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VOORWOORD 

Deze publicatie is het resultaat van een afstudeerproject bij de vakgroep 
Konstruktief Ontwerpen van de faculteit Bouwkunde te Eindhoven. 

In deze publicatie worden de resultaten van de studie weergegeven. Het belang
rijkste resultaat is de ontwikkelde programmatuur, die in deel Il uitvoerig wordt 
besproken. In deel I wordt een korte analyse van het wapeningsproces gegeven 
waarna een beschrijving volgt van het onderzoek dat resulteerde in het programma 
AutoCARD. 

De teksten in deel I en deel Il zijn zo opgezet, dat ze onafhankelijk van elkaar 
zijn, zodat een lezer die gebruik wil maken van de programmatuur, alleen deel Il 
door hoeft te nemen. Is men echter geïnteresseerd in het vooraf gepleegde 
onderzoek dan raad ik aan ook deel I door te nemen. 

Geprobeerd is om het afstudeerwerk zo duidelijk mogelijk toe te lichten. Aan de 
hand van de handleiding in deel Il, zou het mogelijk moeten zijn, om met het 
programma AutoCARD, een wapeningsontwerp te maken, dat rechtstreeks gebruikt 
kan worden voor het vervaardigen van de wapening. 
Vanwege het feit dat de programmatuur nog niet voldoende is uitgetest, is het 
mogelijk dat zich in de programmatuur fouten bevinden. Het wapeningsontwerp zal 
dus kritisch moeten worden bekeken, voordat met de productiefase van de 
wapening wordt gestart. 

Deze handleiding is geschreven in Augustus 1989, gebaseerd op AutoCARD versie 
1.0. Ze is geschreven door gebruik te maken van het programma WORDPERFECT 
versie 4.2 en is afgedrukt op een Hewlett-Packard Laserjet Series ll. 
Versie 1.0 van AutoCARD maakt gebruik van versie 10.0 van AutoCAD. 

Handelsmerken 

AutoCAD en AutoUSP zijn handelamerlcen '4n AutoOESK. Ine. 

IBM en f'C.DOS zijn handelamen.en ...,, lmem.iional Buai,- Machines. 

T urboPucaJ ia een handelsmerk '4n 9o<1and ln1emalional. 

MS-DOS ia Mn handeismerl< '4n Microeoft Co<poralion. 

WordPerfect ia Mn handelsmerk '4n Wordperf9ct Co,p. 

WordSW il Nn handelsmer1< van MicroPro lntemalional Co,p. 

AutoMenu il "" ~..,, MaQN Ente,prian. 

Laeus en Symphony zijn hande!amerlcen ..,, Laeus ~ Co,p. 
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SAMENVATTING 

AutoCARD 1989 

Een programma voor het automatisch ontwerpen en tekenen van een wapeningsplan 

(in gepuntlaste wapeningsnetten), voor ideale middenvelden van een vlakke 

plaatvloer. 

Doelstelling 

Voor het automatisch tekenen van wapening zijn al diverse tekenroutines 

ontworpen. Het uitgangspunt van deze routines is het vereenvoudigen van het 

tekenwerk en het minimaliseren van routinematige handelingen. Naast deze 

tekenprogramma's bestaat tevens programmatuur waarmee de krachtsverdeling 

berekend kan worden. 

Tussen deze geautomatiseerde stappen, rest een gedeelte van het ontwerpproces 

dat nog met de hand wordt gedaan: het ontwerpen van de wapening. 

Het afstudeerwerk heeft daarom tot doel: "Het ontwikkelen van programmatuur, 

waarmee automatisch een wapeningsontwerp wordt berekend en getekend". 

Resultaten 

Het afstudeerwerk heeft geresulteerd in een programma, waarbij de volgende 

beperkingen gelden: 

-Ontwerpen wapening volgens een vast patroon. 

-Ontwerpen volgens de richtlijn voor het vervaardigen van gepuntlaste wapenings-

netten en de Nederlandse normen. 

-Met betrekking tot de constructie: 

-vlakke plaatvloeren 

-niet-integrerend deel van de constructie 

-rechthoekige geometrie 

-met uitzondering van eventuele kolomplaten een constante vloerdikte 

-geen sparingen 

Als invoer wordt verlangd: 

-Een bestand met geometriegegevens 

-Een bestand met wapeningsmomenten 



Als uitvoer wordt verkregen: 

-Tekening onderwapening 

-Tekening bovenwapening 

AutoCARD 1989 

-Tekening per net met enkele gegevens 

-Uitrekstaten 

PAGINA iii 

De ontwikkelde programmatuur maakt gebruik van het CAD programma AutoCAD 

versie 10.0 en daarnaast van DBASE III plus en Turbo Pascal. Binnen AutoCAD 

zijn een aantal routines geschreven, waarmee de netten worden ontworpen en 

getekend. Daarnaast wordt Pascal gebruikt voor het aanmaken van de invoerbe

standen en DBASE voor het maken van uitrekstaten. 

Het geheel van routines is gevat in een menustructuur. Zodoende kunnen op een 

eenvoudige manier alle opties gekozen worden. 

De rapportage van het afstudeerwerk, bestaat uit een verslag, waarin in deel 1 

het gepleegde onderzoek wordt beschreven en in deel 2 een handleiding voor het 

gebruik van AutoCARD is gegeven. In de bijlagen zijn onder andere de AutoLISP 

routines te vinden, de menustructuur is afgebeeld en voorbeelden van de te ver

wachten uitvoer zijn gegeven. 

Vervolgonderzoek 

Verder zou het programma uitgebreid kunnen worden, zodat voor niet ideale 

middenvelden, tevens wapeningsontwerpen gemaakt kunnen worden. 

Dankbetuiging 

Voor de verleende medewerking wil ik speciaal bedanken: 

lng.P. Bonda [adr. 1]; Ir. P. Durville [adr. 3] en ing. Kors [adr. 4], 

voor de medewerking tijdens het vooronderzoek. 

Prof.dr.ir. G. Scherpbier, Ir. H.J. Fijneman en Dhr. S. Buma, 

voor de begeleiding tijdens het afstuderen. 

En verder begeleiders en anderen die nuttige informatie hebben aangedragen. 

Augustus 1989, Menno de Jonge. 
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1. INLEIDING 

In de loop van mijn studie aan de Technische Universiteit in Eindhoven, en door 

de snelle ontwikkeling van de automatisering in die tijd, is mijn belangstelling 

gewekt voor de Bouwinformatica. Door het volgen van enkele interessante 

colleges en vakoefeningen verzorgd door de vakgroep CALIBRE, is deze belang

stelling alleen maar groter geworden. 

Mijn kennis op het gebied van het programmeren heb ik kunnen uitbreiden, door 

het volgen van enkele cursussen, verzorgd door het Rekencentrum, en colleges, 

verzorgd door de afdeling Wiskunde. 

In eerste instantie wilde ik mij werpen op een toepassing in de richting van de 

kunstmatige intelligentie, maar aangezien deze tak van de informatica nog in de 

kinderschoenen staat heb ik daar vanaf gezien. Na een gesprek met de heer 

Scherpbier is uiteindelijk het onderwerp CAD en het wapenen van vlakke 

plaatvloeren naar voren gekomen. 

Het onderwerp van de studie was bepaald: "gebruik van de automatisering bij het 

ontwerpen en het tekenen van gepuntlaste wapeningsnetten in vlakke plaat

vloeren". Het was echter noodzakelijk om een meer algemene verkenning te doen, 

naar het ontwerp van deze wapeningssystemen en het gebruik van CAD apparatuur 

daarbij. Daartoe is in het kader van een T9 project een vooronderzoek gedaan. 

Het vooronderzoek behelsde het bestuderen van de normen en richtlijnen, het 

verzamelen van literatuur over het onderwerp en het spreken van enkele personen 

die direct bij het ontwerpen en vervaardigen van gepuntlaste wapeningsnetten 

betrokken zijn. 

Dit vooronderzoek heeft geresulteerd in de publicatie: 

"AutoCARD, Een vooronderzoek om te komen tot het automatisch tekenen van 

gepuntlaste wapeningsnetten in ideale middenvelden van vlakke plaatvloeren" 

[lit. 32]. 
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In de volgende hoofdstukken wordt een korte samenvatting van deze publicatie 

gegeven en wordt vervolgens beschreven op welke wijze de procedures, beschreven 

in de in deel Il opgenomen handleiding, tot stand zijn gekomen. 

Voor een uitgebreide beschrijving van de werking van de routines wordt verwezen 

naar deel Il van dit rapport. 
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2. SAMENVATTING PUBLICATIE VOORONDERZOEK 

2.1. Historische ontwikkelingen 

Aan het eind van de jaren vijftig drong het wapenen met behulp van gepuntlaste 

wapeningsnetten naar Nederland door. Het uitgangspunt was hier het rationeel 

wapenen, men wilde het tijdrovende vlechtwerk van betonstaalstaven elimineren. 

Dit heeft ertoe geleid dat een aantal fabrikanten zich gingen toeleggen op het 

fabriceren en leveren van zogenaamde pasnetten die voor een specifiek bouwwerk 

op maat werden gemaakt. 

In 1966 werden de gepuntlaste wapeningsnetten in de Nederlandse betonvoorschrif

ten omschreven. De voorschriften behandelen specifiek de eisen betreffende de 

overlappingslassen in hoofd- en verdeelwapening, eindverankeringen, aansluitingen, 

minimum staafmiddellijn, etc. 

Het aandeel van gepuntlaste netten FeB500, ten opzichte van staven in de 

kwaliteiten FeB 220, FeB 400, FeB 500 en voorspanstaal is omstreeks 30%. In 

Duitsland is het verbruik van netten 43%, dit maakt het waarschijnlijk dat in 

Nederland nog ruime groeimogelijkheden aanwezig zijn. 

2.2. Algemene kenmerken netten 

Gepuntlaste wapeningsnetten worden in de praktijk uitsluitend gemaakt in de 

staalsoort FeB 500 HKN, waarvoor de karakteristieke mechanische eigenschappen 

zijn: 

-0,2% rekgrens 

-treksterkte 

-rek bij max. belasting 

500 N/mm2 

550 N/mm2 

2,75% 

De mogelijke vormen van pasnetten worden bepaald door het fabricageproces. Er 

is een grote verscheidenheid in afmetingen en vormen. De mogelijkheden 
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de fabrikant efficiënter kan produceren en de afnemer niet op voorhand gebonden 

is aan een producent. 

Een resultaat van het streven naar normalisatie, is het ontstaan van een richtlijn 

die in figuur 1 in tabelvorm is weergegeven. 

RICHTLIJN ONTWERP PASNETTEN VOLGENS STUBECO 

RICHTLIJN 

PUNTEN MINIMUM TUSSEN GEBIED 

Staafmiddellijn 5.0 mm 

Maaswijdte in 
productierichting 50 mm 

Maaswijdte dwars 

oplopend 0.5 mm 

veelvoud van 50 mm 

productierichting >= 50 mm willekeurig 

Lengte 

Breedte 

Overstek 

Maatafwijking 

Reductie in 
productierichting 

3500 mm 

2200 mm 

25 mm 

MAXIMUM 

12.0 mm 

willekeurig 

8000 mm 

2700 mm 

375 mm 

+/· 15 mm op 
breedte en lengte 

SOX, veelvoud 
maaswijdte 

Bestelhoeveelheid 1000 kg of 50 stuks per nettype ··· 

Figuur 1. Richtlijn ontwerpen pasnetten [volgens lit. 10] 

BIJZONDERE 
AFMETINGEN 

enkelstaafnetten tot 14.0 mm 
dubbelstaafnetten tot 12.0 mm 

variabel 

variabel 

13000 mm 

3400 mm 

idem 

anders dan SOX 

per fabriek te bepalen 

De netten ondergaan nog een bewerking nadat ze zijn geprefabriceerd op de 

lasmachine in de fabriek. Deze bewerking kan zijn uitknippen, buigen of bijlassen 

van staven (meestal dikker dan rond 12 mm). 
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2.3. Voorschriften, bepalingen en eisen 

De belangrijkste voorschriften zijn hier overgenomen. 

Kenmiddellijn, NEN 6008 art.8.2.1, VB art.A-701.1, tabel A-32. 

De kenmiddellijn van de staven voor gepuntlaste wapeningsnetten moet vallen in 

een reeks tussen 4 en 14 mm. 

Indien de aangelaste staven van gepuntlaste wapeningsnetten mede in rekening 

gebracht worden bij de bepaling van de benodigde verankerings- en laslengte, mag 

de verhouding kenmiddellijn van de dunste staaf tot de kenmiddellijn van de 

dikste staaf niet kleiner zijn dan 0,8. 

Minimum wapeningspercentage, VB art.E-701.2.1, tabel E-13. 

Voor vloeren en FeB 550 geldt: 100*Aa/Ab = 0,15%. 

Verankeringslengte, VB art.A-703.1.2, tabel A-33, A-34, art.A-703.1.6, toelichting, 

703.4.3, 703.6. 

De waarden gevonden uit tabel A-33, A-34 of uit de formule in de toelichting 

moet met 1,25 worden vermenigvuldigd. 

De verankeringslengte mag gereduceerd worden met 1 O maal de kenmiddellijn, 

indien zich in het gebied van de verankeringslengte ten minste een aangelaste 

staaf bevindt op ten hoogste 25 mm van het eind van de hoofdwapeningsstaven. 

Overlappingslassen, VB art.A-704.4, A-705.2.2, A-705.4.1, A-705.6. 

In principe gelijk aan verankeringslengte, behoudens de minimumeisen. 

Tekenen netten algemeen, NEN 3870 art.5.1.3 a en b. 

Een beschrijving wordt gegeven voor de weergave van een wapeningsnet op de 

tekening. Tevens wordt vermeld dat voor onder- en bovenwapening een aparte 

tekening gemaakt moet worden. 

2.4. Werkwijze in ontwerp en uitvoering 

Bij een wapeningsontwerp met gepuntlaste wapeningsnetten, wordt het berekenen 
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en tekenen van wapeningsontwerpen uitgevoerd door gespecialiseerde adviesbu

reaus. 

-.- · c-:: r--:. ~ -- '-' ,,._, ._.,\._, - ._/ 

Figuur 2. Huidige werkwijze wapeningsontwerp. 

De meest gebruikelijke werkwijze is (zie figuur 2): 

De constructeur maakt de sterkteberekening en noteert de hieruit resulterende 

wapeningsmomenten of de wapeningsdoorsnede in mm2 op de vormtekening van de 

betreffende vloer, c.q. tekent de wapening in principe. Het wapeningsadviesbureau 

ontwerpt op basis hiervan een wapeningsplan met netten en tekent dit in op ter 

beschikking gestelde acute-calques van de vormtekeningen. Deze tekeningen 

worden door de constructeur gecontroleerd, die vervolgens zorgt voor de 

verspreiding en indiening bij Bouw- en Woningtoezicht. 

De constructeur blijft dus volledig verantwoordelijk voor het wapeningsontwerp. 
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3. DOELSTEWNG, AFBAKENING EN OPZET VAN HET ONDERZOEK 

3.1. Doelstelling 

Voor deze studie is als doel gesteld: 

"Het ontwikkelen van programmatuur waarmee, automatisch een wapeningsont

werp wordt berekend en getekend." 

3.2. Afbakening van het onderzoek 

Aan het in de doelstelling omschreven programma zijn een aantal beperkende 

voorwaarden gesteld. Deze voorwaarden zijn: 

- Het accent van de studie ligt op het ontwerpen van de wapening volgens een 

vast patroon. Hierop wordt in paragraaf 5.5 dieper ingegaan. 

- In de studie wordt uitgegaan van het beschikbaar zijn van de gegevens met 

betrekking tot de geometrie en de krachtsverdeling in het middenveld. Dit kan 

in de vorm van een door een rekenprogramma aangemaakt bestand, of in de 

vorm van een handberekening. 

- De te ontwerpen geprefabriceerde gepuntlaste wapeningsnetten, worden op maat 

ontworpen voor specifieke afmetingen van een vloer. Daarbij wordt rekening 

gehouden met de mogelijkheden van de puntlasmachines. Er wordt dus niet 

uitgegaan van het toepassen van standaardnetten. 

- Met betrekking tot de beschouwen constructie zijn de volgende beperkende 

voorwaarden gesteld: 

vlakke plaatvloeren. 

niet-integrerend onderdeel van de constructie. 

rechthoekige geometrie. 
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met uitzondering van eventueel aanwezige kolomplaten een constante 

vloerdikte. 

geen sparingen. 

een ideaal middenveld. 

als norm voor de berekening is de VB 74/84 (NEN 3880) aangehouden 

[zie lit. 1). 

3.3. Opzet van het onderzoek 

Zoals al is vermeld, is begonnen met een vooronderzoek, waarvan in hoofdstuk 2 

een korte samenvatting is gegeven. 

Vervolgens is voor een aantal ly /lx verhoudingen van ideale middenvelden de 

krachtsverdeling berekend, de wapening gedimensioneerd en bekeken of een 

algoritme te ontwerpen was aan de hand waarvan het ontwerp te maken was. 

Verder is het gehele wapeningsproces stap voor stap geanalyseerd, waaruit bleek 

welke gegevens benodigd waren voor het maken van een ontwerp, en welke 

gegevens konden worden genegeerd. 

Aan de hand van deze analyse zijn de in deel Il beschreven routines ontworpen. 
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4. ANALYSE VAN HET WAPENEN 

4.1. Fasen in het ontwerpproces van een vlakke plaaMoer 

Bij het ontwerpen van een vlakke plaatvloer zijn een aantal fasen te onderschei

den. Dit zijn: 

1. de ontwerpfase, 

2. de besteksfase en 

3. de uitvoeringsfase van de berekening 1. 

Aan het begin van de uitvoeringsfase zijn de afmetingen van de vloer bekend. 

Deze zijn dan bepaald aan de hand van de eisen ten aanzien van maximale 

doorbuiging en pons. Voordat de vloer daadwerkelijk vervaardigd kan worden is 

het noodzakelijk dat: 

3a. de krachtsverdeling in de plaat wordt berekend, 

3b. de maatgevende momenten worden bepaald, 

3c. de hoofdlijn van de wapening wordt ontworpen en 

3d. de wapeningstekeningen worden gemaakt. 

Op het gebied van het schrijven van routines voor het automatisch tekenen van 

wapening is al het een en ander gerealiseerd. Voor een indruk hiervan wordt 

verwezen naar de afstudeerverslagen [14], [15], [16] en [17] en naar de publicaties 

[19] en [20]. 

Door het automatiseren van die handelingen wordt een stukje routinematig werk 

ontnomen van de tekenaar. Het is echter interessant om de koppeling te maken 

naar het ontwerpen van de wapening. Door deze koppeling worden de hierboven 

beschreven punten 3c. en 3d. geautomatiseerd. 

1 Met uitvoeringsfase wordt hier bedoeld; het uitvoeren van de berekening, 
het ontwerpen van de wapening en het tekenen daarvan. 
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Aangezien het berekenen van platen en het bepalen van de maatgevende wape

ningsmomenten daaruit, al geautomatiseerd is ontstaat dus een situatie waarbij de 

automatisering van de gehele uitvoeringsfase een feit is. 

4.2. Rationalisatie 

Alvorens over te gaan tot automatisering van het wapeningsproces, zal men 

moeten nadenken over het ontwerp van de wapening. Automatisering vereist een 

rationeel ontwerp: de wapening moet eenvoudig van vorm zijn (zie hiervoor de 

CUR rapporten 74 [lit. 7] en 94 [lit. 8]). 

Ook bij de uitvoering van het wapeningsproces, de voorbereiding, fabricage en het 

plaatsen in het werk, draagt rationalisatie bij tot eenvoud en kostenbesparing. 

Door het toepassen van prefabricage, ontstaat een aanzienlijke vereenvoudiging en 

versnelling van het arbeidsintensieve vlechtwerk op de bouwplaats. Hier dient dus 

in principe vanuit gegaan te worden, wil men rationeel wapenen. 

Tevens dient uitgegaan te worden van een zekere standaardisatie, een aantal 

mogelijkheden zijn: 

- Staalsoort 

Op dit gebied zijn vrijwel geen keuzemogelijkheden meer. In eerste instantie 

worden gepuntlaste wapeningsnetten alleen vervaardigd in staalkwaliteit FeB 

500. En tevens wordt door Hoogovens, sinds april 1986, uitsluitend deze 

staalkwaliteit geproduceerd. 

- Diameters 

De diameters worden gekozen uit de richtlijn voor het ontwerpen van 

pasnetten. Hierbij dient de kenmiddellijn te vallen in een reeks van 5.0 tot 

14.0 mm, oplopend met een halve millimeter. 

- Netafmetingen 

Ook hiervoor zijn waarden aangegeven in de richtlijn voor het ontwerpen van 

pasnetten. 
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- Staatafstanden 

Deze worden bepaald door de machine enerzijds en door de voorschriften 

anderzijds. In de voorschriften wordt bepaald dat de afstand van de hoofdwa

peningsstaven niet groter mag zijn dan 250 mm, en door de machine wordt 

bepaald dat de kleinste staatafstand 50 mm is. 

Tevens is het belangrijk dat de staatafstanden van de onderwapening en de 

bovenwapening in hetzelfde stramien liggen, zodat bij het maken van sparingen 

en doorvoeringen geen problemen ontstaan. 
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5. RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK NAAR DE WIJZE VAN AUTOMATISERING 

5.1. De invoer 

Gebruikte gegevens: 

Geometrie 

Wapeningsmomenten 

Materiaaleigenschappen 

Doel: 

Aanmaken invoerbestand geometrie 

Aanmaken invoerbestand wapeningsmomenten 

Invoeren materiaaleigenschappen 

Bepalen dekking 

Vaststellen minimumwapeningspercentage en staalkwaliteit 

Voordat het wapeningsontwerp gemaakt kan worden is het noodzakelijk dat er een 

aantal gegevens worden aangeboden. Aangezien één van de uitgangspunten is dat 

de geometrie en de krachtsverdeling bekend zijn, is het niet noodzakelijk dat de 

vloer nog wordt gecontroleerd op doorbuiging, pons, scheurwijdte en dergelijke. 

In de programmatuur wordt daar dan ook geen uitspraak gedaan of de vloer 

voldoet aan deze eisen. 

De gegevens betreffende de geometrie en de krachtsverdeling dienen dus vooraf te 

worden bepaald. In het programma zijn, buiten AutoCAD, twee routines geschre

ven, waarmee de invoer bestanden worden aangemaakt. Over de eisen die zijn 

gesteld aan de wijze van invoer wordt in deel Il uitvoerig gesproken. 

Daarnaast is het noodzakelijk dat enkele materiaal gegevens worden ingevoerd, 

zoals de betonkwaliteit, het milieu en dergelijke. Voor het verkrijgen van deze 

invoer is binnen AutoCAD een routine geschreven. In die routine wordt tevens de 

dekking bepaald, wordt het minimum wapeningspercentage gelijk gesteld aan 

0, 15% en de staalkwaliteit aan FeB 500. 
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De reden voor het aanmaken van de invoerbestanden betreffende de geometrie en 

krachtsverdeling buiten AutoCAD en de invoer van de materiaalgegevens binnen 

AutoCAD is de volgende. 

Bij het invoeren van de materiaalgegevens, zal veelal gebruikt gemaakt worden 

van standaard waarden, zoals betonkwaliteit 825, en VOCHTIG milieu. Bij het 

invoeren van de geometrie en de krachtsverdeling is dat zeker niet het geval. 

Vanwege de wens dat het aantal toetsaanslagen minimaal moet zijn, is gekozen 

voor het invoeren van de materiaalgegevens binnen AutoCAD (drie toetsaanslagen 

indien uitgegaan wordt van default waarden), en de geometrie en krachtsverdeling 

buiten AutoCAD (bij het gebruik van dezelfde geometrie en krachtsverdeling, maar 

andere materiaalgegevens, kunnen dezelfde invoerbestanden worden gebruikt). 

In de uitgangspunten is vermeld, dat er eventueel uitgegaan wordt van kolompla

ten. Worden kolomplaten toegepast, dan moeten er een aantal extra wapeningsmo

menten worden ingevoerd. Volgens VB-E art.308.5.3 moet de kolomstrookdoorsnede 

met straal r2 (inklemmingsstraal) worden berekend op een wapeningsmoment per 

lengte, dat 

M'a- Ma 

kolomstrookbreedte 

groter is dan het moment per lengte in de doorsnede met straal r1. Hierin zijn: 

r1 en r2 de inklemmingsstralen bepaald volgens VB-E art.308.5.1 en M'o en Mode 

momentensommen volgens VB-E art.308.5.2 

Bij het invoeren van de wapeningsmomenten wordt gevraagd naar de waarde van 

deze extra wapening. 

5.2. Verwerking invoer 

Gebruikte gegevens: 

Invoerbestand geometrie 

Invoerbestand wapeningsmomenten 
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Doel: 

Inlezen geometrie 

Inlezen wapeningsmomenten 

Berekenen kolom- en veldstrook breedten 

Tekenen geometrie inclusief kolom- en veldstroken, vaknamen en dimensies 

Berekenen verdeelwapeningsmomenten 

Opslaan wapeningsmomenten inclusief verdeelwapening 

Opslaan grafisch tussenresultaat 
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Nadat binnen AutoCAD de algemene invoer is verzorgd, dient de geometrie en de 

krachtsverdeling te worden ingevoerd. Dit gebeurt door het inlezen van de reeds 

aangemaakte bestanden. 

Na het inlezen van de geometrie wordt deze op het scherm getekend. Ze bestaat 

uit het aangeven van de stramienlijnen, kolommen, eventuele kolomkoppen, 

dimensionering en het aangeven van de kolom- en veldstroken, met inschrijving 

van de vaknamen. 

Voor de benaming van de vaknamen is uitgegaan van de kolom- en veldstrookinde

ling, zie figuur 3. 

Op basis van de krachtsverdeling is een methode voor het wapenen van vlakke 

plaatvloeren ontwikkeld. Bij deze methode wordt de plaat in beide richtingen in 

stroken verdeeld (zie figuur 3): 

- een veldstrook (breed 0.5 * overspanning) en 

- twee halve kolomstroken (breed 0.25 * overspanning). 

Deze afmetingen zijn gebaseerd op VB-E art.308.1. 

Bij sterk onderling afwijken van beide veldafmetingen komt deze indeling niet 

meer overeen met de werkelijke krachtswerking in de plaat. Dan moeten de 

afmetingen van de stroken worden aangepast door de kolomstrook in de richting 

van de kortste overspanning kleiner te houden dan de helft van de lange zijde 

van het veld. 
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Aan de hand van deze methode is een routine geschreven, waardoor de kolom- en 

veldstroken op de juiste wijze worden afgebeeld op het scherm. 
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De weergave van het middenveld wordt gecentreerd op het scherm, door uit te 

gaan van een basispunt ten opzichte waarvan de geometrie wordt getekend. 

Na de geometrie kan de krachtsverdeling worden verwerkt. Dit gebeurt door het 

inlezen van de waarden en het berekenen van de benodigde verdeelwapeningsmo

menten. Vervolgens worden de ingelezen en berekende gegevens op het scherm 

afgebeeld. Waarna alle gegevens in een bepaalde volgorde in een bestand worden 

weggeschreven. Deze volgorde is belangrijk omdat een methode is ontwikkeld voor 

het berekenen van de diameters en staafafstanden. Hierover meer in paragraaf 5.3. 

Na het verzorgen van de invoer is het belangrijk om een tussenresultaat op te 

slaan. Dit kan gebruikt worden voor controle doeleinden. 
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5.3. Berekening kenmiddellijn en staafafstand 

Gebruikte gegevens: 

Geometrie 

Wapeningsmomenten in nieuw bestand 

Dekking 

Minimum wapeningspercentage 

Doel: 

Bepalen minimumwapeningsdoorsnede 

Bepalen voorlopige hefboomsarm 

Bepalen staaldoorsnede 

Bepalen voorlopige staafafstand en diameter 

PAGINA 

Bepalen laag waarin de staaf komt te liggen (vanaf buitenzijde constructie) 

Bepalen werkelijke hefboomsarm 

Bepalen werkelijke staafafstand en diameter 

Tekenen diameters en staafafstanden 

Opslaan berekende diameters en staafafstanden 

Opslaan grafisch tussenresultaat 
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De minimumwapeningsdoorsnede volgt uit de plaatdikte en het minimumwapenings

percentage. 

De voorlopige hefboomsarm wordt op 0,9 * de vloerdikte aangenomen, en voor de 

berekening van de wapeningsdoorsnede in de straal r1 boven de kolom, wordt 

0,9 * (vloerdikte + kolomplaatdikte) aangehouden. 

Aan de hand van deze gegevens en het optredende wapeningsmoment kan een 

staaldoorsnede worden bepaald. 

Belangrijk is echter op welke manier de staaldoorsnede wordt vertaald in een 

diameter en een staafafstand. Is de staaldoorsnede bekend, dan kan voor een 

staatafstand worden gekozen, waarbij een diameter berekend kan worden. Is deze 

diameter te groot of te klein, dan moet opnieuw een staafafstand worden gekozen 

en een diameter worden bepaald, etc. 

Hiertoe is een methode ontwikkeld die ervan uitgaat dat in het MV vak een zo 
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groot mogelijke staatafstand wordt, zodat de staatafstanden in de andere vakken 

hier op afgestemd kunnen worden. 

De richtlijn voor het vervaardigen van pasnetten geeft als eis dat de staatafstand 

minimaal 50 mm mag zijn, en dat bij grotere staatafstanden die een veelvoud van 

50 mm moeten zijn. In de normen wordt een maximum staatafstand van 250 mm 

voor de hoofdwapening genoemd. Door het combineren van deze twee eisen is 

vastgesteld dat er in het ontwerp drie verschillende staatafstanden mogen 

voorkomen. Dit zijn 50 mm, 100 mm en 200 mm. 

Door nu te beginnen in het MV vak en daar een staatafstand te kiezen van 200 

mm, volgt daaruit een waarde voor de diameter. Het kan nu zijn dat de diameter 

groter is dan de maximaal toelaatbare diameter (14,0 mm). Is dat zo dan wordt de 

staatafstand door twee gedeeld en opnieuw de diameter bepaald, etc. Voor het MV 

vak is nu een staatafstand en diameter bepaald. Vervolgens kunnen via dezelfde 

werkwijze de staatafstand en diameter bepaald worden in de kolomstrookvakken 

(KV1, KV2, KH1 en KH2), en tenslotte in de KK vakken. 

De berekende gegevens voldoen op deze wijze aan de te stellen eisen betreffende 

de richtlijn voor pasnetten, de eisen in de normen en de eis dat de staven in 

boven- en ondernet niet mogen verspringen (doorvoeringen en sparingen). 

Nadat op deze wijze de voorlopige diameters en staatafstanden bepaald zijn, kan 

berekend worden in welke laag de staven komen te liggen. Aan de hand daarvan 

kan de werkelijke hefboomsarm worden berekend, dat weer kan resulteren in het 

aanpassen van de diameter. 

Rest nog de test of de diameters wel groter zijn dan de minimaal toelaatbare 

diameter (5,0 mm volgt uit richtlijn) en of de verhouding dunste staaf/dikste staaf 

wel groter is dan 0.6 (volgt tevens uit richtlijn2). 

Na het uitvoeren van die controle kunnen de diameters en staatafstanden op het 

21n het ontwerp van de pasnetten worden de laslengten niet gereduceerd, 
zodat aan de eis uit VB-A art.701.1.2 niet hoeft te worden voldaan (dun/dik > = 
0.8), ten behoeve van de lasbaarheid is de eis gesteld dat de verhouding dun/dik 
> = 0.6 is. 
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scherm worden weergegeven. De mogelijkheid bestaat dan nog om de diameters 

en/of staatafstanden aan te passen. 

Vanwege deze laatste mogelijkheid worden aan het eind van de routines voor het 

bepalen van de diameters en staatafstanden, alle gegevens verzameld in een nieuw 

bestand. De gegevens worden hier van het scherm gehaald (uit de database van de 

tekening), zodat alle veranderingen worden gesignaleerd. 

5.4. Berekenen laslengte 

Gebruikte gegevens: 

Diameters en staafafstanden uit bestand 

Doel: 

Bepalen maatgevende diameters 

Bepalen rekenwaarde treksterkte beton 

Bepalen rekenwaarde treksterkte staal 

Bepalen maatgevende dekking 

Bepalen laslengte op benodigde plaatsen 

Bepalen waarde voor "versie" 

In het programma wordt vanaf dit punt de onder- en bovenwapening apart 

ontworpen. Eerst wordt de gehele onderwapening ontworpen en getekend en 

daarna de gehele bovenwapening. Aangezien de onder- en bovenwapening in 

principe volgens dezelfde methode ontworpen wordt, is de ontwerpmethode hier 

voor boven- en onderwapening samen beschreven. 

Berekend worden achtereenvolgens de maatgevende diameters, de rekenwaarde voor 

de treksterkte van het staal en het beton en de maatgevende dekking. 

Aan de hand van bovenstaande gegevens kan de laslengte worden bepaald op een 

aantal punten die nodig zijn om het pasnetontwerp te maken. 

De laslengte wordt bepaald volgens de formule in de toelichting van 

VB-A art. 703.1.6. In deze formule is voor fa 500 N/mm2 genomen zodat de 

vermenigvuldiging met 1,25 achterwege kan blijven. 
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De laslengte wordt niet gereduceerd. 

Is de laslengte bekend, dan kan begonnen worden met het ontwerpen van de 

netten. Aangezien in principe voor lx en ly elke waarde kan worden ingevoerd, 

moet eerst worden bepaald hoeveel netten er minimaal geplaatst kunnen worden in 

x- en y-richting. Voor het bepalen daarvan wordt rekening gehouden met de 

minimum netafmeting, de laslengte en de waarde van lx en ly. 

Voor de bovenwapening wordt op gelijksoortige wijze een versie bepaald. Hier 

moet echter ook worden bepaald of voor de wapening in de KK vakken gebruik 

moet worden gemaakt van een wapeningsbaan. 

Dit is nodig indien de waarde van s (breedte wapeningsbaan) groter is dan de 

breedte van de kolomstrook in de beschouwde richting. Rekening houdend met de 

juiste breedte van de kolomstrook (zie paragraaf 5.2) wordt een versie bepaald. 

Voor een uitgebreide beschrijving van de mogelijke waarden van de verschillende 

versies en wat er vervolgens gebeurt wordt verwezen naar de tekst in deel ll. 

Bepaald is nu op welke wijze vervolgd kan worden met het ontwerpen van de 

netten. 

5.5. Berekenen netafmetingen 

Gebruikte gegevens: 

Geometrie 

Laslengten 

Enkele staafafstanden i.v.m. bepalen overstek 

Standaard wapeningspatroon 
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Doel: 

Bepalen minimale en maximale netafmetingen 

Bepalen netafmetingen 

Bepalen aantal netten per veld 

Bepalen verankeringslengte 

Opslaan gegevens netafmetingen 
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In eerste instantie wordt uitgegaan van de minimum en maximum netafmetingen 

volgens de richtlijn (zie figuur 1 ). De mogelijkheid bestaat dat afgeweken moet 

worden van deze afmetingen voor een bepaald vloerontwerp. Voordat de netafme

tingen worden bepaald wordt dan ook gevraagd of men van de minimum en 

maximum netafmetingen uit wil gaan, of dat men zelf minimum en maximum afme

tingen wil bepalen. 

Rekening houdend met de volgende gegevens worden de netafmetingen bepaald: 

Minimum en maximum netafmetingen 

Laslengte 

Overstek 

ly en lx afmetingen 

Staven mogen niet met elkaar in conflict komen 

Minimaal aantal lagen 

Bij het bepalen van de netafmetingen wordt voor onder- en bovenwapening 

uitgegaan van een vast patroon (zie figuur 4). Dit patroon lijkt voor vlakke 

plaatvloeren het meest voor de hand liggend. 

Voor de onderwapening geldt het volgende: 

- Per kolomstrook wordt één net geplaatst, de breedte van dit net is de breedte 

van de kolomstrook plus de benodigde laslengte links en rechts. Blijkt deze 

breedte groter dan de maximaal toelaatbare breedte, dan wordt de breedte van 

het net gelijk aan de maximum breedte. 

De lengte van de netten wordt bepaald door ze te plaatsen tussen de momen

tennulpunten en daarbij één vijfde van de verankeringslengte aan beide zijden 

op te tellen. Blijkt dat één vijfde van de verankeringslengte kleiner is dan 70 

mm, dan wordt aan beide zijden 70 mm bijgeteld (zie VB-A art.703.4.1). 

- In het middenvak worden afhankelijk van de grootte van de overspanning in x

richting, één, twee of drie netten geplaatst. Vervolgens wordt gecontroleerd of 
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de overstek minimaal 25 mm is (fabricage eis). Is dat niet het geval, dan wordt 

de overstek 25 mm gemaakt. De netten in het middenvak worden dan iets 

breder of smaller, al naar gelang de breedte van de netten in de kolomstroken. 

De breedte van de netten in de kolomstroken wordt daaraan aangepast. 

- Indien kolomplaten worden toegepast, dan worden in de praktijk lichte 

ondernetten in de kolomplaten geplaatst, als de kolomplaten dikker zijn dan 

een bepaalde waarde. Aangezien deze netten geen constructieve betekenis 

hebben maar puur ter voorkoming van scheurvorming worden geplaatst, is hier 

geen ontwerp voor gemaakt. 
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Figuur 4. Patroon onder- en bovenwapening. 
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Voor de bovenwapening worden op overeenkomstige wijze de afmetingen van de 

netten bepaald. Hier wordt begonnen bij de breedte van het net in de KK vakken. 

Vervolgens worden de afmetingen en het aantal te plaatsen netten in de KH 

vakken bepaald. Vervolgens worden de afmetingen gecontroleerd op overstek en 

worden tenslotte de afmetingen van de netten in de KV vakken bepaald. 

De netten in de KK vakken zijn, indien een wapeningsbaan vereist is, bepaald op 

60°/4 van het wapeningsmoment. Hier dient nog bijlegwapening geplaatst te worden 

ten gevolge van de 40% van het wapeningsmoment en de extra benodigde wapening 
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in een straal van r2. Deze wapening is verder niet berekend en getekend. Alleen 

het basisnet is dus bepaald voor de KK vakken. 

De netafmetingen worden opgeslagen in een bestand. 

5.6. Tekenen netten en extraheren gegevens 

Gebruikte gegevens: 

Diameters en staafafstanden uit bestand 

Netafmetingen uit bestand 

Geometrie 

Doel: 

Berekenen overstekken 

Berekenen aantal staven 

Bepalen netmerk 

Bepalen legvolgorde 

Tekenen netten 

Extraheren gegevens uit tekening 

Maken nettekeningen 

Maken uitrekstaten 

Na het berekenen van de netafmetingen wordt een bestand voorbereid waarin de 

gehele beschrijving van het net komt te staan. Dit zijn dus de diameter, 

staafafstand, staaflengte, aantal staven en laagaanduiding in beide richtingen, de 

overstekken en de laslengten aan de vier zijden, het netmerk en de legvolgorde. 

Al deze gegevens worden op de tekening geplaatst als het net wordt getekend, in 

de vorm van attributen (zie deel Il voor een nadere uitleg). 

De netten worden getekend volgens de norm (NEN 3870), door gebruik te maken 

van het aangemaakte bestand met de totale gegevens van het net. 

Aan de hand van de tekening van boven- en onderwapening wordt opnieuw een 

bestand gecreëerd waarin alle gegevens van de netten komen te staan. In dit 

bestand wordt het gehele ontwerp voor boven- en onderwapening verzameld. 
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Netten die in het ontwerp bijvoorbeeld twee keer voorkomen, komen in dit 

bestand ook twee keer voor. Met dat bestand is zodoende een uitrekstaat te 

maken waarin het totaal gewicht in kilogram van het ontwerp komt te staan. 

Tenslotte kunnen alle toegepaste netten worden uitgetekend in staven, zodat aan 

de hand daarvan het productieproces gestart kan worden. 
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DEEL Il 
Handleiding voor het gebruik van het programma AutoCARD 
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6. INLEIDING 

AutoCARD (Automatic Computer Aided Reinforcement Drawing) is een programma 

waarmee het mogelijk is ontwerpen te maken voor op maat te fabriceren 

gepuntlaste wapeningsnetten (pasnetten3). 

Het programma AutoCARD behandelt vooralsnog het maken van wapeningsontwer

pen voor een ideaal middenveld van een vlakke plaatvloer die eventueel voorzien 

is van kolomplaten. 

Het programma bestaat uit een aantal procedures geschreven in Regular AutoLISP, 

TurboPASCAL en de DBASE programmeertaal, die zijn geïntegreerd in een menu 

structuur om het gebruik ervan eenvoudiger te maken. 

De belangrijkste routines, de routines waarmee de pasnetontwerpen worden 

gemaakt, zijn geschreven in AutoLISP. 

LISP is een programmeertaal die vele dialecten heeft, zoals MacLISP, lnterLISP, 

ZetaLISP en Common LISP. AutoLISP (gebaseerd op XLISP) vertoont de meeste 

overeenkomsten met Common LISP, maar is hier een deelverzameling van waar 

vele, specifiek voor AutoCAD geldende functies, aan zijn toegevoegd4. 

Tevens zijn een tweetal routines geschreven in TurboPASCAL. Met behulp van 

deze routines worden bestanden aangemaakt met gegevens betreffende de 

geometrie en de krachtsverdeling in de plaat. Deze bestanden kunnen ook op een 

andere wijze worden aangemaakt, bijvoorbeeld met een berekeningsprogramma, 

mits ze in de gewenste vorm worden aangeboden. 

Tenslotte zijn in de DBASE programmeertaal een aantal procedures geschreven om 

de gegevens die tijdens een ontwerpsessie zijn verzameld, gesorteerd af te 

drukken in een rapport. Dit dient hoofdzakelijk ter illustratie van de mogelijkhe

den van het omgaan met de gegevens na de ontwerpsessie. 

3voor een gedetailleerde omschrijvin~ van het begrip pasnetten, wordt 
verwezen naar het verslag dat gemaakt is 1n het kader van het vooronderzoek 
[zie lit. 32], en naar deel Ivan dit verslag. 

4voor een compleet overzicht van de beschikbare functies en het gebruik 
daarvan, wordt verwezen naar de Programmer's Reference van AutoLISP [lit. 24]. 
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In de eerste hoofdstukken wordt dieper ingegaan op het gebruik en de werking 

van de diverse routines, nadat allereerst is besproken hoe en waar de routines 

vanaf diskette op harde schijf geplaatst behoren te worden. 
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7. SYSTEEM EISEN 

AutoCARD maakt gebruik van het door AutoDESK geleverde pakket AutoCAD 

versie 1 O.O. 

De AutoLISP programmeertaal, die vereist is voor gebruik van AutoCARD, wordt 

geleverd bij elk pakket van AutoCAD dat voorzien is van de ADE-3 extensie. Bij 

deze pakketten wordt het AutoLISP overlay bestand "acadl.ovl" geleverd. AutoLISP 

is te gebruiken in twee toestanden, Regular en Extended. Voor het gebruik van 

Extended AutoLISP is minimaal 512 kB AT-stijl extra geheugen uitbreiding nodig. 

Vanwege deze eis is hiervan geen gebruik gemaakt. 

Voor het gebruik van Regular AutoLISP versie 10.0 is vereist: 

- Een compatible computer, met minimaal 640 kB intern geheugen, een hard disk 

en een coprocessor (vereist voor gebruik AutoCAD vanaf versie 9.0). 

- Een overeenkomstige versie van het pakket AutoCAD. 

- Minimaal een Hercules monochroom beeldscherm. 

Voor het gebruik van AutoCARD is vereist: 

- Bovenstaande eisen. 

- De routines, en andere bestanden op de programma diskette. 

- Zo veel mogelijk vrij intern geheugen, dus geen zgn. "memory resident 

programma" zoals SideKick en dergelijke gebruiken. 
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8. INSTAUATIE 

8. 1. Algemeen 

Op de AutoCARD diskette staan de bestanden die nodig zijn voor het gebruik van 

het programma. Ze zijn ingedeeld in de subdirectories: LSP, BLOCK, SYSTEM, 

DIV, DATA, TXT en AUTOMENU. 

In de subdirectory LSP staan alle AutoLISP bestanden *.LSP; in de subdirectory 

BLOCK staan een aantal gebruikte bleeks en de proto-tekening CARDPROT.DWG; 

in de subdirectory SYSTEM staan het AutoCARD hoofdmenu (AutoMENU), het 

AutoCARD menu CARD.MNU en het batch bestand CARD.BAT; in de subdirectory 

DIV staan de gecompileerde TurboPASCAL routines INVGEOM.EXE en 

INVMOM.EXE, het data-extractie bestand WAPEXT.TXT en de DBASE 111 plus 

bestanden voor het maken van de rapporten; in de subdirectory DATA staan een 

aantal voorbeeld invoerbestanden voor de geometrie en de krachtsverdeling, die 

eventueel gebruikt kunnen worden; en in de subdirectory TXT tenslotte staan een 

aantal tekst bestanden, waaronder deze handleiding. 

In de volgende hoofdstukken wordt de werking van deze bestanden (programma's) 

toegelicht, op dit punt is het alleen belangrijk om te weten welke bestanden op 

de diskette aanwezig zijn. 

Voor het geval dat nog niet gebruikt wordt gemaakt van de AutoMENU software, 

is deze opgenomen in de subdirectory AUTOMENU op de AutoCARD diskette. Deze 

software is gratis te copiëren, zodat geen rechten worden geschaad. 

8.2. Aanmaken subdirectory CARD 

Om te beginnen moet een subdirectory aangemaakt worden, waarin het programma 

AutoCARD geplaatst gaat worden. Dit kan ook in de subdirectory waar AutoCAD 

geplaatst is, maar het is overzichtelijker om voor AutoCARD een aparte subdirec

tory aan te maken. 

Er wordt van uitgegaan dat van de subdirectory CARD gebruik gemaakt gaat 

worden. 
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Type achter de C:\ > prompt: 

MDCARD 

8.3. Copiëren overtay bestanden 

Enkele overlay bestanden van AutoCAD behoren naar deze subdirectory te worden 

gecopieerd. Ga hiervoor naar de subdirectory waarin AutoCAD versie 10.0 zich 

bevindt, bv. CD ACAD, en type achter de C:\ACAD > prompt: 

COPY ACADP?.OVL C:\CARD 

Ten gevolge van deze handeling worden de bestanden ACADPL.OVL en 

ACADPP.OVL (het plotter en printer /plotter overlay bestand) naar de subdirectory 

CARD gecopieerd. 

Type achter de C:\ACAD > prompt: 

COPY ACADD?.OVL C:\CARD 

De display (ACADDS.OVL) en digitizer (ACADDG.OVL) overlay bestanden worden 

naar C:\CARD gecopieerd. 

Type achter de C:\ACAD > prompt: 

COPY ACAD.CFG C:\CARD 

Het bestaande AutoCAD configuratie bestand wordt naar C:\CARD gecopieerd. 
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8.4. Copiëren AutoCARD bestanden 

Vervolgens kan worden begonnen met het copiëren van de bestanden van de 

AutoCARD diskette. 

Ga naar de subdirectory waar de AutoCARD programmatuur komt te staan, door in 

te typen: 

CD\CARD 

Type achter de C:\CARD> prompt: 

COPY A:\LSP\ *.LSP 

De LISP routines worden gecopieerd naar de subdirectory CARD. 

·,ype achter de C:\CARD> prompt: 

COPY A:\BLOCK\*.DWG 

De te gebruiken block's en de proto-tekening worden gecopieerd naar de CARD 

subdirectory. 

Type achter de C:\CARD> prompt: 

COPYA:\SYSTEM\CARD.* 

Achtereenvolgens worden het AutoCARD menu en de gecompileerde versie daarvan 

gecopieerd, dan het CARD.BAT batch bestand en het AutoCARD hoofdmenu 

(CARD.MOF). 

Type achter de C:\CARD> prompt: 

COPY A:\DIV\*.EXE 
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De bestanden INVGEOM.EXE en INVMOM.EXE worden gecopieerd. 

Type achter de C:\CARD> prompt: 

COPY A:\DIV\ * .TXT 

Het bestand WAPEXT.TXT wordt naar CARD gecopieerd. 

Vervolgens moeten voor het gebruik van de data-rapportage enkele bestanden naar 

de subdirectory worden gecopieerd, waar het programma DBASE 111 plus in 

aanwezig is. Vaak is dat de subdirectory DBASE, waar hier van wordt uitgegaan. 

Type achter de C: \CARD> prompt: 

CD\DBASE 

De prompt C:\DBASE > verschijnt, type vervolgens achter deze prompt: 

COPY A:\DIV\*.FRM 

COPY A:\DIV\*.PRG 

COPY A:\DIV\*.DBF 

De bestanden NETOVZ1 .FRM, NETOVZ2.FRM, NETOVZ3.FRM, CARDHFD.PRG, 

CARDLEES.PRG,CARDRAP0.PRGenAUTOCARD.DBFwordennaardesubdirectory 

DBASE gecopieerd. 

Om gebruik te kunnen maken van het AutoCARD hoofdmenu, is het noodzakelijk 

dat gebruik wordt gemaakt van het programma AutoMENU. Wordt hier al gebruik 

van gemaakt, dan moet in de menustructuur een optie opgenomen om naar het 

AutoCARD hoofdmenu te gaan. Dit gebeurt door de tekst "@AUTO CARD.MOP'. 

Wordt nog geen gebruik gemaakt van het AutoMENU programma handel dan als 

volgt. 
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Type achter de C:\DBASE > prompt: 

CD\ 
MDMENU 

CD\MENU 

COPY A:\AUTOMENU\*.* 
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Achtereenvolgens wordt een subdirectory aangemaakt waarin het menu komt te 

staan en worden de bestanden van A: naar die subdirectory gecopieerd. Het 

bestand AUTOMENU.MDF is een voorbeeld voor een hoofdmenu dat gebruikt zou 

kunnen worden. Hiervan is alleen voor de optie "Ga naar AutoCARD hoofdmenu", 

een invulling gemaakt. 

In eerste instantie zijn dit de benodigde bestanden voor het gebruik van 

AutoCARD. Op de diskette zijn tevens een aantal voorbeeld invoerbestanden 

aanwezig die naar C:\CARD gecopieerd kunnen worden. 

Alle bestanden die op de volgende pagina zijn genoemd zijn nu gecopieerd naar de 

subdirectory CARD. 



AutoCARD 1989 PAGINA 34 

11 i reet ory van A:\ INVGEOM EXE 16160 
Vo:ume heet AVTOCARD INVMOM EXE 25536 

AUTCJMENU <DIR> NETOVZl FRM 1990 
BLOCK <DIR> NETOVZ2 FRM 1990 
DATA <DIR> NETOVZ3 FRM 1990 
DIV <I)IR> WAPEXT TXT 358 
LSP <DIR> 
SYSTEM <DIR> Directory van A:\LSP 
TXT <DIR> ACAD LSP 3200 

BEPLAAG LSP 1024 
Directory van A:\AUTOMENU BWVERSIE LSP 1024 

AUTO BAT 180 DIAM LSP 1536 
AUTOC 1,

1ST COM 9311 DIAM2 LSP 1536 
AUTOMAKE EXE 78956 DIAMNEW LSP 1280 
AVTOJVENU COM 17214 ENTILAAG LSP 384 
AUTOMLN1_i !"i.I:F 1149 ENTLST LSF 1408 
A ~lTCT:C::Jv:i= BAT 128 ENTLSTO LSP 768 

HEFBOOM LSP 33'.::8 
Directo:-y van A: \BLOCK INVALG LSP 3072 

BOVWAf-'l DWG 3712 INVDIAM LSP 4480 
BOVWA?2 DWG 3796 INVGEOM LSP 6912 
DIAM DWG 3412 INVMOM LSP 9472 
Ko:..,oiv: ;::JWG 3131 LASL LSP 4480 
KrîT r,T \....1L::--......, DWG 3131 LASLB LSP 6-::,7 ") - ~ 

:...As:_ DWr~ 3625 LSTWAPG LSP .., .., c:: ,-, 
l.i. :J..::'. 

MAA-:--::...,1:::)T Dwr::: 3241 MYSETUP LSP 3712 
MAAT:.-YN DWG 3348 NETAFMl LSP 6912 
NE7'r:AI1l DWG 7069 NETAFMlB LSP 4C96 
ONDl'l"AFl DWG 3712 ORG LSP 512 
ONDWAP2 DWG 3796 STAAF LSP 6912 
PASNET DWG 4201 TEKATT LSP 4608 
TXTBLOK DWG 3770 TEKATTB LSP 4608 
WAPGEGl DWG 5644 TEKNETl LSP 11904 
WAPGEG2 DWG 5764 TEKNETlB LSP 10880 
WAPGEG3 DWG 5644 VERPAAR LSP 1536 
WAPGEG4 DWG 5764 ZOOMIN LSP 1152 
WAPFROTCJ DWG 5176 

Directory van A:\SYSTEM 
D } r e c t c:, 1· y var: A: \DATA CARD BAT 171 

G1072 DAT 78 CARD MDF 2117 
G1272 DAT 72 CARD MNU 12672 
G1290 DAT 72 CARD MNX 13602 
G1612 DAT 72 
M1072 DAT 4115 Directory van A: \ TXT 
M1272 DAT 312 AUTOCARD HLD 163177 
M1290 I1A T 3•1 l '- BIJLAGE1 TXT 1060:,5 
M1612 DAT 312 BIJLAGE2 TXT 48694 

BIJLAGE3 TXT 12904 
01rectory van A:\DIV BIJLAGE4 TXT 962 

AUTOCARD JBF 2130 BIJLAGE9 TXT 23038 
CARDHFD PRG 988 BYLAGElO TXT 4269 
CARDLEES PRG 664 BYLAGEll TXT 968 
CARDRAPO PRG 2759 
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8.5. Aanpassen ACAD.CFG 

Bevindt het AutoCAD programma zich in de subdirectory C:\ACAD en de hierboven 

gecopieerde routines in de subdirectory C:\CARD, dan wordt door achter de 

prompt in te typen: 

AUTO 

het programma opgestart. In eerste instantie moeten een aantal zaken worden 

geregeld, die hierna worden beschreven, voor een uitgebreide beschrijving van het 

volledige programma AutoCARD wordt verwezen naar de volgende hoofdstukken. 

