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Inleiding 

Welke processen spelen een rol bij het ontstaan van ideeen? Het 

beantwoorden van deze vraag is over het algemeen niet eenvoudig en zal 

meestal pas achteraf mogelijk zijn. Zo ook in mijn geval. Lange tijd was 

het antwoord op de vragen omtrent mijn afstudeeronderwerp, gehuld in 

nevelige termen, veelal vooraf gegaan door de uitdrukking 'iets met'. 

Deze vaagheid, kenmerkend voor naar radeloosheid neigende 

gemoedstoestanden, kende echter een onderliggend vast punt, namelijk 

dat het 'iets met' driedimensionale presentaties te maken zou hebben. Wat 

ontbrak was een aanleiding om deze vaagheid een vaste vorm te geven. 

Reeds vrij vroeg in mijn studie kwam ik in aanraking met de 

mogelijkheden die op dit gebied aanwezig waren binnen het vakgebied van 

de bouwkunde. Niet het schetsen met B6 potloden, niet het bijvullen van 

0.25 inktpennen en niet bet ontwerpen van vormen die functioneel en 

potentieel uitvoerbaar dienen te zijn trokken mijn aandacht, maar bet 

presenteren van objecten. Computergegenereerde bouwplaten, 

computeranimaties en driedimensionaal modelleren waren technieken 

waarmee ik concreet aan de slag kon en vanuit deze ervaringen kregen 

vaagbeden langzaam vorm. Ik begon te onderzoeken op welke manieren 

bet modelleerproces vergemakkelijkt kon worden, welke aspecten 

meespelen bij het maken van computeranimaties etc .. Op deze manier 

ontstond langzaam een overzicbt van de mogelijk- en onmogelijkheden 

van CAD, computervisualisaties en -presentaties. 

Toen kwam de aanleiding. Gestuwd door de noodzaak van bet 

formuleren van een afstudeeronderwerp, wat een vrij essentieel onderdeel 

is van het afronden van een studie, werd mij de mogelijkheid geboden een 

produkt te ontwikkelen waarin ik een groot aantal onderdelen van mijn 

ervaringen kon onderbrengen. Ditprodukt, hetNBM-Amstelland Interactief 

Ontwerpsysteem, fungeerde als een katalysator bij bet concretiseren van 

de vaagbeden in mijn gedacbten en droeg bij aan het ontdekken en 

formuleren van de Rode Draad. 

Dit verslag draagt de titel 'Computerondersteunde omgevingen 

voor het architectonisch ontwerpproces' waarmee de formulering van de 

Rode Draad een feit is. In dit verslag komen twee applicaties aan bod die 

ik gedurende mijn afstudeerfase heb ontwikkeld. Beide applicaties, bet 

reeds vermelde interactief ontwerpsysteem en bet dynamisch 
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modelleerprogramma DYN-A-CAD, hebben gediend als vooronderzoek 

en testcase bij het formuleren van richtpunten voor onderzoek naar een 

computerondersteunde omgeving van het architectonisch on twerpproces. 

Ervaringen die ik heb opgedaan met het ontwikkelen van beide applicaties 

zijn hierin opgenomen, aangevuld met informatie afkomstig uit 

literatuuronderzoek, de geschiedenis en observatie. 
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1. NBM-Amstelland Interactief Ontwerpsysteem 

1.1 Proloog 

In de periode dat mijn afstudeeronderwerp vaste vonn diende te 

krijgen deed zich de gelegenheid voor mee te werken aan de ontwikkeling 

van het project NBM-Amstelland Woningbouw. Deze bouwgroep 

benaderde de sectie Calibre met de opdracht hulpmiddelen en methoden 

te ontwikkelen die inspelen op een ontstane behoefte. Dit resulteerde in 

een project dat inspeelde op mijn ideeen omtrent bet af studeeronderwerp 

en mij deed besluiten het afstudeeronderwerp af te stemmen op dit project. 

Het NBM-Amstelland Interactief Ontwerpsysteem (NBM-10-

systeem) waaraan ik tot mijn tussencolloquium in april 1992 heb gewerkt, 

is hiervan hetresultaat en zal ik in dit hoofdstuk toelichten aan de hand van 

een algemene beschrijving. 

1.2 Inleiding 

Als gevolg van een veranderende marktsituatie is de vraag naar een 

vemieuwde aanpak van het bouwproces de laatste jaren sterk toegenomen. 

Deze vernieuwing zal drie doelen moeten nastreven : het af stemmen van 

de marktbenadering op specifieke en snel veranderende marktsituaties 

(marketing-aspect), het inspelen op de trend van kwantiteit-afname en 

kwaliteit-toename, en in staat zijn consument-gericht te ondememen (het 

leveren van maatwerk). 

Twee hulpmiddelen zijn tervervulling van deze doelen ontwikkeld. 

Het eerste hulpmiddel is een computer- en videoanimatie, waarin de 

filosofie van de bouwgroep aan de kijker wordt gepresenteerd. Het tweede 

is een interactief ontwerpsysteem, dat een indruk dient te geven van 

toekomstige ontwikkelingen in het gebruik van de computer in het 

bouwproces van de bouwgroep. 
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1.3 Doelstellingen 

Het project NBM-Amstelland client de volgende doelstellingen na 

te streven: 

a. verhoging van de kwaliteit van de beslissingen op zowel grof 

niveau (drager/casco) als fijn niveau (atbouw/afwerking) 

b. imago-verbetering: het inzichtelijk maken van de functionaliteit, 

kwaliteit en flexibiliteit van de woningen, het visualiseren van de 

voordelen van een systematische benadering van het bouwproces 

c. het ombuigen van marktgericht ondememen naar consument

gericht ondernemen, meedenken en oplossingen aandragen voor 

de marktsector 

d. inspelen op de tendens van kleinere gedifferentieerde 

woningbouwprojecten 

e. inspelen op de roep om kwaliteitsgarantie 

1.4 Uitgangspunten 

Bij de ontwikkeling van het interactief ontwerpsysteem is gekozen 

voor een aantal uitgangspunten. De beslissingen die leiden tot deze keuze 

zijn voortgekomen uit de bestaande situatie bij de bouwgroep, de definiering 

van het project en uit ervaringen met andere projecten. 

Functionele uitgangspunten 

a. de consument moet in staat worden gesteld zijn eigen woning te 

ontwerpen die voldoet aan alle gestelde bouwkundige eisen, 

waarbij er vanuit moet worden gegaan dat de consument geen 

bouwkundige kennis bezit 

b. het driedimensionale model dat het ontwerp representeert client 

geschikt te zijn om als uitgangspunt te dienen voor alle partijen 

in het bouwproces en de spil te zijn voor volgende handelingen 

in het bouwproces (informatiedrager) 

c. gebruik van het systeem als instrument bij de ontwikkeling van 

nieuwe prototypen (architect) 

d. gebruik van het systeem als marketing-tool (consument) 

e. benadering van het bouwsysteem op basis van componenten 

f. alle maatafspraken vol gens norm NEN 6000, Mcxlulaire Coordinatie 

4 



Technische uitgangspunten 

a. ontwikkeling voor AutoCAD, release 11, op basis van AutoLISP 

b. gegevensopslag d.m.v. exteme ASCII-bestanden 

c. gebruik van voomamelijk de AutoCAD-entiteit 'solids' als 

geometrische entiteit 

d. lagenstructurering op basis van bouwlaag en ST ABU-codering 

(laagnamen) 

Het interactief ontwerpsysteem zal zorg moeten dragen voor de 

afstemming van de informatiestromen in bet bouwproces aan de hand van 

een ontwerp dat door de consument zelf is samengesteld. De consument 

en zijn eisen en behoeften staan dus centraal gedurende het gehele proces. 

Gezien er vanuit moet worden gegaan dat de consument bouwkundig niet 

onderlegd is, dienen zijn eisen en behoeften vertaald te worden in 

bouwkundige oplossingen. In bet interactief ontwerpsysteem zal daarom 

een keuzeboom worden aangebracht die de consument leidt in de rich ting 

van zijn uiteindelijke gewenste ontwerp. Dit (voorlopig) ontwerp moet 

vervolgens door de consument gewijzigd kunnen worden. Hij dientin staat 

te worden gesteld muuropeningen en niet-dragende bouwelementen te 

wijzigen in overeenstemming met de gehanteerde maat- en 

bouwsystematiek. Alle wijzigingen zullen conform de gehanteerde 

informatiestructuur verwerkt worden. 

In eerste instantie is gekozen voor het ontwikkelen van een prototype. 

Dit prototype zal zich richten op bet interactief ontwerpen van villa's 

waarvan de draagstructuur en architectuur-varianten ontworpen zijn door 

Archipel Architecten. Tevens is bij de ontwikkeling van bet prototype de 

nadruk gelegd op het marketing-aspect, zonder daarbij de mogelijkheid in 

te perken tot verdere ontwikkeling van de genoemde uitgangspunten. 

Eveneens is een begin gemaakt met de ontwikkeling van applicaties op 

basis van AutoCAD die het driedimensionale ontwerpmodel tot 

uitgangspunt en spil van bet verdere bouwproces moeten maken. 
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1.5 Algemene beschrijving 

Het ontwerpsysteem is opgebouwd uit zes modules. 

De eerste module genereert aan de hand van een keuze-boom een 

gecodeerde bewonerspecificatie, die de basis vormt voor de vertaling van 

niet-bouwkundige eisen in bouwkundige oplossingen. 

De tweede module vertaalt aan de hand van een database de 

bewonerspecificatie in bouwkundige componenten, ofwel het 

driedimensionale ontwerp. Deze database vormt de basis van de 

informatiestructuur. Aile noodzakelijke informatie is in deze database 

opgenomen en is onafhankelijk van het tekenprogramma te wijzigen en te 

lezen. 

De derde module stelt de bewoner in staat het voorlopig on twerp 

op systematische wijze te wijzigen en zorgt voor de verwerking van deze 

wijzigingen volgens de gehanteerde informatie-structuur. 

De vierde module is een aanzet tot verdere ontwikkelingen op het 

gebied van data-extractie. In de toekomst dient deze module de interface 

te worden tussen de deelnemers aan het bouwproces en de spil: het 

driedimensionale model. 

De vijf de module stelt de gebruiker in staat mod ell en te bewaren, 

in te lezen en te wissen. 

De zesde module levert de bewoner de mogelijkheid zijn ontwerp 

te evalueren aan de hand van aanzichten, isometrieen, perspectieven en 

animatiesensteltdearchitect/aannemerinstaatzijnproduktopovertuigende 

wijze te presenteren. 

