde afstand 

(r) tot de zon ofwel:
2

3  constantT
r

=
 

Dit verband vinden we door een machtsregressie uit te 

voeren.
 

 

In de spreadsheet worden twee nieuwe kolommen berekend. 

We noemen ze log_afstand en log_omloop. 

In de grijze vakken komt de formule te staan: 

10log ( [ ])b=  en 10log ( [ ])c=  met verwijzing naar de 

kolommen met de letters gevolgd door rechte haken [ ]. 

Hier kan ook: 10log (afstand)=  en 10log (omlooptijd)=  waarbij 

de kolomnamen afstand en omlooptijd met de h knop uit 

een lijst kunnen worden gehaald. Gewoon intypen kan ook. 
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Een plot van log_omloop in functie van log_afstand geeft een 

rechte lijn. 

Het vergt enige algebraïsche vaardigheid om aan te tonen 

dat beide vergelijkingen hetzelfde verband tussen omlooptijd 

en afstand aangeven. 

 
Herleiding waarin x=afstand, y=omlooptijd, X=log(afstand) en Y=log(omlooptijd): 

15 1,499926,32815 10y x−= ⋅ ⋅  
15 1,49992log( ) log(6,32815 10 )y x−= ⋅ ⋅  

15 1,49992log( ) log(6,32815) log(10 ) log( )y x−= + +  
log( ) 0,801277 15 1,49992 log( )y x= − + ⋅  

14,1987 1,49992Y X= − + ⋅  
 

EXTRA VRAAG Uitbreiding 

Je betrekt de gegevens van de planeet (?)  Pluto er bij en 

stelt de vraag of ook voor Pluto dit verband te  

Pluto: gem afstand 5,91*10^12 m, omlooptijd 248,4 

jaar=90728 dagen. 

 

NOG EEN EXTRA VRAAG DIE JE 
ZOU KUNNEN STELLEN 

Welke planeet heeft de grootste baansnelheid? 

Los dit op door in de spreadsheet te rekenen. 

  

 

 kepler NLst.tns 
 

 

Opmerking 

Vermoedelijk werkt de machtsregressie intern met een lineaire regressie op de logaritmen. 

Groot is de buit voorlopig nog niet, maar we zijn er van overtuigd dat dit niet lang zo zal blijven.  
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Ook op de volgende site http://nspirefiles.awardspace.com/functies.htm is wat Nederlandstalig 
materiaal te vinden. 

 

 

 

Het materiaal dat hier te vinden is mag evenwel niet zomaar gekopieerd worden. 

Coproductie CE producties en JuanPanadero productions 2008. Alle rechten voorbehouden. Geen deel van 
deze website mag worden gereproduceerd op welke manier dan ook, door printen, fotokopiëren of welke 
andere manier dan ook, zonder schriftelijke toestemming van CE producties en JuanPanadero productions.  

  

http://nspirefiles.awardspace.com/functies.htm�
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5.4 Materiaal van over de taalgrens     

Ook onze collega’s van over de taalgrens zijn bezig met het ontwikkelen van materiaal voor de  
TI-Nspire. De snelste toegang is via de Waalse T3-site http://www.t3wallonie.be/ . 
Een heel grote buit treffen we er nog niet aan, maar de bijdrages die er te vinden zijn mogen er 
dan wel weer zijn. 

 

 

 

Klik je op de link “Publications” dan krijg je toegang tot nog wat extra materiaal. 

http://www.t3wallonie.be/�
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5.5 Materiaal uit Frankrijk     

Op de Texas-site van Frankrijk  

(http://education.ti.com/educationportal/sites/FRANCE/productCategory/fr_nspire.html )  

klikken we op “Ressources pédagogiques” en “Spécial TI-Nspire CAS 

 

Op deze pagina klik je “Les devoirs corrigés” aan. 

 

 

http://education.ti.com/educationportal/sites/FRANCE/productCategory/fr_nspire.html�
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Ook op deze vallen we nog niet achterover van het aanbod.  

Maar er is meer materiaal te rapen bij onze zuiderburen op minder officiële sites. 

 http://www.univers-ti-nspire.fr/  

 

en http://ti.bank.free.fr/  

  

http://www.univers-ti-nspire.fr/�
http://ti.bank.free.fr/�
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In het aangeboden archief tref je zowel Franstalig als Engelstalige bijdrages aan. 
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5.6 Materiaal van over het Kanaal    

De buit wordt groter als je pakweg als land het Britse Koninkrijk neemt. 

Op   http://www.nspiringlearning.co.uk/ krijg je via de link “Classroom activities”  

toegang tot een 60-tal bijdrages. 

 

 

http://www.nspiringlearning.co.uk/�
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In het kader van taalonderwijs via andere vakken is het zeker geen slecht idee de leerlingen met 

de originele teksten en bestanden te laten werken. 

Mochten de leerlingen het Engels toch niet echt machtig zijn, dan kun je de activiteiten zelf 

omzetten worden in het Nederlands. De tns-bestanden lenen zich perfect hiertoe en soms vind je 

naast de pdf-werkteksten ook een wordversie. 

 Probeer bij het gebruik van andermans materiaal steeds de persoon via mail op de hoogte 

brengen van uw voornemen en of hij zich daar mee akkoord kan verklaren.  

Streef je geen commerciële doeleinden na, dan zal de persoon in kwestie meestal wel het 

licht op groen zetten. 
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Een voorbeeld van een bewerkte activiteit. 

5.6.1 Exponentiële groei       

 
( Exponential Growth and Decay, van Rebecca Spearpoint (Farlingaye High School, Woodbridge) 
 

Ofwel open je het TI-Nspire document: exponentiële.tns ofwel bouw je het document stap per stap 
zoals hieronder beschreven. 

Je start met het simuleren radioactief verval door gebruik te 
maken van dobbelstenen.  
Open in een nieuw document een nieuwe 
rekenmachinetoepassing ( / N 1·). 
Je geeft randInt(1,6,25) in om het 25 gooien van een 
dobbelsteen te simuleren. 
Het resultaat 6 symboliseert een vervallen atoom. 

 
Open een spreadsheet met kolommen tijd en atomen. 
Op het tijdstip 0 start je dus met 25 atomen. 
Tel het aantal resultaten verschillend van 6 en noteer dit in de spreadsheet bij tijd 1. 
Gooi nu het resterend aantal dobbelstenen en herhaal bovenstaande werkwijze tot er nog 1 atoom 
overblijft. 

                       

 

 
 

Druk nu b36 om een snelle grafiek te laten tekenen. 
Op de horizontale as komt de tijd te staan en op de 
horizontale de atomen. 
 
Hoe zou je snelheid van verval beschrijven?   

 
 

http://www.nspiringlearning.co.uk/classroomresources/activities/activity.jsp?id=16�
http://www.nspiringlearning.co.uk/classroomresources/?search=Rebecca%20Spearpoint�
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Open een rekenmachinetoepassing en voer een 
exponentiële regressie uit. 

 
Laat in een nieuw grafiekvenster de puntenwolk en de 
regressielijn tekenen. 

 
 

Je zet €200 uit tegen 5% per jaar in een systeem van samengestelde intrest.  

Gebruik de spreadsheet om de waarde van de investering te volgen gedurende 20 jaar.  
De waarde na 1 jaar is  

( )
200 5% van 200 200 0,05 200

200 1 0,05
200 1,05

+ = + ⋅

= ⋅ +

= ⋅

 

De waarde na 2 jaar is  
[ ] [ ] [ ] [ ]

[ ] ( )
[ ]

1,05 200 5% van 1,05 200 1,05 200 0,05 1,05 200

1,05 200 1 0,05

1,05 200 1,05

⋅ + ⋅ = ⋅ + ⋅ ⋅

= ⋅ ⋅ +

= ⋅ ⋅

 

 
De waarde na 1 jaar in cel b[2]., bereken je dus als 1,05 b[1]⋅ . 
 

