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Kan pitch på CASIO 
FX CG-20 gi oss    
noen gleder? 
Av: Tor Andersen  
 

 

OPPDATERINGER. 
Nye operativsystem klare 
for nedlastning. 

LITT OM TO AV CASIOS     
VITENSKAPELIGE      
KALKULATORER.             
Av Bjørn Bjørneng   

 
 

LÆRERTILBUD! 
 
CAS blir minstekrav på del 2 til 
eksamen  i 1T, 2T, 2TY, R1, S1, 
R2 og S2 fra våren 2015.        
Vi inviterer til CAS-workshop på 
din skole. Det trekkes ut to del-
tagere på hver skole som får en 
GRATIS lisens av emulatoren til 
ClassPad FX-CP400. 
Ta kontakt for avtale. 
 



Kan pitch på CASIO FX CG-20 gi oss noen gleder? 
Av: Tor Andersen  
 
 

Hva er pitch? 
 

Pitch har flere betydninger. I golf handler det for eksempel om en bestemt type slag 
utført med en spesialkølle. Men i vårt lommeregnermiljø handler det om rotasjonsvinkel 
i forhold til et gitt utgangspunkt rundt en akse.  
 
 

Pitch i Param 
 

Vi setter CG20 i modus Deg og forsøker å tegne en sirkel i Param.  
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
Men hvorfor viser 
CG20 en sekskant? Vi 
tar en nærmere titt på 
View Window.  
 

 

 

 

Kan pitch 
(rotasjonsvinkelen) lik 
60o være forklaringen? 
  
 

 

 

 
 
 
Hvilken Pitch gir tre-
kanten? Så kan vi lure 
på hvorfor en svært 
liten Pitch gir en lang-
som konstruksjon av 
sirkelen. 
 
 
 
 
 
 

Så lar vi pitch være 
144o og max lik 720o. 
En vakker femtagget 
stjerne. Hvordan vil du 
lage en sjutagget 
stjerne?  
 

Tips: 720 : 7 = ? 

 
Noen gradvis mindre 
sjutaggede stjerner 
inne i hverandre kan 
sette farge på        
tilværelsen.  
 

Pitch i polarkoordinater.  
 

Vi velger TYPE ”r =” for å tegne grafer i polarkoordinater. De fleste har kanskje kost seg med vakre 
blomster på lommeregneren.   

Her går det jo an å 
forske på hva som be-
stemmer hvor mange 
blader blomsten får. Og 
pitch er nå selvfølgelig 
satt til en lav verdi. 
 

Men hva skjer hvis vi øker pitch? 

Pil høyre? Prøv med 
max lik 720 og pitch lik 
720 : 7. 
Små forandringer i 
funksjonsuttrykk, max 
og pitch fører til dra-
matiske endringer i 
resultatet. Sjekk selv. 

Så oppfordres leserne til å eksperimentere med pitch på sin egen CG20.                                            
Og selvfølgelig forklare resultatet.  

Lykke til!  

LITT OM TO AV CASIOS VITENSKAPELIGE KALKULATORER.    
Av Bjørn Bjørneng  

FX-82ES Plus FX-991ES Plus 

FX-82 modellene har lenge vært hovedkalkulato-
ren i videregående skole på yrkesfaglige studie-
retninger. Også på grunnskolens ungdomstrinn er 
det mange som har brukt FX-82ES Plus. 
Nå er denne modellen tillatt til eksamener ved 
NTNU i Trondheim.  Oppfølgeren FX-991ES Plus 
har langt flere funksjoner og blir nå tatt i bruk på 
alle linjer i videregående skoler, ikke minst på 
studiespesialiserende linje. Det er mange fordeler 
ved slike kalkulatorer. De er enkle å ta i bruk. Det 
følger med gode manualer så brukerterskelen er 
lav. De tar liten plass i en lomme eller i skolesek-
ken, de er robuste og har et leservennlig display. 
Kanskje den største fordelen er at de er hånd-
holdte. 

