
MetaPost: Mooie plaatjes in LATEX

Als je teksten schrijft met een redelijke hoeveelheid wiskunde erin dan kom je er al
snel achter dat je veruit de fraaiste resultaten krijgt met TEX of LATEX. Dikwijls
wil je naast tekst en formules ook wat figuren opnemen. In dit artikel bekijken we
een mooi programma hiervoor: MetaPost.

Martijn Anthonissen (Technische Universiteit Eindhoven)

Als mensen je vragen hoe ze
plaatjes moeten maken in

LATEX is er natuurlijk een heel mak-
kelijk antwoord: gebruik een teken-
programma dat je al kent en schrijf
je figuur weg als
Encapsulated PostScript
(EPS) bestand. Met
één enkele regel kun je
vervolgens dit plaatje
in je tekst opnemen.

Een nadeel van deze
oplossing is dat even-
tuele tekst in de figuur
in het algemeen een
ander lettertype ge-
bruikt dan LATEX. Ver-
der kan het, afhan-
kelijk van het teken-
programma dat je ge-
bruikt, lastig zijn wiskundige uit-
drukkingen in je plaatje te gebrui-
ken.

MetaPost is een taal om figuren te
beschrijven die zich heel goed leent
om wiskundige plaatjes te maken.
Verder is het goed mogelijk tekst
aan de plaatjes toe te voegen. De
tekst wordt dan vormgegeven door
LATEX, zodat hij er exact zo uitziet als
de rest van het document.

MetaPost en MetaFont

MetaPost is geïnspireerd door Me-
taFont, het pakket dat Donald
Knuth ontworpen heeft om de Com-
puter Modern lettertypes mee te ma-
ken die standaard in TEX en LATEX
gebruikt worden. De twee talen lij-
ken erg op elkaar. Beide hebben
standaard gecompliceerde dataty-
pes als coördinatenparen, splines en
lineaire transformaties. Verder kun

je onbekenden opgeven door mid-
del van lineaire vergelijkingen: als
je het programma vertelt dat a + b =

3; 2 * a = b + 3, dan weet het zelf
hieruit af te leiden dat a en b gelijk

zijn aan 2 en 1, res-
pectievelijk.

Er zijn ook belang-
rijke verschillen.
MetaFont geeft als
uitvoer bitmaps,
plaatjes beschreven
door puntjes dus,
terwijl MetaPost
bestanden in Post-
Script formaat ge-
nereert. Deze be-
standen kun je ge-
makkelijk laten in-
lezen door LATEX.

Verder leent MetaPost zich veel be-
ter dan MetaFont voor het combi-
neren van plaatjes met tekst.

MetaPost kan in tegenstelling tot
zijn oudere variant gebruikmaken
van speciale PostScript-mogelijk-
heden. Een laatste uitbreiding is het
werken met kleur.

Aan de slag

Het programmeeronderwijs aan in-
formatici aan de Technische Uni-
versiteit Eindhoven is nog altijd ge-
inspireerd door Edsger W. Dijkstra:
aan de hand van formele specifica-
ties worden programma’s ontwor-
pen tegelijk met hun correctheids-
bewijs. Ik vond laatst een tentamen
voor eerstejaarsstudenten waarbij
men bij de eerste opgave moest be-
wijzen dat het gegeven stukje code
uitrekende of een array meer nullen
dan niet-nullen bevat.

Lijnrecht hier tegenover staat de
“Kernighan en Ritchie-aanpak”; zij
beginnen hun C handboek met A
Tutorial Introduction waarin ze wat
programma’s geven. Omdat ik in
dit stuk een impressie wil geven
van wat je met MetaPost kunt berei-
ken en hoe de taal in elkaar zit, volg
ik hier de laatste methode maar. La-
ten we dus eens gaan kijken naar
een MetaPost-programmaatje:

beginfig(1);

z0 := (0,10); z1 := (10,0);

z2 := (50,10); z3 := (30,30);

z4 := (10,20);

draw z0--z1--z2--z3--z4

endfig;

end

Dit voorbeeld is nog niet erg specta-
culair, maar we zien een paar ding-
en. In de eerste plaats begint een
MetaPost-programma blijkbaar
met beginfig(n). Je kunt een aantal
plaatjes in één bestand zetten, elk
plaatje omsloten door beginfig en
endfig. Het hele bestand sluit je met
een extra end. In het programma
hierboven worden vijf punten (z0
tot en met z4) vastgelegd. Je kunt in
MetaPost een heleboel eenheden
gebruiken (net als in LATEX); stan-
daard werkt het met PostScript
points (de eenheid bp in LATEX).

