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Tangent och normal med 
programmering 
Detta är en aktivitet med ett mycket kort och enkelt 
program. Utifrån en funktion beräknas och plottas 
tangenten och normalen till funktionen i en viss 
bestämd punkt. 

Man utnyttjar då de inbyggda funktionerna 
tangentLine och normalLine. Funktion och x-koordi-
nat matas in som argument till programnamnet när 
man gör en programkörning. 

Användning av argument 
behandlas i kapitel 1, Övning 
2 bland aktiviteterna 10 
Minutes of Code. Här finns 
20 st aktiviteter som tar upp 
grundläggande begrepp med 
många exempel på enkla 
program. 

 

I programmet finns fyra programrader med Disp. Vid 
programkörning vill vi visa förklarande text och 
innehållet i variablerna för 

• Funktionen 
• Koordinater för tangeringspunkt 
• Tangentens ekvation 
• Normalens ekvation 

Man kan läsa mer användning av Disp i kapitel 1, 
Övning 2 och Övning 4, som är en tillämpning om att 
evaluera en formel. 

 

Så här ser nu sidan med programkoden till vänster och 
Räknare-appen där man kör programmet till höger.  

 

För funktionen 2 25y x= −  ser grafsidan ut så här 
efter körning. Vi ser att normalen passerar origo. 

 

 

https://education.ti.com/sv/activities/ti-codes
https://education.ti.com/sv/activities/ti-codes


© Texas Instruments 2018 
2 

För funktionen 2y x=  och x-koordinat 1 blir det så här: 

 

 

 

Nedan har vi ritat en cirkel och därefter en tangent till 
cirkeln med geometriverktygen Former och Punkter 
och linjer. Med konstruktionsverktyget Vinkelrät har vi 
sedan plottat normalen genom tangeringspunkten.  

 

Du kan nu dra i tangeringspunkten och ekvationerna 
för tangenten och normalen uppdateras. Samma sak 
gäller naturligtvis för vanliga funktioner, kägelsnitt och 
olika relationer. Se skärmbild. 

 

Slutligen ett mycket bra problem med funktioner och 
dess tangenter. 

En tangent dras till den del av funktionen y = 1/x som 
ligger i första kvadranten. Tangenten och axlarna 
bildar en triangel. Vad kan du säga om arean av denna 
triangel?  

Här en figur av situationen. Vi har mätt arean av 
triangeln vid olika lägen hos tangeringspunkten och det 
verkar som arean alltid är 2 a.e. Undersök detta! 

I aktiviteten Tangent till en kurva reder vi ut detta! 

 


