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wat op figuur 3 lijkt, met links de 
ruimte waar de code komt en rechts-
boven het 3D aanzicht van je object. 
Rechtsonder komen de logs die 
tijdens het compileren en uitvoeren 
van de code gegenereerd worden.

cube([1, 1, 1], center=true);

Neem bovenstaande regel over en 
druk vervolgens op F5. Dit triggert 
compilatie en uitvoer van een 
preview. F6 triggert een definitie-
ve render en neemt bij complexe 
objecten veel meer tijd in beslag. 
Dat is echter wel nodig als je het 
resultaat later als printbare STL file 
wilt exporteren (F7).

Deze code tekent een kubus van 
1x1x1 mm en centreert deze rond 
de oorsprong. Omdat we straks het 
formaat van de fractal makkelijk 
willen kunnen aanpassen kennen we 
een variabele toe aan de afmetingen 
van de zijden:

d = 10;
cube([d, d, d], center=true);

Druk nogmaals op F5 en zie de kubus 
nu met afmetingen 10x10x10 mm 
getekend worden.

Als we er van uit gaan dat de 
basis van de boom gevormd wordt 
door een kubus van dxdxd, dan zijn 
de zijden van de twee daarboven 
gestapelde, schuine kubussen die 
de rechte zijden van de driehoek 
vormen dus d/√2 lang. De functie 
die de wortel uit een getal berekent 
heet in OpenSCAD sqrt(). Vervang 
bovenstaande cube regel door de 
volgende:

cube([d/sqrt(2), d/sqrt(2), d/
sqrt(2)], center=true);

We gaan nu de kubus die zijde a in 
figuur 2 voorstelt bouwen. Om deze 
kubus boven de basis te plaatsen 
moeten we hem transleren en rote-
ren. Omdat OpenSCAD altijd om de 
oorsprong roteert is het in dit geval 
handig de kubus eerst zo te verplaat-
sen dat de linker onder hoek van de 
kubus precies op de oorsprong valt:

translate([d/sqrt(2)/2, 0, d/
sqrt(2)/2])

  cube([d/sqrt(2), d/sqrt(2),
d/sqrt(2)], center=true);

De drie argumenten van de translate
functie zijn de gewenste verplaat-
sing over de x, y en z-as. Let op dat de 
translatiebewerking niet afgesloten 
wordt door een ;. OpenSCAD behan-
delt bewerkingen als argumenten 
voor de uiteindelijke constructieve 
opdrachten, zoals de cube in dit 
geval. Bovenstaande code kun je 
dus het beste achterstevoren lezen 
als “teken een gecentreerde kubus 

van dxdxd zijden en verplaats deze 
½d/√2 over de x-as en ½d/√2 over de 
z-as”, de y-waarde van de verplaat-
sing is 0. Druk F5 en zie dat de kubus 
met zijden d/√2 nu met de hoek 
in de oorsprong getekend wordt. 
Deze kubus laat zich nu als volgt 
-45° draaien om de y-as (het tweede 
argument van de rotate functie).

rotate([0, -45, 0])
  translate([d/sqrt(2)/2, 0, d/
sqrt(2)/2])

    cube([d/sqrt(2), d/sqrt(2)
, d/sqrt(2)], center=true);

De kubus is nu correct gedraaid, 
maar staat nog niet op de juiste 
plek. Daarvoor moet hij nog een 
halve basis lengte d over de x-as 
naar links en over de z-as omhoog, 
verplaatst worden:

translate([-d/2, 0, d/2])
  rotate([0, -45, 0])
    translate([d/sqrt(2)/2, 0,

d/sqrt(2)/2])
      cube([d/sqrt(2), d/sqrt

(2), d/sqrt(2)], center=true);

De kubus van zijde b kunnen we on-
geveer op dezelfde manier tekenen, 
met het enige verschil dat deze niet 
½d/√2 maar -½d/√2 heen en niet ½d 
maar -½d terug getransleerd moet 
worden over de x-as in combinatie 
met een rotatie van +45°. Als we 
dit met de originele eerste kubus 
combineren ziet de basisfiguur er nu 
zo uit (zie figuur 4):

d=10;

cube([d, d, d], center=true);

translate([-d/2, 0, d/2])
  rotate([0, -45, 0])
    translate([d/sqrt(2)/2

, 0, d/sqrt(2)/2])
      cube([d/sqrt(2), d/sqrt

(2), d/sqrt(2)], center=true);
      
translate([d/2, 0, d/2])
  rotate([0, 45, 0])
    translate([-d/sqrt(2)/2

, 0, d/sqrt(2)/2])
      cube([d/sqrt(2), d/sqrt

(2), d/sqrt(2)], center=true);

Het inspringen is in OpenSCAD 
niet verplicht, maar maakt de code 
wel wat beter leesbaar.

Het zal je niet verbazen dat we 
van deze basisfiguur een functie 
gaan maken, die we uiteindelijk re-
cursief gaan aanroepen. OpenSCAD 
kent functies en modules. Functies 
zijn bedoeld om berekeningen uit te 
voeren en het berekende resultaat 
op te leveren. Modules worden 
gebruikt om nieuwe bouwstenen 
aan de taal toe te voegen. We maken 
van bovenstaande code dus een 
module die we heel origineel “boom” 

  Figuur 3: het OpenSCAD interface. 

  Figuur 4: basisfiguur in 3D. 

  Figuur 5: de boom van Pythagoras, orde 10. 
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