Räta linjens ekvation med
programmering
I denna aktivitet använder vi ett program för att utifrån koordinater för två punkter ta fram ekvationen för
den räta linje som går igenom punkterna. TI-Nspire har
inte något direkt verktyg för att beräkna ekvationen.
I programmet görs tre beräkningar. Se skärmbilden
nedan. Viktigt att eleverna förstår beräkningarna. Först
beräknas k-värdet och sedan kan de andra beräkningarna göras.
Viktigt att eleverna är bekanta med räta linjens ekvation på olika former och de har en viss vana att arbeta
symboliskt.

I programmeringsaktiviteterna ”10 minutes of code”
går vi igenom de flesta funktioner som finns i dessa
nya aktiviteter om programmering och matematik:
Request -behandlas i kap 3 den första övningen:

If Then Else EndIf
Hela kapitel 3 bland övningarna handlar om villkorssatser. Från enkla If-satser till mer komplexa villkor.

Själva programmet
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Disp-satser behandlas i flera övningar i kapitel 1:

Så här kan skärmen se ut på en stor bildskärm:

Låt eleverna också pröva hur det blir med två punkter
som har samma x-koordinat.
Om du lägger till en grafsida kan du skriva enligt
nedan. Vi har här använt enpunktsformen

y − y1 = k(x − x1) som skrivs om som
y = k(x − x1) + y1
Kan vara praktiskt att arbeta med editorn till vänster
och Räknare-appen till höger där man gör programkörningen.

Vi ser att vi får samma resultat.

Om man vill dela upp den delade sidan på två sidor
går man till Redigera/Sidlayout/Dela grupp.
På en mindre skärm så får inte allt plats utan att man
får skrolla nedåt en bit i fönstret för programeditorn.

Ett annat sätt är att rita in punkterna och dra en linje
mellan punkterna med geometriverktygen. Då får man
inte exakt resultat utan värdena på k och m avrundas
till två decimaler.

För exemplet ovan blir resultatet så här i Graf-appen.
Vi har ju definierat f1(x) som k·x+m i en sats i programmet. Se nästa spalt.
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