1.5.1 Module 1 : de bewonerspecificatie 

In het prototype wordt uitgegaan van negen vragen omtrent het 

wonen. De eerste vraag richt zich op de woningtypologie. De bewoner 

heeft de keuze uit drie woningtypologieen : vrijstaande woning, twee 

onder een kap en meer onder een kap. In dit stadium kan slechts gekozen 

worden voor vrijstaande woning. In de toekomst zullen de twee overige 

opties worden uitgewerkt. 

De tweede t.m. achtste vraag hebben betrekking op de lifestyle van 

de bewoner. Zo kan hij duidelijk maken wat de samenstelling van zijn 

huishouden is, de gezinsgrootte en welke woonactiviteiten en architectuur 
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zijn voorkeur hebben. De laatste vraag geeft aan op welke wijze de 

bewonerde verblijfsruimten geordend wenst.Iedere keuze levert een code 

op die tezamen een gecodeerd profiel van de bewoner vormt: de 

bewonerspecificatie (schema 1). 

1.5.2 Module 2: de vertaling van de bewoner
specificatie naar een driedimensionaal 
model 

De vertaling van bewonerspecificatie naar een driedimensionaal 

model vindt plaats in drie stappen. 

De eerste stap is bet vertalen van de bewonerspecificatie in een 

bouwlaagspecificatie. In een tabel ("laag.tab", tabel 1) staan per bouwlaag 

bet type of de typen bewoners gespecificeerd waarvoor de betreff ende 

bouwlaagvariant geschikt is. Door de bewonerscode te toetsen aan deze 

specificaties worden de geschikte bouwlaag-varianten geselecteerd. Deze 

bouwlaagvarianten worden in deze tabel niet grafisch beschreven. Er 

wordt uitsluitend (in woorden) aangegeven welkekenmerken zij bezitten. 

Wanneer alle bouwlagen geselecteerd en de bij deze bouwlagen 

behorende uni eke codes gevonden zijn (recordnumbers ), wordt de tweede 

stap genomen. Hiervoor wordt een tabel gelezen ("block.tab", tabel 2), 

waarin denamen van de grafischecomponenten met bijbehorende informatie 

(plaatsing en rotatie) vermeld staan. Achter iedere cornponentnaam staat 

vermeld bij welke bouwlaagvariant zij behoort. Door de tabel af te zoeken 

en alle geschikte componenten te selecteren wordt bekend uit welke 

componenten iedere bouwlaagen daarmeede gehele woning is opgebouwd. 

De derde stap is bet genereren van output. Men zou kunnen volstaan 

met het genereren van een output-file waarin de unieke codes van de 

componenten vermeld staan. In dit prototype is gekozen voor het opslaan 

van de recordnumbers. Tevens wordt een grafische output gegenereerd. 

Door de namen van AutoCAD-blocks te laten overeenkomen met de 

cornponentnamen uit de tabel en deze blocks in een AutoCAD-tekening 

samen voegen, ontstaat een compleet driedimensionaal model van een 

woning. 
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Opslaan van bet model d.m.v. recordnummer heeft twee voordelen. 

1. de omvang van bet bestand is zeer gering aangezien uitsluitend 

verwijzingen naar de grafische componentenbibliotheek zijn 

opgeslagen en niet de grafische informatie 

2.de tekeningbestanden kunnen onafhankelijk van bet 

tekenprogramma worden aangemaakt en gewijzigd. 

De gehanteerde methode van bet vertalen van bewonerspecificatie 

in een ontwerpmodel is in principe onafbankelijk van bet tekenprogramma. 

Slechts de fase van bet genereren van grafische output is programma

gebonden (schema 2 en 3). 

1.5.3 Module 3: wijzigen van het ontwerp en 
verwerking van wijzigingen 

Besluit de gebruiker tot bet wijzigen van bet in de vorige module 

verkregen model, dan staan hem devolgende mogelijkheden ter beschikking. 

I. Wijzigen inbouw 

a. Binnenwanden 

De gebruiker kan binnenwanden toevoegen, verwijderen en 

modificeren (oprekken, verplaatsen, inkorten). De dikte van de 

binnenwanden is stan- daard 90mm, de hoogte 2425mm. Aan deze 

waardenkan de gebruiker geen wijzigingen aanbrengen. Tevens kan 

de gebruiker bestaande binnenwanden testen op modulaire plaatsing 

en doorsnijding met andere bouwdelen. 

b. Binnendeuren 

De gebruiker kan kiezen uit plaatsing van vier typen binnendeuren: 

600mm, 700mm, 800mm en 900mm breed. De hoogte is gelijk 

(2425mm) met standaard een bovenlicht. De draairichting van de 

deur wordt verkregen uit de plaatsingsspecificatie. Geplaatste 

deuren kunnen verwijderd en verplaatst worden. Bij plaatsing wordt 

tevens getest of de lengte van een aangrenzende wand groot genoeg 

8 



8 e won e rs p e c if i cat i e 

Woning-
Lifestyle 

Ordening 
typologie Somenstelling Gezins- Woon- Activiteiten lndividuele Groeps-

Architectuur 
verblijf sruimten 

huishouden grootte octiviteiten binnenshuis activiteiten octiviteiten 

Vrijstoond ( 1) 3 Peronen ( 1) Werken ( 1) Postmodern ( 1 ) Tuingericht ( 1) 

2/Kop (2) Gezin (1) 4 Personen (2) Lezen (2) Modernistisch (2) Strootgericht ( 2) 

meer /Kap (3) 5 Personen (3) lndividueel (1) Studeren (3) (0) Klossiek (3) 

1 Persoon (2) Creotief (4) Art Deco (4) 
Binnenshuis ( 1) 

2 Personen (3) (0) />J.Jdio/TV (1) Londelijk (1) 

_ , 1t ri~sqef rr1 ( 4) Creotief (1) 
c:·-
___,. ~ -t,c>r ~ Groep (2) (0) Spel (2) 

/>J.Jdio/TV (3) 

Buitenshuis (2) (0) (0) (0) 

C1 C2 C3 C4 cs C6 C7 CB C9 I 
\0 

,/ 
Het getal tussen haken is de keuze-code. Tezamen leveren deze codes de gecodeerde bewonersspeclficatie. 
De code (0) treedt op blj een onmogelijk keuze. 8.v. een 2 persoons huishouden levert de code O blj gezlnsgrootte. 



..... 
0 

Cll 
0 
::r' 

8 
~ 

N 

De bewoner als uitgangspunt 

r " 
1 

0 

2 

1 

0 

1 

1 
\.. ~ 

Bewoners
s pee if i cati e 

--

-

-

/ " 

\.. ~ 

Database 

-

-

-

-

-

-

-

Woning
omschrijving 

• 

• BLOCK A 

II 
BLOCK F 

L 
BLOCK K 

~ 
BLOCK M 

Vorm
beschrijving 

- I 
I 

- I 
I 

I 
I 

- I 
I 

I 
Wijzigen 

Presentatie 

Werktekeningen 

Calculatie 

... 

Data
verwerking 

I 

I 

I 

I 

I 



en 
(") 

::r 
8 
p:, 

w 

Database structuur 

Bouwdeel specificotie 

1 8.g/Jcoroge/stroot 
2 B.g. goroge/tuin 
3 B.g./gr.sd/kl.k/str 
4 B.g./ gr.sd/kl/k/tui 
5 B.g./ gr.sd./hobby /st 
6 Vl /2 sloopk/stroat 
7 ... 

Block specificotie X y 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

z 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

1 vloerl 
2 vloerv2s 
3 vloerv2t 
4 vloerv3s 
5 vloerv3t 
6 *plan1v1s 
7 ... 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Rotatie 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

: 

2 4 0 
2 4 0 
1 3 0 
1 3 0 
1 2 
2 3 4 2 

·•. ... ··· ·· .. . .. 
·•.•· 

! 1 2 3 
! 11 13 15 
! 12 14 16 
I 19 21 23 
:20 22 24 
I 1 

~----: 

: 1 2! 
: 1 21 

1 : 1 
1 ! 1 
3 : 1 

;o 
... ·· .. 

'• ,···· 

4 5 
17 29 
18 30 
25 27 
26 28 

0 1 2l 
0 1 2 1 1 2 
1 2 
1 2 
0 

·· .. ..· 
···· .... -· .. 

6 7 

Bewonerspecificotie 

I 11 41 01 11 11 41 01 21 21 

3 11 , 
:-= 

lo 1 2 3 4 s l :o 1 2 2 3 4 5 !2! 
!o 1 2 3 4 5 1 !o 1 2 3 ! 1 2 3 4 5 ! 1 l 
:o 1 2 3 5 !o 1 3 1 2 3 4 5 !2 l 
!O 1 2 3 5 !O 1 3 1 2 3 4 5 ! 1 ! 
lO 1 2 3 4 :o 2 1 2 3 4 5 It ;o ;o 1 2 3 4 5 
... 

······ ········· .... ··••' ···· ...... .... 
·········· ... 

. .. ••• ' , •• · 
... 

······ ············ 
. .. 

······· ·• ..... 

8 9 10 1 

. .... 
············•············ ···•·• · ·· · ·· · ···••"' ' '''''' ' '''''''*'"'''' 

.. ···· ·· ···· • ...... ........... .............. ... . 

AutoCAD .DWG-file 

NBM tekeningbestand 

1 
2 
4 
8 

14 



is om geplaatst te worden. Muren van te kleine lengtes worden niet 

getekend, er van uit gaande dat deze openingen in de uitvoering 

gedicht worden met aftimmerwerk. 

c. Muuropeningen 

De gebruiker kan muuropeningen plaatsen en verwijderen. De 

breedte van de muuropening is door de gebruiker te bepalen doch 

is altijd een veelvoud van 100mm. De hoogte van de muuropening 

is standaard 2100mm boven afwerkvloer. 

Il. Wijzigen gevel 

In de spouwmuur kunnen naar keuze deuren, puien en kozijnen 

geplaatst worden. De gebruiker heeft de keuze uit een reeks van 

standaard raam- en deurkozijnen en puipanelen. Deze staat vermeldt 

in een tabel ("kozijn.tab", tabel 3), met bijbehorende breedten, 

hoogten en vensterbank-hoogten. 

Bij plaatsing van een raam, pui of deur worden de afmetingen van 

de muuropening gelezen uitdeze tabel, niet uit de grafische informatie 

van het kozijncomponent. Deze methode wordt ook gehanteerd bij 

plaatsing van binnendeuren. Men is tevens in staat kozijnen toe te 

voegen aan de reeks. Door de breedte en hoogte in te toetsen wordt 

een (modulair) kozijn gegenereerd die automatisch in de tabel wordt 

bijgeschreven en die ten alle tijden selecteerbaar is in ieder model. 

