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1. Wat is een variabele?

varia’bel

in staat om van getal, afmeting, vorm, plaats, enz. te wisselen, resp. veranderd te worden

varia’bele

(wisk) grootheid die in waarde enz. kan wisselen
nl.wikipedia.org/wiki/Variabele (wiskunde)
Een variabele is de aanduiding van een willekeurig element van een verzameling. De variabele
neemt waarden aan in die verzameling. Een variabele wordt meestal voorgesteld door een letter.
nl.wikipedia.org/wiki/Variabele (informatica)
Een variabele is een term die gebruikt wordt in verband met programmeren. In de code van een
computerprogramma associeert een variabele een naam met een of meer geheugenadressen.

Voor reële functies 𝑓 : ℝ ⟶ ℝ ∶ 𝑥 ⟼ 2𝑥 + 1 noemen we 𝑥 de variabele en 𝑓(𝑥) = 2𝑥 + 1 het beeld van 𝑥. 𝑓(𝑥) wordt
ook genoteerd d.m.v. 𝑦: 𝑦 = 𝑓(𝑥) of 𝑦 = 2𝑥 + 1 of 𝑦(𝑥) = 2𝑥 + 1.
Hierbij wordt 𝑥 de onafhankelijke variabele genoemd en 𝑦 = 2𝑥 + 1 de
afhankelijke variabele, waarbij het lineaire verband 𝑦 = 2𝑥 + 1 aangeeft
hoe 𝑦 verandert i.f.v. 𝑥. 𝑦 = 2𝑥 + 1 is de vergelijking van de grafiek van
de functie 𝑓.
Het bepalen van de nulpunten van 𝑓(𝑥) = 2𝑥 + 1 (snijpunten 𝑥-as) komt
neer op het oplossen van de vergelijking 𝑦 = 0 ⇔ 2𝑥 + 1 = 0 en omgekeerd.
Wat als we de rol van 𝑥 en 𝑦 omdraaien, 𝑥(𝑦)?
𝑦(𝑥) = 2𝑥 + 1 ⇔ 𝑥(𝑦) =

!
"

!

𝑦−"

Onafhankelijke en afhankelijke variabelen kunnen goed geïllustreerd worden a.h.v meetkundige construties.
Bijvoorbeeld, teken een cirkel C1 (onafhankelijk) en een cirkel C2 (afhankelijk) met middelpunt en radiuspunt op de
cirkel C1. Voor de cirkel C1 kan het middelpunt willekeuring verplaats worden als ook de straal verandert. Het
veranderen van de cirkel C2 is beperkt tot het verplaatsen van middel- en radiuspunt op de cirkel C1. Hieronder de
meetkundige plaatsen bepaalt door de cirkel C2 met als eerst het variabele middelpunt en dan het radiuspunt.

En nog een andere visualisatie van onafhankelijke en afhankelijke variabelen.
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2. Getallen in Python
Python kent tal van verschillende getal-types. We beperken ons hier tot gehele, Integers (int), en decimale getallen,
Floating Point (float).

2.1. Eenvoudig rekenwerk
De meest gebruikte operaties voor rekenwerk in Python zijn de onderstaande. We voeren enkele berekeningen
uit in de Python Shell
Operator
+
*
/
**
//
%

Bewerking
Optelling
Verschil
Vermenigvuldiging
Deling
Machtsverheffing
Vloerdeling
Modulo (rest)

Bij het invoeren van een bewerking in de Shell of het gebruik in code wordt de operator rood weergegeven.

2.2. Declaratie van variabelen
In Python wijzen we een waarde (data) toe aan een variabele met het
gelijkheidsteken, =.
Bij een herdeclaratie van de variabele a kan de uitdrukking a = a + 1
verkort noteren met a += 1. Hetzelfde geldt voor -=, *=, /=, ...
Merk op dat na het ingeven van a = 10, de waarde niet getoond wordt.
Indien we het volgende programma dat de nettoprijs (exclusief BTW)
omzet in de brutoprijs (inclusief BTW) runnen, krijgen we het volgende
resultaat in de Python Shell. Om ook effectief de brutoprijs als output in de
Shell te tonen, gebruiken we het print()-statement.