Als je nu mpost curve.mp uitvoert,
waarbij het bestand curve.mp het
programma bevat, dan genereert
MetaPost een bestand curve.1, een
PostScript-bestandje van zestien re-
gels. Het plaatje ziet er als volgt uit:

Als je de regel met het tekencom-
mando vervangt door

draw z0--z1--z2--z3--z4--cycle

dan sluit MetaPost de kromme
voor je:
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Vervolgens kun je de streepjes door
puntjes vervangen, dus

draw z0..z1..z2..z3..z4

MetaPost trekt dan fraaie Bézier-
krommen door de punten in plaats
van rechte lijnen:

Als je ook nog ..cycle toevoegt aan
het draw-commando, wordt de
kromme weer gesloten:

Snijpunten

Omdat MetaPost speciaal ontwor-
pen is om wiskundige figuren te te-
kenen, beschikt het over een aantal
constructies die je het leven makke-
lijk maken. Zo kun je het program-
ma zeer eenvoudig vertellen dat
punt C op het lijnstuk AB ligt. Als
bijvoorbeeld de afstand van A tot C
de helft is van de afstand van B tot
C dan volstaat het commando C =

1/3 [A, B]. Het nut van deze con-
structie kunnen we goed zien in het
volgende voorbeeld.

beginfig(2)

pair A, B, C;

A := (0, 0);

B := (2cm, 0);

C := (0, 2cm);

draw A--B--C--cycle;

draw 1/2[A, B]--C

dashed evenly;

draw 1/2[B, C]--A

dashed evenly;

draw 1/2[C, A]--B

dashed evenly;

draw 1/3 A + 1/3 B + 1/3 C

withpen pencircle

scaled 4bp;

endfig;

Het stukje code tekent de driehoek
ABC en de lijnen vanuit iedere hoek
naar het midden van de overstaan-
de zijde, zoals te zien is in het vol-
gende plaatje

Zoals ik eerder al aanstipte, lost
Metapost zelf lineaire vergelijkin-
gen op. Dit is handig om snijpunten
te bepalen. Als je het snijpunt S van
de lijnstukken AB en CD wilt uitre-
kenen, kun je MetaPost vertellen
dat S = a [A, B]; S = b [C, D]. Als de
punten A, B, C en D tevoren een
waarde hebben gekregen, dan is dit
voldoende voor het programma om
S uit te rekenen. Merk op dat de
waarden van a en b in het algemeen
niet erg interessant zijn. MetaPost
biedt daarom de mogelijkheid tij-
delijke, naamloze variabelen te cre-
eren: de twee commando's S = wha-

tever [A, B]; S = whatever [C, D] ge-
ven hetzelfde resultaat als het eer-
dere. We zullen een en ander eens
toepassen in een voorbeeldje:

beginfig(3)

pair A, B, C, AA, BB, CC, H;

A := (0, 0);

B := (3cm, 0);

C := (1cm, 2cm);

label.lft("A", A);

label.rt("B", B);

label.top("C", C);

AA - A = whatever * (B-C)

rotated 90;

AA = whatever [B, C];

BB - B = whatever * (A-C)

rotated 90;

BB = whatever [A, C];

CC - C = whatever * (A-B)

rotated 90;

CC = whatever [A, B];

H = whatever [A, AA];

H = whatever [B, BB];

draw A--B--C--cycle;

draw A--AA;

draw B--BB;

draw C--CC;

draw H withpen

pencircle scaled 4bp;

endfig;