Standaard is de hoogte van bovenkant bovenregel 2100 mm boven 

afwerkvloer. Alle handelingen van de gebruiker worden door het 

systeem geevalueerd a.h.v. de gehanteerde maatafspraken en 

tekeningstructuur (lagen). 

m. Verwerking wijzigingen 

Tijdens of na bet wijzigen kan men de bouwlaag, die op dat moment 

actief is, bewaren. Wil men de oorspronkelijke bouwlaag bewaren, 

dan wordt een nieuw bouwlaag-block aangemaakt. De naam van dit 

block wordt bijgeschreven in de componententabel met de 
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specificaties van de bouwlaag waaruit zij ontstaan is (parent). 

Tevens wordt aan de regel het recordnummer van de parent 

toegevoegd (tabel 2). Deze code maakt duidelijk waaruit deze 

bouwlaag ontstaan is en dat de bouwlaag niet geselecteerd kan 

worden tijdens het doorlopen van tweede stap van module 2. Het 

voorlopig ontwerpmodel dat na de bewonerspecificatie ontstaat is 

op deze manier altijd opgebouwd uit originele componenten/ 

bouwlagen. 

Wil men echter de oorspronkelijke plattegrond overschrijven, dan 

zal uitsluitend de grafische informatie van de bouwlaag wijzigen. De 

componententabel wijzigtniet. In dit geval zal het voorlopig on twerp 

opgebouwd kunnen worden uit niet-oorspronkelijke bouwlagen. 

Deze optie kan men in de toekomst koppelen aan gebruikers

privileges. 

Dit geldt in gelijke mate voor de mogelijkheid tot het toevoegen van 

dragende bouwdelen. Deze submodule ('expert') stelt de gebruiker 

in staat spouwmuren en dragende binnenwanden toe te voe gen. De 

hoogten van deze dragende delen zi jn in sommige gevallen afuankeli jk 

van de orientatie en de bouwlaag waarin zij geplaatst worden. Deze 

vastgelegde maatafspraken zijn in deze submodule verwerkt, 

waardoor de gebruiker slechts zorg hoeft te dragen voorde plaatsing 

in het XY -vlak. De overige specific a ties word en automatisch bepaald 

en toegepast. 

In de toekomst kan deze submodule worden uitgebreid tot een 

ontwerpmodule voor de bouwkundig ontwerper. Door uit te gaan 

van ontwerproosterlijnen (referentie-lijnen) en door maatafspraken 

in de module te verwerken kunnen op snelle, efficiente en consequente 

wijze complete driedimensionale ontwerpmodellen worden 

opgebouwd vol gens de gehanteerde af spraken. 
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1.5.4 Module 4 : data-extractie 

In deze module wordt een aanzet gegeven tot de ontwikkeling van 

een interface tussen bet driedimensionale model en de deelnemers aan bet 

bouwproces. Zo wordt in dit prototype de mogelijkheid geboden door een 

'druk op de knop' een kozi jnstaat te genereren en bet volume uit te rekenen 

van de binnenwanden en spouwmuren. Gezien alle componenten in bet 

ontwerpmodel op consequente wijze zijn ingevoerd en de methode van 

exteme data-bestanden gescbikt is voor uitbreiding, wordt de mogelijkheid 

geboden in de toekomst op tal van gebieden data-extractie toe te passen 

(globale kostenberekening, werktekeningen, detailtekeningen, 

procesplanning). 

1.5.5 Module 5 : bestandsbeheer 

Naast de mogelijkheid tot wissen en herstarten biedt deze module 

de gebruiker de mogelijkheid zijn ontwerp te bewaren en bestaande 

ontwerpen te laden. Deze output/input-mogelijkheid kan in twee 

bestandsformaten plaatsvinden: in AutoCAD-formaat en NBM-formaat. 

De eerste output/input-mogelijkheid bewaart of leest het model als 

A utoCAD-model. 

De tweede schrijft de recordnummers van de componenten (blocks) 

naar een exteme file (Jile.drw'). Dit bestand bevat in principe dezelfde 

informatie over het driedimensionale model als de AutoCAD-bestand, 

doch doorloopt tijdens het inlezen een stap meer voordat een grafische 

output verkregen wordt: voor ieder recordnummer uit het NBM-bestand 

wordt de bijbehorende component-naam met plaatsingsspecificatie gezocht. 

Zijn deze gevonden, dan worden ze samengevoegd tot een compleet 

driedimensionaal ontwerpmodel in AutoCAD. 
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1.5.6 Module 6 : presentatie en evaluatie 

In deze module wordt de gebruiker in staat gesteld zijn ontwerp te 

evalueren en/of te presenteren. Hij kan perspectivische en isometrische 

projecties en aanzicbten van bet driedimensionale model genereren. 

Tevens is bij in staat een reeks plaatjes (slides) te genereren die tezamen 

een animatieopleveren. De gebruikerspecificeertde looplijn en kijkricbting 

van bet oog, de lens van de camera, de boogte van bet oog en bet focuspunt 

en bet aantal plaatjes dat de gebruiker wen st. Gelijktijdig met bet genereren 

van de plaatjes wordt een 'script-file' bijgebouden, die zorg draagt voor bet 

later af spelen van de animatie met AutoCAD. De reeks plaatjes kan m.b. v. 

bet public domain programma Flimaker.exe de plaatjes worden 

gecompileerd tot een vloeiende animatie. Met ander public domain 

programma Aaplay.exe kan deze animatie worden afgespeeld. 
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1.6 Epiloog 

Het gebruik van externe bestanden voor het vertalen van de 

bewonerspecificatie in een specificatie van een woning en bij het vertalen 

van deze specifacatie in een grafische beschrijving van de woning heb ik 

als zeer efficient ervaren. De onafbankelijkheid van deze bestanden met het 

tekenprogramma geldt als grootste voordeel. 

Het gebruik van externe bestanden biedt tevens de mogelijkheid tot 

uitwisseling en vervanging van bestanden met een andere, specifieke 

doelen. Zo zou tabel 2, waarindenamen van driedimensionale componenten 

staan opgenomen, vervangen kunnen worden door een tabel waarin de 

namen van tweedimensionale componenten zijn opgenomen, indien men 

als output plattegonden en aanzichten wenst. De AutoLISP-routine hoeft 

niet te worden aangepast. 

Daamaast bl eek het gebruik van exteme bes tan den voor het opnemen 

van informatie omtrerit de kozijnen (tabel 3) eveneens zeer efficient. In 

deze tabel staan op dit moment de buitenafmetingen vermeldt van het 

betreffende kozijn, maar uitbreiding met gegevens over kozijnprofiel, 

materiaal- en glasspecificaties en andere relevante informatie over het 

kozijn kan, onafhankelijk van het tekenprogramma, eenvoudig worden 

uitgevoerd. Met name voor extractie van specifieke gegevens uit het 

grafische model is dit een groot voordeel. 

Tevens gebruikte ik gegevens uit de externe bestanden voor het 

bestandsbeheer en verwerking van aanpassingen in het driedimensionale 

model. Doordat de exteme bestanden modificeerbaar zijn d.m. v. AutoLISP

routines kunnen wijzigingen in het model automatisch in de de bestanden 

worden doorgevoerd zonder de gebruiker met deze taak te belasten. De 

structuur van het ontwerpsysteem blijft op deze wijze tevens consistent. 

Door het gebruikvan externe bes tan den wordt nesting van informatie 

in de gebruikte componenten voorkomen. Indien er geen gebruik van 

exteme bestanden gemaakt zou worden, kon deze informatie uitsluitend 

in de vorm van 'extended data' of attributen plaats vinden. De 

toegankelijkheid tot deze informatie zou dan sterk verminderd worden. 

Tot slot is de mogelijkheid tot het genereren van afbeeldingen, die 

tezamen een vloeiend beeld aan de gebruiker aanbieden, als zeer bruikbaar 

te zien in de evaluatiefase van het ontwerpproces. 
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Als nadeel heb ik mogelijkheden die exteme bestanden bieden voor 

het aanbrengen van fysieke en functionele relaties tussen onderdelen van 

het driedimensionale model. Dit aspect dient dan ook verder te worden 

onderzocht. 

De interface, die in dit ontwerpsysteem zorgvuldig is gekozen en is 

toegepast, geeft desondanks belemmeringen voor een vloeiende en 

probleemloze tochtdoor hetontwerpproces. De interactie tussen gebruiker 

en systeem is te veel gebaseerd op het geven van expliciete commando's 

en het stapsgewijs terug ontvangen van informatie. Dit aspect verdient 

eveneens verdere uitwerking. 
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2 DYN-A-CAD 

2.1 Proloog 

De methoden en technieken die ik in bet vorige ontwerpsysteem 

toepas, blijken niet aan alle beboeften te voldoen. Het leggen van relaties 

tussen opjecten en een meer dynamiscbe en eenvoudigere interface waren 

twee tekortkomingen die in mijn hoofd bleven doorspelen na bet afronden 

van bet ontwerpsysteem. 

Met bet verschijnen van release 11 van AutoCAD werd bet mogelijk 

extra objectgegevens (extended data) toe te voegen aan objecten die 

d.m.v. AutoCAD bescbreven zijn. Deze ontwikkeling is 

boogstwaarschijnlijk voortgekomen uit een behoefte bij andere 

programmeurs en gebruikers van AutoCAD data te kunnen toevoegen aan 

entiteiten en om aansluiting te behouden bij de ontwikkelingen op het 

gebied van object georienteerde programmatuur. Deze nieuwe optie bood 

de mogelijkheid een van de nadelen van bet vorig product te onderzoeken 

en op te lossen. 

V oor het tweede ondervonden nadeel, de starre, weinig stimulerende 

interface, vond ik in eerste instantie geen doorslaggevende oplossingen, 

daar ik oplossingen zocht in het vervolmaken van functies en algoritmes, 

waarmee verschillende handelingen in een commando ondergebracht en 

op juistheid van toepassing gecontroleerd worden. Dit principe blijft 

echter gebaseerd op een vraag-en-antwoord-spel en kent daarom een 

stroef verloop. 

Ile ging de oplossing zoeken in de richting van (semi)parallelle 

processen. Zoals met het bewegen van de muis de coordinatenaanduiding 

automatisch meeloopt zonderinbreng van de gebruiker, zo zouden er ook 

andere processen gelijktijdig kunnen meelopen, die de gebruiker, indien 

nodig, bijsturen of, indien gewenst, ondersteunen. Ile ontdekte dat het 

commando 'grread' een aantal mogelijkheden bood en besloot te 

onderzoeken in boeverre dit commando aan mijn wensen kon voldoen. 

