Turtlestitch onderzoek 1: recursietuin
Een fractal boom maken
1. Een zeer eenvoudige boom is slechts één enkele tak. Maak een blok voor
een tak.

2. In een interessantere boom splitst de tak zich in tweeën. Maak een blok
voor een boom

3. Om elke tak meerdere keren te splitsen, moet je veel code
herhalen. Om dit eenvoudig te doen, kan een blok zichzelf
gebruiken. Deze geweldige truc wordt recursie genoemd.
Hier gebruikt het boomblok zichzelf.
Een boom naait twee kleinere bomen aan het einde van elke tak,
totdat ze te klein worden.
Als ze te klein zijn (min), naai dan
de laatste tak.
Ga zelf verder
• Waarom deze draaihoeken
gebruiken?
• Kun je de hoek tussen de takken
veranderen?
• Wat gebeurt er als je de schaal van de kleinere bomen verandert?
• Kun je wat willekeurigheid toevoegen?
Kun je een bos maken?
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Turtlestitch onderzoek 2: spiralen
Een spiraal maken
3. Deze blokken kunnen een cirkel maken. Welk getal moet je toevoegen aan de herhalingslus?

Het tekenen van een spiraal is als het
tekenen van een cirkel die steeds groter
wordt terwijl je rondgaat. Hoe kun je dit
doen?.
Deze code is bijna klaar om een spiraal
te maken. Welk blok ontbreekt er?

4. Kun je de spiralen hieronder maken? De gebruikte getallen zijn 119, 89, 71, 59 en 44.

5. Probeer eens spiralen met vormen te maken in plaats van één enkele lijn.
6. Probeer andere beroemde spiralen te maken, zoals de Gouden Spiraal of
vierkanten gebaseerd op de Fibonacci volgorde.

Ga zelf verder
• Er zijn veel verschillende soorten spiralen om inspiratie uit te putten.
Dit is de Spiraal van Theodorus.
• Gebruik blokken om je code overzichtelijk te houden
• Probeer andere steken.
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