Op het scherm verschijnt een menu, kies hieruit de optie "1 Ga naar AutoCARD" 

en vervolgens "3 START AutoCARD". AutoCAD wordt geladen en het hoofdmenu 

van AutoCAD verschijnt. 

Ga daarna ais voigt te werk: 

- Kies optie "5.Configure AutoCAD" 

5 <RETURN> 

- Druk nogmaals op return 

<RETURN> 

- Kies optie "8.Configure operating parameters" 

8 <RETURN> 

- Kies optie "2.lnitial drawing setup" 

2 <RETURN> 

- Type de volgende naam voor de prototype tekening 

CARDPROT <RETURN> 

- Kies optie "0.Exit to configuration menu" of return voor default 

0 <RETURN> of <RETURN> 

- Kies optie "0.Exit to main menu" of return voor default 

0 <RETURN> of <RETURN> 

- Antwoord Ja op de vraag "Keep configuration changes?" of return voor default 

Y <RETURN> of <RETURN> 

- Kies optie "0.Exit AutoCAD" 

0 <RETURN> 
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Door achtereenvolgens deze handelingen uit te voeren wordt ervoor gezorgd, dat 

bij het opstarten van AutoCARD, de tekening CARDPROT.DWG wordt geladen. In 

het bestand ACAD.CFG is dit nu ook aangegeven, vandaar dat ACAD.CFG naar de 

CARD directory gecopieerd moest worden. Door deze werkwijze is er een copie 

gemaakt van het originele ACAD.CFG bestand in de subdirectory CARD, waarin 

speciaal voor AutoCARD een configuratie is vastgelegd. Wordt AutoCAD vanuit de 

normale subdirectory bv. C:\ACAD> opgestart, dan wordt gebruik gemaakt van het 

originele configuratie bestand. 

In de proto-tekening zijn een aantal lagen aangemaakt (zie hoofdstuk 9), en wordt 

het menu CARD.MNU als standaard menu geladen. 

8.6. Gebruik eigen BATCH bestand 

Zijn de subdirectories op de hard disk van een andere naam voorzien dan moet 

het batch bestand CARD.BAT in de AutoCARD subdirectory worden aangepast, dit 

kan met elke tekst editor die ASCII bestanden kan aanmaken, zoals EDLIN of 

WORDSTAR in de niet-document mode. 

Hieronder is aangegeven wat de regels in het BATCH bestand voorstellen en hoe 

ze aangepast kunnen worden. 
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In het BATCH bestand staan de volgende regels: 

set acad = c:\acad 

PAGINA 

verander c:\acad in de werkelijke subdirectory waarin AutoCAD zich bevindt. 

set acadcfg=c:\card 

verander c:\card in de werkelijke subdirectory waarin AutoCARD zich bevindt. 

set acadfreeram = 20 

set lispheap = 40000 

set lispstack = 5000 

Aan de hand hiervan worden enkele omgevingsvariabelen ingesteld. 

c:\acad\acad %1 %2 

37 

Verander c:\acad in de werkelijke subdirectory waarin AutoCAD zich bevindt. 

AutoCAD wordt opgestart. 

set acadcfg = 

set acad= 

auto card.mdf 

Directories voor acadcfg en acad worden weer zoals ze waren en het hoofdmenu 

van AutoCARD wordt weer opgestart. 

Wordt geen gebruik gemaakt van het BATCH bestand, dan moeten wel de 

omgevingsvariabelen acadfreeram, lispheap en lispstack worden ingesteld. En 

tevens moet bij het opstarten van AutoCARD dan steeds de "lnitial drawing setup" 

worden aangepast. 
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9. ORGANISATIE PROTO-TEKENING CARDPROT.DWG 

Wanneer AutoCARD wordt opgestart verschijnt op het scherm automatisch een 

proto-tekening. De reden voor het gebruik hiervan is dat in zo'n proto-tekening 

een aantal benodigde handelingen kunnen worden gedaan. Wordt AutoCAD 

opgestart, dan verschijnt automatisch deze proto-tekening inclusief alle gegevens 

die daaraan verbonden zijn. 

In de proto-tekening zijn de volgende zaken geregeld: 

Lagen zijn aangemaakt, die voorzien zijn van een eigen naam, kleur, lijntype 

en status (zie figuur 6). 

De variabelen ten behoeve van het dimensioneren (DimVars), zijn zodanig 

aangepast, dat het dimensioneren volgens de Nederlandsetekennorm plaatsvindt. 

Dit wil onder andere zeggen maten boven de maatlijn en in de richting van de 

maatlijn geschreven, geen pijl zoals AutoCAD standaard gebruikt, maar een 

schuin streepje of een punt. Gekozen is voor een punt als maatlijn begrenzing, 

hiertoe is een bleek aangemaakt met de naam "MAATLDOT', zie figuur 5. 

-•-
figuur 5. Het block MAATLDOT.DWG. 

Als standaard menu is het AutoCARD menu geladen, dit is een zelf ontworpen 

menu dat zorgt voor het uitvoeren van macro's en AutoLISP routines (zie 

bijlage 5 voor een schema van dit menu). 
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De lagen die gebruikt worden in de proto- tekening CARD PROT. DWG worden in 

figuur 6 afgebeeld. 

Als "CURRENT LA VER" is laag O (nul) ingesteld, in de tekenroutines wordt steeds 

van laag gewisseld en weer teruggekeerd naar laag 0. Op laag O wordt tijdens een 

ontwerpsessie alleen het buitenkader getekend. 

Wordt er iets getekend buiten het menu om, zonder dat er eerst van laag is 

gewisseld, dan gebeurt dat dus op laag 0. 

Naast deze lagen, wordt het AutoCARD menu (CARD.MNU) geladen. 

Dit menu zal zoals het normale AutoCAD menu in de rechtermarge van het scherm 

verschijnen. Het menu is opgebouwd uit een hoofdmenu5, van waaruit naar diverse 

submenu's gesprongen wordt door het maken van keuzen uit dit hoofdmenu. Wordt 

een keuze gemaakt in het menu, dan wordt er een aantal commando's uitgevoerd 

die in het menu staan beschreven. Deze commando's kunnen zijn het opstarten 

van een LISP routine, wisselen naar een submenu, of het uitvoeren van een geldig 

AutoCAD commando. 

5zie bijlage 5 voor schema CARD.MNU. 
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NAAM STATUS KLEUR LIJNTYPE ENTITEITEN 

0(nul) ON 4 ROOD CONTINUOUS KADER 

REF00 ON 2ROOD CONTINUOUS LIJNEN TITELBLOK 

REF01 ON ?WIT HIDDEN KOLOMMEN EN KOLOMKOPPEN 

REF02 ON 7 GROEN CENTER KOLOM- EN VELDSTROKEN 

REF03 ON ?WIT DASHDOT STRAMIENLIJNEN 

TXT01 ON ?ROOD CONTINUOUS TEKST IN TITELBLOK 

TXT02 ON 7 GROEN CONTINUOUS VAKNAMEN 

TXT03 ON 7 CYAAN CONTINUOUS MOMENTEN 

OBJ01 ON ?WIT CONTINUOUS PASNETTEN ONDERWAPENING 

OBJ02 ON ?WIT CONTINUOUS PASNETTEN BOVENWAPENING 

OBJ03 ON ?WIT CONTINUOUS PASNET IN STAVEN 

DIM01 ON ?WIT CONTINUOUS DIMENSIES ALGEMEEN 

DIM02 ON ?WIT CONTINUOUS NIET GEBRUIKT 

DIM03 ON ?WIT CONTINUOUS NIET GEBRUIKT 

ANN01 ON 1 ROOD CONTINUOUS ANNOTATIE IN TITELBLOK 

ANN02 ON 7 WIT CONTINUOUS NIET GEBRUIKT 

ANN03 ON 7 WIT CONTINUOUS NIET GEBRUIKT 

Figuur 6. Beschrijving lagen (LA VERS) in AutoCARD. 

In het hoofdmenu staan de AutoCARD opties SETUP:, INVOER:, ONTWERP:, 

DATA:, NETTEN: en STOPPEN:; naast een optie om het AutoCAD menu te laten 

verschijnen en opties om het titelblok te laten verdwijnen en ook weer terug te 

roepen. 
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Bovenaan het hoofdmenu staat AutoCARD, deze optie in het menu blijft zichtbaar 

zolang we in het programma bezig zijn, dus ook als een submenu op het scherm 

staat. Wordt in een submenu op de optie AutoCARD geklikt, dan verschijnt het 

hoofdmenu weer, en kan een keuze uit dit menu worden gemaakt. Hier moet 

echter wel voorzichtig mee worden omgegaan. Over het hoe en waarom hiervan 

later meer. 
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10. ALGEMENE INDELING PROGRAMMA 

10.1. Algemeen 

In dit hoofdstuk wordt uiteengezet hoe het programma er in zijn geheel uitziet, in 

elke paragraaf wordt verwezen naar het hoofdstuk waar een gedetailleerde uitleg 

van het betreffende onderdeel wordt gegeven. 

In die hoofdstukken wordt stap voor stap een ontwerpsessie gevolgd. Tijdens het 

doorlopen van de ontwerpsessie wordt steeds vermeld wat de te volgen handelin

gen zijn. Er wordt aangegeven welke opties gekozen kunnen worden uit de diverse 

menu's, welke routine aangeroepen wordt door het kiezen van een optie, wat de 

routine doet en hoe het programma vervolgd kan worden. 

In bijlage 8, is van een ontwerp sessie voor een ideaal middenveld met een 

ly = lx = 7200 mm, een aantal voorbeelden gegeven van de te verwachten uitvoer. 

Om het mogelijk te maken het programma te kunnen plaatsen in het geheel van 

de fasen die doorlopen worden, het volgende: 

Bij het ontwerpen van een vloer zijn een aantal fasen te onderscheiden. Dit zijn: 

1. de ontwerpfase, 

2. de besteksfase en 

3. de uitvoeringsfase van de berekeningS. 

Aan het begin van de uitvoeringsfase zijn de afmetingen van de vloer bekend. 

Deze zijn dan bepaald aan de hand van de eisen ten aanzien van maximale 

doorbuiging en pons. Voordat de vloer daadwerkelijk vervaardigd kan worden is 

het noodzakelijk dat: 

3a. de krachtsverdeling in de plaat wordt berekend, 

3b. de maatgevende momenten worden bepaald, 

6Met uitvoeringswijze wordt hier bedoeld; het uitvoeren van de berekening, 
het ontwerpen van de wapening en het tekenen daarvan. 
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3c. de hoofdlijn van de wapening wordt ontworpen en 

3d. de wapeningstekeningen worden gemaakt. 
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In het hieronder beschreven programma, wordt er vanuit gegaan dat de_ punten 3a. 

en 3b. zijn gerealiseerd. Dit kan gebeurd zijn aan de hand van computerprogramma 

dan wel met behulp van de tabellen. De punten 3c. en 3d. worden vervolgens, aan 

de hand van de gegevens die volgen uit de fasen 1., 2. en 3b., door het program

ma AutoCARD gerealiseerd. 

10.2. Gegevens beheer 

Voordat met AutoCARD wordt begonnen, moeten twee bestanden aangemaakt 

worden, met gegevens betreffende de geometrie en de krachtsverdeling. 

Tijdens een ontwerpsessie worden deze bestanden gelezen. Ze worden op een 

bepaalde manier behandeld en de gelezen gegevens worden vervolgens weer naar 

$Chijf geschreven in een ander bestand, dat weer gebruikt gaat worden in een 

volgende routine. Op die manier worden een aantal ASCII bestanden aangemaakt 

met de namen CARD??.DAT. 

CAR DO 1 . DAT is bijvoorbeeld het bestand waar de wapeningsmomenten in komen te 

staan, in een bepaalde volgorde inclusief de verdeel-wapeningsmomenten. Voor een 

beschrijving van deze CARD??.DAT bestanden wordt verwezen naar bijlage 3. 

Het voordeel van het werken met deze bestanden is dat ze later gebruikt kunnen 

worden voor bepaalde doeleinden, zoals het maken van uitrekstaten. Een ander 

voordeel is dat een bepaalde berekening niet steeds opnieuw gemaakt hoeft te 

worden. 

Naast het werken met deze bestanden worden gegevens betreffende de pasnetten 

in bleeks op de tekening geplaatst, waaraan een serie attributen zijn gekoppeld. 

Voor de representatie van een pasnet wordt op de tekening een rechthoek 

geplaatst, met daarin een cirkel, waaraan twee lijnen zijn getekend. 

Boven deze lijnen staat de staafdiameter en de staafafstand, onder de lijn de 

staaflengte. In de cirkel staat het netmerk, daarboven de legvolgorde. 
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Daarnaast zijn er enkele onzichtbare attributen gekoppeld aan het block, 

betreffende het aantal staven de laslengten en de overstekken. Zodoende zijn aan 

elk bleek 20 attribuut waarden gekoppeld, waarmee het gehele pasnet ontwerp 

vastligt. Voor een beschrijving van deze attributen wordt verwezen naar bijlage 4. 

De attribuut-waarden kunnen met behulp van het AutoCAD commando "ATTEXT" 

worden verzameld in een bestand, dat direct door een DataBASE programma kan 

worden gelezen. In het AutoCARD hoofdmenu is een optie aanwezig waarmee een 

voorbeeld van deze werkwijze wordt getoond. Door voor deze optie te kiezen 

wordt het bestand CARD01.TXT aangemaakt. 

10.3. Het AutoCARD hoofdmenu 

Zie voor een uitvoerige beschrijving hoofdstuk 11. 

In deze handleiding wordt gesproken over drie verschillende menu's met op elkaar 

lijkende namen. Ten eerste is er het AutoCARD hoofdmenu (dit is dus met een R 

in de naam), hiermee wordt het met AutoMENU gemaakte menu bedoeld, dat in 

deze paragraaf en hoofdstuk 11 wordt besproken. In bijlage 6 is een grafische 

weergave van dit menu gegeven. Ten tweede is er sprake van het AutoCAD 

hoofdmenu (zonder R), dit is het bekende hoofdmenu van AutoCAD (zie paragraaf 

10.4 en hoofdstuk 12). En tenslotte het derde menu is het AutoCARD menu (geen 

hoofdmenu, met R), dit is het menu wat tijdens een tekensessie in de rechtermar

ge van het beeldscherm aanwezig is (zie paragraaf 10.5 en hoofdstuk 13). 

Na het opstarten van het batch bestand (AUTO.BAT), dat beschreven is in hoofd

stuk 8, verschijnt het AutoCARD hoofdmenu op het scherm. Dit menu is gemaakt 

met het programma AutoMENU. In het menu zijn de volgende keuzen te maken: 

Invoerbestand Geometrie, Invoerbestand Wapeningsmomenten, Start AutoCARD, 

Data rapportage, Laat bestand zien op scherm of printer, Hernoemen bestanden en 

Terug naar DOS. 

Het is in het algemeen de bedoeling dat de opties genoemd in de diverse menu's, 

van boven naar beneden worden afgehandeld. Het is bijvoorbeeld nodig om 

invoerbestanden aan te maken voor de geometrie en de wapeningsmomenten, 

voordat AutoCARD gestart gaat worden. Naar deze invoer bestanden wordt 
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namelijk gevraagd in AutoCARD, zijn de bestanden niet aanwezig, dan zou het 

programma verlaten moeten worden om eerst de invoerbestanden aan te maken. 

Na het doorlopen van de ontwerpsessie kan een datarapportage gemaakt worden, 

waarna bepaalde aangemaakte bestanden van een unieke naam kunnen worden 

voorzien, ze worden bij een volgende ontwerp sessie namelijk overschreven. 

10.4. Het AutoCAD menu 

Zie voor een uitgebreide beschrijving hoofdstuk 12. 

Na het kiezen van de optie 3 uit het AutoCARD hoofdmenu verschijnt het 

standaard AutoCAD hoofdmenu op het scherm. Hieruit wordt gewoonlijk de optie 

"1. Begin a new drawing", gekozen. 

De reden dat bijvoorbeeld niet voor de optie "2. Edit an existing drawing" moet 

worden gekozen, is dat het programma AutoCARD werkt met een aantal variabelen 

die aan de hand van de invoerbestanden worden aangemaakt. Wordt een ontwerp

sessie bewaard met de optie SAVE of END, dan worden alle gegevens uit de 

database van de tekening bewaard, maar niet de variabelen die zijn aangemaakt. 

Stel dat een ontwerpsessie is afgemaakt tot en met het ontwerpen van de 

onderwapening en de tekening wordt bewaard. 

Bij het opnieuw opstarten van die ontwerpsessie met de optie "2. Edit an existing 

drawing", verschijnen keurig alle lijnen en tekst op het scherm betreffende de 

onderwapening, maar de variabelen zoals bijvoorbeeld de overspanningen ly en lx, 

zijn niet meer bekend. Aangezien het programma deze waarden nodig heeft voor 

het ontwerpen van de bovenwapening, zal er een foutmelding verschijnen. 

Het is dus belangrijk om een ontwerpsessie in zijn geheel af te maken voordat 

het programma wordt beëindigd. 
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10.5. Het AutoCARD menu 

Zie voor een uitvoerige beschrijving hoofdstuk 13. 

Na het kiezen van de optie "1. Begin a new drawing" uit het AutoCAD hoofdmenu, 

verschijnt de proto-tekening CARDPROT.DWG op het scherm, met het bijbehoren

de menu. Ook in deze menu structuur is het belangrijk dat de optie's achter 

elkaar van boven naar beneden worden gekozen. Wordt niet aan die volgorde 

voldaan, dan werken de routines niet zoals het hoort. 

Een voorbeeld: Met behulp van de optie invoer momenten uit het invoer menu 

worden de momenten ingelezen uit het invoer bestand en worden op de juiste 

plaats op het scherm getekend. Wordt met die optie begonnen, zonder dat de 

geometrie is ingelezen, dan is onbekend op welke plaats de momenten moeten 

worden ingeschreven. Het programma reageerd met de melding "FOUT U moet 

eerst de geometrie invoer routine uitvoeren." 

In de routines zijn zoveel mogelijk meldingen geplaatst, die op het scherm 

verschijnen, over de te kiezen opties. Over het vervolg van het programma 

kunnen dus haast geen misverstanden bestaan. Het is echter heel goed mogelijk 

om, door een verkeerde volgorde te gebruiken, foutmeldingen te genereren. Zoals 

een vastlopende LISP routine omdat bepaalde variabelen niet bekend zijn. Blijf dus 

nadenken, bij het uitvoeren van een ontwerpsessie. 

10.6. Het plotten van de gemaakte tekeningen 

Tijdens een ontwerpsessie worden een aantal tussenresultaten opgeslagen. Na het 

invoer gedeelte, staat de geometrie, met dimensionering en de ingeschreven 

momenten op het scherm. Dit wordt opgeslagen onder de naam CARD01.DWG. 

Na het berekenen en tekenen van de staafdiameters en staafafstanden, wordt voor 

de tweede keer een tussenresultaat opgeslagen onder de naam CARD02.DWG. Op 

deze tekening staat de geometrie, de dimensionering en de benodigde staafdiame

ters en staafafstanden voor de boven- en onderwapening. 

Na het ontwerpen en tekenen van de onderwapening wordt nogmaals een 
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tussenresultaat opgeslagen onder de naam CARD03. DWG en voor de bovenwapening 

tenslotte onder de naam CARD04.DWG. 

Op deze twee tekeningen staan de ontworpen pasnetten volgens de tekennorm 

weergegeven. 

Het plotten van de tekeningen kan gebeuren tijdens de ontwerpsessie, maar kan 

ook later na afloop van de sessie worden gedaan. Na afloop van een sessie staan 

namelijk de vier tussenresultaten op de harde schijf onder de bovenstaande namen. 

Door vervolgens naar het AutoCAD hoofdmenu te gaan en te kiezen voor de optie 

"Plot a drawing", kunnen de tekeningen worden geplot. 
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11. HET AutoCARD HOOFDMENU 

11.1. Algemeen 

Nadat de procedure is uitgevoerd zoals beschreven in hoofdstuk 8 en het 

programma is opgestart door achter de C:\MENU > prompt in te typen AUTO 

verschijnt, na het kiezen voor de optie "1 Ga naar AutoCARD", het "AutoCARD 

1989 HOOFDMENU" op het scherm {zie bijlage 6). In dit menu staan een aantal 

opties die in dit hoofdstuk worden beschreven. In principe is het de bedoeling dat 

de opties die aangeboden worden in het menu, van boven naar beneden worden 

afgewerkt. Is er echter al een invoerbestand voor de geometrie of de krachtsver

deling aangemaakt, of wordt gebruikt gemaakt van de voorbeeld bestanden op 

diskette, dan kan de desbetreffende optie worden overgeslagen. Start echter niet 

met AutoCARD vóórdat U de invoerbestanden heeft aangemaakt, of precies weet 

hoe ze heten. 

11.2. De optie 1. Invoerbestand Geometrie 

- Aktie op het scherm. 

Ga met de pijltjes toets naar de optie 1.lnvoerbestand Geometrie en geef een 

return, of druk op de cijfertoets 1, of op de functietoets F1. 

- Welke routine. 

Door keuze van deze optie wordt de routine INVGEOM.EXE aangeroepen. Dit is 

een gecompileerde versie van de routine INVGEOM.PAS, zodat het programma 

TurboPASCAL niet nodig is voor het draaien van de routine. 

- Omschrijving routine. 

De routine maakt een ASCII bestand aan waarin gegevens komen te staan met 

betrekking tot de geometrie van het middenveld, waarvoor een wapeningsont

werp gemaakt gaat worden. In de routine wordt achtereenvolgens gevraagd naar 

de bestandsnaam waaronder de gegevens worden opgeslagen, de overspanning in 

y-richting (ly), de overspanning in x-richting (lx), de totale vloerhoogte (h1), 
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de hoogte van de kolomplaat (hkp), de halve breedte van de kolom (c3) en de 
halve breedte van de kolomplaat (c1 ). 

Voor de overspanning in y-richting moet altijd de grootste overspanning 

worden ingevoerd. Reden hiervan is ten eerste dat deze verhouding (ly/lx > = 

1.0) is aangehouden in de VB- en GTB-tabellen, ten tweede het feit dat in het 

programma de horizontale richting als y-richting is gekozen en dat het scherm 

nu eenmaal breder is dan dat het hoog is. Is de overspanning in y-richting nu 

groter dan die in x-richting, dan komt de plattegrond van het middenveld zo 

groot mogelijk op het scherm te staan. 

Vervolgens wordt de invoer gecontroleerd. Deze controle is zeer globaal en 

dient ter detectie van typefouten. Er wordt bijvoorbeeld gecontroleerd of de 

halve breedte van de kolom niet groter is dan twee maal de vloerdikte, een 

dergelijke controle zal een foutmelding genereren indien voor de halve 

breedte van de kolom bijvoorbeeld 2000 mm in plaats van 200 mm is ingevoerd. 

Aan deze controle mogen dus geen conclusies worden verbonden, zoals 

"vloerdikte voldoet aan doorbuigingseis", etc. Voor een volledige opsomming van 

de controles wordt verwezen naar de listing van de routine INVGEOM.PAS in 

bijlage 9. 

Nadat de invoercontrole is uitgevoerd en de gebruiker hiervan kennis heeft 

genomen komt er een lijstje op het scherm met de ingevoerde waarden. 

Onderaan het lijstje verschijnt de vraag "Zijn deze gegevens juist (J/N) ... ?". 

Wordt j of J geantwoord, dan verschijnt tenslotte op het scherm hetzelfde 

lijstje als hiervoor genoemd, met de melding dat die gegevens zijn weggeschre

ven naar het aangegeven bestand. 

Wordt n of N geantwoord, dan biedt het programma de mogelijkheid om een 

bepaalde waarde aan te passen. Dit gebeurt door de waarde in de lijst op te 

zoeken en het getal dat voor die waarde staat in te typen. Het programma 

vraagt dan om een nieuwe waarde voor die variabele, controleert de invoer 

opnieuw en laat het lijstje met de nieuwe waarden weer op het scherm zien. 

Zo kunt U meerdere waarde veranderen door nogmaals n of N te antwoorden 

op de vraag "Zijn deze gegevens juist (J/N) ... ?". Zijn tenslotte alle waarden 

zoals ze behoren te zijn dan antwoord U j of J en de waarden worden naar 

het bestand geschreven. 
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Onthoud of noteer de naam van het bestand, naar de naam wordt in het 

programma AutoCARD gevraagd. 

In bijlage 11 is een voorbeeld gegeven van de verwachtte invoer betreffende de 

geometrie. 

- Hoe verder. 

Het invoerbestand betreffende de geometrie is aangemaakt, en het hoofdmenu 

verschijnt weer op het beeldscherm. Vervolgens dient een invoerbestand 

betreffende de krachtsverdeling aangemaakt worden, zie paragraaf 11.3. 

11.3. De optie 2. Invoerbestand Wapeningsmomenten 

- Aktie op het scherm. 

Ga met de pijltjes toets naar de optie 2. Invoerbestand Wapeningsmomenten en 

geef een return, of druk op de cijfertoets 2, of op de functietoets F2. 

- Welke routine. 

Door keuze van deze optie wordt de routine INVMOM.EXE aangeroepen. Dit is 

een gecompileerde versie van de routine INVMOM.PAS, zodat het programma 

TurboPASCAL niet nodig is voor het draaien van de routine. 

- Omschrijving routine. 

De routine maakt een ASCII bestand aan waarin gegevens komen te staan met 

betrekking tot de krachtsverdeling van het middenveld, waarvoor een wape

ningsontwerp gemaakt gaat worden. De routine start met het vragen onder 

welke bestandsnaam de krachtsverdeling in de vorm van wapeningsmomenten 

dient te worden opgeslagen. Vervolgens wordt gevraagd in welk bestand de 

bijbehorende geometrie gegevens zijn opgeslagen. Deze waarden worden 

gelezen, en aan de hand daarvan wordt bepaald naar hoeveel waarden gevraagd 

gaat worden. Wordt geen kolomplaat toegepast, dan hoeven er geen wapenings

momenten ingevoerd te worden die als extra gelden boven de kolomkop 

(Momentensom Ma en M'o). Is de ly/lx verhouding gelijk aan 1.0, dan heeft het 

geen zin om voor beide richtingen naar de wapeningsmomenten te vragen, 
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omdat ze toch gelijk zijn, en worden alleen voor de x-richting naar de 
wapeningsmomenten gevraagd. 

Vervolgens behoren de waarden van de benodigde momenten te worden 

ingevoerd. Gebruik wordt gemaakt van de notatie in de VB tabel E-9 en de 

GTB tabellen om de plaats aan te duiden van het in te voeren wapeningsmo

ment (de cijfers 1 t/m 9 en de getallen a t/m i). Zijn de gevraagde waarden 

ingevoerd, dan wordt de rest van de waarden berekend. Zodoende zijn op dat 

punt voor beide richtingen 13 wapeningsmomenten bepaald. Wordt geen 

kolomplaat toegepast, dan worden de extra momenten toch bepaald door ze 

eenvoudig gelijk te stellen aan de wapeningsmomenten die gelden in de kruising 

van de kolomstroken (de plaatsen 1, 3, 7, 9, a, c, gen i). 

Hierna worden net als bij de geometrie de waarden gecontroleerd. Deze 

controle is wederom zeer globaal en dient ter detectie van typefouten. Er 

wordt bijvoorbeeld gecontroleerd of de waarde die ingevoerd is voor het 

wapeningsmoment in het middenvak (plaatsen 5 en e) wel positief is en of de 

waarden die ingevoerd zijn voor de y-richting wel groter of gelijk zijn aan de 

waarden die zijn ingevoerd voor de x-richting7. Aan deze controle mogen dus 

geen conclusies worden verbonden, zoals "momenten voldoen aan de krachtsver

deling zoals die volgt uit de geometrie". Voor een volledige opsomming van de 

controles wordt verwezen naar de listing van de routine INVMOM.PAS in 

bijlage 9. 

Nadat de invoercontrole is uitgevoerd en de gebruiker hiervan kennis heeft 

genomen, komt er net als bij de geometrie invoer routine een lijstje op het 

scherm met de ingevoerde waarden. Echter met dit verschil dat er nu tweemaal 

een lijst op het scherm komt, de eerste keer voor de wapeningsmomenten in x

richting, de tweede keer voor die in y-richting. Op de zelfde wijze als bij de 

geometrie invoer routine kunnen de waarden worden aangepast, eerst die in x

richting en tenslotte die in y-richting. Zijn alle gegevens juist en is j of J 

geantwoord op de betreffende vraag, dan worden de wapeningsmomenten voor 

beide richtingen nogmaals op het scherm afgebeeld, met de melding naar welk 

bestand ze zijn weggeschreven. 

7oe overspanning in y-richting is immers altijd groter dan die in x-richting, 
zie paragraaf 11.2 
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Onthoud of noteer ook de naam van dit bestand, er wordt naar gevraagd in 

AutoCARD. 

In bijlage 11 is een voorbeeld gegeven van de verwachtte invoer betreffende de 

wapeningsmomenten. 

- Hoe verder. 
Het invoerbestand betreffende de krachtsverdeling is aangemaakt, en het 

hoofdmenu verschijnt weer op het beeldscherm. Vervolgens kan het programma 

AutoCARD worden gestart, zie paragraaf 11.4. 

11.4. De optie 3. Start AutoCARD 

- Aktie op het scherm. 

Ga met de pijltjes toets naar de optie 3.Start AutoCARD en geef een return, 

of druk op de cijfertoets 3, of op de functietoets F3. 

- Welke routine. 

Macro in het AutoCARD hoofdmenu: 

CD\ CARD <return> 

CARD < return > 

- OmschrijvinQ routine. 

Deze macro gaat naar de subdirectory CARD en start het BATCH bestand 

CARD.BATS op. Hierdoor worden een aantal omgevingsvariabelen ingesteld, 

wordt aan AutoCAD duidelijk gemaakt waar gezocht moet worden naar de 

AutoCAD bestanden, waar gezocht moet worden naar het configuratie bestand 

en wordt tenslotte AutoCAD geladen, zodat het hoofdmenu van AutoCAD op 

het scherm verschijnt. 

Bzie paragraaf 8.6 voor behandeling CARD.BAT 
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- Hoe verder. 

Het hoofdmenu van AutoCAD staat op het scherm, en begonnen kan worden 

met het starten van een nieuwe tekening, zie hoofdstuk 12. 

De tekst gaat nu verder met het behandelen van de rest van de opties uit het 

AutoCARD hoofdmenu. De reden hiervan is dat de handleiding tevens dient als 

naslagwerk, het opzoeken van een beschrijving van een optie is eenvoudiger 

met deze opzet. Om de ontwerpsessie stap voor stap te kunnen volgen moet nu 

doorgelezen worden in hoofdstuk 12. Naar de onderstaande tekst wordt 

verwezen aan het einde van hoofdstuk 13. 

11.5. De optie 4. Data rapportage 

- Aktie op het scherm. 

Ga met de pijltjes toets naar de optie 4.Data rapportage en geef een return, of 

druk op de cijfertoets 4, of op de functietoets F4. 

- Welke routine. 

Met een macro wordt het DBASE programma CARDHFD.PRG uitgevoerd. 

- Omschrijving routine. 

De macro maakt de subdirectory C:\DBASE, de actieve directory. Mocht de 

subdirectory structuur anders zijn, dan moet, met het programma AUTOMAKE, 

het AutoCARD hoofdmenu (CARD.MOF) worden aangepast. 

Door de regel DBASE CARDHFD in het bestand CARD.MOF, wordt DBASE 111 

plus en het programma CARDHFD.PRG opgestart en verschijnt het hoofdmenu 

op het scherm. De bedoeling van de data rapportage is het geven van een 

indruk van de mogelijkheden van het omgaan met de voor handen zijnde 

gegevens na een ontwerpsessie. De rapportage is dan ook niet volgens een 

bepaalde richtlijn ontworpen. 

Voor het rapporteren is in DBASE een database structuur aangemaakt aan de 

hand waarvan het extractie bestand, dat is aangemaakt tijdens de ontwerpses

sie, kan worden ingelezen. Het bestand heeft de naam AUTOCARD.DBF en 
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bevindt zich op de programma diskette. Voor een beschrijving van de structuur 

van het database bestand wordt verwezen naar bijlage 7. 

Daarnaast zijn enkele zogenaamde "Rapport formulieren" aangemaakt, waarin op 

een bepaalde manier de gegevens kunnen worden afgebeeld op het beeldscherm 

of op de printer. 

Om op een snelle en eenvoudige manier deze "Rapport formulieren" af te 

drukken, zijn een aantal procedures geschreven die in een menustructuur 

kunnen worden opgestart. De procedures, waarvan de listings in bijlage 1 0 zijn 

opgenomen, zijn de volgende: 

CARDHFD.PRG: Dit programma zorgt ervoor dat een hoofdmenu op het 

scherm verschijnt, waaruit een keuze gemaakt kan worden. 

Door het maken van een keuze wordt een procedure 

opgestart, met uitzondering van de opties: [2) .. BEKIJK 

GEGEVENS waarmee meteen een kijkje in het database 

bestand wordt gegegeven, [ 4) .. NAAR DBASE waarmee naar 

de "dot prompt" van DBASE wordt gesprongen en 

[0) .. NAAR AutoCARD HOOFDMENU, dit laatste spreekt 

voor zichzelf. 

CARDLEES.PRG: Door het kiezen van de optie [1] .. LEES GEGEVENS UIT 

ATTRIBUUT BESTAND AUTOCARD wordt deze procedure 

uitgevoerd. Het is natuurlijk noodzakelijk om de deze 

optie eerst uit te voeren, omdat de gegevens in de 

database anders niet overeenkomen met de verwachtingen. 

In de procedure wordt gevraagd naar de bestandsnaam die 

in AutoCARD is aangemaakt (zie paragraaf 13.21). Alvorens 

de gegevens in te lezen, wordt de database leeg gemaakt. 

Met het commando APPEND FROM <bestandsnaam> SDF 

wordt het in AutoCARD aangemaakte CARD01.T)(T bestand 

ingelezen. Tenslotte wordt teruggekeerd naar het 

hoofdmenu, waaruit een van de volgende opties gekozen 

kan worden. 

CARDRAP0.PRG: Door het kiezen van de optie [3) .. AFDRUKKEN GEGEVENS 

wordt deze procedure uitgevoerd. Aan de hand van een 
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aantal vragen wordt bepaald hoe de database gesorteerd 

moet worden en welke rapport layout wordt gebruikt. 

Achtereenvolgens wordt gevraagd naar de wijze van 

sorteren, op netmerk of op diameter. Wordt voor netmerk 

gekozen, dan kan een rapport worden gemaakt voor 

alleen de onderwapening, alleen de bovenwapening of voor 

beide. Wordt voor diameter gekozen, dan kan een rapport 

worden gemaakt van de staven in X-richting, of in Y

richting. Tenslotte wordt gevraagd naar de manier van 

uitvoer, op het beeldscherm of op de printer. 

Voor een voorbeeld van de uitvoer wordt verwezen naar bijlage 8. Hier zijn 

voor een willekeurig vloerveld enkele rapportages weergegeven. 

- Hoe verder. 

Kies de optie [O] .. NAAR AutoCARD HOOFDMENU om terug te keren, vervol

gens kan één van de opties besproken in paragraaf 11.6, 11.7 of 11.8 worden 

gekozen. 

11.6. De optie 5. Laat bestand zien op schenn of printer 

- Aktie op het scherm. 

Ga met de pijltjes toets naar de optie 5.Laat bestand zien op scherm of printer 

en geef een return, of druk op de cijfertoets 5, of op de functietoets F5. 

- Welke routine. 

Macro in het AutoCARD hoofdmenu: 

TYPE % 1 > %2 <return> 

- Omschrijving routine. 

Gevraagd wordt naar een bestandsnaam die afgedrukt moet worden, hierbij 

moet ook de volledige PATH naam gegeven worden. Als representatie voor het 

antwoord wordt %1 gebruikt. Vervolgens kan gekozen worden voor CON of 

PRN, waarin CON staat voor "console" ofwel beeldscherm en PRN voor printer. 

Het vasthouden van deze keuze gebeurt met %2. Door het hierboven beschreven 
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DOS commando wordt het bestand afgedrukt op het beeldscherm dan wel de 

printer. 

- Hoe verder. 

Gekozen kan worden voor de opties 4. Data rapportage (zie paragraaf 11.5), 

6. Hernoemen bestanden (zie paragraaf 11.7) of 7. Terug naar DOS (zie 

paragraaf 11.8). 

11.7. De optie 6. Hernoemen bestanden 

- Aktie op het scherm. 

Ga met de pijltjes toets naar de optie 6.Hernoemen bestanden en geef een 

return, of druk op de cijfertoets 6, of op de functietoets F6. 

- Welke routine. 

Macro in het AutoCARD hoofdmenu: 

RENAME C:\CARD\CARD%2.%1 %3%2.%1 <return> 

- Omschrijving routine. 

In het programma AutoCARD worden een aantal bestanden aangemaakt met de 

naam CARD??.DAT, CARD01.TXT en CARD??.DWG9. Bij een nieuwe ontwerp

sessie worden dezelfde bestanden opnieuw aangemaakt en worden de oude 

CARD??.DAT, CARD01.TXT en CARD??.DWG bestanden overschreven. Aan de 

hand van deze optie kan, voordat de bestanden worden overschreven, aan die 

bestanden een andere naam gegeven worden. Deze naam bestaat uit een door 

de gebruiker gekozen naam van maximaal zes karakters, met daarna het 

nummer van het bestand en de extensie DAT, TXT of DWG. Het bestand 

CARD03.DAT zou bijvoorbeeld hernoemd kunnen worden in NAAM03.DAT. 

Na het opstarten van de macro, wordt gevraagd welk type bestand hernoemd 

moet worden. Hiertoe kan gekozen worden uit DAT, TXT of DWG, DAT voor de 

ASCII bestanden, TXT voor het data-extractie bestand en DWG voor de 

tekenbestanden, het antwoord op deze vraag wordt met behulp van de variabele 

% 1 vastgehouden. Daarna wordt een keuze aangeboden uit één van de getallen 

9zie paragraaf 10.2 gegevens beheer. 
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01 tjm 11, die staan voor CARD01.DAT tjm CARD11.DAT, of kunnen alle 

CARD??.DAT bestanden tegelijk hernoemd worden, met behulp van *. Is 

gekozen voor TXT, dan kan dus alleen 01 worden gekozen en voor DWG alleen 

01 t/m 04. Het antwoord op deze vraag wordt opgeslagen onder %2. 

Vervolgens wordt gevraagd naar de nieuwe bestandsnaam, die uit maximaal zes 

karakters mag bestaan (er zijn twee nodig voor de cijfers 01, 02, etc.). Dit 

laatste gegeven wordt opgeslagen onder %3. Doordat de drie variabelen% 1, %2 

en %3 op de juiste plaats in het DOS commando zijn geplaatst, worden de 

bestanden voorzien van de nieuwe naam, nadat aan de gebruiker wordt getoond 

wat er gaat gebeuren. 

Na deze handelingen verschijnt het AutoCARD hoofdmenu weer op het scherm. 

- Hoe verder. 

Gekozen kan worden voor elke optie uit het hoofdmenu, de CARD??.??? 

bestanden zijn immers van een unieke naam voorzien, zodat een nieuw ontwerp 

gemaakt kan worden. 

11.8. De optie 7. Terug naar DOS 

- Aktie op het scherm. 

Ga met de pijltjes toets naar de optie 7.Terug naar DOS en geef een return, 

of druk op de cijfertoets 7, of op de functietoets F7. 

- Welke routine. 

Macro in het AutoCARD hoofdmenu: 

CD\ 

- Omschrijving routine. 

Het AutoCARD hoofdmenu wordt verlaten en er wordt teruggekeerd naar de 

DOS prompt. Indien gebruikt wordt gemaakt van het programma AutoMENU, 

zou hier ook teruggekeerd kunnen worden naar een eigen gedefinieerd menu. 

- Hoe verder. 

Op dit punt zijn we aan het einde gekomen van een AutoCARD wapeningsses

sie. De handleiding is een vrij omvattend verslag geworden, maar een gemiddel-
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de wapeningssessie zal niet meer tijd vergen dan een half uurtje. Binnen tien 

minuten kan al een geheel wapeningsontwerp worden gemaakt. 
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12. HET AutoCAD HOOFDMENU. 

Zoals al eerder is beschreven 10, moet hier voor optie "1.Begin a new drawing" 

worden gekozen. Aan het eind van het wapeningsontwerp (na het verlaten van 

AutoCAD door middel van QUIT, END of SAVE), verschijnt dit hoofdmenu weer en 

kunnen eventueel met optie "3. Plot a drawing", de aangemaakte tussenresultaten 

(CARD??.DWG) geplot worden. Het tijdstip van het maken van plots is echter niet 

belangrijk. Dit kan gebeuren tijdens een wapeningsontwerp door het plotten van 

een "window" of een "display", meteen na het ontwerp door het plotten van de 

CARD??.DWG bestanden of nadat de DRAWING bestanden zijn hernoemd met de 

optie 5 uit het AutoCARD hoofdmenu. 

In het laatste geval moet AutoCAD opnieuw worden geladen, waarna uit het 

hoofdmenu de optie "3. plot a drawing" moet worden gekozen. 

Is gekozen voor de optie "1. Begin a new drawing", dan wordt gevraagd naar een 

naam voor de tekening. Gebruik hiervoor iedere geldige DOS bestandsnaam zonder 

extensie, met uitzondering van de voor AutoCAD gereserveerde namen zoals 

ACAD.DWG en de volgende voor AutoCARD gereserveerde namen: 

CARD01. DWG t/m CARD04. DWGJssenresultaten ontwerpsessie 

CARDPROT.DWG proto-tekening 

Na het ingeven van de naam waaronder de wapeningssessie gaat verlopen en het 

geven van return, worden door AutoCAD een aantal zaken geregeld. Er wordt naar 

de "drawing-editor" gegaan en de proto-tekening CARDPROT.DWG wordt geladen, 

aan de rechterzijde van het beeldscherm verschijnt het AutoCARD menu. 

Tevens wordt de routine ACAD. LSP uitgevoerd. Deze LISP routine wordt altijd 

uitgevoerd bij het begin van een tekensessie, en in de routine kunnen een aantal 

veel gebruikte LISP routines worden verzameld. In dit geval zijn in ACAD.LSP de 

commando's QUIT, END en SAVE opnieuw gedefinieerd. De reden hiervan is het 

bijhouden van een logboek waarin de volgende gegevens worden opgeslagen: 

Datum, 

Naam van de gebruiker, 

10zie paragraaf 10.4 



Naam van de tekening en 

De totale tekentijd. 
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Al deze gegevens worden opgeslagen in de bestanden DIARY.TXT en DIARY.CDF, 

waarbij in DIARY.TXT de gegevens door spaties worden gescheiden en in 

DIARY.CDF door komma's. 

Door deze routine komt onderaan het scherm (COMMAND area) de vraag "Geef 

Uw naam-->", type hier Uw voornaam, achternaam, initialen, of iets dergelijks en 

druk op return. De ingevoerde naam wordt later gebruikt om in het titelblok te 

plaatsen achter "getekend door:". Is het nodig om tijdens de tekensessie de 

gebruikersnaam te veranderen, dan is dit mogelijk door achter de COMMAND 

prompt van AutoCAD in te typen LOG, waardoor de vraag "Geef Uw naam < oude 

naam>:" op het scherm verschijnt. Er kan nu een nieuwe naam worden ingevoerd, 

die echter alleen effect heeft in het bestand DIARY.TXT. De naam in het titelblok 

verandert niet. 

Na het invullen van de gebruikersnaam moet worden begonnen met het uitvoeren 

van de SETUP:, bovenste optie uit het AutoCARD menu in de rechterzijde van het 

scherm (zie paragraaf 13.3). 
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13. HET AutoCARD MENU 

13.1. Algemeen 

Als het goed is, staat de proto-tekening CARDPROT.DWG nu op het scherm, met 

in de rechterzijde van het scherm het AutoCARD menu 11 _ 

Het AutoCARD menu (CARD.MNU bestand op diskette) is, zoals al eerder vermeld, 

opgebouwd uit een hoofdmenu en diverse submenu's. 

De samenhang van de menu's wordt duidelijk gemaakt in bijlage 5, waar een 

schema van het menu is afgebeeld. In het hoofdmenu komen de opties SETUP:, 

INVOER:, ONTWERP:, DATA:, NETTEN: en STOPPEN: voor. Dit zijn opties die 

slaan op het wapeningsontwerp. 

Vervolgens is er een optie ACADMENU ingebouwd, waarmee het standaard 

AutoCAD menu verschijnt12_ 

En tenslotte twee opties waarmee het titelblok kan worden onderdrukt en weer 

teruggehaald. Dit is handig om tijdens een ontwerpsessie te doen, om tijd te 

sparen bij het regenereren van de tekening. 

In het vervolg van dit hoofdstuk wordt achtereenvolgens een beschrijving gegeven 

van de opties die gekozen moeten worden om een ontwerpsessie volledig te 

doorlopen. Onder het hoofd "Hoe verder" wordt steeds vermeld welke handeling of 

handelingen gekozen kunnen worden om door te gaan met het wapeningsontwerp. 

In het AutoCARD menu worden diverse LISP routines gebruikt. Voor een overzicht 

van deze routines wordt verwezen naar bijlage 1. In bijlage 2 staat vermeld welke 

variabelen in een bepaalde routine worden gebruikt, of die globaal of lokaal 

11 is dit niet zo, lees dan hoofdstuk 8, in het bijzonder paragraaf 8.5. 

12Terugkeren naar AutoCARD menu door achter de COMMAND prompt in te 
typen: MENU <return> CARD <return>. 



AutoCARD 1989 PAGINA 62 

zijn 13, een omschrijving van die variabele, het type en in welke routine ze 
eventueel worden verwijderd uit het geheugen. 

13.2. De optie SETUP: 

- Aktie op het scherm. 

Beweeg de muis naar de optie SETUP: in het AutoCARD menu, klik op die 

optie. Geef antwoord op de vragen die gesteld worden in de COMMAND area 

door met de muis op de juiste waarde te klikken. Geef tenslotte antwoord op 

de vragen die gesteld worden in de COMMAND area, met betrekking tot het 

titel blok. 

- Welke routine. 
Met behulp van een macro worden een aantal submenu's op het scherm 

afgebeeld waaruit een keuze gemaakt dient te worden. Daarna wordt de routine 

MYSETUP.LSP uitgevoerd. 

- Omschrijving routine. 

Door het klikken op SETUP:, verschijnt het submenu EENHEID op het scherm. 

Hieruit moet een eenheid worden gekozen waarmee gewerkt gaat worden, dit 

kan zijn DECIMAAL of E-MACHT. Nadat een keuze is gemaakt, wordt 

gecontroleerd of het bestand MYSETUP.LSP in de directory staat. Is dit niet 

het geval, dan verschijnt er een foutmelding en is de installatieprocedure 

waarschijnlijk niet goed uitgevoerd (zie hoofdstuk 8). 

Als alles goed gaat verschijnt er een nieuw menu op het scherm waaruit een 

keuze gemaakt moet worden of men in meters, dan wel millimeters wil werken. 

Aangezien in het invoer bestand geometrie, de waarden in millimeters zijn 

opgegeven, moet hier voor millimeters gekozen worden. 

Daarna wordt gevraagd naar de schaal waarin gewerkt gaat worden, en in een 

volgend submenu naar het papierformaat. Kies een schaal zodat, de tekening op 

het scherm zal passen. Een richtlijn hiervoor is ervoor te zorgen dat de 

13zie voor de betekenis van globale en lokale variabelen de AutoLISP 
PROGRAMMER'S REFERENCE. 
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werkelijke tekenhoogte (dit is schaal*papierhoogte) ongeveer twee maal de 

waarde van lx bedraagt. Hierbij komt het papier altijd liggend op het scherm 

te staan, zodat de papierhoogte altijd de minimale waarde is van lengte en 

breedte. 

Is tenslotte het papieriormaat ook gekozen, dan verschijnt er een blanco 

submenu en wordt de routine MYSETUP.LSP uitgevoerd. 

In de setup routine worden aan de hand van de opgegeven waarden de 

volgende variabelen berekend: de tekenlimieten, de schaal voor de lijntypes, de 

teksthoogte, de schaal voor de dimensies en het eenheid type. Tevens wordt 

een kader getekend, als representatie voor de papierafmetingen. 

Vervolgens komt onderaan het scherm de vraag "Wilt U een titelblok plaatsen 

J / < N > ... ?". De default waarde is in dit geval "Nee", zodat als er een <return> 

wordt gegeven, geen titelblok geplaatst wordt. Wordt j of J geantwoord, dan 

wordt gevraagd naar enige aanvullende informatie die in het titelblok geplaatst 

gaat worden. 

Deze informatie bestaat uit: 

De projectnaam (max. 18 karakters) 

Het projectonderdeel (max. 18 karakters) 

Het code-nummer van de tekening (max. 8 karakters) 

Na beantwoording van deze vragen wordt een titelblok geplaatst dat voldoet 

aan de tekennorm, met de volgende informatie: 

De drie hierboven genoemde punten 

Een stukje reclame 14 

Naam van de gebruiker /tekenaar 

Datum 

Schaal 

Papieriormaat 

Is het titelblok getekend, of als er n, N of <return> was geantwoord op de 

vraag "Wilt U een titel blok plaatsen J, < N > ... ?", dan verschijnt er in de 

14Dit is aan te passen door in het AutoCAD hoofdmenu te kiezen voor: 
"2.Edit an existing drawing", met als naam voor de tekening TXTBLOK. Het 
titelblok verschijnt op het scherm en de reclame tekst kan vervangen worden door 
een eigen tekst. 
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"COMMAND area" de melding "U koos voor schaal 1: .... en ..... formaat, zodat 

Uw scherm nu een grootte representeert ... bij ... mm". 

Daarna verschijnt in het menu gebied weer het AutoCARD menu. 

- Hoe verder. 

Kies optie INVOER: en vervolgens 1: ALGEMEEN zie paragraaf 13.3. 

13.3. De optie 1 :ALGEMEEN uit het INVOER submenu 

- Aktie op het scherm. 

Klik op de optie INVOER:, daarna op 1 :ALGEMEEN en geef antwoord op de 

vragen die in de "COMMAND area" verschijnen. 

- Welke routine. 

Door het klikken op INVOER: verschijnt het submenu INVOER, waarna door 

klikken op 1 :ALGEMEEN de routine INVALG.LSP wordt uitgevoerd. 

- Omschrijvinç;i routine. 

In eerste instantie moeten een aantal gegevens worden ingevoerd betreffende 

de materialen en omgevingstoestand. Hiervoor is de routine INVALG.LSP 

geschreven. Gekozen is voor het invoeren van deze gegevens binnen AutoCARD 

omdat hier vaak voor defaultwaarden gekozen zal worden. De routine is dan 

ook zo opgebouwd, dat indien voor de default waarden gekozen wordt, er maar 

drie maal een return gegeven hoeft te worden. Zou de invoer van deze 

gegevens net als bij geometrie en krachtsverdeling via een extern bestand zijn 

verzorgd, dan zouden het aantal toetsaanslagen veel groter worden (eerst 

extern waarden invoeren, daarna in AutoCARD bestandsnaam opgeven). 

Zoals vermeld start de routine met de mededeling "Kies waarde uit aangeboden 

reeks of return voor <default> ... ". Begonnen wordt met de betonkwaliteit, dan 

de cementklasse en tenslotte het milieu waarin de vloer zich bevindt. Als 

default waarden worden achtereenvolgens aangeboden: B25, A en VOCHTIG. De 

invoer van de waarde mag in kleine of in hoofdletters gebeuren, maar de tekst 

die aangeboden wordt, moet wel letterlijk worden overgenomen. Dus niet 35 als 
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835 wordt bedoeld. Wordt een niet geldig antwoord gegeven, dan wordt de 

vraag net zolang herhaald, tot een geldig antwoord wordt gegeven. 

Met behulp van de ingevoerde waarden wordt de vereiste dekking bepaald, 

tevens wordt in de routine het minimumwapeningspercentage gelijk gesteld aan 

0.15% (vast gegeven voor vloeren met Fe8500) en de staalkwaliteit gelijk 

gesteld aan Fe8500 (vast gegeven voor pasnetten). 

Na het invoeren en berekenen van de gegevens komt een lijstje op het scherm 

te staan waarin de gekozen waarden worden weergegeven. Met daaronder de 

vraag "Zijn deze gegevens juist ( < J > /N) ... ?", antwoord j, J of return als de 

waarden juist zijn; antwoord n of N als ze veranderd moeten worden. Is n of 

N geantwoord, dan wordt weer vooraan begonnen met het vragen naar de 

gegevens. 

- Hoe verder. 

Kies optie 2:GEOMETRIE uit het INVOER submenu (zie paragraaf 13.4). 

13.4. De optie 2:GEOMETRIE uit het INVOER submenu 

- Aktie OR het scherm. 

Klik op de optie 2:GEOMETRIE en geef antwoord op de vraag "In welk bestand 

staan de geometrie gegevens ... ?". 

- Welke routine. 

Door te klikken op 2:GEOMETRIE wordt de routine INVGEOM.LSP uitgevoerd. 

- Omschrijving routine. 

Met behulp van deze routine wordt de geometrie van het middenveld getekend. 

In eerste instantie wordt gevraagd naar het bestand waar de gegevens 

betreffende de geometrie in zijn verzameld. Type hier de volledige bestands

naam in, dus inclusief extensie. Is een foutieve naam ingevoerd, dan wordt een 

foutmelding gegeven en verschijnt het invoermenu weer op het scherm. Om na 

te gaan hoe het bestand ook al weer genoemd was, kan een overzicht 
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opgevraagd worden van de subdirectory CARD door achter de command prompt 

in te typen: SH of SHELL, waarna de melding verschijnt DOS Command:. 

Type achter deze regel: DIR *.DAT als de bestandsnaam de extensie DAT heeft 

of DIR/p als de extensie onbekend is, en een lijst met bestanden verschijnt op 

het scherm, waarin het invoerbestand voor de geometrie opgezocht kan worden. 