Het resultaat van onderzoek naar beide aspecten is het programma 

DYN-A-CAD en toont een aantal nieuwe benaderingen in omgang met 

AutoCAD en interfaces. Gezien dit programma ontstaan is uit spontane 

ingevingen, pretendeert het geen volledig product te zijn maar een aanzet 

in een nieuwe richting van CAD-gebruik, met name AutoCAD-gebruik. 
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De beschrijving van bet programma zal ik uitvoeren aan de hand van 

een beschrijving van de mogelijke commando's, de wijze waarop deze 

commando's gegeven worden en het resulterend effect. Tezamen dient 

deze beschrijving en indruk te geven van het karakter van de interface en 

de (on)mogelijkheden van het programma. Tevens zal ik een korte 

technische beschrijving geven van beide toegepaste technieken. 

2.2 Algemeen overzicht 

In di t hoof dstuk zal bet programma beschreven word en aan de hand 

van de commando's die de gebruikerter beschikking heeft. Deze beschrijving 

vindt plaats aan de hand van bet menubestand 'DYN.MNU', waarin de 

commando's opgenomen zijn (zie bijlage). 

Solids Add De gebruiker begint met bet invoeren van de hoogte 

van bet grondvlak, de dikte en de hoogte van de 

entiteit in een dialoogvenster. Door een muisklik 

wordt de startpositie van de entiteit bepaald. 

Vervolgens wordt a.h.v. de muispositie de entiteit 

opgerekt in bet XY-vlak. Tijdens dit rekken kan de 

gebruiker diverse toetsen aanslaan. Deze toetsen 

zijn: 
11 p II Het dialoogvenster waarin de parameters van 

de entiteit gewijzigdkunnen worden verschijnt 

op scherm. 
11 o II De orthogonaal-mode wordt aan ofuit gezet. 
11 n II Plaatst actieve entiteit en gaat door met 

volgende. 
11 @ 11 Steltdegebruikerinstaatnummeriekdelengte 

van de entiteit in te voeren. 

" " 

" " 

"h" 

Hiermee bepaalt de gebruiker de 

nauwkeurigheid van waarneming van de 

muisbeweging en daarmee de frequentie van 

updaten van deentiteit a.h.v. de muisbeweging. 

(spatie) Voert het commando 'redrawall' uit. 

V oert het commando 'shade' uit ter bevordering 

van de beoordeling van het tussenresultaat. 
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" a " De gebruiker kan de laatste entiteit verbinden 

met een te selecteren entiteit (attach). 

Beeindiging van het commando gebeurt d.m.v. de 

linker of rechter muisknop. De rechter muisknop 

verwijdert tevens de actieve entiteit. Wanneer de 

gebruiker d.m.v. de toets "n" een nieuw segment 

start, worden de voorliggende twee segmenten onder 

verstek met elkaar verbonden. Tevens kan men in het 

rechter menugebied de lengte en hoek van het actieve 

segment aflezen. Tevens kan de gebruiker d.m.v. het 

aanslaan van de toetsen 0,1,2,3,4 en 5 verschillende 

'views' activeren. Toets 0 levert een bovenaanzicht 

van het werkvlak (plattegrond), de toetsen 1 t/m 4 

isometrische aanzich ten en toets 5 een perspectivische 

aanzicht. In dit laatste aanzicht is dient bij voorkeur 

echter geen plaatsing van entiteiten plaats te vinden; 

de hoogte van het basisvlak van de entiteit zal niet 

overeenkomen met de ingestelde waarde a.g.v. de 

perspecti vische transformatie. 

Move De gebruiker selecteert een entiteit. Indien deze 

entiteit niet gegenereerd is m.b.v. Solid Curve of 

Solid Sketch dan wordt een entiteit opgepakt en met 

een hoekpunt opgehangen aan de muis. De entiteit 

kan nu door bet model 'gedragen' worden. Tijdens 

deze actie kunnen de volgende toetsen aangeslagen 

worden: 

" r " De entiteit roteert om zijn ophangpunt over 

een bepaalde hoek. 

" s " Stelt de rotatiehoek in. tab Het ophangpunt 

verspringt naar volgend hoekpunt. 
tt ti 

" " 

"h" 
.. f" 

(spatie) Zie Sold Add. 

Zie Solid Add. 

Zie Solid Add. 

(fit) Deentiteitwordtaan twee zijden ingekort 

of opgerekt opdat deze tussen twee andere 

entiteiten ingeklemd is. Dit vindt niet plaats 

indien er minder dan twee aansluitentiteiten 
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zijn. 
11 a " Zet de actieve mode aan en uit. Indien actief 

dan wordt de entiteit automatisch ingekort 

indiendez.eeenandereentiteitdoorsnijdt(trim). 

In het rechter menugebied licht het woord 

'actief op als de mode actief is. 

" u II Herstelt de oorspronkelijke af metingen van de 

entiteit (update). 

Indien de geselecteerde entiteit is gegenereerdd.m. v. 

het commando Solid Sketch of Curve dan wordt de 

gehele reeks entiteiten aan de muis opgehangen. De 

toetsen 11f',"a","u" en tab hebben in dit geval geen 

effect. Plaatsing van de entiteit vindt plaats door de 

linker muisknop in te drukken. De rechter muisknop 

resulteert in terugplaatsing van de entiteit op de 

oorspronkelijk positie. Tijdens dit commando is het 

eveneens mogelijk 'views' te manipuleren. Hiervoor 

verwijs ik naar het commando 'Solid Add'. 

Curve De gebruiker selecteert een entiteit. Deze entiteit 

wordt vervangen door een reeks en ti tei ten die tesamen 

een cylindersegment vormt. Het middelpunt van dit 

segment wordt bepaalt a.h. v. de muispositie waardoor 

het segment tijdens muisbeweging verandert. De 

volgende toetsen kunnen aangeslagen worden: 

" " Zie Solid Add. 
If " 

"h .. 

"s" 

Zie Solid Add. 

Zie Solid Add. 

Bepaalt het aantal entiteiten waaruit het 

segment bestaat. Door de rechter muisknop in 

te drukken wordt het commando af gesloten. 

Sketch Naindrukkenvandelinkermuisknopkandegebruiker 

een reeks van 3D-entiteiten schetsen. Het aantal 

entiteiten dat gegenereerd wordt tijdens de 

muisbeweging hangt af van de nauwkeurigheid van 

waameming, doe d.m.v. de toets "." ingesteld kan 

worden.Afsluitingvanhetcommandod.m.v.muisklik. 

De toets 11p" activeert het dialoogvenster waarin de 
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entiteitspecificaties aangepast kunnen worden. 

Corner De gebruiker selecteert twee entiteiten, die, indien 

niet parallel, met elkaar verbonden worden. 

Frame Add De gebruiker specificeert de breedte, de hoogte en de 

basishoogte van de muuropening in een 

dialoogvenster, waarna een entitei t aan de muis wordt 

opgehangen die de niet-geplaatste muuropening 

representeerd. Deze entiteit kan nu door het 3D

model gedragen worden. Tijdens deze actie kunnen 

de volgende toetsen aangeslagen worden : 

" r " Roteert de entiteit om het ophangpunt over 

een bepaalde hoek. 
11 s " Specificeert de hoek van draaiing. Naast een 

numerieke waardekan de gebruikereen entiteit 

selecteren, waardoor de hoek van draaiing 

ingesteld wordt op de orientatie van de 

geslecteerde entiteit. tab Verplaatst de entiteit 

naar de positie van de muis. Dit is soms nodig 

doordat het verplaatsen van de entiteit achter 

loopt t.o.v. de muisbeweging. 
" tt 

" " 
II a II 

Zie Solid Add. 

Zie Solid Add. 

Zet de actieve mode aan of uit. Deze bepaalt 

of er een opening in een entiteit gegenereerd 

magworden. 

"p " Activeert het dialoogvenster waarin de 

specificaties van de muuropening gewijzigd 

kunnen worden. 

Indien actieve mode aan is en de opgehangen entiteit 

raakt een andere entiteit die parallel loopt aan deze, 

ontstaat een opening in de geraakte entiteit. Deze 

opening kan d.m.v. de muis heen en weer bewogen 

worden. De opening zal zich ten alle tijden in de 

entiteit bevinden, onafhankelijk van de muispositie. 

In deze situatie zijn de vol gen de toetsenbord-invoeren 

mogelijk: 

" t " In het rechter menugebied verschijnen de 
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afstanden van de opening tot de uiteinden van 

de geopende entiteit. 

" @ " Stelt de gebruiker in staat de afstand van de 

opening tot een uiteinde van de geopende 

entiteit numeriek in te voeren. 
It It 

"h" 

Zie Solid Add 

Zie Solid Add 

Zie Solid Add. 

Definitieve plaatsing van de opening gebeurt d.m.v. 

indrukken linker muisknop. Een geparametriseerd 

kozijn, inclusief raamdorpel, wordt in de opening 

geplaatst. lndien derecbtermuisknop wordt ingedrukt 

sluit de geopende entiteit en wordt de representatie 

van de opening wederom opgebangen aan de muis. 

De gebruiker kan de opening nu naar een andere 

entiteit dragen, en na intoetsen van "a" een andere 

entiteit laten openen. Tijdens betproces van plaatsing 

van de muuropening is ook bier de mogelijkbeid 

ingebouwd bet kijpunt te manipuleren. Zie hiervoor 

bet commando 'Solid Add'. 

Het commando 'Frame Add' simuleert in feite een 

boolean operatie zoals deze toegepast wordt in de 

tecbniek solid modelling. De voordelen van deze 

techniek tracbt ik op deze wijze uit te beelden. 

Groups Make new De gebruiker voert een (unieke) groepsnaam in en 

selecteert de entiteiten die bij tot deze groepen wil 

laten beboren. 

Move 

Add to 

De gebruiker voert een bestaande groepsnaam in 

waarna alle tot deze groep geborende entiteiten aan 

de muis worden opgebangen en verplaatst kunnen 

worden. 

De gebruiker voert een bestaande groepsnaam in en 

selecteert entiteiten die bij aan deze groep wil 

toevoegen. 

Ungroup De gebruiker voert een bestaande groepsnaam in 

waama alle entiteiten van deze groep uit de groep 

worden verwijderd. 
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Info 

Resolution 

Toont van een geselecteerde entiteit tot welke 

groep(en) deze behoort. 

Bepaalt de nauwkeurigheid van waarneming van de 

muisbeweging. 

