
K. VdAbbeele                       Bewegende achtergrond Scratch 3.0

5.27  Hoe maak je een vlot bewegende achtergrond?
Tijdens deze les leer je een achtergrond maken die vlot blijft bewegen achter je sprite.

1. Kies een sprite die kan wandelen

- Verwijder de kat en zoek in de spritebibliotheek een sprite die
kan wandelen. Wij nemen ‘Jaime’ en verwijderen bij ‘Uiterlijken’
de twee uiterlijken waarbij hij niet stapt. Maar je kan ook ‘Avery
walking’ in de plaats gebruiken.

2. Maak een achtergrond

- De achtergronden die je in de achtergrondbibliotheek vindt,
kunnen niet bewegen.

- Als je een achtergrond selecteert, dan zie je dat er geen
programmeerbare bewegingsblokken verschijnen. We kunnen
dus de achtergrond ook niet zo programmeren, dat die gaat
bewegen.

- We gaan, om dat probleem te omzeilen, een sprite moeten maken en die sprite zal fungeren als de
achtergrond.

2.1 Maak een sprite als achtergrond

- Ga naar de spritebibliotheek en klik op ‘Teken’
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- Belangrijk bij het maken van een bewegende sprite-achtergrond is dat de
linkerrand van de tekening op één lijn
moet liggen met de rechterrand. Zo krijg
je een soepele overgang tussen de
verschillende sprite-achtergronden.

- Maak de grond door een groene
opgevulde rechthoek te tekenen. En voor
de lucht doe je hetzelfde met een
blauwe kleur. Zorg dat beiden even groot
zijn en een beetje over de randen gaan.

- Teken enkele voorwerpen op je
sprite-achtergrond zoals stenen. Maak
de kleur grijs, klik op de cirkeltool (1) en
teken er een bol mee. Selecteer de
‘opnieuw vormentool’ (2) en duw het
onderste bolletje op je grijze bol wat
naar omhoog (3). Resultaat: je hebt een
rotsblok!

- Maak op dezelfde manier nog een tweede iets donkerder en
kleinere rotsblok en plaats deze voor de andere rotsblok.

- Klik links bovenaan terug op ‘Code’.
- Maar…, waar is ‘Jaime’ naar toe??? We zien hem niet meer. Als je de

achtergrondsprite wat verplaatst, dan zie je dat ‘Jaime’ zich daarachter bevindt.
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- Wij willen dat ‘Jaime’ zich op de voorgrond bevindt, zodat we hem kunnen zien.
De achtergrondsprite, die moet naar … de achtergrond ;-)

2.2 Breng de achtergrondsprite naar de achtergrond

- Selecteer de achtergrondsprite. Zoek bij ‘Uiterlijken’
het blokje ‘ga naar laag voorgrond’. Verander het
woord ‘voorgrond’ naar het woord ‘achtergrond’.
Klik op het blokje en … Jaime is terug!

2.3 De achtergrondsprite laten bewegen

- Een sprite laten bewegen, dat kennen we al.
Maar hoe laat je een achtergrondsprite
bewegen???

- We leerden eerder al dat de x-as reikt van
de linkerkant van je speelveld tot de
rechterkant (de x-as gaat van -240 tot 240
en is 0 in het midden)

- De y-as reikt van de bovenkant tot de
onderkant van je speelveld (de y-as gaat
van 180 tot -180 en is ook 0 in het midden)

- Om de achtergrondsprite te laten bewegen
kunnen we het ‘ga naar x:... y:...’blok
gebruiken.
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- Wanneer we x en y op nul zetten, (dan zet je de
sprite pal in het midden), dat lijkt ons een goede
plaats om de achtergrondsprite te laten starten.

- We willen dat de achtergrondsprite zich van rechts naar links beweegt. We
zullen dus op de één of andere manier ‘x’ moeten veranderen.
Het ‘verander x met 10’ blok doet precies wat we willen. Klik

er maar een paar keer op.
Je merkt op dat de achtergrondsprite inderdaad beweegt, maar wel
de verkeerde kant op. Als je een ‘-’ minteken voor de 10 plaatst, gaat de sprite wel de
juiste kant op. Maar nog iets te snel, dus typen we -5, dat is trager dan -10.

- We willen ook dat de achtergrondsprite blijft
bewegen. Hiervoor gebruiken we een
‘herhaal’blok.

