
TI-89 Survival Guide
TI-89 er en meget avanceret lommeregner, faktisk nærmest en computer.
En komplet gennemgang af alle dens muligheder ville fylde flere hundrede sider!
I denne “survival guide” beskrives kun de absolut vigtigste metoder, tips og tricks.

Opsætning
TI-89 Titanium starter normalt med at vise “skrivebordet” med alle de forskellige applikationer (programmer). 
Dette er ikke særlig smart! Man bør vælge enten at slå det grafiske “skrivebord” fra og altid starte op i 
“Home”, eller at redigere listen af programmer, så man kun ser dem man har brug for.

• Opstart i Home:
Tast MODE F3 og vælg Apps Desktop OFF.
Når du næste gang tænder maskinen starter den i Home-applikationen (dvs. som normal lommeregner).

• Redigering af “skrivebord” (kræver Apps Desktop ON):
Tast F1 og vælg Edit Categories Math... og marker så de programmer du vil bruge, bemærk: Y=, Graph og 
lignende er der ingen grund til at tage med på listen, dem kan man jo vælge direkte fra tastaturet.
Tast derefter F1 og vælg Select Category Math.
“Skrivebordet” skulle nu gerne se mere overskueligt ud!

Home
Alle udregninger, både med tal og symboler udføres i “Home”-programmet. Alt fungerer her stort set som på 
en almindelige lommeregner, dog med den væsentlige forskel at facit normalt angives “eksakt” og ikke som 
et afrundet decimal-tal. F.eks. giver 8 divideret med 12 ikke 0.666667 men derimod 2/3.
• ENTER: Et eksakt lighedstegn.
• “gul”-ENTER: Et tilnærmet lighedstegn.
• Decimal-tal giver altid et afrundet resultat, tast f.eks. 8 . ÷ 1 2 ENTER.
• “pil op” og ENTER: En smart metode til at hente tidligere resultater.
• ANS og ENTRY: Genbrug af sidste resultat og indtastning.
• STO>: Svarer til en almindelig lommeregners “memory”.

F.eks. 123 STO> T gemmer tallet 123 i variablen T.
Det er ikke smart at gemme tal i variablen x!
Man kan bruge lange navne, f.eks.: 20 STO> tyve (brug ALPHA-tasten).
Funktionsudtryk kan gemmes, f.eks.: 3x^2-4x+1 STO> f(x) eller 1/(x+1) STO> y1(x).
Når du skal bruge tallet igen behøver du ikke at taste RCL. f.eks. vil tyve+3 give 23.

• Man kan “rydde op” på mange forskellige måde:  ←, DEL, CLEAR, F1 8, F6 1 og F6 2 ENTER.
• CATALOG: Bruges til at finde funktioner, som ikke står på tastaturet. Man kan hoppe rundt i listen vha. 

tastaturet, f.eks. vil et tryk på 7 (g) rykke ned til gcd()-funktionen.
• MATH: Her kan man også finde “skjulte funktioner”.
• Operator-hierarki. Lidt forenklet er rækkefølgen: 1. ^  2. (-)  3. x og ÷  4. + og -.

Dette betyder bl.a. at man normalt skal sætte parenteser omkring tæller og nævner i en brøk, dette gælder 
dog ikke hvis tælleren/nævneren kun består af et tal/symbol.

• EE: Specielt i fysik har man ofte brug for at skrive meget store eller små tal. EE står for enter exponent. 
F.eks. kan 200000 skrives 2 EE 5 ,  7.5 mia. skrives 7.5 EE 9, og protonens masse i kg skrives 1.67262 EE 
-27.
Bemærk: På displayet står et sådant tal som 1.67262E-27, men hvis man skal skrive det på et stykke papir, 
skal det se således ud: 1.67262·10-27.

Y=, GRAPH, mm.
Det er mest praktisk at bruge Y= (“gul” F1) til indtastning af funktionsudtryk. Men husk at disse funktioner 
også kan bruges i f.eks. HOME og at de også kan indtastes fra HOME vha. STO>.
Typisk vil man først indtaste et eller flere funktionsudtryk som y1(x), y2(x) osv. Derefter skifter man over til 
GRAPH (“gul” F3). Det vil så ofte være nødvendigt at tilpasse graf-vinduet, dvs. ændre skalaen på akserne. 
Man kan her enten bruge Zoom (F2) eller WINDOW (“gul” F2).
Nogle grafer kan tage lang tid at tegne, ON-tasten kan evt. bruges som “nødbremse”.
Hvis en funktion ikke er kontinuert, dvs. at grafen ikke er sammenhængende, kan man vælge: Tools Format
(F1  9) og sætte “Discontinuity Detection” til ON.
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De vigtigste menuer i GRAPH-applikationen:
• Zoom F2: ZoomStd eller ZoomDec er et godt sted at starte. Derefter kan man f.eks. bruge ZoomBox, “blå” 

pil flytter markøren i længere ryk. ZoomFit tilpasser y-aksen automatisk. ZoomData bruges f.eks. når man 
har lavet et xy-plot af en serie målepunkter.