2.3 Technieken 

In bovenstaande commando's heb ik twee technieken toegepast die 

mij in staat stelden entiteiten te 'dragen', schetsmatig te modelleren, 

toetstenbord-invoeren tijdens commando's te verwerken en relaties tussen 

entiteiten aan te brengen. Deze technieken zal ikin onderstaande beschrijving 

vanuit technisch oogpunt verder uiteen zetten. 

2.3.1 Eerste techniek: 'grread' 

Hetdragen van entiteiten, het schetsmatig modelleren en verwerken 

vantoetsenbord-invoerisgebaseerdophetAutoLISP-commando'grread'. 

Deze functie registreert 'on-line' welke handelingen de gebruiker verricht. 

Dit kunnen zijn muisbeweging, toetsenbordinvoer, menuhandelingen, 

tablethandelingen en muisknophandelingen. De functie resulteert in een 

lijst die uit twee elementen bestaat. Hieronder volgt een overzicht van de 

soorten lijsten die door 'grread' worden doorgegeven, met bijbehorende 

handeling. 

(2 ascii-code) 

(3 (x y z)) 

(4 celnummer) 

(5 (x y z)) 

Toetsenbord-invoer. Het tweede element is de 

ascii-code van de aangeslagen toets. 

Indrukken linker muisknop in pointer-area. Het 

tweede element is de positie van de muis op 

moment van indrukken. 

Selecteren schermmenucel en pulldown-menu. 

Hettweedeelementishetnummervan de gekozen 

eel. 

Deze lijst wordt continue doorgegeven zolang de 

muis zich in het 'pointer-area' bevindt. Het tweede 

element is de positie van de muis. Deze lijst pas ik 

toe bij bet dragen van entiteiten en verschuiven 

van de opening. 
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(6 knopnummer) 

(7 celnummer) 

(8 celnummer) 

(9 celnummer) 

(10 celnummer) 

(12 (x y z)) 

lndrukken muisknop, met uitzondering van de 

linker muisknop. Het tweede element is het 

nummer van de ingedrukte muisknop. Wordt de 

rechter muisknop ingedrukt, zal hiema meteen 

een lijst met code 12 worden doorgegeven indien 

de muis zich op dat moment in het pointer-area 

bevond. 

Selecteren tabletcel van eerste tablet-gebied. 

Selecteren tabletcel van tweede tablet-gebied. 

Selecteren tabletcel van derde tablet-gebied. 

Selecteren tabletcel van vierde tablet-gebied. 

Indrukkenrechtermuisknop in pointer-area. Deze 

lijst wordt vooraf gegaan door een lijst met code6. 

In de applicatie worden de lijsten met code 2, 3, 5 en 12 gebruikt. 

Bijvoorbeeld: de lijst met code 2 bij het roteren van entiteiten, het 

genereren van shadings etc., de lijst met code 3 bij het definitief plaatsen 

van entiteiten, de lijst met code 5 bij het dragen van entiteiten en het 

verschuiven van de openingen, de lijst met code 12 voor het sluiten van de 

geopende entiteit Een nadeel van de functie is dat commando's die zich 

oorspronkelijk onder menucellen bevinden niet geselecteerd kunnen 

worden zolang de functie actief is. 

Tevens kan als nadeel worden aangeduid dat tijdens het dragen van 

entiteiten het scherm vervuild raakt doordat de gedragen entiteit tijdens 

verplaatsing sporen achterlaat en andere entiteiten uitwist. Om deze reden 

heb ik de spatiebalk gebruikt om het commando 'redrawall' uit te voeren. 

2.3.2 Tweede techniek: 'extended data' 

Het vastleggen van relaties tussen entiteiten vindt plaats door in de 

extra entiteitgegevens ( extended data) een groepsnaam ('application') aan 

te brengen, die uniekis vooreen bepaalde groep en diefungeert als 'parent'

code voor de groepsleden. Deze groepsnaam wordt in de AutoLISP

applicatie ofwel automatisch toegekend aan de entiteiten ofwel door de 

gebruiker. 
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Tijdens bet uitvoeren van de commando's Solid Curve en Sketch en 

het commando Frame Add vindt bet toekennen van groepsnamen 

automatisch plaats, gezien de functionele en fysieke samenhang van de 

reeks entiteiten die bier ontstaat. Het probleem in deze situatie was dat 

gezocht moet worden naar een unieke groepsnaam zonder de gebruiker 

erbij te betrekken. In mijn geval heb ik gekozen voor de volgende manier 

van handelen: aan het begin van de commando's genereer ik een nieuwe 

entiteitBijdeeerstetweecommando'sisditeen 'dummy'-entiteit(eenlege 

TEXT-string), bij Frame Add bet te plaatsen kozijn. Deze entiteiten 

hebben een unieke code (handle), die ik gebruik als groepsnaam voor de 

entiteiten die gegenereerd zullen worden. 

2.3.2.1 Toekennen extra entiteitgegevens 

Iedere door AutoCAD gegenereerde entiteit bevat een hoofdlijst 

met daarin een sublijst met gegevens over de entiteit. Deze gegevens 

kunnen zijn het type entiteit (LINE,TEXT,POINT), de coordinaten, de 

laag waarop de entiteit zich bevindt, de kleur, de dikte, etc .. B.v. : 

( 

) 

(-1 . <Entity name: 6000684e>) 
(0 . "SOUD") 
(8. "WALL") 
(5. "403") 
(39. 3000.0) 
(10 18756.6 18908.3 0.0) 
(ll 18193.415961.70.0) 
(]213201.119680.80.0) 
(13 12788.916709.2 0.0) 
(210 0.00.01.0) 

Listing 1 

entiteitnaam 
type entiteit 
laag 
handle 
dikte (thickness) 
eerste hoekpunt 
tweede hoekpunt 
derde hoekpunt 
vierde hoekpunt 
orientatie 

Het toekennen van extra entiteitgegevens aan entiteiten komt in 

principe neer op bet toevoegen van een extra sublijst met gegevens aan de 

bestaande lijst met entiteitsgegevens. Deze sublijst dient te beginnen met 

hetnummer-3waarnaeenofmeerderegroepenkunnenvolgen.AutoCAD 

noemt deze groepen 'applications' waarmee gedoeld wordt op het feit dat 

een entiteit per toepassing een andere rol kan vervullen. Omwille van 

duidelijkheid zal ik nu van applications spreken. 
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Iedere application, die eveneens een lijst is, begint met een string die 

de naam van de application weergeeft. Na deze naam kan een reeks van 

lijsten worden aangebracht. Iedere lijst bevat twee elementen : het eerste 

element is een code, het tweede de eigenlijke data. De code duidt op het 

type data dat zich in deze lijst bevindt. B.v.: 

(-3 ("appl_naaml" 

) 
("app/ _ naam2" 

) 

) 

Listing 2 

(1000 "Dit is een voorbee/d") 
(1005 "3Al") 
(1010 (1524.0 1452.0 0.0)) 

(1005 "AD3") 
(1042 052) 

Wanneer deze lijst toegevoegd wordt aan de bestaande lijst met 

entiteitgegevens ontstaat een entiteit met extra gegevens : 

( (-1 . <Entity name: 6000684e>) 
(0 . "SOUD") 
(8. "WAIL") 
(5. "403") 
(39. 3000.0) 
(1018756.618908.3 0.0) 
(1118193.415961.70.0) 
(12 13201.119680.80.0) 
(1312788.916709.2 0.0) 
(210 0.00.01.0) 
(-3 ("app/_naaml" (1000 "Dit is een voorbeeld") 

(1005 "3Al") 

) 

) 

Listing 3 

) 
("app/_naam2" 

) 

(1010 (1524 .0 1452.0 0.0)) 

(1005 "AD3") 
(1042 052) 
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In het volgende overzicht geef ik de commando's weer die doorlopen 

moeten worden om extra gegevens aan entiteiten toe te kennen. Stel de 

naam van de betreffende entiteit is 'ent' en de lijst uit listing 2 is toegekend 

aan de variabele 'xlist'. 

1. ( setq entlist ( entget ent)) 
2. (setq a/1_/ist (append entlist (list xlist))) 
3. (regapp "app/_naaml") 
4. (regapp "appl_naam2") 
5. (entmod all_list) 
6. (entupd ent) ;stap 6 is alleen in geval van 

;comp/exe entiteiten nood

;zakelijk (block,pline, e.d.) 

2.3 .2.2 Groeperen 

Zoals uit voorgaande is gebleken kunnen aan entiteiten applications 

worden toegevoegd die beginnen met een application-naam. Deze naam 

wordt in de AutoLISP-routine gebruikt als groepnamen. Het groeperen 

van entiteiten vindt plaats door aan de entiteiten die tot een groep behoren 

identieke applications toe te voegen. Op deze wijze kunnen later groepen 

entiteiten worden vastgesteld. Deze methode is geschikt om 

tweedimensionale relaties vast te leggen. Wil men meer-dimensionale 

relaties vastleggen, dan is het mogelijk naast de groepnamen ook dieper 

in de gegevensstructuur van de entiteiten unieke namen of codes aan te 

brengen. Dit kan plaats vinden in b.v. de 1000-groep van de application. 

Deze altematieve methode van vastleggen van relaties is in de AutoLISP

routine uitgewerkt, doch zou zonder problemen kunnen zijn toegepast. 
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2.4 Epiloog 

Met DYN-A-CAD heb ik de nadelen van de toegepaste technieken 

in het NBM-10-systeem trachten te verhelpen door het gebruik van andere 

technieken. Hieruit kunnen een aantal conclusies getrokken worden. 

Allereerst biedt het command 'grread' zeer veel mogelijkheden voor 

het construeren van een dynamische interlace. Door de continue stroom 

van informatie die de functie teruggeeft is het mogelijk 'serni-paralelle' 

processen uit te voeren. In het ontwerpproces is dit eveneens een 

kenrnerkend gebeuren, waardoor de functie zeer geschikt lijkt te zi jn voor 

het automatiseren van het ontwerpproces in AutoCAD. 

Het toevoegen van extra toetsenbord-functies is in de AutoLISP

routine eenvoudig uit te voeren. Dit bewordert de mogelijkheid tot 

uitbreiding van de interlace met meerdere op ties en kan word en ui tgevoerd 

door de gebruiker zonder dat specifieke programmeerkennis vereist is. 

De eenvoud waarmee extra entiteitgegevens kunnen worden 

toegevoegd aan objecten en de uiteenlopende vormen van informatie die 

op deze wijze aan objecten kunnen worden gekoppeld, biedt talrijke 

mogelijkheden voor het aanbrengen van relaties op diverse hierarchische 

nivo's. Deze mogelijkheid biedt AutoCAD verder ontwikkeld te worden 

tot een pakket dat overeenkomsten heeft met een object georienteerd 

on twerppakket. 

