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Använda	  grafritande	  miniräknare	  för	  att	  lösa	  ekvationer,	  hitta	  nollställen	  
och	  största/minsta	  värde.	  
	  
Fönsterinställningar	  
Vi	  ska	  ställa	  in	  ”standardfönster”	  där	  x-‐axeln	  går	  från	  -‐10	  till	  10	  och	  y-‐	  axeln	  från	  -‐10	  till	  
10.	  Varje	  ”pinne”	  på	  axeln	  ska	  vara	  ett	  steg.	  Detta	  kan	  vi	  göra	  på	  två	  sätt.	  	  
	  

1. Manuellt	  –	  tryck	  på	   	  och	  ställ	  in	  följande	  
	  

Xmin=   −10	  
Xmax= 10	  
Xscl=   1	  
Ymin= −10	  
Ymax= 10	  
Yscl= 1	  
	  

2. Snabbvarianten	  –	  tryck	  på	   	  och	  välj	  6:ZStandard.	  
	  
Dessa	  inställningar	  kommer	  vi	  behöva	  ändra	  när	  vi	  jobbar	  med	  olika	  typer	  av	  grafer	  
eftersom	  många	  grafer	  inte	  syns	  i	  detta	  fönster.	  Om	  du	  exempelvis	  ska	  rita	  upp	  grafen	  
𝑦 = 𝑥 − 20	  så	  kommer	  inte	  den	  synas	  med	  dessa	  fönsterinställningar.	  Vilka	  inställningar	  
tycker	  du	  då	  vi	  ska	  använda?	  
	  
	  
	  
Lösa	  ekvationer	  
Om	  du	  exempelvis	  vill	  lösa	  ekvationen	  5− 𝑥 = 2𝑥 − 4	  så	  vill	  du	  ju	  veta	  för	  vilket	  x-‐värde	  
som	  likheten	  stämmer.	  	  Just	  denna	  ekvation	  kan	  du	  ju	  lösa	  ganska	  smidigt	  algebraiskt	  
och	  se	  att	  likheten	  stämmer	  för	  𝑥 = 3.	  Du	  kan	  även	  lösa	  ekvationen	  grafiskt.	  Detta	  gör	  du	  
genom	  att	  rita	  upp	  𝑦 = 5− 𝑥	  och	  𝑦 = 2𝑥 − 4	  och	  se	  vart	  de	  två	  graferna	  skär	  varandra.	  
För	  att	  få	  exakt	  information	  om	  vart	  linjerna	  skär	  varandra	  	  gör	  så	  här:	  
	  
	  

Tryck	  på	   ,	   ,	  välj	  5:intersect.	  Nu	  står	  det	  ”First	  curve?”	  längst	  ner	  till	  

vänster	  och	  markören	  står	  på	  ”första	  kurvan”.	  Tryck	  på	   .	  Nu	  står	  det	  ”Second	  

curve?”	  och	  markören	  ställer	  sig	  på	  ”andra	  kurvan”.	  Tryck	  på	   .	  Nu	  kommer	  det	  
upp	  ”Guess?”.	  Om	  du	  har	  flera	  skärningspunkter	  så	  behöver	  man	  tala	  om	  för	  
miniräknaren	  vilken	  skärning	  den	  ska	  beräkna.	  Så	  därför	  kan	  du	  ställa	  dig	  med	  

markören	  i	  närheten	  av	  den	  skärning	  du	  är	  intresserad	  av	  och	  trycka	  på	   .	  
Räknaren	  visar	  nu	  att	  linjerna	  skär	  varandra	  då	  𝑥 = 3	  (y-‐värdet	  är	  vi	  inte	  intresserade	  
av).	  I	  just	  detta	  exempel	  kan	  det	  vara	  smidigare	  att	  beräkna	  lösningen.	  Men	  i	  situationen	  
då	  vi	  ska	  lösa	  ekvationen	  2! + 2𝑥 = 7	  så	  kan	  vi	  vara	  ganska	  glada	  att	  vi	  kan	  ta	  
miniräknaren	  till	  hjälp.	  Prova	  lös	  denna	  ekvation.	  
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Hitta	  nollställen	  
Att	  hitta	  nollställen	  innebär	  att	  hitta	  de	  x-‐	  värden	  som	  antas	  då	  grafen	  skär	  x-‐axeln.	  I	  

dessa	  punkter	  är	  𝑦 = 0.	  Vi	  har	  tränat	  på	  att	  algebraiskt	  hitta	  nollställen.	  Dvs	  genom	  att	  

lösa	  ekvationer	  av	  typen	  𝑥! − 4𝑥 − 5 = 0.	  Vi	  ska	  nu	  hitta	  nollställen	  algebraiskt	  genom	  

att	  rita	  grafen	  till	  𝑦 = 𝑥! − 4𝑥 −5	  och	  sedan	  avläsa	  vart	  den	  skär	  x-‐axeln.	  

