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LÄRARKOMMENTARER 

 

Kapitel 6 Rita Övning 2: Inställningar 

I den här övningen så ska du ändra det synliga fönstret och under- 
söka hur det påverkar Ritkommandon. Du kommer också att lära 
dig en del om kommandona SetPen och DrawArc. 
 

 

 

Standard-ritningsskärmen är helt annorlunda jämfört med ett vanligt 
graffönster: (0, 0) är det övre vänstra hörnet och y-värdena (de verti- 
kala koordinaterna) ökar när du går nedåt på skärmen. Det är som att 
titta på ett första kvadrantfönster, men upp och ner. De flesta gra- 
fiska programmeringsmiljöer är som här. SetWindow-satsen gör att 
vi kan arbeta med mer välbekanta skärmkoordinater, men det 
påverkar användningen av de olika ritformerna. 

 
Fönsterinställningar 
1. Starta ett nytt program och döp det till “fönster”  

2. Rita först en diagonal på skärmen av referensskäl: 

DrawLine 0, 0, 317, 211 

3. Kör programmet (tryck Ctrl-R, sedan [enter]) för att bekräfta att du har 
gjort rätt. Du ska se en linje från övre vänstra hörnet till nedre högra. 

4. Efter DrawLine-satsen så ska du lägga till en SetWindow-sats. Detta 
kommando finns under verktygsmenyn och sedan > Rita > Kontroll> 
SetWindow  

 

 

 

 

5. För att få en Rit-skärm som liknar Graf-appens standardfönster 
använd följande inställning: 

 SetWindow - 10, 10, - 6.667, 6.667 

Om du kör programmet kommer du inte att märka någon förändring 
av Rit-skärmen. Fortfarande så har du en diagonal från övre vänstra 
hörnet till nedre högra. 

Syntaxen för SetWindow är 

SetWindow  xmin, xmax, ymin, ymax 

  

Syfte: 
• Ändra inställningar för ritfönstret 
• Ändra ritpennan 
• Rita bågar och ellipser och se 

sambandet mellan bågar och 
rektanglar 

• Ändra färg för ritning 



 

 

 Texas Instruments 2019 
2 

 

10 Minutes of Code 

TI-Nspire-teknologi 

 

KAPITEL 6: ÖVNING 2 

LÄRARKOMMENTARER 

 

Lärarkommentar: Använd SetWindow 0,0,0,0 för att ställa in standard- 
fönstret igen. SetWindow påverkar inte något tidigare ritat, endast efter- 
följande ritningar. Du kan rita något, sedan använda SetWindow och rita 
mer med de olika fönsterkoordinaterna. 

Bredd/höjd-förhållandet för ritningsskärmen är 3:2 så alla fönster- 
inställningar med det förhållandet anses vara ett "kvadratiskt" fönster 
eftersom en rektangel med den bredden och höjden kommer att se ut som 
en kvadrat. Men fönsterinställningar kan också förvränga former. Titta här: 

     
 
Vi lägger på en figur 
6. Efter SetWindow-satsen ska du rita en rektangel från (0, 0) med 

bredd 3 och höjd 2. Skriv då satsen 

DrawRect 0, 0, 3, 2 

Kör nu programmet igen. Ser du rektangeln nära mitten av skärmen? 
Origo (0, 0) är nu precis i mitten av skärmen och x-och y-koordinat- 
systemet är precis som i grafappens standardfönster. Rektangelns 
bredd mäts åt höger och höjden mäts uppåt. Den ursprungliga 
diagonalen finns kvar på skärmen som tidigare. SetWindow-satsen 
påverkade alltså inte diagonalen som ritades först. 

Ändra Ritpennan 
7. SetPen-satsen ger dig möjlighet att ändra tjocklek och stil på linjer 

som ritas av Rit-satserna 
Syntaxen är 
SetPen tjocklek, stil 

Exempel: före DrawRect-satsen så skriver du in 
SetPen 3, 3 

Både tjocklek och stil kan vara från 1 till 3. Pröva och se hur det blir. 

Lärarkommentarer: Välj penn-parametrar: 

Tjocklek: 1=tunn, 2=medium, 3=tjock 

Stil: 1=heldragen, 2=prickad, 3=streckad 
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Rita en båge 
8. DrawArc påminner om DrawRect. Detta gör funktionen mer 

användbar. 
9. Starta ett nytt program och ställ in fönstret med följande inställ- 

ningar: -10, 10, -7, 7. Rita sedan en rektangel med start i -2, -2 och 
med måttet 4 för både bredd och höjd. 

SetWindow -10, 10, -7, 7 

DrawRect -2, -2, 4, 4 

När du kör programmet så ska du få en kvadrat mitt på skärmen. 

10. Ändra nu ritfärgen till röd med satsen SetColor 255,0,0 

11. Välj nu DrawArc från Verktygsmenyn > Rita > Former. Använd 
samma värden som i DrawRect och lägg till två parametrar: 
startvinkel och bågvinkel för bågen: 
DrawArc -2, -2, 4, 4, 0, 90 

12. Kör programmet. Detta drar en cirkelbåge motsols 90 grader. 

Bågen ritas inne i rektangeln och går från 0 grader ("öst") och till 90 
grader ("norr"). Ta nu bort eller dölj rektangeln (gör en kommentar 
om detta med ©). Ändra formen på bågen genom att ändra bredd, 
höjd, startvinkel och bågvinkel. Om du ser några felmeddelanden så 
kanske du får ändra dina värden. 

 

Lärarkommentar: Kommentarer med ett citattecken, ©, först på raden 
används för att lägga till anteckningar i ett program och kan användas när 
man vill hoppa över rader med kod som eventuellt kan komma i bruk 
senare. 
Det sista argumentet för DrawArc är bågvinkeln, inte slutvinkeln. 
 DrawArc 0, 0, 20, 45, 270 
Satsen ovan ritar en 3/4 av en cirkel som börjar vid 45 grader och slutar vid 
45 grader + 270 grader = 315 grader. 
DrawArc ritar bara vertikala eller horisontella elliptiska bågar, inte sneda 
sådana. Sådana kräver mer programmering. 
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Rita ett ansikte 
I föregående exempel använde du samma bredd- och höjdvärden för att 
skapa en cirkelbåge. Men bredden och höjden på bågen kan vara olika. 
Detta gör att du kan rita elliptiska bågar också. 

13. Försök med koden nedan som skapar ”smajlet” enligt bilden till 
höger. Kan du nu själv lägga till två ögon och en näsa? 

SetWindow −10, 10, −7, 7 
© DrawRect −2,−2,4,4 Den här raden är en kommentarsrad och 

påverkar inte programkörningen 
SetColor 255, 0, 0 
SetPen 3, 1 
DrawArc −2, −2, 4, 2, −180, 180 

Om du vill omvandla en programrad till en kommentar placerar du text- 
markören i början av raden, går till verktygsmenyn, väljer Åtgärder och sedan 
Infoga kommentar. ©-symbolen infogas och raden ignoreras när programmet 
körs. Detta hjälper till att bevara koden utan att du behöver skriva om den senare. 

 

Lärarkommentar: Det finns två sätt att göra en oval: genom att ändra 
bredden och höjden i satsen DrawArc eller genom att ändra SetWindow-
värdena för att förvränga skärmstorleken. 
Drawarc-satsen ritar bågar av ellipser (inuti ett rektangulärt område). För 
att rita en hel ellips så använd värdet 360 för arcangle. 

 

SetWindow -10, 10, -7, 7 

DrawArc −2, −2, 2, 4, valfritt värde, 360 
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