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Kapitel 2: Övning 1: Blinkande ljus 
 

I denna första aktivitet för kapitel 2 kommer du lära dig om 
For-loopen i TI-Nspire genom ett program som gör att 
lysdioden blinkar medan information visas på skärmen. 

Teacher Tip: Det finns tre typer av loopar i TI-Nspire™ CX TI-
Basic-språket: For, While, och Loop. Alla tre kräver nyckel-
ordet End… i slutet av loopen. EndFor refererar till For loop-
strukturen osv. Stop refererar till slutet av ett program. Exit 
kommer att passera kontrollen till den första satsen efter 
slutet av en slinga och Cycle hoppar till början av loopen. Vi 
försöker undvika dessa två slarviga kommandon men Exit är 
nödvändigt för att komma ut från Loop…EndLoop-strukturen. 

Vi ska nu skriva ett program som gör att lysdioden blinkar ett 
visst antal gånger. Med andra input-satser kan du också styra 
den tid vid vilken lysdioden är på och av. 
I detta program introducerar vi en For…End-loop. 
 
 
Starta upp programmet: 
1. Starta ett nytt program med namnet LIGHT2. 
2. Mata in Disp genom att gå till I/O-menyn och där välja 1:Disp. 
3. Lägg till BLINK inom citattecken. 
4. Lägg till Request genom att gå till I/O-menyn och där välja 

1:Request. 
5. Skriv in “Antal gånger?” inom citattecken. Se skärmbild. 
6. Lägg till ett kommatecken och variabeln n. 

Lärarkommentar: For-loopen kräver For(variabel, start, slut, 
<steg>) och EndFor i slutet. Loopkroppen upprepas 
automatiskt när loopvariabeln hoppar till nästa värde. 
Upprepningen sker från startvärde till slutvärde. Förinställt 
värde för steg är 1 såvida inte annat värde anges. I slutet av 
loopen är variabel ett steg större än slut så om loopen går 
från 1 till 10 så är värdet på variabeln 11 när loopen slutar. 
 
Lägga till For-loopen: 
7. Lägg till For-strukturen genom att välja > I/O > 5:For…EndFor från 

menyn. 
• Både For- och EndFor-satserna klistras in I ditt program med en 

tom rad emellan satserna där man kan lägga till loop-kroppen. 
8. Slutför For-satsen med att skriva i,1,n, Glöm ej kommatecknen. 

• Denna sats betyder “För i som går från 1 till n med steglängden 1.” 
  

Syfte: 
• Lära sig att använda For loop-

instruktionen 
• Få lysdioden att blinka 
• Använda Disp-satsen för text och 

variabler 
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9. Tryck på enter några gånger i loopkroppen för att skapa tomma 
rader som vi fyller i senare.  
• Det är inte så viktigt hur många tomma rader du lägger till. Du 

kan alltid lägga till fler rader om du behöver och tomma rader 
påverkar inte körningen av programmet. 

• Blocket med satser mellan For och EndFor kallas ”loopkropp”. 
Det är denna del av koden som kommer att processas n gånger. 

Vi vill att lysdioden ska blinka ON och OFF n gånger. Vi vill också att 
programmet ska visa antalet ”blinkningar”. 

Vi börjar loopkroppen med Disp i, loopens kontrollvariabel. 

Vi lägger nu till satser för att tända och släcka lysdioden (ON och OFF). 

10. Lägg till Send “SET LIGHT från Hubb-menyn.  
11. Lägg till ordet ON från Hubb-menyn. Välj undermenyn SETTINGS 

eller skriv bara in ordet. 
12. Lägg till Wait (i sekunder) från Hubb-menyn så att programmet 

väntar en sekund innan nästa kommando skickas. 
• I vårt program använder vi en sekund, men du kan naturligtvis 

använda vilket värde du vill, även decimaltal 
13. Lägg till en Send-sats för att stänga AV lysdioden, och därefter 

ännu en Wait-sats. 
14. Lagra progammet (ctrl-B), och kör det sedan i appen Räknare. 

Observera indenteringen (textindrag)! Denna hjälper ofta till att få 
program mer läsbara och det påverkar inte programkörningen på 
något sätt. 

Här en utmaning: Lägg till inmatningssatser i början av programmet (före 
the For-satsen) för att ställa in tiden för de två Wait-värdena, och 
använda dessa variabler istället för tal i dessa satser. 

Avsluta och kör programmet igen. Observera blinkandet och de värden 
som visas i fönstret hos Räknare-appen. 
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