
Kalandozás a LOGO világában 
III. rész 

Koordinátarendszer 
A rajzmezőn egy derékszögű koordinátarendszer található, (-160 ,160) 

X (-90,90) méretben. Bejelentkezéskor a teknőc a rajzmező közepén 
helyezkedik el. Itt van a koordinátarendszer kezdőpontja. Vízszintesen az 
x , függőlegesen  az y tengely helyezkedik el. Az x tengelyen jobbra a 
pozitív irány, balra a negatív irány található, az y tengelyen felfele  a 
pozitív, lefele  a negatív értékek találhatók. Ha tudni akarjuk mely koor-
dinátákkal jelölt helyen áll a teknőc, lekérdezhetjük XCOR-ral a vízszintes 
és YCOR-ral a függőleges  koordinátát. Mindkét koordinátát a POS 
parancsra adja meg a gép. Ha az értékeket ki szeretnénk íratni a PREVT 
(PR) utasítást használjuk előtte. Hatására a rajzmezőben történik kiírás, 
utána új sorba kerül a kurzor. A parancssorba SHOW XCOR utasítással 
írathatjuk a koordinátákat. Ha egy kívánt koordinátára szeretnénk küldeni 
a teknőcöt, a SETX :x illetve a SETY :y utasítással tehetjük meg vízszintes 
illetve függőleges  irányban. Ha előzőleg a tollat nem vettük fel,  akkor 
vonalat is húz maga után a teknőc. Mindkét koordinátát is megadhatjuk 
egyszerre a SETPOS [:x :y) paranccsal. Ha adott irány fele  szeretnénk 
fordítani  a teknőcöt, akkor a TOWARDS [ :x :y] utasítást használjuk. Ha 
például a SETH TOWARS125 25] parancsot adjuk ki , akkor a teknőc a 
(25 25) koordinátájú pont fele  fordul.  Ha már a kívánt irányba fordult  a 
teknőc, jó lenne, ha össze is kötné a ponttal a jelenlegi helyzetét. 
Pithágorász tételével ez a távolság gyorsan megadható, de ha még nem 
ismered, segít a DISTANCE [:x :y] utasítás. Ez a teknőc helyzete és az x,y 
koordinátájú pont távolságát számítja ki. SETH TOWARDS [25 251 FD 
DISTANCE [25 251 utasítás hatására teknőc teljesíti kívánságunkat. 

Mit rajzol a következő eljárás? 
TO RAJZ :A :X 

PU SETPOS [ 70 45] PD 
ROZSA :A :X 
PU SETPOS [ -70 45] PD 
ROZSA :A : X 
PU SETPOS [ -70 -45] PD 
ROZSA :A :X 
PU SETPOS [ 70 -45] PD 
ROZSA :A :X 

END 

ahol a ROZSA :A :X az előző számban adott eljárás. 



FELTÉTELES UTASÍTÁS 
Csigavonalat szeretnénk rajzolni úgy, hogy rajzolunk egy szakaszt, 

elfordulunk  90 fokkal,  majd egy nagyobb szakaszt rajzolunk, fordulunk 
90 fokkal  egyanabba az irányba és ezt ismételjük. 

TO CSIGA :A 
FD :A RT 90 
CSIGA :A + 5 

END 

A program elindítása után hiába várjuk a leállást. Nem véletlenül, hisz 
mindig újrakezdi a csiga eljárást egyre nagyobb paraméterértékkel. Ezen 
csak a CTRL+BREAK billentyűk eggyüttes lenyomása segít, amely leállítja 
a program futását.  Módosítsuk a programot úgy, hogy ha a paraméter 
értéke meghaladta a képernyő méretét, vagyis a 180-at, akkor álljon meg. 
Az IF feltételt  utasítás] utasítással érhető el. Ha a feltétel  teljesül, akkor 
a [ ] -ben levő utasítás hajtódik végre, különben a következő sóban 
folytatódik  a végrehajtás. 

TO CSIGA :A 
FD :A RT 90 
IF :A 170 [ CSIGA :A + 5] 

END 

Próbáljuk átalakítani ezt a csigát.Hogyan lehetne sűrűbb csigát rajzolni? 
Hát ritkábbat? Nyílván, a sűrűséget az :a-hoz adott 5 szabályozza. Jelöljük 
NOV-vel ezt a paramétert. Most forduljon  háromszög alakban a teknőc, 
majd hatszög alakban. Ezt az elfordulási  szöggel adhatjuk meg, ez legyen 
:SZOG. 

TO CSIGA :A :NOV :SZOG 
FD :A RT :SZOG 
IF :A 170 [CSIGA :A + :NOV] 

END 

Hogy kellene átalakítani a :SZOG paramétert-, ha azt szeretnénk, hogy 
3-ra háromszögalakban, 6-ra hatszögalakban rajzoljuk a csigát? Próbáld 
ki az eljárást nem egész számmal megadott szögértékekre is! 

A csigavonalat elkészíthetjük háromszög, négyzet vagy kör segítségével 
is, mint a következő eljárásban: 

TO KEP :MERET :NOV 
IF :MERET 100 [ STOP] 
HAROMSZOG :MERET 
RT 20 
KEP :MERET + :NOV 

END 

ahol :MERET az első háromszög oldalhossza, :NOV az az érték amellyel 
az oldalhosszt lépésenként növeljük., HAROMSZOG MERET az előző 
számban ismertetett háromszögrajzoló eljárás. 



Meglepő eredményeket kapunk, ha csigarajzoló programunkban 
méretváltozás helyett szögváltozást végzünk: 

TO POLIP : A :NOV :SZOG 
FD :A RT :SZOG 
POLIP :A :NOV íSZOG + :NOV 

END 

Próbáld ki ezt az eljárást a következő értékekre: 
POLIP 5 10 10 
POLIP 5 4 45 
POLIP 5 5 44 

Ez egy végtelen eljárás. Végessé tehetjük bevezetve egy :MAX 
paramétert, mely a "gombócok" számát szabályozza. 
TO POLIP :A :NOV :SZOG :LEPES :MAX 

IF : LEPES :MAX [ STOP] 
FD :A RT :SZÖG 

POLIP :A :N0V :SZOG + :N0V :LEPES + 1 :MAX 
END 
TO RAJZ :A :NOV :SZOG :MAX 

POLIP :A :NOV :SZOG 1 :MAX 
RAJZ :A :NOV : SZOG :MAX 

END 

Érdekes kísérletet hajthatsz végre a RAJZ eljárással kü lönböző 
paraméterekre. 

A következő számban logo-csipkéket rajzolunk rekurzív eljárásokkal. 

Vas Anna 
Sepsiszentgyörgy 

Wilhelm Conrad Röntgen 

1845-1923 

Nagy változást hozott az 1895. év a fizika  fejlődésében.  A most 100 éve 
történtek rövid vázolása lehetővé teszi ennek a W.C. Röntgen (1845-1923) 
által megindított kutatásnak, felfedezésnek  az értékelését. Röviden az 
történt, hogy az akkori kör le teke t folytatva,  vákuumcsövekben, az ún. 
katódcsövekkel kísérletezve, a látható fény  számára átlátszatlan fekete 

Arcképcsarnok, 
tudományok  története 