Staat het bestand niet in de lijst, dan is het invoerbestand waarschijnlijk niet 

aangemaakt. Verlaat AutoCAD door in te typen QUIT, Y en vervolgens 0, en 

maak met de optie 1. Invoerbestand Geometrie een geometriebestand aan (zie 

paragraaf 11.2 en verder). 

Is een correcte bestandsnaam ingevoerd, dan worden de waarden uit dat 

bestand gelezen en toegekend aan globale variabelen (behouden hun waarde 

tijdens het gehele programma). 

Aan de hand van deze variabelen worden eerst de basiscoördinaten "bpx" en 

"bpy" berekend. Deze coördinaten zijn zo bepaald, dat de tekening gecentreerd 

wordt op het tekenvel. De variabelen "bpx" en "bpy" zijn ook globale variabe

len omdat de gehele tekening aan de hand van deze coördinaten in samenhang 

met ly en lx wordt opgezet. Vervolgens wordt de geometrie getekend, de 

geometrie bestaat uit de volgende onderdelen: 

Stramienlijnen op laag REF03 

Kolom- en veldstroken op laag REF02 

Kolomkoppen en kolommen op laag REF01 

Vaknamen op laag TXT02 

Dimensies op laag DIM01 

Tijdens het tekenen wordt gebruik gemaakt van de symmetrie die in het 

rechthoekige veld aanwezig is door een aantal entiteiten te spiegelen. 

De benaming van de vakken is ontstaan tijdens de voorstudie voor het 

programma. 

- Hoe verder. 

Kies de optie 3:MOMENTEN uit het INVOER submenu (zie paragraaf 13.5). 
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13.5. De optie 3:MOMENTEN uit het INVOER submenu 

- Aktie oi;, het scherm. 

Klik op 3:MOMENTEN en geef aan in welk bestand de momenten zich bevinden. 

- Welke routine. 

Door het klikken op 3:MOMENTEN wordt de routine INVMOM.LSP uitgevoerd. 

- Omschrijving routine. 

Op dezelfde manier als in paragraaf 13.4 is beschreven, wordt gevraagd naar 

het bestand waarin de wapeningsmomenten zich bevinden. Zie paragraaf 13.4 

voor te plegen handelingen bij een foutmelding. 

De gelezen waarden worden toegekend aan lokale variabelen en een aantal 

extra gegevens worden berekend (verdeelwapeningsmomenten). Vervolgens 

worden de gelezen en de berekende wapeningsmomenten op de juiste plaats, in 

het juiste vak en in de juiste richting op het scherm afgebeeld. Dit alles 

gebeurt op de laag TXT03. De gegevens met betrekking tot de bovenwapening 

(negatieve wapeningsmomenten) worden in de linkerbovenhoek van het 

desbetreffende vak geplaatst en de gegevens betreffende de onderwapening 

(positieve wapeningsmomenten) daar schuin onder. Alleen in de vakken KK1 t/m 

KK4 wordt hiervan afgeweken, daar staat op de plaats van de onderwapening 

het extra wapeningsmoment ten gevolge van het toepassen van een kolomplaat. 

Volgt uit de ingelezen geometrie dat er geen kolomplaat wordt toegepast, dan 

worden deze waarden niet afgebeeld. 

Tenslotte worden de momenten in een voor het programma gunstige volgorde 

weggeschreven naar het bestand CAR001.DAT. In bijlage 3 wordt een beschrij

ving gegeven van de CARD??.DAT bestanden. 

- Hoe verder. 

In principe is hiermee de invoer verzorgd, en kan verder worden gegaan met 

het ontwerpen van de wapening. Op het INVOER submenu komen echter nog 

twee opties voor: 4:ZOOM VAK en 5:OPSLAAN. Kies in elk geval de optie 

5:OPSLAAN (zie paragraaf 13.7) en eventueel de optie 4:ZOOM VAK (zie 

paragraaf 13.6). 
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13.6. De optie 4:ZOOM VAK uit het INVOER submenu 

- Aktie op het scherm. 

Kies voor de optie 4:ZOOM VAK en klik vervolgens op het vak waarop 

"ingezoomd" moet worden. Na alle of enkele vakken bekeken te hebben klikken 

op GEHELE TEKENING. Daarna op de optie VORIG onderaan in het menu. 

- Welke routine. 

Door het kiezen van de optie 4:ZOOM VAK wordt de routine ZOOMIN.LSP 

uitgevoerd en verschijnt het submenu VAKZOOM op het scherm. 

- Omschrijving routine. 

Met behulp van deze optie kan gecontroleerd worden of de wapeningsmomenten 

wel juist zijn ingevoerd. In het submenu dat verschijnt staat een rijtje met 

vaknamen, waaruit gekozen kan worden. Na het nalopen van alle vakken kan 

geconcludeerd worden of de ingevoerde gegevens juist zijn. Is dit niet het 

geval, dan moet op de inmiddels bekende manier gestopt worden en het 

invoerbestand met wapeningsmomenten opnieuw worden aangemaakt. Het 

programma kan weer van voor af aan worden opgestart. 

Zijn alle vakken nagelopen en de waarden voldoen aan de verwachtingen dan 

kan met de optie GEHELE TEKENING weer "ingezoomd" worden op de hele 

tekening, en verschijnt het INVOER submenu door op de optie VORIG te 

klikken onderaan in het menu. 

- Hoe verder. 

Kies de optie 5:0PSLAAN uit het INVOER submenu (zie paragraaf 13.7). 

13.7. De optie 5:OPSLAAN uit het INVOER submenu 

- Aktie op het scherm. 

Klik op de optie 5:0PSLAAN uit het INVOER submenu. 
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- Welke routine. 

Door het klikken op de optie 5:OPSLAAN wordt een macro gestart en 

teruggesprongen naar het hoofdmenu. 

- Omschrijving routine. 

Met behulp van de macro wordt het nu bereikte tussenresultaat opgeslagen 

onder de naam CARD01.DWG. Deze tekening zou gebruikt kunnen worden als 

grafisch hulpmiddel voor een controlerende instantie. 

Na het opslaan van het tussenresultaat verschijnt het AutoCARD menu weer op 

het scherm. 

- Hoe verder. 

Kies de optie ONTWERP: uit het AutoCARD menu, vervolgens voor de optie 

1 :STAVEN uit het ONTWERP submenu en tenslotte de optie 1 :BEREKEN uit het 

DIAM submenu (zie paragraaf 13.8). 

13.8. De optie 1:BEREKEN uit het DIAM submenu 

- Aktie op het scherm. 

Klik op de optie 1: BEREKEN uit het DIAM submenu, dit menu verschijnt op het 

scherm na gekozen te hebben voor ONTWERP: uit het AutoCARD menu en 

vervolgens 1 :STAVEN uit het ONTWERP submenu. 

- Welke routine. 

Aan de hand van een macro in het menu worden achtereenvolgens de volgende 

LISP routines uitgevoerd: DIAM.LSP, BEPLAAG.LSP en HEFBOOM.LSP. 

- Omschrijving routine. 

De routine DIAM.LSP bestaat uit twee gedeelten. 

In het eerste gedeelte (BER01) worden achtereenvolgens de totale vloerdikte 

ter plaatse van de kolomplaat, de waarde van de inklemmingsstraal r2, de 

minimum wapeningshoeveelheid en de voorlopige hefboomsarmen ter plaatse van 

de kolomplaat en in het vloerveld berekend. Deze hefboomsarmen worden in 

eerste instantie op 0.9* de vloerhoogte gesteld, later worden de diameters en 

staatafstanden aangepast aan de werkelijke hefboomsarm. 
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In het tweede gedeelte van de routine DIAM.LSP worden de diameters en 

staaf afstanden berekend, uitgaande van de wapeningsmomenten uit het bestand 

CARD01. DAT, de voorlopige hefboomsarmen en het minimum wapeningspercenta

ge. In de routine worden de waarde voor de staafafstand, vermenigvul

digingsfactor (aantal staven per strekkende meter) en de diameter geïnitiali

seerd op de volgende waarden: 

staafafstand: = 400.0 mm 

vermenigvuldigingsfactor:= 2.5 staven perm 1 

diameter: = 100.0 mm 

Tevens wordt het eerste wapeningsmoment uit het bestand CARD01.DAT 

gelezen. 

Totdat de diameter kleiner is dan 14.0 mm (eerste keer is dat zeker niet het 

geval, zodat de aanvangswaarde voor de staafafstand 200.0 mm is en de daarbij 

behorende factor 5 is) worden de volgende handelingen verricht: 

Deel staafafstand door 2 

Vermenigvuldig de factor met 2 

Berekenen de diameter behorende bij deze staatafstand, factor en 

wapeningsmoment. 

Op deze wijze wordt een zo groot mogelijke staafafstand gevonden bij een 

diameter die voldoet aan de maximum eis die opgesteld is voor gepuntlaste 

wapeningsnetten in vloeren 15_ 

Hierbij wordt de diameter afgerond op halve millimeters. Nadat de diameter is 

bepaald worden achtereenvolgens de diameter en de bijbehorende staatafstand 

naar het bestand CARD02.DAT geschreven. 

Op dezelfde manier worden de diameters en staatafstanden behorende bij de 

rest van de wapeningsmomenten in het bestand CARD01.DAT berekend en 

weggeschreven naar CARD02.DAT. 

In de routine wordt rekening gehouden met de te kiezen hefboomsarm (ter 

plaatse van vloerveld of ter plaatse van kolomkop), en wordt de wapeningshoe

veelheid aangepast aan de minimum wapening. 

In de routine BEPLAAG.LSP wordt van het zojuist gecreëerde bestand 

CARD02.DAT gebruik gemaakt. De eerste twee diameter-staatafstand paren 

worden gelezen. Vanwege de opzet van het bestand CARD01. DAT is bekend dat 

15zie tabel VB A-32. 
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een dergelijk paar later gebruikt zal gaan worden om een net uit samen te 

stellen. In CARD01.DAT, wordt namelijk eerst het wapeningsmoment in 

x-richting geplaatst en daarna het bijbehorende wapeningsmoment in y-richting. 

Met behulp van de twee diameter afstand paren kan bepaald worden welke 

combinatie de zwaarste wapening representeert, deze wapening wordt dan 

geplaatst, in de eerste laag vanaf buitenzijde constructie gezien. Voor alle 

diameter staafafstand paren wordt zo bepaald of ze in de eerste of in de 

tweede laag komen te liggen. De resultaten worden geplaatst in het bestand 

CARD03.DAT, achtereenvolgens de laagaanduiding, de diameter en de staafaf

stand16. 

Tenslotte wordt door de macro achter deze optie uit het DIAM submenu, de 

routine HEFBOOM.LSP uitgevoerd. Aangezien de laag, de dekking en de 

diameter van de staven bekend zijn, kan de werkelijke hefboomsarm berekend 

worden. De diameter van de staven wordt nu aan de hand van de werkelijke 

hefboomsarm berekend. De resultaten, samen met de laagaanduiding en de 

staafafstand worden weggeschreven naar het bestand CARD04.DAT. 

- Hoe verder. 

Kies de optie 2:TEKEN uit het DIAM submenu. 

13.9. De optie 2:TEKEN uit het DIAM submenu 

- Aktie op het scherm. 

Klik op de optie 2:TEKEN uit het DIAM submenu. 

- Welke routine. 

Een macro in het menu zorgt ervoor dat de laag waar de wapeningsgegevens 

worden getekend leeg is, de wapeningsmomenten die op deze laag stonden 

worden verwijderd. Vervolgens worden de routines DIAM2.LSP, INVDIAM.LSP 

en DIAMNEW.LSP uitgevoerd. 

16zie bijlage 3 voor een beschrijving van de CARD??.DAT bestanden. 
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- Omschrijving routine. 
Voordat de wapeningsgegevens getekend gaan worden wordt in de routine 

DIAM2.LSP gecontroleerd, of de minimale diameter wel groter is dan 5.0 mm en 

of de verhouding dunste staaf/dikste staaf groter is dan 0.6. De eventueel 

veranderde gegevens worden weer naar CARD04.DAT geschreven. 

Vervolgens worden de gegevens op het scherm afgebeeld. Dit gebeurt op laag 

TXT03. Voor de weergave hiervan zijn een viertal •block's" aangemaakt met 

bijbehorende attribuutwaarden diameter en staafafstand. Het block ONDWAP1 

wordt gebruikt voor de onderwapening in de eerste laag gezien vanaf buiten

zijde constructie, het block ONDWAP2 voor de onderwapening in de tweede 

laag. Op dezelfde wijze worden voor de bovenwapening de block's BOVWAP1 en 

BOVWAP2 gebruikt (zie figuur 7). 

ONDWAP2 BOVWAP2 
lneertton Point lnNrUon Point 

)( ~DIAM- H.O.H. 
)( ;ro!AM- H.O.H. 

ONDWAP1 BOVWAP1 
ln-1ion Point ln-1lon Poln t 

>( .. 
0D!AM- H.O.H. 

X: ~DIAM- H.O.H. 

figuur 7. De block's ONDWAP EN BOVWAP. 

De routine draagt zorg voor het plaatsen van het correcte block, waarbij 

tevens wordt gezorgd voor de juiste plaatsing in het vak, de juiste richting en 

de bijbehorende attribuut-waarden. De zogenaamde "insertion points" (punten 

waarop het block in de tekening wordt geplaatst) zijn voor de bijelkaar 

horende wapening gelijk. Van dit gegeven wordt later gebruik gemaakt. 

Na het plaatsen van de diameters worden aan de hand van de routine 

DIAMNEW.LSP de gegevens uit de database van de tekening geëxtraheerd en 
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weggeschreven naar het bestand CARDOS.DAT. In dit bestand staan alleen de 

diameters en staatafstanden en niet de laagaanduiding. Daarom wordt het 

bestand CARDOS. DAT gecombineerd met CARD04. DAT, waar wel de laagaandui

ding in staat, tot het bestand CARD06.DAT. 

Deze routine zou hier eigenlijk niet gedraaid behoeven te worden, omdat het 

bestand CARD04.DAT nu identiek is aan CARD06.DAT. De reden dat dit toch 

gedaan is, ligt in het feit dat met één van de volgende opties de diameters en 

staaf afstanden aangepast kunnen worden. Nadat de diameters en staatafstanden 

zijn aangepast wordt de routine DIAMNEW.LSP gedraaid om de veranderingen 

in het bestand CARD06.DAT weg te schrijven. Dit bestand wordt bij het 

ontwerpen van de boven- en onderwapening gebruikt. Stel nu dat de gebruiker 

geen waarden wil aanpassen en de optie VERANDER overslaat, zou het bestand 

CARD06.DAT dus nooit aangemaakt worden. Bij het ontwerpen van boven- en 

onderwapening komt dan een foutmelding. 

- Hoe verder. 
Kies de optie 3:BEKIJK, 4:VERANDER of 5:OPSLAAN uit het DIAM submenu. 

13.10. De optie 3:BEKIJK uit het DIAM submenu 

- Aktie op het scherm. 

Klik op de optie 3:BEKIJK uit het DIAM submenu. Klik vervolgens op het te 

bekijken vak. Na afloop klikken op GEHELE TEKENING, en vervolgens op de 

optie VORIG. 

- Welke routine. 

Door het kiezen van de optie 3:BEKIJK, wordt de routine ZOOMIN.LSP 

uitgevoerd en verschijnt het submenu VAKZOOM op het scherm. 

- Omschrijving routine. 

Zie voor een beschrijving van deze routine paragraaf 13.6. Deze optie dient 

alleen voor het bekijken van de waarden, aan de hand waarvan besloten kan 

worden het een en ander te gaan veranderen. 



AutoCARD 1989 PAGINA 74 

- Hoe verder. 

Kies de optie 3:BEKIJK, 4:VERANDER of 5:0PSLAAN uit het DIAM submenu. 

13.11. De optie 4:VERANDER uit het DIAM submenu 

- Aktie op het scherm. 

Klik op de optie 4:VERANDER uit het DIAM submenu en kies vervolgens een 

vak waarin veranderd dient te worden. Klik op het te veranderen diameter

staafafstand paar en geef een nieuwe waarde voor de diameter en de staataf

stand. Geef antwoord op de vraag "Nog een diameter-afstand paar in dit vak 

veranderen ... (J/N)". Zijn alle veranderingen gemaakt dan moet voor de optie 

KLAAR uit de VAKEDIT submenu worden gekozen. 

- Welke routine. 

De routine ZOOMIN.LSP wordt uitgevoerd en het submenu VAKEDIT verschijnt 

op het scherm. Door een keuze uit dit menu, wordt de routine VERPAAR.LSP 

uitgevoerd. 

Door het klikken op KLAAR, wordt de routine DIAMNEW.LSP uitgevoerd, zie 

voor een beschrijving hiervan paragraaf 13.9. 

- Omschrijving routine. 

Deze routine maakt het mogelijk dat de gebruiker veranderingen aanbrengt in 

de gekozen diameters en staatafstanden. Dit zou wenselijk kunnen zijn in het 

geval dat er maar een beperkt aantal verschillende diameters in het ontwerp 

voor mogen komen. 

Hiertoe wordt "ingezoomd" op het gekozen vak en moet de gebruiker een te 

veranderen diameter-afstand paar aanklikken. Vervolgens wordt een nieuwe 

waarde voor de diameter en de staafafstand gevraagd. De nieuw ingegeven 

waarden worden meteen op het scherm veranderd, de database van de tekening 

wordt dus aangepast. 

De gebruiker kan in hetzelfde vak nog een verandering aanbrengen, of kan 

naar een ander vak gaan en daar het een en ander veranderen. Nadat alle 

wijzigingen zijn gemaakt moet voor de optie KLAAR uit het VAKEDIT submenu 

worden gekozen, waardoor de routine DIAMNEW.LSP wordt uitgevoerd en alle 

wijzigingen worden geregistreerd in de bestanden CARDOS. DAT en CARD06. DAT 
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(CARD05.DAT alleen diameters en staafafstanden, CARD06.DAT inclusief de 

laagaanduiding). Tevens wordt weer "uitgezoomd" op de gehele tekening en 

verschijnt het DIAM submenu. 

- Hoe verder. 

Kies de optie 3:BEKIJK, 4:VERANDER of 5:0PSLAAN uit het DIAM submenu. 

13.12. De optie 5:0PSLAAN uit het DIAM submenu 

- Aktie op het scherm. 

Klik op de optie 5:0PSLAAN uit het DIAM submenu. 

- Welke routine. 

Door het klikken op de optie 5:0PSLAAN wordt een macro gestart en 

teruggesprongen naar het ONTWERP submenu. 

- Omschrijving routine. 

Met behulp van de macro wordt het nu bereikte tussenresultaat opgeslagen 

onder de naam CARD02.DWG. Deze tekening zou gebruikt kunnen worden als 

grafisch hulpmiddel voor een controlerende instantie. 

Na het opslaan van het tussenresultaat verschijnt het ONTWERP submenu weer 

op het scherm. 

- Hoe verder. 

Klik op de optie 2:0NDERWAPENING uit het ONTWERP submenu. 

13.13. De optie 2:0NDERWAPENING uit ONTWERP submenu 

- Aktie op het scherm. 

Klik op de optie 2:0NDERWAPENING uit het ONTWERP submenu. 

- Welke routine. 

De routine LASL. LSP wordt uitgevoerd aan de hand waarvan naar één van 

submenu's VERSIE1, VERSIE2 of VERSIE3 wordt gesprongen. 
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- Omschrijving routine. 

In deze routine worden op de benodigde plaatsen de laslengten bepaald, en 

wordt berekend hoeveel netten er in de breedte en lengterichting geplaatst 

kunnen worden. Aan de variabele versie wordt een waarde toegekend, aan de 

hand waarvan het programma wordt vervolgd. 

Voor het berekenen van de laslengten worden uit het bestand CARD05.DAT een 

aantal diameters gelezen. Hieruit worden de maatgevende diameters geëxtra

heerd. Vervolgens worden een aantal waarden berekend die nodig zijn in de 

formule voor de laslengte zoals die gegeven is in VB-A art. 703.1.6 in de 

toelichting. Dit zijn achtereenvolgens, de rekenwaarde voor de treksterkte van 

het beton, de rekenwaarde voor de treksterkte van het staal en de rekenwaar

de voor de dekking. Aan de hand van deze gegevens kan de laslengte op de 

benodigde plaatsen worden berekend. De waarden worden afgerond op 100 mm 

naar boven, in verband met de later te berekenen netafmetingen. 

Aangezien de waarden voor ly, lx, de laslengten en de minimale netbreedte 

bekend zijn, kan worden bepaald hoeveel netten er in x- en y-richting 

geplaatst kunnen worden. Zijn er in beide richtingen minimaal drie netten te 

plaatsen, dan wordt de waarde van versie "Versie1". Kunnen alleen in y

richting drie netten geplaatst worden, dat wil dus zeggen dat lx kleiner is dan 

2 maal de minimum netbreedte minus twee maal een bepaalde laslengte, dan 

wordt voor de x-richting alleen voor het middenvak (MV) een net ontworpen 

en moet in de vakken KV1 en KV2 met losse staven gewapend worden. De 

waarde van versie wordt dan "Versie2". Kunnen ook in y-richting geen drie 

netten worden geplaatst, dan krijgt versie de waarde "Versie3". In dit laatste 

geval wordt alleen voor het middenvak (MV) een net ontworpen, en zal in 

beide richtingen in de kolomstroken met losse staven gewapend moeten worden. 

In het kader van het afstudeerproject zijn alleen voor "Versie1" routines 

geschreven. Dit is ten eerste de meest interessante ("Versie2" en "Versie3" zijn 

op zich gelijkwaardig, maar kleiner van omvang), en ten tweede zal in het 

geval dat er in één van de twee of beide richtingen maar één net geplaatst 

kan worden, het pasnetontwerp nadeliger uitvallen ten opzichte van het 

wapenen met losse staven. 
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- Hoe verder. 

Van het hierboven beschreven geheel is niet veel meer te merken, dan het 

wisselen van het menu naar het submenu VERSIE1. Kies nu de optie 1 :NETAFM 

uit het VERSIE1 submenu. 

13.14. De optie 1 :NETAFM uit het VERSIE1 submenu 

- Aktie op het scherm. 

Klik op de optie 1 :NETAFM uit het VERSIE1 submenu en geef antwoord op de 

vragen betreffende de minimum en maximum netafmetingen. 

- Welke routine. 

De routine NETAFM1.LSP wordt uitgevoerd. 

- Omschrijving routine. 

Deze routine is het hart van het gedeelte onderwapening. Tijdens het ontwerp 

valt dit niet echt op, de berekening duurt maar een paar seconden. 

De breedte- en lengte-afmetingen van de netten voor de onderwapening worden 

bepaald rekening houdend met de volgende eisen: 

De minimale breedte is groter of gelijk aan de opgegeven of standaard 

aanwezige waarde voor de minimumbreedte. 

De maximale breedte is kleiner of gelijk aan de opgegeven of standaard 

aanwezige waarde voor de maximumbreedte. 

De minimale lengte is groter of gelijk aan de opgegeven of standaard 

aanwezige waarde voor de minimumlengte. 

De maximale lengte is kleiner of gelijk aan de opgegeven of standaard 

aanwezige waarde voor de maximum lengte. 

Het aantal netten in het middenvak {MV) komt overeen met de eisen 

betreffende netafmetingen, laslengten en de waarde voor lx. 

De overstek wordt zodanig bepaald dat die groter is dan de minimale 

waarde voor de overstek (25 mm), en dat de staven van twee naast elkaar 

liggende netten niet in conflict met elkaar komen. 

De waarden van de laslengten worden verdisconteerd in de netafmetingen. 

De waarden voor de verankeringslengten worden berekend en verdiscon

teerd in de netafmetingen. 
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De routine bepaald de netafmetingen door te beginnen met het bepalen van de 

breedte van de netten in de vakken KV1 en KV2, de breedte wordt gelijk 

gesteld aan de kolomstrookbreedte plus de laslengte boven en de laslengte 

onder. Is die waarde groter dan de maximale netbreedte, dan wordt de breedte 

gelijk gesteld aan de maximale netbreedte. Voor het middenvak blijft dan een 

bepaalde te overbruggen waarde over. De netbreedte van het middenvak wordt 

gelijk aan deze waarde. Blijkt deze waarde groter dan de maximale netbreedte, 

dan worden twee netten in het middenvak geplaatst en wordt de netbreedte 

opnieuw berekend, rekening houdend met de laslengte van de staven in het 

middenvak. Het is nu echter mogelijk dat de breedte kleiner is geworden dan 

de minimale netbreedte. Dan worden de netten in de kolomstroken met de 

waarde verminderd die in het middenvak nodig is om twee netten te plaatsen 

met de minimale netbreedte. 

Op dezelfde manier kan het ook voorkomen dat er drie netten geplaatst moeten 

worden. 

Voor de y-richting wordt op dezelfde wijze te werk gegaan, met dit verschil 

dat voor het net in het middenvak nu de maximale netlengte geldt. Aangezien 

die in de orde grootte van 1 O meter is zal het niet voorkomen dat er meer dan 

één net in het middenvak in y-richting geplaatst hoeft te worden. 

Daarnaast wordt bepaald of de overstek van een net groter of gelijk is aan 25 

mm. Is dit niet het geval dan wordt de lengte of breedte van het net 

aangepast, wat weer gevolgen heeft voor de ernaast geplaatste netten. De 

lengte en breedte van die netten wordt ook aangepast. 

Tenslotte wordt de lengte van de netten in de kolomstroken bepaald aan de 

hand van de eis die gesteld is in VB-A art.703.4.1. 

De op deze wijze berekende gegevens worden in een bepaalde volgorde 

weggeschreven naar het bestand CAR007.DAT. 

- Hoe verder. 

Kies de optie 2:TEKENEN uit het VERSIE1 submenu. 
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13.15. De optie 2:lEKENEN uit het VERSIE1 submenu 

- Aktie op het scherm. 

Klik op de optie 2:TEKENEN uit het VERSIE1 submenu. 

- Welke routine. 

De routine TEKATT.LSP wordt uitgevoerd, waarna de lagen TXT03 en OBJ01 

worden leeggemaakt. Vervolgens wordt de routine TEKNET1 .LSP uitgevoerd. 

- Omschrijving routine. 

De routine TEKATT.LSP combineert een aantal gegevens uit de bestanden 

CARD06.DAT en CARD07.DAT, samen met een aantal berekende waarden en 

schrijft het resultaat naar het bestand CARD08.DAT. Het bestand CARD0S.DAT 

wordt gebruikt in de routine TEKNET1.LSP om de attribuut-waarden direct te 

kunnen toekennen aan de te tekenen block's. 

Uit het bestand CARD06.DAT worden voor twee bij elkaar behorende diameter

staafafstand paren de laagaanduidingen, diameters en staafafstanden gelezen. 

Uit het bestand CARD07.DATworden de bijbehorende staaflengtes en laslengtes 

gelezen. Vervolgens worden aan de hand hiervan het aantal staven, en de 

overstekken in beide richtingen berekend. 

Aan de hand van deze werkwijze wordt elk pasnet vastgelegd door 18 waarden, 

en kunnen ze aan de hand daarvan worden getekend. Voor alle netten van de 

onderwapening wordt bovenstaande methode uitgevoerd, waarna de resultaten 

worden weggeschreven naar het bestand CARDOS. DAT. 

Vervolgens worden de gegevens die op de laag TXT03 staan (diameter

staafafstand paren) van het scherm verwijderd. Om er zeker van te zijn dat de 

laag waar de onderwapening op getekend gaat worden (OBJ01) ook leeg is, 

worden alle entiteiten van die laag verwijderd. 

Als volgende actie wordt de routine TEKNET1 .LSP uitgevoerd. Aan de hand van 

deze routine wordt een grafische weergave gegeven van de berekende waarden. 

Per net wordt een rechthoek getekend waarvan de afmetingen overeenkomen 

met de buitenafmetingen van het net. Hierin is een diagonaal van de linkeron

derhoek naar de rechterbovenhoek getrokken. De netten worden gemerkt door 
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de getallen 1,2,3, ... ;enz., geplaatst in een cirkel in de diagonaal. Schuin boven 

de cirkel is met een getal de legvolgorde aangegeven. Vanuit de cirkel wordt 

in beide staafrichtingen als staafaanduiding een lijn getrokken, waarop de 

kenmiddellijn, de staafafstand en de laagaanduiding van de staven in die 

richting is aangegeven. Onder de lijn is de lengte, respectievelijk de breedte 

van het net in die richting vermeld. 

Ter plaatse van de overlap van twee netten is de laslengte aangegeven. 

Met de routine TEKNET1 .LSP worden afhankelijk van het aantal netten in het 

middenveld vijf of meer netten getekend. De rechthoek en de diagonaal worden 

in eerste instantie getekend, waarna in één keer de cirkel, met de twee lijnen 

en alle informatie betreffende de wapening als block wordt getekend. Van dit 

block zijn twee versies (zie figuur 8): WAPGEG1, waarbij de staaf in x-richting 

in de eerste laag vanaf buitenzijde constructie ligt en het block WAPGEG2, 

waarbij de staaf in x-richting in de tweede laag ligt. 
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. .;sy 'S, (/) .. ~SY ASX X 1 (1) 
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figuur 8. De block's WAPGEG1 en WAPGEG2. 

Als attribuut-waarden worden alle gegevens uit het bestand CAR008.DAT 

meegegeven aan de diverse block's (zie bijlage 4 voor een omschrijving van 

deze attributen). Dit zijn voor beide richtingen de diameter, staafafstand, 
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staaflengte, laagaanduiding, overstek boven/links, overstek onder /rechts, 

laslengte boven/links en laslengte onder /rechts. 

- Hoe verder. 

Kies voor de optie 3:0PSLAAN uit het VERSIE1 submenu. 

13.16. De optie 3:0PSLAAN uit hetVERSIE1 submenu 

- Aktie op het scherm. 

Klik op de optie 3:0PSL.AAN uit het VERSIE1 submenu. 

- Welke routine. 

Door het klikken op de optie 3:0PSLAAN wordt een macro gestart en 

teruggesprongen naar het ONTWERP submenu. 

- Omschrijving routine. 

Met behulp van de macro wordt het nu bereikte tussenresultaat opgeslagen 

onder de naam CARD03. DWG. Deze tekening zou gebruikt kunnen worden als 

grafisch hulpmiddel voor een controlerende instantie. 

Na het opslaan van het tussenresultaat verschijnt het ONTWERP submenu weer 

op het scherm. 

- Hoe verder. 

Klik op de optie 3:BOVENWAPENING uit het ONTWERP submenu, en daarna op 

de optie 1 :LASLENGTE uit het VERSIE2A submenu. 

13.17. De optie 1 :LASLENGTE uit het VERSIE2A submenu 

- Aktie op het scherm. 

Klik op de optie 1 :LASLENGTE uit het VERSIE2A submenu. 
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- Welke routine. 

Door de keuze 3:BOVENWAPENING uit het ONTWERP submenu, wordt de 

routine BWVERSIE.LSP uitgevoerd. Vervolgens wordt naar het submenu 

VERSIE2A gesprongen (afhankelijk van resultaat routine BWVERSIE.LSP) en 

wordt door de optie 1 :LASLENGTE uit het VERSIE2A submenu te kiezen de 

routine LASLB.LSP uitgevoerd. 

- Omschrijving routine. 

In de routine BWVERSIE.LSP wordt bepaald op welke wijze het programma 

vervolgd moet worden. 

INDIEN KOLOMPLAAT EN S < 0.7 • BREIDTl: Kl(-VN< 
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figuur 9. De wapeningsbaan. 
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De bovenwapening wordt, ter plaatse van de kruisingen van de kolomstroken, 

bepaald aan de hand van de breedte van de wapeningsbaan en het feit of er 

wel of niet een kolomkop is geplaatst. In figuur 9 wordt duidelijk gemaakt 

wat de mogelijkheden zijn. Wordt een kolomplaat toegepast, dan kan het nodig 

zijn om de wapening in drie gebieden te verdelen. Ten eerste het gebied met 

een straal van r2, waar de extra wapening ter plaatse van de kolomkoppen 

geplaatst wordt, vervolgens een gebied met een breedte en lengte van de 

wapeningsbaan waarin 40% van de wapening uit het KK-vak moet worden 

geplaatst en tenslotte een gebied ter grootte van het KK-vak waar 60% van de 

wapening uit het KK-vak dient te worden geplaatst. 
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Blijkt echter dat de wapeningsbaan s groter is dan 0. 7* de breedte van het 

vak, dan hoeft in de breedterichting geen onderverdeling gemaakt te worden in 

40% en 60%. Ditzelfde geldt voor de lengterichting. Wordt ook geen kolomplaat 

geplaatst, dan vervalt de extra wapening. 

Aan de hand hiervan wordt aan de variabele BWVERSIE een waarde toegekend. 

Wordt geen kolomplaat toegepast dan wordt de waarde "1", wordt wel een 

kolomplaat toegepast, dan wordt de waarde "2". Vervolgens wordt hier een "A", 

"B" of "C" aan toegevoegd om kenbaar te maken hoeveel verdelingen er 

gemaakt moeten worden. Hieronder volgt een opsomming van de betekenis van 

de verschillende waarden van BWVERSIE: 

Geen kolomplaat: 

"1A": In beide richtingen is de wapeningsbaan s kleiner dan de 

afmeting van het KK-vak. 

"1 B": Alleen in de y-richting is de wapeningsbaan s kleiner dan de 

afmeting van het KK-vak. 

"1C": In beide richtingen is de wapeningsbaan s groter dan de 

afmetingen van het KK-vak. 

Wel een kolomplaat: 

"2A": In beide richtingen is de wapeningsbaan s kleiner dan de 

afmeting van het KK-vak. 

"2B": Alleen in de y-richting is de wapeningsbaan s kleiner dan de 

afmeting van het KK-vak. 

"2C": In beide richtingen is de wapeningsbaan s groter dan de 

afmetingen van het KK-vak. 

In de huidige opzet van AutoCARD is wederom gekozen voor de meest 

interessante routine, namelijk BWVERSIE "2A", en zijn de routines voor de 

andere versies weer deelverzamelingen van BWVERSIE "2A". Voor de andere 

versies zijn geen routines gemaakt en verschijnt een mededeling op het 

scherm, dat de routine nog niet gereed is. 

Vervolgens wordt dus over BWVERSIE "2A" gesproken, en hiertoe wordt naar 

het VERSIE2A submenu gesprongen. 



AutoCARD 1989 PAGINA 84 

Door de optie 1 :LASLENGTE te kiezen wordt de routine LASLB.LSP uitgevoerd. 

Op overeenkomstige wijze als besproken in paragraaf 13.13, worden op de 

maatgevende plaatsen de laslengten berekend. Het enige verschil met de routine 

LASL. LSP voor de onderwapening is, dat hier nog bepaald moet worden wat de 

diameter en staafafstand is voor 60% en 40% van het wapeningsmoment in het 

KK-vak. Dit gebeurt op dezelfde manier als in paragraaf 13.8 is beschreven. 

Aan de werking van de routine LAS LB. LSP wordt verder geen aandacht 

geschonken. 

Wel moet nog vermeld worden dat er nog een variabele versie wordt berekend, 

met dezelfde betekenis als in de routine LASL.LSP. Dit houdt dus in hoeveel 

netten er in de x- en y-richting geplaatst kunnen worden. De wijze van 

berekenen is dezelfde, alleen zijn de getallen anders. Ook hier zijn alleen voor 

bovenwapening "versie1", routines geschreven. 

- Hoe verder. 

Kies de optie 2:NETAFM uit het VERSIE2A submenu. 

13.18. De optie 2:NETAFM uit het VERSIE2A submenu 

- Aktie op het scherm. 

Kies de optie 2:NETAFM uit het VERSIE2A submenu, en geef antwoord op de 

vragen betreffende de minimale en maximale netafmetingen. 

- Welke routine. 

De routine NETAFM1 B.LSP wordt uitgevoerd. 

- Omschrijving routine. 

Ook deze routine vertoont veel overeenkomst met de routine NETAFM.LSP voor 

de onderwapening. De variabelen en berekende getallen zijn natuurlijk anders, 

maar de opzet is dezelfde. De berekende netafmetingen worden naar het 

bestand CARD10.DAT geschreven. 

Voor een uitgebreide beschrijving van deze routine wordt verwezen naar 

paragraaf 13.14. 



AutoCARD 1989 PAGINA 85 

- Hoe verder. 

Kies de optie 3:TEKENEN uit het VERSIE2A submenu. 

13.19. De optie 3:TEKENEN uit het VERSIE2A submenu 

- Aktie op het scherm. 

Klik op de optie 3:TEKENEN uit het VERSIE2A submenu. 

- Welke routine. 

De routine TEKATTB.LSP wordt uitgevoerd, waarna de lagen TXT03 en OBJ02 

worden leeggemaakt. De laag OBJ01 (onderwapening) wordt tijdelijk uitgezet, 

en de routine TEKNET1 B.LSP wordt uitgevoerd. 

- Omschrijving routine. 

Ook de routine TEKATTB.LSP lijkt sterk op de routine TEKATT.LSP. De 

gegevens worden hier echter gelezen uit de bestanden CARD09.DAT en 

CARD10. DAT en worden geschreven naar CARD11. DAT. Zodoende is het bestand 

CARD11.DAT het bestand waar de in te voeren attribuutwaarden voor de 

bovenwapening in staan vermeld. 

De routine TEKNET18.LSP is gelijk van opzet aan TEKNET1.LSP. De namen 

van de te plaatsen block's zijn WAPGEG3 en WAPGEG4 (zie figuur 10). Voor 

de bovenwapening worden niet alle netten apart geplaatst, maar worden uit 

symmetrie overwegingen een aantal netten gecopieerd, naar de plaats waar de 

netten hetzelfde zijn. Voor het wapeningsnet in de KK-vakken bijvoorbeeld, 

wordt het net drie maal gecopieerd. 



AutoCARD 1989 

VVAPGEG4 

0 
VGL 

DY - HY ~NIK 
SLY ff 1 1 

LASO LASRx 
LASB LASL I 

ovso OVSR 1 

OVSB OVSLx1~ 
ASY ASX ~icn 
LGY LGX 

figuur 10. De block's WAPGEG3 en WAPGEG4. 

- Hoe verder. 

Kies voor de optie 4:0PSLAAN uit het VERSIE2A submenu. 

13.20. De optie 4:0PSLAAN uit het VERSIE2A submenu 

- Aktie op het scherm. 

Klik op de optie 4:0PSL.AAN uit het VERSIE2A submenu. 

- Welke routine. 
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Door het klikken op de optie 4:0PSL.AAN wordt een macro gestart en 

teruggesprongen naar het AutoCARD menu. 

- Omschrijving routine. 

Met behulp van de macro wordt het nu bereikte tussenresultaat opgeslagen 

onder de naam CARD04.DWG. Deze tekening zou gebruikt kunnen worden als 

grafisch hulpmiddel voor een controlerende instantie. 

Na het opslaan van het tussenresultaat verschijnt het AutoCARD menu weer op 

het scherm. 
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- Hoe verder. 
Klik op de optie DATA: uit het AutoCARD menu. 

13.21. De optie DATA: uit het AutoCARD menu 

- Aktie op het scherm. 

Klik op de optie DATA: uit het AutoCARD menu. 

- Welke routine. 

Een macro wordt opgestart met een aantal AutoCAD commando's. 

- Omschrijving routine. 

Het commando A TTEXT wordt gestart, waarmee een zogenaamd "attribuut 

extractie" bestand kan worden aangemaakt. Hiervoor heeft AutoCAD een 

"template" bestand nodig, dit bestand is al gemaakt, het bevindt zich op de 

AutoCARD diskette, en is als het goed is gecopieerd naar de subdirectory 

CARD. Het bestand heet WAPEXT.TXT, de naam wordt automatisch ingevuld. 

Ook de naam van het bestand waarin de attribuut gegevens moeten komen te 

staan wordt automatisch gegeven. Dit bestand krijgt de naam CARD01.TXT17. 

Dit bestand wordt gebruikt bij de volgende optie in het hoofdmenu, NETTEN:. 

Hetzelfde bestand wordt gebruikt in het onderdeel Data rapportage, dat 

beschreven is in paragraaf 11.5, hier moet bij het inlezen van de gegevens dus 

de naam CARD01.TXT worden gebruikt. 

- Hoe verder. 

Om van de ontworpen netten tekeningen te maken, die gebruikt kunnen worden 

bij de fabricage, kan voor de optie NETTEN: worden gekozen. Is dit niet 

nodig, dan kan gestopt worden met één van de AutoCAD commando's QUIT of 

END, zie paragraaf 13.22 achter Hoe verder. 

17zie bijlage 3 voor een voorbeeld van een dergelijk bestand. 
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13.22. De optie NElTEN uit het AutoCARD menu 

- Aktie op het scherm. 

Klik op de optie netten uit het AutoCARD menu, klik vervolgens op het te 

tekenen net. Nadat een net is getekend, kan het opgeslagen worden door de 

optie OPSLAAN: te kiezen. Hier moet zelf een naam worden opgegeven. Dit 

mag iedere geldige DOS bestandsnaam zijn, zonder extensie, behalve de voor 

AutoCARD gereserveerde bestandsnamen CARD01 tjm CARD04 en CARDPROT. 

- Welke routine. 

Door het klikken op een bestaand netmerk nummer, wordt er voor gezorgd dat 

de laag OBJ03 leeg is. Daarna wordt de routine STAAF. LSP uitgevoerd. 

- Omschrijvinçi routine. 

De gegevens benodigd voor het uittekenen van de netten worden gelezen uit 

het bestand CARD01.TXT, dat zojuist met de optie DATA: is aangemaakt. Is 

vergeten om voor deze optie te kiezen, dan wordt daar melding van gemaakt. 

Het opstarten van de routine gebeurt door het nummer van het gewenste 

netmerk, mee te geven als variabele. In het bestand CARD01.TXT, waarvan in 

bijlage 3 een voorbeeld is gegeven, staan per netmerk alle gegevens op één 

regel. De gegevens die in de regel staan, zijn dezelfde die als attribuut zijn 

meegegeven tijdens het tekenen van de onder- en bovenwapening. De eerste 

regel uit het bestand wordt gelezen. Blijkt het hierin vermelde netmerk 

overeen te komen met het netmerk dat als variabele is meegegeven, dan kan 

meteen worden begonnen met het tekenen van het net. Is dit niet zo dan 

wordt net zolang een regel gelezen totdat het gewenste netmerk is gevonden. 

Is een netmerk opgegeven, dat niet bestaat in het wapeningsontwerp, dan 

wordt daar een melding van gegeven. 

De regel uit het bestand CARD01.TXT waar het net in beschreven staat is nu 

bekend. Uit deze regel worden de gegevens gehaald, door steeds een stuk van 

de regel toe te kennen aan een variabele. Aan de hand van de variabelen kan 

het net getekend worden. In beide richtingen worden de staven getekend, de 

dimensies worden erbij geplaatst en aangegeven wordt om welk net het gaat en 

wat de kendiameters van de staven zijn. Door nu te kiezen voor OPSLAAN:, 

kan de tekenening voor later gebruik worden opgeslagen. En vervolgens kan 
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een volgend net worden getekend. Kies voor de optie VORIG om terug te keren 

naar het AutoCARD menu. 

- Hoe verder. 

De ontwerpsessie in AutoCAD is afgerond, zodat met de optie STOPPEN: het 

programma kan worden verlaten. Door het klikken op deze optie wordt het 

AutoCAD commando "QUIT" "Y" uitgevoerd. Het AutoCAD hoofdmenu verschijnt 

op het scherm waaruit de optie "O. Exit AutoCAD" moet worden gekozen. Het 

AutoCARD hoofdmenu verschijnt op het scherm. 

Kies nu één van de opties 4. Data rapportage, 5. Laat bestand zien, 6. Hernoem 

bestanden of 7. Terug naar DOS. 

Op dit punt wordt weer terugverwezen naar hoofdstuk 11 paragraaf 11.5, hier 

wordt verdergegaan met de uitleg van de routines en te volgen handelingen 

voor de rest van de opties uit het AutoCARD hoofdmenu. 
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14. BESLUIT 

Aan de hand van de beschreven werkwijze voor het doorlopen van een wapenings

sessie is het mogelijk voor een middenveld van een vlakke plaatvloer een 

wapeningsontwerp in pasnetten te maken. Naast deze middenvelden komen in een 

constructie ook andere veldtypen voor, maar het patroon van de wapening zal 

daar niet veel afwijken van dat in een middenveld. Het programma genereert 

naast een wapeningsontwerp voor een middenveld, dus tevens een suggestie 

waarmee de rest van de vloer gewapend kan worden. 

Het belangrijkste resultaat van de ontworpen programmatuur is de mogelijkheid 

van het automatisch maken van een wapeningsontwerp, waardoor het programma 

als Computer Aided Design programma kan worden aangemerkt, in plaats van een 

Computer Aided Drafting programma. 

De tijdsduur benodigd voor het maken van een wapeningsontwerp is klein, zodat 

snel een aantal mogelijke varianten ontwikkeld kunnen worden, die met elkaar 

kunnen worden vergeleken. Vanwege de mogelijkheden tot het interactief werken, 

zijn deze varianten reëel. Aan de hand van de uitrekstaten kan de kostprijs van 

de wapening worden vergeleken. 

De grote voordelen van het tekenen van de wapening met de computer is naast de 

tijdwinst, het ter beschikking zijn van grote hoeveelheden informatie. Een aantal 

voorbeelden zijn daarvan gegeven; het uittekenen van de netten op een manier, 

zodat de netten meteen vervaardigd kunnen worden; de routines die geschreven 

zijn ter vervaardiging van de uitrekstaten. Tevens zijn de tussenresultaten die 

tijdens een ontwerpsessie worden aangemaakt zeer waardevol. De tekeningen met 

wapeningsmomenten en diameters en staafafstanden zouden direct naar Bouw- en 

Woningtoezicht gezonden kunnen worden. Daarnaast kan op een nuttige manier 

gebruikt gemaakt gaan worden van de CARD??. DAT bestanden en het CARD01. TXT 

bestand die tijdens een ontwerpsessie worden aangemaakt. Gedacht kan worden 

aan het CAD-CAM gebeuren (puntlasmachine aansturen met resultaten ontwerpses

sie) of het vervaardigen van labels waardoor fouten tijdens transport en uitvoe

ring voorkomen kunnen worden. 
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BIJLAGEN 



BIJLAGE 1. 

AutoLISP ROUTINES 



Deze bijlage is opgenomen in band 2, behorenden bij dit verslag. 

In deze band is tevens de diskette met de routines opgenomen. 

Indien U niet in het bezit bent van de tweede band en daarin geïnteresseerd 

bent, kunt U contact opnemen met: 

M.F. de Jonge 

Vestdijk 137 

5611 CB EINDHOVEN 

tel. 040-120351, 

of met de vakgroep Konstruktief Ontwerpen van de faculteit Bouwkunde. 



BIJLAGE 2. 

VARIABELEN IN AutoLISP ROUTINES 



Deze bijlage is opgenomen in band 2, behorenden bij dit verslag. 

In deze band is tevens de diskette met de routines opgenomen. 

Indien U niet in het bezit bent van de tweede band en daarin geïnteresseerd 

bent, kunt U contact opnemen met: 

M.F. de Jonge 

Vestdijk 137 

5611 CB EINDHOVEN 

tel. 040-120351, 

of met de vakgroep Konstruktief Ontwerpen van de faculteit Bouwkunde. 



BIJLAGE 3. 

BESCHRIJVING BESTANDEN CARD??.DAT 



Deze bijlage is opgenomen in band 2, behorenden bij dit verslag. 

In deze band is tevens de diskette met de routines opgenomen. 

Indien U niet in het bezit bent van de tweede band en daarin geïnteresseerd 

bent, kunt U contact opnemen met: 

M.F. de Jonge 

Vestdijk 137 

5611 CB EINDHOVEN 

tel. 040-120351, 

of met de vakgroep Konstruktief Ontwerpen van de faculteit Bouwkunde. 



BIJLAGE 4. 

BESCHRIJVING BLOCK'S WAPGEG1 t/m WAPGEG4 



Deze bijlage is opgenomen in band 2, behorenden bij dit verslag. 

In deze band is tevens de diskette met de routines opgenomen. 

Indien U niet in het bezit bent van de tweede band en daarin geïnteresseerd 

bent, kunt U contact opnemen met: 

M.F. de Jonge 

Vestdijk 137 

5611 CB EINDHOVEN 

tel. 040-120351, 

of met de vakgroep Konstruktief Ontwerpen van de faculteit Bouwkunde. 



BIJLAGE 5. 

HET AutoCARD MENU, LISTING EN GRAFISCHE WEERGAVE 
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BIJLAGE 6. 

GRAFISCHE WEERGAVE AutoCARD HOOFDMENU 
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BIJLAGE 7. 

STRUCTUUR DBASE BESTAND AUTOCARD.DBF 



Deze bijlage is opgenomen in band 2, behorenden bij dit verslag. 

In deze band is tevens de diskette met de routines opgenomen. 

Indien U niet in het bezit bent van de tweede band en daarin geïnteresseerd 

bent, kunt U contact opnemen met: 

M.F. de Jonge 

Vestdijk 137 

5611 CB EINDHOVEN 

tel. 040-120351, 

of met de vakgroep Konstruktief Ontwerpen van de faculteit Bouwkunde. 
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AutoCARD 1989 TUE 
ORDER : ! 

WERKNR: 

Menno de Jonge DATUM : 14-08-89 

Eindhoven 

/•□□ 
2600 

4□□ 1 t 
9 X 200 

t 
1 

î 0 
Il) 

1 Il) 

i ,_ -1 

i 
1 

i 
! 
1 

1 
! 
1 i 

1 1 
1 1 

1 
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i 
/ 0 

oi 0 
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:::l; X 
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N 

1 

i 
1 
i 
'. 
1 

i 

i 
i 

i 

1 
1 
1 

1 

i 1. 
,.., ,._ 

1_ - i 
0 

1 

Il) 
! Il) 

1 1 

1 
1 
1 

012 5 LifM. 

STAALKWALITEIT FEB 500 HKN. MATEN IN MM. 

AANTAL STAVEN DIAMETER LENGTE PER STAAF TOTALE LENGTE MASSA IN KG 

10 LANGSSTAVEN 0 12.5 5.300 5.3000 51.054 

22 DWARSSTAVEN 0 8.0 2600 57200 22.569 

MASSA PER NET: 7.3.62.3 

CLIENT: NET NUMMER: 

WERK : TEST AutoCARD 
1 



AutoCARD 1989 TUE 
ORDER : 

1 

WERKNR: i 
Menno de Jonge DATUM : 14-08-89 i 
Eindhoven l 

1 

i 

1 

3150 
1 

t375 j j 3751 12 X 200 

l 

î 0 
0 

1 

-.;j-
' 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
! 

' 

1 

1 

1 
i 

! 

1 0 ' 
1 0 

O' N 
0 ,1 

-.;j- X 
-.;j-

CX) 
..-

i 
1 

; 
1 
1 

1 

' 

L r,, i'-
,, 

0 1 
1 

0 1 

-.;j-

i 
1 

1 
1 07.0 01 î .5 

1 

i : 
' ; 
i 
1 

1 

STAALKWAUTEIT FEB 500 HKN. MATEN IN MM. ! 

AANTAL STAVEN DIAMffiR LENGTE PER STAAF TOTALE LENGTE MASSA IN KG ! 

13 LANGSSTAVEN ,s 11.5 4400 57200 46.636 i 
19 DWARSSTAVEN ,s 7.0 3150 59850 18.080 i 

MASSA PER NET: 64.716 

CUENT: NET NUMMER: 

WERK: TEST AutoCARD 1 

2 1 

1 



--------------- ------

AutoCARD 
Menno de Jonge 
Eindhoven 

1 

i 1 

1 

1989 

2200 

10 X 200 

+t= 
~5 

1------------- --· 
STAALKWALITEIT FEB 500 HKN. MATEN IN MM. 

AANTAL STAVEN DIAMETER LENGTE PER STAAF --
11 LANGSSTAVEN çJ" 11.0 4650 

24 DWARSSTAVEN çJ" 10.5 2200 

CLIENT: 

WERK : TEST AutoCARD 

TUE 
ORDER : 

WERKNR: 

DATUM : 14-08-89 

r '-

b 0 

TOTALE LENGTE MASSA IN KG 

51150 38.156 

52800 35.888 

MASSA PER NET: 74.044 

NET NUMMER: 

3 



AutoCARD 1989 TUE 
ORDER : 

WERKNR: 

Menno de Jonge 
Eindhoven 

Ll"l 
N 

2200 

8 X 200 

1 

1 l<f'10 " 

----------·--------------
STAALKWALITEIT FEB 500 HKN. MATEN IN MM. 

AANTAL STAVEN DlAMETER LENGTE PER STAAF 

9 LANGSSTAVEN i;f' 11.0 4650 

24 DWARSSTAVEN i;f' 10.5 2200 

CLIENT: 

WERK : TEST AutoCARD 

DATUM : 14-08-89 

r' '-

l l<f'1 1 .o 

TOTALE LENGTE MASSA IN KG 

41850 31.219 

52800 35.888 

MASSA PER NET: 67.107 

NET NUMMER: 

4 



AutoCARD 
Menno de Jonge 
Eindhoven 

1989 

2550 

25 X 100 

N 

0 
0 

0 N 
1() 
V X 
v 

N 
N 

1() 

013.5 

STAALKWALITEIT FEB 500 HKN. MATEN IN MM. 

AANTAL STAVEN DIAMETER LENGTE PER STAAF 

26 LANGSSTAVEN (S" 11.5 4450 

23 DWARSSTAVEN (S" 13.5 2550 

CUENT: 

WERK : TEST AutoCARD 

TUE 
ORDER : 

WERKNR: 

DATUM : 14-08-89 

. 

"" 

011. 5 

TOTALE LENGTE MASSA IN KG 

115700 94.333 

58650 65.897 

MASSA PER NET: 160.230 

NET NUMMER: 

6 



AutoCARD 1989 TUE 
ORDER : 

WERKNR: 

Menno de Jonge DATUM : 14-08-89 
Eindhoven 

1 
1 

1 

3350 1 

''75 
◄--

14 X 200 27!) 

0 
0 
l.() 

1 
1 

1 
0 
0 

1 0 N 
0 
CX) XI r-,") 

'tj-
~ 

+ r, lo<,... 

