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Fractals in OpenSCAD
In het septembernummer van dit jaar heb ik laten zien hoe je muziek kan coderen met Sonic Pi. In dit 
artikel nemen we de 3D-tegenhanger OpenSCAD onder de loep. Daar waar 3D-modellen normaal gezien 
met een muis en een grafisch interface tot stand komen, biedt OpenSCAD een alternatief op basis van 
geschreven code en net als Sonic Pi levert dat zowel educatieve als onderscheidende mogelijkheden op. 
Eén van die onderscheidende mogelijkheden is recursiviteit, waar we in dit artikel dankbaar gebruik van 
gaan maken. Martin van Es

Ergens vorig jaar kwam mijn 
dochter van school en ver-

telde dat ze die dag de stelling van 
Pythagoras behandeld hadden in de 
wiskundeles. Meteen kwamen herin-
neringen aan mijn eigen middelbare 
school naar boven (uiteraard niets 
dan goeds) en het verhaal dat mijn 
leraar over de boom van Pythagoras 
verteld had.

AANLEIDING
Mijn versie van het verhaal werd 
uiteraard weinig enthousiast 
ontvangen, maar wakkerde wel 
mijn eigen nieuwsgierigheid naar 
recursieve programmeertechnieken 
en functies weer aan. Doorgronden 
van OpenSCAD stond al een tijdje 
op mijn to-dolijst en dit was een 
uitgelezen kans om daar eens goed 
in te duiken. De boom van Pythag-
oras is namelijk een voorbeeld van 
een fractal en kenmerkt zich door 
de herhaling van een uiterst simpele 
basisfiguur (figuur 2).

Deze figuur demonstreert de 
simpelste vorm van de stelling van 
Pythagoras: a2 + b2 = c2. Voor het 
geval dat zijde a=1 en zijde b=1 staat 
er namelijk 1 + 1 = c2, wat zich om 
laat schrijven naar c = √2 door van 
beide zijden van de vergelijking de 
wortel te nemen. Hier gaan we in 
OpenSCAD mee aan de slag.

INSTALLATIE
Net als met Sonic Pi loopt onder-
steuning van recente builds voor 
Ubuntu en daarmee ook Linux Mint 
wat achter. Voor Ubuntu 19.04 zijn 
er zelfs helemaal geen packages 
beschikbaar door build failures. 
Er is een PPA voor OpenSCAD 

packages, maar ook daar ontbreken 
builds voor recente Ubuntu versies. 
Gelukkig is er een Linux AppImage 
beschikbaar op de OpenSCAD 
website (http://www.openscad.org/
downloads.html) die het prima doet 
onder Ubuntu 19.04. Vergeet niet 
uitvoerrechten toe te kennen aan 
de download anders zal deze niet 
opstarten:

$ chmod +x OpenSCAD-
2019.05-x86_64.AppImage

OPENSCAD
Na installatie kunnen we OpenSCAD 
opstarten. Als het goed is zie je iets 

  Figuur 1: boom van Pythagoras.

  Figuur 2:  
de basis van 
de boom. 

 
DE COMPLETE CODE VAN DE BOOM VAN PYTHAGORAS VIND JE OP ONZE WEBSITE.

LISTING UITLEG
Start nieuwe regel

regel met spatie na afbreking
regel zonder spatie na afbreking
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