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Kelendozás e LoGo vllágáben
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ÍnrÍr^lpÁs

pararrÉtereket,.ezn,k
Elú'á' Í'á'"kor a névután felsoroljuka tr.aszrúlt
ezsk tényleges
a fórmens paramérerek.lu e||árásvégrehaJtásakor
é1éke1
paramétemek
egy
adhan:nk
trtekeket kabnak' De nem csak Ísy
,hanema lúAl(E "A éÍték
utasttássalis. A lúÁKE "A 5 utasítássalaz A
.puá'''e,"'
'A
énéke5lesz. Fla a lvÍAKE :A + 5 utzsítástadjuk,ez az A
az e|öző számban ktztlt csIGA
irteket növeli 5+el. Feltraszrúlásáva|
átíÍtBtóa ktvetkező képpen:
TO CSIGA :A : SZOG :l'lov
FD :A RT :sz'öG
IF :A 1?o ÍMAKE "A :A + :lloV
END

csIGA :A :gzoc :Novl

az e|iárásfutása kozben is ttrténhet MA!(B "A BEAf,).
lu éÍtékAdás
€IIABvagyMAtE"ARE'ADIIST(BL)segítségével.Azelsőegykaralcen
orva' u",- a második egy soÍt. Ha a ktztlnivalót a parancsrrrezcibe
szeretnéákÍratni,akkor-á READI.IST66 (BIrc) utasításthasználiuk.
a programfutásaegy billencyűilletveegy ENTER
Ezeknélaz utasÍtásoknál
len1orrrásáigvárakozik.

rffierÁs

Ír
Éneket kiÍrásáramár ismerjük a PR mtt utasítást,rrrelya Í?,iz]lapn
IÁBEL
Á
urasÍtás.
mlt
INSBRT
az
biaosít
kiírást
Folyamatos
soronként.
-rt t'"tn'ao a teknoc helyétőlkezdve írjaa mtt gnfikaként,tehát cr
paranccsal nem ttÍtlhető. G cr a szöveget ttrlt a rajzlaPÍól) n3 .a
mlt utasÍústhasználjuk
iaran"s'n"'ctu. szeretnénkírrü, a SHoV
Írásra.Mindenik utasítás
folyarnatos
utasítást
mlt
TYPB
ioronkéntiésa
árójelbe foglalt
sztgletes
szó,
kezdett
|déz$ellel
köverkezbet
után
kea(Ísporuralkezdtdő vá|wzó.
szöve8,
-szeáelteresut r'iunt.egy e!árást,mellyela tekntÍcöta billentyízetről
az,,e,,
A 'i; billenryűlenyomáMraiobbra,a "b.'.Í€ ba]rÍa,
vezérelhet|Ük.
IvrÁsán pedig előrc rrrcgy10<t.
Ío UTASIT
I,IN(E "A RE.IDCBAR
IF :A ' ",t I RT 90 STOP]
IF :A - nB I LT 90 sll)Pl
IF :A - "E Í FD l0 sToP!.
PR t ERRE A gtl.tsNtyŰRE NEM TUmu MIT B.AJZoLJAIq
END
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cBilJiRzfv GÖtrBÉo

Vegyilnk egy adon hossalságÚ sa|rasa. ossa* hár+omrészrc,és a
kölpső Ésa helyetrcsÍtsÜk
egy egyenlő oldalÚ hárorrszög |rétszárával.
luÍgy Pagttö'tttvonat rrúndcnszalesát cssark túromeg;renlőrészrc,
ésa középsétrründenesetbentrlpnes|tsÜk az egpnl6oldalÚ háorrszög
kétszÁráva|,Ésrgy ovabb...
VegyÜk az :a tpsszuságrlszakasz
TO NULL :A
FD :A
END
lO ELSO :A
NULL :A / 3 tT
NULL 3A / 3 RT
NuLL :A / 3 I.Í
NUI.L :Á / 3
END
TO }IASoDIX :A
EI,SO :A / 3 Ll
ELso :A / 3 Rl
ELso :A / 3 LT
ErSO :A / 3
END
TO HARIIADIX :A
I'tAsoDIK :A / 3
ltAsoDIK zA / 3
I{ASODIK :A ,/ 3
!{ASODI!(zA/3
END

60
120
60

60
120
60

Lt 60
Rt 120
LT 60

:
.

!

Álulánosítva,meg kel| adrruntqhogy tránylépéstratzollona teknőc
TO @RBE :A : LEPEs
IF :LEPES T Q PD :A SloPt
@RBE :A / 3 zLEpB - l l,l 60
@RBE :A / 3 :LEpES - 1 Rt 120
GoRBE :A / 3 :tEpES -1 tt 60
, @RBE zA / 3 :LBpES -1
END

' Ez rnÁrfnlcál végesrrrgközelÍtésc,Írrlyetl(och gtrbérrekneveznek.
Érdekes"csipkéket.kaPrrrrk,ha ea hárornszs1,va5yrÉgysztgoldalaira
helyezzük. Ea Ír'egreh€tjük befeleéskifelc is.

ló
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TO goPEBELY :A :LEPES
REPEAT { GORBE :A : L E P E S R T 1 2 0 1
END

.

TO BEFELE :A :LEPES
REPEAT 3{GORBE :A :LEPES LT 1201
END

melpen ado$szakasahárornegyenlő
. 1xi,en..."t,.Bz olyancsiPkével,
háromoldalávalhelyeBesíted,
egy
rÉgyzet
r*la,^kozépsőt
il;-;;;
'
muut. In egy adottsz.a|<aszt
ábra
köváke'ó
a
.o*ty"i
iö
ó'"'r'.i''"í,
a középső kétszakasa
Észreosaoum éstulyettesíte[em
"e'"n'.ő""iu
az ábn szerirrl:

+

A rrárcdik lépésl
Jt!
*hf
Egy ágas-bogasfa njzát adJaa FA á :LEPESe|Járás
TO FA :A :LEPES
tF :tEpES - 0 [STOpl
FD :A LT {5
FA:A/2ILEPES-1RT90
FA:A/2:LEPES-lLl15
BX :A
END

_
_
A következő számÚanlesz rrÉgegy-kétötlet íraktálok csipkék
n|zdrÁsán.
vas Anne
'''.v''.'..!','t''*
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