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Kapitel 6 Rita Tillämning: Manuell animering 

I den här övningen så ska du skriva ett program som flyttar ett 
objekt på skärmen med piltangenterna (en interaktiv animation). 
Ungefär så fungerar många datorspel. 
 
 
I föregående lektion gjorde du så att en punkt flyttades över skärmen av 
sig själv och använde getKey (0) för att avsluta programmet. Nu ska du 
skriva ett program som låter användaren flytta punkten (eller någon 
annan form) med hjälp av piltangenterna. I den här övningen kommer 
du att använda getKey (1) som pausar bearbetningen och väntar på en 
tangenttryckning. Endast piltangenterna ("up", "down", "left", "right") 
och" Esc"-tangenten är viktiga i denna övning.  

Komma igång: Rita punkten 
1. Starta ett nytt program. 
2. ANVÄND INTE SetWindow.  

Standardfönstret är (0..317) x (0..211). 
3. Punkten kommer att starta nära mittpunkten (159,106) hos skärmen: 
x:=159 
y:=106 
PlotXY x,y,1 

Huvudloopen 
4. Huvudloopen fortsätter tills “Esc”-tangenten trycks in. 

k := getKey(1) Vänta på en tangenttryckning för att starta 
While k ≠ “esc” så länge det inte är [Esc] 
….Loopkropp 
k := getKey(1) Vänta på en tangenttryckning för att fortsätta 
EndWhile 
EndPrgm 

Lärarkommentar: getKey(1) pausar programmet och väntar på en 
tangenttryckning. När en tangent trycks ned fortsätter processandet. 
Detta gäller bara esc-tangenten och de fyra piltangenterna. 

Piltangenterna 
5. De fyra piltangenterna är “up”, “down”, “left” och “right”. 

Kontrollera k för var och ett av dessa värden och ändra antingen x 
eller y därefter: 

If k = “left” 
x := x – 1 (1 är godtyckligt; det kan vara större) 

Detta är den enklaste formen av If-satser (inget Then eller Else). 
Gör klart de tre andra If-satserna för de tre andra piltangenterna. 

  

Syfte: 
• Använda getKey(1) för att läsa 

av tangentbordet. 
• Gör ändringar av koordinater 

beroende på tangenttryckningar 
• Ta bort och rita om en form 

 



 

 

 Texas Instruments 2019 
2 

 

10 Minutes of Code 

TI-Nspire-teknologi 

 

KAPITEL 6: TILLÄMPNING 

LÄRARKOMMENTARER 

 

Rita om punkten 
6. Efter de fyra If_satserna så plottar du punkten igen med dess nya 

koordinater:  
PlotXY x, y, 1 

 

 

Lärarkommentar: Om [esc] inte avslutar programmet (det har fastnat i en 
oändlig loop) försök då att trycka på ON/Home-tangenten upprepade 
gånger (detta gäller handenheten). 

 

Testa programmet 
Använd piltangenterna. Tryck [Esc] för att avsluta programmet. Om 
allt går bra rör sig punkten och lämnar ett spår efter sig. 
Vad händer när punkten kommer till skärmkanten? För närvarande går 
den utanför skärmen. Det finns några val som du kan göra här: du kan 
göra så att den helt enkelt stannar vid kanten och inte rör sig eller så 
kan du göra så att den dyker upp på en annan plats, t.ex. vid den 
motsatta kanten hos skärmen. Detta sista alternativet kallas ”wrap-
around” eller Torus-läge. 

Gör färdigt och avsluta uppgiften 
I övning 3 lärde du dig hur man “suddar bort” en punkt. Lägg nu till 
den funktionen i denna övning så att punkten endast tycks röra sig.  

För att hantera situationen vid skärmkanterna så lägger du till fyra If-
satser till koden: 

If x > 317  
x:=   ? 

Lärarkommentar: Torus refererar här till rörelsemönstret på en torus (en 
matematisk kropp vars utseende i den vanliga tredimensionella varianten 
liknas vid en munk (flottyrkokt bakverk) eller en badring). Den saknar kanter 
och där ”up” sveper runt underdelen och ”left” sveper runt till höger. Varje 
rak bana sveper runt torusen. 

 

Kan du flytta hela uppsättningen av former? 
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Denna övning går ut på att manuellt flytta en punkt. Tänk dig nu att vi 
ersätter punkten med mer komplicerade former. En effektiv metod för 
att göra detta kan vara att skriva ett separat program (en "subrutin"). 
Inom samma problem så ska du nu skriva ett nytt program, drawShape 
(x,y) och i flyttapunkt-programmet ska du sedan infoga satsen 

drawShape (x, y) i stället för plotXY x, y, 1. Se ett exempel till höger. 

I programmet drawShape (x, y) ritar du vissa former med x och y som 
referenspunkt. Ditt objekt kan sedan bestå av flera olika delar och 
använda flera färger. 

Om du vill radera formerna bör du använda instruktionen Clear 
(Verktygsmeny > Rita > Clear). Bara Clear rensar skärmen. Så här 
raderar eller rensar du en rektangulär del av skärmen: 

Clear x, y, bredd, höjd (liknar drawRect) 

 

Lärarkommentarer: Clear gör området vitt. Om bakgrundsfärgen har ändrats med 
en FillRect-sats så använd FillRect igen för att sudda med bakgrundsfärgen. 

Matematisk utmaning: I programexemplet rita_form() ovan så gör rektangel- 
hörnen på cirkeln (rektangeln ska upplevas som den är inskriven i cirkeln).  
Vilka värden är nödvändiga i DrawRect-satsen? 

Nedan finns koden för en möjlig lösning. Vi tar här inte hänsyn till skärmkanterna. 

Define flyttapunkt5()= 
Prgm 
x:=159 
y:=106 
PlotXY x,y,1 
k:=getKey(1) 
While k≠"esc" 
PlotXY x,y,1 
If k="left" 
x:=x-1 
If k="right" 
x:=x+1 
If k="up" 
y:=y-1 
If k="down" 
y:=y+1 
SetColor 0,0,0 
PlotXY x,y,1 
k:=getKey(1) 
EndWhile 
EndPrgm 
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För att hantera skärmkanterna så kan man lägga till fyra If-satser efter 
satserna med piltangenterna. 

If x<0 

x:=0 (för att stoppa vid skärmkanten: skriv x:=317 för att få en 
”wraparound”/torus-effekt 

If x>317 

X:=317 (eller x:=0 ...) 

Det finns mer eleganta lösningar 

Om ni har tillgång till TI-Innovator Rover, försök då att infoga Rover-
rörelser som matchar punktens rörelser på skärmen (du kan ev. Använda 
”RV TO XY...”). 
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