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De TI Python-module Turtle visualiseert het programmeren in Python op een zeer eenvoudige manier.  
 

Met de Turtle-functionaliteit teken je op een makkelijke manier lijnen, vierkanten, cirkels, ...  
 

Turtle biedt een handige toolbox voor het maken van een allerlei tekeningen en graphics.  
 

Leraren van het T3-netwerk – Teachers Teaching with Technology – ontwikkelde deze Turtle-module. 
 
1. Installatie van de Turtle-module       

 

Plaats het bestand cx_turtle.tns in de PyLib folder van een TI-Nspire CX II-T handheld gebruikmakend van TI-Nspire 
CX software of TI-Nspire Computer Link software. 
 

Voor de module met TI-Npsire CX software (versie vanaf 5.2) te gebruiken plaats ook hier hier het bestand cx_turtle in 
de folder ...Documents\TI-Nspire CX\PyLib. 
 

Indien een Python-programma de Turtle-module niet herkent: Refresh Libraries. 
 

 
 
 
 
 
2. Coderen met de Turtle-module 

 

Het runnen van Turtle-code met TI-Nspire CX software kan enkel voor de Handheld Page Size. 
 
De module cx_turtle maakt gebruik van de volgende scherminstellingen: 
(xim,xmax) = (-159,160) en (ymin,ymax) = (-105,106). 
 
Het beginnen met tekenen start met het aanmaken van een Turtle-object: 
 

from cx_turtle import * 
 

t=Turtle()  
 

Bij start van een programma bevindt t zich in de oorsprong.  
De functie t.home() brengt t steeds terug naar de oorsprong  
en dit zonder tekenen. 
 
Voor het simuleren van de Rover-programma’s maken we gebruik van de volgende gelijkaardige code: 
 

• t.forward(distance)  t.backward(distance) 
• t.left(angle_degrees) t.right(angle_degrees)  

 

• t.clear() wist alle gemaakte tekeningen. 
• t.penup() en t.pendown() laten toe t te bewegen zonder te tekenen. 

 

• t.color(r,g,b) en t.pensize(value 0, 1 of 2)  brengen wat kleur en variatie in het tekenen. 
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3. Enkele programma’s 
 

Vierkant 

from cx_turtle import * 
 

t=turtle() 
t.color(255,0,0) 
 

for i in range(4): 
¨¨t.forward(50) 
¨¨t.right(90) 

 
 

 
 

 
 
Driehoek 

from cx_turtle import * 
 

t=turtle() 
t.pensize(1) 
 

for i in range(3): 
¨¨t.forward(30) 
¨¨t.left(120) 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Square spiral 

from cx_turtle import * 
 

t=turtle() 
t.color(0,0,255) 
 

for i in range(1,15): 
¨¨t.forward(i*10) 
¨¨t.left(90) 
¨¨t.forward(i*10) 
¨¨tv.left(90) 

 

 
 
 
 

 

 
 
Pythagorean Spiral 

from cx_turtle import * 
 

t=turtle() 
t.color(0,0,255) 
 

for i in range(1,15): 
¨¨t.forward(i*10) 
¨¨t.left(90) 
¨¨t.forward(i*10) 
¨¨t.left(90) 
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Vierkant met coördinaten 
 

from cx_turtle import * 
 

t=turtle() 
t.color(0,255,0) 
t.pensize(1) 
 

x=[50,50,0,0] 
y=[0,50,50,0] 
 

for i in range(len(x)): 
¨¨t.goto(x[i],y[i]) 

 

 
 
 

 

 
A sin ride 

from cx_turtle import * 
from math import * 
 

t=turtle() 
t.color(255,0,0) 
 

points=10 
scale=2*pi/points 
 

x=[i*scale for i in range(points+1)] 
 

for i in x: 
¨¨t.goto(20*i,20*sin(i)) 
 

 
 
 

 

 
In een cirkel rijden 

from cx_turtle import * 
from math import * 
 

t=turtle() 
t.color(0,0,255) 
 

points=10 
scale=2*pi/points 
 

p=[i*scale for i in range(points+1)] 
for t  in p: 
¨¨x=50*cos(t) 
¨¨y=50*sin(t) 
¨¨t.goto(x,y) 

 

 
 
 
 

 

 
           


