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Vedr. Maple 17 
 

Maple 17 leveres til danske gymnasier i en version kaldet 17.01, som rummer den nyeste Gym-pakke. 

 

Opdatering 
Kort efter installationen vil Maple sige, at der er en nyere version – kaldet 17.01 !!! 

Den skal man hente og installere, idet det faktisk er en nyere version – selv om nummereringen er 

forvirrende. 

 

Nye skrivemåder 

Potens (hævet skrift, superscript) 

Maple ignorerer tegnet efter ^ ! Måske er det en fejl? 

Det betyder, at man f.eks. skriver    ved at taste: x , ^ , mellemrum , 2 

Indeks (sænket skrift, subscript) 

Maple har indført 2 forskellige betydninger af et lille indeks forneden på en variabel. 

I ”Expression”-paletten findes der nu 2 skabeloner:  
 
FØRSTE SKABELON: 
Har man f.eks. en vektor eller en liste kan man regne på de enkelte koordinater/elementer. 
Den første skabelon svarer til     , dvs. til f.eks. et indeks til en vektor. 
Variablen    har den sædvanlige sorte farve. 
Windows-brugere kan taste: x , CRTL SHIFT _ , 2 
MAC-brugere kan taste: x , CMD SHIFT ?, 2 
 
ANDEN SKABELON: 
Man vil måske kalde et fast punkt    (i stedet for   ). 
Den anden svarer til      (dvs. dobbelt-”underscore”). 
Man skriver altså _ (underscore) 2 gange efter hinanden. 
NB: Variablen    får farven lilla. 
 
 
 

Fejl 

Krølparentes } 

I Windows er det ikke muligt at skrive } i Maple 17, når man er i MATH-mode! 

Fejlen optræder ikke i MAC-versionen af Maple 17. 

Krølparenteserne {  } anvendes ofte i Maple, når der er tale om flere funktioner, der skal tegnes, eller flere 

ligninger, der skal løses. 

Det kan man bl.a. se i de mange eksempler under hjælpen til Gym-pakken. 
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I langt de fleste tilfælde kan man erstatte { } med [ ] uden problemer. 

Alternativt kan man skrive } i TEXT-mode, og så kopiere tegnet } fra TEXT-mode til MATH-mode. 

Kvartilsæt 

I visse situationer svigter beregningen af kvartilsættet, når der indgår 0 i matricen med data. 

Det betyder f.eks. at man måske ikke kan få tegnet sumkurven! 

Fejlen ligger i en ny version af ”fsolve”, den numeriske løser. 

 