, 

0 

~ 
l.() 

010.5 

STAALKWALITEIT FEB 500 HKN. MATEN IN MM. 

AANTAL STAVEN DIAMETER LENGTE PER STAAF TOTALE LENGTE MASSA IN KG 

15 LA.NGSSTAVEN fi!" 10.5 3800 57000 38.742 

15 DWARSSTAVEN 0 6.5 3350 50250 13.089 

MASSA PER NET: 51.831 

CUENT: NET NUMMER: 

WERK: TEST AutoCARD 

7 



AutoCARD 
Menno de Jonge 
Eindhoven 

0 
L() 
-.t-

0 
0 g, N 

L() X 
'<t' 

co 

0 
L() 
v 

STAALKWALITEIT FEB 500 HKN. 

1989 TUE 
ORDER : 

WERKNR: 

DATUM : 14-08-89 

2175 

8 X 200 

1 r., ~ 

! 

1 

~ ~ 5 

MATEN IN MM. 

AANTAL STAVEN DIAMETER LENGTE PER STAAF TOTALE LENGTE MASSA IN KG 

9 LANGSSTAVEN (;J" 12.5 4500 40500 39.013 
--+-------+---------+-------------+------------. 

19 DWARSSTA\/EN (;J" 8.0 2175 41325 16.305 

MASSA PER NET: 55.318 

CUENT: NET NUMMER: 

WERK : TEST AutoCARD 

8 

1 



AutoCARD 
Menno de Jonge 
Eindhoven 

0 
0 

0 N 
0 
~i X 

1 IX) 

0 
LO 
~ 

STAALKWALITEIT FEB 500 HKN. 

1989 

2175 

7 X 200 

, 

lfil.Q. 

MATEN IN MM. 

TUE 
ORDER : 

' WERKNR: 

DATUM : 14-08-89 

-, "-

~5 

AANTAL SiAVEN DIAMETER LENGTE PER STAAF TOTALE LENGTE MASSA IN KG 

8 LANGSSTAVEN 0 12.5 4500 36000 34.678 

19 DWARSSTAVEN 0 8.0 2175 41325 16.305 

MASSA PER NET: 50.983 

CUENT: NET NUMMER: 

WERK : TEST AutoCARD 
9 

: 

i 
i 



Page No. 1 
14-08-89 

Diame:ter 
Staaf lengte 
Aant a 1 staven 
in x-richting. 

** Netmerk 
8.0 

2600 
22 

8.0 
2600 
22 

1 

** Subtotal ** 

** Netmerk 
11.5 
4400 
13 

11. 5 
4400 
13 

2 

** Subtotal ** 

** Netmerk 
10.5 
2200 
24 

3 

* * Subt ot a 1 * * 

** Netmerk 
10.5 
2200 
24 

4 

** Subtotal ** 

** Netmerk 
13.5 
2550 
23 

13.5 
2550 
23 

6 

OVERZICHT ONTWORPEN PASNETTEN 
(per merk getotaliseerd) 

Diameter 
Staaf lengte 
Aantal staven 
in y-richting. 

12.5 
5300 
10 

12.5 
5300 
10 

7.0 
3150 
19 

7.0 
3150 
19 

11.0 
4650 
11 

11. 0 
4650 
9 

11.5 
4450 
26 

ll. 5 
4450 
26 

Totale Totale 
staaf lengte staaflengte 

in in 
x-richting. y-richting. 

57200 53000 

57200 53000 

57200 59850 

57200 59850 

52800 51150 

52800 41850 

58650 115700 

58650 115700 

Totaal 
gewicht 
per net 
in kg. 

73. 68 

73.68 

147.36 

64.77 

64.77 

129.54 

74. lC 

74. lC 

67.16 

67.16 

160.36 

160.36° 



Page No. 2 
14-08-89 

OVERZICHT ONTWORPEN PASNETIEN 
(per merk getotaliseerd) 

Diameter Diameter Totale Totale Totaal 
Staaf lengte Staaf lengte staaf lengte staaf lengte gewicht 
Aantal staven Aantal staven in in per net 
in x-richting. in y-richting. x-richting. y-richting. in kg. 

13.5 11.5 58650 115700 160.36 
2550 4450 
23 26 

13.5 11.5 58650 115700 160.36 
2550 4450 
23 26 

** Subtotal ** 
641. 44 

** Netmerk 7 
10.5 6.5 57000 50250 51. 87 
3800 3350 
15 15 

10.5 6.5 57000 50250 51. 87 
3800 3350 
15 15 

** Subtotal ** 
103.75 

** Netmerk 8 
8.0 12.5 41325 40500 55.36 

2175 4500 
19 9 

8.0 12.5 41325 40500 55.36 
2175 4500 
19 9 

** Subtotal ** 
110.73 

** Netmerk 9 
8.0 12.5 41325 36000 51.02 

2175 4500 
19 8 

8.0 12.5 41325 36000 51.02 
2175 4500 
19 8 

** Subtotal ** 
102.0S 

*** Total *** 
1376.12 



Page No. 1 
14-08-89 

OVERZICHT ONTWORPEN PASNEITEN 
(gesorteerd op diameter in x-richting) 

Diameter Staaf lengte Aantal Totale Totaal gewicht 
in mm. in mm. staven. staaf lengte per 

in mm. staaf diameter 

** Diameter. 8.0 
8.0 2600 22 57200 22.59 
8.0 2600 22 57200 22.59 
8.0 2175 19 41325 16.32 
8.0 2175 19 41325 16.32 
8.0 2175 19 41325 16.32 
8.0 2175 19 41325 16.32 

** Subtotal ** 
13900 120 279700 110.45 

** Diameter. 10.5 
10.5 2200 24 52800 35.92 
10.5 2200 24 52800 35.92 
10.5 3800 15 57000 38.77 
10.5 3800 15 57000 38.77 

** Subtotal ** 
12000 78 219600 149.38 

** Diameter. 11.5 
11.5 4400 13 57200 46.67 
11.5 4400 13 57200 46.67 

** Subtotal ** 
8800 26 114400 93.35 

** Diameter. 13.5 
13.5 2550 23 58650 65.95 
13.5 2550 23 58650 65.95 
13.5 2550 23 58650 65.95 
13.5 2550 23 58650 65.95 

** Subtotal ** 
10200 92 234600 263.80 

*** Total *** 
44900 316 848300 616.98 



Page No. 1 
14-08-89 

OVERZICHT ONTWORPEN PASNETTEN 
(gesorteerd op diameter in y-richting) 

Diameter Staaf lengte Aantal Totale Totaal gewicht 
in mm. in mm. staven. staaf lengte pe:r 

in mm. staaf diameter 

** Diameter. 6.5 
6.5 3350 15 50250 13.10 
6.5 3350 15 50250 13.10 

** Subtotal ** 
6700 30 100500 26.20 

** Diameter. 7.0 
7.0 3150 19 59850 18.09 
7.0 3150 19 59850 18.09 

** Subtotal ** 
6300 38 119700 36.19 

** Diameter. 11.0 
11.0 4650 11 51150 38.19 
11.0 4650 9 4185() 31.24 

** Subtotal ** 
9300 20 93000 69.43 

** Diameter. 11.5 
11.5 4450 26 115700 94.41 
11.5 4450 26 115700 94.41 
11.5 4450 26 115700 94.41 
11. 5 4450 26 115700 94.41 

** Subtotal ** 
17800 104 462800 377.64 

** Diameter. 12.5 
12.5 5300 10 53000 51.10 
12.5 5300 10 53000 51.10 
12.5 4500 9 40500 39.04 
12.5 4500 9 40500 39.04 
12.5 4500 8 36000 34.71 
12.5 4500 8 36000 34.71 

** Subtotal ** 
28600 54 259000 249.69 

*** Total *** 
68700 246 1035000 759.15 



BIJLAGE 9. 

TURBO PASCAL ROUTINES 



Deze bijlage is opgenomen in band 2, behorenden bij dit verslag. 

In deze band is tevens de diskette met de routines opgenomen. 

Indien U niet in het bezit bent van de tweede band en daarin geïnteresseerd 

bent, kunt U contact opnemen met: 

M.F. de Jonge 

Vestdijk 137 

5611 CB EINDHOVEN 

tel. 040-120351, 

of met de vakgroep Konstruktief Ontwerpen van de faculteit Bouwkunde. 



BIJLAGE 10. 

DBASE 111 PLUS PROGRAMMA'S 



Deze bijlage is opgenomen in band 2, behorenden bij dit verslag. 

In deze band is tevens de diskette met de routines opgenomen. 

Indien U niet in het bezit bent van de tweede band en daarin geïnteresseerd 

bent, kunt U contact opnemen met: 

M.F. de Jonge 

Vestdijk 137 

5611 CB EINDHOVEN 

tel. 040-120351, 

of met de vakgroep Konstruktief Ontwerpen van de faculteit Bouwkunde. 



BIJLAGE 11. 

VOORBEELDEN INVOERBESTANDEN 



Deze bijlage is opgenomen in band 2, behorenden bij dit verslag. 

In deze band is tevens de diskette met de routines opgenomen. 

Indien U niet in het bezit bent van de tweede band en daarin geïnteresseerd 

bent, kunt U contact opnemen met: 

M.F. de Jonge 

Vestdijk 137 

5611 CB EINDHOVEN 

tel. 040-120351, 

of met de vakgroep Konstruktief Ontwerpen van de faculteit Bouwkunde. 
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;AutoCARD 1989 
; 
;Laatste verandering: 05-07-1989 
;+----------------------+ 
; 1 ACAD. LSP 1 

,+----------------------+ . , 
(setq stime (getvar "TDINDWG")) 
( defun wtxt () 

(setq x (getvar 11 DWGNAME") 

) 

b (* (- (getvar "TDINDWG") stime) 24.0) 
fpl (open "diary.txt" "a") 

(write-line (strcat "Datum: 11 

PAGINA 

(substr (rtos (getvar "CDATE") 2 O) 7 2) 

) 
fpl 

) 

Il_ Il 

Il_ Il 
(substr (rtos (getvar "CDATE") 2 0) 5 2) 

(substr (rtos (getvar "CDATE") 2 O) 3 2) 
" Gebruiker: "uname 
11 Tekening: "x 

(princ (strcat "Teken tijd: " (itoa (fix b)) "uren, " 
(itoa (fix (setq c (* (- b (fix b)) 60.0)))) 
" minuten, " 

2 

( i toa (fix ( * ( - c ( fix c) ) 6 O • O) ) ) " seconden. " 
) 
fpl 

(defun wcdf () 
(setq fpl (open "diary.cdf" "a")) 
(write-line 

(strcat 
Il Il 

' 
( chr 34) ( substr uname 1 25) ( chr 34) 
(chr 34) x (chr 34) "," (chr 34) 
(substr (rtos (getvar "CDATE") 2 0) 
(substr (rtos (getvar "CDATE") 2 0) 
(substr (rtos (getvar "CDATE") 2 O) 

7 2) 11
-

11 

5 2) 11
-

11 

3 2) (chr 34) 
" , " ( i toa (fix b) ) " , " 
( i toa (fix ( * ( - b (fix b) ) 6 o. o) ) ) 11 , 

11 

) 
fpl 

) 

( i toa (fix ( * ( - c (fix c) ) 6 o. o) ) ) 

(close fpl) 
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(defun log(/ ad) 
(setq a (getvar "CMDECHO")) 
(setvar "CMDECHO" 0) 
(if (/= uname nil) 

(progn 
(setq 

d uname 

PAGINA 3 

uname (getstring t (strcat "\nGeef Uw naam<" uname 11 >: 11 

) 
(if (or 

) 

) 
(while (or 

) 

(= uname nil) 
(= uname "") 

(setq uname d) 

(= uname nil) 
(= uname "") 

) 

(setq uname (getstring t 11 \nGeef Uw naam-->")) 
) 

) 

(setvar "CMDECHO" a) 
(princ) 
(princ "\nBegin met SETUP= uitvoeren setup routine") 

(defun C:END (/ X b C fpl) 
(setvar "CMDECHO" 0) 
(wtxt) 
(princ 11

-- ENDED (Rel.10) .\n\n" fpl) 
(close fpl) 
(wcdf) 
(command ".END") 

) 
(defun C:QUIT (/ X b C fpl) 

(setvar "CMDECHO" 0) 
(wtxt) 
(princ "-- QUIT (Rel.10) .\n\n" fpl) 
(close fpl) 
(wcdf) 
(command 11 .QUIT") 
(princ) 
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(defun C:SAVE (/ X b C fpl) 
(setq a (getvar "CMDECHO")) 
(setvar "CMDECHO" 0) 
(wtxt) 
(princ "-- SAVED (Rel.10) .\n\n" fpl) 
(close fpl) 
(wcdf) 
(command ".SAVE") 
(setq stime 

(getvar "TDINDWG") 
) 
(setvar "CMDECHO" 0) 
(princ) 

(defun S::STARTUP (/ a) 
(setq a (getvar "CMDECHO")) 
(setvar "CMDECHO" 0) 
(command "UNDEFINE" "END" 

"UNDEFINE" "SAVE" 
"UNDEFINE" "QUIT" 

) 
(log) 
(setvar "CMDECHO" a) 
(princ) 

) 
(princ) 

PAGINA 4 
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;Autocard 1989 . , 
;Laatste verandering: 20-07-1989 
;+----------------------+ 
; 1 BEPLAAG. LSP 1 

,+----------------------+ 
, 
(defun beplaag ( / fpl fp2 a dl hl d2 h2 11 12) 

(princ "\nBepalen laagaanduiding staven ... ") 
(setq fpl (open "CARD02.DAT" "r") 

fp2 ( open "CARD03. DAT" "w") 
a O 

) 
(while (< a 17) 

(setq dl (atof (read-line fpl)) 
hl (atof (read-line fpl)) 
d2 (atof (read-line fpl)) 
h2 (atof (read-line fpl)) 

) 

) 
(if (> (/ (* dl dl) hl) (/ (* 

(progn 
(setq 11 1) (setq 12 2) 

) 
(progn 

(setq 11 2) (setq 12 1) 
) 

) 
(write-line (rtos 11 2 0) fp2) 
(write-line (rtos dl 2 1) fp2) 
(write-line (rtos hl 2 0) fp2) 
(write-line (rtos 12 2 0) fp2) 
(write-line (rtos d2 2 1) fp2) 
(write-line (rtos h2 2 0) fp2) 
(setq a (1+ a)) 

(close fp2) 
(close fpl) 

(princ) 
) 
(princ) 

d2 d2) h2)) 

PAGINA 5 
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;Autocard 1989 . 
' ;Laatste verandering: 27-07-1989 
;+----------------------+ ;I BWVERSIE.LSP I 
;+----------------------+ . 
' (defun bwversie ( / s bkky bkkx) 

(princ "\nBezig .•• Bepalen versie bovenwapening (i.v.m. 
wapeningsbaan) ..• ") 

(setq s (/ (+ (* r2 5) (* 3 (/ hlt 2))) 2)) 
(if (<= (/ ly lx) 2) 

(setq bkky (* 0.25 ly)) 
(setq bkky (* 0.50 lx)) 

) 
(setq bkkx (* 0.25 lx)) 
(if (= (- hlt ht) 0.0) 

(progn 
(setq bwversie "lC") 
(if (< s (* 0.7 bkky)) 

(progn 

) 
) 
(progn 

(setq bwversie "1B") 
(if (< s (* 0.7 bkkx)) 

(setq bwversie "lA") 

(setq bwversie "2C") 
(if (< s (* 0.7 bkky)) 

(progn 

) 
(princ) 

) 
(princ) 

(setq bwversie "2B") 
(if (< s (* 0.7 bkkx)) 

(setq bwversie "2A") 

6 
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;AutoCARD 1989 . , 
;Laatste varandering: 20-07-1989 
;+----------------------+ 
: 1 DIAM. LSP 1 

,+----------------------+ . , 
(defun BER0l ( / c2) 

(princ"\nBereken hefboomsarm vloerveld en kolomplaat ... ") 
(setq hlt (+ ht hkp) 

c2 c3) 
(if (< (- c2 (/ hlt 2)) c3) 

(setq r2 c3) 
(setq r2 (- c2 (/ hlt 2))) 

) 
(setq amin (* wappercmin 10 ht) 

h (* 0.9 ht) 
hl (* 0.9 hlt) 

) 
(princ) 

) 
(princ) 

(defun DIAM ( / a b dl d2 mw fpl fp2) 
(princ "\nBerekenen staafdiameters en staafafstanden ... ") 
(setq fpl (open "CARDOl.DAT" "r")) 
( setq fp2 ( open "CARD02. DAT" "w") ) 
(setq a 0) 
(while (< a 34) 

(setq d2 400.0 
b 2.5 
dl 100.0 
m (atof (read-line fpl)) 

) 
(if (and (/= a 12) (/= a 13) (/= a 

(/= a 26) (/= a 27) (/= a 
) 

18) (/= a 19) 
32) (/= a 33) 

(setq w (* (/ (abs m) (/ (* (/ 500 1. 7) h) 1000)) 1.7)) 
(setq w (* (/ (abs m) (/ (* (/ 500 1. 7) hl) 

) 
(if (and (/= a 1) (/= a 2) (/= a 6) (/= a 9) 

(/= a 14) (/= a 21) (/= a 23) (/= a 28) 
) 
(if (< w amin) (setq w amin)) 

1000)) 1.7)) 

7 
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) 

(while (> dl 13.5) 
(setq d2 (/ d2 2) 

b (* b 2) 
dl (/ 

(float 
(fix 

(+ 
(* 

) 
2) 

) 

) 

( sqrt (/ ( * w 4) ( * b pi) ) ) 
2) 

1) 

(write-line (rtos dl 2 1) fp2) 
(write-line (rtos d2 2 0) fp2) 
( setq a ( 1 + a) ) 

(close fpl) 
(close fp2) 
(princ) 

) 
(princ) 
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;Autocard 1989 . , 
;Laatste verandering: 20-07-1989 
;+----------------------+ 
;I DIAM2.LSP 1 
;+----------------------+ . , 
(defun diam2 ( / fpl fp2 a 11 dl hl 12 

(princ "\nControleren diameters ... ") 
(setq fpl (open "CARD04.DAT" "r")) 
(setq fp2 (open "CARD04A.DAT" "w")) 
(setq a O) 
(while (< a 17) 

(setq 11 (atof 
dl (atof 
hl (atof 
12 (atof 
d2 (atof 
h2 (atof 

) 

(read-line 
(read-line 
(read-line 
(read-line 
(read-line 
(read-line 

(setq dmax (max dl d2) 
dmin (min dl d2) 

) 

fpl)) 
fpl)) 
fpl)) 
fpl)) 
fpl)) 
fpl)) 

(if (< dmin 5.0) (setq dmin 5.0)) 
(if (<= (/ dmin dmax) 0.6) 

(setq dmin 

d2 h2 dmin dmax) 

PAGINA 

(/ (float (fix (+ (* (* 0.6 dmax) 2) 1))) 2) 
) 

) 
(if (= dmax dl) 

(setq dl 
d2 

(setq dl 
d2 

) 
(write-line 
(write-line 
(write-line 
(write-line 
(write-line 
(write-line 
(setq a (l+ 

) 
(close fp2) 
(close fpl) 

dmax 
dmin) 
dmin 
dmax) 

(rtos 
(rtos 
(rtos 
(rtos 
(rtos 
(rtos 
a)) 

11 2 0) fp2) 
dl 2 1) fp2) 
hl 2 0) fp2) 
12 2 0) fp2) 
d2 2 1) fp2) 
h2 2 0) fp2) 

(setq fpl (open "CARD04A.DAT" "r")) 
( setq fp2 ( open "CARD04. DAT" "w") ) 
(setq a O) 
(while (< a 102) 

) 

(setq b (read-line fpl)) 
(write-line b fp2) 
(setq a (l+ a)) 

(close fp2) 
(close fpl) 

9 



AutoCARD 1989 

(princ) 
) 
(princ) 
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;AutoCARD 1989 
, 
;Laatste verandering: 14-07-1989 
;+----------------------+ 
; 1 DIAMNEW. LSP 1 

;+----------------------+ . , 
(defun diamnew (/el fpl abc d fp2 fp3) 

(princ "\nVerzamelen gegevens diameters en staafafstanden ... 11 ) 

(setq fpl (open "CARD05.DAT" "w")) 
(setq el (entnext)) 
(while el 

(if (and 

) 

) 

(egual (cdr (assoc o (entget el))) "ATTRIB") 
(or 

(egual (cdr (assoc 2 (entget el))) "DIAM") 
( egual ( cdr ( assoc 2 ( entget el) ) ) "H.O. H. ") 

) 

(progn 
(write-line (cdr (assoc 1 (entget el))) fpl) 
(terpri) 

(setq el (entnext el)) 
) 
(close fpl) 
(setq fpl (open "CARD05.DAT" "r") 

fp2 (open "CARD04.DAT" "r") 
fp3 ( open "CARD06. DAT" "w") 

) 
(setq d 0) 
(while (< d 34) 

) 

(setq a (atof (read-line fp2)) 
b (atof (read-line fpl)) 
c (atof (read-line fpl)) 

) 
(read-line fp2) 
(read-line fp2) 
(write-line (rtos a 2 0) fp3) 
(write-line (rtos b 2 1) fp3) 
(write-line (rtos c 2 0) fp3) 
(setq d (l+ d)) 

(close fp3) 
(close fp2) 
(close fpl) 
(princ) 

) 
(princ) 
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;AutoCARD 1989 . , 
;Laatste verandering: 10-07-1989 
,+----------------------+ 
:1 ENTILAAG.LSP 1 

,+----------------------+ 
(defun entilaag (laag) 

(command "LAYER" "S" laag"") 
( command "LINE" "1 , 1" "2 , 2 11 1111 ) 

( command "LA YER" "s" "o" 1111 
) 

(setq laag nil) 
(princ) 

) 
(princ) 
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;AutoCARD 1989 
, 
;Laatste verandering: 05-07-1989 
;+-----------------------------------------------------+ 
; ENTLST.LSP 
; Deze routine print alle entiteiten op het scherm 
; die betrekking hebben op de getekende boven- en· 
; onderwapening, met bijbehorende waarden. 
; Dus de block's BOVWAPl, BOVWAP2, ONDWAPl en ONDWAP2. 

,+-----------------------------------------------------+ . , 
(defun C:entlst (/el) 

(setq el (entnext)) 
(while el 

(if (or 
(and 

(equal (cdr (assoc O (entget el))) "INSERT") 
(or 

) 
) 

(equal (cdr 
(equal (cdr 
(equal (cdr 
(equal (cdr 

(assoc 
(assoc 
(assoc 
(assoc 

2 (entget 
2 (entget 
2 (entget 
2 (entget 

el))) 
el))) 
el))) 
el))) 

"BOVWAPl Il) 
"ONDWAPl") 
11 BOVWAP2 11 ) 

11 0NDWAP2 11 ) 

(equal (cdr (assoc O (entget el))) "ATTRIB") 
(equal (cdr (assoc O (entget el))) "SEQEND") 

) 
(progn 

) 

(print (entget el)) 
(terpri) 

(setq el (entnext el)) 
) 
(princ) 

) 
(princ) 
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;AutoCARD 1989 . 
' ;Laatste verandering: 05-07-1989 
;+--------------------------------------------+ 
; ENTLST0.LSP 
; Deze routine print alle entiteiten uit 
; de database van de tekening op het scherm. 

;+--------------------------------------------+ . 
' (defun C:entlst (/el) 

(setq el (entnext)) 
(while el 

(print (entget el)) 
(terpri) 

(setq el (entnext el)) 
) 
(princ) 

) 
(princ) 

PAGINA 14 
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;Autocard 1989 . 
' ;Laatste verandering: 20-07-1989 
;+----------------------+ 
:1 HEFBOOM.LSP 1 

;+----------------------+ . 
' 
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(defun hefboom ( / fpl fp2 fp3 a ml m2 11 12 dl d2 hl h2 bl b2 
hbl hb2 wl w2) 

(princ "\nAanpassen diameters aan werkelijke hefboomsarm ... ") 
(setq fpl (open "CARD0l.DAT" "r") 

fp2 ( open "CARD03. DAT" "r") 
fp3 ( open "CARD04. DAT" "w") 
a o 

) 
(while (< a 17) 

(setq ml (atof (read-line fpl)) 
m2 (atof (read-line fpl)) 
11 (atof (read-line fp2)) 
dl (atof (read-line fp2)) 
hl (atof (read-line fp2)) 
12 (atof (read-line fp2)) 
d2 (atof (read-line fp2)) 
h2 (atof (read-line fp2)) 

) 
(cond ({= hl 200.0) (setq bl 5. 0)) 

({= hl 100.0) (setq bl 10.0)) 
((= hl 50.0) (setq bl 20.0)) 
( (= hl 25. 0) (setq bl 40.0)) 
((= hl 12.5) (setq bl 80.0)) 

) 
(cond ((= h2 200.0) (setq b2 5. 0)) 

((= h2 100.0) (setq b2 10.0)) 
((= h2 50.0) (setq b2 20.0)) 
((= h2 25. 0) (setq b2 40.0)) 
((= h2 12.5) (setq b2 80.0)) 

) 
(if (= 11 1) 

(progn 
(if (and (/= a 6) (/= a 9) (/= a 13) (/= a 16) 

) 

) 

(setq hbl (- ht dekking (/ dl 2))) 
(setq hbl (- hlt dekking (/ dl 2))) 

(if (and (/= a 6) (/= a 9) (/= a 13) (/= a 16) 
) 

) 

(setq hb2 (- ht dekking dl (/ d2 2))) 
(setq hb2 (- hlt dekking dl (/ d2 2))) 
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) 

) 

(progn 

) 

(if (and (/= a 6) (/= a 9) (/= a 13) (/= a 16) 
) 

) 

(setq hbl (- ht dekking d2 (/ dl 2))) 
(setq hbl (- hlt dekking d2 (/ dl 2))) 

(if (and (/= a 6) (/= a 9) (/= a 13) (/= a 16) 
) 

) 

(setq hb2 (- ht dekking (/ d2 2))) 
(setq hb2 (- hlt dekking (/ d2 2))) 

(setq wl (* (/ (abs ml) (/ (* (/ 500 1. 7) hbl) 1000)) 
(setq w2 (* (/ (abs m2) (/ (* (/ 500 1. 7) hb2) 
(if (and (/= a 0) (/= a 4) (/= a 10) (/= a 11) 

(/= a 1) (/= a 3) (/= a 7) (/= a 14) 
) 
(progn 

(if (< wl amin) (setq wl amin)) 
(if (< w2 amin) (setq w2 amin)) 

) 

1000)) 

(cond ((= a O) (if (< wl amin) (setq wl amin))) 
((= a 4) (if (< wl amin) (setq wl amin))) 
((= a 10) (if (< wl amin) (setq wl amin))) 
((= a 11) (if (< wl amin) (setq wl amin))) 
((= a 1) (if (< w2 amin) (setq w2 amin))) 
( (= a 3) (if (< w2 amin) (setq w2 amin))) 
((= a 7) (if (< w2 amin) (setq w2 amin))) 
( (= a 14) (if (< w2 amin) (setq w2 amin))) 

) 
(setq dl 

(/ (float (fix (+ (* 

(setq d2 

(sqrt (/ (* 
2) 1))) 2)) 

(/ (float (fix (+ (* 

(write-line 
(write-line 
(write-line 
(write-line 
(write-line 
(write-line 
(setq a (1+ 

(rtos 
(rtos 
(rtos 
(rtos 
(rtos 
(rtos 
a)) 

(sqrt (/ (* 
2) 1))) 2)) 

11 2 0) fp3) 
dl 2 1) fp3) 
hl 2 0) fp3) 
12 2 0) fp3) 
d2 2 1) fp3) 
h2 2 0) fp3) 

wl 4) (* bl pi))) 

w2 4) (* b2 pi))) 

(close fp3) 
(close fp2) 
(close fpl) 

(princ) 
) 
(princ) 

1. 7)) 
1.7)) 
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;AutoCARD 1989 . , 
;Laatste verandering: 20-07-1989 
;+----------------------+ 
:1 INVALG.LSP 1 

;+----------------------+ 
; 
(apply '(lambda (/abc de f g) 

(vmon) 
(terpri) 

PAGINA 17 

(princ "Kies waarde uit aangeboden reeks of return voor 
<default> ... ") 

(terpri) 
(while (and 

(/= 
(/= 
(/= 

) 

betonkwal "B15") 
betonkwal "B35") 
betonkwal "B55") 

(setq betonkwal 
(strcase 

(/= betonkwal "B25 11 ) 

(/= betonkwal "B45") 
(/= betonkwal "") 

(getstring "\nGeef betonkwaliteit 
B15,<B25>,B35,B45,B55 ... " 

) 

) 
(while (and 

) 

) 

(/= cemklas "A") (/= cemklas "B") 
(/= cemklas "C") (/= cemklas "") 

(setq cemklas 
(strcase 

) 
) 

(getstring "\nGeef cementklasse <A>,B,c ... ") 

(while (and 

) 

) 

(/= milieu "DROOG") (/= milieu "VOCHTIG") 
(/= milieu "AGGRESSIEF") (/= milieu 1111

) 

(setq milieu 
(strcase 

(getstring 
"\nin welk milieu bevindt vloer zich 

DROOG,<VOCHTIG>,AGGRESSIEF •.. 11 

) 

(if (= betonkwal "") (setq betonkwal "B25")) 
(if (= cemklas "") (setq cemklas "A")) 
(if (=milieu"") (setq milieu "VOCHTIG")) 
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(if (= betonkwal "B15") 
(eend ( (= milieu "DROOG") (setg dekking 20.0)) 

((= milieu "VOCHTIG") (setg dekking 30.0)) 
((= milieu "AGGRESSIEF") (setg dekking 40.0)) 

) 
(eend ( (= milieu "DROOG") (setg dekking 20.0)) 

) 

( (= milieu "VOCHTIG") (setg dekking 30. 0)) 
((=milieu "AGGRESSIEF") (setg dekking 35.0)) 

(setg wapperemin 0.15) 
(setg staalkwal "FeB500") 
(setg a (streat "Betonkwaliteit "betonkwal) 

b (streat "Cementklasse : "eemklas) 
e (streat "Milieu "milieu) 
d (streat "Dekking : " (rtos dekking 2 O) "mm") 
e (streat "Minimum Wappere. : " (rtos wapperemin 2 2) 

"% (vast gegeven voor vloeren met FeB500)") 
f (streat "Staalkwaliteit : "staalkwal 

11 (vast gegeven voor pasnetten)") 
) 
(textser) 
(terpri) 
(terpri) 
(terpri) 
(prine "De volgende gegevens zijn vastgesteld aan de hand van 

Uw invoer: ... ") 
(terpri) 
(terpri) 
(prine a) (terpri) 
(prine b) (terpri) 
(prine e) (terpri) 
(prine d) (terpri) 
(prine e) (terpri) 
(prine f) (terpri) 
(terpri) 
(terpri) 
(terpri) 
(terpri) 
(terpri) 
(terpri) 
(terpri) 
(terpri) 
(terpri) 
(terpri) 
(terpri) 
(terpri) 
(terpri) 
(terpri) 
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) 

(setq g (strcase (getstring "\nZijn deze gegevens juist 
(<J>/N) ... ?"))) 

(if (or (= g nil) (= g "")) (setq g "J")) 
(if (= g "J") (graphscr) 

) 
(terpri) 

(progn 
(setq betonkwal nil cemklas nil milieu nil 

dekking nil) 
(load "invalg") 

(princ "\nGa verder met invoer optie 2:GEOMETRIE") 
(princ) 

1 () 

) 
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;AutoCARD 1989 . , 

BIJLAGE AutoLISP ROUTINES 

;Laatste verandering: 18-07-1989 
,+----------------------+ 
:1 INVDIAM.LSP 1 

;+----------------------+ . , 

PAGINA 20 

(defun INVDIAM ( / g b c ptl pt2 pt3 pt4 pt5 pt6 pt7 pt8 pt9 ptl0 
ptll pt12 ptl3 ptl4 ptl5 ptl6 ptl7 fpl a ip 
ra e d f) 

(princ "\nBezig ... Gekozen diameters en staafafstanden worden 
ingeschreven ... ") 

(setg g (getvar "cmdecho")) 
(setvar "cmdecho" 0) 
(setg b (getvar "blipmode")) 
(setvar "blipmode" 0) 
(setg c (getvar "regenmode")) 
(setvar "regenmode" 0) 
(setg ptl (list (+ bpx (* 25 (/ ly 32) ) ) 

(+ bpy (* 19 (/ lx 16))) 
) 

pt2 (list (+ bpx (* 29 (/ ly 32))) 
(+ bpy (* 17 (/ lx 16))) 

) 
pt3 (list (+ bpx (* 25 (/ ly 32))) 

(+ bpy (* 11 (/ lx 16))) 
) 

pt4 (list (+ bpx (* 29 (/ ly 32))) 
(+ bpy (* 9 (/ lx 16))) 

) 
pt5 (list (+ bpx (* 25 (/ ly 32))) 

(+ bpy (* 3 (/ lx 16))) 
) 

pt6 (list (+ bpx (* 29 (/ ly 32))) 
(+ bpy (/ lx 16)) 

) 
pt7 (list (+ bpx (* 9 (/ ly 32))) 

(+ bpy (* 19 (/ lx 16) ) ) 
) 

pts (list (+ bpx (* 13 (/ ly 32) ) ) 
(+ bpy (* 17 (/ lx 16))) 

) 
pt9 (list (+ bpx (* 13 (/ ly 32))) 

(+ bpy (* 9 (/ lx 16))) 
) 

ptl0 (list (+ bpx (* 9 (/ ly 32))) 
(+ bpy (* 3 (/ lx 16))) 

) 
ptll (list (+ bpx (* 13 (/ ly 32))) 

(+ bpy (/ lx 16)) 
) 

pt12 (list (- bpx (* 7 (/ ly 32))) 
(+ bpy (* 19 (/ lx 16))) 

) 
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ptl3 (list (- bpx (* 3 (/ ly 32))} 
(+ bpy (* 17 (/ lx 16)}) 

) 
ptl4 (list (- bpx (* 7 (/ ly 32)}) 

(+ bpy (* 11 (/ lx 16)}) 
) 

ptl5 (list (- bpx (* 3 (/ ly 32))) 
(+ bpy (* 9 (/ lx 16))) 

) 
ptl6 (list (- bpx (* 7 (/ ly 32) ) ) 

(+ bpy (* 3 (/ lx 16))) 
) 

ptl7 (list (- bpx (* 3 (/ ly 32))) 
(+ bpy (/ lx 16)) 

) 
) 
(command "LAYER" 11 S 11 "TXT03 11 Il Il ) 

(setq fpl (open "CARD04.DAT" "r")) 
(setq a 0) 
(while (< a 34) 

(cond ((= a 0) (setq ip pt4 ra 270 e 0)) 
((= a 1) (setq ip pt4 ra o e 0)) 
((= a 2) (setq ip pt8 ra 270 e 0)) 
((= a 3) (setq ip pt8 ra o e 0)) 
((= a 4) (setq ip pt9 ra 270 e 0)) 
((= a 5) (setq ip pt9 ra 0 e 0)) 
((= a 6) (setq ip ptll ra 270 e 0)) 
((= a 7) (setq ip ptll ra 0 e 0)) 
((= a 8) (setq ip pt15 ra 270 e 0)) 
((= a 9) (setq ip ptl5 ra o e 0)) 
((= a 10) (setq ip ptl ra 270 e 1)) 
((= a 11) (setq ip ptl ra 0 e 1)) 
((= a 12) (setq ip pt2 ra 270 e 1)) 
((= a 13) (setq ip pt2 ra o e 1)) 
((= a 14) (setq ip pt3 ra 270 e 1)) 
((= a 15) (setq ip pt3 ra o e 1)) 
((= a 16) (setq ip pt5 ra 270 e 1)) 
((= a 17) (setq ip pt5 ra o e 1)) 
((= a 18) (setq ip pt6 ra 270 e 1)) 
((= a 19) (setq ip pt6 ra o e 1)) 
((= a 20) (setq ip pt7 ra 270 e 1)) 
((= a 21) (setq ip pt7 ra o e 1)) 
((= a 22) (setq ip ptl0 ra 270 e 1)) 
((= a 23) (setq ip ptl0 ra o e 1)) 
((= a 24) (setq ip ptl2 ra 270 e 1)) 
((= a 25) (setq ip ptl2 ra o e 1)) 
((= a 26) (setq ip ptl3 ra 270 e 1)) 
((= a 27) (setq ip ptl3 ra o e 1)) 
((= a 28) (setq ip ptl4 ra 270 e 1)) 
((= a 29) (setq ip ptl4 ra o e 1)) 
((= a 30) (setq ip pt16 ra 270 e 1)) 
((= a 31) (setq ip ptl6 ra o e 1)) 
((= a 32) (setq ip ptl7 ra 270 e 1)) 
((= a 33) (setq ip ptl7 ra o e 1)) 

) 
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(setq d (atof (read-line fpl))) 
( if (= e 0) ( if (= d 1) 

PAGINA 22 

( setq f "ONDWAPl") ( setq f "ONDWAP2") ) 
( if (= d 1) 

( setq f "BOVWAPl 11 ) ( setq f "BOVWAP2 11
) ) 

) 
( command "INSERT" f ip (/ lx 4) "" ra 

(rtos (atof (read-line fpl)) 2 1) 
(rtos (atof (read-line fpl)) 2 0)) 

(setq a (1+ a)) 
) 
(close fpl) 
( command II LAYER" "s 11 "o" 1111

) 

(setvar "regenmode" c) 
(setvar "blipmode" b) 
(setvar "cmdecho" g) 
(princ) 

) 
(princ) 
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;AutoCARD 1989 . , 
;Laatste verandering: 24-07-1989 
;+----------------------+ ;I INVGEOM.LSP I 
,+----------------------+ . , 
(apply '(lambda (/abc inv fpl) 

(setq inv (getstring 1 "\nin welke file staan de 
geometriegegevens ... ? ")) 

(setq a (open inv "r")) 
(if (= a nil) 

(progn 

) 

(princ 
"FOUT: File bestaat niet of bevindt zich niet in huidige 
directory. ") 

(princ "\nControleer plaats en naam file en probeer 
• Il ) opnieuw ... 

(progn 
(close a) 
(princ 

"\nMomentje, geometrie wordt getekend overeenkomstig 
' f'l ") invoer i e ... 

(setq a (getvar "cmdecho")) 
(setvar "cmdecho" 0) 
(setq b (getvar "blipmode")) 
(setvar "blipmode" O) 
(setq c (getvar "regenmode")) 
(setvar "regenmode" 0) 
(setq fpl (open inv "r") 

) 

ly (atof (read-line fpl)) 
lx (atof (read-line fpl)) 
ht (atof (read-line fpl)) 
hkp (atof (read-line fpl)) 
c3 (atof (read-line fpl)) 
cl (atof (read-line fpl)) 

(close fpl) 
(setq bpx (/ (- (car (getvar "limmax")) ly) 2) 

bpy (/ (- (cadr (getvar "limmax")) lx) 2) 
) 
(command "LAYER" "S" "REF03" "") 
(command "LINE" (list bpx (+ bpy (* 11 (/ lx 8))) 0) 

(list bpx (- bpy (* 3 (/ lx 8))) 0) "") 
(command "LINE" (list (- bpx (* 3 (/ ly 8))) (+ bpy lx) 0) 

(list (+ bpx (* 11 (/ ly 8))) (+ bpy lx) 0) "") 
( command "LA YER" "s" 11 o" "11 

) 

(command "LAYER" "S" "REF02" 1111
) 



AutoCARD 1989 BIJLAGE AutoLISP ROUTINES PAGINA 24 

(if (<= (/ ly lx) 2) 
(progn 

ly 4)) (+ bpy (* 21 (/ lx 16))) 0) 
(command "LINE" 

(list (- bpx (/ 
(list (- bpx (/ 

(command "LINE" 
(list (+ bpx (/ 
(list (+ bpx (/ 

(command "LINE" 

ly 4)) (- bpy (* 5 (/ lx 16))) 0) "") 

ly 4)) (+ bpy (* 21 (/ lx 16))) 0) 
ly 4)) (- bpy (* 5 (/ lx 16))) 0) "") 

(list (- bpx (* 
(+ bpy (* 

(list (+ bpx (* 
(+ bpy (* 

(command "LINE" 
(list (- bpx (* 

(+ bpy (* 
(list (+ bpx (* 

(+ bpy (* 
) 
(progn 

5 (/ ly 16))) 
5 (/ lx 4))) 0) 
21 (/ ly 16))) 
5 (/ lx 4))) 0) 

5 (/ ly 16))) 
3 (/ lx 4)) ) 0) 
21 (/ ly 16))) 
3 (/ lx 4) )) 0) 

lx 2)) (+ bpy (* 
lx 2)) (- bpy (* 

lx 2)) (+ bpy (* 

Il Il ) 

Il Il ) 

21 (/ lx 16))) 0) 
5 (/lx16))) 0) Il Il) 

21 (/ lx 16))) 0) 

(command "LINE" 
(list (- bpx (/ 
(list (- bpx (/ 

(command "LINE" 
(list (+ bpx (/ 
(list (+ bpx (/ 

(command "LINE" 
lx 2)) (- bpy (* 5 (/ lx 16) ) ) o) 1111

) 

) 

(list (- bpx (* 
(+ bpy (* 

(list (+ bpx ly 
(+ bpy (* 

(command "LINE" 
(list (- bpx (* 

(+ bpy (* 
(list (+ bpx ly 

(+ bpy (* 

9 (/ 
5 (/ 
(* 9 
5 (/ 

9 (/ 
3 (/ 
(* 9 
3 (/ 

lx 16))) 
lx 4))) 0) 
(/ lx 16))) 
lx 4))) 0) Il Il ) 

lx 16))) 
lx 4))) 0) 
(/ lx 16))) 
lx 4))) 0) 1111

) 

(command "LAYER" 11 S 11 11 0 11 1111
) 

(command "LAYER" 11 S 11 "REF0l" "") 
(command "INSERT" "KOLOM" 

(list bpx (+ bpy lx) (- 0 (+ ht hkp))) c3 1111 11 0") 
(command "INSERT" "KOLPL" 

(list bpx (+ bpy lx) (- 0 (+ ht hkp))) cl 1111 11 0 11
) 

( command "LA YER" 11 s 11 11 o 11 1111 
) 

(command "MIRROR" "W" 
(list (- bpx (* 9 (/ ly 32))) (- bpy (/ lx 2))) 
(list (+ bpx (/ ly 3)) (+ bpy (* 3 (/ lx 2)))) 
1111 (list (+ bpx (/ ly 2)) bpy) 
(list (+ bpx (/ ly 2)) (+ bpy lx)) "N") 

(command "MIRROR" "W" 
(list (- bpx (* 7 (/ ly 16))) (+ bpy (/ lx 2))) 
(list(+ bpx (* 23 (/ ly 16))) (+ bpy (* 3 (/ lx 2)))) 
1111 (list bpx (+ bpy (/ lx 2))) 
(list (+ bpx ly) (+ bpy (/ lx 2))) "N") 

(command "LAYER" 11 S 11 "TXT02 11 1111
) 
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(command "TEXT" "S" "ROMANS" 
(list (+ bpx (/ ly 8)) (+ bpy (* 25 (/ lx 32))) 0) 
(/ lx 25) 11 0 11 "kk3") 

(command "TEXT" 
(list (+ bpx (* 5 (/ ly 8))) (+ bpy (* 25 (/ lx 32))) 0) 
(/ lx 25) 11 0 11 "kvl") 

(command "TEXT" 
(list (+ bpx (* 9 (/ ly 8))) (+ bpy (* 25 (/ lx 32))) 0) 
(/ lx 25) 11 0 11 "kkl") 

(command "TEXT" 
(list (+ bpx (/ ly 8)) (+ bpy (* 9 (/ lx 32))) 0) 
(/ lx 25) 11 0 11 "kh2") 

(command "TEXT" 
(list(+ bpx (* 5 (/ ly 8))) (+ bpy (* 9 (/ lx 32))) 0) 
(/ lx 25) 11 0 11 "mv") 

(command "TEXT" 
(list(+ bpx (* 9 (/ ly 8))) (+ bpy (* 9 (/ lx 32))) 0) 
(/ lx 25) 11 0 11 "khl") 

(command "TEXT" 
(list (+ bpx (/ ly 8)) (- bpy (* 7 (/ lx 32))) 0) 
(/ lx 25) 11 0 11 "kk4") 

(command "TEXT" 
(list (+ bpx (* 5 (/ ly 8))) (- bpy (* 7 (/ lx 32))) 0) 
(/ lx 25) 11 0 11 "kv2") 

(command "TEXT" 
(list(+ bpx (* 9 (/ ly 8))) (- bpy (* 7 (/ lx 32))) 0) 
(/ 1 x 2 5) 11 0" "kk2" ) 

(command "LAYER" "S" 11 0 11 
"") 

(command "LAYER" "S" "DIM0l" "") 
(command "DIM" "HOR" 

(list bpx (+ bpy (* 23 (/ lx 16)))) 
(list (+ bpx ly) (+ bpy (* 23 (/ lx 16)))) 
(list bpx (+ bpy (* 3 (/ lx 2)))) (fix ly) "EXIT") 

(command "DIM" "VER" 
(list (- bpx (* 7 (/ ly 16))) (+ bpy lx)) 
(list (- bpx (* 7 (/ ly 16))) bpy) 
(list (- bpx (/ ly 2)) bpy) (fix lx) "EXIT") 

(if (<= (/ ly lx) 2) 
(command "DIM" "HOR" 

(list (- bpx (/ ly 4)) (- bpy (* 7 (/ lx 16)))) 
(list bpx (- bpy (* 7 (/ lx 16)))) 
(list bpx (- bpy (/ lx 2))) 
(fix(/ ly 4)) "CONT" 
(list (+ bpx (/ ly 4)) (- bpy (* 7 (/ lx 16)))) 
(fix (/ ly 4)) "CONT" 
(list (+ bpx (* 3 (/ ly 4))) (- bpy (* 7 (/ lx 16)))) 
(fix (/ ly 2)) "CONT" 
(list (+ bpx ly) (- bpy (* 7 (/ lx 16)))) 
(fix (/ ly 4)) "CONT" 
(list (+ bpx (* 5 (/ ly 4))) (- bpy (* 7 (/ lx 16)))) 
(fix (/ ly 4)) "EXIT") 
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) 

(command "DIM" "HOR" 
(list (- bpx (/ lx 2)) (- bpy (* 7 (/ lx 16)))) 
(list bpx (- bpy (* 7 (/ lx 16)))) 
(list bpx (- bpy (/ lx 2))) 
(fix (/ lx 2)) "CONT" 
(list (+ bpx (/ lx 2)) (- bpy (* 7 (/ lx 16)))) 
(fix (/ lx 2)) "CONT" 
(list (- (+ bpx ly) (/ lx 2)) 

(- bpy (* 7 (/ lx 16))) 
) 
(fix (- ly lx)) "CONT" 
(list (+ bpx ly) (- bpy (* 7 (/ lx 16)))) 
(fix (/ lx 2)) "CONT" 
(list (+ bpx ly (/ lx 2)) (- bpy (* 7 (/ lx 16)))) 
(fix (/ ly 4)) "EXIT") 

( command "DIM" "VER" 
(list(+ bpx (* 23 (/ ly 16))) (+ bpy (* 5 (/ lx 4)))) 
(list (+ bpx (* 23 (/ ly 16))) (+ bpy lx)) 
(list (+ bpx (* 3 (/ ly 2))) bpy) 
(fix (/ lx 4)) "CONT" 
( 1 is t ( + bpx ( * 2 3 (/ 1 y 16) ) ) ( + bpy ( * 3 (/ 1 x 4 ) ) ) ) 
(fix (/ lx 4)) "CONT" 
(list (+ bpx (* 23 (/ ly 16))) (+ bpy (/ lx 4))) 
(fix (/ lx 2)) "CONT" 
(list (+ bpx (* 23 (/ ly 16))) bpy) 
(fix (/ lx 4)) "CONT" 
(list (+ bpx (* 23 (/ ly 16))) (- bpy (/ lx 4))) 
(fix (/ lx 4)) "EXIT") 

( command "LA YER 11 11 s 11 11 o 11 1111
) 

(setvar "regenmode" c) 
(setvar "blipmode" b) 
(setvar "cmdecho" a) 
(princ "\nGa verder met invoer optie 3:MOMENTEN") 

) 
(princ) 

) 
1 () 

) 
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;AutoCARD 1989 . , 
;Laatste verandering: 24-07-1989 
;+----------------------+ 
:1 INVMOM.LSP 1 

;+----------------------+ 
, 
(defun invmom (/abc inv mkklx mkk2x mkk3x mkk4x mkkly mkk2y 

mkk3y mkk4y mkhlbx mkh2bx mkvlbx mkv2bx mkhlby 
mkh2by mkvlby mkv2by mvx mvy mkklexx mkk2exx 
mkk3exx mkk4exx mkklexy mkk2exy mkk3exy mkk4exy 
mkhlox mkh2ox mkvlox mkv2ox mkhloy mkh2oy 
mkvloy mkv2oy ptl pt2 pt3 pt4 pt5 pt6 pt7 pt8 
pt9 ptl0 ptll ptl2 ptl3 ptl4 ptlS ptl6 pt17 
fpl) 

(if (equal ly nil) 
(progn 

(princ "\nU moet eerst de geometrie-invoerroutine 
uitvoeren ... !!!") 

(princ "\nKies hiervoor optie 1 uit het invoermenu ... !!!") 
) 
(progn 

(setq inv (getstring "\nin welke file staan de 
momentgegevens ... ?")) 

(setq a (open inv "r")) 
(if (= a nil) 

(progn 

) 

(princ 
"FOUT: File bestaat niet of bevindt zich niet in 
huidige directory.") 

(princ "\nControleer plaats en naam file en probeer 
• Il) opnieuw ... 