 
 

 
Vervolgens vul je de kolom uit naar beneden (b33). 
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 Laat in een grafiekentoepassing de puntenwolk 
(jaren,waarde) tekenen. 
 
Hoe zou je de groeisnelheid beschrijven? 
 
 
 

 
 

Op de grafiekenpagina kun je de grafiek van f1(x):= 200 1,05x⋅    
laten tekenen. 
 
 
Kun je verklaren waarom de grafiek van de functie 
overeenkomt met de puntenwolk.   

 
  

  exponentiële.tns 
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5.7 Materiaal uit Duits sprekende landen   

Iets moeilijker soms om aangepast te krijgen is Duits materiaal dat te vinden is op de Texas sites 
van Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. 

Met Deutschland, Österreich of Schweiz als land vind je via de link Materialdatenbank 

 

en het doorzoeken van deze op TI-Nspire een ware schat aan bruikbaar materiaal. 

Veel van het aangeboden materiaal is ingepakt in portfolio’s, die naast pdf-teksten ook de nodige 
tns-bestanden bevatten. 

 

De bestanden van de portfolio zijn ook apart op te slaan (rechts klikken). 
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5.7.1 Schuim wordt bier   
Naar een idee van Ulla Schmidt, Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Lünen 

 

 

 

 

 

Een beginnende ober moet een pintje tappen.  
Verraden door de zenuwen slaagt hij erin om een pintje te tappen dat bijna 
helemaal uit schuim bestaat. 
Welk verloop kent dit verdwijnen van het bierschuim? 
Hoe lang duurt tot het pintje en schuimkraag heeft van 4 cm? 
Om dat te weten werd om de  10 seconden de hoogte van het bierschuim 
vastgelegd. 
Het resultaat van een AANTAL metingen vind je in nevenstaande tabel 

tijd  
(sec) 

hoogte  
(mm) 

0 140 
10 129 
20 119 
30 107 
40 100 
50 94 
60 90 
70 85 
80 78 
90 73 
100 68 
110 63 

Open het document  “verdwijnen bierschuim” . 

 
  
Sla het document direct op als “verdwijnen bierschuim opl”. 
Druk hiervoor ~15,navigeer met de touchpad naar het 
mapje met een + in, druk ·, geef de naam van de map in en 
druk ·.  

  

 
Ga met e naar het veld “bestandsnaam” en tik daar achter 
“verdwijnen biersschuim” bijvoorbeeld opl en druk ·. 
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Ga met /  ¢  naar pagina 1.2. 
Om in de spreadsheet te kunnen werken kan het zijn /e moet 
drukken. 
Als je in de kop  van de eerste kolom staat, tik dan daar de 
naam “tijd” in, druk · en vul de tijdsgegevens in. 
Beweeg vervolgens naar de kop van de tweede kolom, tik daar 
de naam  “hoogte” in en vul de hoogtes in . 

  

 Bereken in de tabel de verhouding tussen de hoogte van het bierschuim op een bepaald tijdstip en 
de hoogte van het bierschuim van de meting er juist voor. 
Ga hiervoor in de kop van de derde kolom staan en geef ze de 
naam “verhouding”. 
Ga vervolgens in de eerste cel van de kolom staan (dus C1) en 
tik daar =approx(b2/b1). 
Ga nu met £ terug in C1 staan en druk b33 en druk nu 
genoeg keer ¤  tot één cel voor het einde van de gegevens in de 
andere kolommen en druk ·. 

 

Op deze manier hebben we de groeifactoren voor de verschillende tijdsintervallen bepaald.  
Hieruit kunnen we de groeifactoren per s in die tijdsintervallen bereken de een n-de machtswortel te 
nemen uit de gevonden groeifactoren. (n het aantal s tussen 2 opeenvolgende metingen). 
Deze groeifactoren laten we berekenen in de vierde kolom (die 
we groeifactor noemen). 

Tik daarvoor in D1    =round( −2 1 1a a c ,6) en vul, zoals hierboven 
beschreven, de formule omlaag uit. 

 
We berekenen het gemiddelde van al deze groeifactoren in een 
rekenmachinetoepassing en definiëren dit meteen als een 
variabele a. 

 
Teken in een grafische toepassing de puntenwolk voor de 
gegevens uit de tabel van pagina 2. 

Stel de vensterinstellingen zodanig in dat  

            x behoort tot [-50,300] 

            y behoort tot [-50,150] 
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Definieer in deze grafische toepassing de exponentiële functie 
met de gevonden groeifactor per seconde die door het eerste 
punt van de tabel gaat. 

 
Om te weten hoelang het duurt tot de schuimkraag nog een 
hoogte van 4 cm heeft, kunnen we de doorsnede van deze 
functie zoeken met de functie f2(x)=40. 

Daarvoor drukken we b73 en duiden we met de cursor 
één na één de functies aan. 

 

 We definiëren een rekenmachinetoepassing en berekenen 
daarin de vergelijking van de kromme die we bekomen door een 
exponentiële regressie uit te voeren op de gegevens. 

 

We drukken hiervoor b61A , vullen het noodzakelijke in, 
bewegen met e naar OK en drukken · . 

 

 

 

 Laat deze functie “f3=expschuim(x) tekenen samen met de 
puntenwolk (s1) in een nieuwe grafische toepassing. 

Vergelijk van beide modellen: de grafiek- de groeifactor 

Bereken ook voor dit model hoelang het duurt om tot een 
schuimkraag van 4 cm (f4(x)=40) te komen. 

 
Hoe hoog zal de schuimkolom zijn na 7 minuten 

            - volgens de zelf opgestelde functie? 

            - volgens het regressiemodel? 

Hiervoor volstaat het de functiewaardes te berekenen van ⋅7 60
in een rekenmachinetoepassing. 

 

   verdwijnen bierschuim.tns         verdwijnen bierschuim opl.tns 
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5.8 Engelstalige materiaal van overal  

Een van de grootste databanken vinden we via de Texas-site van US & Canada 

http://education.ti.com/educationportal/sites/US/homePage/index.html  

 

Helemaal onderaan kun je kiezen voor de databank met louter TI-Nspiremateriaal. 

 

 

 

 

http://education.ti.com/educationportal/sites/US/homePage/index.html�
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6. ANDERE INTERESSANTE NAMEN EN LINKS 
 

6.1  LAFACROFT 

Een heel interessant archief vind je op http://lafacroft.com/nspire  

 

 

  

http://lafacroft.com/nspire�
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Er is tevens een tabblad dat de weg toont naar nog diverse andere bronnenl. 