• Trace F3: Brug PIL HØJRE/VENSTRE og aflæs x- og y-værdierne, eller indtast en x-værdi og aflæs y-
værdien.
PIL OP/NED bruges hvis man har tegnet mere end en graf.
Hvis man bruger pil-tasterne er det smart at vælge ZoomDec.

• Math F5: Indeholder mange særdeles nyttige ting - Prøv selv!
Bemærk at “Lower Bound” og “Upper Bound” skal forstås som laveste og højeste x-værdi, så måske ville 
“venstre” og “højre” være bedre betegnelser.

TABLE (“gul” F5) og evt. TBLSET (“gul” F4) bruges når man vil se en tabel med funktionsværdierne.

Home: Algebra- og Calc-menuerne.
Det er især disse to menuer der gør, at man kan kalde en TI-89 for en CAS-lommeregner (CAS = Computer 
Algebra System). Det afgørende er at den kan “regne med bogstaver” og ikke kun med tal. Man siger også 
at lommeregneren kan udføre “symbol-manipulation”.
Den vigtigste kommando er uden tvivl SOLVE ( F2 ENTER ), som bruges til at løse ligninger. Men husk at det 
altså skal være en ligning, hvis det i stedet drejer sig om at omskrive et udtryk fra en form til en anden, skal 
man bruge en af de andre kommandoer under Algebra (F2).

Eksempel:

Bestemmelse af en parabels toppunkt:

Først defineres et generelt 2.-gradspolynomium a*x^2+b*x+c  STO>  f(x)

For at finde det sted hvor tangenten er vandret, differentierer 
vi dette udtryk og sætter resultatet lig nul.
Bemærk: Kommandoen  d(  kan enten findes i menuen Calc 
(F3), eller indtastes som: “blå” 8

d( f(x), x ) = 0

På displayet står nu

Vi løser denne ligning mht. x SOLVE( ANS , x )

Svaret er

For at bestemme y-værdien indsættes dette udtryk i f(x). 
Bemærk: | er “lodret streg” og ikke et stort i.

f(x) | ANS

Svaret er

For at få et resultat som ligner bogens, beder vi om at få 
udtrykket skrevet med fællesnævner.

COMDENOM( ANS )

Svaret er

OBS 1: I stedet for at bruge ANS, vil det i praksis ofte være bedre at hente resultatet ned i 
indtastningslinjen ved at bruge “pil op” og ENTER.
OBS 2: Det er ikke strengt nødvendigt at definerer andengradspolynomiet som en funktion. Man kunne 
sagtens starte med blot at skrive a*x^2+b*x+c, og så indsætte i dette udtryk vha. |-tasten.

OBS 3: Når man taster ANS kommer der til at stå ans(1) i displayet. Ved at rette 1-tallet kan man få et af 
de tidligere resultater. Dette kan dog ikke anbefales, det er nemmere at bruge “pil op” og ENTER.

 TI-89 Survival Guide (Ver. 04/10/2007)


Side 2 KES



(x,y)-plots og Regression
TI-89’eren har flere forskellige apps. som kan bruges til at udføre de forskellige typer af regression.
Man kan vælge mellem CellSheet, Data/Matrix og Stats/List Editoren.
OBS: I mange tilfælde vil det faktisk være nemmere at bruge et regneark som f.eks. EXCEL.

Eksempel:

x
y

0 2 3 5 8 9
8 5 4 2 -1 -3

I dette eksempel bruges CellSheet.
Før du går i gang bør du slette evt. andre funktioner og plots under Y=, eller evt. blot slå dem fra (F4).
Vælg først CellSheet-applikationen under APPS.
På det første skærmbillede behøver man normalt ikke at ændre noget, tast blot ENTER.
Hvis der står nogle tal fra tidligere, kan de slettes ved at taste F1 8.
Tast nu x-værdierne ind i den første lodrette kolonne og y-værdierne i den næste. (Man kan også godt skrive 
værdierne som vandrette rækker, men det er som regel mindre praktisk).
1. Marker området med tal, ved at holde shift (↑)-tasten nede sammen med pil-tasterne.
2. Vælg Plot Setup (F2 ENTER) og vælg Define (F1) og kontroller at alt er korrekt. Tast ENTER.