1 gir et naturlig display for brøk, rottegn, integral-
symboler med grenser osv. Svar oppgis med eksakte 
verdier. Ved å trykke n knappen får vi tilnærmede ver-
dier.  
2 gir et lineært display uten symboler og svarene oppgis 
med tilnærmede verdier. Begge valg er fornuftige.  

INNSTILLINGER.  (begge modeller) 
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3: gir vinkler i vanlige grader, 4: oppgir vinkler i absolutt vinkelmål 
og 5: i nygrader med 400 nygrader rundt en sirkel. 6:  Fix med et 
tall bak oppgir antall desimaler i svaret.  

7: Sci med et tall bak oppgir svaret på standardform  a.10n , der a er et tall mellom 1 og 10 hvor det 
oppgitte tallet bestemmer antall siffer i a.  8: oppgir svaret på den vanligste måten. Vi anbefaler valget 
Norm 2. Svaret oppgis med inntil 10 desimaler. 

I SET UP menyen  ser vi den store forskjellen på disse to kalkulatorene.  

FX-82ES Plus:   1: COMP til vanlige utregninger, 2: STAT  til statis-
tisk analyse og 3: TABLE til tabeller for funksjoner.  

 FX-991ES Plus har i tillegg følgende valg: 
2: Regne med komplekse tall 4: Skifte mellom forskjellige tallsystem. 
5:  Løse likninger  6: Regne med matriser  8: regner med vektorer 
i to eller tre dimensjoner. 

SANNSYNLIGHET:   Likt for begge kalkulatorene: 
Trekke ut et ordnet/uordnet utvalg fra en større mengde: 
Eksempel 1. 
En klasse med 15 elever skal velge et styre bestående av leder, nestleder, sekretær og kasserer.  De 
velger først leder, så nestleder, sekretær og kasserer. Dette er et ordnet utvalg. 
De kan også velge fire av elevene til styret og be de selv fordele oppgave.  Dette blir et uordnet ut-
valg. 
På hvor mange måter kan dette gjøres . Vi viser to regnemåter: 

Ordnet:  

Uordnet:  

HYPERGEOMETRISK forsøk  
Regneeksempel:  
Eksempel 1: 
I en boks er det  6 røde og 9 blå baller. Fra denne boksen plukker vi tilfeldig 8 baller. Vi ønsker å finne 
sannsynligheten for at x  baller er røde og at 8-x er blå.  x varierer nå mellom 0 og 6  Igjen kan vi be-
nytte tabellfunksjonen. Vi setter inn følgende funksjon med startverdi 0 og sluttverdi 6, steg 1: 

Her finner vi at den mest sannsynlige fordelingen er 3 røde baller og 5 blå. (39,16 % ) Tabellfunksjonen 
virker bare når vi har to valg. 

Svar  11,6 %  

Eksempel 2:                                                                                                                                    
I en bøtte har vi 10 røde, 8 blå og 12 gule bal-
ler.   Vi skal plukke 9 baller. Finn sannsynlighe-
ten for å få følgende sammensetning  3 røde 2 
blå og 4 gule baller. 

Nytt ClassPad operativsystem klart for nedlastning. 
Av.Kjell Skajaa 

Nye fortreffelige funksjoner  
Forminsk eller forstørr direkte på skjerm, roter eller bruk andre funk-
sjoner som utnytter bruken av berøringsskjerm og større display. 

Lett å bruke, lære og undervise 
Nye funksjoner, inspirert av lærere, utvider produktets konkurranse-
kraft som et undervisningsverktøy. 

Høyt verdsatt bildeplotting 
Bildeplottingsfunksjon vil gjøre matematikk mer underholdende og 
også gi svaret på hvorfor vi trenger mer matematikk. 

Forminske 
Forstørre 

Forstørre– og forminske-
funksjon  
Dette vil  gjøre det enklere for             
brukeren. Bedre og raskere og 
med en mer intuitiv betjening vil 
gi Casio signifikante fordeler. 