 

Tutorials 
Brian Olsen's TI-Nspire Programming Tutorial 
Nelson Sousa's TI-Nspire Tips and Tricks 
Steve Arnold's Advanced User Tutorials 
Sean Bird's TI-Nspire Primer 
Handheld Geometry's TI-Nspire Tutorials 
Atomic Learning TI-Nspire Tutorials 
TI-BASIC Developer's TI-Nspire Programming Tutorial 

Activities, Documents, and Files 
Sean Bird's TI-Nspire Resources 
Steve Arnold's TI-Nspire Resources and Tutorials 
TI-Nspire Google Group 
John Hanna's TI-Nspire Resources 
Nelson Sousa's TI-Nspire Resources 
TI Math's TI-Nspire Activities 
TI Physic's TI-Nspire Activities 
TI's Activity Exchange 
TICalc.org's TI-Nspire File Archive 

TI-Nspire Dedicated Websites 
Nelson Sousa's TI-Nspire Website 
Sean Bird's TI-Nspire Website 
Steve Arnold's TI-Nspire Website 
TI-Nspire Google Group 
John Hanna's TI-Nspire Website 
TI-Nspire Official Website 
Handheld Geometry 
Hackspire 

Other Useful Links 
TI-8x Online Emulator 
Omnimaga 
TI-Bank (French website) 
yAronet 68k Forum (French, not TI-Nspire related) 

http://www.google.com/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=5&url=http%3A%2F%2Fwww.sharinginspiration.org%2Fcontribs%2Fcontrib_1%2Fpart_A%2FProgramming-with-TI-Nspire--final.pdf&ei=OWIgStaKGceLtgf2q4G6Bg&usg=AFQjCNEu4v_dSInSUyITRtX9WYIunc_D_Q&sig2=r2h79MwhSfYI6-bVngnMDw�
http://nelsonsousa.pt/index.php?lang=en&cat=2&subcat=5�
http://www.compasstech.com.au/TNS_Authoring/�
http://covenantchristian.org/bird/TTT/TI-NspireCASprimer.pdf�
http://handheldgeometry.co.uk/�
http://movies.atomiclearning.com/k12/ti_nspire/�
http://tibasicdev.wikidot.com/nspire�
http://covenantchristian.org/bird/Nspire.html�
http://www.compasstech.com.au/TNSINTRO/TI-NspireCD/index.html�
http://groups.google.com/group/tinspire?hl=en-GB�
http://www.johnhanna.us/TI-nspire.htm�
http://nelsonsousa.pt/index.php?lang=en&cat=2&subcat=0&article=0�
http://timath.com/�
http://www.tiphysics.com/�
http://education.ti.com/educationportal/activityexchange/activity_list.do?cid=us�
http://www.ticalc.org/pub/nspire/basic/�
http://nelsonsousa.pt/�
http://covenantchristian.org/bird/Nspire.html�
http://www.compasstech.com.au/TNSINTRO/TI-NspireCD/index.html�
http://groups.google.com/group/tinspire?hl=en-GB�
http://www.johnhanna.us/TI-nspire.htm�
http://www.ti-nspire.com/tools/nspire/index.html�
http://handheldgeometry.co.uk/�
http://hackspire.unsads.com/wiki/index.php/Main_Page�
http://www.brandonmeyer.net/projects/TI8XEmu/TI8XEmu.html�
http://www.omnimaga.org/�
http://tibank.forumactif.com/�
http://ti.yaronet.com/�
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6.2  Timath                                                                                             http://timath.com/  

Heel wat material, mooi onderverdeeld in een aantal categoriën.  

 

Veel van het materiaal wordt daarenboven ondersteund door filmmateriaal. 

 

Je kan ook via het algemeen archief gaan.. 

 

 

http://timath.com/�
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6.3  STEPHEN ARNOLD                                        http://compasstech.com.au/TNSINTRO/   

 

 

 

 

http://compasstech.com.au/TNSINTRO/�
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Via de link TI-Nspire Cas-activities krijg je toegang tot een indrukwekkend arsenaal aan activiteiten 
gerangschikt volgens toepassingsdomein en volgens leeftijd. 
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6.4 Nelson Soussa                                                                      http://www.nelsonsousa.pt/  

 

Heel nuttig zijn ook de links die hij aanbiedt op een van zijn pagina’s 

 Texas Instruments' oficial site: the first place to go look for information on TI's calculators (software, updates, 
manuals, etc).                                       ( http://education.ti.com/educationportal/sites/US/homePage/index.html) 

 TI-Nspire's oficial site: TI's site devoted exclusively to the TI-Nspire family.  
                                                     (http://education.ti.com/educationportal/sites/US/homePage/nspire-family.html) 

 TI-Nspire's user group: a discussion group packed with useful information and lots of files to download. 
                                                                                                     (http://groups.google.com/group/tinspire?hl=en) 

 Univers T I (in F rench): v ery c omprehensive w ebsite b uilt by N spire's u sers in F rance. S ome amazing files 
available to download.                                                                    (http://www.univers-ti-nspire.fr/resources.php) 

 TI-Bank (in F rench): a c ommunity w ebsite w ith a h uge pr ogram l ibrary, including some N spire d ocuments. 
                                                                                                                                                (http://ti.bank.free.fr/) 

 TI-Calc.org: probably the biggest collection of software for TI calculators. If you need a particular program for a 
TI calculator you'll probably find it here.                                                                                (http://www.ticalc.org/) 

 Lafacroft: a very useful site, featuring all the files published on the Google group in a nicer way. 
                                                                                                                                                 (http://lafacroft.com/) 

 Steve Arnold's s ite: lots of resources and articles about TI-Nspire for the absolute beginner and also for 
advanced users.                                               ( http://compasstech.com.au/TNSINTRO/TI-NspireCD/index.html) 

 Marc Garneau's (aka Piman) blog: documents explaining some of the most extraordinary tricks with TI-Nspire 
                                                                                      (http://web.me.com/piman2/PimanNspire/Blog/Blog.html) 

 John Hanna's site: some of the most impressive TI-Nspire documents can be found here. 
                                                                                                                 (http://www.johnhanna.us/TI-nspire.htm) 

 Sean Bird's webpage: great activities and programs for TI-Nspire; 
                                                                                                 (http://www.covenantchristian.org/bird/Nspire.html) 

 Handheld Geometry, a website maintained by Nevil Hopley with an enormous amount of resources and 
activities for TI-Nspire.                    (http://www.calculatorsoftware.co.uk/handheldgeometry/siteindexnspire.htm) 

 Mathforum.org: a very rich site featuring problems, activities and a weekly newsletter regarding the use of 
technology in Maths teaching.                                                                                              (http://mathforum.org/) 

 

  

http://www.nelsonsousa.pt/�
http://education.ti.com/�
http://www.ti-nspire.com/�
http://groups.google.com/group/tinspire?hl=en�
http://www.univers-ti-nspire.fr/resources.php�
http://ti.bank.free.fr/�
http://www.ticalc.org/�
http://lafacroft.com/�
http://compasstech.com.au/index.html�
http://web.me.com/piman2/PimanNspire/Blog/Blog.html�
http://www.johnhanna.us/TI-nspire.htm�
http://www.covenantchristian.org/bird/Nspire.html�
http://www.calculatorsoftware.co.uk/handheldgeometry/siteindexnspire.htm�
http://mathforum.org/�
http://mathforum.org/�
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6.5  Tom Reardon                                                     http://www.tomreardon.com/  

 
Hier verdienen twee links onze aandacht: 

• Nspire File Downloads laat je toe ineens een hele batterij in zip-formaat te downloaden. 
• TI-Nspire Information &Ideas leidt je naar 28 activiteiten die ook in het kort beschreven staan. 

 

  

http://www.tomreardon.com/�
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6.6  Sean Bird                                         http://covenantchristian.org/bird/Nspire.html  

 

 

 

6.7  Handheld Geometry                               
                             http://www.calculatorsoftware.co.uk/handheldgeometry/siteindexnspire.htm  

 

  

http://covenantchristian.org/bird/Nspire.html�
http://www.calculatorsoftware.co.uk/handheldgeometry/siteindexnspire.htm�
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6.8 TI Nspire google groups           http://groups.google.com/group/tinspire?hl=en-GB  

Hier krijg je het eenvoudigst toegang tot het materiaal door de link “view  all” te volgen. 

 

 

  

http://groups.google.com/group/tinspire?hl=en-GB�
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Hier kun je heel wat gespecialiseerd materiaal vinden zoals:  

Methode van Newton Galtonbord 
 

  
 

  
Dobbelstenen gooien 
 

Naald van Buffon 
 

  
 

 

Je kan er ook terecht om een discussie te starten en hulp te vragen. 
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7. WAT  AANGEPAST  WERK 
 

 7.1 Tekst en objecten die verdwijnen en verschijnen 

Geïnspireerd op “Creating Interactive Documents using TI-Nspire” van Stephen Arnold  
http://www.compasstech.com.au/TNS_Authoring/  

Misschien heb je ooit materiaal onder ogen gekregen waar tekst onder bepaalde omstandigheden 
verschijnt en dan weer verdwijnt? 