Als nadeel ervaar ik de behandeling van het scherm tijdens het 

dynarnisch procesvan modelleren.Hieruit blijktdat AutoDesk de toegepaste 

techniek van modelleren niet als mogelijkheid in acht heeft genomen 

tijdens het ontwikkelen van AutoCAD. Indien de voordelen zoals deze 

hier zijn aangestipt, echter evident blijken te zijn, is aanpassing van de 

interne structuur en de interlace van het pakket zeker aan te bevelen. 

Tevens blijkt het niet mogelijk geregistreerde application-narnen 

(als in stap 3 en 4 uit bovenstaand overzicht) te 'de-registreren' en extra 

entiteitgegevens uit de gegevenslijst te verwi jderen. Dit vormt een probleem 

in de AutoLISP-routine bij het commando Ungroup. Wil ik een bepaalde 

groep 'degroeperen', dan blijft de niet !anger noodzakelijke naam van de 

groep toch geregistreerd. Deze naam is later om deze reden niet te 

gebruiken bij het commando New Group. Om applications uit de extra 

29 



entiteitgegevens te verwijderen, ben ik genoodzaakt de betreffende 

entiteit(en) opnieuw te genereren m.b.v. het AutoLISP-functie (entmake 

entlist) nadat 'entlist' uit de oorspronkelijke entiteit is gehaald en de 

betreffende application en entiteit zijn verwijderd. 

Het toetsenbord is geen optimaal instrument om 'impulsen' te 

verzenden rich ting programma. Het aanslaan van een toe ts dient nauwgezet 

plaats te vinden door de kleine omvang van de toetsen. Daarnaast 

verklaren de toetsen niet welke procedure uitgevoerd wordt bij aanslag. 

Om deze redenen is het ontwikkelen van een gespecialiseerd toetsenbord 

of bedieningspaneel ter ondersteuning van ieder ontwerpproces aan te 

raden. Hierin kunnen metaforen, pictogrammen, iconen etc. verwerkt 

worden die de gebruiker in een oogopslag verklaren welk proces hij in 

werking stelt indien hij een toets aanraakt. 
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3 Historisch overzichtvanruimtelijkerepresentatie 

3.1 Proloog 

Het veldwerk, dat ik verricht heb met het ontwikkelen van 

voorgaande programnma's, deden mij beseffen dat voor het ontwikkelen 

van een computerondersteunde omgeving van het architectonisch 

ontwerpproces meer nodig is dan het analyseren van bestaande 

ontwerpmethoden en het automatiseren van deze handelingen. Een 

elementaire, misschien zelf s filosofische en psychologische benadering 

van het architectonisch ontwerpproces leek mij daarom een juiste stap in 

het vinden van oplossingen en aanknopingspunten voor het ondervonden 

probleem. Om deze reden zal ik in dit hoofdstuk een overzicht geven van 

het gebruik van representatietechnieken in het architectonisch 

ontwerpproces door de eeuwen heen en de invloed hiervan op de 

architectuur. 

3.2 Overzicht 

De conversie van driedimensionale concepten in tweedimensionale 

representaties is niet altijd een gebruikelijke metbode voor bet vastleggen 

en uitdrukken van ruimtelijke en arcbitectonische concepten geweest. De 

link tussen grafiek en ruimtelijke concepten zoals deze tegenwoor- dig 

bestaat beeft een evolutie doorlopen waarvan de eerste aanwijzingen te 

vinden zijn in de Egyptische cultuur (fig.l). 

De visualisatie van het ontwerp zoals deze tegenwoordig gangbaar 

is, za1 pas belangri jk worden op het moment dat het esthetische aspect van 

bet ontwerp, met uitzondering van de decoratie, los van metafysiscbe en 

filosofische gegevenheden wordt gezien. De Grieken en Romeinen bouwden 

in de beginperiode van hun beschaving dan ook niet om de eigen 

estbetiscbe gevoeligbeden te prikkelen, maar ter meerdere glorie van 

religie, filosofie of de goddelijke I eider. Pas op hetmoment dat de esthetiek 

als een doel op zicb wordt onderscheiden, treden de visuele, subjectieve 

en modieuze aspecten van het architectonisch ontwerp op de voorgrond. 

De Grieken gebruikten geen schaalmodellen bij het inrichten van de 

bebouwde ruimte, dit in tegenstelling tot de Romeinen. De Grieken 

schiepen dusdanige condities op de bouwplaats dat bet ontwerpproces ter 
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Figuur 1. Inktschets van landschaps
ontwerp van omgeving van een 
Egyptische tempel uit de I le dynastie 

Figuur 3. Plattegrond Notre Dame, Parijs 

Figuur 2. Dorische tempel op plateau te Segesta, Sicili~ 

Figuur 4. Reconstructie van schets 
op vloer in kathedraal van Wells (G.B.) 

Figuur 5. F. di Giorgio, 
proportiestudie (ca.1482) 

Figuur 6. Replica van houten maquette voor 
ontwerp van koepel StPieter, Rome 32 



plekke storingsvrij kon verlopen (fig.2). De platforms waarop de tempels 

opgericht werden, zorgden voor een storingsvrije omgeving. Aangezien 

de Griekse ontwerpen van tempels gebaseerd zijn op strakke 

proportiesystemen, was het vastleggen van het ontwerp op papier 

overbodig. De afrneting van het ene element volgde uit die van een ander. 

Uitsluitend voordetails en ornamenten werden waarschijnlijk tekeningen 

gebruikt. Er zi jn aanwijzingen dat voor de productie van de bekroning van 

de zuilen, de kapitelen, een maquette schaal 1: 1 werd vervaardigd, die 

door de beeldhouwers werd gecopieerd, zonder conversie van 2D naar 3D 

en zonder verschaling. 

De eerste aanwijzingen van een techniek die een illusie van ruimte 

op op een plat vlak kon veroorzaken, is terug te vinden in geschriften van 

Vitruvius en Democritus. Hierin wordt een techniek aangehaald die 

'skenografie' wordt genoemd en werd toegepast in theaters. Deze techniek 

evolueerde later tot de 'Aktinografie', welke tot op heden verloren is 

geraakt in de civilisatie. 

Vitruvius geeftaanwijzingen dat aktinografische tekeningen bijdroe

gen aan het ontwerp van het Parthenon. Het gebruik van deze voorlopers 

van perspectieftekeningen door Romeinse architecten in het perf ectioneren 

van het architectonisch ontwerp impliceert dat het gevoel voor perceptie 

van Griekse architecten, die zulke hulpmiddelen niet hadden, ongeevenaard 

is tot in het heden. 

De toepassing van plattegrondtekeningen werd in de middeleeuwen 

mogelijk rond het jaar 1100 toen de Pythagorei"sche getallenmystiek 

verruild werd door de Euclidische geometrie. Deze tweedimensionale 

vormbeschrijving en analysemiddel vormde de basis van de plattegronden 

van kathedralen en maakte het gebruik van media als papier niet alleen 

mogelijk maar tevens acceptabel in de context van de bestaande tradities 

en oordelen omtrent het architectonisch ontwerpproces. Hoewel hiervoor 

moelijk bewijzen te vinden zijn, kan ervan worden uitgegaan dat het 

gebruikvan tweedimensionale media niet als basis voor het ontwerpproces 

gebruikt werden maar als secundair hulpmiddel. Het aantal bewijzen voor 

de toepassing van tekeningen als hulpmiddel is echter zeer beperkt. De 

oorzaak ligt waarschijnlijk niet zozeer in het feit dat deze techniek weinig 

werd toegepast, alswel in de strikte geheimhouding van de gildes en de 

kosten van papier en perkament, wat hergebruik van het materiaal in de 

hand werkte. Wei is de toepassing van tekeningen voor het uitwerken van 
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omamenten en details aan te tonen (fig.4). 

Het is onontkoombaar te onderkennen dat de Griekse erfenis de 

werkwijze van de middeleeuwse architecten bei"nvloedde. Ook zij zagen 

representatiemethoden niet als nocxlzakelijk onderdeel in bet architectonisch 

ontwerpproces. De middeleeuwse architect was bouwer, vakman die 

directe controle had op bet bouwproces. Ruimtelijke concepten kwamen 

voort uit zijn gedachtenoog en kregen definitieve vorm door 'trial and 

error', waarbij de natuurlijke condities, antropometrische behoeftes en 

goddelijke verhoudingen als toetsingskader werden gebruikt (fig.5). Wel 

zijn er aanwijzingen dat in sommige gevallen modellen werden gemaakt 

voor sterkteproeven doch nooit voor esthetische evaluaties. 

In de Renaissance werkte de architect met een Grieks-Romeinse 

componentenset, die gedurende vijf eeuwen bleef voldoen. De 

herontdekking van de klassieke vormentaal kwam voort uit de nieuw 

verworven vrijheden van de mens en zijn behoefte nieuwe ideeen op een 

nieuwe wijze vorm te geven. Gelijktijdig is de opkomst van de maquette 

als evaluatiemiddel en als medium ter verduidelijking van de in ten ties van 

de architect naar zijn opdrachtgever te onderscheiden. Zo maakte Filippo 

Brunnelleschi maquettes op schaal 1: 12, uitgewerkt tot in bet kleinste 

detail, terwijl Leon Battista Alberti in zijn Tien Boeken over Architectuur' 

de voorkeur geeft aan maquettes die eenvoudig en simpel zijn en die de 

uitvinder van de vorm moeten eren in plaats van de arbeider die bet 

gebouw uitvoert. Van Michelangelo is bekend dat hij voor bet on twerp van 

de koepel van de St.Pieter in Rome gelijktijdig gebruik maakte van 

kleimodellen en tekeningen van plattegrond en doorsnede. Een 

gedetailleerde maquette uit bout werd pas vervaardigd als bet ontwerp 

definitief vorm had gekregen (fig.6). 

De herontdekking van de Arabische mathematici als Al'hazen en de 

hieruitvoortv loeiende ontdekking van hetperspectief door de Renaissance

architect leidde tot eenradicale omslag in de werkmethode van architecten 

en ontwerpers. Het tijdperk waarin werd gewerkt met weinig, schetsachtige 

tekeningen en waarin de architect midden in zijn imaginair on twerp stond, 

werd af gesloten. Steeds meerwerd nadruk gelegd op de tweedimensionale 

representatie van bet ontwerp, zover dat de representatie van bet 

architectonisch ontwerp tot kunst werd verheven. Deze wijze van 

representeren plaatste echter de architect buiten zijn ontwerp, hij kijkt er 

tegen aan (per-spectief = door-kijken), waarmee een stap werd gezet die 
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geen andere cultuur in de geschiedenis ooit zette (fig.7). 