Der bør normalt stå: Scatter, Box, de valgte x- og y-kolonner og “Use Freq...” NO.
3. Vælg ZoomData (F5).
4. Gå tilbage til CellSheet (“blå” APPS eller evt. APPS ).
5. Vælg “Stat Calculate” (F7 ENTER), området med tal skal stadig være markeret.
6. Ret “Calculation Type” til den ønskede regressionstype, f.eks. LinReg.
7. Ret “Store RegEQ” til f.eks. y1(x) og kontroller at x og y er korrekt valgt. “Use Freq...” skal være NO.
8. Tast ENTER og regressionsligningen vises.

Corr og R2 siger noget om hvor godt eller dårligt punkterne ligger, men det skal vi ikke bruge til noget!
9. Tast ENTER igen for at komme videre.
10. Vælg Graph (“gul” F3) for at se både målepunkterne og regressions-linjen.
11. Vælg Y= for at se regressions-formlen.

Deskriptiv Statistik (ugrupperet) og Boksplots
TI-89’eren kan med fordel bruges hvis man f.eks. skal finde middelværdi og kvartilsæt af et mindre sæt data. 
I andre tilfælde bør man overveje at bruge andre “værktøjer” som f.eks. EXCEL.

Eksempel:

x
h(x)
H(x)

3 5 6 7 8 9 10 11
5 7 5 8 7 10 5 3
5 12 17 25 32 42 47 50

Vi vælger her at bruge Data/Matrix-editoren.
Observationerne x og deres hyppigheder h(x) indtastes i de to første kolonner c1 og c2.
Det er ikke nødvendigt at indtaste de kumulerede hyppigheder.
1. Vælg “Plot Setup” (F2) og vælg Define (F1). Ret “Plot Type” til Box Plot
2. Skriv c1 ud for x og ret “Use Freq...” til YES. Skriv c2 ud for Freq. Tast ENTER og ENTER.
3. Vælg Graph (“gul” F3) og vælg ZoomData (F2 9)
4. Brug Trace (F3) og pil-tasterne til at aflæse kvartilerne.
Hvis man ikke skal bruge selve boksplottet, kan man i stedet gøre således:
1. Vælg “Calc” (F5).
2. Ret “Calculation Type” til OneVar.
3. Skriv c1 ud for x og ret “Use Freq...” til YES. Skriv c2 ud for Freq. Tast ENTER og ENTER.
4. Man får nu en lang liste med “statistiske deskriptorer”. Vi er mest interesseret i den første: 

Middelværdien og de 5 sidste: Minimum, nedre kvartil, median, øvre kvartil og maximum.
I dette eksempel er middelværdien: 7.3 og kvartilsættet er:  6   7.5  og  9.
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Blandede tips
• Lad være med at gemme noget i x-variablen (STO> X).  x bruges jo ofte som “ubestemt” variabel.

• Hvis tæller eller nævner i en brøk indeholder mere end ét tal eller symbol skal man sætte parenteser!

• INS (“blå” ←):  Skifter imellem to måder at indsætte tekst på. Enten overskrives den gamle tekst, eller også 
skubbes den til højre.

• To tryk på clear-tasten sletter hele indtastningslinjen.

• “blå” pil-tast:  Hopper længere ...

• “gul” | (lodret streg):  Giver forskellige “formaterings-muligheder” i de forskellige applikationer.

• Man kan bruge: CUT, COPY og PASTE.
Det ønskede markeres først ved at holde “shift”-tasten (↑) nede sammen med pil-tasterne.

• Menuerne vælges med F1 - F8 og de enkelte menu-punkter kan enten vælges med pil-tasterne og ENTER 
eller ved at trykke på en af ciffer-tasterne.

• F1  8  ”nulstiller” skærm-billedet i mange applikationer.

• ON-tasten kan bruges som “nødbremse” for at stoppe langvarige beregninger.

• ESC-tasten kan bruges hvis man vil slippe ud af en dialog-boks eller lignende.

• HOME-tasten kan bruges hvis man er faret vild!

• “blå” APPS skifter imellem de sidste to applikationer.

• Hvis et eller andet fungerer “underligt” så tast MODE og check opsætningen.

• Oprettelse af nye “mapper”, sletning af variable og andre mere nørdede ting foretages under “VAR-LINK”.
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