(progn 
(close a) 
(princ 
"\nMomentje, momenten worden ingeschreven 

overeenkomstig invoerfile ... 11
) 

(setq a (getvar "cmdecho")) 
(setvar "cmdecho" 0) 
(setq b (getvar "blipmode")) 
(setvar "blipmode" 0) 
(setq c (getvar "regenmode")) 
(setvar "regenmode" 0) 
(setq fpl (open inv "r") 

mkklx (atof (read-line fpl)) 
mkklexx (atof (read-line fpl)) 
mkhlox (atof (read-line fpl)) 
mkhloy (* mkhlox 0.20) 
mkk2x (atof (read-line fpl)) 
mkk2exx (atof (read-line fpl)) 
mkvlbx (atof (read-line fpl)) 
mkvlby (* mkvlbx 0.20) 
mvx (atof (read-line fpl)) 
mkv2bx (atof (read-line fpl)) 
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) 

BIJLAGE AutoLISP ROUTINES 

mkv2by (* mkv2bx 0.20) 
mkk3x (atof (read-line fpl)) 
mkk3exx (atof (read-line fpl)) 
mkh2ox (atof (read-line fpl)) 
mkh2oy (* mkh2ox 0.20) 
mkk4x (atof (read-line fpl)) 
mkk4exx (atof (read-line fpl)) 
mkkly (atof (read-line fpl)) 
mkklexy (atof (read-line fpl)) 
mkvloy (atof (read-line fpl)) 
mkvlox (* mkvloy 0.20) 
mkk3y (atof (read-line fpl)) 
mkk3exy (atof (read-line fpl)) 
mkhlby (atof (read-line fpl)) 
mkhlbx (* mkhlby 0.20) 
mvy (atof (read-line fpl)) 
mkh2by (atof (read-line fpl)) 
mkh2bx (* mkh2by 0.20) 
mkk2y (atof (read-line fpl)) 
mkk2exy (atof (read-line fpl)) 
mkv2oy (atof (read-line fpl)) 
mkv2ox (* mkv2oy 0.20) 
mkk4y (atof (read-line fpl)) 
mkk4exy (atof (read-line fpl)) 

(close fpl) 
(setq ptl (list (+ bpx (* 25 (/ ly 32) ) ) 

(+ bpy (* 19 (/ lx 16))) 
) 

pt2 (list (+ bpx (* 29 (/ ly 32))) 
(+ bpy (* 17 (/ lx 16))) 
) 

pt3 (list (+ bpx (* 25 (/ ly 32))) 
(+ bpy (* 11 (/ lx 16))) 

) 
pt4 (list (+ bpx (* 29 (/ ly 32))) 

(+ bpy (* 9 (/ lx 16))) 
) 

pt5 (list (+ bpx (* 25 (/ ly 32))) 
(+ bpy (* 3 (/ lx 16))) 

) 
pt6 (list (+ bpx (* 29 (/ ly 32))) 

(+ bpy (/ lx 16)) 
) 

pt7 (list (+ bpx (* 9 (/ ly 32))) 
(+ bpy (* 19 (/ lx 16) ) ) 

) 
pt8 (list (+ bpx (* 13 (/ ly 32))) 

(+ bpy (* 17 (/ lx 16))) 
) 

pt9 (list (+ bpx (* 13 (/ ly 32))) 
(+ bpy (* 9 (/ lx 16))) 

) 
ptl0 (list (+ bpx (* 9 (/ ly 32))) 

(+ bpy (* 3 (/ lx 16))) 
) 

PAGINA 28 
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BIJLAGE AutoLISP ROUTINES 

ptll (list (+ bpx (* 13 (/ ly 32))) 
(+ bpy (/ lx 16)) 

) 
pt12 (list (- bpx (* 7 (/ ly 32))) 

(+ bpy (* 19 (/ lx 16))) 
) 

ptl3 (list (- bpx (* 3 (/ ly 32))) 
(+ bpy (* 17 (/ lx 16))) 

) 
ptl4 (list (- bpx (* 7 (/ ly 32))) 

(+ bpy (* 11 (/ lx 16))) 
) 

pt15 (list (- bpx (* 3 (/ ly 32))) 
(+ bpy (* 9 (/ lx 16))) 

) 
ptl6 (list (- bpx (* 7 (/ ly 32))) 

(+ bpy (* 3 (/ lx 16))) 
) 

pt17 (list (- bpx (* 3 (/ ly 32))) 
(+ bpy (/ lx 16)) 

(command "LAYER" "S" "TXT03" "") 
(command "STYLE" "ROMANS" "ROMANS" 

11 0 11 "0.5 11 11 0 11 "N" "N" "N") 

PAGINA 29 

(command "TEXT" ptl (/ lx 25) 11 270" (rtos mkklx 2 2)) 
(if (/= mkklx mkklexx) 

(command "TEXT" pt2 (/ lx 25) "270" 
(rtos mkklexx 2 2)) 

) 
(command "TEXT" pt4 (/ lx 25) 11 270" (rtos mkhlox 2 2)) 
(command "TEXT" pt5 (/ lx 25) 11 270 11 (rtos mkk2x 2 2)) 
(if (/= mkk2x mkk2exx) 

(command "TEXT" pt6 (/ lx 25) "270" 
(rtos mkk2exx 2 2)) 

) 
(command "TEXT" pt7 (/ lx 25) 11 270" (rtos mkvlbx 2 2)) 
(command "TEXT" pt9 (/ lx 25) 11 270" (rtos mvx 2 2)) 
(command "TEXT" ptl0 (/ lx 25) 11 270" (rtos mkv2bx 2 2)) 
( command "TEXT" ptl2 (/ lx 25) "270 11 (rtos mkk3x 2 2)) 
(if (/= mkk3x mkk3exx) 

(command "TEXT" ptl3 (/ lx 25) "270" 
(rtos mkk3exx 2 2)) 

) 
(command "TEXT" ptl5 (/ lx 25) 11 270" (rtos mkh2ox 2 2)) 
(command "TEXT" ptl6 (/ lx 25) 11 270 11 (rtos mkk4x 2 2)) 
(if (/= mkk4x mkk4exx) 

(command "TEXT" ptl7 (/ lx 25) 11 270 11 

(rtos mkk4exx 2 2)) 
) 
(command "TEXT" ptl (/ lx 25) 11 0 11 (rtos mkkly 2 2)) 
(if (/= mkkly mkklexy) 

(command "TEXT" pt2 (/ lx 25) 11 0 11 (rtos mkklexy 2 2)) 
) 
( command "TEXT" pt8 (/ lx 25) 11 0 11 (rtos mkvloy 2 2)) 
(command "TEXT" ptl2 (/ lx 25) 11 0 11 (rtos mkk3y 2 2)) 
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(if (/= mkk3y mkk3exy) 
(command "TEXT" ptl3 (/ lx 25) 11 0 11 

(rtos mkk3exy 2 2)) 
) 

PAGINA 30 

(command "TEXT" pt3 (/ lx 25) 11 0 11 (rtos mkhlby 2 2)) 
(command "TEXT" pt9 (/ lx 25) 11 0 11 (rtos mvy 2 2)) 
(command "TEXT" ptl4 (/ lx 25) 11 0 11 (rtos mkh2by 2 2)) 
(command "TEXT" pt5 (/ lx 25) 11 0 11 (rtos mkk2y 2 2)) 
(if (/= mkk2y mkk2exy) 

(command "TEXT" pt6 (/ lx 25) 11 0 11 (rtos mkk2exy 2 2)) 
) 
(command "TEXT" ptll (/ lx 25) 11 0 11 (rtos mkv2oy 2 2)) 
(command "TEXT" ptl6 (/ lx 25) 11 0 11 (rtos mkk4y 2 2)) 
(if (/= mkk4y mkk4exy) 

(command "TEXT" pt17 (/ lx 25) "0" 
(rtos mkk4exy 2 2)) 

(command "LAYER" "S" 11 0 11 1111
) 

(command "STYLE" "ROMANS" "ROMANS" 
11 0 11 11 1.0" 11 0 11 "N" "N" "N") 

(setvar "regenmode" c) 
(setvar "blipmode" b) 
(setvar "cmdecho" a) 
(setq fpl (open "CARD0l.DAT" "w")) 
(write-line (rtos mkhlox 2 2) fpl) 
(write-line (rtos mkhloy 2 2) fpl) 
(write-line (rtos mkvlox 2 2) fpl) 
(write-line (rtos mkvloy 2 2) fpl) 
(write-line (rtos mvx 2 2) fpl) 
(write-line (rtos mvy 2 2) fpl) 
(write-line (rtos mkv2ox 2 2) fpl) 
(write-line (rtos mkv2oy 2 2) fpl) 
(write-line (rtos mkh2ox 2 2) fpl) 
(write-line (rtos mkh2oy 2 2) fpl) 
(write-line (rtos mkklx 2 2) fpl) 
(write-line (rtos mkkly 2 2) fpl) 
(write-line (rtos mkklexx 2 2) fpl) 
(write-line (rtos mkklexy 2 2) fpl) 
(write-line (rtos mkhlbx 2 2) fpl) 
(write-line (rtos mkhlby 2 2) fpl) 
(write-line (rtos mkk2x 2 2) fpl) 
(write-line (rtos mkk2y 2 2) fpl) 
(write-line (rtos mkk2exx 2 2) fpl) 
(write-line (rtos mkk2exy 2 2) fpl) 
(write-line (rtos mkvlbx 2 2) fpl) 
(write-line (rtos mkvlby 2 2) fpl) 
(write-line (rtos mkv2bx 2 2) fpl) 
(write-line (rtos mkv2by 2 2) fpl) 
(write-line (rtos mkk3x 2 2) fpl) 
(write-line (rtos mkk3y 2 2) fpl) 
(write-line (rtos mkk3exx 2 2) fpl) 
(write-line (rtos mkk3exy 2 2) fpl) 
(write-line (rtos mkh2bx 2 2) fpl) 
(write-line (rtos mkh2by 2 2) fpl) 
(write-line (rtos mkk4x 2 2) fpl) 
(write-line (rtos mkk4y 2 2) fpl) 
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) 

(write-line (rtos mkk4exx 2 2) fpl) 
(write-line (rtos mkk4exy 2 2) fpl) 
(close fpl) 
(princ 
"\nGa verder met invoer optie 4:ZOOM VAK of 5:OPSLAG 

INVOERGEGEVENS" 

) (princ) 
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;AutoCARD 1989 . , 
;Laatste verandering: 24-07-1989 
;+----------------------+ 
: 1 LASL. LSP 1 

;+----------------------+ . , 
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(defun lasl ( / fpl dkhlx dkvlx dmvx dkv2x dkh2x dkvly dkhly dmvy 
dkh2y dkv2y dl d2 d3 d4 fa fb cl c2 c3 c4 cmvx 
ckvly ckv2y ckhlx ckh2x) 

(princ "\nBezig ..• Bepalen laslengte en versie ... ") 
(setq fpl (open "CARD0S.DAT" "r")) 

(setq dkhlx (atof (read-line fpl))) 
(read-line fpl) 
(setq dkhly (atof (read-line fpl))) 
(read-line fpl) 
(setq dkvlx (atof (read-line fpl))) 
(read-line fpl) 
(setq dkvly (atof (read-line fpl))) 
(read-line fpl) 
(setq dmvx (atof (read-line fpl))) 
(read-line fpl) 
(setq dmvy (atof (read-line fpl))) 
(read-line fpl) 
(setq dkv2x (atof (read-line fpl))) 
(read-line fpl) 
(setq dkv2y (atof (read-line fpl))) 
(read-line fpl) 
(setq dkh2x (atof (read-line fpl))) 
(read-line fpl) 
(setq dkh2y (atof (read-line fpl))) 

(close fpl) 
(setq dl (min dkh2y dmvy) 

d2 (min dmvy dkhly) 
d3 (min dkvlx dmvx) 
d4 (min dmvx dkv2x) 

(setq fa (atof (substr staalkwal 4 3))) 
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(while (egual fb nil) 
(eend ((= betonkwal 

( ( = betonkwal 
( (= betonkwal 
( ( = betonkwal 
( ( = betonkwal 
(T (progn 

11 B15") 
11 B25 11 ) 

"B35 11 ) 

"B45 11 ) 

"B55 11 ) 

(setq 
(setq 
(setq 
(setq 
(setq 

fb 1. 0)) 
fb 1. 4)) 
fb 1. 7)) 
fb 2.0)) 
fb 2. 3)) 

(princ "\nBetonkwaliteit onbekend ... ") 
(princ) 

) 
) 

(if (>= 
(if (>= 
(if (>= 
(if (>= 
(if (>= 

(setq betonkwal 

) 
) 

) 

dekking (* 
dekking (* 
dekking (* 
dekking (* 
dekking (* 

(strcase (getstring 

4 
4 
4 
4 
4 

"\nGeef betonkwaliteit 
(B15,B25,B35,B45,B55) ... ") 

dl)) (setq cl (* 4 dl)) (setq 
d2)) (setq c2 (* 4 d2)) (setq 
d3)) (setq c3 (* 4 d3)) (setq 
d4)) (setq c4 (* 4 d4)) (setq 
dmvx)) (setq cmvx (* 4 dmvx)) 

(setq cmvx dekking)) 

cl 
c2 
c3 
c4 

(if (>= dekking (* 4 dkvly)) (setq ckvly (*4dkvly)) 
(setq ckvly dekking)) 

(if (>= dekking (* 4 dkv2y)) (setq ckv2y (* 4 dkv2y)) 
(setq ckv2y dekking)) 

(if (>= dekking (* 4 dkh2x)) (setq ckh2x (* 4 dkh2x)) 
(setq ckh2x dekking)) 

( if (>= dekking (* 4 dkhlx)) (setq ckhlx (* 4 dkhlx)) 
(setq ckhlx dekking)) 

(setq ldl (float (* (fix (+ (/ 
(/ (* 0.25 dl fa) 
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dekking)) 
dekking)) 
dekking)) 
dekking)) 

( - ( * ( + (/ ( * 0 . 3 16 c 1 ) d 1) 1. 8 6 ) fb) 0 . 15 ) 
) 
100) 1)) 100)) 

) 
(setq ld2 (float (* (fix(+ (/ 

(/ (* 0.25 d2 fa) 
(- (* (+ (/ (* 0.316 c2) d2) 1.86) fb) 0.15) 

) 
100) 1)) 100)) 

) 
(setq ld3 (float (* (fix (+ (/ 

(/ (* 0.25 d3 fa) 
( - ( * ( + (/ ( * 0 . 3 16 c 3 ) d 3 ) 1. 8 6 ) fb) 0 . 15 ) 

) 
100) 1)) 100)) 
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(setq ld4 (float (* (fix (+ (/ 
(/ (* 0.25 d4 fa) 
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(- (* (+ (/ (* 0.316 c4) d4) 1.86) fb) 0.15) 
) 
100) 1)) 100)) 

) 
(setq ldmvx (float (* (fix (+ (/ 

(/ (* 0.25 dmvx fa) 
(- (* (+ (/ (* 0.316 cmvx) dmvx) 1.86) fb) 0.15) 

) 
100) 1)) 100)) 

) 
(setq ldkvly (float (* (fix (+ (/ 

(/ (* 0.25 dkvly fa) 
(- ( * (+ (/ 

(* 0.316 ckvly) dkvly) 
) 
100) 1)) 100)) 

) 
(setq ldkv2y (float (* (fix (+ (/ 

(/ (* 0.25 dkv2y fa) 
(- (* (+ (/ 

(* 0.316 ckv2y) dkv2y) 
) 
100) 1)) 100)) 

) 
(setq ldkh2x (float (* (fix (+ (/ 

(/ (* 0.25 dkh2x fa) 
(- ( * (+ (/ 

(* 0.316 ckh2x) dkh2x) 
) 
100) 1)) 100)) 

) 
(setq ldkhlx (float (* (fix (+ (/ 

(/ (* 0.25 dkhlx fa) 
(- (* (+ (/ 

(* 0.316 ckhlx) dkhlx) 
) 
100) 1)) 100)) 

(if (>= ly (- 5700 ldl ld2)) 

) 
(princ) 
) 
(princ) 

(if (>= lx (- 4400 ld3 ld4)) 
(setq versie "VERSIEl") 
(setq versie "VERSIE2") 

) 
(setq versie "VERSIE3") 

1. 8 6) fb) 0 . 15) 

1. 8 6 ) fb) 0 • 15 ) 

1. 8 6 ) fb) 0 • 15 ) 

1.86) fb) 0.15) 
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;AutoCARD 1989 . , 
;Laatste verandering: 26-07-1989 
;+----------------------+ 
; 1 LASLB. LSP 1 

;+----------------------+ . , 
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(defun laslb ( / fpl as b d h mw dl d2 d3 d4 dv fa fb cl c2 c3 
c4 cv lkkx dkkx skkx lkky dkky skky lkhx dkhx 
skhx lkhy dkhy skhy lkvx dkvx skvx lkvy dkvy 
skvy mkkx mkky mkk60x mkk60y lkk60x dkk60x 
lkk60y dkk60y) 

(princ "\nBezig ... Berekenen laslengte en versie •.. ") 
(setq fpl (open "CARD06.DAT" "r")) 
(setq a 0) 
(while (< a 30) 

) 

(read-line fpl) 
(setq a (1+ a)) 

(setq lkkx (atof (read-line fpl))) 
(setq dkkx (atof (read-line fpl))) 
(setq skkx (atof (read-line fpl))) 
(setq lkky (atof (read-line fpl))) 
(setq dkky (atof (read-line fpl))) 
(setq skky (atof (read-line fpl))) 
(setq a 36) 
(while (< a 42) 

(read-line fpl) 
( setq a ( 1 + a) ) 

) 
(setq lkhx (atof (read-line fpl))) 
(setq dkhx (atof (read-line fpl))) 
(setq skhx (atof (read-line fpl))) 
(setq lkhy (atof (read-line fpl))) 
(setq dkhy (atof (read-line fpl))) 
(setq skhy (atof (read-line fpl))) 
(setq a 48) 
(while (< a 60) 

(read-line fpl) 
(setq a (1+ a)) 

) 
(setq lkvx (atof 
(setq dkvx (atof 
(setq skvx (atof 
(setq lkvy (atof 
(setq dkvy (atof 
(setq skvy (atof 
(close fpl) 

(read-line fpl))) 
(read-line fpl))) 
(read-line fpl))) 
(read-line fpl))) 
(read-line fpl))) 
(read-line fpl))) 

( setq fpl ( open "CARD0l. DAT" "r")) 
(setq a 0) 
(while (< a 10) 

(read-line fpl) 
( setq a ( 1 + a) ) 

) 

;a=30 
;a=31 
;a=32 
;a=33 
;a=34 
;a=35 

;a=42 
;a=43 
;a=44 
;a=45 
;a=46 
;a=47 

;a=60 
;a=61 
;a=62 
;a=63 
;a=64 
;a=65 
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(setq mkkx (atof (read-line fpl)) 
mkky (atof (read-line fpl)) 
mkk60x (* 0.60 mkkx) 
mkk60y (* 0.60 mkky) 

) 
(close fpl) 
(setq a O) 
(while (< a 2) 

400.0 
2.5 

100.0 
(- ht 

(setq s 
b 
d 
h 

) 
dekking dkkx) 

(cond ((= a O) (setq m mkk60x)) 
( (= a 1) (setq m mkk60y)) 

) 

PAGINA 36 

(setq w (* (/ (abs m) (/ (* (/ 500 1. 7) h) 1000)) 1. 7)) 
(while (> d 14.0) 

) 

(setq s (/ s 2) 
b (* b 2) 
d (/ (float (fix (+ (* 

( sqrt (/ ( * w 4) ( * b pi) ) ) 
2) 1))) 2) 

(cond ((= a 0) (setq lkk60x lkkx dkk60x d skk60x s)) 
((= a 1) (setq lkk60y lkky dkk60y d skk60y s)) 

) 
( setq a ( 1 + a) ) 

) 
(setq h 400.0 

b 2.5 
dv 100.0 

) 
(while (> dv 14.0) 

(setq h (/ h 2) 
b (* b 2) 
dv (/ (float (fix (+ (* 

(sqrt (/ (* amin 4) (* b pi))) 
2) 1))) 2) 

(cond ((= bwversie 11 lA Il) (setq dl (min dkhx 
d2 (min dkvy 

((= bwversie 11 1B11 ) (setq dl (min dkhx 
d2 (min dkvy 

((= bwversie "lC") (setq dl (min dkhx 
d2 (min dkvy 

((= bwversie 11 2A") (setq dl (min dkhx 
d2 (min dkvy 

((= bwversie 11 2B") (setq dl (min dkhx 
d2 (min dkvy 

((= bwversie "2C") (setq dl (min dkhx 
d2 (min dkvy 

) 

dkk60x) 
dkk60y))) 
dkkx) 
dkk60y))) 
dkkx) 
dkky))) 
dkk60x) 
dkk60y))) 
dkkx) 
dkk60y))) 
dkkx) 
dkky))) 
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(setq d3 (min dkvx dv) 
d4 (min dkhy dv) 

(setq fa (atof (substr staalkwal 4 3))) 

(while (equal fb nil) 
(cond ((= betonkwal 

( ( = betonkwal 
((= betonkwal 
((= betonkwal 
((= betonkwal 
(T (progn 

"B15") 
"B25") 
"B35") 
"B45") 
"B55") 

(setq 
(setq 
(setq 
(setq 
(setq 

fb 1. 0)) 
fb 1. 4)) 
fb 1. 7)) 
fb 2.0)) 
fb 2.3)) 

(princ "\nBetonkwaliteit onbekend ..• ") 
(princ) 
(setq betonkwal 

(strcase (getstring 

) 

"\nGeef betonkwaliteit 
(B15,B25,B35,B45,B55) ..• ") 
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(if (>= dekking 
(if (>= dekking 
(if (>= dekking 
(if (>= dekking 
(if (>= dekking 

(* 4 
(* 4 
(* 4 
(* 4 
(* 4 

dl)) 
d2)) 
d3)) 
d4)) 
dv)) 

(setq cl (* 4 dl)) (setq cl dekking)) 
(setq c2 (* 4 d2)) (setq c2 dekking)) 
( setq c3 ( * 4 d3) ) ( setq c3 dekking) ) 
( setq c4 ( * 4 d4) ) ( setq c4 dekking) ) 
(setq cv (* 4 dv)) (setq cv dekking)) 

(setq ldl (float (* (fix (+ (/ 
(/ (* 0.25 dl fa) 

(- (* (+ (/ (* 0.316 cl) dl) 1.86) fb) 0.15) 
) 
100) 1) ) 100)) 

) 
(setq ld2 (float (* (fix (+ (/ 

(/ (* 0.25 d2 fa) 
(- (* (+ (/ (* 0.316 c2) d2) 1.86) fb) 0.15) 

) 
100) 1)) 100)) 

) 
(setq ld3 (float (* (fix (+ (/ 

(/ (* 0.25 d3 fa) 
(- (* (+ (/ (* 0.316 c3) d3) 1.86) fb) 0.15) 

) 
100) 1)) 100)) 

) 
(setq ld4 (float (* (fix (+ (/ 

(/ (* 0.25 d4 fa) 
(- (* (+ (/ (* 0.316 c4) d4) 1.86) fb) 0.15) 

) 
100) 1)) 100)) 

) 
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(setq ldv (float (* (fix (+ (/ 
(/ (* 0.25 dv fa) 
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(- (* (+ (/ (* 0.316 cv) dv) 1.86) fb) 0.15) 
) 
100) 1)) 100)) 

(setq fpl (open "CARD09.DAT" "w")) 
(write-line (rtos lkk60x 2 0) fpl) 
(write-line (rtos dkk60x 2 1) fpl) 
(write-line (rtos skk60x 2 0) fpl) 
(write-line (rtos lkk60y 2 0) fpl) 
(write-line (rtos dkk60y 2 1) fpl) 
(write-line (rtos skk60y 2 O) fpl) 
(write-line (rtos lkhx 2 0) fpl) 
(write-line (rtos dkhx 2 1) fpl) 
(write-line (rtos skhx 2 0) fpl) 
(write-line (rtos lkhy 2 0) fpl) 
(write-line (rtos dkhy 2 1) fpl) 
(write-line (rtos skhy 2 0) fpl) 
(write-line (rtos lkvx 2 0) fpl) 
(write-line (rtos dkvx 2 1) fpl) 
(write-line (rtos skvx 2 0) fpl) 
(write-line (rtos lkvy 2 0) fpl) 
(write-line (rtos dkvy 2 1) fpl) 
(write-line (rtos skvy 2 O) fpl) 
(close fpl) 

(if (>= ly (- 5700 (* ld2 2))) 
(if (>= lx (- 4500 (* ld3 2))) 

(setq versie "VERSIEl") 
(setq versie "VERSIE2") 

) 
(setq versie "VERSIE3") 

) 
(setq bwversie nil) 

(princ) 
) 
(princ) 
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;Laatste verandering: 18-07-1989 
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;+-----------------------------------------------------+ 
; LSTWAPG.LSP 
; Deze routine print alle entiteiten op het scherm 
; die betrekking hebben op de getekende boven- en 
; onderwapening, met bijbehorende waarden. 
; Dus de block's WAPGEGl en WAPGEG2. 

;+-----------------------------------------------------+ . , 
{defun lstwapg {/el) 

{setq el {entnext)) 
{while el 

{if {or 
{and 

) 

{equal {cdr {assoc o {entget el))) "INSERT") 
(or 

(equal (cdr {assoc 2 {entget el))) "WAPGEGl") 
(equal (cdr (assoc 2 (entget el))) "WAPGEG2") 

{equal (cdr (assoc O (entget el))) "ATTRIB") 
) 

(progn 

) 

(print {entget el)) 
(terpri) 

(setq el (entnext el)) 
) 
(princ) 

) 
(princ) 
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;AutoCARD 1989 
, 
;Laatste verandering: 06-07-1989 
;+----------------------+ 
; 1 MYSETUP. LSP 1 

;+----------------------+ 
; 
(apply '(lambda ( / a b d g str2 str3 str4 str5 xproj yproj) 

(princ "\nBezig ... Laden setup-routine ... ") 
(setq a (getvar "cmdecho")) 
(setvar "cmdecho" 0) 
(setq b (getvar "blipmode")) 
(setvar "blipmode" 0) 
(setvar "lunits" u) 
(setq d (getvar "regenmode")) 
(setvar "regenmode" 0) 
(command 

"erase" "w" 11 -1,-1 11 (getvar "limmax") "" 
"limits" 11 0,0 11 (list X y) 
"ltscale" (* 25 c) 

) 

"dim" "dimscale" (* c 15) "exit" 
"snap" c 
"zoom" "a" 
"text" 11 0,0 11 (* c 3.0) 11 0 11 "Teksthoogte instellen ... " 
"era se" "l" "" 
"layer" "s" 11 0 11 1111 

"insert" "border" "0,0" x y "0" 

(setq g (strcase (getstring 1 "\nWilt U een titelblok plaatsen 
J / <N> ••• ? Il ) ) ) 

(if (or (equal g nil) (equal g "")) (setq g "N")) 
( if ( equal g "J") 

(progn 
(command "LAYER" "S" "TXT0l" "") 
(setq 

str2 (getstring 1 
"Wat is de projectnaam (max. 18 karakters) ... ?") 

str3 
(getstring 1 

"Wat is de naam van het onderdeel (max. 18 
kar. ) .•. ? ") 

) 

str4 
(getstring 1 

"Wat is het code-nummer van de tekening (max. 8 
kar.) ..• ? ") 

str5 (strcat (substr (rtos (getvar "CDATE") 2 0) 7 2) 
(substr (rtos (getvar "CDATE") 2 0) 5 2) 
(substr (rtos (getvar "CDATE") 2 0) 3 2) 

xproj (- (car (getvar "limmax")) (* c 80)) 
yproj (* c 40) 

(command "INSERT" "txtblok" 
(list (car (getvar "linunax")) 0) cc 0) 

"-" 
"-" 
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(command "TEXT" "S" "ROMANS" 
(list xproj yproj) (* c 4) 11 0 11 str2) 

(command "TEXT" 
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(list xproj (- yproj (* c 22))) (* c 4) 11 0 11 str3) 
(command "STYLE" "ROMANS" "ROMANS" 

11 0 11 11 0.5 11 11 0 11 "N" "N" "N") 
(command "TEXT" (list (+ xproj (* c 3)) 

(- yproj (* c 29)) 
) (* c 2) 11 0 11 uname) 

(command "STYLE" "ROMANS" "ROMANS" 
11 0 11 "l.0 11 11 0 11 "N" "N" "N") 

(command "TEXT" (list (+ xproj (* c 31)) 
(- yproj (* c 29)) 

) (* c 2) 11 0 11 str5) 
(command "TEXT" (list (+ xproj (* c 63)) 

(- yproj (* c 29)) 
) 

(* c 2) 11 0 11 (strcat 11 1:" (rtos (* m c) 2 0))) 
(command "TEXT" (list (+ xproj (* c 11)) 

(- yproj (* c 39)) 
) (* c 2) 11 0 11 f) 

(command "TEXT" (list (+ xproj (* c 54)) 
(- yproj (* c 39)) 

) (* c 3) 11 0 11 str4) 
( command "LA YER 11 11 s 11 11 o 11 1111 

) 

(setvar "regenmode" d) 
(setvar "blipmode" b) 
(setvar "cmdecho" a) 
(cond ( (and (equal u 1) (equal 

(setq x (rtos x 1 0) 
( setq b "mm")) 

( (and (equal u 2) (equal 
(setq x (rtos x 2 O) 
(setq b "mm")) 

( (and (equal u 1) (equal 
(setq x (rtos x 1 3) 
(setq b "m")) 

((and (equal u 2) (equal 
(setq x (rtos x 2 3) 
(setq b "m")) 

) 
(setq a 
(strcat 

m 1. 0)) 
y (rtos y 1 0)) 

m 1. 0)) 
y (rtos y 2 0)) 

m 1000.0)) 
y (rtos y 1 3)) 

m 1000.0)) 
y (rtos y 2 3)) 

"\nzodat Uw scherm nu een grootte representeert van" x b" 
bij Il y b Il 11 )) 

(setq d 
(strcat 
"\nu koos voor schaal 1: 11 (rtos ( * m c) 2 o) " en II f " 

formaat, ") ) 
(setvar "coords" 2) 
(menucmd "S=S") 
(princ d) 
(princ a) 
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) 

(setg x nil y nil c nil m nil u nil f nil) 
(princ) 

1 () 

) 
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;AutoCARD 1989 . 
' ;Laatste verandering: 24-07-1989 
;+----------------------+ 
; 1 NETAFMl. LSP 1 

;+----------------------+ 

' (defun afm ( / fpl a b hmvx hmvy d bmin bmax lmin lmax) 
(setq fpl (open "CARD05.DAT" "r") 

a o 
b 0 

) 
(while (< a 12) 

) 

(if (= a 9) (progn 
(setq b 1) 
(setq hmvx (atof (read-line fpl))) 

) 
(if (= a 11) (progn 

(setq b 1) 
(setq hmvy (atof (read-line fpl))) 

) 
(if (= b O) (read-line fpl)) 
(setq a (1+ a)) 
(setq b O) 

(close fpl) 
(princ "\nin programma wordt uitgegaan van min. en max. 

netafmetingen,") 
(setq d (strcase (getstring "\nWilt U hiervan afwijken 

( J / <N>) •.. ? Il) ) ) 
(if (or (= d nil) (= d "")) (setq d "N")) 
(if (= d "J") 

) 

(progn 
(setq bmin (getreal "\nGeef minimale netbreedte <2200 

mm>• • •Il) 
bmax (getreal "\nGeef maximale netbreedte <3200 

mm>• • •Il) 
lmin (getreal "\nGeef minimale netlengte <3500 

mm>• • •Il) 
lmax (getreal "\nGeef maximale netlengte <12000 

mm>• • •Il) 

(princ "\nBezig ..• Berekenen netafmetingen ... ") 
(if (= bmin nil) (setq bmin 2200.0)) 
(if (= bmax nil) (setq bmax 3200.0)) 
(if (= lmin nil) (setq lmin 3500.0)) 
(if (= lmax nil) (setq lmax 12000.0)) 
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(setq bkvl (+ (/ lx 2) (* ld3 2))) 
(if (> bkvl bmax) 

(setq bkvl bmax) 
) 
(setq bkv2 (+ (/ lx 2) (* ld4 2))) 
(if (> bkv2 bmax) 

(setq bkv2 bmax) 
) 
(setq bkhl (+ (/ ly 2) (* ld2 2))) 
(if (> bkhl bmax) 

(setq bkhl bmax) 
) 
(setq bkh2 (+ (/ ly 2) (* ldl 2))) 
(if (> bkh2 bmax) 

(setq bkh2 bmax) 
) 
(setq bmv (+ (- lx 
(setq amv 1) 

(/ bkvl 2) (/ bkv2 2) ) ld3 ld4) ) 

(if (> bmv bmax) 
(progn 

(setq amv 2) 
(setq bmv (/ (+ (- lx (/ bkvl 2) (/ 

ld3 ld4 ldmvx) 2)) 
(if (> bmv bmax) 

(progn 
(setq amv 3) 
(setq bmv (/ (+ (- lx (/ bkvl 2) 

ld3 ld4 (* ldmvx 
(if (< bmv bmin) 

(progn 

bkv2 2)) 

(/ bkv2 2)) 
2)) 3)) 
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{setq bmv bmin) 
{setq bkvl {* (+ {- (/ 

ldmvx 
{setq bkv2 {* (+ {- (/ 

lx 2) (* 3 
ld3) 2)) 
lx 2) {* 3 
ld3) 2)) 

(/ bmv 2))) 

{/ bmv 2))) 
ldmvx 

) 
(if (< bmv bmin) 

(progn 
(setq bmv bmin) 
(setq bkvl (* (+ (- (/ lx 2) bmv) 

(/ ldmvx 2) ld3) 2)) 
(setq bkv2 (* (+ (- {/ lx 2) bmv) 

{/ ldmvx 2) ld4) 2)) 
) 
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(if (< bmv bmin) 
(progn 

(setq bmv bmin) 
(setq bkvl (* (+ (- (/ lx 2) (/ bmin 2)) ld3) 2)) 
(setq bkv2 (* (+ (- (/ lx 2) (/ bmin 2)) ld4) 2)) 

) 

) 
(if (= amv 1) 

(progn 
(if (< (rem bmv hmvy) 50) 

) 

(if (or 
(> (- bkvl (- 50 (rem bmv hmvy))) bmin) 
(> (- bkv2 (- 50 (rem bmv hmvy))) bmin) 

(setq bmv (+ bmv (- 50 (rem bmv hmvy)))) 
(setq bmv (+ (- bmv hmvy (rem bmv hmvy)) 50)) 

(setq bkvl (* (+ (- (/ lx 2) (/ bmv 2)) ld3) 2)) 
( setq bkv2 ( * ( + ( - (/ lx 2) (/ bmv 2) ) ld4) 2) ) 

) 
(if (< bmv bmin) 

(progn 
(setq bmv bmin) 
(setq bkvl (* (+ (- (/ lx 2) (/ bmv 2)) ld3) 2)) 
(setq bkv2 (* (+ (- (/ lx 2) (/ bmv 2)) ld4) 2)) 
(princ "\nAan eisen m.b.t. minimum overstek wordt niet 

voldaan ... ") 
) 

) 
(setq lmv (+ (- ly (/ bkhl 2) (/ bkh2 2)) ldl ld2)) 
(if (< (rem lmv hmvx) 50) 

) 

(if (or 
(> (- bkhl (- 50 (rem lmv hmvx))) bmin) 
(> (- bkh2 (- 50 (rem lmv hmvx))) bmin) 

(setq lmv (+ lmv (- 50 (rem lmv hmvx)))) 
(setq lmv (+ (- lmv hmvx (rem lmv hmvx)) 50)) 

(setq bkhl (* (+ (- (/ ly 2) (/ lmv 2)) ld2) 2)) 
(setq bkh2 (* (+ (- (/ ly 2) (/ lmv 2)) ldl) 2)) 
(if (< lmv lmin) 

) 

(progn 
(setq lmv lmin) 
(setq bkhl (* (+ (- (/ ly 2) (/ lmv 2)) ld2) 2)) 
(setq bkh2 (* (+ (- (/ ly 2) (/ lmv 2)) ldl) 2)) 
(princ "\nAan eisen m.b.t. minimum overstek wordt niet 

voldaan ... ") 
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(if (> (/ ldkvly 5) 70) 
(progn 

(setq lkvl (float (* (fix (+ (/ 
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( + (- ly ( * 0. 3 ly) ) ( * 2 (/ ldkvly 5) ) ) 
100) 1)) 100))) 

) 
(progn 

(setq lkvl (float (* (fix(+ (/ 
(+ (- ly (* 0.3 ly)) 70) 

100) 1)) 100))) 

) 
(if (< lkvl lmin) (setq lkvl lmin)) 
(if (> (/ ldkv2y 5) 70) 

(progn 
(setq lkv2 (float (* (fix (+ (/ 

) 
(progn 

( + ( - 1 y ( * 0 . 3 1 y) ) ( * 2 (/ 1 dkv 2 y 5) ) ) 
100) 1)) 100))) 

(setq lkv2 (float (* (fix(+ (/ 
(+ (- ly (* 0.3 ly)) 70) 

100) 1)) 100))) 

) 
( i f ( < lkv2 lmin) ( setq lkv2 lmin) ) 
(if (> (/ ldkhlx 5) 70) 

(progn 
(setq lkhl (float (* (fix (+ (/ 

) 
(progn 

(+ (- lx (* 0.3 lx)) (* 2 (/ ldkhlx 5))) 
100) 1)) 100))) 

(setq lkhl (float (* (fix(+ (/ 
(+ (- lx (* 0.3 lx)) 70) 

100) 1)) 100))) 

) 
(if (< lkhl lmin) (setq lkhl lmin)) 
(if (> (/ ldkh2x 5) 70) 

) 

(progn 
(setq lkh2 (float (* (fix (+ (/ 

) 
(progn 

(+ (- lx (* 0.3 lx)) (* 2 (/ ldkh2x 5))) 
100) 1)) 100))) 

(setq lkh2 (float (* (fix (+ (/ 
(+ (- lx (* 0.3 lx)) 70) 

100) 1)) 100))) 

(if (< lkh2 lmin) (setq lkh2 lmin)) 
(setq fpl (open 11 CARD07.DAT 11 "w")) 
(write-line (rtos amv 2 O) fpl) 
(write-line (rtos ldmvx 2 O) fpl) 
(write-line (rtos lkhl 2 O) fpl) 
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(write-line 
(write-line 
(write-line 
(write-line 
(write-line 
(write-line 
(write-line 
(write-line 
(write-line 
(write-line 
(write-line 
(write-line 
(write-line 
(write-line 
(write-line 
(write-line 
(write-line 
(write-line 
(write-line 
(write-line 
(write-line 
(write-line 
(write-line 
(write-line 
(write-line 
(write-line 
(write-line 
(write-line 
(write-line 
(close fpl) 
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(rtos 
(rtos 
(rtos 
(rtos 
(rtos 
(rtos 
(rtos 
(rtos 
(rtos 
(rtos 
(rtos 
(rtos 
(rtos 
(rtos 
(rtos 
(rtos 
(rtos 
(rtos 
(rtos 
(rtos 
(rtos 
(rtos 
(rtos 
(rtos 
(rtos 
(rtos 
(rtos 
(rtos 
(rtos 

ldkhlx 2 0) fpl) 
ldkhlx 2 0) fpl) 
bkhl 2 0) fpl) 
ld2 2 0) fpl) 
ldl 2 0) fpl) 
bkvl 2 0) fpl) 
ld4 2 0) fpl) 
ld3 2 0) fpl) 
lkvl 2 0) fpl) 
ldkvly 2 0) fpl) 
ldkvly 2 0) fpl) 
bmv 2 O) fpl) 
ld3 2 0) fpl) 
ld4 2 0) fpl) 
lmv 2 O) fpl) 
ldl 2 0) fpl) 
ld2 2 0) fpl) 
bkv2 2 0) fpl) 
ld4 2 0) fpl) 
ld3 2 0) fpl) 
lkv2 2 0) fpl) 
ldkv2y 2 0) fpl) 
ldkv2y 2 0) fpl) 
lkh2 2 0) fpl) 
ldkh2x 2 0) fpl) 
ldkh2x 2 0) fpl) 
bkh2 2 0) fpl) 
ld2 2 0) fpl) 
ldl 2 0) fpl) 
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(setq ldl nil ld2 nil ldkvly nil ldkv2y nil ldkh2x nil 

(princ) 
) 
(princ) 

ldkhlx nil versie nil) 



AutoCARD 1989 

;AutoCARD 1989 . , 

BIJLAGE AutoLISP ROUTINES 

;Laatste verandering: 27-07-1989 
;+----------------------+ 
; 1 NETAFMlB. LSP 1 

;+----------------------+ 
, 
(defun afm ( / fpl d bmin bmax lmin lmax) 
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(princ 11 \nin programma wordt uitgegaan van min. en max. 
netafmetingen,") 

(setq d (strcase (getstring "\nWilt U hiervan afwijken 
( J / <N>) ... ? Il ) ) ) 

(if (or (= d nil) (= d "")) (setq d "N")) 
(if (= d "J") 

) 

(progn 
(setq bmin (getreal 11 \nGeef minimale netbreedte 

< 2 2 0 0 mm> • • • Il ) 
bmax (getreal "\nGeef maximale netbreedte 

< 3 2 0 0 mm> • • • Il) 
lmin (getreal 11 \nGeef minimale netlengte 

<3500 mm>• ••Il) 
lmax (getreal "\nGeef maximale netlengte 

<12000 mm> ... ") 

(princ 11 \nBezig ... Berekenen netafmetingen ... 11 ) 

(if (= bmin nil) (setq bmin 2200.0)) 
(if (= bmax nil) (setq bmax 3200.0)) 
(if (= lmin nil) (setq lmin 3500.0)) 
(if (= lmax nil) (setq lmax 12000.0)) 

(setq bkk (+ (/ lx 2) (* ldl 2))) 
(if (> bkk bmax) 

(setq bkk bmax) 

(setq bkh (+ (- lx bkk) (* ldl 2))) 
(setq akh 1) 
(if (> bkh bmax) 

(progn 
(setq akh 2) 
(setq bkh (/ (+ (- lx bkk) (* ldl 3)) 2)) 
(if (> bkh bmax) 

(progn 
(setq akh 3) 
(setq bkh (/ (+ (- lx bkk) (* ldl 4)) 3)) 
(if (< bkh bmin) 

) 

(progn 

) 

(setq bkh bmin) 
(setq bkk (* (+ (- (/ lx 2) (* 3 (/ bkh 2))) 

(* 2 ldl)) 2)) 
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) 

(if (< bkh bmin) 
(progn 

(setq bkh bmin) 
(setq bkk (* (+ (- (/ lx 2) bkh) 

(/ ldl 2) ldl) 2) ) 
) 

(if (< bkh bmin) 
(progn 

(setq bkh bmin) 

PAGINA 49 

(setq bkk (* (+ (- (/ lx 2) (/ bmin 2)) ldl) 2)) 

(setq lkk (+ (/ ly 2) (* ld2 2))) 
(if (> lkk lmax) 

(setq lkk lmax) 

(setq bkv (+ (- ly lkk) (* ld2 2))) 
(if (> bkv bmax) 

(progn 
(setq bkv bmax) 
(setq lkk (+ (- ly bkv) (* ld2 2))) 

(if (< (rem bkk skk60y) 50) 
(if (< (+ bkk 50) bmax) 

) 

(setq bkk (+ bkk (- 50 (rem bkk skk60y)))) 
(setq bkk (- bkk (- 50 (rem bkk skk60y)))) 

(setq bkh (/ (+ (+ (- lx bkk) (* 2 ldl)) 
(* (- akh 1) ldl)) akh)) 

(if (< (rem lkk skk60x) 50) 

) 

(if (< (+ lkk 50) lmax) 
(setq lkk (+ lkk (- 50 (rem lkk skk60x)))) 
(setq lkk (- lkk (- 50 (rem lkk skk60x)))) 

(setq bkv (+ (- ly lkk) (* 2 ldl))) 

(if (> (/ ld4 5) 70) 
(progn 

(setq lkh (float (* (fix (+ (/ 

) 

(+ (* 0.6 ly) (* 2 (/ ld4 5))) 
100) 1)) 100))) 
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(progn 
(setq lkh (float (* (fix (+ (/ 

(+ (* 0.6 ly) 70) 
100) 1)) 100))) 

(if (< lkh lmin) (setq lkh lmin)) 

(if (> (/ ld3 5) 70) 
(progn 

(setq lkv (float (* (fix (+ (/ 
(+ (* 0.6 lx) (* 

100) 1)) 100))) 
) 
(progn 

(setq lkv (float (* (fix (+ (/ 
(+ (* 0.6 lx) 70) 

100) 1)) 100))) 
) 

) 
(if (< lkv lmin) (setq lkv lmin)) 

(setq bmv (+ (- lx lkv) (* ld3 2))) 
(setq lmv (+ (- ly lkh) (* ld4 2))) 

(setq fpl (open "CARDl0.DAT" "w")) 
(write-line (rtos akh 2 0) fpl) 
(write-line (rtos bkk 2 0) fpl) 
(write-line (rtos ldl 2 0) fpl) 
(write-line (rtos ldl 2 0) fpl) 
(write-line (rtos lkk 2 0) fpl) 
(write-line (rtos ld2 2 0) fpl) 
(write-line (rtos ld2 2 0) fpl) 
(write-line (rtos bkh 2 0) fpl) 
(write-line (rtos ldl 2 0) fpl) 
(write-line (rtos ldl 2 0) fpl) 
(write-line (rtos lkh 2 0) fpl) 
(write-line (rtos ld4 2 0) fpl) 
(write-line (rtos ld4 2 0) fpl) 
(write-line (rtos lkv 2 0) fpl) 
(write-line (rtos ld3 2 0) fpl) 
(write-line (rtos ld3 2 0) fpl) 
(write-line (rtos bkv 2 0) fpl) 
(write-line (rtos ld2 2 0) fpl) 
(write-line (rtos ld2 2 0) fpl) 
(close fpl) 

2 

(setq ldv nil skk60y nil skk60x nil) 
(setq versie nil) 

(princ) 
) 
(princ) 

(/ ld3 5))) 
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;Autocard 1989 . , 

BIJLAGE AutoLISP ROUTINES 

;Laatste verandering: 11-08-1989 
;+----------------------+ 
~, STAAF.LSP 1 

;+----------------------+ 
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(defun staaf (nm/ fpl a b nmk dx hx asx slx ovsl ovsr dy hy asy 
sly ovsb ovso lasr lasl laso lasb afst pc d) 

(setq c (getvar "cmdecho")) 
(setvar "crndecho" 0) 
(setq d (getvar "blipmode")) 
(setvar "bliprnode" 0) 
(setq fpl (open "CARD0l.TXT" "r")) 
(setq regel (read-line fpl)) 
(if (= regel nil) 

(princ "\nFout, kies eerst DATA: uit menu ... ") 
(progn 

(setq a 0) 
(while (and (< a 20) (/= regel nil) 

) 

(/= (substr regel 11 1) nm) 
) 

(progn 
(setq regel (read-line fpl)} 
( setq a ( 1 + a) ) 

(if (/= regel nil) 
(progn ;we hebben net te pakken 

(princ (strcat "\nBezig ... Tekenen net " nm " . . . ! " ) ) 
(setq nmk (atof (substr regel 11 1) ) 

dx (atof (substr regel 18 4)) 
hx (atof (substr regel 23 3) ) 
asx (atof (substr regel 27 3)) 
slx (atof (substr regel 31 5)) 
ovsl (atof (substr regel 36 4)) 
ovsr (atof (substr regel 40 4)) 
lasl (atof (substr regel 44 4)) 
lasr (atof (substr regel 48 4)) 
dy (atof (substr regel 55 4)) 
hy (atof (substr regel 60 3)) 
asy (atof (substr regel 64 3)) 
sly (atof (substr regel 68 5)) 
ovsb (atof (substr regel 73 4) ) 
ovso (atof (substr regel 77 4)) 
lasb (atof (substr regel 81 4)) 
laso (atof (substr regel 85 4)) 

) 
(setq afst (/ (min sly slx) 10)) 
(command "LAYER" "OFF" "REF0l" "OFF" "REF03" 

"OFF" "OBJ02 11 

"OFF" "DIM0l" "S" "OBJ03" "") 
(setq schaal (/ (* (max slx sly) 1.3) 180)) 
( command II ZOOM" "W" ( 1 ist 0 0) 

(list(* schaal 180) (* schaal 280))) 
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(if (> sly slx) 

) 

(setq tussen dx dx dy dy tussen 
tussen hx hx hy hy tussen 
tussen asx asx asy asy tussen 
tussen slx slx sly sly tussen 
tussen ovsl ovsl ovsb ovsb tussen 
tussen ovsr ovsr ovso ovso tussen 
tussen lasl lasl lasb lasb tussen 
tussen lasr lasr laso laso tussen 

(command "INSERT" "NETKADl" (list O 0) schaal schaal 0 
(strcat (substr (rtos (getvar "CDATE") 2 0) 7 2) 11 - 11 

(substr (rtos (getvar "CDATE") 2 0) 5 2) "-" 
(substr (rtos (getvar "CDATE") 2 O) 3 2) 

) 
(fix asx) (rtos dx 2 1) (fix slx) (rtos (* asx slx) 2 o 
(setq ml 

(rtos (/ (* 6.165 dx dx asx slx) (expt 10.0 6)) 2 
(fix asy) (rtos dy 2 1) (fix sly) (rtos (* asy sly) 2 O 
(setq rn2 

(rtos (/ (* 6.165 dy dy asy sly) (expt 10.0 6)) 2 
(rtos (+ (atof ml) (atof rn2)) 2 3) "TEST AutoCARD" 
(fix nrnk)) 

(setq stp (list (/ (* schaal 180) 4) 
(+ (* schaal 40) (/ (* schaal 215) 8)) 

) 
(command "PLINE" 

(setq p (list (car stp) (+ (cadr stp) ovso))) 
"W" dy dy (po lar p O sly) 1111 ) 

(cornrnand "ARRAY" "L" 1111 "R" (fix asy) 11 1 11 (fix hy)) 
(cornrnand "PLINE" 

(setq p (list (+ (car stp) ovsl) (cadr stp))) 
"W" dx dx (polar p (/ pi 2) slx) "") 

(command "ARRAY" "L" "" "R" "1" (fix asx) (fix hx)) 
(cornrnand "LINE" 

(setq p (list (car stp) (+ slx (cadr stp) afst))) 
(polar po sly) "") 

(command "COPY" "L" "" (list o O) (list O afst)) 
(comrnand "INSERT" "MAATLYN" p (* afst 0.666666) 

(* afst 0.666666) O) 
(comrnand "COPY" "L" "" "M" (list o O) (list o afst) 

(list sly 0) (list sly afst) (list ovsl O) 
(list (- sly ovsr) O) "") 

(setq p (polar p (/ pi 2) (* afst 0.1))) 
( cornrnand "TEXT" "C" (polar p O (/ lasl 2)) ( * afst O. 3) o 

(rtos ovsl 2 O)) 
(cornrnand "TEXT" "C" (polar p O (/ sly 2)) (* afst 0.3) o 

(strcat (rtos (1- asx) 2 O) "x 11 (rtos hx 2 O))) 
( comrnand "TEXT" "C" (pol ar p o (- sly (/ lasr 2))) 

(* afst 0.3) o (rtos ovsr 2 0)) 
(setq p (polar p (/ pi 2) afst)) 
(cornrnand "TEXT" "C" (polar p o (/ sly 2)) (* afst 0.3) o 

(rtos sly 2 0)) 
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(command "LINE" 
(setq p (list (- (car stp) afst) (cadr stp))) 
(polar p (/ pi 2) slx) "") 

(command "COPY" "L" 1111 (list afst O) (list O 0)) 
(command "INSERT" "MAATLYN" p (* afst 0.666666) 

(* afst 0.666666) 0) 
( command "COPY" "L" 1111 "M" ( list afst O) ( list o o) 

(list O slx) (list afst slx) (list afst ovso) 
(list afst (- slx ovsb)) "") 

(setq p (polar p pi (* afst 0.1))) 
( command "TEXT" "C" (pol ar p (/ pi 2) (/ laso 2)) 

(* afst 0.3) 90 (rtos ovso 2 0)) 
( command "TEXT" "C" (pol ar p (/ pi 2) (/ slx 2) ) ( * afst 

90 (strcat (rtos (1- asy) 2 0) 11 x" (rtos hy 2 0))) 
( command "TEXT" "C" (pol ar p (/ pi 2) (- slx (/ lasb 2))) 

(* afst 0.3) 90 (rtos ovsb 2 0)) 
(setq p (polar p pi afst)) 
( command "TEXT" "C" (pol ar p (/ pi 2) (/ slx 2) ) ( * afst 

90 (rtos slx 2 0)) 
(command "INSERT" "DIAM 11 

(setq p (list (+ (car stp) ovsl (/ hx 2)) 
(- (cadr stp) afst)) 

) (* afst 0.3) (* afst 0.3) O (rtos dy 2 1)) 
(command "LINE" p 

(setq p (polar p (/ pi 2) (+ afst ovso (/ hy 2)))) 
(setq p (polar p (* pi 1.5) (/ hy 2))) 
(setq p (polar p (/ pi 6) (/ hy 4))) 
(polar p (* 7 (/ pi 6)) (/ hy 2)) '"') 

(command "INSERT" "DIAM" 
(setq p 

(list (+ (car stp) ovsl (- (* hx (1- asx)) (/ hx 2)) 
(- (cadr stp) afst)) 

) (* afst 0.3) (* afst 0.3) O (rtos dx 2 1)) 
(command "LINE" p 

(setq p (polar p (/ pi 2) (+ afst ovso (/ hy 2)))) 
(setq p (polar p 0 hx)) 
(setq p (polar p pi (/ hx 2))) 
(setq p (polar p (/ pi 6) (/ hy 4))) 
(polar p (* 7 (/ pi 6)) (/ hy 2)) 1111

) 

( command II LA YER 11 11 s 11 11 o 11 1111 ) 

) ;end progn 
(princ "\nDat net bestaat niet ... Kies een ander ... !!!") 

