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Kapitel 1: Komma igång med TI-Innovator Hub Övning 2: Input och färg 
 
I denna andra aktivitet för kapitel 1 kommer du att lära dig vad 
Input betyder i ett program när man ska styra en lysdiod 
(COLOR) hos hubben. 

Lysdioden COLOR har tre ”färgkanaler”: röd, grön och blå. Den 
benämns ofta som ”RGB LED”. För att få en speciell färg måste du 
mixa till de rätta mängderna av varje enskild färg. 

I detta program ska du experimentera med lysdioden. Du ska 
mata in numeriska värden för röd, grön och blå i programmet för 
att få den att lysa i den färg du ”blandar” till. 

Först ska vi nu kontrollera lysdioden COLOR direkt från appen Räknare.  

1 Från verktygsmenyn väljer du 9:Funktioner & Program och sedan I/O 
och därefter kommandot SEND. 

2 Efter Send skriver du “ och du får då dubbla citattecken och en 
prickad ruta inom vilken du kan göra en inskrivning. 

3 Inom citattecknen skriver du sedan SET COLOR och tre numeriska 
värden separerade med blanktecken. De representerar mängden 
rött, grönt och blått hos lysdioden. Dessa tre tal kan ha värden mellan 
0 och 255. Ju högre värde ju starkare färg. Tlll höger visas några 
exempel. 

Observera att lysdioden är tänd så länge du inte ändrar någonting. 
Med ett program kan du styra lysdioden så att den slocknar när 
programmet avslutas. 

 
 

I programmet, kommer du experimentera med lysdioden COLOR. Du 
kommer att ge röda, gröna och blå värden som argument och lys- 
dioden tänds i den färg som du valde för några sekunder och sedan 
stänga stängs den av. 

1. För att starta ett nytt program från appen Räknare så väljer du 
Functioner & Program > Programeditor > Nytt…. 

2. Döp programmet till color01. 

 

 

 

  

Syfte: 
• Använda argument i program 
• Styra en lysdiod som adresseras COLOR 
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3. Inom parentestecknen efter programnamnet skriver du tre 
bokstäver separerade med kommatecken. De representerar 
färgerna röd, grön, och blå. 

De kallas “arguments” för programmet och används här för att 
skicka de tre färgvärdena till hubben. 

Vi använder här bokstäverna r,g,b. Se bild till höger. 

Lärarkommentar: Argument är ett sätt att tillhandahålla information till 
ett program. Det andra sättet är att använda Request-satser som 
introduceras i en senare övning. Argumenten som används i program- 
editorn kallas “formella argument” och behandlas som lokala variabler. 
De får sina värden när programmet körs. 

Argumenten är platshållare för värden som du uppger när du kör 
programmet. De är variabler som program använder för att repre- 
sentera din faktiska värden. Dessa variabler existerar endast för 
programmet och är inte tillgängligt för andra appar och behandlas 
som ”lokala variabler”. 

Lärarkommentar: COLOR LED kan ställas in på två olika sätt. Du kan 
antingen skicka värden för alla tre färger i en instruktion (“SET COLOR # # 
#”) eller använda skilda Send(-instruktioner för att styra varje färgkanal, 
COLOR.RED, COLOR.GREEN, och COLOR.BLUE. i båda fallen ligger de 
tillåtna färgvärdena i intervallet 0...255. Det totala antalet möjliga färger 
är därför 2563=16 777 216. 
 
Komma igång med programmet color01 
 
4 Välj från menyn > Hub > Send “SET…>COLOR för att klistra in den 

första delen av kommandot I programmet. 

 

 

Förstå funktionen eval( ) 
Du kan inte skicka variablerna R G B som färgvärdena i Send-satsen 
eftersom bokstäverna R, G och B då skulle skickas till hubben i stället 
för värdena hos variablerna 

Vi behöver använda en speciell funktion, eval ( ), från hubbmenyn. 
Den är utformad för att konvertera värdet på ett uttryck till en sträng 
som TI-innovator Hubb kan bearbeta. 
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Färdigställa Send-satsen: 
5. Lägg till eval( )-funktionen genom att välja > Hub > eval( från 

menyn. 
6 Skriv in r inom parentestecknen. 
7 Lägg nu till ett blanksteg. 
8 Upprepa eval( )-funktionen två gånger till för g och b.  Glöm inte att 

lägga till ett blanksteg mellan varje eval-uttryck. Send-satsen ska se 
ut som skärmbilden till höger. 

 

9. Efter Send-satsen lägger du till en Wait-sats som här gör att 
programmet väntar 3 sekunder. Viktigt att du inte glömmer att 
skriva in antalet sekunder. 

 

 

 

 

 

10. Slutligen så lägger du till ytterligare en Send “SET COLOR …-sats 
för att stäng av lysdioden. Använd tre nollor för att stäng av alla 
tre färger. 

11. Tryck Ctrl-B för att kontrollera och lagra programmet. 
 
 
 
Köra programmet: 

12. När TI-Innovator Hubb är ansluten och du befinner dig I 
Räknare-appen så trycker du på knappen h och väljer 
programmet. Du kan naturligtvis skriva in programnamnet och 
dubbla parentestecken. 

13. Inom parentestecken skriver du in tre tal, som representerar 
mängden rött, grönt, och blått ljus som ska blandas. Tryck 
sedan på enter.  

• Lysdioden tänds det antal sekunder du angav i  Wait-satsen 
och stängs sedan av. 

För att åter köra programmet med andra värden så markerar du en 
tidigare rad och trycker på enter. Du redigerar nu de tre värdena på 
den nya raden och trycker på enter igen. 

Lärarkommentar: Om du skickar värdena 0 0 0 till COLOR LED bör 
den stängas av. Men färg LED används också som en ”ready” signal så 
att när den är avstängd så kommer det grönt ljus. Prova att skicka 1 1 
1 och titta noga så ser du att lysdioden egentligen består av tre små 
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ljus som är riktigt nära varandra. Diffusion hos ljusdioden hjälper till 
att blanda färgerna bättre. Du kan täcka ljusdioden med en bit vitt 
papper för att bättre 'blanda' de tre färgerna. Särskilt intressant är 
värdena 255 255 0 (rött och grönt) som ger GULT! En utmaning för 
elverna är att få orange färg.  

Observera att lysdioden kommer att lysa även när programmet 
avslutats om ingen SET COLOR 0 0 0-kommando används. När den är 
inställd så förblir den på tills hubben kopplas bort från datorn eller 
ett annat SET COLOR-kommando används. 
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