	  

Tryck	  på	   .	  Ta	  bort	  allt	  som	  står.	  På	  översta	  raden	  skriver	  du	  Y! = 𝑥! − 4𝑥 −5.	  

Tryck	  på	   .	  Nu	  ritas	  grafen	  upp.	  Härifrån	  kan	  vi	  avläsa	  vilka	  nollställen	  funktionen	  

har,	  men	  vi	  kan	  också	  låta	  miniräknaren	  hitta	  nollställena.	  	  

	  

Tryck	  på	   ,	   ,	  välj	  2:	  zero.	  Nu	  står	  det	  ”Left	  bound?”	  längst	  ner	  till	  vänster.	  

Ställ	  dig	  med	  markören	  till	  vänster	  om	  nollstället	  och	  tryck	  på	   .	  Nu	  står	  det	  

”Right	  bound?”	  längst	  ner	  till	  vänster.	  Ställ	  dig	  med	  markören	  till	  höger	  om	  nollstället	  

och	  tryck	  på	   .	  Nu	  står	  det	  ”Guess?”	  längst	  ner	  till	  vänster.	  Ställ	  dig	  med	  markören	  

i	  närheten	  av	  nollstället	  och	  tryck	  på .	  Nu	  beräknar	  miniräknaren	  detta	  nollställe	  

åt	  dig.	  Gör	  samma	  sak	  med	  det	  andra	  nollstället.	  

	  
	  
Hitta	  minimum/maximum	  
Att	  hitta	  minimum/maximum	  innebär	  att	  hitta	  det	  y-‐	  värde	  som	  antas	  ”där	  grafen	  böjs”,	  

alltså	  längst	  ner	  respektive	  längst	  upp	  på	  grafen.	  Vi	  kan	  hitta	  minimum	  och	  maximum	  

algebraiskt,	  det	  vill	  säga	  genom	  att	  räkna	  men	  nu	  ska	  vi	  hitta	  minimum	  (i	  detta	  fall)	  

algebraiskt	  genom	  att	  rita	  grafen	  till	  𝑦 = 𝑥! − 2𝑥 −3	  och	  sedan	  avläsa	  vart	  den	  antar	  sitt	  

minsta	  värde.	  

	  

Tryck	  på	   .	  Ta	  bort	  allt	  som	  står.	  På	  översta	  raden	  skriver	  du	  Y! = 𝑥! − 2𝑥 −3.	  

Tryck	  på	   .	  Nu	  ritas	  grafen	  upp.	  Härifrån	  kan	  vi	  avläsa	  vilket	  minimum	  funktionen	  

har,	  men	  vi	  kan	  också	  låta	  miniräknaren	  hitta	  det	  minsta	  värdet.	  	  

	  

Tryck	  på	   ,	   ,	  välj	  3:	  minimum.	  Nu	  står	  det	  ”Left	  bound?”	  längst	  ner	  till	  

vänster.	  Ställ	  dig	  med	  markören	  till	  vänster	  om	  ”böjen”	  och	  tryck	  på	   .	  Nu	  står	  det	  

”Right	  bound?”	  längst	  ner	  till	  vänster.	  Ställ	  dig	  med	  markören	  till	  höger	  om	  ”böjen”	  och	  
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tryck	  på	   .	  Nu	  står	  det	  ”Guess?”	  längst	  ner	  till	  vänster.	  Ställ	  dig	  med	  markören	  i	  

närheten	  av	  ”böjen”	  och	  tryck	  på	   .	  Nu	  beräknar	  miniräknaren	  minimum	  åt	  dig.	  

Minimum	  är	  alltså	  det	  y-‐värde	  som	  anges;	  𝑦 = −4.	  
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