) ; endif 
) ;endprogn 

) ;endif 
(close fpl) 
(setvar "blipmode" d) 
(setvar "cmdecho" c) 

(princ) 
) 
(princ) 
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;Autocard 1989 
; 
;Laatste verandering: 27-07-1989 
;+----------------------+ 
:1 TEKATT.LSP 1 

,+----------------------+ 
, 
(defun tekatt ( / fpl fp2 fp3 a 11 dl hl s11 ldb ldo 12 d2 h2 s12 

ldl ldr asl osl osr as2 osb oso) 
(princ "\nBezig ..• Verzamelen attribuut gegevens ... ") 
(setq fpl (open "CARD06.DAT" "r") 

fp2 (open "CARD07.DAT" "r") 
fp3 ( open "CARD08. DAT" "w") 

) 
(read-line fp2) 
(read-line fp2) 
(setq a O) 
(while (< a 5) 

(setq 11 (atof (read-line fpl)) 
dl (atof (read-line fpl)) 
hl (atof (read-line fpl)) 
s11 (atof (read-line fp2)) 
ldb (atof (read-line fp2)) 
ldo (atof (read-line fp2)) 
12 (atof (read-line fpl)) 
d2 (atof (read-line fpl)) 
h2 (atof (read-line fpl)) 
s12 (atof (read-line fp2)) 
ldl (atof (read-line fp2)) 
ldr (atof (read-line fp2)) 

) 
(if (or (= a 0) (= a 4)) 

) 

(progn 
(setq asl 
(setq osl 
(setq osr 
(setq as2 
(setq osb 
(setq oso 

(1+ (fix 
(+ (/ (
(+ (/ (
(1+ (fix 
(+ (/ (
(+ (/ (-

(/ (- s12 ldl ldr 100) hl)))) 
s12 ldl ldr (* (1- asl) hl)) 2) ldl)) 
s12 ldl ldr (* (1- asl) hl)) 2) ldr)) 
(/ (- s11 ldb ldo) h2)))) 
s11 ldb ldo (* (1- as2) h2)) 2) ldb)) 
s11 ldb ldo (* (1- as2) h2)) 2) ldo)) 

( i f ( or ( = a 1) ( = a 3) ) 

) 

(progn 
(setq asl 
(setq osl 
(setq osr 
(setq as2 
(setq osb 
(setq oso 

) 

(1+ (fix 
(+ (/ (
(+ (/ (
(1+ (fix 
(+ (/ (
(+ (/ (-

(/ (- s12 ldl ldr) hl)))) 
s12 ldl ldr (* (1- asl) hl)) 2) ldl)) 
s12 ldl ldr (* (1- asl) hl)) 2) ldr)) 
(/ (- s11 ldb ldo 100) h2)))) 
s11 ldb ldo (* (1- as2) h2)) 2) ldb)) 
s11 ldb ldo (* (1- as2) h2)) 2) ldo)) 
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) 

(if (= a 2) 
(if (= amv 1) 

(progn 

) 

(setq b O) 
(while (< b 18) 

) 

(write-line (rtos a 2 O) fp3) 
(setq b (1+ b)) 

(setq asl (1+ (fix (/ s12 hl)))) 
(setq osl (/ (- s12 (* (1- asl) hl)) 2)) 
(setq osr (/ (- s12 (* (1- asl) hl)) 2)) 
(setq as2 (1+ (fix (/ s11 h2)))) 
(setq osb (/ (- s11 (* (1- as2) h2)) 2)) 
(setq oso (/ (- s11 (* (1- as2) h2)) 2)) 

(progn 
;bovenste net 
(setq asl (1+ (fix (/ s12 hl) ) ) ) 
(setq osl (/ (- s12 (* (1- asl) hl)) 2)) 
(setq osr (/ (- s12 (* (1- asl) hl)) 2)) 
(setq as2 (1+ (fix (/ (- s11 50) h2) ) ) ) 
(setq osb (/ (- s11 (* (1- as2) h2)) 2)) 
(setq oso (/ (- s11 (* (1- as2) h2)) 2)) 
(write-line (rtos 11 2 0) fp3) 
(write-line (rtos dl 2 1) fp3) 
(write-line (rtos hl 2 0) fp3) 
(write-line (rtos asl 2 o) fp3) 
(write-line (rtos s11 2 O) fp3) 
(write-line (rtos osl 2 0) fp3) 
(write-line (rtos osr 2 0) fp3) 
(write-line (rtos ldl 2 0) fp3) 
(write-line (rtos ldr 2 0) fp3) 
(write-line (rtos 12 2 0) fp3) 
(write-line (rtos d2 2 1) fp3) 
(write-line (rtos h2 2 0) fp3) 
(write-line (rtos as2 2 0) fp3) 
(write-line (rtos s12 2 O) fp3) 
(write-line (rtos osb 2 0) fp3) 
(write-line (rtos oso 2 0) fp3) 
(write-line (rtos ldb 2 0) fp3) 
(write-line (rtos ldo 2 0) fp3) 
;andere netten 
(setq asl (1+ (fix (/ s12 hl)) )) 
(setq osl (/ (- s12 (* (1- asl) hl)) 2)) 
(setq osr (/ (- s12 (* (1- asl) hl)) 2)) 
(setq as2 (1+ (fix (/ (- s11 ldmvx 100) h2) ) ) ) 
(setq oso 50) 
(setq osb (- s11 (* (1- as2) h2) 50)) 
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) 

(write-line (rtos 11 2 0) fp3) 
(write-line (rtos dl 2 1) fp3) 
(write-line (rtos hl 2 0) fp3) 
(write-line (rtos asl 2 0) fp3) 
(write-line (rtos sll 2 0) fp3) 
(write-line (rtos osl 2 0) fp3) 
(write-line (rtos osr 2 0) fp3) 
(write-line (rtos ldl 2 0) fp3) 
(write-line (rtos ldr 2 0) fp3) 
(write-line (rtos 12 2 0) fp3) 
(write-line (rtos d2 2 1) fp3) 
(write-line (rtos h2 2 0) fp3) 
(write-line (rtos as2 2 0) fp3) 
(write-line (rtos sl2 2 0) fp3) 
(write-line (rtos osb 2 0) fp3) 
(write-line (rtos oso 2 0) fp3) 
(write-line (rtos ldb 2 0) fp3) 
(write-line (rtos ldo 2 0) fp3) 
(setq a (1+ a)) 

(close fp3) 
(close fp2) 
(close fpl) 

(princ) 
) 
(princ) 
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;Autocard 1989 
; 
;Laatste verandering: 27-07-1989 
,+----------------------+ 
: 1 TEKATTB. LSP 1 

;+----------------------+ . 
' (defun tekattb ( / fpl fp2 fp3 a b 11 dl hl s11 ldb ldo 12 d2 h2 

s12 ldl ldr asl osl osr as2 osb oso) 
(princ "\nBezig ... Verzamelen attribuut waarden ... ") 
(setq fpl (open "CARD09.DAT" "r") 

fp2 (open "CARDl0.DAT" "r") 
fp3 (open "CARDll.DAT" "w") 

) 
(setq akh (atof (read-line fp2))) 
(setq a 0) 
(while (< a 3) 

(setq 11 (atof (read-line fpl}} 
dl (atof (read-line fpl)) 
hl (atof (read-line fpl)) 
s11 (atof (read-line fp2)) 
ldb (atof (read-line fp2)) 
Ido (atof (read-line fp2)) 
12 (atof (read-line fpl}} 
d2 (atof (read-line fpl)) 
h2 (atof (read-line fpl)} 
s12 (atof (read-line fp2)) 
ldl (atof (read-line fp2)) 
ldr (atof (read-line fp2)) 

) 
(if (= a O) 

) 

(progn 
(setq asl (1+ (fix (/ s12 hl}))) 
(setq osl (/ (- s12 (* (1- asl) hl)) 2)) 
(setq osr (/ (- s12 (* (1- asl) hl)) 2)) 
(setq as2 (1+ (fix (/ s11 h2)))) 
(setq osb (/ (- s11 (* (1- as2) h2)) 2)) 
(setq oso (/ (- s11 (* (1- as2) h2)) 2)) 

(if (= a l} 
(if (= akh 1) 

(progn 
(setq b 0) 
(while (< b 18) 

) 

(write-line (rtos a 2 0) fp3) 
(setq b (1+ b)) 

(setq asl (1+ (fix (/ (- s12 ldl ldr 100) hl)))) 
(setq osl (+ (/ (- s12 ldl ldr (* (1- asl) hl)) 

ldl)) 
(setq osr (+ (/ (- s12 ldl ldr (* ( 1- asl) hl)) 

ldr)) 
(setq as2 (1+ (fix (/ (- s11 ldb ldo 100) h2)))) 

2) 

2) 
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(setq osb (+ (/ (- s11 ldb ldo (* (1- as2) h2)) 2) 
ldb)) 

(setq oso (+ (/ (- s11 ldb ldo (* (1- as2) h2)) 2) 
ldo)) 

) 
(progn 

;bovenste net 
(setq asl (1+ (fix (/ (- s12 ldl ldr 100) hl) ) ) ) 
(setq osl (+ (/ (- s12 ldl ldr (* (1- asl) hl)) 2) 

ldl)) 
(setq osr (+ (/ (- s12 ldl ldr (* ( 1- asl) hl)) 2) 

ldr)) 
(setq as2 (1+ (fix (/ (- s11 ldb 100) h2) ) ) ) 
(setq osb (- s11 (* (1- as2) h2) 50)) 
(setq oso 50) 
(write-line (rtos 11 2 0) fp3) 
(write-line (rtos dl 2 1) fp3) 
(write-line (rtos hl 2 0) fp3) 
(write-line (rtos asl 2 0) fp3) 
(write-line (rtos s11 2 0) fp3) 
(write-line (rtos osl 2 0) fp3) 
(write-line (rtos osr 2 0) fp3) 
(write-line (rtos ldl 2 0) fp3) 
(write-line (rtos ldr 2 0) fp3) 
(write-line (rtos 12 2 0) fp3) 
(write-line (rtos d2 2 1) fp3) 
(write-line (rtos h2 2 0) fp3) 
(write-line (rtos as2 2 0) fp3) 
(write-line (rtos s12 2 0) fp3) 
(write-line (rtos osb 2 0) fp3) 
(write-line (rtos oso 2 0) fp3) 
(write-line (rtos ldb 2 0) fp3) 
(write-line (rtos ldo 2 0) fp3) 
;ander netten 
(setq asl (1+ (fix (/ (- s12 ldl ldr 100) hl) ) ) ) 
(setq osl (+ (/ (- s12 ldl ldr (* ( 1- asl) hl)) 2) 

ldl)) 
(setq osr (+ (/ (- s12 ldl ldr (* (1- asl) hl)) 2) 

ldr)) 
(setq as2 (1+ (fix (/ (- s11 ldb ldo 100) h2) ) ) ) 
(setq osb (+ (/ (- s11 ldb ldo (* ( 1- as2) h2)) 2) 

ldb)) 
(setq oso (+ (/ (- s11 ldb ldo (* (1- as2) h2)) 2) 

ldo)) 
) 

) 
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(if (= a 2) 
(progn 

(setq asl (1+ (fix(/ (- s12 ldl ldr 100) hl)))) 
(setq osl (/ (- sl2 (* (1- asl) hl)) 2)) 

) 

) 

(setq osr (/ (- sl2 (* (1- asl) hl)) 2)) 
(setq as2 (1+ (fix (/ (- sll ldb ldo 100) h2)))) 
(setq osb (/ (- sll (* (1- as2) h2)) 2)) 
(setq oso (/ (- sll (* (1- as2) h2)) 2)) 

(write-line (rtos 11 2 0) fp3) 
(write-line (rtos dl 2 1) fp3) 
(write-line (rtos hl 2 0) fp3) 
(write-line (rtos asl 2 0) fp3) 
(write-line (rtos sll 2 0) fp3) 
(write-line (rtos osl 2 0) fp3) 
(write-line (rtos osr 2 0) fp3) 
(write-line (rtos ldl 2 0) fp3) 
(write-line (rtos ldr 2 0) fp3) 
(write-line (rtos 12 2 0) fp3) 
(write-line (rtos d2 2 1) fp3) 
(write-line (rtos h2 2 0) fp3) 
(write-line (rtos as2 2 0) fp3) 
(write-line (rtos sl2 2 0) fp3) 
(write-line (rtos osb 2 0) fp3) 
(write-line (rtos oso 2 0) fp3) 
(write-line (rtos ldb 2 0) fp3) 
(write-line (rtos ldo 2 0) fp3) 
(setq a (1+ a)) 

(close fp3) 
(close fp2) 
(close fpl) 

(princ) 
) 
(princ) 
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;Autocard 1989 . , 
;Laatste verandering: 26-07-1989 
;+----------------------+ ;I TEKNETl.LSP I 
;+----------------------+ . , 
(defun drawnet ( / fpl bmin ptl pt2 pt3 pt4 pt5 pt6 pt7 a b 11 dl 

hl asl s11 osl osr ldl ldr 12 d2 h2 as2 sl2 

) 

osb oso ldb ldo ipl cd e ip nm lv) 
(princ "\nBezig ... Tekenen onderwapening •.. ") 
(setq c (getvar "cmdecho")) 
(setvar "cmdecho" 0) 
(setq d (getvar "blipmode")) 
(setvar "blipmode" 0) 
(setq e (getvar "regenmode")) 
(setvar "regenmode" 0) 
(setq fpl (open "CARD08.DAT" "r")) 
(setq bmin (min bkhl bkh2 bkvl bkv2 bmv)) 
(setq ptl (list (- (+ bpx ly) (/ bkhl 2)) 

(+ bpy (/ (- lx lkhl) 2)) 
) 

pt2 (list (+ bpx (/ (- ly lkvl) 2)) 
(- (+ bpy lx) (/ bkvl 2)) 

) 
pt3 (list (+ bpx (/ (- ly lmv) 2)) 

(- (+ bpy lx ld3) (/ bkvl 
) 

pt4 (list (+ bpx (/ (- ly lmv) 2)) 
(- (+ bpy lx ld3 ldmvx) (* 

) 
pt5 (list (+ bpx (/ (- ly lmv) 2)) 

(- (+ bpy (/ bkv2 2)) ld4) 
) 

pt6 (list (+ bpx (/ (- ly lkv2) 2)) 
(- bpy (/ bkv2 2)) 

) 
pt7 (list (- bpx (/ bkh2 2)) 

(+ bpy (/ (- lx lkh2) 2)) 
) 

2) bmv) 

2 bmv) (/ bkvl 2)) 

(command "LAYER" 11 S 11 "OBJ0l" "OFF" "REF02" "OFF" "TXT02 11 1111 ) 

(setq a 0 b 1) 
(while (< a 6) 

(setq 11 (read-line fpl) 
dl (read-line fpl) 
hl (read-line fpl) 
asl (read-line fpl) 
sll (read-line fpl) 
osl (read-line fpl) 
osr (read-line fpl) 
ldl (read-line fpl) 
ldr (read-line fpl) 
12 (read-line fpl) 
d2 (read-line fpl) 



AutoCARD 1989 BIJLAGE AutoLISP ROUTINES 

) 

h2 (read-line fpl) 
as2 (read-line fpl) 
s12 (read-line fpl) 
osb (read-line fpl) 
oso (read-line fpl) 
ldb (read-line fpl) 
ldo (read-line fpl) 

(eend ((= a O) (setq ip ptl 
nm 11 2 11 

lv 11 1 11 

) 

)) 
( {= a 1) (setq ip pt2 

nm "1") 
( if (= amv 1) 

)) 

(setq lv "3") 
(if (= amv 2) 

(setq lv "4") 
(setq lv 11 5 11 ) 

({= a 4) (setq ip pt6 
nm "1 11 ) 

( if (= amv 1) 

)) 
((= a 5) (setq 

)) 

(setq lv 11 3 11 ) 

(if (= amv 2) 

) 

ip 
nm 
lv 

pt7 
Il 2 Il 
Il 111 

(setq lv "4") 
(setq lv "5") 

(if (and (/= a 2) (/= a 3)) 
(progn 
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(if (= 11 11 1 11 ) (setq f "WAPGEG2") (setq f "WAPGEGl")) 
(command "INSERT" "PASNET" ip s12 s11 11 0 11 ) 

(command "INSERT" f 
(list 

(+ (car ip) (* 2 (/ (atof s12) 3))) 
(+ (cadr ip) (* 2 (/ (atof s11) 3))) 

) (/ bmin 2) (/ bmin 2) 11 0 11 

11 dl hl asl s11 osl osr ldl ldr 12 d2 h2 as2 s12 osb 
oso ldb ldo nm lv 
) 
(command "LINE" ip (list 

(+ (car ip) (atof s12)) 
(+ (cadr ip) (atof s11)) 

) "") 
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(cornmand "BREAK" "LAST" 
(list 

) 

) 

(+ (car ip) (* 2 (/ (atof sl2) 3)) 
(* 0.035355339 bmin)) 

(+ (cadr ip) (* 2 (/ (atof sll) 3)) 
(* 0.035355339 bmin)) 

(list 
(- (+ (car ip) (* 2 (/ (atof sl2) 3))) 

(* 0.035355339 bmin)) 
(- (+ (cadr ip) (* 2 (/ (atof sll) 3))) 

(* 0.035355339 bmin)) 

(cond ( (= a O) (if (/= amv 2) 
(setq ipl (list 

(car ip) 
( + bpy (/ l X 2 ) ) 

) 
(setq ipl (list 

(car ip) 
(+ bpy (* 9 (/ lx 24))) 

) 
(cornmand "INSERT" "LASL" ipl 

(/ (atof ldl) 100) 
(/ (atof ldl) 100) 11 0 11 ) 

(cornmand "TEXT" 
(list 

) 

(+ (car ipl) (atof ldl) 50) 
(cadr ipl) 

(/ bmin 20) 11 0 11 ldl)) 
( (= a 1) (cornmand "INSERT" "LASL" 

(list (+ bpx (/ ly 2)) (cadr ip)) 
(/ (atof ldo) 100) 
(/ (atof ldo) 100) "90") 

(cornmand "TEXT" 
(list (+ bpx (/ ly 2)) 

(+ (cadr ip) (atof ldo) 50) 
) (/ bmin 20) 11 90" ldo)) 

( (= a 4) ( cornmand "INSERT" "LASL" 
(list 

( + bpx (/ 1 y 2 ) ) 
(- (+ (cadr ip) (atof sll)) 

(atof ldb)) 
) (/ (atof ldb) 100) 
(/ (atof ldb) 100) "90") 

(cornmand "TEXT" 
(list (+ bpx (/ ly 2)) 

(+ (cadr ip) (atof sll) 50) 
) (/ bmin 20) 11 90 11 ldb)) 
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) 

( ( = a 5 ) ( i f (/ = amv 2 ) 
(setq ipl (list 

(- (+ (car ip) (atof s12)) 
(atof ldr)) 

(+ bpy (/ lx 2)))) 
(setq ipl (list 

(- (+ (car ip) (atof sl2)) 
(atof ldr)) 

(+ bpy (* 9 (/ lx 24))))) 
) 
(command "INSERT" "LASL" ipl 

(/ (atof ldr) 100) 
(/ (atof ldr) 100) "0") 

(command "TEXT" 
(list (+ (car ipl) (atof ldr) 50) 

(cadr ipl) 
) (/ bmin 20) "O" ldr)) 

(progn 
(if (= a 2) 

(progn 
(setq ip pt3 nm 11 3 11 lv 11 2 11 ) 

(if (= 11 "1") (setq f "WAPGEG2") (setq f "WAPGEGl")) 
(command "INSERT" "PASNET" ip sl2 sll "0") 
(command "INSERT" f 

(list (+ (car ip) (* 2 (/ (atof sl2) 3))) 
(+ (cadr ip) (* 2 (/ (atof sll) 3))) 

) (/ bmin 2) (/ bmin 2) "o" 
11 dl hl asl sll osl osr ldl ldr 12 d2 h2 as2 sl2 

osb oso ldb ldo nm lv 
) 
(command "LINE" ip (list 

(+ (car ip) (atof sl2)) 
(+ (cadr ip) (atof sll)) 

) "") 
(command "BREAK" "LAST" 

) 

(list 

) 

(+ (car ip) (* 2 (/ (atof sl2) 3)) 
(* 0.035355339 bmin)) 

(+ (cadr ip) (* 2 (/ (atof sll) 3)) 
(* 0.035355339 bmin)) 

(list 
(- (+ (car ip) (* 2 (/ (atof sl2) 3))) 

(* 0.035355339 bmin)) 
(- (+ (cadr ip) (* 2 (/ (atof sll) 3))) 

(* 0.035355339 bmin)) 
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(progn 
(while (< b amv) 

(cond ((= amv 2) (setq ip pt4 
nm "4" 
lv "3" 
ldb (rtos ldmvx 2 0) 

)) 
( (= amv 3) (cond ((= b 1) 

(setq ip pt4 
nm "4" 
lv "3" 
ldb 

(rtos ldmvx 2 O) 
)) 

((= b 2) 
(setq ip pt5 

nm "4" 
lv "4" 
ldb 

(rtos ldmvx 2 O) 
)) 

)) 
) 
(if (= 11 "1") (setq f "WAPGEG2") 

(setq f "WAPGEGl")) 
(command "INSERT" "PASNET" ip sl2 sll "0") 
(command "INSERT" f 

(list (+ (car ip) (* 2 (/ (atof s12) 3))) 
(+ (cadr ip) (* 2 (/ (atof sll) 3))) 

) (/ bmin 2) (/ bmin 2) "O" 
11 dl hl asl sll osl osr ldl ldr 12 d2 h2 as2 sl2 
osb oso ldb ldo nm lv 

) 
(command "LINE" ip (list 

(+ (car ip) (atof sl2)) 
(+ (cadr ip) (atof sll)) 

) '"' ) 
(command "BREAK" "LAST" 

) 

(list 

) 

(+ (car ip) (* 2 (/ (atof sl2) 3)) 
(* 0.035355339 bmin)) 

(+ (cadr ip) (* 2 (/ (atof s11) 3)) 
(* 0.035355339 bmin)) 

(list 
(- (+ (car ip) (* 2 (/ (atof s12) 3))) 

(* 0.035355339 bmin)) 
(- (+ (cadr ip) (* 2 (/ (atof s11) 3))) 

(* 0.035355339 bmin)) 
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(if (/= a 2) 
(progn 

(command "INSERT" "LASL" 
(list 

( + bpx (/ 1 y 2 ) ) 
(- (+ (cadr ip) bmv) 

) 
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(atof ldb)) 

(/ (atof ldb) 100) (/ (atof ldb) 100) "90") 

(command "TEXT" 

) 

(list (+ bpx (/ ly 2)) 
(+ (cadr ip) bmv 50) 

) (/ bmin 20) 11 90" ldb) 

(setq b (1+ b)) 
) ;end while 

) ;end progn 
) ;end if 

) ;end progn 
);end if 
(setq a (1+ a)) 

) ;end while 
(close fpl) 
( command "LA YER" "S" "O" " " ) 
(setvar "regenmode" e) 
(setvar "blipmode" d) 
(setvar "cmdecho" c) 
(setq bkvl nil bkv2 nil bkhl nil bkh2 nil bmv nil amv nil 

lmv nil lkvl nil lkv2 nil lkhl nil lkh2 nil ld3 nil 
ld4 nil ldmvx nil) 

(princ) 
) 
(princ) 
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;Autocard 1989 . , 
;Laatste verandering: 26-07-1989 
;+----------------------+ 
:1 TEKNETlB.LSP 1 

;+----------------------+ . , 
(defun drawnet ( / fpl bmin ptl pt2 pt3 pt4 pt5 a b 11 dl hl asl 

sll ip nm lv osl osr ldl ldr 12 d2 h2 as2 sl2 
osb oso ldb ldo cd e f) 

(princ "\nBezig •.. Tekenen bovenwapening (zonder 
bijlegwapening) ... ") 

(setq c (getvar "cmdecho")) 
(setvar "cmdecho" 0) 
(setq d (getvar "blipmode")) 
(setvar "blipmode" O) 
(setq e (getvar "regenmode")) 
(setvar "regenmode" O) 
(setq f (getvar "osmode")) 
(setvar "osmode" 0) 
(setq fpl (open "CARDll.DAT" "r")) 
(setq bmin (min bkh bkk bkv)) 
(setq ptl (list 

(- (+ bpx ly) (/ lkk 2)) 
(- (+ bpy lx) (/ bkk 2)) 

) 
pt2 (list 

(- (+ bpx (/ lkk 2)) ld2) 
(- (+ bpy lx) (/ lkv 2)) 

) 
pt3 (list 

(- (+ bpx ly) (/ lkh 2)) 
(- (+ bpy lx ldl) (/ bkk 

) 
pt4 (list 

(- (+ bpx ly) (/ lkh 2)) 
(- (+ bpy lx ldl ldl) (* 

) 
pt5 (list 

(- (+ bpx ly) (/ lkh 2)) 
(- (+ bpy (/ bkk 2)) ldl) 

) 
) 

2) bkh) 

2 bkh) (/ bkk 2)) 

(command "LAYER" "S" "OBJ02" "OFF" "REF02" "OFF" "TXT02" 
"OFF" "OBJOl" "") 

(setq a o b 1) 
(while (< a 4) 

(setq 11 (read-line fpl) 
dl (read-line fpl) 
hl (read-line fpl) 
asl (read-line fpl) 
sll (read-line fpl) 
osl (read-line fpl) 
osr (read-line fpl) 
ldl (read-line fpl) 



AutoCARD 1989 BIJLAGE AutoLISP ROUTINES 

) 

ldr (read-line fpl) 
12 (read-line fpl) 
d2 (read-line fpl) 
h2 (read-line fpl) 
as2 (read-line fpl) 
sl2 (read-line fpl) 
osb (read-line fpl) 
oso (read-line fpl) 
ldb (read-line fpl) 
ldo (read-line fpl) 

(cond ( (= a O) (setq ip ptl 
nm "6" 

((= a 3) 

) 

) 
( if (= akh 1) 

(setq lv "3") 
(if (= akh 2) 

(setq lv "4") 
(setq lv "5") 

) 
)) 
(setq ip pt2 

nm Il 7 Il 
lv "1" 

)) 

(if (and (/= a 1) (/= a 2)) 
(progn 
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( i f ( = 11 "1 11 ) ( setq f "WAPGEG4") ( setq f "WAPGEG3 11 ) ) 

(command "INSERT" "PASNET" ip sl2 sll "0") 
(if (= a O) 

) 

( command "COPY" "LAST" "" "M" 
(list (+ bpx ly) (+ bpy lx)) 
(list bpx (+ bpy lx)) 
(list bpx bpy) 
(list (+ bpx ly) bpy) "" 

(command "COPY" "LAST""" 
(list (+ bpx ly) (+ bpy lx)) 
(list (+ bpx ly) bpy) 

(command "INSERT" f 
(list (+ (car ip) (* 2 (/ (atof sl2) 3))) 

(+ (cadr ip) (* 2 (/ (atof sll) 3))) 
) (/ bmin 2 ) (/ bmin 2 ) "o" 
11 dl hl asl sll osl osr ldl ldr 12 d2 h2 as2 sl2 osb 

oso ldb ldo nm lv 
) 
(if (= a 0) 

(command "COPY" "LAST" "" "M" 
(list (+ bpx ly) (+ bpy lx)) 
(list bpx (+ bpy lx)) 
(list bpx bpy) 
(list (+ bpx ly) bpy) "" 
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(command "COPY" "LAST" 1111 

(list (+ bpx ly) (+ bpy lx)) 
(list (+ bpx ly) bpy) 

) 
(command "LINE" ip 

(list 
(+ (car ip) (atof sl2)) 
(+ (cadr ip) (atof sll)) 

) "") 
(command "BREAK" "LAST" 

(list 

) 

) 

(+ (car ip) (* 2 (/ (atof sl2) 3)) 
(* 0.035355339 bmin)) 

(+ (cadr ip) (* 2 (/ (atof sll) 3)) 
(* 0.035355339 bmin)) 

(list 

) 

(- (+ (car ip) (* 2 (/ (atof sl2) 3))) 
(* 0.035355339 bmin)) 

(- (+ (cadr ip) (* 2 (/ (atof sll) 3))) 
(* 0.035355339 bmin)) 

( if (= a O) 
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(command "COPY" "LAST" (osnap ip "near") "" "M" 
(list (+ bpx ly) (+ bpy lx)) 
(list bpx (+ bpy lx)) 
(list bpx bpy) 
(list (+ bpx ly) bpy) 1111 

) 
( command "COPY" "LAST" ( osnap ip "near") "" 

(list (+ bpx ly) (+ bpy lx)) 

) 

) 
(progn 

(list (+ bpx ly) bpy) 

( if (= a 1) 
(progn 

(setq ip pt3 nm 11 8 11 lv "2") 
( i f ( = 11 "1 11 ) ( setq f "WAPGEG4") ( setq f "WAPGEG3") ) 
(command "INSERT" "PASNET" ip sl2 sll 11 0 11 ) 

(command "COPY" "LAST" 1111 

) 

(list (+ bpx ly) (+ bpy lx)) 
(list bpx (+ bpy lx)) 

(command "INSERT" f 
(list (+ (car ip) (* 2 (/ (atof sl2) 3))) 

(+ (cadr ip) (* 2 (/ (atof sll) 3))) 
) (/ bmin 2) (/ bmin 2) 11 0 11 

11 dl hl asl sll osl osr ldl ldr 12 d2 h2 as2 sl2 
osb oso ldb ldo nm lv 
) 
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) 

( command "COPY" "LAST" 1111 

(list (+ bpx ly) (+ bpy lx)) 
(list bpx (+ bpy lx)) 

) 
(command "LINE" ip 

(list (+ (car ip) (atof sl2)) 
(+ (cadr ip) (atof sll)) 

) "") 
(command "BREAK" "LAST" 

(list 

) 

) 

(+ (car ip) (* 2 (/ (atof sl2) 3)) 
(* 0.035355339 bmin)) 

(+ (cadr ip) (* 2 (/ (atof sll) 3)) 
(* 0.035355339 bmin)) 

(list 
(- (+ (car ip) (* 2 (/ (atof sl2) 3))) 

(* 0.035355339 bmin)) 
(- (+ (cadr ip) (* 2 (/ (atof sll) 3))) 

(* 0.035355339 bmin)) 

( command "COPY" "LAST" ( osnap ip "NEAR") 1111 

(list (+ bpx ly) (+ bpy lx)) 
(list bpx (+ bpy lx)) 

(progn 
(while (< b akh) 

( cond ( ( = akh 2 ) (setq 

)) 
((= akh 3) (cond 

)) 
) 

ip pt4 
nm 11911 

lv Il 3 Il 

((= b 1) (setq 

)) 
((= b 2) (setq 

)) 

(if (= 11 11 1") (setq f "WAPGEG4") 

ip pt4 
nm Il 9 Il 
lv Il 3 Il 

ip pt5 
nm Il 9 Il 
lv Il 4 Il 

(setq f "WAPGEG3")) 
(command "INSERT" "PASNET" ip sl2 sll 11 0 11

) 

( command "COPY" "LAST" 1111 

(list (+ bpx ly) (+ bpy lx)) 
(list bpx (+ bpy lx)) 
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(command "INSERT" f 
(list (+ (car ip) (* 2 (/ (atof sl2) 3))) 

(+ (cadr ip) (* 2 (/ (atof sll) 3))) 
) (/ bmin 2 ) (/ bmin 2 ) 11 o 11 

11 dl hl asl sll osl osr ldl ldr 12 d2 h2 as2 sl2 
osb oso ldb ldo nm lv 

) 
(command "COPY" "LAST" 1111 

(list (+ bpx ly) (+ bpy lx)) 
(list bpx (+ bpy lx)) 

) 
(command "LINE" ip 

(list (+ (car ip) (atof sl2)) 
(+ (cadr ip) (atof sll)) 

) "") 

(command "BREAK" "LAST" 
(list 

) 

) 

(+ (car ip) (* 2 (/ (atof sl2) 3)) 
(* 0.035355339 bmin)) 

(+ (cadr ip) (* 2 (/ (atof sll) 3)) 
(* 0.035355339 bmin)) 

(list 
(- (+ (car ip) (* 2 (/ (atof sl2) 3))) 

(* 0.035355339 bmin)) 
(- (+ (cadr ip) (* 2 (/ (atof sll) 3))) 

(* 0.035355339 bmin)) 

( command "COPY" "LAST" ( osnap ip "NEAR") "" 
(list (+ bpx ly) (+ bpy lx)) 
(list bpx (+ bpy lx)) 

) 
(setq b (1+ b)) 

) ;end while 
) ;end progn 

);end if 
) ;end progn 

);end if 
(setq a (1+ a)) 

) ;end while 
(close fpl) 
( command "LA YER" "s 11 11 o" 11 11 

) 

(setvar "osmode" f) 
(setvar "regenmode" e) 
(setvar "blipmode" d) 
(setvar "cmdecho" c) 
(setq ldl nil ld2 nil ld3 nil ld4 nil bkk nil bkh nil bkv nil 

akh nil lkk nil lkh nil lkv nil) 
(princ) 
) 
(princ) 



AutoCARD 1989 BIJLAGE AutoLISP ROUTINES PAGINA 71 

;AutoCARD 1989 . , 
;Laatste verandering: 05-07-1989 
;+----------------------+ 
: 1 VERPAAR. LSP 1 

;+----------------------+ 
(defun verpaar (/abel elnext e2next alistl alist2 dl d2) 

(setq b "J") 
(while (= b "J") 

(ge) 
(setq a (entsel "\nWelk diameter-afstand paar wilt U 

veranderen •• ? 11
) ) 

(while (or (= a nil) 
(/= 

(cdr (assoc 2 (entget (entnext (cara))))) 
"DIAM" 

) 
) 

( pr inc "\nFOUT: ...........••......••.•.............. PROBEER 
OPNIEUW ... ! ! Il) 

(princ "\nU moet op het te veranderen diameter-afstand paar 
klikken ... !!") 

(princ) 
(setq a (entsel "\nWelk diameter-afstand paar wilt U 

veranderen .. ? 11
) ) 

(princ) 
) 
(setq el (cara)) 
(setq elnext (entnext el)) 
(setq e2next (entnext elnext)) 
(setq alistl (entget elnext)) 
(setq alist2 (entget e2next)) 
(redraw elnext 3) 
(setq dl (getstring "\nNieuwe waarde voor gemarkeerde 

diameter .•• ")) 
(setq alistl (subst (cons 1 dl) (assoc 1 alistl) alistl)) 
(redraw elnext 4) 
(entmod alistl) 
(entupd elnext) 
(redraw e2next 3) 
(setq d2 (getstring "\nNieuwe waarde voor gemarkeerde 

hoh-afstand ... 11 )) 

(setq alist2 (subst (cons 1 d2) (assoc 1 alist2) alist2)) 
(redraw e2next 4) 
(entmod alist2) 
(entupd e2next) 
(setq b 

(strcase 
(getstring 

"\nNog een diameter-afstand paar in dit vak 
veranderen .. (J/N) 11 

) 

) 
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) 
(redraw) 
(princ) 

) (princ) 
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;AutoCARD 1989 . , 
;Laatste verandering: 13-07-1989 
;+----------------------+ 
:1 ZOOMIN.LSP 1 

,+----------------------+ 
; 
(defun zoomin (a / b c) 

(cond 
( (= ( strcase a) "KKl") 

(setq b (list (+ bpx ly) (+ bpy lx)))) 
( (= (strcase a) "KHl") 

(setq b (list (+ bpx ly) (+ bpy (/ lx 2))))) 
( (= (strcase a) "KK2") 

(setq b (list (+ bpx ly) bpy))) 
((= (strcase a) "KVl") 

(setq b (list (+ bpx (/ ly 2)) (+ bpy lx)))) 
( ( = ( strcase a) "MV") 
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(setq b (list (+ bpx (/ ly 2)) (+ bpy (/ lx 2))))) 
( (= (strcase a) "KV2") 

) 

(setq b (list (+ bpx (/ ly 2)) bpy))) 
( (= ( strcase a) "KK3") 

(setq h (list bpx (+ bpy lx)))) 
((= (strcase a) "KH2") 

(setq b (list bpx (+ bpy (/ lx 2))))) 
( (= ( strcase a) "KK4") 

(setq b (list bpx bpy))) 
(t (progn 

)) 

(princ "\nDat vak bestaat niet .•• !!!") 
(princ 

) 

11 \nGeldige namen zijn: KK1,KH1,KK2,KV1,MV,KV2,KK3,KH2 
of KK4 ... ! ! ! " 

(if (< (/ ly lx) 1.5) 
(setq c (/ lx 2)) 
(setq c (* 25 (/ lx 40))) 

) 
(if (/= b nil) 

(command "zoom" "c" b c) 
) 
(setq a nil) 

(princ) 
) 
(princ) 
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VARIABELEN IN AutoLISP ROUTINES 



1 

INHOUDSOPGAVE VARIABELEN IN AutoLISP ROUTINES 

GLOBALE VARIABELEN 2 

ACAD.LSP 3 

BEPLAAG.LSP 4 

BWVERSIE.LSP 5 

CARD.MNU 6 

DIAM. LSP 7 

DIAM2.LSP 8 

DIAMNEW.LSP 9 

HEFBOOM.LSP 10 

INVALG.LSP 11 

INVDIAM.LSP 12 

INVGEOM.LSP 13 

INVMOM.LSP 14 

LASL.LSP 15 

LASLB.LSP 16 

MYSETUP.LSP 17 

NETAFMl.LSP 18 

NETAFMlB.LSP 20 

STAAF.LSP 21 

TEKATT.LSP 22 

TEKATTB.LSP 23 

TEKNETl.LSP 24 

TEKNETlB.LSP 25 

VERPAAR.LSP 26 

ZOOMIN.LSP 27 
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LIJST VAN GLOBALE VARIABELEN IN PROGRAMMA AUTOCARD 

VAR.NAAM/FILE TYPE BEPAALD IN FILE 

stime real acad. lsp 
uname string acad.lsp 
betonkwal string invalg. lsp 
cemklas string invalg.lsp 
milieu string invalg.lsp 
dekking real invalg. lsp 
wappercmin real invalg.lsp 
staal kwal string invalg.lsp 
Ly real invgeom.lsp 
lx real invgeom. lsp 
ht real invgeom. lsp 
hkp real invgeom.lsp 
c3 real invgeom. lsp 
c1 real invgeom. lsp 
bpx real invgeom. lsp 
bpy real invgeom.lsp 
CAROO1.DAT f i Le invmom. lsp bevat alle momenten 
h1t real diam.lsp 
r2 real diam.lsp 
amin real diam. lsp 
h real diam.lsp 
h1 real diam.lsp 
CARDO2.DAT file diam.lsp bevat diameters en hoh na eerste berekening 
CARDO3.DAT file diamnew.lsp bevat diameters en hoh na controle en evt. verandering 
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VARIABELEN IN FILE ACAD.LSP 

VARIABELENAAM OMSCHRIJVING TYPE NIL OF CLOSE 

stime CG) totale edit tijd tot dan toe getvar GLOBAAL 
X CL) drawing name (=naam tekening) getvar acad. lsp 
b CL) tijd op moment bepalen variabele reàl acad.lsp 
fp1 ( L) file-pointer die wijst naar diary.txt fp acad.lsp 
uname CG) naam gebruiker string GLOBAAL 
a CL) waarde commandecho op dat moment getvar acad. lsp 
d CL) vasthouden naam gebruiker bij nieuwe login string acad.lsp 
C CL) minuten op moment bepalen variabele real acad. lsp 
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VARIABELEN IN FILE BEPLAAG.LSP 

VARIABELENAAM OMSCHRIJVING TYPE NIL OF CLOSE 
.................................................. -- .. ------·----·-------------------·---·----·---··---------------- ................ 
fp1 (L) file-pointer CARDO2.DAT lezen fp beplaag.lsp 
fp2 CL) file-pointer CARDO3.DAT schrijven fp beplaag.lsp 
a (L) teller voor doorlopen CARDO2.DAT integer beplaag.lsp 
d1 (L) eerste diameter (is altijd die in x-richting) real beplaag.lsp 
h1 CL) eerste staaf afstand Cis altijd die in x-richting) real beplaag.lsp 
d2 (L) tweede diameter (is altijd die in y-richting) real beplaag.lsp 
h2 CL) tweede staaf afstand (is altijd die in y-richting) real beplaag.lsp 
l 1 (L) laagaanduiding bepaald voor eerste diameter cx-r.) real beplaag.lsp 
l2 CL) laagaanduiding bepaald voor tweede diameter Cy-r.) real beplaag.lsp 
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VARIABELEN IN FILE BWVERSIE.LSP 

VARIABELENAAM 

s 

bkky 
bkkx 
bwversie 

CL) 
CL) 
CL) 
CG) 

OMSCHRIJVING 

breedte wapeningsbaan in mm 
breedte kolomstrook in y-richting 
breedte kolomstrook in x-richting 
1A,1B,1C,2A,2B of 2C 
1=geen kolomplaat 
2=wel kolomplaat 
A=6OX 4OX in beide richtingen 
B=6OX 4OX alleen in y-richting 
C=geen 6OX 4OX verdeling wapeningsmoment 

TYPE 

real 
real 
real 
real 
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NIL OF CLOSE 

bwversie.lsp 
bwversie.lsp 
bwversie.lsp 
bwversie.lsp 



AutoCARD 1989 BIJLAGE AutoLISP VARIABELEN PAGINA 6 

VARIABELEN IN FILE CARD.MNU 

VARIABELENAAM OMSCHRIJVING TYPE NIL OF CLOSE 

a CL) testvariabele op aanwezigheid mysetup.lsp fp card.mnu 
u CG) aangeven unittype 1=decimaal, 2=E·macht integer mysetup. lsp 
m CG) aangeven eenheid 1000.0=meter, 1.0=mi 11 imeter real mysetup.lsp 
C CG) indicatie schaal bv. 1:5000, c=5000/m real mysetup.lsp 
X CG) werkelijke tekenbreedte= c*constante real mysetup.lsp 
y CG) werkelijke tekenhoogte= c*constante real mysetup.lsp 
f CG) aanduiding papierformaat 11 A0", 11 A1 11 ,etc. string mysetup.lsp 
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VARIABELEN IN FILE DIAM.LSP 

VARIABELENAAM 

h1t 
c2 
r2 
amin 
h 

h1 
fp1 
fp2 
a 

d2 
b 

d1 
m 

w 

CG) 
CL) 
CG) 
CG) 
CG) 
CG) 
CL) 
CL) 
CL) 
CL) 
( L) 

CL) 
CL> 
CL) 

OMSCHRIJVING 

totale hoogte vloer plus kolomplaat in mm 
straal kolomkop, geen kolomkop dus c2=c3 in mm 
inklemmingsstraal r2 in mm 
minimum wapeningshoeveelheid in mm·2;m 
hefboomsarm in vloerveld= O.9*ht in mm 
hefboomsarm t.p.v. kolomplaat= O.9*h1t in mm 
filepointer die wijst naar CARDO1.DAT lezen 
filepointer die wijst naar CARDO2.DAT schrijven 
teller die bijhoudt hoeveel momenten zijn gelezen 

TYPE 

real 
real 
real 
real 
real 
real 
fp 
fp 
integer 

grootte berekende staafafstand in mm real 
waarde die afhangt van staafafst (aantal staven perm) real 
grootte berekende diameter afgerond op halve mm real 
waarde van gelezen moment uit file CARDO1.DAT in Nm/m real 
waarde van min. ben. hoev. wap. bij moment in mm·21m real 
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NIL OF CLOSE 

GLOBAAL 
diam.lsp 
GLOBAAL 
GLOBAAL 
GLOBAAL 
GLOBAAL 
diam. lsp 
diam.lsp 
diam.lsp 
diam.lsp 
diam. lsp 
diam. lsp 
diam.lsp 
diam.lsp 
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VARIABELEN IN FILE DIAM2.LSP 

VARIABELENAAM OMSCHRIJVING TYPE NIL OF CLOSE 

fp1 CL) filepointer CARDO4.DAT lezen, CARDO4A.DAT lezen fp diam2.lsp 
fp2 (L) filepointer CARDO4A.OAT schrijven,CARDO4.DAT schrijven fp diam2. lsp 
a CL) teller voor lezen en schrijven naar files integer diam2.lsp 
l 1 CL) laagaanduiding voor de x-richting real diam2.lsp 
d1 (L) diameter voor de x-richting real di am2. lsp 
h1 CL) staafafstand voor de x-richting real di am2. lsp 
l2 CL) laagaanduiding voor de y-richting real diam2.lsp 
d2 CL) diameter voor de y-richting real diam2.lsp 
h2 CL) staafafstand voor de y-richting real diam2.lsp 
dmax ( L) maximale waarde van d1 en d2 real diam2.lsp 
dmin CL) maximale waarde van d1 en d2 real diam2.lsp 
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VARIABELEN IN FILE DIAMNEW.LSP 

VARIABELENAAM OMSCHRIJVING TYPE NIL OF CLOSE 

e1 CL) geselecteerde entiteit entiteit diamnew.lsp 
fp1 CL) filepointer die wijst naar CARDOS.DAT schrijven fp diamnew.lsp 
a CL) gelezen laagaanduiding uit CARD04.DAT real diamnew.lsp 
b CL) gelezen diameter uit CARDOS.OAT real diamnew.lsp 
C CL) gelezen staafafstand uit CARDOS.DAT real diamnew.lsp 
d CL) teller voor bijhouden aantal gelezen waarden integer diamnew.lsp 
fp1 CL) filepointer CARDOS.DAT lezen fp diamnew.lsp 
fp2 CL) filepointer CARD04.DAT lezen fp diamnew.lsp 
fp3 CL) filepointer CARD06.DAT schrijven fp diamnew.lsp 
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VARIABELEN IN FILE HEFBOOM.LSP 

VARIABELENAAM 

fp1 
fp2 
fp3 
a 

m1 
m2 
l 1 

d1 
h1 
l2 
d2 
h2 
b1 
b2 
hb1 
hb2 
w1 

w2 

CL) 
CL) 
CL) 
CL) 
CL) 
CL) 
CL) 
CL) 
CL) 
CL) 
CL) 
CL) 
CL) 
CL) 
CL) 
CL) 
CL) 
CL) 

OMSCHRIJVING 

file-pointer CARD01.DAT lezen 
file-pointer CARD03.DAT lezen 
file-pointer CARD04.DAT schrijven 
teller lezen CARD01.DAT en CARD03.DAT 
eerste gelezen moment in while loop ex-richting) 
tweede gelezen moment in while loop (y·richting) 
laagaanduiding voor de x·richting 
diameter voor de x·richting 
staafafstand voor de x·richting 
laagaanduiding voor de y-richting 
diameter voor de y·richting 
staafafstand voor de y-richting 
deler voor staafafstand x·richting 
deler voor staafafstand y-richting 
werkelijke hefboomsarm voor diameter in x·richting 
werkelijke hefboomsarm voor diameter in y·richting 
werkelijk benodigde wapening in x·richting 
werkelijk benodigde wapening in y-richting 
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TYPE NIL OF CLOSE 

fp hefboom.lsp 
fp hefboom.lsp 
fp hefboom.lsp 
integer hefboom.lsp 
real hefboom.lsp 
real hefboom.lsp 
real hefboom.lsp 
real hefboom.lsp 
real hefboom.lsp 
real hefboom.lsp 
real hefboom.lsp 
real hefboom.lsp 
real hefboom.lsp 
real hefboom.lsp 
real hefboom.lsp 
real hefboom.lsp 
real hefboom.lsp 
real hefboom.lsp 
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VARIABELEN IN FILE INVALG.LSP 

VARIABELENAAM OMSCHRIJVING TYPE NIL OF CLOSE 

betonkwal CG) betonkwaliteit bv. B15,B25,B35,B45,B55. string GLOBAAL 
cemklas CG) cementklasse A, Bof C string GLOBAAL 
milieu CG) milieu DROOG, VOCHTIG of AGGRESSIEF string GLOBAAL 
dekking CG) dekking in mm real GLOBAAL 
wappercmin CG) minimum·wapeningspercentage= 0.15% real GLOBAAL 
staalkwal CG) staalkwaliteit= FeB5OO string GLOBAAL 
a (L) tekst vasthouden string invalg.lsp 
b CL) tekst vasthouden string invalg. lsp 
C CL) tekst vasthouden string invalg. lsp 
d CL) tekst vasthouden string invalg.lsp 
e CL) tekst vasthouden string invalg. lsp 
f ( L) tekst vasthouden string invalg. lsp 
g CL) antwoord op vraag; Gegevens juist.? string invalg.lsp 
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VARIABELEN IN FILE INVDIAM.LSP 

VARIABELENAAM OMSCHRIJVING TYPE NIL OF CLOSE 

g (L) huidige waarde commandecho integer invdiam. lsp 
b ( L) huidige waarde blipmode integer invdiam. lsp 
C ( L) huidige waarde regenmode integer invdiam. lsp 
pt1 ******* *********** 
t/m (L) insertion punten boven- en onderwapening list invdiam.lsp 
pt17 ******* *********** 
fp1 (L) filepointer die wijst naar CARDO4.DAT lezen fp invdiam. lsp 
a (L) teller lezen CARDO4.DAT integer invdiam. lsp 
ip CL) insertion point block list invdiam. lsp 
ra ( L) rotation angle block real i nvdi am. lsp 
e ( L) aanduiding voor ONDWAP of BOVWAP integer invdiam. lsp 
f (L) te inserten block ONDWAP1, ONDWAP2, BOVWAP1 of BOVWAP2 string invdiam. lsp 
d (L) laagaanduiding gelezen uit file CARD04.DAT real invdiam.lsp 
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VARIABELEN IN FILE INVGEOM.LSP 

VARIABELENAAM OMSCHRIJVING TYPE NIL OF CLOSE 

inv (L) opslaan filenaam geometrie gegevens string invgeom.lsp 
a ( L) testvariabele op aanwezigheid filenaam in variabele fp invgeom. lsp 
a (L) huidige waarde commandecho integer invgeom. lsp 
b (L) huidige waarde bl ipmode integer invgeom. lsp 
C (L) huidige waarde regenmode integer invgeom. lsp 
fp1 ( L) file pointer die wijst naar invoer file geometrie fp invgeom. lsp 
ly ( G) overspanning in y-richting (altijd groter dan lx) real GLOBAAL 
lx CG) overspanning in x-richting (altijd kleiner dan ly) real GLOBAAL 
ht (G) totale vloerhoogte real GLOBAAL 
hkp (G) hoogte kolomplaat (exclusief vloerhoogte) real GLOBAAL 
c3 (G) halve kolombreedte real GLOBAAL 
c1 (G) halve kolomplaatbreedte real GLOBAAL 
bpx CG) x-coord. basispunt (om te centreren op scherm) real GLOBAAL 
bpy (G) y-coord. basispunt (om te centreren op scherm) real GLOBAAL 
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VARIABELEN IN FILE INVMOM.LSP 

VARIABELENAAM OMSCHRIJVING TYPE NIL OF CLOSE 

inv CL) opslaan filenaam gegevens momenten string invmom. lsp 
a CL) testvariabele op aanwezigheid filenaam in var. inv fp invmom. lsp 
a CL) huidige waarde commandecho integer invmom. lsp 
b CL) huidige waarde bl ipmode integer invmom. lsp 
C CL) huidige waarde regenmode integer invmom. lsp 
fp1 CL) filepointer die wijst naar invoer file momenten fp invmom.lsp 
mkk1x *** totaal 34 waarden waarmee alle gegevens van de momen· ******** ********** 
t/m CL) ten vastliggen. Hiervan worden 26 ingelezen. real invmom. lsp 
mkk4exy *** ******** ********** 
pt1 *** punten waarop de getallen die de momenten voorstellen ******** ********** 
t/m CL) worden getekend. list invmom. lsp 
pt17 *** ******** ********** 
fp1 CL) filepointer die wijst naar uitvoer file CARDO1.OAT fp invmom. lsp 
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VARIABELEN IN FILE LASL.LSP 

VARIABELENAAM OMSCHRIJVING TYPE NIL OF CLOSE 

------------------------------------------------------------------------------------------------

fp1 CL) file pointer die wijst naar CARD05.DAT lezen fp lasl.lsp 
dkh1x (L) diameter vak kh1 in x-richting string lasl.lsp 
dkh1y CL) diameter vak kh1 in y-richting string lasl. lsp 
dkv1x (L) diameter vak kv1 in x-richting string lasl.lsp 
dkv1y CL) diameter vak kv1 in y-richting string lasl.lsp 
dmvx ( L) diameter vak mv in x-richting string lasl.lsp 
dmvy CL) diameter vak mv in y-richting string las l. lsp 
dkv2x CL) diameter vak kv2 in x-richting string lasl.lsp 
dkv2y CL) diameter vak kv2 in y-richting string lasl.lsp 
dkh2x CL) diameter vak kh2 in x-richting string lasl. lsp 
dkh2y ( L) diameter vak kh2 in y-richting string lasl.lsp 
d1 CL) maximale waarde van dkh2y en dmvy real lasl. lsp 
d2 ( L) maximale waarde van dmvy en dkh1y real lasl. lsp 
d3 CL) maximale waarde van dkv1x en dmvx real lasl. lsp 
d4 CL) maximale waarde van dmvx en dkv2x real lasl. lsp 
fa CL) rekenwaarde treksterkte staal real lasl. lsp 
fb (L) rekenwaarde treksterkte beton real lasl.lsp 
c1 (L) rekenwaarde dekking voor formule las lengte tpv d1 real lasl.lsp 
c2 ( L) rekenwaarde dekking voor formule las lengte tpv d2 real lasl. lsp 
c3 ( L) rekenwaarde dekking voor formule las lengte tpv d3 real lasl. lsp 
c4 CL) rekenwaarde dekking voor formule las lengte tpv d4 real lasl. lsp 
cmvx ( L) rekenwaarde dekking voor formule las lengte tpv mvx real lasl. lsp 
ckv1y CL) rekenwaarde dekking voor formule las lengte tpv kv1y real lasl. lsp 
ckv2y (L) rekenwaarde dekking voor formule las lengte tpv kv2y real lasl. lsp 
ckh2x ( L) rekenwaarde dekking voor formule las lengte tpv kh2x real lasl. lsp 
ckh1x CL) rekenwaarde dekking voor formule las lengte tpv kh1x real lasl.lsp 
ld1 (G) afgeronde waarde voor las lengte tpv d1 real netafm**.lsp 
ld2 (G) afgeronde waarde voor las lengte tpv d2 real netafm**.lsp 
ld3 (G) afgeronde waarde voor las lengte tpv d3 real teknet**.lsp 
ld4 (G) afgeronde waarde voor las lengte tpv d4 real teknet**.lsp 
ldmvx (G) afgeronde waarde voor las lengte tpv dmvx real teknet**.lsp 
ldkv1y (G) afgeronde waarde voor las lengte tpv dkv1y real netafm**.lsp 
ldkv2y (G) afgeronde waarde voor las lengte tpv dkv2y real netafm**.lsp 
ldkh2x CG) afgeronde waarde voor las lengte tpv dkh2x real netafm**.lsp 
ldkh1x ( G) afgeronde waarde voor las lengte tpv dkh1x real netafm**.lsp 
versie (G) bepaalt verder verloop programma versie 1,2 of 3 string netafm**.lsp 
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VARIABELEN IN FILE LASLB.LSP 

VARIABELENAAM OMSCHRIJVING TYPE NIL OF CLOSE 

fp1 CL) file pointer die wijst naar CARDO6.DAT lezen fp laslb.lsp 
a CL) teller lezen CARDO6.DAT integer laslb.lsp 
lkkx CL) laagaanduiding staven in x-richting real laslb.lsp 
dkkx CL) diameter staven in kk vak x-richting real laslb.lsp 
skkx CL) staafafstand staven in kk vak x-richting real laslb. lsp 
lkky CL) laagaanduiding staven in kk vak y-richting real laslb. lsp 
dkky CL) diameter staven in in kk vak y-richting real laslb.lsp 



AutoCARD 1989 BIJLAGE AutoLISP VARIABELEN 

VARIABELEN IN FILE MYSETUP.LSP 

VARIABELENAAM 

a 

b 

d 

g 

str2 
str3 
str4 
str5 
xproj 
yproj 
b 

a 

d 

CL) 
(L) 

( L) 

CL) 
(L) 

CL) 
CL) 
(L) 

(L) 

CL) 
(L) 

( L) 

(L) 

OMSCHRIJVING 

huidige waarde commandecho 
huidige waarde blipmode 
huidige waarde regenmode 
antwoord op vraag of titelblok geplaatst moet worden 
projectnaam 
onderdeel 

TYPE 

integer 
integer 
integer 
string 
string 
string 

code-nummer tekening string 
representatie datum dag-maand-jaar string 
relatieve x-coord om strings in titelblok te plaatsen real 
relatieve y·coord om strings in titelblok te plaatsen real 
vasthouden tekst "mm" of "m" afhankelijk van m string 
tekst vasthouden string 
tekst vasthouden string 

PAGINA 17 

NIL OF CLOSE 

mysetup.lsp 
mysetup. lsp 
mysetup.lsp 
mysetup.lsp 
mysetup.lsp 
mysetup. 1 sp 
mysetup. lsp 
mysetup.lsp 
mysetup.lsp 
mysetup. lsp 
mysetup. lsp 
mysetup.lsp 
mysetup.lsp 
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VARIABELEN IN FILE NETAFM1.LSP 

VARIABELENAAM 

fp1 
a 

b 

hmvx 
hmvy 
d 

bmin 
bmax 
lmin 
lmax 
bkv1 
bkv2 
bkh1 
bkh2 
bmv 
amv 
lmv 
lkv1 
lkv2 
lkh1 
lkh2 
skky 
lkhx 
dkhx 
skhx 
lkhy 
dkhy 
skhy 
lkvx 
dkvx 
skvx 
lkvy 
dkvy 
skvy 
mkkx 
mkky 
mkk60x 
mkk60y 
s 

b 

d 

h 

m 

w 

lkk60x 
dkk60x 
skk60x 
lkk60y 
dkk60y 
skk60y 
dv 

( L) 

CL) 
CL) 
CL) 
CL) 
CL) 
CL) 
CL) 
CL) 
( L) 

(G) 

CG) 
CG) 
CG) 
(G) 