         

Aan de basis van deze magisch verschijnende en verdwijnende tekst in de Lijsten & Spreadsheet-
toepassing en Grafieken & Meetkunde-omgeving  ligt het “when”-commando. 

De syntax van dit commando is heel simpel:  

when(conditie, doe … als conditie waar is,[doe … als conditie vals is, of doe … bij twijfel]). 

 

7.1.1 In Lijsten & Spreadsheet-toepassing                                                    

Stel dat we leerlingen het aftrekken van positieve of negatieve gehele getallen willen bijbrengen. 

Als “y” (bijvoorbeeld 3) een geheel getal is dat we willen aftrekken van x (bijvoorbeeld 7), dan 
kunnen we het volgende construeren: 

In cel A1 druk je  h 1  X , 

tik je achter “x:=” 7 in 

en druk je ·. 

 
 

 

 

http://www.compasstech.com.au/TNS_Authoring/�
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In cel B1 tik je  =”  -“ en druk je ·. 

In cel C1 druk je  h 1  Y , 

tik je achter “x:=” 3 in 

en druk je ·. 

 
 

In cel D1 tik je  =”  =“ en druk je ·. 

In cel E1 tik je achter “x-y”  in 

en druk je ·. 

 
 

Om de leerlingen aan te leren hoe ze een negatief getal moeten aftrekken, zouden we in: 

• in cel E1 terug x zien staan als y<0 en anders het resultaat van x-y 
• in cel F1 een plusteken als y<0 en anders niets 
• in cel G1 de absolute waarde van het getal als y<0 en anders niets 
• in cel H1 een gelijkheidsteken als y<0 en anders niets 
• in cel I1 het resultaat 
Daarvoor tikken we  

• in cel E1:    =when(x<0,x,x-y) 

• in cel F1:    =when(y<0,”   +”,”  “) 

• in cel G1:    =when(y<0,|y|,”  “) 

• in cel H1:    =when(y<0,”   =”,”  “) 

• in cel I1:     =when(y<0,x-y,”  “) 
 

 

Soms doe je er goed aan de formules aan te maken in 
cellen buiten beeld en dan te werken met celverwijzingen ( 
bijvoorbeeld zet je de formule van E1 in cel A10 en tik je in 
E1 dan =A10.  

 

 

Deze mogelijkheid om te controleren wat berekend en wat getoond wordt in de spreadsheet is 
een uiterst nuttig en veelzijdige functionaliteit.                                                      

 (dynamishe tabel.tns) 
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7.1.2  In grafiek- of meetkundetoepassing 

Of je nu in een grafiek of meetkundetoepassing werkt, 

begin met het rooster zichtbaar te maken: 
 / b 2 2  
 

 
 

Teken in (7,3) een punt: 

                 b71 

en laat de coördinaat te voorschijn komen: 

                b17, wijs het punt aan en druk ·. 

 
 

Kies nu waar je je boodschap te voorschijn wenst te laten 

komen. 

Bijvoorbeeld in het punt (-8,4).  

De coördinaatgetallen zullen dienen als middelpunt van een 

cirkel wiens straal bepaald zal worden door een “when” 

commando. 

Druk b16 en tik ergens de tekst “when(y>0,1)” in.   
 

Druk nu b18 

Wijs de uit te rekenen uitdrukking (when(y>0,1) ) aan en 

druk ·. 

Er wordt je nu gevraagd de waarde van de y-variabele aan 

te wijzen. Bevestig de keuze van de y-coördinaat van het 

getekende punt door · te drukken. 

Sleep de waarde (lichtgrijs) tot naast het when-statement 

en druk nogmaals ·. 
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Beweeg je het getekende punt onder de x-as dan zal de 

waarde van ons when-statement “niet gedefinieerd” worden. 

 

Plaats het punt opnieuw boven de x-as zodat de waarde 

terug 1 is. 

 
 

We tekenen nu een cirkel met als middelpunt het punt waar 

we onze tekst willen zien en als straal de waarde van het 

when-statement: 

• druk b91 

• wijs het punt (-8,4) aan en druk · 

• wijs de waarde van het when-statement aan  

• tik onmiddellijk de tekst POSITIEF in  

(de cirkel krijgt het label POSITIEF) 

• en druk · 

 

Beweeg je het punt terug tot onder de x-as, dan verdwijnt de 

tekst. 

 
 

We veranderen de waarde van het when-statement naar 

bijvoorbeeld 0,001 (straal cirkel).  
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We verbergen (  ) tenslotte: 

• het rooster 

• het middelpunt van de cirkel,  

• het when-statement,  

• en het resultaat. 

 
 

Je kan nu bijvoorbeeld hetzelfde doen om de tekst 

NEGATIEF te laten verschijnen 

 
 
OPMERKING 

 

Omwille van de benaderende aard van de grafieken- en meetkundeomgeving is het niet mogelijk 

een veranderlijke één specifieke waarde te laten aannemen in een when-commando. 

when(x=0,1) zal dus niet werken. 
In de plaats kan je werken  met when(abs(x)<0.001,1). 

Als je dus bijvoorbeeld een actie wilt als x = 5, dan kan je het statement when(abs(x-5)<0.001,1) 

aanmaken.  

Dit heeft het voordeel dat je zelf een nauwkeurigheidsgraad kan instellen in functie van de 

context. 

 

 dynamische tekst.tns 
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7.2 Raaklijnen uit een punt aan een parabool 

 
Van de in 7.1 beschreven techniek werd bijvoorbeeld gebruik gemaakt in het bestand 
raken aan een parabool dynamisch.tns. 
 Als je een bestand vindt waar tekst of een object verdwijnt en verschijnt, moet je al eens de zaken 

die verborgen zijn zichtbaar maken ( b13 ) om te doorgronden hoe de methode werkt.  
Daarvoor kan je best met de computersoftware werken en kiezen voor de Beeld Normaal. 

  
 

Eenmaal alles zichtbaar gemaakt, blijkt dat de methode als volgt geconstrueerd werd: 

Teken  

• de parabool met vergelijking ( ) ( )2 5
5

x x
y

− − ⋅ +
=  

• het punt P(-2,6) 

• en een punt Q op de parabool (om te verslepen) 

• de rechte door P en dat punt 

• de raaklijn in dat punt  
Construeer  

• de snijpunten ( b73 ) van de getekende rechten 

met de y-as 

• het lijnstuk ( b75 ) tussen beide snijpunten 

 
 

Meet de lengte van het lijnstuk ( b81 ) en  

verbind het resultaat met de variabele “af” : 

• wijs het resultaat aan 

• druk  h 1 

• tik de naam van de variabele in 

• en druk ·. 
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Tik de volgende tekst ( b16 ) in: 

when(-0.10<=af<=0.1,1) 

 
 

Laat dit when-statement uitrekenen ( b18 ). 

 
 

Versleep het punt Q nu tot het resultaat van, het when-

statement 1 is.  

 

Bemerk: 

De rechte PQ is tevens een raaklijn in een punt aan de 

kromme geworden. Dus je hebt een raaklijn uit P aan de 

kromme.  
 

