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KAPITEL 6: ÖVNING 1 

LÄRARKOMMENTARER 

 

Kapitel 6 Rita Övning 1: Grundläggande former 

I denna aktivitet kommer du att lära dig hur man använder ritnings- 
kommandon i program. 
 
 
 
 
 
Lärarkommentar: Kapitel 6 kräver TI-Nspire CX II med OS 5.0 eller 
högre. Man kan också arbeta med programvaran Nspire CX Premium. 
Programmeringsspråket och operativsystemet har ritfunktioner in- 
byggda i dessa produkter 

• Programeditorn innehåller en Rit-meny. Ett program som använder 
Rit-satser kan bara köras från appen Räknare. Man kan alltså inte 
köra programmet i en matematikruta i appen Anteckningar. 

• Själva Ritningen sker på en speciell ny skärm som visas "över" 
fönstret i appen. Denna ritskärm är inte en app, men den "täcker" 
hela skärmen. Du kan inte rita i apparna för Grafer och för Geo- 
metri. När programmet är "Slutfört" trycker du på valfri tangent för 
att återgå till appen Räknare. 

Rita en linje 
1. Starta ett nytt dokument och infoga sedan programeditorn. Döp 

programmet till former. 
2. Gå till verktygslådan och välj Rita. Välj 1:Former och titta sedan 

på listan med alla tillgängliga former. 
3. Välj DrawLine. 
4. Om du vill rita en linje anger du ändpunkterna (x1, y1) och (x2, y2) 

för linjen. 
5. Kommandots format är DrawLine x1, y1, x2, y2. 
6. För att komma igång använder du följande värden: 

DrawLine 10, 20, 100, 120 

Obs: I Rit-satser använder man inte parenteser. Om du använder 
parenteser uppstår ett fel. 

7. Tryck Ctrl-R för att förbereda för att köra programmet och tryck på 

[enter] för att köra programmet i Räknarappen. 

Du ser nu en skärm som den till höger. Du ser ett speciellt ”grafik- 
ritnings-fönster" som används för att visa Draw-kommandon. (10, 20) är 
linjens övre vänstra ändpunkt och (100 120) är den nedre högra änd- 
punkten. Titelfliken på skärmen visar "Slutfört" vilket indikerar att pro- 
grammet har avslutats men att programmet fortfarande visar ritningen. 
Tryck nu på valfri tangent för att stänga ritningsskärmen och återgå till 
appen Räknare. 

Syfte: 
• Rita några olika former 
• Hantera Rit-skärmen 
• Köra och avsluta program där 

ritkommandon används 
• Ändra färg för ritning 
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Lärarkommentar: Upplösningen för datorskärmen är pixlar. Ett visst antal 
pixlar vågrätt och lodrätt. Om du använder värden som inte finns i visnings- 
fönstret uppstår inget fel men du kanske inte ser något eftersom objektet 
ritas utanför skärmen. 

Medan grafikritnings fönstret är aktivt inaktive ras I/O-kommandon som 
Request och Disp. Funktionen getKey () fungerar och den kommer att 
diskuteras i Övning 3. 

Funktionen DrawLine producerar endast ett linjesegment. Här har du 
möjlighet att använda dig av dina algebrakunskaper: Skriv ett program som 
accepterar två punkter (fyra argument) och ritar en linje genom dessa 
punkter och hela vägen över skärmen. Detta kräver kunskap om lutningen 
hos en linje och enpunktsformen för linjens ekvation. 

 
Rita en rektangel 
8. Gå tillbaka till programeditorn och Lägg till en rad med kod efter 

DrawLine-instruktionen för att rita en rektangel: Välj DrawRect från 
menyn Rita. Kommandot är 

DrawRect 10,20,100,120 

Använd alltså samma fyra värden som du använde för DrawLine-
instruktionen. Kan du förutsäga vad som kommer att hända? 

9. Tryck nu ctrl-R och kör programmet igen. Varför ligger det nedre högra 

hörnet hos rektangeln en bit från ändpunkten på linjen? 

DrawRect-kommandots syntax är: 

DrawRect x, y, bredd, höjd 

Vilka värden ska bredd och höjd ha för att linjen ska bli en diagonal hos 
rektangeln? 