CG) 
CG) 
CG) 
CG) 
(G) 

(G) 

CL) 
CL) 
CL) 
CL) 
CL) 
CL) 
CL) 
CL) 
CL) 
CL) 
(L) 

CL) 
CL) 
CL) 
CL) 
CL) 
(L) 

CL) 
CL) 
CL) 
CL) 
(L) 

CL) 
CL) 
CL) 
CG) 
CL) 
(L) 

(G) 

(L) 

OMSCHRIJVING 

filepointer die wijst naar CARDOS.DAT lezen 
teller voor lezen file CARDOS.DAT 
controle of er gelezen is in CARDOS.DAT 
staafafstand vak mv in x-richting 
staafafstand vak mv in y-richting 
antwoord vraag "Wilt U hier van afwijken •• " 
minimale netbreedte 
maximale netbreedte 
minimale netlengte 
maximale netlengte 
breedte net in vak kv1 ex-richting) 
breedte net in vak kv2 ex-richting) 
breedte net in vak kh1 (y-richting) 
breedte net in vak kh2 (y·richting) 
breedte net in vak mv ex-richting) 
aantal netten in vak mv ex-richting) 
lengte net in vak mv (y-richting) 
lengte net in vak kv1 (y-richting) 
lengte net in vak kv2 (y·richting) 
lengte net in vak kh1 ex-richting) 
lengte net in vak kh2 ex-richting) 
staafafstand staven in kk vak y-richting 
laagaanduiding staven in kh vak x-richting 
diameter staven in vak kh x-richting 
staafafstand staven in kh vak in x-richting 
laagaanduiding staven in kh vak in y-richting 
diameter staven in kh vak in y-richting 
staafafstand staven in kh vak in y-richting 
laagaanduiding staven in kv vak x-richting 
diameter staven in vak kv x-richting 
staafafstand staven in kv vak in x-richting 
laagaanduiding staven in kv vak in y-richting 
diameter staven in kv vak in y·richting 
staafafstand staven in kv vak in y·richting 
wapeningsmoment in kk vak in x·richting 
wapeningsmoment in kk vak in y-richting 
60 % wapeningsmoment in kk vak in x-richting 
60 % wapeningsmoment in kk vak in y·richting 
staafafstand in mm ter bepaling 60 % staven 
aantal staven perm• ter bepaling 60 % staven 
diameter staven ter bepaling 60 % staven 
hefboomsarm ter bepaling 60 % staven 
wapeningsmoment ter bepaling 60 % staven 
wapeningshoeveelheid ter bepaling 60 X staven 
laagaanduiding van de 60 % staaf in x-richting 
diameter van de 60 X staaf in x·richting 
staafafstand van de 60 X staaf in x·richting 
laagaanduiding van de 60 X staaf in y·richting 
diameter van de 60 X staaf in y-richting 
staafafstand van de 60 X staaf in y-richting 
diameter in mv vak bovenwapening (minimum wapening) 

TYPE 

fp 
integer 
integer 
real 
real 
string 
real 
real 
real 
real 
real 
real 
real 
real 
real 
integer 
real 
real 
real 
real 
real 
real 
real 
real 
real 
real 
real 
real 
real 
real 
real 
real 
real 
real 
real 
real 
real 
real 
real 
real 
real 
real 
real 
real 
real 
real 
real 
real 
real 
real 
real 
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NIL OF CLOSE 

netafm1.lsp 
netafm1.lsp 
netafm1.lsp 
netafm1.lsp 
netafm1.lsp 
netafm1.lsp 
netafm1.lsp 
netafm1.lsp 
netafm1.lsp 
netafm1.lsp 
teknet**.lsp 
teknet**.lsp 
teknet**.lsp 
teknet**. l sp 
teknet**.lsp 
teknet**.lsp 
teknet**.lsp 
teknet**.lsp 
teknet**.lsp 
teknet**.lsp 
teknet**. l sp 
laslb.lsp 
laslb. lsp 
laslb.lsp 
laslb.lsp 
laslb.lsp 
laslb.lsp 
laslb.lsp 
laslb.lsp 
laslb.lsp 
laslb.lsp 
laslb.lsp 
laslb.lsp 
laslb.lsp 
laslb.lsp 
laslb.lsp 
laslb.lsp 
laslb.lsp 
laslb.lsp 
laslb.lsp 
laslb.lsp 
laslb.lsp 
laslb.lsp 
laslb.lsp 
laslb.lsp 
laslb.lsp 
netafmb**.lsp 
laslb.lsp 
laslb. lsp 
netafmb**.lsp 
laslb.lsp 
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d1 CL) maximale waarde van dkhx en dkkx Cevt dkk60x) real laslb.lsp 
d2 CL) maximale waarde van dkvy en dkky Cevt dkk60y) real laslb.lsp 
d3 CL) maximale waarde van dkvx en dv real laslb.lsp 
d4 CL) maximale waarde van dkhy en dv real laslb.lsp 
fa CL) rekenwaarde treksterkte staal real laslb.lsp 
fb CL) rekenwaarde treksterkte beton real laslb.lsp 
c1 CL) rekenwaarde dekking voor formule las lengte tpv d1 real laslb.lsp 
c2 CL) rekenwaarde dekking voor formule las lengte tpv d2 real laslb. lsp 
c3 CL) rekenwaarde dekking voor formule las lengte tpv d3 real laslb.lsp 
c4 CL) rekenwaarde dekking voor formule las lengte tpv d4 real laslb.lsp 
CV CL) rekenwaarde dekking voor formule las lengte tpv dv real laslb.lsp 
ld1 CG) afgeronde waarde voor las lengte tpv d1 real teknetb**.lsp 
ld2 CG) afgeronde waarde voor las lengte tpv d2 real teknetb**.lsp 
ld3 CG) afgeronde waarde voor las lengte tpv d3 real teknetb**.lsp 
ld4 CG) afgeronde waarde voor las lengte tpv d4 real teknetb**.lsp 
ldv CG) afgeronde waarde voor las lengte tpv dv real netafmb**.lsp 
versie CG) bepaalt verder verloop programma versie 1,2 of 3 string netafmb**.lsp 
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VARIABELEN IN FILE NETAFM1B.LSP 

VARIABELENAAM OMSCHRIJVING TYPE NIL OF CLOSE 

d CL) antwoord vraag "Wilt U hier van afwijken .. " string netafm*b.lsp 
bmin CL) minimale net breedte real netafm*b.lsp 
bmax CL) maximale net breedte real netafm*b.lsp 
lmin CL) minimale net lengte real netafm*b.lsp 
lmax CL) maximale net lengte real netafm*b. lsp 
bkk CG) breedte net in vak kk ex-richting) real teknet**.lsp 
bkh CG) breedte net in vak kh ex-richting) real teknet**.lsp 
akh CG) aantal netten in vak kh breedterichting real teknet**.lsp 
lkk CL) lengte net in vak kk (y-richting) real netafm*b.lsp 
bkv CG) breedte net in vak kv (y-richting) real teknet**.lsp 
lkh CL) lengte net in vak kh (y-richting) real netafm*b. lsp 
lkv CL) lengte net in vak kv ex-richting) real netafm*b.lsp 
bmv CL) breedte net in vak mv ex-richting) real netafm*b. lsp 
lmv CL) lengte net in vak mv (y-richting) real netafm*b. lsp 
fp1 CL) filepointer die wijst naar CARD05.DAT lezen fp netafm*b. lsp 
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VARIABELEN IN FILE STAAF.LSP 

VARIABELENAAM 

nm 
C 

d 

fp1 
regel 
nmk 
dx 
hx 
asx 
slx 
ovsl 
ovsr 
last 
lasr 
l2 

dy 
hy 
asy 
sly 
ovsb 
ovso 
lasb 
laso 
afst 
p 

CG) 
(L) 

(L) 

( L) 

(L) 

(L) 

(L) 

(L) 

(L) 

( L) 

(L) 

( L) 

(L) 

( L) 

(L) 

( L) 

(L) 

( L) 

(L) 

( L) 

(L) 

( L) 

(L) 

( L) 

(L) 

OMSCHRIJVING 

meegegeven variabele= nummer netmerk 
vasthouden waarde "cmdecho" 
vasthouden waarde 11 blipmode 11 

filepointer CARD08.DAT lezen 
regel uit CARDO1.TXT waarin heel net staat beschreven 
netmerk 
diameter staven in x-richting 
staafafstand staven in x-richting 
aantal van de staven in x-richting 
staaflengte van de staven in x-richting 
overstek linkerzijde net 
overstek rechterzijde net 
laslengte linkerzijde net 
laslengte rechterzijde net 
laagaanduiding staven in y-richting 
diameter staven in y-richting 
staafafstand staven in y-richting 
aantal van de staven in y-richting 
staaf lengte van de staven in y-richting 
overstek bovenzijde net 
overstek onderzijde net 
laslengte bovenzijde net 
laslengte onderzijde net 
afstand maatlijn tot net+ variabele voor teksthoogte 
punt om met (polar p ••• ) te tekenen 

TYPE 

string 
integer 
integer 
fp 
list 
real 
real 
real 
real 
real 
real 
real 
real 
real 
real 
real 
real 
real 
real 
real 
real 
real 
real 
real 
list 

PAGINA 21 

NIL OF CLOSE 

staaf.lsp 
staaf. lsp 
staaf. lsp 
staaf. lsp 
staaf.lsp 
staaf.lsp 
staaf. lsp 
staaf. lsp 
staaf. lsp 
staaf.lsp 
staaf. lsp 
staaf. lsp 
staaf. lsp 
staaf.lsp 
staaf. lsp 
staaf.lsp 
staaf. lsp 
staaf. lsp 
staaf.lsp 
staaf.lsp 
staaf.lsp 
staaf.lsp 
staaf. lsp 
staaf. lsp 
staaf.lsp 
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VARIABELEN IN FILE TEKATT.LSP 

VARIABELENAAM 

fp1 
fp2 

fp3 

a 

l 1 
d1 
h1 
s l 1 

ldb 
ldo 
l2 
d2 
h2 

sl2 
ldl 
ldr 
as1 
osl 
osr 
as2 
osb 
oso 

CL) 
CL) 
CL) 
CL) 
CL) 
CL) 
CL) 
CL) 
CL) 
CL) 
CL) 
CL) 
CL) 
CL) 
CL) 
CL) 
CL) 
CL) 
CL) 
CL) 
CL) 
CL) 

OMSCHRIJVING 

file-pointer CARDO6.DAT lezen 
file-pointer CARDO7.DAT lezen 
file-pointer CARDO8.DAT schrijven 
teller voor lezen en schrijven files 
laag van de staven in x·richting 
diameter van de staven in x·richting 
staafafstand van de staven in x·richting 
staaf lengte van de staven in x·richting 
laslengte bovenzijde net 
laslengte onderzijde net 
laag van de staven in y·richting 
diameter van de staven in y·richting 
staafafstand van de staven in y·richting 
staaf lengte van de staven in y·richting 
laslengte linkerzijde net 
laslengte rechterzijde net 
aantal van de staven in x·richting 
overstek linkerzijde net 
overstek rechterzijde net 
aantal van de staven in y·richting 
overstek bovenzijde net 
overstek onderzijde net 

PAGINA 22 

TYPE N IL OF CLOSE 

fp tekatt.lsp 
fp tekatt.lsp 
fp tekatt.lsp 
integer tekatt.lsp 
real tekatt.lsp 
real tekatt.lsp 
real tekatt.lsp 
real tekatt.lsp 
real tekatt.lsp 
real tekatt.lsp 
real tekatt.lsp 
real tekatt.lsp 
real tekatt.lsp 
real tekatt.lsp 
real tekatt.lsp 
real tekatt.lsp 
real tekatt.lsp 
real tekatt.lsp 
real tekatt.lsp 
real tekatt.lsp 
real tekatt.lsp 
real tekatt.lsp 



AutoCARD 1989 BIJLAGE AutoLISP VARIABELEN 

VARIABELEN IN FILE TEKATTB.LSP 

VARIABELENAAM 

fp1 
fp2 
fp3 
a 

l 1 
d1 
h1 
s l 1 

ldb 
ldo 
12 
d2 
h2 
sl2 
ldl 
ldr 
as1 
osl 
osr 
as2 
osb 
oso 
b 

CL) 
CL) 
CL) 
CL) 
CL) 
CL) 
CL) 
CL) 
CL) 
CL) 
CL) 
CL) 
CL) 
CL) 
CL) 
CL) 
CL) 
CL) 
CL) 
CL) 
CL) 
CL) 
CL) 

OMSCHRIJVING 

file-pointer CARDO9.DAT lezen 
file-pointer CARD10.DAT lezen 
file-pointer CARD11.DAT schrijven 
teller voor lezen en schrijven files 
laag van de staven in x·richting 
diameter van de staven in x·richting 
staafafstand van de staven in x·richting 
staaf lengte van de staven in x·richting 
laslengte bovenzijde net 
laslengte onderzijde net 
laag van de staven in y·richting 
diameter van de staven in y·richting 
staafafstand van de staven in y·richting 
staaflengte van de staven in y·richting 
laslengte linkerzijde net 
laslengte rechterzijde net 
aantal van de staven in x·richting 
overstek linkerzijde net 
overstek rechterzijde net 
aantal van de staven in y·richting 
overstek bovenzijde net 
overstek onderzijde net 
teller schrijven CARD11.DAT 

TYPE 

fp 
fp 
fp 
integer 
real 
real 
real 
real 
real 
real 
real 
real 
real 
real 
real 
real 
real 
real 
real 
real 
real 
real 
integer 

PAGINA 23 

NIL OF CLOSE 

tekattb.lsp 
tekattb. lsp 
tekattb. lsp 
tekattb.lsp 
tekattb. lsp 
tekattb.lsp 
tekattb.lsp 
tekattb. lsp 
tekattb.lsp 
tekattb.lsp 
tekattb.lsp 
tekattb. lsp 
tekattb. lsp 
tekattb. lsp 
tekattb.lsp 
tekattb.lsp 
tekattb. lsp 
tekattb. lsp 
tekattb. lsp 
tekattb. lsp 
tekattb. lsp 
tekattb. lsp 
tekattb. lsp 
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VARIABELEN IN FILE TEKNET1.LSP 

VARIABELENAAM 

C 

d 

e 

fp1 
bmin 
pt1 
pt2 
pt3 
pt4 
pt5 
pt6 
pt7 
a 
b 

l 1 

d1 
h1 
as1 
s l 1 

osl 
osr 
ldl 
ldr 
l2 
d2 
h2 
as2 
sl2 
osb 
oso 
ldb 
ldo 
ip 
nm 
lv 
ipl 

(L) 

CL) 
(L) 

(L) 

CL) 
(L) 

(L) 

CL) 
(L) 

CL) 
(L) 

CL) 
(L) 

CL) 
(L) 

CL) 
( L) 

( L) 

(L) 

CL) 
(L) 

CL) 
( L) 

(L) 

CL) 
CL) 
CL) 
(L) 

(L) 

( L) 

CL) 
CL) 
( L) 

CL) 
(L) 

( L) 

OMSCHRIJVING 

vasthouden waarde cmdecho 
vasthouden waarde blipmode 
vasthouden waarde regenmode 
filepointer CARD08.DAT lezen 
kleinste netbreedte bepalen schaal block "WAPGEG?" 
linker onderhoek (insertion point) net kh1 
linker onderhoek (insertion point) net kv1 
linker onderhoek (insertion point) net mv 
linker onderhoek (insertion point) net mv 
linker onderhoek (insertion point) net mv 
linker onderhoek (insertion point) net kv2 
linker onderhoek (insertion point) net kh2 
teller voor lezen file CARD08.DAT 
teller voor aantal netten in mv vak 
laagaanduiding x-richting betreffende vak 
diameter x-richting betreffende vak 
staafafstand x-richting betreffende vak 
aantal staven x-richting betreffende vak 
staaflengte x-richting betreffende vak 
overstek links betreffende vak 
overstek rechts betreffende vak 
laslengte links betreffende vak 
laslengte rechts betreffende vak 
laagaanduiding y-richting betreffende vak 
diameter y-richting betreffende vak 
staafafstand y-rlchting betreffende vak 
aantal staven y-richting betreffende vak 
staaflengte y-richting betreffende vak 
overstek boven betreffende vak 
overstek onder betreffende vak 
laslengte boven betreffende vak 
laslengte onder betreffende vak 
insertion point block WAPGEG1 of WAPGEG2 
netmerk betreffende net 
legvolgorde betreffende net 
insertion point block laslengte 

PAGINA 24 

TYPE NIL OF CLOSE 

integer teknet1.lsp 
integer teknet1.lsp 
integer teknet1.lsp 
fp teknet1.lsp 
real teknet1.lsp 
list teknet1.lsp 
list teknet1.lsp 
list teknet1.lsp 
list teknet1.lsp 
list teknet1.lsp 
list teknet1.lsp 
list teknet1.lsp 
integer teknet1.lsp 
integer teknet1.lsp 
string teknet1.lsp 
string teknet1.lsp 
string teknet1.lsp 
string teknet1.lsp 
string teknet1.lsp 
string teknet1.lsp 
string teknet1.lsp 
string teknet1.lsp 
string teknet1.lsp 
string teknet1.lsp 
string teknet1.lsp 
string teknet1.lsp 
string teknet1.lsp 
string teknet1.lsp 
string teknet1.lsp 
string teknet1.lsp 
string teknet1.lsp 
string teknet1.lsp 
list teknet1.lsp 
string teknet1.lsp 
string teknet1.lsp 
list teknet1.lsp 
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VARIABELEN IN FILE TEKNET1B.LSP 

VARIABELENAAM 

C 

d 

e 

f 

fp1 
bmin 
pt1 
pt2 
pt3 
pt4 
pt5 
a 

b 

l 1 

d1 
h1 
as1 
s l 1 

osl 
osr 
ldl 
ldr 
l2 
d2 
h2 
as2 
sl2 
osb 
oso 
ldb 
ldo 
ip 
nm 
lv 

(L) 

CL) 
CL) 
CL) 
CL) 
CL) 
CL) 
CL) 
CL) 
CL) 
CL) 
CL) 
CL) 
CL) 
CL) 
CL) 
CL) 
CL) 
CL) 
CL) 
CL) 
CL) 
CL) 
CL) 
CL) 
CL) 
CL) 
CL) 
CL) 
CL) 
CL) 
CL) 
CL) 
CL) 

OMSCHRIJVING 

vasthouden waarde cmdecho 
vasthouden waarde blipmode 
vasthouden waarde regenmode 
vasthouden waarde osmode 
filepointer CARD11.DAT lezen 

TYPE 

integer 
integer 
integer 
integer 
fp 

kleinste netbreedte bepalen schaal block "WAPGEG?" real 
linker onderhoek Cinsertion point) net kk vak list 
linker onderhoek Cinsertion point) net kv vak list 
linker onderhoek Cinsertion point) net kh vak bovenaan list 
linker onderhoek Cinsertion point) net kh vak midden list 
linker onderhoek Cinsertion point) net kh vak onderaan list 
teller voor lezen file CARD11.DAT integer 
teller voor aantal netten in kh vak integer 
laagaanduiding x-richting betreffende vak string 
diameter x-richting betreffende vak 
staafafstand x-richting betreffende vak 
aantal staven x-richting betreffende vak 
staaflengte x-richting betreffende vak 
overstek links betreffende vak 
overstek rechts betreffende vak 
laslengte links betreffende vak 
laslengte rechts betreffende vak 
laagaanduiding y-richting betreffende vak 
diameter y-richting betreffende vak 
staafafstand y-richting betreffende vak 
aantal staven y-richting betreffende vak 
staaflengte y-richting betreffende vak 
overstek boven betreffende vak 
overstek onder betreffende vak 
laslengte boven betreffende vak 
laslengte onder betreffende vak 
insert'on point block WAPGEG3 of WAPGEG4 
netmerk betreffende net 
legvolgorde betreffende net 

string 
string 
string 
string 
string 
string 
string 
string 
string 
string 
string 
string 
string 
string 
string 
string 
string 
list 
string 
string 

PAGINA 25 

NIL OF CLOSE 

teknet1b. lsp 
teknet1b.lsp 
teknet1b.lsp 
teknet1b.lsp 
teknet1b.lsp 
teknet1b.lsp 
teknet1b.lsp 
teknet1b.lsp 
teknet1b.lsp 
teknet1b.lsp 
teknet1b.lsp 
teknet1b. lsp 
teknet1b.lsp 
teknet1b.lsp 
teknet1b.lsp 
teknet 1 b. _l sp 
teknet1b.lsp 
teknet1b.lsp 
teknet1b.lsp 
teknet1b.lsp 
teknet1b.lsp 
teknet1b.lsp 
teknet1b. lsp 
teknet1b.lsp 
teknet1b.lsp 
teknet1b.lsp 
teknet1b.lsp 
teknet1b. lsp 
teknet1b. lsp 
teknet1b. lsp 
teknet1b.lsp 
teknet1b.lsp 
teknet1b. lsp 
teknet1b.lsp 



AutoCARD 1989 BIJLAGE AutoLISP VARIABELEN 

VARIABELEN IN FILE VERPAAR.LSP 

VARIABELENAAM 

b 

a 
e1 
e1next 
e2next 
al i st1 
alist2 
d1 
d2 

CL) 
(L) 

CL) 
CL) 
(L) 

CL) 
CL) 
CL) 
(L) 

OMSCHRIJVING 

vasthouden antwoord op vraag "nog een .• ?" 
selectieset bestaande uit "INSERT" block + pickpoint 
entiteit die geselecteerd is meta ("INSERT") 
entiteit volgend op e1 ("ATTRIB" diameter gegevens) 
entiteit volgend op e1next ("ATTRIB" hoh gegevens) 
associatielijst behorende bij e1next 
associatielijst behorende bij e2next 
de nieuw ingevoerde diameter 
de nieuw ingevoerde staafafstand 

PAGINA 26 

TYPE NIL OF CLOSE 

string verpaar.lsp 
ss verpaar.lsp 
entiteit verpaar.lsp 
entiteit verpaar.lsp 
entiteit verpaar.lsp 
list verpaar.lsp 
list verpaar.lsp 
string verpaar.lsp 
string verpaar.lsp 



AutoCARD 1989 BIJLAGE AutoLISP VARIABELEN 

VARIABELEN IN FILE ZOOMIN.LSP 

VARIABELENAAM 

a 
b 

C 

CG) 
CL) 

CL) 

OMSCHRIJVING 

variabele die vaknaam waarop in wordt gezoomd bevat 
punt dat midden in te zoomen gebied aangeeft 
waarde die aangeeft hoe hoog in te zoomen gebied is 

TYPE 

string 
list 
real 

PAGINA 27 

NIL OF CLOSE 

zoomin.lsp 
zoomin.lsp 
zoomin.lsp 



BIJLAGE 3. 

BESCHRIJVING BESTANDEN CARD??.DAT 



1 

Volgorde waarop momenten in file CARD01.DAT worden weggeschreven. 

PLAATS VOORBEELDWAARDE 

0 mkhlox +28791.49 \ 
1 mkhloy +5758.30 
2 mkvlox +5758.30 
3 mkvloy +28791. 49 
4 mvx +18127.98 ONDER-
5 mvy +18127.98 WAPENING 
6 mkv2ox +5758.30 
7 mkv2oy +28791.49 
8 mkh2ox +28791.49 
9 mkh2oy +5758.30 / 
10 mkklx -70379.21 \ 
11 mkkly -70379.21 
12 mkklexx -90396.18 
13 mkklexy -90396.18 
14 mkhlbx -4265.41 
15 mkhlby -21327.03 
16 mkk2x -70379.21 
17 mkk2y -70379.21 
18 mkk2exx -90396.18 
19 mkk2exy -90396.18 
20 mkvlbx -21327.03 BOVEN-
21 mkvlby -4265.41 WAPENING 
22 mkv2bx -21327.03 
23 mkv2by -4265.41 
24 mkk3x -70379.21 
25 mkk3y -70379.21 
26 mkk3exx -90396.18 
27 mkk3exy -90396.18 
28 mkh2bx -4265.41 
29 mkh2by -21327.03 
30 mkk4x -70379.21 
31 mkk4y -70379.21 
32 mkk4exx -90396.18 
33 mkk4exy -90396.18 / 



2 

Volgorde waarin diameters en staaf afstanden in CARD02.DAT, 
CARD05.DAT en worden weggeschreven. 

No. NAAM DIAM/HOH VOORBEELDWAARDE 

0 0 mkhlox diameter 13.0 mm 
1 mkhlox staafafstand 200 mm 
2 mkhloy diameter 6.0 mm lverde71-
3 mkhloy staaf stand 200 mm wapening 

1 4 mkvlox diameter 6.0 mm lverde71-
5 mkvlox staaf afstand 200 mm wapening 
6 mkvloy diameter 13.0 mm 
7 mkvloy staaf afstand 200 mm 

2 8 mvx diameter 10.5 mm 
9 mvx staaf afstand 200 mm 
10 mvy diameter 10.5 mm 
11 mvy staaf afstand 200 mm 

3 12 mkv2ox diameter 6.0 mm lverde71-
13 mkv2ox staaf afstand 200 mm wapening 
14 mkv2oy diameter 13.0 mm 
15 mkv2oy staaf afstand 200 mm 

4 16 mkh2ox diameter 13.0 mm 
17 mkh2ox staafafstand 200 mm 
18 mkh2oy diameter 6.0 mm lverde71-
19 mkh2oy staaf afstand 200 mm wapening 

5 20 mkklx diameter 10.0 mm 
21 mkklx staaf afstand 50 mm 
22 mkkly diameter 10.0 mm 
23 mkkly staaf afstand 50 mm 

6 24 mkklexx diameter 14.0 mm 
25 mkklexx staaf afstand 100 mm 
26 mkklexy diameter 14.0 mm 
27 mkklexy staaf afstand 100 mm 

7 28 mkhlbx diameter 5.0 mm lverde71-
29 mkhlbx staaf afstand 200 mm wapening 
30 mkhlby diameter 11.5 mm 
31 mkhlby staaf afstand 200 mm 

8 32 mkk2x diameter 10.0 mm 
33 mkk2x staaf afstand 50 mm 
34 mkk2y diameter 10.0 mm 
35 mkk2y staaf afstand 50 mm 

9 36 mkk2exx diameter 14.0 mm 
37 mkk2exx staafafstand 100 mm 
38 mkk2exy diameter 14.0 mm 
39 mkk2exy staaf afstand 100 mm 



3 

10 40 mkvlbx diameter 11.5 mm 
41 mkvlbx staaf afstand 200 mm 
42 mkvlby diameter 5.0 mm lverde71-
43 mkvlby staaf afstand 200 mm wapening 

11 44 mkv2bx diameter 11.5 mm 
45 mkv2bx staafafstand 200 mm 
46 mkv2by diameter 5.0 mm lverde71-
47 mkv2by staaf afstand 200 mm wapening 

12 48 mkk3x diameter 10.0 mm 
49 mkk3x staaf afstand 50 mm 
50 mkk3y diameter 10.0 mm 
51 mkk3y staafafstand 50 mm 

13 52 mkk3exx diameter 14.0 mm 
53 mkk3exx staaf afstand 100 mm 
54 mkk3exy diameter 14.0 mm 
55 mkk3exy staaf afstand 100 mm 

14 56 mkh2bx diameter 5.0 mm lverde71-
57 mkh2bx staaf afstand 200 mm wapening 
58 mkh2by diameter 11. 5 mm 
59 mkh2by staaf afstand 200 mm 

15 60 mkk4x diameter 10.0 mm 
61 mkk4x staaf stand 50 mm 
62 mkk4y diameter 10.0 mm 
63 mkk4y staaf stand 50 mm 

16 64 mkk4exx diameter 14.0 mm 
65 mkk4exx staaf afstand 100 mm 
66 mkk4exy diameter 14.0 mm 
67 mkk4exy staaf afstand 100 mm 



4 

Volgorde waarin diameters en staaf afstanden in CARD03.DAT, 
CARD04.DAT, CARD04A.DAT en CARD06.DAT worden weggeschreven. 

No. NAAM DIAM/HOH VOORBEELDWAARDE 

0 0 mkhlox laag 1 
1 mkhlox diameter 13.0 mm 
2 mkhlox staaf afstand 200 mm 
3 mkhloy laag 2 
4 mkhloy diameter 6.0 mm verdeel-
5 mkhloy staaf stand 200 mm wapening 

1 6 mkvlox laag 2 
7 mkvlox diameter 6.0 mm verdeel-
8 mkvlox staaf afstand 200 mm wapening 
9 mkvloy laag 1 
10 mkvloy diameter 13.0 mm 
11 mkvloy staaf afstand 200 mm 

2 12 mvx laag 2 
13 mvx diameter 10.5 mm 
14 mvx staaf afstand 200 mm 
15 mvy laag 1 
16 mvy diameter 10.5 mm 
17 mvy staaf afstand 200 mm 

3 18 mkv2ox laag 2 
19 mkv2ox diameter 6.0 mm verdeel-
20 mkv2ox staaf afstand 200 mm wapening 
21 mkv2oy laag 1 
22 mkv2oy diameter 13.0 mm 
23 mkv2oy staafafstand 200 mm 

4 24 mkh2ox laag 1 
25 mkh2ox diameter 13.0 mm 
26 mkh2ox staaf afstand 200 mm 
27 mkh2oy laag 2 
28 mkh2oy diameter 6.0 mm verdeel-
29 mkh2oy staaf afstand 200 mm wapening 

5 30 mkklx laag 2 
31 mkklx diameter 10.0 mm 
32 mkklx staaf afstand 50 mm 
33 mkkly laag 1 
34 mkkly diameter 10.0 mm 
35 mkkly staaf afstand 50 mm 

6 36 mkklexx laag 2 
37 mkklexx diameter 14.0 mm 
38 mkklexx staaf afstand 100 mm 
39 mkklexy laag 1 
40 mkklexy diameter 14.0 mm 
41 mkklexy staaf afstand 100 mm 



5 

7 42 mkhlbx laag 2 
43 mkhlbx diameter 5.0 mm verdeel-
44 mkhlbx staaf afstand 200 mm wapening 
45 mkhlby laag 1 
46 mkhlby diameter 11.5 mm 
47 mkhlby staaf afstand 200 mm 

8 48 mkk2x laag 2 
49 mkk2x diameter 10.0 mm 
50 mkk2x staaf afstand 50 mm 
51 mkk2y laag 1 
52 mkk2y diameter 10.0 mm 
53 mkk2y staaf afstand 50 mm 

9 54 mkk2exx laag 2 
55 mkk2exx diameter 14.0 mm 
56 mkk2exx staafafstand 100 mm 
57 mkk2exy laag 1 
58 mkk2exy diameter 14.0 mm 
59 mkk2exy staafafstand 100 mm 

10 60 mkvlbx laag 1 
61 mkvlbx diameter 11.5 mm 
62 mkvlbx staaf afstand 200 mm 
63 mkvlby laag 2 
64 mkvlby diameter 5.0 mm verdeel-
65 mkvlby staaf afstand 200 mm wapening 

11 66 mkv2bx laag 1 
67 mkv2bx diameter 11.5 mm 
68 mkv2bx staaf afstand 200 mm 
69 mkv2by laag 2 
70 mkv2by diameter 5.0 mm verdeel-
71 mkv2by staaf afstand 200 mm wapening 

12 72 mkk3x laag 2 
73 mkk3x diameter 10.0 mm 
74 mkk3x staaf afstand 50 mm 
75 mkk3y laag 1 
76 mkk3y diameter 10.0 mm 
77 mkk3y staaf afstand 50 mm 

13 78 mkk3exx laag 2 
79 mkk3exx diameter 14.0 mm 
80 mkk3exx staafafstand 100 mm 
81 mkk3exy laag 1 
82 mkk3exy diameter 14.0 mm 
83 mkk3exy staaf afstand 100 mm 

14 84 mkh2bx laag 2 
85 mkh2bx diameter 5.0 mm verdeel-
86 mkh2bx staaf afstand 200 mm wapening 
87 mkh2by laag 1 
88 mkh2by diameter 11.5 mm 
89 mkh2by staaf afstand 200 mm 



6 

15 90 mkk4x laag 2 
91 mkk4x diameter 10.0 mm 
92 mkk4x staaf stand 50 mm 
93 mkk4y laag 1 
94 mkk4y diameter 10.0 mm 
95 mkk4y staaf stand 50 mm 

16 96 mkk4exx laag 2 
97 mkk4exx diameter 14.0 mm 
98 mkk4exx staaf afstand 100 mm 
99 mkk4exy laag 1 
100 mkk4exy diameter 14.0 mm 
101 mkk4exy staaf afstand 100 mm 



Volgorde waarin gegevens in CARD07.DAT zijn op·geslagen. 

NO. NAAM 

0 amv 
1 ldmvx 
2 lkhl 
3 ldkhlx 
4 ldkhlx 
5 bkhl 
6 ld2 
7 ldl 
8 bkvl 
9 ld4 
10 ld3 
11 lkvl 
12 ldkvly 
13 ldkvly 
14 bmv 
15 ld3 
16 ld4 
17 lmv 
18 ldl 
19 ld2 
20 bkv2 
21 ld4 
22 ld3 
23 lkv2 
24 ldkv2y 
25 ldkv2y 
26 lkh2 
27 ldkh2x 
28 ldkh2x 
29 bkh2 
30 ld2 
31 ldl 

OMSCHRIJVING 

Aantal netten in mv vak 
Laslengte tussen netten in mv vak 
Lengte net in khl vak 
Verankeringslengte bovenzijde net in vak khl 
Verankeringslengte onderzijde net in· vak khl 
Breedte net in vak khl 
Laslengte linkerzijde net in vak khl 
Laslengte rechterzijde net in vak khl 
Breedte net in vak kvl 
Laslengte bovenzijde net in vak kvl 
Laslengte onderzijde net in vak kvl 
Lengte net in vak kvl 
Verankeringslengte rechterzijde net in vak kvl 
Verankeringslengte linkerzijde net in vak kvl 
Breedte net in vak mv 
Laslengte bovenzijde net in vak mv 
Laslengte onderzijde net in vak mv 
Lengte net in vak mv 
Laslengte linkerzijde net in vak mv 
Laslengte rechterzijde net in vak mv 
Breedte net in vak kv2 
Laslengte bovenzijde net in vak kv2 
Laslengte onderzijde net in vak kv2 
Lengte net in vak kv2 
Verankeringslengte linkerzijde net in vak kv2 
Verankeringslengterechterzijde net in vak kv2 
Lengte net in vak kh2 
Verankeringslengte bovenzijde net in vak kh2 
Verankeringslengte onderzijde net in vak kh2 
Breedte net in vak kh2 
Laslengte linkerzijde net in vak kh2 
Laslengte rechterzijde net in vak kh2 

7 



8 

Volgorde waarin gegevens in CARDO8.DAT zijn opgeslagen 
voor 1 vak zijn de gegevens weergegeven. 
In de file staan totaal zes groepen van deze gegevens. 
Achtereenvolgens voor vak KHl, KVl, MV bovenste net, MV rest van 
de netten daaronder, KV2, KH2. 
Deze gegevens zijn dus alleen voor de onderwapening. 

NO. NAAM 

0 11 
1 dl 
2 hl 
3 asl 
4 sll 
5 osl 
6 osr 
7 ldl 
8 ldr 
9 12 
10 d2 
11 h2 
12 as2 
13 sl2 
14 osb 
15 aso 
16 ldb 
17 ldo 

OMSCHRIJVING 

laag van de staven in x-richting 
diameter van de staven in x-richting 
staafafstand van de staven in x-richting 
aantal van de staven in x-richting 
staaflengte staven in x-richting 
overstek linkerzijde net 
overstek rechterzijde net 
laslengte linkerzijde net 
laslengte rechterijde net 
laag van de staven in y-richting 
diameter van de staven in y-richting 
staafafstand van de staven in y-richting 
aantal van de staven in y-richting 
staaflengte staven in y-richting 
overstek bovenzijde net 
overstek onderzijde net 
laslengte bovenzijde net 
laslengte onderzijde net 

Totaal zes groepen dus a loopt van o tot en met 5. 
Totaal aantal waarden= 108. 



9 

Volgorde waarin diameters en staafafstanden in CARD09.DAT worden 
weggeschreven. Deze file wordt gebruikt voor het opslaan van 
laag, diameter en staafafstand voor de bovenwapening indien in 
beide richtingen een 60%-40% verdeling gemaakt moet worden in het 
wapeningsmoment. In verband met symmetrie zijn voor telkens 1 KK 
vak, 1 KH vak en 1 KV vak waarden opgeslagen. 

No. 

0 

1 

2 

NAAM 

0 mkk60x 
1 mkk60x 
2 mkk60x 
3 mkk60y 
4 mkk60y 
5 mkk60y 

6 mkhx 
7 mkhx 
8 mkhx 
9 mkhy 
10 mkhy 
11 mkhy 

12 mkvx 
13 mkvx 
14 mkv 
15 mkvy 
16 mkvy 
17 mkvy 

DIAM/HOH 

laag 
diameter 
staaf afstand 
laag 
diameter 
staaf afstand 

laag 
diameter 
staaf afstand 
laag 
diameter 
staaf afstand 

laag 
diameter 
staaf afstand 
laag 
diameter 
staaf afstand 

VOORBEELDWAARDE 

2 
11.0 
100 
1 
11.0 
100 

2 
7.0 
200 
1 
11.0 
200 

1 
11.0 
200 
2 
7.0 
200 

mm 
mm 

mm 
mm 

mm verdeel
mm wapening 

mm 
mm 

mm 
mm 

mm verdeel
mm wapening 



Volgorde waarin gegevens in CARD10.DAT zijn op geslagen. 

NO. NAAM 

0 akh 
1 bkk 
2 ld1 
3 ldl 
4 lkk 
5 ld2 
6 ld2 
7 bkh 
8 ldl 
9 ldl 
10 lkh 
11 ld4 
12 ld4 
13 lkv 
14 ld3 
15 ld3 
16 bkv 
17 ld2 
18 ld2 

OMSCHRIJVING 

Aantal netten in kh vak 
Breedte net in kk vak 
Verankeringslengte bovenzijde net in vak kk 
Verankeringslengte onderzijde net in vak kk 
Lengte net in vak kk 
Laslengte linkerzijde net in vak kk 
Laslengte rechterzijde net in vak kk 
Breedte net in vak kh 
Laslengte bovenzijde net in vak kh 
Laslengte onderzijde net in vak kh 
Lengte net in vak kh 
Verankeringslengte rechterzijde net in vak kh 
Verankeringslengte linkerzijde net in vak kh 
Lengte net in vak kv 
Laslengte bovenzijde net in vak kv 
Laslengte onderzijde net in vak kv 
Breedte net in vak kv 
Laslengte linkerzijde net in vak kv 
Laslengte rechterzijde net in vak kv 

10 



11 

Volgorde waarin gegevens in CARD11.DAT zijn opgeslagen 
voor 1 vak zijn de gegevens weergegeven. 
In de file staan totaal vier groepen van deze gegevens. 
Achtereenvolgens voor vak KK, KH bovenste net, KH rest van de 
netten daaronder, KV. 
Deze gegevens zijn dus alleen voor de onderwapening. 

NO. NAAM 

0 11 
1 dl 
2 hl 
3 asl 
4 sll 
5 osl 
6 osr 
7 ldl 
8 ldr 
9 12 
10 d2 
11 h2 
12 as2 
13 sl2 
14 osb 
15 oso 
16 ldb 
17 ldo 

OMSCHRIJVING 

laag van de staven in x-richting 
diameter van de staven in x-richting 
staafafstand van de staven in x-richting 
aantal van de staven in x-richting 
staaflengte staven in x-richting 
overstek linkerzijde net 
overstek rechterzijde net 
laslengte linkerzijde net 
laslengte rechterijde net 
laag van de staven in y-richting 
diameter van de staven in y-richting 
staafafstand van de staven in y-richting 
aantal van de staven in y-richting 
staaflengte staven in y-richting 
overstek bovenzijde net 
overstek onderzijde net 
laslengte bovenzijde net 
laslengte onderzijde net 

Totaal vier groepen dus a loopt van O tot en met 3. 
Totaal aantal waarden= 72. 



Voorbeeld bestand CARD01.TXT bestand met attribuutgegevens. 

WAPGEG2 2 1 1 11. 5 200 13 4400 375 375 300 300 2 7.0 200 19 3150 400 400 400 400 
WAPGEG1 1 4 2 8.0 200 22 2600 550 550 500 500 12.5 200 10 5300 400 400 300 300 
WAPGEG1 3 2 2 10.5 200 24 2200 25 25 300 300 1 11.0 200 11 4650 100 100 300 300 
WAPGEG1 4 3 2 10.5 200 24 2200 25 25 300 300 1 11.0 200 9 4650 550 50 400 300 
WAPGEG1 1 4 2 8.0 200 22 2600 550 550 500 500 1 12.5 200 10 5300 400 400 300 300 
WAPGEG2 2 1 1 11. 5 200 13 4400 375 375 300 300 2 7.0 200 19 3150 400 400 400 400 
WAPGEG3 6 4 2 13.5 200 23 2550 25 25 200 200 11.5 100 26 4450 25 25 300 300 
WAPGEG3 6 4 2 13.5 200 23 2550 25 25 200 200 11. 5 100 26 4450 25 25 300 300 
WAPGEG3 6 4 2 13.5 200 23 2550 25 25 200 200 11.5 100 26 4450 25 25 300 300 
WAPGEG3 6 4 2 13.5 200 23 2550 25 25 200 200 1 11. 5 100 26 4450 25 25 300 300 
WAPGEG3 8 2 2 8.0 200 19 2175 450 450 400 400 12.5 200 9 4500 525 50 300 300 
WAPGEG3 8 2 2 8.0 200 19 2175 450 450 400 400 12.5 200 9 4500 525 50 300 300 
WAPGEG3 9 3 2 8.0 200 19 2175 450 450 400 400 12.5 200 8 4500 388 388 300 300 
WAPGEG3 9 3 2 8.0 200 19 2175 450 450 400 400 1 12.5 200 8 4500 388 388 300 300 
WAPGEG4 7 1 10.5 200 15 3800 275 275 200 200 2 6.5 200 15 3350 500 500 400 400 
WAPGEG4 7 1 1 10.5 200 15 3800 275 275 200 200 2 6.5 200 15 3350 500 500 400 400 

Achtereenvolgens staat op een regel: 
De naam van het bleek 
Het netmerk 
De legvolgorde 
Laag van de staven in x-richting 
Diameter van de staven in x-richting 
Staafafstand van de staven in x-richting 
Aantal van de staven in x-richting 
Staaflengte van de staven in x-richting 
Overstek linkerzijde net 
Overstek rechterzijde net 
Laslengte linkerzijde net 
Laslengte rechterzijde net 
Laag van de staven in y-richting 
Diameter van de staven in y-richting 
Staafafstand van de staven in y-richting 
Aantal van de staven in y-richting 
Staaflengte van de staven in y-richting 
Overstek bovenzijde net 
Overstek onderzijde net 
Laslengte bovenzijde net 
Laslengte onderzijde net 



BIJLAGE 4. 

BESCHRIJVING BLOCK'S WAPGEG1 t/m WAPGEG4 



Volgorde waarin attributen in WAPGEGl, WAPGEG2, WAPGEG3 en 
WAPGEG4 zijn opgeslagen. 

V(issible)/ 
I(nvissible) 

I 
V 
V 
I 
V 
I 
I 
I 
I 
I 
V 
V 
I 
V 
I 
I 
I 
I 
V 
V 

TAG 

LGX 
DX 
HX 
ASX 
SLX 
OSL 
OSR 
LASL 
LASR 
LGY 
DY 
HY 
ASY 
SLY 
OVSB 
ovso 
LASB 
LASO 
NMK 
VGL 

PROMPI' 

Laag van de staven in x-richting ... 
Diameter van de staven in x-richting ... 
Staafafstand van de staven in x-richting ..• 
Aantal van de staven in x-richting .. . 
Staaflengte staven in x-richting .. . 
Overstek linkerzijde net .•• 
Overstek rechterzijde net .. . 
Laslengte linkerzijde net .. . 
Laslengte rechterzijde net .. . 
Laag van de staven in y-richting .•. 
Diameter van de staven in y-richting ... 
Staafafstand van de staven in y-richting ... 
Aantal van de staven in y-richting .. . 
Staaflengte staven in y-richting .. . 
Overstek bovenzijde net .. . 
Overstek onderzijde net .. . 
Laslengte bovenzijde net .. . 
Laslengte onderzijde net .. . 
Netmerk ... 
Legvolgorde ... 



BIJLAGE 5. 

HET AutoCARD MENU, LISTING EN GRAFISCHE WEERGAVE 



AutoCARD 1989 

***BUTTONS 
; 
$Pl=* 
ACAC 
AB 
Ao 
AG 
AD 
AE 
AT 
***POPl 
[SETTINGS] 

BIJLAGE AutoCARD MENU 

[DRAWING AIDS ... J'DDRMODES 
[ENTITY CREATION ... J'DDEMODES 
[MODIFY LAYER ... ]'DDLMODES 
***POP2 
[TEKENHULPJES] 
[ERASE]*ACACERASE 
[---] 
[REDRAW]'REDRAW 
[---] 
[ZOOM WINDOWJ'ZOOM W 
[ZOOM PREVIOUSJ'ZOOM P 
[ZOOM ALLJ'ZOOM A 
[ZOOM EXTENTSJ'ZOOM E 
[---] 
[QUITJ-c-cQUIT y 
[SAVEJACACSAVE 
***SCREEN 
**S 
[AutoCARDJACAC$S=X $S=S 
[********] 
[ J 
[SETUP: J$S=X $S=EENHEID 
[ J 
[INVOER: ]$S=X $S=INVOER 
[ J 
[ONTWERP:]$S=X $S=ONTWERP 
[ J 

CARD.MNU 

[DATA: JACACACATTEXT s WAPEXT CARD0l (GRAPHSCR) 
[ J 
[NETTEN: ]$S=X $S=NETTEN 
[ J 
[STOPPEN:JACACQUIT Y; 
[ J 
[TITELBLK] 
[-->WEG JACACLAYER OFF TXT0l OFF REF00 OFF ANN0l;; 
[-->TERUGJACACLAYER ON TXT0l ON REF00 ON ANN0l;; 
[ J 
[********] 
[ACADMENUJACACACMENU ACAD; 

PAGINA 1 
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**X 3 
[ J 
[ ] 
[ ] 
[ ] 
[ J 
[ J 
[ ] 
[ ] 
[ ] 
[ ] 
[ ] 
[ ] 
[ ] 
[ ] 
[ ] 
[ ] 
[ ] 
[ ] 
[_VORIG_]$S= $S= 
**EENHEID 3 
[Kies ] 
[Eenheid] 
[--------] 

CARD.MNU 

[DECIMAAL]ACAC(progn(setq a (open "mysetup.lsp" "r"))+ 
(cond ((= a nil) (print) (print)+ 

PAGINA 2 

(princ "FOUT: MYSETUP.LSP staat niet in huidige directory. 
") (menucmd "s=s") ) + 
(T(close a) (setq u 2)(print) (print) (princ "Kies METERS of 
MILLIMETERS: ")+ 
(menucmd "s=metric")))+ 
(princ)) 
[ ] 
[E-MACHT ]ACAC(progn(setq a (open "mysetup.lsp" "r"))+ 
(cond ((= a nil) (print) (print)+ 
(princ "FOUT: MYSETUP.LSP staat niet in huidige directory. 
") (menucmd "s=s")) + 
(T ( close a) ( setq u 1) (print) (print) (princ "Kies METERS of 
MILLIMETERS: ")+ 
(menucmd "s=metric")))+ 
(princ)) 
[ ] 
[ ] 
[ ] 
[ ] 
[ ] 
[ ] 
[ ] 
[ ] 
[ ] 
[ ] 
[ ] 
[ ] 
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**METRIC 3 
[Kies J 
[Waarde J 
[Eenheid J 
[--------] 
[ 1 J 
[Eenheid=] 
[ J 
[ J 

BIJLAGE AutoCARD MENU CARD.MNU PAGINA 3 

(1 METER JACAC(progn(setq m 1000.0) (print) (print) (princ "Kies 
schaal: ") (princ));+ 
$S=X $S=SCHAAL 
[ J 
(1 MILLI-JAc•c(progn(setq m 1.0) (print) (print) (princ "Kies 
schaal: ") (princ)) ;+ 
$S=X $S=SCHAAL 
( METER JACAC(progn(setq m 1.0) (print) (print) (princ "Kies 
schaal: ") (princ)) ;+ 
$S=X $S=SCHAAL 
[ J 
[ J 
[ J 
[ J 
[ J 
[ J 
**SCHAAL 3 
[Kies J 
(Schaal J 
[--------] 
( 1:5000 JAC(progn (setq c (/ 5000.0 m)) (print) (print)+ 
(princ "Kies formaat papier: ") (princ)) $S=X $S=PAPFORM 
( 1:2500 JAC(progn (setq c (/ 2500.0 m)) (print) (print)+ 
(princ "Kies formaat papier: ") (princ)) $S=X $S=PAPFORM 
( 1:2000 JAC(progn (setq c (/ 2000.0 m)) (print) (print)+ 
(princ "Kies formaat papier: ") (princ)) $S=X $S=PAPFORM 
( 1:1250 JAC(progn (setq c (/ 1250.0 m)) (print) (print)+ 
(princ "Kies formaat papier: ") (princ)) $S=X $S=PAPFORM 
( 1:1000 JAC(progn (setq c (/ 1000.0 m)) (print) (print)+ 
(princ "Kies formaat papier: ") (princ)) $S=X $S=PAPFORM 
( 1:500 JAC(progn (setq c (/ 500.0 m)) (print) (print)+ 
(princ "Kies formaat papier: ") (princ)) $S=X $S=PAPFORM 
( 1:200 JAC(progn (setq c (/ 200.0 m)) (print) (print)+ 
(princ "Kies formaat papier: ") (princ)) $S=X $S=PAPFORM 
( 1:100 JAC(progn (setq c (/ 100.0 m)) (print) (print)+ 
(princ "Kies formaat papier: ") (princ)) $S=X $S=PAPFORM 
( 1:50 JAC(progn (setq c (/ 50.0 m)) (print) (print)+ 
(princ "Kies formaat papier: ") (princ)) $S=X $S=PAPFORM 
( 1:20 JAC(progn (setq c (/ 20.0 m)) (print) (print)+ 
(princ "Kies formaat papier: ") (princ)) $S=X $S=PAPFORM 
[ 1:10 JAC(progn (setq c (/ 10.0 m)) (print) (print)+ 
(princ "Kies formaat papier: ") (princ)) $S=X $S=PAPFORM 
( 1:5 JAC(progn (setq c (/ 5.0 m)) (print) (print)+ 
(princ "Kies formaat papier: ") (princ)) $S=X$S=PAPFORM 
( 1:1 JAC(progn (setq c (/ 1.0 m)) (print) (print)+ 
(princ "Kies formaat papier: ") (princ)) $S=X $S=PAPFORM 
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**PAPFORM 3 
[Kies J 
[Papier ] 
(Formaat J 
( ( in mm) J 
[--------] 

BIJLAGE AutoCARD MENU CARD.MNU PAGINA 4 

(A0: ]AC(progn (setq x (* c 1189.0) y (* c 841.0) f 
"A0") (print) (print)) ;+ 
$S=S2 (load "mysetup") 
[84lxll89]AC(progn (setq x (* c 1189.0) y (* c 841.0) f 
"A0") (print) (print)) ;+ 
$S=S2 (load "mysetup") 
[Al: ]AC(progn (setq x (* c 841.0) y (* c 594.0) f 
"Al") (print) (print)) ;+ 
$S=S2 (load "mysetup") 
(594x841 ]AC(progn (setq x (* c 841.0) y (* c 594.0) f 
"Al") (print) (print));+ 
$S=S2 (load "mysetup") 
[A2: ]AC(progn (setq x (* c 594.0) y (* c 420.0) f 
"A2") (print) (print)) ;+ 
$S=S2 (load "mysetup") 
(420x594 ]AC(progn (setq x (* c 594.0) y (* c 420.0) f 
"A2") (print) (print));+ 
$S=S2 (load "mysetup") 
(A3: ]AC(progn (setq x (* c 420.0) y (* c 297.0) f 
"A3") (print) (print));+ 
$S=S2 (load "mysetup") 
[297x420 JAC(progn (setq x (* c 420.0) y (* c 297.0) f 
"A3") (print) (print) ) ; + 
$S=S2 (load "mysetup") 
[A4: J Ac (progn (setq x (* c 297. 0) y (* c 210. 0) f 
"A4") (print) (print)) ;+ 
$S=S2 (load "mysetup") 
[210x297 ]AC(progn (setq x (* c 297.0) y (* c 210.0) f 
"A4") (print) (print));+ 
$S=S2 (load "mysetup") 
[ ] 
[ ] 
[ ] 
**S2 3 
[ ] 
[ ] 
[ ] 
[ ] 
[ ] 
[ ] 
[ ] 
[ ] 
[ ] 
[ ] 
[ ] 
[ ] 
[ ] 
[ ] 
[ ] 
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**INVOER 3 
[INVOER ] 
[--------] 
[ 1: ] 

BIJLAGE AutoCARD MENU 

[ALGEMEEN]ACAC(progn (print) (print)+ 

CARD.MNU PAGINA 

(princ "Bezig ...• Laden algemeen-invoerroutine •.. ") (princ)) ;+ 
AP(LOAD "INVALG") Ap 
[ ] 
[ 2: ] 
[GEOM. JACAC(progn (print) (print)+ 
(princ "Bezig ...• Laden geometrie-invoerroutine ... ") (princ)) ;+ 
AP(LOAD "INVGEOM") Ap 
[ ] 
[ 3 : ] 