Dit programma tekent een drie-
hoek ABC en bepaalt het snijpunt
van de normaallijnen. En passant

hebben we laten zien hoe je tekst
kunt toevoegen aan een figuur: je
gebruikt het commando label ge-
volgd door een extensie. De exten-
sie geeft aan waar je de tekst precies
wilt hebben: links, rechts, boven,
onder, linksboven, rechtsboven,
linksonder of rechtsonder ten op-
zicht van het punt. De twee argu-
menten die je meegeeft aan het la-

bel-commando zijn de tekst en het
punt waar je de tekst wilt plaatsen.
Het resultaat is als volgt

Een tweede voorbeeldje met tekst
laat zien dat je MetaPost ook nog
een punt kunt laten plaatsen door
dotlabel te gebruiken. Het volgende
stukje code tekent een voor wis-
kundigen bekende graaf:

beginfig(4)

u := 1cm;

pair A, B, C, D;

A := (0, 0);

B := u*dir 60;

C := u*dir -60;

D := (2u, 0);

dotlabel.lft("A", A);

dotlabel.top("B", B);

dotlabel.bot("C", C);

dotlabel.rt("D", D);

draw A--D--B--D--C;

draw A{up}..B;

draw A{down}..C;

draw A{dir 30}..B;

draw A{dir -30}..C;

endfig;

Het resultaat is de Eulergraaf die
hoort bij het Königsberger brug-
genprobleem:
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LATEX voor de labels

Als je wat gecompliceerde tekst in
je plaatje wilt opnemen, dan kun je
MetaPost stukjes LATEX-code geven.
Deze labels zoekt MetaPost op in je
programma, zet ze in een tex-be-
stand en laat ze netjes opmaken
door LATEX. Het gevolg van deze
aanpak is dat je al het moois van
LATEX, inclusief eventuele eigen ma-
cro's kunt gebruiken. Een praktisch
voorbeeld is het volgende stuk
code dat een plaatje fabriceert van
een mathematische slinger

verbatimtex

\documentclass{article}

\usepackage{euler}

\begin{document}

etex

beginfig(1)

u := 3cm;

pijldikte := 1.5bp;

pair O, A, P, Pnul, E;

O := (0,0);

label.top(btex $O$ etex, O);

draw fullcircle

scaled 2u dashed evenly;

A := (0,-u);

draw O--A withpen

pencircle scaled pijldikte;

label.bot(btex $A$ etex, A);

fill fullcircle scaled 3pijldikte

shifted A withcolor black;

anglePnul := -30;

Pnul := u*dir anglePnul;

draw O--Pnul withpen

pencircle scaled pijldikte;

label.lrt(btex $P_0$ etex,

Pnul);

label.urt(btex $l$ etex,

½ [O, Pnul]);

fill fullcircle scaled 3pijldikte

shifted Pnul withcolor black;

angleP := -70;

P := u*dir angleP;

draw O--P withpen pencircle

scaled pijldikte;

label.lrt(btex $P$ etex, P);

fill fullcircle scaled 3pijldikte

shifted P withcolor black;

path p;

d := .25;

p = d[O,A]{dir 0} .. d[O,Pnul]

{dir (90+anglePnul)};

drawarrow p;

label.lrt(btex $\alpha$ etex,

point .6 of p);

path q;

q = 2d[O,A]{dir 0} .. 2d[O,P]

{dir (90+angleP)};

drawarrow q;

label.lrt(btex $\varphi$ etex,

point .15 of q);

E = (Pnul+(0,-.4u));

drawarrow Pnul--E;

label.bot(btex $m$\textbf{g}

etex, E);

endfig;

end

Het resultaat is het volgende —
merk op dat voor de wiskundelet-
tertypes de Euler-fonts gebruikt
worden!

Combineren met LATEX

De bestanden die MetaPost maakt,
kun je met \includegraphics uit de
LATEX graphics package inlezen, net
zoals je met andere EPS bestanden
doet. Zodra je dan dvips gebruikt
om een PostScript bestand te ma-
ken, wordt het plaatje ingevoegd.