We kiezen ergens een plaats waar we de tekst RAAKLIJN 

wensen te zien door: 

• een punt te tekenen, 

• een cirkel te tekenen met dat punt als middelpunt en het 

resultaat van het when-statement als straal, 

• tik na het tekenen van de cirkel onmiddellijk de tekst 

“RAAKLIJN” in (als label van de cirkel).  
Verander in het when-statement de 1 in 0.001. 
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Verberg wat overbodig is: 

• when-statement en zijn resultaat 

• het middelpunt van de cirkel 

• de afstand 

• de snijpunten met de assen van raaklijn en rechte PQ 
(hiervoor moet eerst wel het punt Q terug versleept worden tot een 

situatie waar we niet met een raaklijn te doen hebben) 

• het lijnstuk 

• de raaklijn 
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7.3 Hoeken tot 360° 

Geïnspireerd op  Turn EN.tns van Nelson Sousa                                                                              (me@nelsonsousa.pt)      

Om  een hoek BÂC  te tekenen en te meten: 

• teken 3 punten en noem ze A,B en C 

• teken de lijnstukken AB en BC 

• meet de hoek BÂC 

 
 

 

Versleep de punten A, B en C en kijk wat er gebeurt met 

BÂC. 

De TI-Nspire meet alleen de kleinste waarde van een hoek. 

 

In de grafiekentoepassing kunnen we alleen hoeken 
voorstellen tussen 0° en 180° (0 en 2π).   

Ons doel is verschillende methodes te ontwikkelen die het 

meten van hoeken groter dan 180° mogelijk maken. 
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7.3.1    1ste  methode - coördinaat van het punt 

In de grafische voorstelling van een meetkunde-toepassing kunnen we coördinaten gebruiken om 

na te gaan of een hoek meer dan 180° is. 

1ste stap  

Teken  het punt O in de oorsprong en een cirkel  met middelpunt O en straal 1: 

• druk b91 

• wijs de oorsprong van het assenstelsels aan als middelpunt van 

de cirkel en 

• selecteer bij het aanmaken van de cirkel het getal 1 bij de x-as 

 

 

2de stap  

Bepaal de snijpunten van de cirkel met de x-as, markeer het meest rechtse en geef het label Q. 

Kies ook een willekeurig punt P op de cirkel. 

• druk b73 

• wijs met de Touchpad de cirkel aan en druk · 

• wijs met de Touchpad de x-as aan en druk · 

• wijs het meest rechtse snijpunt aan en geef het label Q 

(/b2) 

• teken een willekeurig punt op de cirkel ( b72) en tik de 

naam P in 

 

 

3de stap   

• Meet  PÔQ: b84 

(de hoek wordt standaard in radialen gemeten) 

• Bepaal de coördinaat van het punt  P:  

b17, punt aanwijzen en · drukken 
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4de stap 

We zouden graag zien dat er hoeken verschijnen van  180° tot 360° als P in het onderste halfvlak 

komt. Schrijf met de formule  when(y>0,a,2π-a). 
• Druk b16,  

• plaats de cursor waar je de tekst wil, 

• druk ·, 

• tik when(y>0,a,2π-a) en druk ·.  

5de stap 

Laat deze formule uitrekenen door de hoekgrootte te kiezen voor de parameter a en de  

y-coördinaat van  P als de y-parameter.  

• Druk b18, 

• wijs de uitdrukking aan tot ze in een grijs wordt en druk ·, 

• wijs de hoekgrootte aan en druk · , 

• wijs de y-coördinaat aan en druk ·.  

Verberg vervolgens de formule en de coördinaat van P. 

• Druk b13, 

• wijs hetgeen je wil verbergen aan (de cursor wordt een potlood) 

en druk ·.  

 

6de stap  

Sleep het punt P rond op de cirkel.   

Bemerk: als y>0 is het resultaat a, als y ≤0is het 2π-a. 
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7de stap  

Met de formule 180a
π
⋅   zet je om naar graden .  

Bemerk: Deze constructie werkt niet als de hoekmode van het document graden is. 

• Geef de tekst 180a
π
⋅ in: b16Ar180p¹··. 

• Laat deze uitrekenen waarbij a de ware hoekgrootte is. 
  

 

 

8ste stap  

• Verberg het overbodige. 

• Teken de lijnstukken  OP en OQ.  

• Zet  PÔQ= voor en het symbool graden als tekst achter de 
hoekgrootte.   

• Sleep het punt P rond op de cirkel en kijk naar het resultaat. 

 

 

9de stap 

We gaan nu de gemeten hoek markeren met een cirkelboog.  
 

• Tik het getal 0.5 (een punt tussen 0 en 5!) als tekst in.  

• We tekenen een cirkel met middelpunt O en straal 0.5. 
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10de stap  

Zoek de snijpunten van de cirkel met de lijnstukken. 

Bemerk:  
Een cirkelboog is volledig bepaald door 3 punten. 
Een cirkelboog krijgt als lengte de hoekgrootte in radialen maal de 
straal.  
Bijgevolg is gedefinieerde cirkelboog half zo lang als de cirkelboog 
PQ.  

11de stap:  

Tik de formule 
4
a  in en bereken het resultaat met a de hoekgrootte in radialen (even terug 

tevoorschijn halen b13).  

Breng de maat 
4
a  over ( bA8 ) en wijs achtereenvolgens de 

cirkel aan en het snijpunt van de cirkel met OQ.  

Zo  definiëren we het derde punt nodig voor onze cirkelboog. 

We definiëren de cirkelboog ( b79 ) met de punten P, het 
net geconstrueerde punt en Q.  

Verberg alles behalve de punten  O, P en Q en de hoekgrootte in graden.  

KLAAR! We hebben een goeie voorstelling en aanduiding van de grootte voor alle hoekgroottes 
tussen 0 en 360 graden. 

  

 hoeken 1ste methode.tns 

 



Etienne Goemaere Pagina 70 
 

7.3.2  2de  Methode  - In de meetkundetoepassing 

In de meetkundevoorstelling beschikken we niet over een coördinatensysteem.  

Daarom gaan we een andere en meer algemene methode ontwikkelen. 

1ste stap  

Start met een lege meetkundepagina.  

Teken de punten O, P en Q ( b71 ) en teken de lijnstukken 

OP en PQ ( b75 ).  

Om de algemeenheid niet te schaden zorg je ervoor dat  OP≠OQ. 
 

2de stap 

Teken de rechte OP. 

Teken een cirkel met middelpunt O door Q ( b91 ) die de 

rechte OP snijdt.  

Markeer het snijpunt ( b73 ) van de rechte OP en de cirkel 

(in de buurt van het punt P) en label het R. 
 

3de stap:  

Teken de loodrechte op OQ door O, markeer een van de 

snijpunten met de cirkel en label het als S. 

Bemerk: Vermits we niet over coördinaten beschikken moeten we 

een manier vinden om het vlak in twee helften te verdelen. 

Hiervoor zal het punt S gebruikt worden. 

 

 
4de stap:  

Meet de straal ( OQ ) van de cirkel en de afstand tussen R en S. 

Label deze afstanden. Verberg de rechten. 

 
VRAAG:  

Welk verband bestaat er tussen RS en OQ als P rond O beweegt?  
Wat is hun relatie als P in het  "bovenste" , "onderste" halfvlak ligt? 

Tip 
In het  "bovenste" half-vlak is  RÔS kleiner dan 90°; in het 
"onderste" meer dan 90°.   
Als  RÔS  90° meet, wat kunnen we dan zeggen over RS en OS? 
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ANTWOORD 

als P is in het "bovenste" halfvlak ligt, 
is < ⋅RS OQ2  

als OR loodrecht staat op OS,  
geldt = ⋅RS OQ2  

voor het onderste halvlak geldt   
> ⋅RS OQ2  

   

5de stap  

Meet de hoek PÔQ ( b84 ) en tik de tekst  
 < ⋅


− ≥ ⋅

a ,RS OQ

a ,RS OQ

2
360 2

   in  

( via t  en kies 



,

,
 ) en laat deze berekenen  waarbij PÔQ de variabele a is. 

Tip: Kies de hoekeenheid graden in het systeem (standaard is dat zo voor de meetkundehoek). 