De naam van een variabele moet aan de volgende regels voldoen:
• niet starten met een getal
• geen spaties
• geen gebruik van de volgende symbolen:’”,<>/?\()@#$%^&*~-+
• onder Python-gebruikers is kleine letters een algemene afspraak
• vermijd het gebruik van worden met een speciale betekenis in
Python: float, int, ...
Merk op dat Python dynamisch omgaat met datatypes voor variabelen.
M.a.w., je kan een variabele een herdeclaratie geven van een ander
data type.
Het type van een variabele verifieer je met de type()-statement.
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3. Woorden in Python
Woorden of Strings worden in Python gebruikt om tekst te bewaren. Een string is in feite niets anders dan een rij van
karakters in een specifieke orde. Hetgeen betekent dat we m.b.v. indexering iedere letter van een woord kunnen
aanspreken.

3.1. Definiëren van een string
Een string of woord plaats je tussen aanhalingstekens, b.v. “Hello Python”. Je kan ook gebruik maken van enkele
aanhalingstekens maar dat geeft niet altijd het gewenste resultaat: ‘De video’s van Python in de klas’.
De error komt omdat het aanhalingsteken van video’s de string afsluit. Het gebruik van een enkel aanhalingsteken
kan perfect binnen dubbele aanhalingstekens: “De video’s van Python in de klas”.

3.2. Printen van een string
Het print()-statement kan ook hier gebruikt worden voor het tonen van een string van uit een programma.
Onderstaande print()-statements kunnen samengevoegd worden door gebruik te maken met de \n-operator
die staat voor een nieuwe lijn.

3.3. Lengte van een string
Met de functie len() kan je het aantal karakters van een string controleren.
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3.4. Indexering
Zoals eerder aangeven is de volgorde van de karakters in een woord vast. Ieder karakter kan aangesproken
worden door de index die de positie weergeeft van het karakter in de string.
Python gebruikt vierkante haakjes voor het aangeven van een index. Merk op dat het eerste karakter van een
woord overeenkomt met index 0.
Men kan ook vanaf of tot een bepaalde index alles weergeven en/of bewaren in een andere variabele. In Python
noemt men dit slicing. In Python betekent woord[:3], neem alle karakters (elementen) van index 0 tot 3, index
3 niet inbegrepen.

Met negatieve slicing kunnen we tellen vanaf het einde van een woord.

Strings in Python hebben de eigenschap onveranderlijkheid: als een variable gedeclareerd is als een string,
kunnen de karakters van de varaiable (string) niet worden veranderd.
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3.5. String-methodes
In Python is alles een object: een specifiek getal is een object van b.v. de klasse int (geheel getal) of float
(decimaal getal) en “Hello Python” een object uit de klasse str (string). Wat dit exact betekent, verduidelijkingen
we meer in details in het gedeelte Object georiënteerd programmeren.
Voor iedere klasse van objecten, zijn er ingebouwde methodes (of functies) die op de objecten kunnen uitgevoerd
worden. Voor het uitvoeren van een methode op een object gebruiken we een punt gevolgd door de
methodenaam: object.methode() of object.methode(parameters).
Enkele voorbeelden voor de string tekst = ”Python in de klas”.
upper()
lower()
split()
split(“i”)

alle karakters in hoofdletters
alle karakters in kleine letters
splitsen bij een spatie
splitsen bij een specifiek element (element niet inclusief)

“Python in de klas”.split() geeft als resultaat [‘Python’,’in’,’de’,’klas’], een lijst met alles element de woorden van de
tekst. Hetgeen ons brengt tot het volgende data type Lijsten.

