Az IMAGINE varázslatos világa

3 ELJÁRÁSOK LÉTREHOZÁSA
Már tudod, hogyan nevezheted el új néven és taníthatod meg a Tekn cnek a már meglév parancsok
egy csoportját. Így hoztad létre a lufi és kétPötty parancsokat. Most ugyanezt csináld meg a
négyzetre is. Tanítsd meg a Tekn ccel, hogyan állítsa be a toll vastagságát 7-es értékre, és rajzoljon egy
25 egység oldalú négyzetet. Nyisd meg az Imagine-t, és hozd létre a szokásos
gépeld be a következ t:

gombot, majd

? szerkeszt "négyzet

Most már a Tekn c ismeri a négyzet parancsot, és
ugyanúgy képes használni azt, mint az el�re vagy e,
balra, törölkép, pontméret és más parancsokat.
Próbáld ki a négyzet parancsot különböz rajzok
készítésére. Gépeld be a parancssorba a következ ket:

?
?
?
?

j 90
tsz! tetsz négyzet e 25
tsz! tetsz négyzet e 25
tsz! tetsz négyzet e 25
Ha több négyzetet szeretnél
elhelyezni egy sorban, használd az
ismétlés parancsot!
? ismétlés 8 [tsz! tetsz négyzet e
25]

?
?
?
?

tsz! tetsz e 20 négyzet h 20
b 90
tsz! tetsz e 20 négyzet h 20

? ismétlés 8 [négyzet
b 45]

e

25

_____

Menj tovább ezen az úton, és
rajzoltass a Tekn ccel négy
„zászlót”. Utána próbáld meg
ugyanezt elérni az ismétlés
parancs használatával.

A kis négyzetekb l egyszer"en
összeállíthatsz összetett és nagyon
szép ábrákat. Használd a Töröl
gombot a képerny törléséhez, vagy
gépeld be a parancssorba a törölkép
parancsot!

Négy program ismét összekeveredett. Alaposan nézd meg a rajzokat és a
programokat, majd párosítsd össze ket!
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Ha az ismétlés parancson belül a tf és tl
parancsokat együtt használod a négyzet
paranccsal, új, érdekes lehet ségek nyílnak meg
el tted. Rajzoltasd meg a Tekn ccel a következ
képeket. Nézd meg ket alaposan, és próbáld
megtalálni hozzá a megfelel parancsokat!
El fordulhat, hogy módosítani szeretnéd a négyzet parancsot,
például meg akarod változtatni a toll vastagságát, vagy a négyzet
oldalának hosszát. Ebben az esetben használd újra a
szerkeszt "négyzet parancsot, majd végezd el a megfelel
módosításokat.
Figyelj arra, hogy több parancsot is beírhatsz egy sorba, de az
is lehet, hogy egy parancs több sorba kerül, mint például az
ismétlés parancs az itt látható képen.

? szerkeszt "négyzet

A négyzet oldala nem 25, hanem 40. A
toll vastagsága szintén megváltozott, 7
helyett most 5 szerepel.

Bizonyára észrevetted az ismétl d mintákat az el z feladatokban
szerepl rajzokban. Ha a Logo-val dolgozol, hamarosan Te is
Logo-szer"en látod a világot. Biztos felismerted már, hogy a
környezetedben sok dolognak négyzethez, háromszöghöz, körhöz,
stb. hasonló alakja van. Ezért is érdemes ezzel a témával többet
foglalkozni!

Háromszög, négyzet, hatszög és más sokszögek
Amikor a Tekn c négyzetet rajzol, az oldalát kezdi el rajzolni, majd
jobbra fordul. Ezeket a parancsokat négyszer ismétli meg. Próbálj rajzolni
egy háromszöget ugyanezzel a módszerrel. A háromszögnek három
oldala van, ezért a következ ket használd:

? ismétlés 3 [e 40 j _____ ]

Most meg kell találnod a megfelel fordulási szöget. Kísérletezz
különböz szögekkel, amíg el nem találod a helyes értéket!

A háromszög megrajzolásához a Tekn cnek 120 fokkal kell elfordulnia. Amikor négyzetet rajzol, akkor 4-szer fordul el 90
fokkal. Összesen tehát 360 fokot fordul, és ugyanabba az irányba néz a végén, mint ahogyan az elején.
Ugyanez történik a háromszög esetén is. A Tekn c háromszor fordul 120 fokot, vagyis összesen 360 fokot fordul
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EmlékeztetK
A Tekn c egy olyan háromszöget rajzolt, amelynek minden
oldala ugyanolyan hosszú, vagyis szabályos háromszög. Persze
nem csak az oldalak mérete ugyanaz, hanem a szögek is
megegyeznek, mindegyikük 60 fok. Ha azt szeretnéd, hogy a
háromszög bels szöge 60 fok legyen, a Tekn cnek 120 fokot
kell elfordulnia. Matematikából tudod, hogy a bels - és küls
szögek összege egy egyenest alkot, amely 180 foknak felel meg.
Most tanítsd meg a Tekn cöt a háromszög
parancsra! Ahogy a négyzetnél is láttad, a
háromszög esetén is remek mintákat készíthetsz.
Kattints a Töröl gombra minden kísérlet el tt, és
állíts be egy véletlenszer", tetsz leges tollszínt!
?
?
?
?
?

ismétlés
ismétlés
ismétlés
ismétlés
ismétlés

4
8
8
8
8

[háromszög b 90]
[háromszög e 40
[háromszög e 40
[háromszög tf e
[e 30 háromszög

? szerkeszt "háromszög

b 45]
j 45]
45 j 45 e 5 tl]
h 30 b 45]

Ha megfelel en helyezel el egy háromszöget a négyzet tetejére, egy házikót kapsz eredményül. El ször
próbáld ki a parancsok megfelel sorrendjét a parancssorban. Eközben persze létrejön pár különös
ábra is, ahogy a mi esetünkben is. (lásd alább) Csak kísérletezés után készítsd el a ház parancsot!

Megvan az el nye annak, ha két másik paranccsal is kiegészíted az eddigieket
– b 30 és h 40. Ezzel azt éred el, hogy a Tekn c ugyan abba a pontba kerül
vissza, amelyb l elkezdte a rajzolást. Ez egy nagyon hasznos szabály, amit
érdemes megjegyezni. Például, ha egy utcát akarsz rajzolni sok házzal, sokkal
egyszer"bb lesz ket egymás mellé tenni.

Tanítsd meg a Tekn cnek az utca
parancsot, amelynek hatására egy 10
házból álló utcát rajzol, ahol a házak
szorosan egymás mellé kerülnek!

Az IMAGINE varázslatos világa

23