- Test je code eens. Je ziet dat de achtergrondsprite
nu wel de juiste kant op gaat, maar dat hij stopt in
plaats van dat te blijven doen. Hij stopt aan de
linkerkant van het speelveld en wij willen dat hij
helemaal terug naar de rechterkant gaat en vandaar
terug herbegint en dat ook nog eens blijft doen.
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- Dus...als de achtergrondsprite zijn x-positie helemaal aan de linkerzijde van het
speelveld is, (zoals op de foto hieronder), dan moet deze terug naar zijn
startpositie. En dat is helemaal aan de rechterkant van het speelveld.

- Om bovenstaande te verwezenlijken hebben we een
‘als...dan’blok nodig. Wat doet zo’n blok? Het zorgt
ervoor dat een sprite iets doet als een bepaalde
voorwaarde juist is (true).

- Bij ‘Beweging’ hebben we het blokje ‘x-positie’ nodig. Dit
blokje geeft exact de x-positie van je sprite weer. Verplaats
je sprite maar eens en klik op het blokje ‘x-positie’.
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- Als de x-positie van de achtergrondsprite kleiner wordt dan -460, (bijvoorbeeld:
-461) dan moet de achtergrondsprite helemaal terug naar zijn startpositie (de
rechterkant van het speelveld)

Voeg de blokken die hiernaast omcirkeld zijn bij de
vorige blokken.
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Wat hebben we nu geprogrammeerd? Elke keer als de code voor de
achtergrondsprite, ‘x’ verandert met -5 en zo een klein beetje laat bewegen naar links,
gaat deze telkens nakijken of de achtergrondsprite helemaal naar links (-460) is
opgeschoven. Als dat laatste gebeurd is (true) dan zal de achtergrondsprite helemaal
terug gaan naar de rechterkant (naar x-positie 465).

Wat we geprogrammeerd hebben werkt goed,
maar...nadat onze achtergrondsprite gepasseerd is,
volgt er een witte zone. Daar moeten we nog een
oplossing voor vinden.

2.4 Maak een kopie van de achtergrondsprite

Deze kopie zal dan de witte zone opvullen.

- Hoe maak je zo’n kopie? Klik met een rechtermuisklik
op het icoon van je achtergrondsprite en nadien op
‘dupliceren’.

- Nu heb je twee achtergrondsprites.
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De twee achtergrondsprites liggen nu op elkaar omdat ze dezelfde code hebben. We
gaan de code van de gedupliceerde achtergrondsprite moeten aanpassen, zodat ze
vlak achter elkaar volgen.

- Selecteer je tweede achtergrondsprite.
Vermits de eerste achtergrondsprite in het
midden start (x:0 en y:0) en deze moet
aansluiten, gaan we deze sprite laten starten
op x: 465 en y:0.

- test je code. Je ziet dat de twee
achtergrondsprites mooi na elkaar
aansluiten. Dit probleempje is alvast
opgelost!

2.5 Maak verschillende ‘Uiterlijken’ van je achtergrondsprite

- Selecteer één van de achtergrondsprites en ga naar
‘Uiterlijken’.

- Dupliceer ‘uiterlijk1’ zodat ‘Uiterlijk2’ verschijnt. →

- Verwijder de twee stenen en teken een plant in de
plaats
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- Plaats een ‘volgend uiterlijk’blokje bij de code van
deze achtergrondsprite.

- Test je code en je merkt dat er nu al wat meer
variatie zit in je bewegende achtergrondsprites.

- Maak er zelf nog maar wat extra!

3.Programmeer Jaime zodat hij (ter plaatse) kan wandelen

- Selecteer Jaime en zorg ervoor dat hij de hele tijd
aan een goed tempo kan doorstappen.

- .15 is hetzelfde als 0.15! De nul heeft hier geen
waarde. Je mag de nul erbij plaatsen, maar dat
moet niet. Als je Jaime trager wil doen stappen kan
je een hoger cijfer plaatsen. Het cijfer 1 is gelijk aan
1 seconde.

4. Zorg voor hindernissen waarover Jaime moet springen

Project op Scratch: https://scratch.mit.edu/projects/516627631

Engelstalige video-uitleg op YouTube: https://youtu.be/CvSOVWyyjJI
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