5 

[MOMENTEN]AcAcAcAp(load "entilaag") (entilaag "txt03") (setq 
entilaag nil);+ 
(load "dellayer") dellayer txt03 redraw (setq c:dellayer nil) Ap+ 
(progn (print) (print) (princ "Bezig .... Laden 
momenten-invoerroutine ... ")+ 
(princ)) ;AP(LOAD "INVMOM") (invmom) \(setq invmom nil) AP 
[ ] 
[ 4: ] 
[ZOOM VAK]ACACAP(LOAD "ZOOMIN");AP$S=X $S=VAKZOOM 
[ ] 
[ 5: ] 
[OPSLAAN ]ACACAPSAVE CARD0l Y;AP+ 
(progn (print) (print)+ 
(princ "Tussenresultaat opgeslagen onder naam 
CARD0l. DWG") (print)+ 
(princ "Ga verder met ONTWERP:, 1:STAVEN, 
1:BEREKEN") (princ)) ;$S=X $S=S 
[ ] 
[ ] 
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**ONTWERP 3 
[ONTWERP] 
[WAPENING] 
[--------] 
[ 1: ] 

BIJLAGE AutoCARD MENU 

[STAVEN ]$S=X $S=DIAM 
[ ] 
[ 2: ] 

CARD.MNU PAGINA 6 

[ONDER- ] ACACAP(LOAD "LASL") (LASL) AP(IF (= VERSIE "VERSIEl")+ 
(MENUCMD "S=VERSIEl 11

) (princ "Deze routine is nog niet 
gereed ••• ") ) ( PRINC) 
[WAPENING] ACACAP(LOAD "LASL") (LASL) AP(IF (= VERSIE "VERSIEl")+ 
(MENUCMD "S=VERSIEl") (princ "Deze routine is nog niet 
gereed ••• ")) (PRINC) 
[ ] 
[ 3: ] 
[BOVEN- ] ACACAP(LOAD "BWVERSIE") (BWVERSIE) AP(IF (= BWVERSIE 
"2A")+ 
(MENUCMD "S=VERSIE2A") (princ "Deze routine is nog niet 
gereed ••• ") ) ( PRINC) 
[WAPENING] ACACAP(LOAD "BWVERSIE") (BWVERSIE) AP(IF (= BWVERSIE 
Il 2A Il)+ 
(MENUCMD "S=VERSIE2A") (princ "Deze routine is nog niet 
gereed ••• ") ) ( PRINC) 
[ ] 
[ ] 
[ ] 
[ ] 
[ ] 
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**DIAM 3 
[STAAF- ] 
(ONTWERP] 
[--------] 
[ 1 : ] 

BIJLAGE AutoCARD MENU 

[BEREKEN JACAC(progn (print) (print)+ 

CARD.MNU 

(princ "Bezig ... Laden programma ... ") (princ)) ;+ 
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AP(load "DIAM") (BER0l) (DIAM) (LOAD "BEPLAAG") (BEPLAAG) (LOAD 
"HEFBOOM");+ 
(HEFBOOM) (setq c:ber0l nil c:diam nil beplaag nil hefboom nil) 
(princ) AP+ 
(progn (print) (print)+ 
(princ "Diameter, staafafstand en laagaanduiding weggeschreven in 
CARD04.DAT")+ 
(print) (princ "Ga verder met optie 2:TEKEN") (princ)) 
[ ] 
[ 2 : ] 
[TEKEN ] ACACAP(LOAD "ENTILAAG") (ENTILAAG "TXT03") ;+ 
(LOAD "DELLAYER") DELLAYER TXT03 REDRAW (setq entilaag nil 
c:dellayer nil);AP+ 
(progn (print) (print) (princ "Bezig ... Laden 
programma ... ") (princ));+ 
AP(LOAD "DIAM2") (DIAM2) (load "INVDIAM") (INVDIAM) (load 
"diamnew") (diamnew);+ 
(setq invdiam nil diam2 nil diamnew nil) (princ) AP+ 
(progn (print) (print)+ 
(princ "Ga verder met diameter optie 3: BEKIJK, 4 :VERANDER of 
5:OPSLAAN")+ 
(princ)) 
[ ] 
[ 3: ] 
[BEKIJK ]ACACAP(LOAD "ZOOMIN");AP$S=X $S=VAKZOOM 
[ ] 
[ 4: ] 
[VERANDER]ACACAP(LOAD "ZOOMIN");AP$S=VAKEDIT 
[ ] 
[ 5: ] 
(OPSLAAN ]ACACAPSAVE CARD02 Y;AP+ 
(progn (print) (print)+ 
(princ "Tussenresultaat opgeslagen onder naam 
CARD02.DWG") (princ)) ;+ 
$S=X $S=ONTWERP 
[ ] 
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**VAKZOOM 3 
[BEKIJK ] 
[WELK ] 
[VAK?? ] 
[--------] 
[ ] 

BIJLAGE AutoCARD MENU 

[ KKl ] ( ZOOMIN "KKl") 
[ KHl ] ( ZOOMIN "KHl") 
[ KK2 ] ( ZOOMIN "KK2") 
[ KVl ] ( ZOOMIN "KVl") 
[ MV ] ( ZOOMIN "MV") 
( KV2 ] ( ZOOMIN 11 KV2 11 ) 

[ KK3 ](ZOOMIN "KK3") 
[ KH2 ] ( ZOOMIN 11 KH2 11 ) 

[ KK4 ](ZOOMIN "KK4 11 ) 

[ ] 
(GEHELE ]ACAC(setq zoomin nil) ZOOM A; 
(TEKENING]ACAC(setq zoomin nil) ZOOM A; 
[ ] 
**VAKEDIT 3 
[IN WELK] 
[VAK?? ] 
[--------] 
[ ] 

CARD.MNU 

[ KKl ] (ZOOMIN "KKl") (LOAD "VERPAAR") (VERPAAR) 
[ KHl ] (ZOOMIN "KHl") (LOAD "VERPAAR") (VERPAAR) 
[ KK2 ] (ZOOMIN "KK2") (LOAD "VERPAAR") (VERPAAR) 
[ KVl ] (ZOOMIN "KVl") (LOAD "VERPAAR") (VERPAAR) 
[ MV ] ( ZOOMIN "MV") ( LOAD "VERPAAR") (VERPAAR) 
[ KV2 ] (ZOOMIN "KV2") (LOAD "VERPAAR") (VERPAAR) 
[ KK3 ] ( ZOOMIN "KK3 11 ) ( LOAD "VERPAAR") (VERPAAR) 
[ KH2 ] ( ZOOMIN "KH2 11 ) ( LOAD "VERPAAR") (VERPAAR) 
[ KK4 ] ( ZOOMIN "KK4 11 ) ( LOAD "VERPAAR") (VERPAAR) 
[ ] 
[ ] 
[ ] 
[ ] 
[ ] 

PAGINA 8 

[KLAAR ] ACACZOOM A; (LOAD "DIAMNEW") (DIAMNEW) (setq zoomin nil 
verpaar nil);+ 
(setq diamnew nil) ;+ 
(progn (print) (print)+ 
(princ "Ga verder met diameter optie 3: BEKIJK, 4 :VERANDER of 
5:OPSLAAN")+ 
(princ)) $S=X $S=DIAM 
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**VERSIEl 3 
[ONTWERP] 
[ONDERNET] 
[VERSIE 1) 
[--------] 
[ ] 
[ 1: ] 

BIJLAGE AutoCARD MENU 

[NETAFM ] ACAC(LOAD "NETAFMl") (AFM) 
[ ] 
[ 2: ] 

CARD.MNU PAGINA 9 

[TEKENEN ] ACAC(LOAD "TEKATT") (TEKATT) (load "entilaag") 
(entilaag "TXT03") :+ 
(ENTILAAG "OBJ0l") :+ 
(LOAD "DELLAYER") DELLAYER TXT03 dellayer obj 01 REDRAW (LOAD 
"TEKNETl Il) : + 
(DRAWNET) (SETQ C:DELLAYER NIL LASL NIL AFM NIL TEKATT NIL 
DRAWNET NIL) 
[ ] 
[ 3: ] 
[OPSLAAN )ACACAPSAVE CARD03 Y;AP+ 
(progn (print) (print)+ 
(princ "Tussenresultaat opgeslagen onder naam 
CARD03.DWG") (princ)) ;+ 
$S=X $S=ONTWERP 
[ ] 
[ ] 
[ ] 
[ ] 
[ ] 
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**VERSIE2A 3 
[ONTWERP] 
[BOVENNET] 
[VERSIE2A] 
[--------] 
[ ] 
[ 1: ] 

BIJLAGE AutoCARD MENU CARD.MNU 

[ LAS LENGT] A C A C A p ( LOAD Il LASLB") ( LASLB) A p 
[ ] 
[ 2: ] 
[NETAFM ] ACACAP(LOAD "NETAFMlB") (AFM) Ap 
[ ] 
[ 3 : ] 

PAGINA 10 

[TEKENEN ] ACACAP(LOAD "TEKATTB") (TEKATTB) (LOAD "ENTILAAG") 
(ENTILAAG "TXT03");+ 
(ENTILAAG "OBJ02") (LOAD "DELLAYER") DELLAYER TXT03 DELLAYER 
OBJ02;+ 
LAYER OFF OBJ0l; REDRAW;+ 
(LOAD "TEKNETlB") (DRAWNET) (SETQ C:DELLAYER NIL LASLB NIL AFM 
NIL) ;+ 
(SETQ TEKATTB NIL ENTILAAG NIL DRAWNET NIL) Ap 
[ ] 
[ 4: ] 
[OPSLAAN ]ACACAPSAVE CARD04 Y;AP+ 
(progn (print) (print)+ 
(princ "Tussenresultaat opgeslagen onder naam 
CARD04. DWG") (princ)) ;+ 
$S=X $S=S 
[ ] 
[ ] 
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**NETTEN 3 
[TEKENEN] 
[NETTEN ] 
[--------] 
[Kies J 
[bestaand] 
(netmerk: J 

BIJLAGE AutoCARD MENU CARD.MNU 

[ 1 ] ACAC(LOAD "ENTILAAG") (ENTILAAG "OBJ03") ;+ 
(LOAD "DELLAYER") DELLAYER OBJ03;+ 

PAGINA 11 

(LOAD "STAAF") (STAAF 11 1 11 ) (setq entilaag nil c:dellayer nil 
staaf nil) 
[ 2 ] A CAC (LOAD "ENTILAAG") (ENTILAAG "OBJ03 11 ) ;+ 
(LOAD "DELLAYER") DELLAYER OBJ03;+ 
(LOAD "STAAF") (STAAF "2") (setq entilaag nil c:dellayer nil 
staaf nil) 
[ 3 ] ACAC(LOAD "ENTILAAG") (ENTILAAG "OBJ03") ;+ 
(LOAD "DELLAYER") DELLAYER OBJ03;+ 
(LOAD "STAAF") (STAAF 11 3 11 ) (setq entilaag nil c:dellayer nil 
staaf nil) 
[ 4 ] ACAC (LOAD "ENTILAAG") (ENTILAAG 11 OBJ03 11 ) ;+ 
(LOAD "DELLAYER") DELLAYER OBJ03;+ 
(LOAD "STAAF") (STAAF 11 4 11 ) (setq entilaag nil c:dellayer nil 
staaf nil) 
[ 5 ] ACAC(LOAD "ENTILAAG") (ENTILAAG "OBJ03") ;+ 
(LOAD "DELLAYER") DELLAYER OBJ03;+ 
(LOAD "STAAF") (STAAF 11 5 11

) (setq entilaag nil c:dellayer nil 
staaf nil) 
[ 6 ] ACAC(LOAD "ENTILAAG") (ENTILAAG "OBJ03") ;+ 
(LOAD "DELLAYER") DELLAYER OBJ03;+ 
(LOAD "STAAF") (STAAF 11 6 11

) (setq entilaag nil c:dellayer nil 
staaf nil) 
[ 7 ] ACAC(LOAD "ENTILAAG") (ENTILAAG "OBJ03") ;+ 
(LOAD "DELLAYER") DELLAYER OBJ03;+ 
(LOAD "STAAF") (STAAF 11 7 11 ) (setq entilaag nil c:dellayer nil 
staaf nil) 
[ 8 ] ACAC(LOAD "ENTILAAG") (ENTILAAG "OBJ03") ;+ 
(LOAD "DELLAYER") DELLAYER OBJ03;+ 
(LOAD "STAAF") (STAAF 11 8 11 ) (setq entilaag nil c:dellayer nil 
staaf nil) 
[ 9 ] ACAC(LOAD "ENTILAAG") (ENTILAAG "OBJ03") ;+ 
(LOAD "DELLAYER") DELLAYER OBJ03;+ 
(LOAD "STAAF") (STAAF 11 9 11 ) (setq entilaag nil c:dellayer nil 
staaf nil) 
[ 10 ] ACAC(LOAD "ENTILAAG") (ENTILAAG "OBJ03") ;+ 
(LOAD "DELLAYER") DELLAYER OBJ03;+ 
(LOAD "STAAF") (STAAF "10 11

) (setq entilaag nil c:dellayer nil 
staaf nil) 
[--------] 
[OPSLAAN:)ACACACSAVE \ 
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BIJLAGE 6. 

GRAFISCHE WEERGAVE AutoCARD HOOFDMENU 



AutoCARD 1989 SCHEMA HOOFDMENU 

l 



BIJLAGE 7. 

STRUCTUUR DBASE BESTAND AUTOCARD.DBF 



Structure for database: 
Number of data records: 
Date of last update 
Field Field Name Type 

C:AUTOCARD.dbf 
16 

08/14/89 

1 TYPE Character 
2 NETMERK Numeric 
3 LEGVOLG Numeric 
4 LAAG_X Numeric 
5 DIAM_X Numeric 
6 HOH_X Numeric 
7 AANTAL_X Numeric 
8 LENGTE_X Numeric 
9 OVERST_L Numeric 

10 OVERST R Numeric 
11 LASLGT L Numeric 
12 LASLGT R Numeric 
13 LAAG Y Numeric 
14 DIAM_Y Numeric 
15 HOH_Y Numeric 
16 AANTAL_Y Numeric 
17 
18 
19 
20 
21 

LENGTE Y 
OVERST_B 
OVERST_O 
LASLGT_B 
LASLGT 0 

** Total ** 

Numeric 
Numeric 
Numeric 
Numeric 
Numeric 

Width 
8 
3 
3 
2 
5 
4 
4 
6 
4 
4 
4 
4 
2 
5 
4 
4 

6 
4 
4 
4 
4 

89 

Dec 

1 

1 



BIJLAGE 8. 

UITVOER VOORBEELDEN 



Deze bijlage is alleen opgenomen in band 1, behorende bij dit verslag. 



BIJLAGE 9. 

TURBO PASCAL ROUTINES 



PROGRAM MAAKGEOM; 
uses crt; 
VAR 

AutoCARD 1989 

Filename :string C14]; 
Filevar :text; 
ly,lx,ht,hlcp,c3,c1 :real; 
antwO1,ch 
lceuze, ic 
a 

procedure kop; 

:char; 
: integer; 
:string[1O]; 

begin 
clrscr;gotoxy(1,1); 

BIJLAGE TURBO PASCAL ROUTINES PAGINA 

wr i te('+- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -+,); 
write<'I AutoCARD 1989 I'>; 
write('I Menno de Jonge I'>; 
writeC'I TUE EINDHOVEN I'>; 
write('+------------------------------------------------------------------------------+'); 
writeln; 

end; 

procedure fileupcase(var s:string); 
var i:integer; 
begin 

for i:=1 to length(s) do 
stil :=upcase(s[il) 

end; 

procedure filenaaminv; 
begin 

writeln('BESTANDSNAAM GEOMETRIE BESTAND.');writeln; 
writeln('Hoe wilt U het bestand noemen .•. ?'); 
writeln('Gebruik een geldige DOS bestandsnaam, met extensie (bv_ GVELDO4.DAT).'); 
writeln('Noteer deze bestandsnaam, U gebruikt hem later!!'); 
writeln; 
write('Filenaam: ');readln(filename);{SV-}fileupcase(filename);{SV+} 

end; 

procedure lyinv; 
begin 

writeln('INVOER LY.');writeln; 
writeln('Overspanning in y-richting (Ly) in mm ••• ?'); 
writeln('Dit is afmetingen hart kolom tot hart kolom.'); 
writeln('ln verband met schermafmetingen en aangenomen ly/lx verhoudingen,'); 
writeln('wordt U geacht aan Ly de grootste overspanning toe te kennen.'); 
writeln; 
write('Ly: ');readln(ly) 

end; 



procedure lxinv; 
begin 
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writeln('INVOER LX.');writeln; 
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writeln('Overspanning in x-richting (Lx) in mm ... ?'); 
writeln( 1 Dit is afmetingen hart kolom tot hart kolom.'); 
writeln('ln verband met schermafmetingen en aangenomen ly/lx verhoudingen,'); 
writeln('wordt U geacht aan Lx de kleinste overspanning toe te kennen.'); 
writeln; 
write('Lx :');readln(lx) 

end; 

procedure htinv; 
begin 

writeln('INVOER VLOERHOOGTE HT.');writeln; 
writeln('Totale vloerhoogte in veld (Ht) in mm ... ?'); 
writeln('Dit is vloerhoogte in het veld,'); 
writeln('dus exclusief kolomplaat hoogte.'); 
writeln; 
writeln; 
write('Ht :');readln(ht) 

end; 

procedure hkpinv; 
begin 

writeln('INVOER KOLOMPLAATHOOGTE HKP.');writeln; 
writeln('Totale hoogte kolomplaat (Hkp) in mm .•• ?'); 
writeln('Dit is dus exclusief vloerhoogte in het veld.'); 
writeln; 
writeln; 
writeln; 
write('Hkp :');readln(hkp) 

end; 

procedure c3inv; 
begin 

writeln('INVOER HALVE KOLOMBREEDTE C3.');writeln; 
writeln('Halve breedte kolom (C3) in mm ••• ?'); 
writeln('Dit is maat hart kolom tot buitenkant kolom,'); 
writeln('in het programma wordt uitgegaan van vierkante kolommen.'); 
writeln; 
writeln; 
write('C3 :');readln(c3) 

end; 

procedure c1inv; 
begin 

writeln('INVOER HALVE KOLOMPLAATBREEDTE C1.');writeln; 
writeln('Halve breedte kolomplaat (C1) in mm .•• ?'); 
writeln('Dit is afmeting hart kolom tot buitenkant kolomplaat.'); 
writeln; 
writeln; 
writeln; 
write('C1 :');readln(c1) 

end; 
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procedure invcheck; 
begin 
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writeln('INVOER CONTROLE.');writeln; 
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writeln('Deze check op de invoer dient alleen ter voorkoming van typfouten,'); 
writeln('de gegevens worden niet berekend maar globaal gecontroleerd.'); 
writeln; 
ic:=O; 
if ly < lx 
then 
begin 

ic:=ic + 1; 
writeln('Ly moet groter zijn dan Lx ... ! '); 

end; 
if ly < 3000 
then 
begin 

ic:=ic + 1; 
writeln('Ly moet groter zijn dan 3000 mm ... !'); 

end; 
if ly >= 12000 
then 
begin 

ic:=ic + 1; 
writeln('Ly moet kleiner zijn dan 12000 mm ... !'); 

end; 
i f lx < 3000 
then 
begin 

ic:=ic + 1; 
writeln('Lx moet groter zijn dan 3000 mm ... !'); 

end; 
i f lx >= 12000 
then 
begin 

ic:=ic + 1; 
writeln('Lx moet kleiner zijn dan 12000 mm ••• !'); 

end; 
i f C 1 <= c3 
then 
begin 

i f C 1 < c3 
then 
begin 

ic:=ic + 1; 
writeln('Kolomplaat moet breder zijn dan kolom ..• !'); 

end 
else writeln('U koos voor geen kolomplaat ••• !'); 

end; 
if ht < 0.4*Cly + lx)/35 
then 
begin 

ic:=ic + 1; 
writelnC'Vloerhoogte voldoet waarschijnlijk niet aan doorbuigingseis ••• ! '); 

end; 
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if ht > O.S*(ly + lx)/10 
then 
begin 

ic:=ic + 1; 
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writeln('Vloerhoogte is waarschijnlijk te groot ••. !'); 
end; 
if c3 < 0.1*ht 
then 
begin 

ic:=ic + 1; 
writeln('De afmetingen van de kolommen zijn waarschijnlijk te klein ••• !'); 

end; 
if c3 > 2*ht 
then 
begin 

ic:=ic + 1; 
writeln('De afmetingen van de kolommen zijn waarschijnlijk te groot ..• !'); 

end; 
if (c1 > ly/2) or (c1 > lx/2) 
then 
begin 

ic:=ic + 1; 
writeln('De afmetingen van de kolomplaat zijn waarschijnlijk te groot ... !'); 

end; 
if (hkp=O) and (c1<>c3) 
then 
begin 

ic:=ic+1; 

PAGINA 4 

writeln('Hoogte kolomplaat is 0, en toch is breedte kolomplaat groter dan kolom ... !'); 
end; 
i f i C <> 0 
then 
begin 

writeln('!!!INVOER FOUTEN GECONSTATEERD!!!'); 
writeln('Er zijn ',ic:2,' ongeloofwaardige waarden ingevoerd ..• ') 

end 
else writeln('De ingevoerde waarden lijken te voldoen aan de eisen ... '); 

end; 

procedure resultaat; 
begin 

writeln('OE VOLGENDE GEGEVENS WORDEN NAAR 1 ,filename, 'GESCHREVEN:'); 
writeln;writeln; 
writeln('1.0verspanning in y·richting (Ly) 
writeln('2.0verspanning in x-richting (LX) 
writeln('3.Hoogte vloer in het veld (Ht) 
writeln('4.Hoogte kolomplaat (Hkp) 
writeln('S.Halve breedte kolom (C3) 
writeln('6.Halve breedte kolomplaat (C1) 
writeln;writeln; 
repeat 

Ly 
LX 
Ht 
Hkp 
C3 
C1 

writeln('Zijn deze gegevens juist (J/N) ... ?'); 

readln(antw01) 

', ly: 10:2,' 
',lx:10:2,' 
',ht:10:2,' 
',hkp:10:2,' 
' , c3: 1 0: 2, ' 
• ,c1 :10:2,' 

until (upcase(antw01) = 'J') or (upcase(antw01) = 'N') 
end; 

mm.'); 
mm.'); 
mm.,); 

mm.'); 
mm.'); 
111111. 1 ); 
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procedure vulfile; 
begin 

assign(filevar,filename); 
rewrite(filevar); 
writeln(fi levar, ly:10:2); 
writeln(fi lever, lx:10:2); 
writeln(filevar,ht:10:2); 
writeln(filevar,hkp:10:2); 
writeln(filevar,c3:10:2); 
writeln(filevar,c1:10:2); 
close(filevar) 

end; 

BEGIN 
kop; 
writeln('AANMAKEN INVOERFILE GEOMETRIE.'); 
gotoxy( 1, 23 >; 
writeln('Druk op een toets om door te gaan ..• '); 
repeat until keypressed; 
ch:=readkey; 
kop;filenaaminv; 
kop;lyinv; 
kop;lxinv; 
kop;htinv; 
kop;hkpinv; 
kop;c3inv; 
kop;c1inv; 
kop;invcheck; 
gotoxy(1,23); 
writeln('Druk op een toets om door te gaan ... '); 
repeat until keypressed;ch:=readkey; 
kop;resultaat; 
while upcase(antw01)='N' do 
begin 

kop; 
writeln('AANPASSEN VAN EEN WAARDE.');writeln; 
writeln('Welke waarde wilt U aanpassen ••• ?'); 
writeln; 
writeln('1.0verspanning in y-richting (Ly) 
writeln('2.0verspanning in x-richting (LX) 
writeln('3.Hoogte vloer in het veld (Ht) 
writeln('4.Hoogte kolomplaat (Hkp) 
writeln('5.Halve breedte kolom (C3) 
writeln( 1 6.Halve breedte kolomplaat (C1) 

Ly 
LX 
Ht 
Hkp 
C3 
C1 

is nu: 
is nu: 
is nu: 
is nu: 
is nu: 
is nu: 

writeln;writeln('Maak keuze door getal in te typen.'); 
write('Uw keuze 
case keuze of 

1 : begin kop; 
2: begin kop; 
3: begin kop; 
4: begin kop; 
5: begin kop; 
6: begin kop; 

end; 
kop;invcheck; 
gotoxy( 1, 23); 

: ');readln(keuze); 

lyinv end; 
lxinv end; 
htinv end; 
hkpinv end; 
c3inv end; 
c1inv end; 

writeln('Druk op een toets om door te gaan ... '); 
repeat until keypressed;ch:=readkey; 

', l y: 10:2,' 
', lx: 10:2,' 
',ht:10:2,' 
' , h kp: 10: 2, ' 
' , c3: 10: 2, ' 
',c1: 10:2,' 
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mm.'); 
mm.'); 
mm.'); 

mm.'); 
mm.'); 
mm.'); 



kop;resultaat; 
end; 
vul file; 
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kop;writeln('RESULTAAT VAN DEZE ROUTINE.');writeln; 
writeln('Gegevens zijn weggeschreven naar het bestand ',filename, 1 • 1 ); 

gotoxy(1,23); 
writeln('Druk op een toets door te gaan ••• '); 
repeat until keypressed; ch:=readkey; 

END. 
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PROGRAM MAAKMOM; 
uses crt; 
VAR 

Filename,Fn2 
mom 
F i levar, fv2 

AutoCARD 1989 

: string [ 14 l ; 
:string[80l; 
:text; 

ly,lx,ht,hkp,c3,c1 :real; 
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mkk1x,mkk1exx,mkh1ox,mkk2x,mkk2exx,mkv1bx,mvx,mkv2bx,mkk3x :real; 
mkk3exx,mkh2ox,mkk4x,mkk4exx,mkk1y,mkk1exy,mkv1oy,mkk3y :real; 
mkk3exy,mkh1by,mvy,mkh2by,mkk2y,mkk2exy,mkv2oy,mkk4y,mkk4exy :real; 
antw01,ch 
keuze,i,ic 
a,mom1 

procedure kop; 
begin 

cl rscr; gotoxy( 1, 1); 

:char; 
: integer; 
: string [ 1 0] ; 
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write( 1 +------------------------------------------------------------------------------+ 1 ); 

write<'I AutoCARD 1989 I'>; 
write('I MennodeJonge I'>; 
write<'I TUE EINDHOVEN I'>; 
write('+------------------------------------------------------------------------------+'); 
writeln; 

end; 

procedure fileupcase(var s:string); 
var i:integer; 
begin 

for i:= 1 to length(s) do 
s [ i l : = upc as e ( s [ i l ) 

end; 

procedure leesgeom; 
begin 

writeln('LEZEN GEOMETRIE GEGEVENS.');writeln; 
writeln('ln welk bestand staan de geometrie gegevens, '); 
writeln('behorende bij de in te voeren momenten.'); 
write('Bestandsnaam geometrie bestand: ');readln(fn2);{SV-}fileupcase(fn2);{SV+} 
assign(fv2,fn2); 
reset(fv2); 
readln(fv2,ly); 
readln(fv2, lx); 
readln(fv2,ht); 
readln(fv2,hkp); 
readln(fv2,c3); 
readln(fv2,c1); 
close(fv2) 

end; 

procedure filenaaminv; 
begin 

writeln('BESTANDSNAAM MOMENTEN BESTAND.');writeln; 
writeln('Hoe wilt U het bestand noemen ..• ?'); 
writeln('Gebruik een geldige DOS bestandsnaam, met extensie (bv. MVELD04.DAT).'); 
writeln('Noteer deze bestandsnaam, U gebruikt hem later!!'); 
writeln; 
write('Bestandsnaam: ');readln(filename);{SV-}fileupcase(filename);{SV+} 

end; 
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procedure mominv(i:integer); 
begin 

kop; 
writeln('INVOER MOMENTEN.');writeln; 
writeln('De genoemde punten komen overeen met VB tabel E-9.'); 
case i of 

1 : begin 
mom:= 'Wapeningsmoment mxx op punt 1,3,7 of 9 1 ; 

writeln(mom,' in Nm/m .•. ?');writeln('Voer tevens het teken in.'); 
writeln;writeln;write(mom,' :');readln(mkk1x) 

end; 
2 begin 

mom:= 'Wapeningsmoment mxx op punt 1,3,7 of 9 tpv kolomplaat in straal r1'; 
write(mom,' in Nm/m •.. ?');writeln('Voer tevens het teken in.'); 
writeln;writeln;write(mom,' :');readln(mkk1exx) 

end; 
3 begin 

mom:= 'Wapeningsmoment mxx op punt 2 of 8 1 ; 

writeln(mom,' in Nm/m ••• ?');writeln('Voer tevens het teken in.'); 
writeln;writeln;write(mom,' :');readln(mkh1ox) 

end; 
4 begin 

mom:= 'Wapeningsmoment mxx op punt 4 of 6 1 ; 

writeln(mom,' in Nm/m ... ?');writeln('Voer tevens het teken in.'); 
writeln;writeln;write(mom,' :');readln(mkv1bx) 

end; 
5 begin 

mom:= 'Wapeningsmomnet mxx op punt 5 1 ; 

writeln(mom,' in Nm/m ••• ?');writeln('Voer tevens het teken in.'); 
writeln;writeln;write(mom,' :');readln(mvx) 

end; 
6 begin 

mom:= 'Wapeningsmomnet mxx op punt a, c, g of i'; 
writeln(mom,' in Nm/m •.• ?');writeln('Voer tevens het teken in.'); 
writeln;writeln;write(mom,' :');readln(mkk1y) 

end; 
7 begin 

mom:= 'Wapeningsmomnet mxx op punt a, c, g of i tpv kolomplaat in straal r1'; 
write(mom,' in Nm/m ... ?');writeln('Voer tevens het teken in.'); 
writeln;writeln;write(mom,' :');readln(mkk1exy) 

end; 
8 begin 

mom:= 'Wapeningsmomnet mxx op punt bof h'; 
writeln(mom,' in Nm/m ... ?');writeln('Voer tevens het teken in.'); 
writeln;writeln;write(mom,' :');readln(mkv1oy) 

end; 
9 begin 

mom:= 'Wapeningsmomnet mxx op punt dof f'; 
writeln(mom,' in Nm/m ... ?');writeln('Voer tevens het teken in.'); 
writeln;writeln;write(mom,' :');readln(mkh1by) 

end; 
10: begin 

mom:= 'Wapeningsmomnet mxx op punt e•; 
writeln(mom,' in Nm/m •.. ?');writeln('Voer tevens het teken in.'); 
writeln;writeln;write(mom,' :');readln(mvy) 

end; 
end; 

end; 
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procedure berekenmom; 
begin 

if ly/lx = 1.0 
then 
begin 

AutoCARD 1989 

mkk1y:=mkk1x;mkk1exy:=mkk1exx; 
mkv1oy:=mkh1ox;mkh1by:=mkv1bx;mvy:=mvx 

end; 
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mkk2x:=mkk1x;mkk3x:=mkk1x;mkk4x:=mkk1x; 
mkk2y:=mkk1y;mkk3y:=mkk1y;mkk4y:=mkk1y; 
mkk2exx:=mkk1exx;mkk3exx:=mkk1exx;mkk4exx:=mkk1exx; 
mkk2exy:=mkk1exy;mkk3exy:=mkk1exy;mkk4exy:=mkk1exy; 
mkv2bx:=mkv1bx;mkh2ox:=mkh1ox; 
mkh2by:=mkh1by;mkv2oy:=mkv1oy; 

end; 

procedure invcheck; 
begin 

writeln('INVOER CONTROLE.');writeln; 
writeln('Deze check op de invoer dient alleen ter voorkoming van typfouten,'); 
writeln('de gegevens worden niet berekend, maar globaal gecontroleerd.'); 
writeln; 
ic:= O; 
if (abs(mvx) < lx*lx/1000000) 
then 
begin 

ic:=ic + 1; 
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writeln('De ingevoerde momenten komen niet overeen met de gelezen ly en lx waarden ... ') 
end; 
if (mvx < 0) or (mvy < 0) 
then 
begin 

ic:= ic+ 1; 
writeln('Wapeningsmoment in middenvak (punt 5 of e) behoort positief te zijn ... ') 

end; 
if (mkk1x > 0) or (mkk1y > 0) 
then 
begin 

ic:=ic + 1; 
writeln('Wapeningsmoment in kolomvak (punt 1 of a) behoort negatief te zijn ... ') 

end; 
if (mvy < mvx) or (mkk1y < mkk1x) 
then 
begin 

ic:=ic + 1; 
writeln('Wapeningsmomenten in y-richting zijn altijd groter of gelijk aan die in 

x-richting •.• ') 
end; 
if ((500 * abs(mvx)) < abs(mkk1y)) or ((500 * abs(mvx)) < abs(mkk1exy)) 
then 
begin 

ic:= ic + 1; 
writeln('Het veldmoment staat niet in verhouding tot het kolommoment ••. ') 

end; 
writeln; 



i f i C <> 0 

then 
begin 
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writeln('!!!INVOER FOUTEN GECONSTATEERD!!!'); 
writeln('Er zijn •,ic, 1 ongeloofwaardigheden geconstateerd ... !') 

end 
else writelnC'De ingevoerde waarden lijken juist te zijn ••• !') 

end; 

procedure resultaatx; 
begin 

writeln('VOOR DE X·RICHTING WORDEN NAAR 1 ,filename, ' GESCHREVEN: '); 

writeln; 
writeln('Wapeningsmoment 
writeln('Wapeningsmoment 
writeln('Wapeningsmoment 
writeln('Wapeningsmoment 
writeln('Wapeningsmoment 
writeln('Wapeningsmoment 
writeln('Wapeningsmoment 
writeln('Wapeningsmoment 
writeln('Wapeningsmoment 
writeln('Wapeningsmoment 
writeln('Wapeningsmoment 
writeln('Wapeningsmoment 
writeln('Wapeningsmoment 
writeln; 
repeat 

mxx punt 
mxx punt 
mxx punt 
mxx punt 
mxx punt 
mxx punt 
mxx punt 
mxx punt 
mxx punt 
mxx punt 
mxx punt 
mxx punt 
mxx punt 

1 extra 
2 
3 
3 extra 
4 
5 

6 

7 
7 extra 
8 
9 
9 extra 

: ',mkk1x: 10:2,' Nm/m. 1 ); 

:•,mkk1exx:10:2,' Nm/m.'); 
:',mkh1ox:10:2,' Nm/m.'); 
: ',mkk2x: 10:2,' Nm/m. 1 ); 

:',mkk2exx:10:2,' Nm/m.'); 
:',mkv1bx:10:2,' Nm/m.'); 
: ' , mvx: 10: 2, ' Nm/m. '); 
: 1 ,mkv2bx:10:2, 1 Nm/m.' ); 
: ',mkk3x: 10:2,' Nm/m. '); 
:',mkk3exx:10:2,' Nm/m.'); 
:•,mkh2ox:10:2, 1 Nm/m.'); 
: ',mkk4x: 10:2,' Nm/m.'); 
: ',mkk4exx: 10:2,' Nm/m.'); 

writeln('Zijn deze gegevens juist (J/N) ... ?'); 

readln(antw01) 
until (upcase(antw01) = 'J') or (upcase(antw01) = 'N') 

end; 

procedure resultaaty; 
begin 

writeln('VOOR DE Y·RICHTING WORDEN NAAR 1 ,filename, 1 GESCHREVEN:'); 

writeln; 
writeln('Wapeningsmoment mxx 
writeln('Wapeningsmoment mxx 
writeln('Wapeningsmoment mxx 
writeln('Wapeningsmoment mxx 
writeln('Wapeningsmoment mxx 
writeln('Wapeningsmoment mxx 
writeln('Wapeningsmoment mxx 
writeln('Wapeningsmoment mxx 
writeln('Wapeningsmoment mxx 
writeln('Wapeningsmoment mxx 
writeln('Wapeningsmoment mxx 
writeln('Wapeningsmoment mxx 
writeln('Wapeningsmoment mxx 
writeln; 
repeat 

punt a 
punt a extra 
punt b 
punt C 

punt c extra 
punt d 
punt e 
punt f 
punt g 

punt g extra 
punt h 
punt 
punt extra 

: ',mkk1y: 10:2,' Nm/m. '); 
:',mkk1exy:10:2,' Nm/m.'); 
:',mkv1oy:10:2,' Nm/m.'); 
:',mkk3y:10:2,' Nm/m. 1

); 

:',mkk3exy:10:2,' Nm/m.'); 
:•,mkh1by:10:2,' Nm/m.'); 
:•,mvy:10:2,' Nm/m.'); 
:•,mkh2by:10:2,' Nm/m.'); 
: • ,mkk2y:10:2,' Nm/m. 1 ); 

:•,mkk2exy:10:2,' Nm/m.'); 
:',mkv2oy:10:2,' Nm/m.'); 
:',mkk4y:10:2,' Nm/m. 1

); 

:•,mkk4exy:10:2,' Nm/m.'); 

writeln('Zijn deze gegevens juist CJ/N) ••• ? 1 ); 

readln(antw01) 
until (upcase(antw01) = 'J') or (upcase(antw01) = 'N') 

end; 

PAGINA 10 
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procedure vulfile; 
begin 

assign(filevar,filename); 
rewrite(filevar); 
writeln(filevar,mkk1x:10:2); 
writeln(filevar,mkk1exx:10:2); 
writeln(filevar,mkh1ox:10:2); 
writeln(filevar,mkk2x:10:2); 
writeln(filevar,mkk2exx:10:2); 
writeln(filevar,mkv1bx:10:2); 
writeln(filevar,mvx:10:2); 
writeln(filevar,mkv2bx:10:2); 
writeln(filevar,mkk3x:10:2); 
writeln(filevar,mkk3exx:10:2); 
writeln(filevar,mkh2ox:10:2); 
writeln(filevar,mkk4x:10:2); 
writeln(filevar,mkk4exx:10:2); 
writeln(filevar,mkk1y:10:2); 
writeln(filevar,mkk1exy:10:2); 
writeln(filevar,mkv1oy:10:2); 
writeln(filevar,mkk3y:10:2); 
writeln(filevar,mkk3exy:10:2); 
writeln(filevar,mkh1by:10:2); 
writeln(filevar,mvy:10:2); 
writelnCfilevar,mkh2by:10:2); 
writeln(filevar,mkk2y:10:2); 
writeln(filevar,mkk2exy:10:2); 
writeln(filevar,mkv2oy:10:2); 
writeln(filevar,mkk4y:10:2); 
writeln(filevar,mkk4exy:10:2); 
close(filevar) 

end; 

BEGIN 
kop; 
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writeln('AANMAKEN MOMENTEN INVOER BESTAND.'); 
writeln;writeln; 
writeln('Aangezien we met een ideaal middenveld te maken hebben,'); 
writeln('waar in de momenten een bepaalde symmetrie aanwezig is,'); 
writeln('hoeven niet alle momenten te worden ingelezen.'); 
gotoxy(1,23); 
writeln('Druk op een toets om door te gaan •.• '); 
repeat until keypressed; 
ch:=readkey; 
kop;filenaaminv; 
kop;leesgeom; 
if ly/lx = 1.0 
then 
begin 

kop; 
writeln('UIT GEOMETRIE VOLGT.');writeln; 
if hkp=O then writeln('Er is geen kolomkop,'); 
writeln('Ly/Lx = 1, alleen voor x-richting worden waarden gevraagd.'); 

gotoxy(1,23); 
writeln('Druk op een toets om door te gaan ... '); 
repeat until keypressed; ch:=readkey; 
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for i:=1 to 5 do 
begin 

if i <> 2 then mominv(i) 
else if hkp <> 0 then mominv(i) 

end 
end 
else 
begin 

kop; 

else mkk1exx:=mkk1x; 

writeln('UIT GEOMETRIE VOLGT.');writeln; 
if hkp=O then writeln('Er is geen kolomkop,'); 
writeln('Ly/Lx > 1, voor beide richtingen worden waarden gevraagd.'); 
gotoxy(1,23); 
writeln('Druk op een toets om door te gaan .•. '); 
repeat until keypressed; ch:=readkey; 
for i:=1 to 10 do 
begin 

if i <> 2 then mominv(i) 
else if hkp <> 0 then mominv(i) 

else mkk1exy:=mkk1y; 
end; 

end; 
berekenmom; 
kop;invcheck; 
gotoxy(1,23); 
writeln('Druk op een toets door te gaan ... '); 
repeat until keypressed; ch:=readkey; 
lcop;resultaatx; 
white upcase(antw01)='N' do 
begin 

kop; 
u aanpassen .•• ?'); 

mxx punt 
mxx punt 1 extra 
mxx punt 2 
mxx punt 3 
mxx punt 3 extra 
mxx punt 4 
mxx punt 5 

mxx punt 6 
mxx punt 7 

mxx punt 7 extra 
mxx punt 8 

mxx punt 9 
mxx punt 9 extra 

: ', mkk 1x:10: 2, ' Nm/m. '); 
:•,mkk1exx:10:2,' Nm/m.'); 
: ',mkh1ox: 10:2,' Nm/m.'); 
: ',mkk2x: 10:2,' Nm/m.'); 
:',mkk2exx:10:2,' Nm/m.'); 
: ',mkv1bx: 10:2,' Nm/m.'); 
: ',mvx: 10:2,' Nm/m.'); 
:',mkv2bx:10:2,' Nm/m.'); 
: ',mklc3x: 10:2,' Nm/m.'); 
:',mkk3exx:10:2,' Nm/m.'); 
: • ,mkh2ox: 10:2,' Nm/m.'); 
: ',mkk4x: 10:2,' Nm/m. '); 
:•,mkk4exx:10:2,' Nm/m.'); 

writeln('Welke waarde wilt 
writeln; 
writeln('1.Wapeningsmoment 
writeln('2.Wapeningsmoment 
writeln('3.Wapeningsmoment 
writeln('4.Wapeningsmoment 
writeln('S.Wapeningsmoment 
writeln('6.Wapeningsmoment 
writeln('7.Wapeningsmoment 
writeln('8.Wapeningsmoment 
writeln('9.Wapeningsmoment 
writeln('10.Wapeningsmoment 
writeln('11.Wapeningsmoment 
writeln('12.Wapeningsmoment 
writeln('13.Wapeningsmoment 
writeln;writeln('Maak keuze door voorste getal in te typen.'); 
write('Uw keuze : ');readln(keuze); 
case keuze of 

1 : begin mominv(1);berekenmom end; 
2: begin mominv(2);berekenmom end; 
3: begin mominv(3);berekenmom end; 
4: begin mominv(1);berekenmom end; 
5: begin mominv(2);berekenmom end; 
6: begin mominv(4);berekenmom end; 
7: begin mominv(S);berekenmom end; 
8: begin mominv(4);berekenmom end; 
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9: begin mominv(1);berekenmom end; 
10: begin 
11 : begin 
12: begin 
13: begin 

end; 
kop;invcheck; 
gotoxyC1,23); 

mominvC2);berekenmom end; 
mominvC3);berekenmom end; 
mominv(1);berekenmom end; 
mominv(2);berekenmom end 

writeln('Druk op een toets door te gaan ... '); 

repeat until keypressed;ch:=readkey; 
kop;resultaatx; 

end; 
kop;resultaaty; 
while upcase(antw01)= 1 N' do 
begin 

kop; 
writeln('Welke waarde wilt U aanpassen ... ?'); 

writeln; 
writeln('1. Wapeningsmoment mxx punt a : ',mkk1y: 10:2, 1 Nm/m. 1 

); 

writeln('2. Wapeningsmoment mxx punt a extra :',mkk1exy:10:2,' Nm/m. '); 

writeln('3. Wapeningsmoment 
writeln('4. Wapeningsmoment 

mxx punt b 
mxx punt c 

: 1 ,mkv1oy:10:2,' Nm/m. 1 ); 

:',mkk3y:10:2,' Nm/m.'); 

writeln('S. Wapeningsmoment mxx punt c extra :',mkk3exy:10:2,' Nm/m.'); 

writeln('6. Wapeningsmoment mxx punt d :',mkh1by:10:2,' Nm/m.'); 

writelnC'7. Wapeningsmoment 
writeln( 1 8. Wapeningsmoment 
writeln('9. Wapeningsmoment 

mxx punt e 
mxx punt f 
mxx punt g 

:•,mvy:10:2,' Nm/m.'); 
:',mkh2by:10:2,' Nm/m.'); 
:',mkk2y:10:2,' Nm/m. 1

); 

writeln('10.Wapeningsmoment mxx punt g extra :',mkk2exy:10:2,' Nm/m.'); 
writeln( 1 11.Wapeningsmoment mxx punt h :',mkv2oy:10:2,' Nm/m.'); 
writelnC'12.Wapeningsmoment mxx punt :',mkk4y:10:2,' Nm/m.'); 
writeln('13.Wapeningsmoment mxx punt extra :',mkk4exy:10:2,' Nm/m.'); 
writeln;writeln('Maak keuze door voorste getal in te typen.'); 
write( 'Uw keuze : ');readln(keuze); 
case keuze of 

end; 
kop; 

1: begin mominv(6);berekenmom end; 
2: begin mominv(7);berekenmom end; 
3: begin mominv(8);berekenmom end; 
4: begin mominv(6);berekenmom end; 
5: begin mominv(7);berekenmom end; 
6: begin mominv(9);berekenmom end; 
7: begin mominv(10);berekenmom end; 
8: begin mominv(9);berekenmom end; 
9: begin mominv(6);berekenmom end; 
10: begin mominv(7);berekenmom end; 
11: begin mominv(8);berekenmom end; 
12: begin mominv(6);berekenmom end; 
13: begin mominv(7);berekenmom end 

invcheck; 
gotoxy( 1, 23); 
writeln('Druk op een toets door te gaan ... '); 
repeat until keypressed;ch:=readkey; 
kop;resultaaty; 

end; 
vul f i Le; 
kop; 
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writeln('RESULTAAT VAN DEZE ROUTINE.');writeln; 
writeln('Gegevens zijn weggeschreven naar momenten invoer bestand 1 ,filename, 1 , 1 ); 

writeln('behorende bij geometrie invoer bestand 1 ,fn2, 1 • 1 ); 

gotoxy(1,23); 
writeln('Druk op een toets door te gaan •.. '); 
repeat until keypressed; ch:=readkey; 

END. 

PAGINA 14 
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AutoCARD 1989 BIJLAGE DBASE III PLUS PROGRAMMA'S 

*AutoCARD 1989 
*Laatste verandering: 03-08-1989 
*+----------------------+ 
:1 CARDHFD.PRG 1 
*+----------------------+ 

* CLEAR ALL 
SET DATE ITALIAN 
SET ECHO OFF 
SET TALK OFF 
SET SAFETY OFF 
SET BELL OFF 
CLEAR 
HLV LYN- 1

----------------------------------------' 

PRG DATE=DATE () 
HFD KEUS=' ' 
DO WHILE HFD KEUS<> 1 4 1 

CLEAR 
HLV LYN+HLV LYN - -'AutoCARD 1989 1 

PRG DATE 
HLV LYN+HLV LYN - -

PAGINA 1 

@ 01,00 SAY 
@ 02,25 SAY 
@ 02,70 SAY 
@ 03,00 SAY 
@ 06,17 SAY 
@ 08,17 SAY 
@ 10,17 SAY 
@ 12,17 SAY 
@ 19,17 SAY 
@ 21,17 SAY 
@ 21,18 GET 
READ 

'[1] .• LEES GEGEVENS UIT ATTRIBUUT BESTAND AUTOCARD' 

DO CASE 

1 (2] .. BEKIJK GEGEVENS' 
1 (3] •• AFDRUKKEN GEGEVENS' 
'[4] .. NAAR DBASE' 
1 (0] .. NAAR AutoCARD HOOFDMENU' 
'[ ] •. Invoer keuze' 
HFD KEUS PICTURE 1 9 1 

CASE HFD KEUS= 1 1 1 

DO CARDLEES 
CASE HFD KEUS= 1 2 1 

BROWSE 
CASE HFD KEUS='3' 

DO CARDRAP0 
CASE HFD KEUS= 1 0 1 

QUIT 
ENDCASE 

ENDDO 
RETURN 
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*AutoCARD 1989 

* 

BIJLAGE DBASE III PLUS PROGRAMMA'S 

*Laatste verandering 03-08-1989 
*+----------------------+ 
:1 CARDLEES.PRG 1 
*+----------------------+ 
* SET TALK OFF 
SET BELL OFF 
CLEAR 
STORE 'CARD.TXT' TO CDFILE 
STORE .T. TO a 
DO WHILE a 

STORE ' 1 TO cdfile 

PAGINA 2 

@ 5,15 SAY 
GET cdfile 
READ 

'Hoe heet het bestand met attribuut gegevens?'; 
PICTURE 1 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! • 

IF cdfile = ' 
STORE .F. TO a 

ELSE 
STORE TRIM(cdfile) TO tcdfile 
USE autocard 
DELETE ALL 
PACK 
APPEND FROM &tcdfile SDF 
RELEASE cdfile 
RELEASE tcdfile 
STORE .F. TO a 
CLEAR 

ENDIF 
ENDDO 

SET TALK ON 
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*AutoCARD 1989 

* 

BIJLAGE DBASE III PLUS PROGRAMMA'S 

*Laatste verandering: 03-08-1989 
*+----------------------+ 
:1 CARDRAPO.PRG 1 
*+----------------------+ 

* 
CLEAR 
SET TALK ON 
ERASE !CARD NM.NDX 
ERASE !CARD DX.NDX 
ERASE !CARD DY.NDX 
CLOSE DATABASES 
USE AUTOCARD 
CLEAR 
@ 01,00 SAY HLV LYN+HLV LYN 
@ 02,25 SAY 'AutoCARD 1989' 
@ 02,70 SAY PRG DATE 
@ 04,22 SAY 'OVERZICHT PASNETTEN' 
@ 05,00 SAY HLV LYN+HLV LYN 
SLEUTEL = 1 1 

SLEUTEL NM = ' ' 
SLEUTEL DM = 1 1 

DEVICE = 1 1 

DO WHILE .NOT. SLEUTEL$ 'NO' 
@ 10,10 SAY 'Gesorteerd op: N)etmerk of D)iameter '; 

GET SLEUTEL PICTURE'! 1 

READ 
ENDDO 
DO CASE 

CASE SLEUTEL= 'N' 
DO WHILE .NOT. SLEUTEL_NM $ 'BOA' 

PAGINA 3 

@ 12,10 SAY 'Gegevens: B)oven-, O)nderwapening of A)lles '; 
GET SLEUTEL NM PICTURE '! 1 

READ 
ENDDO 
INDEX ON NETMERK TO ICARD NM 

CASE SLEUTEL= 'D' 
DO WHILE .NOT. SLEUTEL DM$ 'XY' 

@ 14,10 SAY 'Sorteren op: Y)-richting of X)-richting '; 
GET SLEUTEL DM PICTURE'! 1 

READ 
ENDDO 
DO CASE 

CASE SLEUTEL DM= 'Y' 
INDEX ON DIAM Y TO ICARD DY 

CASE SLEUTEL DM= 'X' 
INDEX ON DIAM X TO ICARD DX 

ENDCASE 
ENDCASE 
DO WHILE .NOT. DEVICE$ 'BPE' 

@ 16,10 SAY •overzicht op B)eeldscherm of P)rinter; E)inde '; 
GET DEVICE PICTURE '!' 

READ 
ENDDO 
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@ 08,00 CLEAR 
IF DEVICE<> 'E' 

DO CASE 

BIJLAGE DBASE III PLUS PROGRAMMA'S 

CASE DEVICE= 'P' 
SET CONSOLE OFF 
DO CASE 

CASE SLEUTEL= 'N' 
DO CASE 

CASE SLEUTEL NM= 1 0 1 

PAGINA 4 

REPORT FORM NETOVZl FOR NETMERK < 6 TO PRINT 
CASE SLEUTEL NM= 'B' 

REPORT FORM NETOVZl FOR NETMERK >= 6 TO PRINT 
CASE SLEUTEL NM= 'A' 

REPORT FORM NETOVZl TO PRINT 
ENDCASE 

CASE SLEUTEL= 'D' 
DO CASE 

CASE SLEUTEL DM= 'X' 
REPORT FORM NETOVZ2 TO PRINT 

CASE SLEUTEL DM= 'Y' 
REPORT FORM NETOVZ3 TO PRINT 

ENDCASE 
ENDCASE 
SET CONSOLE ON 

CASE DEVICE= 'B' 
DO CASE 

CASE SLEUTEL= 'N' 
DO CASE 

CASE SLEUTEL NM= 'O' 
REPORT FORM NETOVZl FOR NETMERK < 6 
WAIT 

CASE SLEUTEL NM= 'B' 
REPORT FORM NETOVZl FOR NETMERK >= 6 
WAIT 

CASE SLEUTEL NM= 'A' 
REPORT FORM NETOVZl 
WAIT 

ENDCASE 
CASE SLEUTEL= 'D' 

DO CASE 
CASE SLEUTEL DM= 'X' 

REPORT FORM NETOVZ2 
WAIT 

CASE SLEUTEL DM= 'Y' 
REPORT FORM NETOVZ3 
WAIT 

ENDCASE 
ENDCASE 

ENDCASE 
ENDIF 
RETURN 
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Volgorde waarin invoerfile dient te zijn geschreven 

NO. NAAM VOORBEELDWAARDE 

1 ly 7200 mm 
2 lx 7200 mm 
3 ht 288 mm 
4 hkp 100 mm 
5 c3 288 mm 
6 cl 1000 mm 



2 

Volgorde waarop momenten in invoerfile dienen te worden 
weggeschreven. 

CODE TABEL 
VB E9 PLAATS VOORBEELDWAARDE 

1 mkklx 1 -70379.21 
mkklexx 2 -90396.18 

2 mkhlox 3 +28791.49 
3 mkk2x 4 -70379.21 

mkk2exx 5 -90396.18 
4 mkvlbx 6 -21327.03 
5 mvx 7 +18127.98 
6 mkv2bx 8 -21327.03 
7 mkk3x 9 -70379.21 

mkk3exx 10 -90396.18 
8 mkh2ox 11 +28791.49 
9 mkk4x 12 -70379.21 

mkk4exx 13 -90396.18 
a mkkly 14 -70379.21 

mkklexy 15 -90396.18 
b mkvloy 16 +28791.49 
C mkk3y 17 -70379.21 

mkk3exy 18 -90396.18 
d mkhlby 19 -21327.03 
e mvy 20 +18127.98 
f mkh2by 21 -21327.03 
g mkk2y 22 -70379.21 

mkk2exy 23 -90396.18 
h mkv2oy 24 +28791.49 
i mkk4y 25 -70379.21 

mkk4exy 26 -90396.18 
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