De vervolmakingvan het glas, waannee vrijwel volledig transparante 

panelen konden worden gemaakt, droeg er eveneens toe bij dat de 

perceptie van ruimte veranderde. Enerzijds door het gebruik in 

bouwwerken, microscopen en telescopen, anderzijds door glas te gebruiken 

als hulpmiddel bij het maken van perspectivische voorstellingen. 

Met de komst van het humanisme en de resulterende dorst naar 

kennis ontstond een creatieve uitbarsting die ertoe leidde dat de rol van de 

architect, die tot de Renaissance de kunstenaar en de vakman 

personificeerde, drastisch wijzigde door de scheiding van kunst en 

architectuur. De kunstenaar zag zijn ideeen in de context van 'kunst voor 

de kunst', terwijl de architect in een intellectueel proces terecht kwam die 

geworteld was in de ontwikkeling van kundes en het gebruik van 

tekentechnieken voor het uitdrukken van ruimtelijke concepten. Het 

gevolg was dat de architect/tekenaar meer en meer nadruk ging leggen op 

figuratieve technieken daar hij begon te geloven dat bet belangrijker was 

hoe een bouwwerk getekend moest worden dan wat gevisualiseerd werd. 

De toepassing van grafische technieken in de dialoog met de drie 

dimensies plaatste tevens de maquette in een andere rol dan deze werd 

aangehangen door Brunnelleschi, Alberti en Michelangelo. 

In de 17e eeuw was de maquette verworden tot een verklarend 

werktuig i.p. v. een onderzoekshulpmiddel. Sir Christopher Wren zegt dan 

ook dat ' ... een goede en zorgvuldige maquette .. .' gemaakt dient te word en 

voor ' ... de aanmoediging en bevredigingvan de weldoeners, die ontwerpen 

en tekeningen op papier niet begrijpen' (1). Met deze nieuwe visie op 

maquettes en de nadruk die de tekenentechnieken kreeg als taal van het 

ontwerpproces, bracht de ontwerper wederom een stap verder weg van de 

holistische conceptualisering van de ruimte, waarin de leefbare ruimte 

(architectuur), de met zorg geschapen vorm (skulptuur) en gekozen kleur 

(schilderkunst) dienen te fuseren. 

Met de opkomst van het beroep architect en leerscholen in de 18e 

eeuw werd nadruk op tekenkundes in het beroep van architect versterkt. 

Dit ging zover dat hoogkwalitatieve technische tekeningen werden 

beschouwd als kunst. Dit leidde er toe dat, wat betreft de esthetische 

aspecten van het bouwwerk, de architect de skulpturele kwaliteiten van 

vorm en ruimte minder van belang achtte dan de picturale natuur van de 

gevels en het silhouette van het bouwwerk. V oor enige tijd was de artist 
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impression van een ontwerp zelfs belangrijker dan een maquette. Mede 

door de ontwikkeling van reproductietechnieken en de hieruit 

voortvloeiende verspreiding van ideeen via publicaties, had de tekening 

rond 1900definitief zijn ankers in de wereld van de architectuurui tgeworpen. 

Hoe standvastig deze ankers bleken te zijn, kan worden gei1lustreerd 

door het gemak waannee de tekening aanvallen wist te doorstaan van 

theoretici als John Ruskin, William Morris (fig.8) en later Henry van de 

Velde (fig.9) en Walter Gropius (fig.10). Zij verzetten zich tegen visie dat 

virtuose tekentechnieken de sleutel tot elegante architectuur was. Deze 

visie, die o.a. in de leidinggevende Ecole de Beaux Arts te Parijs een grote 

aanhang had, vergrootte deaf stand van het architectonisch on twerp tot de 

werkelijke wereld en het was mede uit protest tegen deze visie dat Gropius 

het Bauhaus-initiatief in 1919 uitvoerde. Gropius trachtte de band tussen 

de ontwerper en de vakman die direct in de ruimte werkt, nieuw leven in 

te blazen. Met name Laszlo Moholy-Nagy, werkzaam als docent voor 

Bauhaus, stimuleerde studenten niet uit te gaan van tekeningen in hun 

ontwerpproces maar gebruik te maken van een eenvoudig, gedeeltelijk 

transparant model, die hij de 'ruimtemodulator' noemde. Met dit model 

trachtte hij de tekortkomingen die het papier bezit voor de visualisatie van 

ruimte te overwinnen. 

De opkomst van de abstracte kunst in de vorm van het Cubisme 

onder invloed van abstracte Afrikaanse kunst, veranderende visies op tijd 

en ruimte (Einstein) en impressionistische schilders als Cezanne, leidde tot 

de verdwijning van het lineaire perspectief uit de schilderkunst. De 

experimenten die Picasso uit- voerde met transparante panelen (fig.11) 

bei'nvloedden de perceptie van de ruimte van architecten als Gropius en Le 

Corbusier. De axonometrie deed zijn intrede waarmee de kijker niet de 

illusie wordt gegeven in het model te zijn maar in een goddelijke positie 

met bijbehorende goddelijke conceptie. 

Het protest tegen het academisme van Beaux Arts veroorzaakte een 

tweede verschuiving in de methoden van architectonische presentatie. De 

maquette, lange tijd als impopulair ervaren, kwam in een nieuwe 

belangstelling te staan. Gelijk aan eerdere ontwikkelingen op dit gebied, 

bei'nvloedde ook deze wederopstanding de architectuur. De Moderne 

Beweging, met Bauhaus als voorloper, ging de maquette zien als een 

manier van driedimensionaal schetsen van de zuivere en eenduidige 

ruimte. Uitgevoerd in wit karton en in miniatuurvorm beschikbaar voor 
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een groot publiek, maakte de maquette tot het voorbeeld van te realiseren 

architectuur, ontdaan van alle omamenten (fig. 12). Deze eenvoudige 

schaalmodellen evolueerde in de jaren zestig tot een meer mathematische 

representatie van de ruimte en leidde met de ontwikkeling van andere 

representatietechnieken als relatieschema's er toe dat het belang van 

directe en diepgaande ruimtelijke ervaringen in het ontwerpproces verder 

gereduceerd werd, met zichtbaar gevolg voor de architectuur. 

De opkomst van de post-Modemistische Beweging veroorzaakte 

echter een revival van de architectonische grafiek en veranderde de 

tekeningwederomineenkunstwerk(fig.13). WerkenTheNewYorkFive 

en de Office for Metropolitan Architecture (0.M.A.) zijn dan ook 

expliciete voorbeelden van de verschuiving van de tekening als maniervan 

representatie van de ruimte naar een waar kunstwerk. 
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Figuur 8. William Morris, 
The Canterburry Tales, 1896 
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Figuur 9.Henri van de Velde, Modeltheater, 
Werkbund-tentoonstelling, Keulen, 1914 

Figuur 11.Pablo Picasso, 
Hoofd van man, 1910 

Figuur IO.Walter Gropius en Adolf Loos, Modelfabriek 
Werkbund,tentoonstelling, Keulen, 1914 
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3.3 Epiloog 

Uit voorgaand overzicht moge duidelijk zijn dat de wijze waarop 

architectonische ideeen en ruimtelijke concepten worden gepresenteerd, 

van groot belang is voor de ontwikkelingen van de architectuur. Deze 

gegevenheid noodzaakt de essentie van onderzoek naar nieuwe 

presentatiewijzen voor ruimtelijke concepten als onderdeel van de 

architectonische zoektocht naar nieuwe een betere leefomgeving. 
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Figuur 12.Walter Gropius, Maquette van 
seriewoningen, 1923 

Figuur 13.Stanley Tigerman, The Little 
House in the Clouds 
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4 Representatietechnieken 

In het vorige hoofdstuk trachtte ik aan te tonen dat de wijze van 

representeren van conceptuele ruimten van invloed is op de uiteindelijke 

gematerialiseerde vorm van het on twerp. In deze context acht ik het tevens 

van belang een overzicht op te stellen waarin relevante 

representatietechnieken aan bod komen en waarin de nadruk wordt gelegd 

op het gebruik van de technieken in het uitdrukken van ruimtelijke 

concepten in een ontwerpproces. De impact van iedere techniek op de 

beschouwer staat hierbij centraal, niet de technische achtergronden. 

Iedere techniek heeft specifieke kenmerken en vereist van de ontwerper 

een andere om gang met zijn concept. Het product van de technieken client 

in dit overzicht niet als doel op zich te worden gezien (een bouwkundige 

tekening is niet het doel is van het bouwproces) maar als hulpmiddel bij het 

uitvoeren van een proces. 

4.1 Overzicht 

4.1.1 Schetsen 

Schetsen is door de eeuwen heen de meest spontane en beoefende 

presentatie van ideeen geweest. Een vinger door het zand en de resul terende 

grafische vorm is vaak voldoende een abstract begrip grijpbaar te maken 

voor meer mensen dan de aan de vinger verbonden persoon. Schetsen in 

de ware zin des woords is dan ook te zien als het verduidelijken van 

abstracte denkbeelden. 

Kenmerkend in het proces van schetsen is de interactie tussen 

bewustzijn en onderbewustzijn: het onderbewuste beYnvloedt het bewuste 

en omgekeerd. Schetsen vormt de idee en is daarom meer dan een techniek 

om ideeen te presenteren: schetsen representeert de idee. 

Aan het begin van iedere schetshandeling staat niet vast welke 

uiteindelijke vormdeze handeling zal opleveren. De handeling is gebaseerd 

op spontaniteit en zal daarom nooit gevangen kunnen worden in wetten, 

re gels of algoritmen. Dit kan gezien worden als een tweede kenmerk van 

schetsen. 
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Een volgend kenmerk is dat bet medium waarmee het schetsen 

wordt uitgevoerd geen invloed beeft op bet doel van het schetsen. Een 

gesproken woord kan dezelf de boodscbap in zicb dragen als een uitgewerkte 

tekening en zijn daarom in bet scbetsproces gelijkwaardig. De aard van de 

idee kan echter bepalen of een bepaald medium de voorkeur beeft ten 

opzicbte van een ander medium. 

Indien de idee een ruimtelijk concept tracbt te verduidelijken, is 

schetsen tevens de transformatie van de drie dimensies in twee dimensies. 

Scbetsen zal in dit geval niet alleen de transformatie van abstracte ideeen 

in meer concrete vormen moeten verzorgen, maar tevens een illusie 

moeten oproepen van de ruimte. Dit kenmerk kan gezien worden als een 

belemmering in bet verduidelijken van ruimtelijke concepten zoals dit 

voorkomt in bet arcbitectoniscb ontwerpproces. 