  

6de  stap 

Verberg (b13) alle overbodige objecten (alles uitgezonderd O, P, Q, de lijnstukken OP en 
PQ en de berekende hoekgrootte). Beweeg het punt P. 

  

Bemerk  

De hoekgrootte varieert nu van 0 to 360 graden.  

O, P en Q kunnen vrij bewegen.  

We zouden graag de hoek proper aangeduid zien met een cirkelboogje.  

Daarvoor hebben we eerst een gepaste cirkel nodig. 
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7de  stap 

 

Meet het lijnstuk OP ( b81) en maak de lengte van OQ 
terug zichtbaar.  

Tik de tekst “min(x,y)” in (b16 ) en bereken (b18) de 
formule met OP en OQ als parameters. 

 

8ste stap   

Tik het getal  "1" in en bereken  min(x,y) van 1 en het vorige 
resultaat.  

Label het laatste resultaat als r. 

Bemerk 
 r is het minimum van OP, OQ en 1. Gebruiken  we r als de straal 
van een cirkel dan is deze hoogstens 1, maar meestal OP of OQ.  

9de stap  

Teken een cirkel met middelpunt O en straal r ( b91 en 
achtereenvolgens het middelpunt O en de straal r aanwijzen).  
Verberg (b13) alles behalve  O, P, Q, OP, OQ, PÔQ, het 
getal r en de cirkel. 

 

10de stap 

Test de constructie. Beweeg P en Q in het vlak, zelfs zo dat ze dicht bij O komen, zie wat er 
gebeurt met de cirkel en r. 

  

11de stap  

Bepaal de snijpunten ( b73) van de cirkel met  OP en OQ. 
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12de stap 

Tik de formules ,  en 
180 2
a a ra r⋅ ⋅

⋅
π als tekst in en laat ze 

uitrekenen.  

Gebruik 
∧

POQ  als a in de eerste formule. 

Gebruik het resultaat als a in de andere. Gebruik r als r.  

13de stap 

Breng het resultaat van 
2

a r⋅  over op de cirkel (bA8) met als 

beginpunt het snijpunt van cirkel en OQ. 

 

14de  stap 

Definieer met de drie punten op de cirkel een cirkelboog 
(b79 ).  

Verberg alles uitgezonderd O, P, Q, OP, OQ, PÔQ en de 
cirkelboog.  

 
 

Verander de elementen van de cirkelboog.  

   

KLAAR!  

Als de punten P, O en Q bewegen krijgen we steeds een hoek tussen 0 en 360° en is de hoek 
gemarkeerd met een mooi boogje. 

 hoeken van 0 tot 360 meetkunde.tns 
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7.3.3  constructies onafhankelijk van de instellingen 

In voorgaande methodes is er sprake van omzetting van graden naar radialen of omgekeerd.  

De methodes werken goed zolang we met de juiste hoekeenheid werken.  

In het bestand  
“hoeken 1ste methode.tns”  
werd de hoekeenheid van de 
grafiektekenhoek op graden gebracht ( 
~722 ). 

We stellen vast dat de hoekgrootte niet meer 
 

In het bestand  
“hoeken van 0 tot 360 meetkunde.tns”  
werd de hoekeenheid van de meetkundehoek op 
radialen gebracht ( ~722 ). 

We stellen vast dat de hoekgrootte niet meer klopt. 

 

 

 

 

 

 

 

Is de hoekeenheid graden dan is sin(90)=1  
terwijl in de hoekeenheid radiaal sin(90)=0.893997. 

Dus afhankelijk van de instellingen hoekmodus verschillen de 
resultaten. 
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1ste stap 

Teken in een meetkundetoepassing: 

• de punten A,B en C (b71),  

• de lijnstukken AB en AC (b75) 

• en meet de hoek BÂC (b84). 

 

2de stap  

Tik de tekst sin(90) (b16)in en bereken (b18). 

 

3de stap 

Geef de  formule 
π
⋅

<
180when( 1, , )ax a  in en laat ze berekenen. 

Hierbij is  x het resultaat van sin(90) en a de hoekgrootte. 

 

4de stap  

Kies voor de  meetkundehoek de eenheid radiaal (~722).  

 

 

 

Je zult bemerken dat de hoekgrootte verandert, maar het 
berekende niet. 
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5de  stap 

Maak in een grafiekvenster dezelfde constructie ( inclusief de 

formule 
π
⋅

<
180when( 1, , )ax a ). 

 

 

Kies voor de  meetkundehoek de eenheid graden (~722).  

Je zult bemerken dat de hoekgrootte verandert, maar het 
berekende niet. 

 

 

Dit kan nu zowel gebruikt worden in de eerste als de tweede methode. 

 

 

hoeken 1ste methode.tns      
hoeken tot 360 onafhankelijk.tns    
hoeken van 0 tot 360.tns   
hoeken van 0 tot 360 meetkunde.tns 
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7.4 Goniometrische functies & goniometrische cirkel 

De methode uit de voorgaande paragraaf kunnen we gebruiken om bijvoorbeeld de grafiek van de 
sinusfuctie te laten zien samen met de hoek op de goniometrische cirkel. 

We openen een grafiektoepassing en laten het scherm 
verticaal splitsen ~ 5 2 2.  
Ook voor het tweede venster kiezen we voor een 
grafiektoepassing. 
In beide vensters drukken / G we om de invoerregel van 
een functievoorschrift uit beeld te hebben. 

 
 

Voor het 1ste venster passen we de vensterinstellingen zoals 
hiernaast. 
(deze instellingen kan je bekomen door eerst de grenzen 
voor x in te geven, te enteren en dan nogmaals voor 
vensterinstellingen te kiezen en nu te kiezen voor vierkant) 

 
 

Voor het 2de venster kunnen we geen orthonormaal 
assenstelsel nemen.  
Daar kiezen we de grenzen zoals hiernaast af te lezen. 

 
 

In het eerste venster tekenen we  
• een goniometrische cirkel  

( druk b91·,  
wijs de oorsprong aan,  
druk · 1 ·), 

• het punt P in (1,0) (aanwijzen tot “snijpunt” te zien is) 
• een willekeurig punt Q 
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Zorg er voor dat nu de grootte van de hoek verschijnt tussen 0 en 2π , dat die gekoppeld is aan 
de variabele α  en dat de hoek met een passend boogje aangegeven wordt. 
 

                
 

We voegen nu een spreadsheettoepassing in. 
De 1ste kolom noemen we xco en de tweede kolom yco. 
Sta in de formulecel van de eerste kolom en druk b 
321 , tik α  en druk ·. 
In de tweede kolom doe je iets dergelijks voor een 
automatische gegevensvastlegging verbonden aan de 
variabele y. 

  

We keren nu terug naar de eerste bladzijde van het 
document en selecteren de rechtse grafiektoepassing. 
Hiervoor druk je: / ¥ / e. 
Druk vervolgens b34 en vul naast x en y de 
kolomnamen xco en yco in. 

 
 

Ga je nu naar de linkse 
grafiektoepassing () 
selecteer je het punt Q 
en beweeg je dit, dan zie 
je de grafiek van de 
sinusfunctie verschijnen. 
 

 
 

 
 

Om terug een grafiektoepassing rechts te hebben waar 
alleen een beginpunt staat, ga je naar de formulevakken in 
de spreadsheet, druk je · , ga je achter de formule staan 
en druk je nogmaals ·. 

 

sinusfunctie en gon cirkel.tns 
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7.5 Raad de vergelijking van de rechte 

Open een grafiekentoepassing. 
Druk / Gom de invoerregel voor het functievoorschrift uit 
beeld te hebben en druk b25 om het rooster zichtbaar 
te maken.  
Splits het venster op in twee horizontale delen door ~ 
523 te drukken.  
Druk /e om naar het onderste venster te gaan  
en druk b4 om een spreadsheet-toepassing te openen. 