Lärarkommentar: Svar: DrawLine 10,20, 90, 100 

Du måste subtrahera startkoordinaterna från bredden och höjden.  
Se skärmbilderna nedan. 
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Antar att du undrar vilka mått själva skärmen har. Innan du fortsätter 
så försök att rita en linje som är en diagonal hos skärmen. 

Skärmstorlek: 
• Ritningsskärmen har måtten 18 x 212. 
• Övre vänstra hörnet hos skärmen är (0, 0). 
• Nedre högra hörnet hos skärmen är (317, 211) 

10. Satsen DrawLine 0, 0, 317, 211 ritar en diagonal på skärmen. 

 

11. Rita nu en den andra diagonalen hos skärmen. Se figur. 

 

 

 

 

Lärarkommentar: För att rita den andra diagonalen så skriver du satsen: 
DrawLline 0,211,317,0 
 
Andra former 
DrawCircle x, y, r  där (x, y) är medelpunkten och r är radien. 
12. Exempel: DrawCircle 159, 106, 50 

Kommandona FillRect och FillCircle fungerar på liknande sätt. De fyller 
rektangel respektive cirkel med den aktuella färgen. 
 

 

 

Lärarkommentar: Hur ska du rita en kvadrat? Naturligtvis gör du värdena 
för bredd och höjd lika. Kom ihåg att vi nu talar om pixlar.  

FillRect kan användas för att ändra bakgrundsfärgen från vit. 

Exempel: 
SetColor 255,255,0 gul 

FillRect 0,0,317,211 fönster för att få en gul skärm. 

Om du använder SetWindow så ändras naturligtvis FillRect-värdena. 
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Ändra ritningsfärg 
13. Från en tom rad i programeditorn väljer du SetColor-satsen från 

verktygsmenyn och sedan >Rita>Kontroll>SetColor. 

 

 

R,  G,  B 

Färg bestäms av tre värden: mängden Rött, Grönt och Blått som 
sedan blandas. Alla värden måste ligga i intervallet 0 till 255. 

SetColor röd_värde, grön_värde, blå_värde 

Exempel: SetColor 128, 191, 30 

 

 

 

Lärarkommentar: vissa färger som gult, cyan och magenta har särskilda 
RGB-värden: 
Gult är en blandning av rött och grönt 
Cyan är en blandning av grönt och blått 
Magenta är en blandning av rött och blått 
Ju högre värden (dvs närmare 255), desto ljusare är färgen 
 

14. Lägg in SetColor-satsen innan du ritar någonting. 

15. Försök nu att skriva ett program som ritar upp 100 slumpade 
fyllda cirklar in slumpmässiga färger. Du kan använda en For .. 
EndFor-loop för att få 100 cirklar. Använd också kommandot 
randint för de tre grundfärgerna, cirklarnas placering i sid- och 
höjdled samt cirklarnas radie. Se figur till höger. 

Om du vill ha olika färger för en cirkels omkrets och fyllning så kan du 
använda olika par av programsatser: 

Setcolor 255, 0, 0 röd 
FillCircle 100, 100, 50 cirkelns fyllning 
SetColor 0, 0, 0 svart 
DrawCircle 100, 100, 50 själva cirkeln 

Satserna ovan gör att man får en svart cirkel med röd fyllning. Om du 
ritar cirkeln först och fyllningen sedan så kommer du inte att se 
något av det svarta eftersom den röda fyllningen täcker det svarta. 

På nästa sida finns ett program som alstrar slumpmässiga cirklar. 
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Lärarkommentarer: Nedan har vi ett program som alstrar 100 slumpmässiga cirklar: 
Local i,r,g, b,x,y,ra 

For i,1,100 
r:=randInt(0,255) 
g:=randInt(0,255) 
b:=randInt(0,255) 
© cirklarna måste vara inom skärmen 
x:=randInt(10,308) 
y:=randInt(10,202) 
ra:=randInt(3,10) 
© r är upptaget så det blir ra för radie 
SetColor r,g,b 
FillCircle x,y,ra 
EndFor 
 
Med bara de satser vi titta på i denna övning, försök få eleverna att rita en sådan 
här figur: 
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