Voor een overzicht van alle ingebouwde methodes voor een bepaalde
klasse, voer de dir()-statement uit in de Python Shell.
Wat en hoe over deze methodes kunt u vinden @ www.python.org of
www.micropython.org.
Of natuurlijk uitproberen is ook een zeer zinvolle leerschool.
De implementatie van Python in TI-technologie is gebaseerd op
MicroPython, versie 3.4.

Het samenvoegen van twee strings kan heel eenvoudig door gebruik te maken van de +-operator.
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4. Lijsten in Python
Lijsten kan je beschouwen als de meest algemene versie van een rij in Python. Zoals voor strings is de volgorde van
belang maar lijsten zijn veranderlijk, m.a.w. ieder element van een lijst kan, na definitie, veranderd worden
gebruikmakend van de index van een element.

4.1. Definiëren van een lijst
Het grote verschil met lijsten voor TI-technologie is dat de indexering van lijsten in Python start vanaf 0 i.p.v.
vanaf 1 zoals voor TI-technologie.
Bovendien is de syntax van een lijst verschillend:
o Python lijst = [1,2,3,4,5]
o TI
lijst := {1,2,3,4,5}
Python lijsten kunnen verschillende soorten van data types bevatten. Voor lijsten bepaalt het len()-statement ook
het aantal elementen van een lijst.

4.2. Indexering & Slicing
Indexering en slicing voor lijsten werkt hetzelfde als voor strings, hieronder enkele voorbeelden. Indien er geen
element is voor een bepaalde index geeft Python de volgende error-boodschap.

Lijsten kunnen in Python eenvoudig samengevoegd worden m.b.v. +. En met * kun je een lijst verdubbelen.
Merk op dat deze operatie op lijsten de originele lijsten niet verandert, en om het resultaat te bewaren er een
nieuwe variabele moet gedeclareerd worden.
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4.3. Lijst-Methodes
Hieronder enkele methodes die uitgevoerd kunnen worden op lijsten.
• append()
voeg een element permanent toe aan het einde van de lijst
• pop()
verwijder permanent het laatste element, of specifiek pop(1)
• pop(i)
verwijder permanent het element met index i

We bekijken ook even de methodes sort() en reverse(). Het manipuleren van een lijst verandert de lijst ook hier
permanent.
l1=[3,2,1,7,6,4]
l1=["y","x","z","t","u"]

4.4. Matrices
Matrices kunnen voorgesteld worden gebruikmakend van een lijst bestaande uit lijsten.

© 2020 Texas Instruments

7

education.ti.com/nl – education.ti.com/nl-be

TI Python

Python

VARIABELEN

BASICS

5. Tuples
Het data type Tuple is vrij gelijkaardig als een lijst alleen dat, zoals voor strings, de elementen van een tuple niet
kunnen veranderd worden.

Indien we een element van een tuple proberen te veranderen, b.v. tup[1]=5, krijgen we de onderstaande errorboodschap. Wel kunnen elementen toegevoegd worden met de + operator.

Voor tuples hebben we slechts twee methodes beschikbaar: count en index.
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6. Boolean - True or False
Python heeft twee voorgedefinieerde booleaanse objecten: True en False. True en False zijn in feite niet anders dan
de getallen 1 en 0.

6.1. Vergelijkingsoperatoren
Hieronder de lijst met vergelijkingsoperatoren.
Operator
==
!=
>
<
>=
<=

Bewerking
gelijk aan
niet gelijk aan
groter dan
kleiner dan
groter of gelijk
kleiner of gelijk

6.2. And en/of Or
Met de statements and en or kunnen verschillende logische tests met mekaar gecombineerd worden om meer
complexe testen te construeren.
A
0
0
1
1

B

A and B

A or B

0
1
0
1

0
0
0
1

0
1
1
1

Enkele voorbeelden

|𝑥 − 1| < 3 ⇔ −2 < 𝑥 en 𝑥 < 4
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|𝑥 − 1| > 3 ⇔ 𝑥 < −2 of 4 < 𝑥
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