 
 

Tik in de hoofding van de eerste kolom “rico” en druk · . 
 
Tik “ =seq(randint(-5,5),x,1,100) ” en druk · . 
Hiermee laten we de richtingscoëfficiënt  variëren tussen -5 
en 5 met een stapgrootte 1. 
 
Wil je bijvoorbeeld stapgrootte 0,5 dan tik je randint(-5,5)/2. 

 
 

Tik in de hoofding van de tweede kolom “intercept” en druk 
· . 
 
Tik “ =seq(randint(-4,4),x,1,100) ” en druk · . 
Hiermee laten we het y-intercept variëren tussen -4 en 4 met 
stapgrootte 1.  
Wil je bijvoorbeeld stapgrootte 0,5 dan tik je randint(-4,4)/2. 

 
 

Druk  ~ 5 1 en druk op de NavPad op ¤ om het  
onderste venster zo goed mogelijk te verbergen. 

 
 

Definieer een schuifregelaar “Vraag” ( druk b1A ). 
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Druk /b1 om de eigenschappen van de schuifregelaar 
aan te passen naar de behoeften.  
Bewegen tussen de velden gebeurt met e. 

 
 

Geef bij f1(x) de functie “rico[vraag].x+intercept[vraag ] “  in 
en druk ·. 
 

 
 

Definieer twee nieuwe schuifregelaars, één voor  de 
richtingscoëfficiënt m en één voor de constante c.  
Ook hier kies je aangepaste instellingen. 

 
 

Definieer de functies f2(x)=rico[vraag] en 
f3(x)=intercept[vraag]. 
Bepaal het snijpunt van deze twee horizontalen met de  
y-as (b73). 
Verberg de horizontalen (b13). 
Bepaal de coördinaat van de snijpunten met de y-as  
( b17  ). 

 

 

Koppel de y-coördinaat van het ene snijpunt aan de variabele 
rc ( uiteraard de juiste kiezen) en de  
y- coördinaat van het andere snijpunt aan de  variabele yint.  
Daarvoor selecteer je de y-coördinaat, druk je h 1 en tik 
je de naam van de variabele in. 
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Gebruik de tekst-tool (b16 ) om “when(m-1<rc<=m,1)”  
in te tikken. 
Om de waarde van deze uitdrukking te laten uitrekenen  
druk je b18 
• wijs je met de cursor de uitdrukking aan (de tekst “uitdrukking 

verschijnt en de uitdrukking zelf knippert aan en uit)  
• druk je · 
• de  vraag “Selecteer m? (L voor var m)” beantwoord je  L  

door  te drukken  
• de  vraag “Selecteer rc? (L voor var rc)” beantwoord je  L  

door  te drukken  
• als de tekst “niet gedefineerd” verschijnt druk je ·. 

 

 
Gebruik de tekst-tool (b16 ) om “when(c-1<yint<=c,1)”  
in te tikken en laat ook deze uitrekenen. 

 

 
 

Pas de instellingen van m en c aan zodat bij beide de 
uitkomst 1 staat. 

 

Selecteer  de 1 die bij m staat, druk h1 , tik “vw1” in en 
druk ·. 
Selecteer  de 1 die bij c staat, druk h1 , tik “vw2” in en 
druk ·. 

 
 

Gebruik de tekst-tool (b16 ) om “vw1.vw2” in te tikken 
en laat dit uitrekenen. 
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Gebruik de tekst-tool (b16 ) om 
“when(0<vw1.vw2<=1,1)”  in te tikken en laat ook dit 
uitrekenen. 
 
Verberg  
• alle when-statements behalve het laatste 
• vw1 
• vw2 
• de getekende punten op de y-as en hun coordinaat 

 
 

Teken een punt op de plaats waar je de tekst “PROFICIAT” bij een juiste oplossing wenst te laten 
verschijnen (bijvoorbeeld het punt met coordinaat (4,-3)). 

Teken in het geconstrueerde punt een cirkel :  
• druk bA1 
• wijs de 1 naast  “when(0<vw1.vw2<=1,1)”  aan en druk 

· , 
• wijs het geconstrueerde punt als middelpunt van de cirkel 

aan en druk ·, 
• tik onmiddellijk de tekst “PROFICIAT” in. 
 

 

 
 

Verander nu “when(0<vw1.vw2<=1,1)”   in 
“when(0<vw1.vw2<=1,0.001)”  zodat de cirkel in een 
minuscuul klein (onzichtbaar) cirkeltje verandert. 

 
 

Verberg alle overbodige tekst: alleen “PROFICIAT” en de 
schuifregelaars zijn nog te zien.  
 

 
 

 
Kies een tweede vraag, verberg “niet gedefinieerd”  en verander de schuifregelaars van m en 
c tot je weer PROFICIAT ziet staanbestand: raad vgl rechte.tns 
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7.6 Tweedegraadsfuncties 

Naar een idee van Andy Kemp (2008) 

Een gelijkaardige activiteit aan de voorgaande is het raden naar de vergelijking van een 
tweedegraadsfunctie. 

Dit materiaal is bruikbaar als inoefening op de grafiek van een tweedegraadsfunctie. 
Het is een training op coördinaat top, vergelijking symmetrieas. 

  
 

  
 

  
 

 tweedegraadsfuncties.tns 
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7.7 Randompuntgenerator 

naar Nelson Sousa (me@nelsonsousa.pt)    www.nelsonsousa.pt 

Kanssimulaties spelen een cruciale rol in het wiskunde onderwijs. Met een adequate simulator 

kan men door observatie van resultaten veel eigenschappen ontdekken. Dit ondersteunt sterk de 

theoretische behandeling. 

We gaan  een willekeurig punt generator bouwen die zijn resultaten opslaat in een spreadsheet. 

Real-time geven we de plot van de gegenereerde punten en laten zien hoe de resultaten kunnen 

worden gebruikt in toepassingen. 

 Open een grafiektoepassing en kies de vensterinstellingen 

zoals hiernaast. 

 
Teken een lijnstuk AB en een punt P daarop. 

Bepaal de coördinaat van het punt. 

Geef de formule rand()+0.x in als tekst (b16)  

en laat deze berekenen (b18) met x de x-coördinaat 

van P. 

 
 Deze formule, rand () +0 * x, is de kern van willekeurige 

getallen genereren op een dynamische manier.  

De formule hangt af van de x-coördinaat van punt P.  

Dus, telkens P beweegt, wordt een nieuw willekeurig 

nummer  gegenereerd.  

Vermenigvuldigen met nul heeft dus toch zin. 

 
 Laat de uitdrukking nogmaals berekenen. 

Sla de eerst berekende waarde nu op als de variabele xc 

en de tweede als de variabele yc. 

 

 
 

http://www.nelsonsousa.pt/�
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We voegen nu een spreadsheettoepassing in ( ~46 ). 

Sta in de eerste kolom in het formulevak, druk 

b321 en tik xc. 

Sta in de tweede kolom in het formulevak, druk 

b321 en tik yc. 

 
Benoem de eerste kolom als xco en de tweede als yco 

 
Keer terug naar de grafiekentoepassing ( / ¡ ) 

• verberg de formules en coördinaat van P (b13) 

• kies voor de voorstelling puntenwolk)(b34) 

• noteer naast x de kolomnaam xco en  

naast y de kolomnaam yco en druk · 

• verberg de tekst (xco,yco). 

 
Als je nu het punt P beweegt worden willekeurig punten 

getekend. 

 

 Random puntengenerator.tns   en Random punten.tns 
Deze technieken worden onder andere aangewend in de creatie van een  Monte Carlo simulator 

die een numerieke benadering bepaalt van Pi.  

Voor verdere informatie controleer de TI-Nspire » Activities sectie op de website 

www.nelsonsousa.pt . 