Rotering. 
Roteringsmuligheten er nå også mulig 
i Graf program. 
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Nytt FX-CG20 operativsystem klart for nedlastning. 
Av.Kjell Skajaa 

Funksjoner som kan vise at ” matematikk er gøy” 
Funksjoner fungerer dynamisk og utnytter effekten av farger i 
”Sannsynlighetssimulator” eller ny integralberegning. 

NYHET 

Enklere og mer brukervennlig enn før 
Automatisk tilligging av parentes, stokking av lister og andre       
funksjoner som kan hjelpe student i læringsprosess. 

” Dypere forståelse for sann matematikk” 
Vektorkalkulasjon, nye kommandoer for standardavvik og andre 
funksjoner i utforskning av matematikk. 

NYHET 

NYHET 

I App som kan lastes ned fra hjemmeside http://edu.casio.com finner du alle disse program for sannsynlighetsberegning. 

Mynt og krone Terningkast Spinner 1 – 4 

Grip A-B-C-D-E Trekk et kort Tilfeldige tall 1– 99 

Innen vektorkalkulasjon er det, med det nye operativsystemet, lagt til fire nye aritmetiske beregninger i tillegg til in-
nerprodukt og kryssprodukt. Det er også lagt til noen nye vektorkalkulasjoner 

Forbedring av integralkalkulasjoner. 
Kalkulasjonsresultatet til et integral kan dynamisk endres ved å flytte sluttpunkt med piltast. 

Velg en nedre grense for integralet ved 
å flytte markør med piltaster. Likedan 
velges øvre grense ved å flytte markør 
til ønsket grenseverdi. Integralet    
endres dynamisk ved endring av øvre 
grenseverdi. Når øvre grense er valgt 
skraveres området for integralet. 

Med det nye OS kan en kalkulere integral av en kombinasjon av to ulike funksjoner  

Et nytt menyvalg er lagt til. Etter at de to funksjonene er valgt vil en kryssmarkør markere første rot eller krysnings-
punkt. Når en har valgt nedre grense vil markør hoppe til neste punkt. En kan selv velge øvre grenseverdi.  
Dersom en ønsker å velge en verdi for nedre grense, tastes denne inn. En kan gjøre det samme for øvre grenseverdi  

Ny funksjon i likningsløser.  
I tidligere utgave av likningsløser ville en kun få svaret ” Infinitely many solutions”  eller uendelig mange løsninger. 
Det nye OS vil gi et mer detaljert svar når funksjonen har uendelig mange løsninger. 

 
 
 
 

Kunngjøring: 
Matematikk R1 med CAS og Casio 

Casio utgir LÆREBOK i R1 

Bergen 05.11.14: Gledelig NYHET! 
Casio Scandinavia AS har gleden av å kunngjøre 
at en lærebok i matematikk R1 er i ferd med å bli      
produsert. Læreboken tar spesielt hensyn til ny 
eksamensordning i faget. Fra våren 2015 er CAS 
minstekrav i del 2 på eksamen i R1.  Den nye 
læreboken fra Casio vil benytte det kraftige CAS- 

 
verktøyet ClassPad II fx-CP400 i eksempler og 
ellers der det er hensiktsmessig. Læreboken kan 
fra januar 2015 lastes ned kapitel for kapitel, og 
blir å finne som PDF-fil på hjemmesiden til Casio: 
http://www.casio-europe.com/no/sc/ 
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  FX-9860GII  inkl.singel lisens  (verdi 795.-) 1099,- 595,- 
  FX-9860GIISD   inkl.singel lisens  (verdi 795.-) 1299.- 645,- 
  FX-CG20   inkl.singel lisens  (verdi 795.-) 1199.- 595,- 
  ClassPad inkl.singel lisens  (verdi 795.-) 1495.- 745,- 
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