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Kapitel 6 Rita Övning 3: Plotta en punkt 

I den här övningen så ska du skriva ett program som plottar en punkt 
som rör sig och samtidigt visar koordinaterna. Man använder [Esc] 
för att avsluta programmet. 
 

 

 

Plotta punkter 
Hittills har du tittat på ritning av former (linje, rektangel, cirkel och båge). 
Det finns ett annat verktyg tillgängligt: Plotxy med vilket du kan rita en 
punkt med hjälp av dess koordinater (x, y). 

Syntaxen är: Plotxy x, y, stil 

x, y representerar punktens koordinater baserat på den aktuella fönster- 
inställningen. 
Stil är ett värde mellan 1 och 13 och påverkar punktens storlek/form. 
Det måste skriva in ett värde. 

 

Lärarkommentarer: DrawText introduceras senare i denna övning. 
DrawPoly- och FillPoly-satser tar vi inte upp här. Plot XY har 13 
punktstilar. 
 

 
 
Rita en punkt 
1. Starta ett nytt program med namnet flyttapunkt 
2. Ställ in ett bra fönster: t.ex. Setwindow-15, 15,-10, 10 
3. Börja med att plotta punkten vid origo: 

x: = 0 
Y: = 0 
PlotXY x, y, 1 

Plotxy (finns i Verktygsmenyn > Rita > Former) och ritar punkten (x,y) med 
stil nummer 1. Vi använder variablerna x och y eftersom de kommer att 
ändra värden i programmet för att få punkten att röra sig. Prova några av 
de andra stilarna (1 till 13 för den tredje parametern). 

Syfte: 
• Plotta en punkt 
• Få punkten att röra sig automatiskt 
• Visa koordinaterna för punkten 
• Använda getKey(0) för att hitta en 

tangenttryckning 
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Huvudloopen 
Vi ska använda getkey(0)-satsen (gå till [Verktygsmeny] > I/O) för att hitta 
‘esc’-tangenten som avslutar programmet: 

4. Efter PlotXY-satsen så lägger du till: 
k:=” ” (ingenting mellan citattecknen) 

While k≠”esc” 

(loopkroppen) 

k:=getKey(0) 

EndWhile 

 

Lärarkommentar: getKey(0) returnerar den sista tangenttryckningen utan 
att pausa programmet. I detta fall avslutar koden ovan loopen (och 
programmet) när du trycker på [esc]-tangenten. 

 

Flytta punkten 
Loopen (slingan) kommer att göra att punkten verkar röra sig genom att 
ändra x-koordinaten. Men först måste punkten raderas från sin nuvarande 
position. Vi "raderar" den genom att plotta den i bakgrundsfärgen (vit)... 
 

5. I loopkroppen mellan while och getkey (0) lägger du till: 
SetColor 255 255 255 vit 
PlotXY x,y,1 radera aktuell punkt 
x: = x+1 öka x 
SetColor 0,0,0 svart 
PlotXY x,y,1 plotta ny punkt 
Wait 0.5 vänta 1/2 sekund 

Kommandot Wait hittar du i Verktygsmenyn >Rita> Kontroll. Den 
instruerar programmet att pausa bearbetningen i det angiva antalet 
sekunder. 
Kör nu programmet för att se punkten flyttas till höger. Märker du att 
den försvinner från skärmen? 
Tryck [Esc] för att avsluta programmet och ändra i programmet för att 
hålla punkten inom skärmens gränser. 
 
6. Efter x := x + 1 lägg till satsen: 
if x > 15 högra kanten av skärmen? 
x := -15 gå till vänstra kanten av skärmen 

Utmaning: Kan du få punkten att ”vända om” och röra sig till vänster när 
den når den högra kanten och dessutom ”vända om” igen när den når 
den vänstra kanten. 
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Lärarkommentar: För att vända tillbaka vid skärmkanterna:  
Före loopen: 
j:= 1 (ett annat värde… detta är stegvärdet) 

I loopen: 
x:= x + j på samma plats som x := x + 1) 

If x > 15 or x < -15 (dessa värden är kanterna hos skärmen från 
 SetWindow) 
j:= - j 

 
Visa koordinaterna 
När ritskärmen visas så är I/O-satser som Disp och Request avaktiverade. 
För att få textinformation att visas på skärmen måste vi använda DrawText 
(finns under Verktygsmeny > Rita > DrawText).  

Syntax: DrawText objekt1, objekt2, objekt3, … 

Objekt är: textsträng som t.ex “Hello world!” 
tal 
variabler 
uttryck 

Exempel: (utan programmering): I Räknare-appen skriver du 
DrawText 30, 50, “ditt värde på x är “, 25 
(Vi har här valt 25) 

 

7. Nu, tillbaka till vårt program. Lägg till några satser för att visa koordi- 
naterna för punkten när den rör sig. Lägg till satserna nedan precis 
före Wait-satsen: 

 SetColor 0, 0, 0 svart 

 DrawText -15, -10, “(“, x,” ,”, y, ”)” visa (x,y) 

 

 

 

Kör nu programmet för att se att koordinaterna i skärmens nedre 
vänstra hörn. Men värdena skrivs över tidigare värden så det går inte 
att läsa av koordinaterna! 
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8. Så här fixar man överskrivningen: ta bort det område där koordi- 
naterna visas genom att lägga på en fylld vit rektangel innan 
koordinaterna skrivs ut. Lägg alltså till: 

 SetColor 255, 255, 255 vit 
 FillRect -15, -10, 8, 3 ta bort koordinaterna 
 precis före satserna 
 SetColor 0, 0, 0 svart 
 DrawText -15, -10, “(“, x,” ,”, y, ”)” visa (x,y) 

Kör programmet igen. Gick det bättre nu? 

Lägg nu till dina egna förbättringar genom att t.ex. ändra stil och färg 
på den rörliga punkten. 

Lärarkommentarer: 
• Animeringsprocessen kräver radering av den gamla bilden och ritning av 

en ny. Ibland kan detta kräva ytterligare temporära variabler för att hålla 
reda på "gamla" data. 

• Visa koordinaterna med hjälp av parenteser och ett kommatecken 
kräver några avancerade detaljer med citattecken och kommatecken. 
Det finns många kommatecken i den programsatsen. 

• Att ta bort-15,-10, 8, 3 har samma effekt som FillRect-satsen i detta fall: 
den rensar det rektangulära området. 

Det fullständiga programmet: 

Define flyttapunkt2()= 
Prgm 
SetWindow −15,15,−10,10 
x:=0 
y:=0 
PlotXY x,y,1 
k:="" 
While k≠"esc" 
SetColor 255,255,255 
PlotXY x,y,1 
x:=x+1 
If x>15 
x:=−15 
SetColor 0,0,0 
PlotXY x,y,1 
SetColor 255,255,255 
FillRect −15,−10,6,3 
SetColor 0,0,0 
DrawText −15,−10,"(",x,", ",y,")" 
Wait 0.5 
k:=getKey(0) 
EndWhile 
EndPrgm 
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