Summan av tal som följer ett
mönster

Request

I kapitel 3, Övning 1 tar vi upp hur man använder
kommandot Request.

På sid 3 ger vi en del korta förklaringar till kommandon
som dyker upp i programmet.
Utförliga förklaringar hittar man i de aktiviteter som hör
till 10 minutes of Code.

Local

I kapitel 2, Övning 2 kan du läsa mer om hur lokala
variabler kan användas.
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For---EndFor

Här är en körning av programmet där första termen är
1 och kvoten 1/2. Vilket tal närmar sig summan om
antalet termer ökar?

For variabel, startvärde,slutvärde [, steg]
kodblock
EndFor
Exekverar ett kodblock från och med Variabel lika
med startvärde och ökar sedan Variabel
upprepade gånger i Steg och stoppar när värdet
överstiger slutvärde. Om Steg inte anges har det
värdet 1.
Man kan läsa mer om användning av For … EndFor i
kapitel 4, Övning 1.

Här en andra körning som är ett åskådliggörande av
händelsen ”insättning av 1000 kr varje år under 5 år
med 10 % ränta.”

Hos TI-Nspire kan man i graf-appen arbeta med
talföljder på olika sätt. Vi visar här det rekursiva sättet
eftersom det påminner om hur man programmerar.

Så här ser nu programmet ut för att beräkna
delsummor till geometriska talföljder.

Med programmet så beräknar vi alltså varje term och
hur stor totalsumman blir efter varje steg.

Summan av den geometriska talföljden kan också
beräknas med en explicit formel
kvot n − 1
startvärde ⋅
(för kvot ≠ 1 ).
kvot − 1
Se nästa sida.
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Tryck nu på enter igen upprepade gånger.

I TI-Nspire-dokumentet visas också ett exempel där man
betalar av en skuld på 100 000 kr med 6 % ränta och en
årlig avbetalning på 10 000 kr (ränta+ amortering).
Rekursiva beräkningar kan man göra i kalkylarket också.
a2=a1·1,1+1000
a3=a2·1.1+1000
osv.

Det finns faktiskt ett tredje sätt. Gå till Räknare-appen
och skriv in 1000 och tryck enter. Skriv sedan
”·1.10+1000”. Då skrivs automatiskt Ans in före
gångertecknet. Ans är resultatet av den sista
beräkningen.

Vi får summor beräknade precis som i kalkylarket.

Problem 2

Här har vi istället aritmetiska talföljder. Nästan samma
program. Här har vi istället raden
Summa_av_värden:=summa_av_värden+differens

Aritmetiska talföljden 1, 2, 3 ….

På nästa sida visar vi hur man tar fram summorna med
TI-Nspire´s grafverktyg.
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Här en programkörning där differensen är 2., dvs vi ska
summera termerna i talföljden 1, 3, 5, 7 …

Vi ser att delsummorna blir 1, 4, 9 dvs. kvadraten på
ordningsnumret för termer. Ett geometriskt bevis visas
nedan. Titta på följande figur:

Figuren visar att de n första udda talen beskriver en
uppdelning av en kvadrat med sidan n. Kvadratens
area är n2.
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