 

  

http://www.nelsonsousa.pt/�
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7.8 Breuken                  (dank aan me@nelsonsousa.pt    www.nelsonsousa.pt ) 

Deze activiteit bestaat uit 3 delen 

Definitie van een breuk 
 
Open het bestand Breuken.tns. 

Op pagina 2.2 worden breuken geometrisch voorgesteld.  

Je selecteert de noemer en de teller door de punten n en d te 

bewegen.  

Telkens je een punt beweegt, stelt de grijze oppervlakte het 

deel van de cirkel voor dat overeenkomt met de geselcteerde 

breuk. d kan waarden aannemen tussen 1 en 20, terwijl n 

waarden kan aannemen tussen 0 tot d.  

De breuk ligt tussen 0 en 1.De decimale voorstelling van de 

breuk wordt rechts op het scherm getoond. 

 

Opmerking:  als gevolg van de technische constructies kan 

het punt n wel rechts van d komen te liggen, maar in dit geval 

wordt de noemer niet meer groter. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Breuken vereenvoudigen 
 
Op pagina 3.2 wordt het vereenvoudigen van breuken 

visueel voorgesteld. 

Om een andere noemer en teller te krijgen versleep je de 

punten n en d. Zowel noemer als teller kunnen variëren 

tussen 1 en 20, op voorwaarde dat de noemer minstens even 

groot moet zijn als de teller.  

Voor je de teller en noemer verandert, moet je de animatie 

resetten. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

mailto:me@nelsonsousa.pt�
http://www.nelsonsousa.pt/�
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Breuken vergelijken 
 
Op pagina 4.2 vind je een constructie om breuken te 

vergelijken.  

Beweeg de punten n1, d1, n2 en d2 om de noemer en teller 

van elke breuk te bepalen en tracht te bepalen welke breuk 

de grootste is of als ze soms gelijk zijn. 

De teller d is een getal tussen 1 en 20 terwijl de noemer 

gekozen wordt tussen 0 en d. 

 

Onder aan het scherm kun je kiezen of de oplossing getoond 

moet worden.  

Bij een positieve keuze zal  <, = or >verschijnen. 

 
 

 
 

 

 Breuken.tns   

 

 

7.9 Distributiviteit 

Distributiviteit 
 
 
Grijp een van de punten en sleep ze links of rechts om de 
waarde te veranderen van a, b, of c. 

 
 

 

 distributiviteit.tns 
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7.10 riemann sommen 

 

Het venster is opgesplitst in twee delen 
Bovenste venster  
• Kies het type: Linker-, Midden- of Rechtersommen. 
 

linkersommen 
 

 

middensommen 
 

 

rechtersommen 
 

 
• Kies het aantal deelintervallen n  

 

  
Onderste venster: 
• Geef het functievoorschrift f1 in  
• Bepaal de waarden van a en b door ze te verslepen. 

 

 
  

 Riemann sommen.tns 
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Verzameling links van overal 

http://lafacroft.com/  

http://covenantchristian.org/bird/Nspire.html  

http://covenantchristian.org/bird/TTT.htm 

http://edudownload.ti.com/downloads/files/cdn/TI-NspireLink.exe 

http://www.sharinginspiration.org/  

http://www.atomiclearning.com/ti_nspire  

http://movies.atomiclearning.com/k12/ti_nspire_ho/ 

http://lafacroft.com/tutorials/  

http://www.compasstech.com.au/TNS_Authoring/  

http://education.ti.com/educationportal/sites/US/homePage/nspire-family.html  

http://www.t3vlaanderen.be/ 

http://www.univers-ti-nspire.fr/  

http://ti.bank.free.fr/index.php?mod=archives&ac=cat&id=Maths+Nspire  

http://nspirefiles.awardspace.com/functies.htm  

http://education.ti.com/educationportal/preference/selectCountry.do?cid=US 

http://education.ti.com/educationportal/sites/BELGIE/productHome/bed_product.html 

http://education.ti.com/educationportal/activityexchange/activity_list.do?cid=us 

http://www.timiddlegrades.com/  

http://groups.google.be/group/tinspire 

http://groups.google.be/group/tinspire/files?hl=nl 

http://www.sharinginspiration.org/  

http://www.ti-unterrichtsmaterialien.net/cubalibra/  

http://www.calculatorsoftware.co.uk/handheldgeometry/  

http://www.calculatorsoftware.co.uk/handheldgeometry/siteindexnspire.htm  

http://www.scholennetwerk.be/T3/TI-
Nspire/downloads/lesmateriaal/3%20Beschrijvende%20statistiek.pdf  

http://www.nelsonsousa.pt/  
http://nelsonsousa.pt/index.php?lang=en&cat=2&subcat=5  

  

http://lafacroft.com/�
http://covenantchristian.org/bird/Nspire.html�
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http://www.johnhanna.us/TI-nspire.htm  

http://www.tomreardon.com/ti_nspire_info.htm 

http://staff.fcps.net/bperry/TINspire/tinspirescreencasts.htm 

http://web.me.com/piman2/PimanNspire/Blog/Blog.html  

http://timath.com/algebra1/archive/  

http://members.home.nl/evwinsen/  

http://www.ti-mathnspired.com/  

http://www.mathsnspired.co.uk/ 

http://www.nspiringlearning.co.uk/ 

http://pages.infinit.net/pagedage/ 

http://pages.infinit.net/pagedage/logiciels2.htm 

http://web.me.com/piman2/PimanNspire/Blog/Blog.html 

http://www.compasstech.com.au/TNSINTRO/TI-NspireCD/index.html  

http://www.ticalc.org/pub/nspire/basic/  

http://mathbits.com/MathBits/TInSection/Activities/NActivities.html  

http://tibasicdev.wikidot.com/nspire  

http://wiki.zum.de/TI-Nspire/freies_Material 

http://edwardbujak.wikispaces.com/Graphing+Calculators  

 

iets anders dan Nspire 

http://www.univie.ac.at/future.media/moe/onlinewerkzeuge.html 

http://www.univie.ac.at/future.media/moe/collections.html 

http://www.univie.ac.at/future.media/moe/galerie.html 

http://staff.science.uva.nl/~craats/  

http://home.pi.be/~katroot/ 

http://www.digischool.nl/wi/pr2.php?onderwerp=kans_statistiek  

http://www.coepl.be/  
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tns-bestanden 
 

 
 

zip-bestanden  
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Op het internet is een ware schat aan bruikbaar materiaal te vinden voor de TI-Nspire en de 

TI Nspire CAS. 

In dit cahier wordt getracht een structuur te stoppen in de zoekresultaten van zoekmachines.

Daarbij komen het Vlaamse en Waalse landsgedeelte aan bod, wordt er naar onze buurlanden 

Nederland, Frankrijk, Engeland, Duitsland, … gekeken en gaan we op schattenjacht in de 

Verenigde Staten.

Tenslotte worden de sites bekeken van een aantal pioniers als Nelson Soussa, Andy Kemp, 

Sean Bird, Tom Reardon en surfen we naar TI Nspire Google Groups, Handheld Geometry, 

Lafacroft, … .

Ondertussen worden een aantal schatten van naderbij bekeken:  

• De derde wet van Kepler

• Exponentiële groei 

• Schuim wordt bier 

• Hoeken tot 360° tekenen

• Dynamische tekst 

Etienne Goemaere is leerkracht wiskunde in de 3de graad aan het Heilig Hartinstituut in 

Waregem. Hij is lid van de stuurgroepen van T³ en van Wiskunde West-Vlaanderen.

Tevens schrijft hij mee aan een reeks wiskundeboeken voor de 2de en 3de graad TSO. 

Juni 2010

© 2010 Dit cahier is bedoeld als lesmateriaal, mag hiervoor vrij gekopieerd worden
en kan gedownload worden via de website www.t3vlaanderen.be
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