
GRAPHICS Python module 
voor de TI-84 Plus CE-T PYTHON EDITION 
 

Voor het wissen van het scherm, start met de code met het statement plt.cls() en om ervoor 
te zorgen dat de figuur niet automatisch verdwijnt na uitvoering van de code, gebruik op het 
einde van de code plt.show_plot(). Bij het importeren van de module GRAPHICS wordt 
automatische een object plt voor de modulte TI PlotLib aangemaakt. 
 

Druk CLEAR om het programma te eindigen. 
  
De schermconfiguratie voor het gebruik van deze module 
heeft (0,0) als linkerbovenhoek en (319,209) als rechter-
benedenhoek. 
 

• setcolor(r,g,b) 
Definieer de RGB-waarde van de kleur van de pen.  
Rood = setcolor(255,0,0) 

 
• setpen(stijl,dikte) 

Definieer de stijl en dikte van de pen: 0, 1, 2, of 3. 
setpen(3,1) 

 
• getpixel(x,y) 

Lees de RGB-waarde van het pixel met coördinaten (x,y)  
als tuple – getpixel(150,60) 

 
• setpixel(x,y,r,g,b) 

Kleur het pixel (x,y) met de kleurwaarde (r,g,b). 
setpixel(150,120,0,0,225) 

 
• drawline(x1,y1,x2,y2) 

Teken een lijnstuk tussen de punten (x1,y1) en (x2,y2).  
drawline(15,50,150,100) 

 
• drawrect(x,y,w,h) 

Teken een rechthoek met hoekpunt (x,y) en breedte w       
en hoogte h – drawrect(70,50,60,40)   

 
• fillrect(x,y,w,h)  

Vul een rechthoek met hoekpunt (x,y) en breedte b en 
lengte h – fillrect(70,50,60,40)  

 
• drawpolygon(x1,y1,x2,y2,x3,y3, … ,x1,y1) 

Teken een veelhoek tussen de punt (x1,y1), (x2,y2), …… 
drawpolygon(159,10,309,104,159,199,10,104,159,10)  

 
• fillpolygon(x1,y1,x2,y2,x3,y3, … ,x1,y1) 

Vul een veelhoek tussen de punten (x1,y1), (x2,y2), …… 
fillpolygon(159,10,309,104,159,199,10,104,159,10)  



 
 

• drawarc(x,y,w,h,b,e) 
Teken een cirkelboog in een rechthoek met hoekpunt (x,y), 
breedte w, lengte h, beginhoek b en hoekgrootte e. 
drawarc(215,10,94,94,225,270) 

 
• fillarc(x,y,w,h,b,e)  

Teken een cirkelboog in een rechthoek met hoekpunt (x,y), 
breedte w, lengte h, beginhoek b en hoekgrootte e. 
fillarc(179,104,95,95,45,270) 
 

• drawcircle(x,y,r) 
Teken een cirkel met straal r en middelpunt (x,y). 
drawcircle(159,104,95) 

   
• fillcircle(x,y,r) 

Teken een cirkel met straal r en middelpunt (x,y). 
fillcircle(159,104,95) 

 
• drawtext(x,y,”tekst”) 

Plaats een tekst op positie (x,y) van het scherm met als 
coördinaten (x,y) – drawtext(65,80,"www.wil-depython.be")  

 
• drawimage(“naam”,x,y) 

Plaats een figuur op positie (x,y) op het scherm 
drawimage(“pylogo”,95,10) 

   


