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noemen en die we met het comman-
do boom(d) aan kunnen roepen (om 
verwarring te voorkomen heb ik de 
variabele van de gewenste boomdik-
te nu dikte genoemd). In onderstaan-
de code heb ik voor het gemak de 
berekening van de takdikte tak naar 
voren gehaald en berekend, zodat 
deze later in de code hergebruikt 
kan worden:

dikte=10;
boom(dikte);

module boom(d) {
  cube([d, d, d], center=true);

  tak = d/sqrt(2);

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

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

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

tak/2])
        cube([tak, tak, tak],

center=true);
}

Als we de boom van Pythagoras 
goed bekijken, zien we dat elke tak 
een herhaling van de onderste boom 
is. We kunnen in plaats van de twee 
cube() opdrachten van de takken dus 
ook boom(tak) schrijven, waarbij tak 
de nieuwe dikte d is!

Maar voor we dit doen, moeten 
we wel eerst een einde inbouwen, 
anders zou de compiler van OpenS-
CAD oneindig lang doorgaan met het 
tekenen van bomen op de takken en 
dat houdt zelfs Deep Mind niet vol. 
Om dit te bewerkstelligen introdu-
ceren we een parameter orde “o” 
voor de boom, die bijhoudt hoeveel 
takken we nog moeten tekenen en 
stopt als deze nul is. De definitie van 
de module ziet er dan zo uit:

module boom(d, o) {

En voor we de takken tekenen, 
controleren we of de orde nog waar 
is. Ik maak hier handig gebruik van 
het feit dat in de meeste program-
meertalen de waarde 0 niet-waar 
betekent (evalueert):

if (o) {
  ... teken nieuw (boom)takken,  

met orde o-1 ...
}

De hele code ziet er nu zo uit:

dikte=10;
orde=3;
boom(dikte,orde);

module boom(d,o) {
  cube([d, d, d], center=true);

  tak = d/sqrt(2);

  if (o) {
    translate([-d/2, 0, d/2])
      rotate([0, -45, 0])

        translate([tak/2, 0,
tak/2])

          boom(tak, o-1);

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

tak/2])
          boom(tak, o-1);
  }
}

Voor we verder gaan is het verstan-
dig een veiligheidsrem in te bouwen. 
Uit ervaring weet ik dat het bere-
kenen van ordes groter dan 14 zo’n 
zware belasting op de processor en 
vooral geheugen vormen dat de kans 
groot is dat je PC door z’n hoeven 
gaat. Om je tegen jezelf te bescher-
men, voegen we meteen onder de 

opening van de boom module een 
controle toe die de orde tegen een 
maximum waarde checkt en maxi-
maliseert als deze te hoog is. Mijn 
eerste poging zag er als volgt uit:

dikte=10;
orde=10;
boom(dikte, orde);

module boom(d,o) {
  max_orde=13;
  if (o > max_orde) {
    o = max_orde;
  }
  cube([d, d, d], center=true);
  ...

Helaas werkte dit niet zoals 
verwacht en het duurde even voor 
ik doorhad waarom. OpenSCAD 
variabelen zijn gebonden aan de 
lokale scope waarin ze gedefinieerd 
worden, tenzij ze niet bekend zijn 
maar wel in een externe scope 
bestaan en aan de rechterkant va n 
een vergelijking gebruikt worden. 
Bovenstaande code controleert 
dus correct of de waarde van de in 
de module meegestuurde o groter 
is dan de daarboven gedefinieerde 
max_orde, maar kent in dat geval 
de waarde van max_orde toe aan 
een nieuwe variabele o in de scope 
binnen de if. Na de laatste accolade 
wijst o dan weer naar de origineel 
meegestuurde o en hebben we dus 
geen bescherming gecreëerd.

De voorwaarde kan herschre-
ven worden zodat toch de juist 

gescopete o aangepast wordt met 
de ternary conditional:

o = (o > max_orde) ? max_orde : 
o;

Deze regel moet je lezen als: maak 
onze lokale o gelijk aan de waarde 
van max_orde als o groter is dan 
max_orde en anders gelijk aan o. 
Omdat de nieuwe waarde van o nu 
toegekend wordt in de scope van de 
module is o daarna inderdaad maxi-
maal max_orde. De oplettende lezer 
merkt nu waarschijnlijk op dat ik 
hetzelfde had kunnen bereiken met 
o = min(o, max_orde); maar dat 
zou een gemiste kans zijn om deze 
belangrijke eigenschap van variabele 
scoping ter sprake te laten komen.

Als bovenstaande code allemaal op 
z’n plek staat kan met orde = 10 een 
prachtige 3D boom van Pythagoras 
zoals in figuur 5 berekend worden.

Zoals altijd is een artikel als dit 
tekort om alle mogelijkheden van 
een programma, laat staan een taal 
te behandelen. Een goede start zijn 
de OpenSCAD cheat sheet op  
http://www.openscad.org/ 
cheatsheet en de voorbeelden  
die je in het File menu onder Exam-
ples vindt. Daarnaast staan op de 
site van OpenSCAD goede documen-
tatie en tutorials om verder aan 
de slag te gaan en met een beetje 
creativiteit lukt het je dan misschien 
ook om de 90° gedraaide versie van 
figuur 6 te maken?

Happy coding!

  Figuur 6: een 90° geroteerde versie van de boom van Pythagoras

LISTING UITLEG
Start nieuwe regel

regel met spatie na afbreking
regel zonder spatie na afbreking

27-29 OPENSCAD.indd   2927-29 OPENSCAD.indd   29 02-12-19   08:4402-12-19   08:44