Er is nog een interessante mogelijk-
heid: je kunt direct vanuit het
tex-bestand een PDF-bestand ma-
ken door niet latex, maar pdflatex te
gebruiken. Dit programma
‘begrijpt‘ de door MetaPost ge-
maakte PostScript. Met de volgen-
de zes regels heb je een bestand, zeg
container.tex, waarmee je een door
MetaPost gegenereerd bestandje,
plaatje.1, inleest. Als je nu pdflatex

container uitvoert, dan maakt pdfla-

tex het bestand container.pdf aan.
\documentclass{article}

\usepackage{graphics}

\DeclareGraphicsRule{*}{mps}

{*}{}

\begin{document}

\includegraphics{plaatje.1}

\end{document}

De cryptische derde regel vertelt
pdflatex dat het ervan uit moet gaan
dat plaatjes die geen bekende ex-
tensie hebben (de bestanden die

MetaPost genereert hebben als ex-
tensie normaal een nummer) van
het type “mps“ zijn: door MetaPost
gemaakte PostScript. Deze zet
pdflatex om in PDF.

Artwork

Vanzelfsprekend is dit stukje veel
te kort om op alle mogelijkheden
van MetaPost in te gaan. We sluiten
af met een paar mooie voorbeelden
die laten zien hoe je de ingebouwde
transformaties (er zijn er negen:
shifted, rotated, slanted, scaled, xsca-

led, yscaled, zscaled) kunt gebrui-
ken. We bekijken eerst een simpel
voorbeeld dat laat zien hoe je een
transformatie kunt definiëren. Het
programma is

beginfig(5)

pair A, B, C, D;

u := 2cm;

A := (0, 0);

B := (u, 0);

C := (u, u);

D := (0, u);

transform T;

A transformed T = 1/5[A,B];

B transformed T = 1/5[B,C];

C transformed T = 1/5[C,D];

path p;

p = A--B--C--D--cycle;

draw p;

draw p transformed T;

endfig;

Het resultaat is niet spectaculair,
maar maakt wel duidelijk wat de
transformatie T doet:

Als we nu de twee regels met de
draw-commando's vervangen door
een lusje, viz.

for i = 0 upto 100:

draw p;

p := p transformed T;

endfor;
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dan wordt het al wat interessanter:

Nog iets mooier: creatief met een
vijfhoek.

beginfig(6)

transform T;

u := 1cm;

z1 = (0, 2u);

n := 5;

for i = 1 upto n-1:

z[i+1] = z1 rotated (360*i/n);

endfor;

z1 transformed T = .1[z1,z2];

z2 transformed T = .1[z2,z3];

z3 transformed T = .1[z3,z4];

path p;

p = for i=1 upto n: z[i] --

endfor cycle;

for i = 0 upto 100:

fill p withcolor black;

p := p transformed T;

fill p withcolor white;

p := p transformed T;

endfor;

endfig;

Het programma levert de volgende
figuur

Ter afsluiting

In dit stukje zijn een aantal moge-
lijkheden van MetaPost geschetst.
Het pakket is echter veel uitgebrei-
der dan in een paar pagina's verteld
kan worden. Gelukkig is er prima
documentatie beschikbaar. In de
eerste plaats is er de gebruikers-
handleiding [1] die geschreven is
door John Hobby, de maker van
MetaPost. Hierin staan de moge-
lijkheden goed en duidelijk uitge-

legd. Voor de liefhebbers zijn er
zelfs BNF-beschrijvingen van de
commando's!

Voor de aanhangers van de learning
by doing aanpak is er de geweldige
website [2] van Vincent Zoonekynd
met alleen maar voorbeelden. Aan
de hand van stukjes code en de bij-
behorende figuren worden alle
constructies duidelijk. Een aantal
van de voorbeelden in dit artikel
zijn afkomstig van deze Franse site.

Tenslotte is er natuurlijk ook de on-
misbare LATEX Companion. In dit ge-
val kun je bij The LATEX Graphics
Companion [3] terecht, waarvan het
derde hoofdstuk gewijd is aan Me-
taFont en MetaPost. �

[1] Hobby, John D. A User's Manual for
MetaPost. Gratis te downloaden via
http://cm.bell-labs.com/who/hob-
by/MetaPost.html

[2] http://www.math.jussieu.fr/
~zoonek/LaTeX/Metapost/meta-
post.html

[3] Goossens, Michel, Rahtz, Sebastian,
Mittelbach, Frank (1997) The LATEX
Graphics Companion. Addison-Wesley
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