Media waarmee bet scbetsen kunnen worden uitgevoerd, zijn o.a. 

'klassieke' media als woorden (metaforen), potlood, houtskool, verl, etc. 

en modeme media als film, animaties en rastergeorienteerde grafische 

computerprogramma's ('paintbox'). 

4.1.2 Tweedimensionaal modelleren 

Tweedimensionaal modelleren (2D-modelleren) is te zien als de 

handeling voor het op eenduidige wijze overdragen van een concrete 

boodschap. Deze techniek wordt daarom voomamelijk gebruikt door 

tecbnici en de 'uitwerkers' van ideeen die vaste vorm hebben gekregen. 

Technisch tekenenkan als synoniem dienen voor het be grip 2D-modelleren. 

2D-modelleren beiilvloed niet de idee, maar de uiteindelijk fysieke 

vorm waarin de idee wordt uitgevoerd. Het proces van 2D-modelleren 

speelt zicb dus boofdzakelijk af in bet bewustzijn. Inmenging van bet 

onderbewustzijn kan als belemmering bescbouwd worden. 

Iedere handeling in het 2D-modelleerproces streeft een eenduidig 

doel na. De vorm die de bandeling zal opleveren staat daarom vast. 

Uitsluitend berevaluatie van aannames of onverwachte gebeurtenissen 

kunnen bet doel van bet 2D-modelleerproces wijzigen. 

41 



Het doel dat bet modelleerproces nastreeft is van grote invloed op 

de keuze van bet medium waarmee de tecbniek wordt uitgevoerd. Het 

eenduidig beschrijven van vormenkan over bet algemeen niet plaatsvinden 

in woordvorm maar in een verzameling van eenduidige grafiscbe elementen 

als lijnen, kleur, getallen en patronen (arceringen). 

Het 2D-modelleren is in principe een transformatie van de drie in 

twee dimensies maar leidt niet tot een illusie van bet ruimtelijk concept 

dank zij een stelsel van (teken)afspraken en de bieruit resulterende 

bekendbeid met de grafiscbe vorm van de representatie. De 'lezer' van de 

grafiscbe vorm is in staat de tweedimensionale componenten in zijn 

gedacbten te combineren tot een natuurgetrouwe weergave van de na te 

streven driedimensionale vorm. 

De media waarmee bet 2D-modelleren tegenwoordig uitgevoerd 

wordt, zijn o.a. de meetlat en tekentafel en vectorgeorienteerde grafische 

computerprogramma's als AutoCAD (2D). 

4.1.3 Driedimensionaal modelleren m.b.v. 
een- en tweedimensionale componenten 
( wireframe/surface modelling) 

Wireframe/surface modelling is bet combineren en rangschikken 

van een en tweedimensionale componenten met als doel een illusie te 

creeen van een ruimtelijke vorm (volume). Dit proces kan zich in de ruimte 

afspelen waarin de mens zicb bevindt, maar tevens in een abstracte, 

imaginaireruimte zoals deze bijvoorbeeld in de wiskunde wordt beschreven. 

Wireframe/surface modelling ricbt zich op het structureren van de 

ideeen van de ontwerper, dus op bet representeren van bet concept. De 

vorm die verkregen wordt dient als evaluatiemiddel en kan er toe leiden 

dat bet concept wordt bijgesteld. De vorm die een handeling oplevert kan 

van te voren te bepalen zijn, maar kan tevens vorm krijgen gedurende het 

proces van wireframe/surface modelling. De mate waarin het on twerpproces 

gefaseerd wordt is hierop van invloed. 
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Het medium of het materiaal waannee de techniek wordt ui tgevoerd 

is niet afhankelijk van het doel dat nagestreefd wordt. 

Gebruiksvriendelijkheid geldt over het algemeen als doorslaggevende 

factor bij de keuze. 

Bij het gebruik van deze techniek vindt een transformatie van de drie 

dimensies plaats in een ruimtelijke beschrijving die wordt uitgedrukt met 

het abstracte begrip 2,5D. Op macronivo beschrijft de vorm een 

driedimensionaal object, doch kan op micronivo onderscheiden worden in 

een en tweedimensionale objecten. De illusie van ruimte is met deze 

techniek mindervergaand dan in het geval van schetsen, maar desalnienemin 

representeert de verkregen vorm een volume zonder dit te zijn. 

Netconstructies en bouwplaten (papier, karton) zijn typische 

voorbeelden van media waarin wireframe/surface modelling uitgevoerd 

kan worden. Daarnaast kunnen diverse grafische computerprogramma's 

als medium voor deze techniek aangewezen worden, zoals AutoCAD 3D 

en andere verwante programma's. 

4.1.4 Driedimensionaal modelleren m. b. v. 
volumes (solid modelling) 

Solid modelling is het representeren van ruimtelijke concepten door 

middel van ruimtelijke objecten. Deze objecten dienen eigenschappen te 

bezitten met behulp waarvan de essentie van het ruimtelijk concept 

uitgedrukt kan worden en de ontwerper zijn ideeen kan structureren en 

evalueren. Het proces van solid modelling kan plaatsvinden in concrete en 

abstracte ruimtes zoals bij hetproces van wireframe/surf ace modelling. De 

vorm die met deze techniek wordt verkregen is de representatie van een 

ruimteli jk concept De vorm is in dit geval geen expliciete illusie maar meer 

een copie of een miniatuur van de beoogde fysieke uitwerking van het 

ruimtelijk concept. 

Solid modelling zal door het in verregaande mate van ontbreken van 

illusie de interactie tussen het bewustzijn en onderbewustzijn stimuleren 

en de structurering van ideeen bevorderen. Handelingen die worden 
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uitgevoerd met solid modelling worden sterk geleid door spontaniteit 

waardoor van te voren niet bepaald kan worden welke vorm de handeling 

zal opleveren. 

Het medium waarmee de tecbniek wordt uitgevoerd is in principe 

niet van invloed op de vorm waarin het ruimtelijk concept wordt 

gerepresenteerd. Door de invloedrijkerol van de spontaniteit in bet proces 

van solid modelling speelt bet gemak waarmee bet medium gemanipuleerd 

kan worden ecbter een grote rol bij de keuze van bet medium. 

Solid modelling kenmerkt zicb niet door een reductie van dimensies, 

maar door verscbaling en/of abstrahering van de na te streven definitieve 

materialisatie van bet ruimtelijk concept. Door bet ontbreken van de 

reductie van dimensies is de interpretatie van de representatie van het 

ruimtelijk concept eenvoudiger dan wanneer reductie zou plaatsvinden. 

Media die voor de techniek van solid modelling in aanmerking 

kunnen komen zijn talrijk. Veel toepast worden klei, hout, steenachtige 

material en enkunststof. Tevens zijn diverse grafischecomputerprogramma's 

gebaseerd op de techniek van solid modelling, zoals AutoCAD AME en 

aanverwante pakketten. Stereolithografie is eveneens een toepassing van 

de techniek Solid modelling. 

4.1.5 Algoritmisch ontwerpen en modelleren 

Eenalgoritmeiseen 'reken-, bewijs,ofwerkschemadatopgebouwd 

is uit een rij eenduidige vragen en opdrachten, die een voor een achter 

elkaar (vaak verscheidene malen) uitgevoerd moeten worden' (2). 

In het proces van algoritmisch ontwerpen dienen algoritmes als 

referentiekader voor ontwerpbeslissingen. Algoritmes zijn daardoor niet 

alleen een hulpmiddel voor het representeren van een ruimtelijk concept, 

maar fungeren tevens als informatiebron voor de ontwerper bij het 

scheppen van ruimtelijke concepten. De informatie die gebruikt wordt bij 

het algoritmiscb ontwerpen zijn veelal abstracties van complexe 

gegevenheden. Zo kan de informatie afkomstig zijn uit analyse van 

maatschappelijke en culturele patronen, menselijk functioneren, 

eigenschappen van materialen en/of uit evaluatie van eerdere ervaringen 
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met complexe processen. In het verleden dienden tevens metafysiscbe en 

filosofiscbe opvattingen als basis voor de informatie waarmee ontwerpers 

ruimtelijke concepten vorm gaven. 

Tijdens het proces van algoritmiscb ontwerpen vindt een interactie 

tussen bewustzijn en onderbewustzijn plaats. In gevallen waarin algoritmes 

eenduidig te interpreteren zijn, zal het creatief proces plaatsvinden in bet 

randgebied van het bewustzijn en zal het onderbewustzijn worden 

aangesproken op momenten dat het algoritme geen eenduidige oplossing 

aanbiedt De interactie tussen bewustzijn en onderbewustzijn zal daardoor 

intensiever zijn indien het algoritme weinig gedetailleerd is en veel ruimte 

laat voor vrij interpretatie. 

De mate waarin het algoritme in staat is concrete oplossingen te 

bieden voor ontwerpbeslissingen, zal bepalen in boeverre de vorm waarin 

het ruimtelijk concept wordt gerepresenteerd te voorspellen is en dus ook 

de variatie in alternatieve representaties van het ruimtelijk concept. 

Kenmerkend voor algoritmisch ontwerpen is dat de tecbniek op 

abstracter nivo wordt uitgevoerd dan de voorgaande tecbnieken. De 

keuze van het medium heeft dan ook geen invloed op de vorm waarin bet 

ruimtelijk concept gerepresenteerd wordt; algoritmes dienen als 

voorbereider voor de wijze waarop het ruimtelijk concept in andere 

tecbnieken gerepresenteerd wordt of maken andere tecbnieken overbodig 

in bet bouwproces. 

Tijdens bet proces van algoritmiscb modelleren speelt bet creatief 

proces zich vrijwel volledig af in het bewustzijn en worden algoritmes 

gebruikt als presentatie van het ruimtelijk concept, niet als representatie. 

In deze context kan algoritmiscb modelleren eerder als een ui twerking van 

een vooraf eenduidig beschreven ruimteli jk concept word en gezien dan als 

een representatie van een idee. Het creatief proces vindt om deze reden 

uitsluitend plaats op momenten dat van het algoritme afgeweken dient te 

worden. 

De aard van bet algoritme bepaalt in de context van bet algoritmiscb 

modelleren de keuze van het medium. Gesteld kan zelfs worden dat 

algoritmes opgesteld worden nadat het medium bepaald is. 
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Media die voor het algoritmisch ontwerpen toegepast worden zijn 

naslagwerken en nonnen, (NEN 6000, Modulaire Coordinatie, de werken 

van Vitruvius), ontwerpmethodieken (SAR65), classificatiemethoden 

(Alexander), analysemethoden (Lynch), wijsgerige en natuurweten

schappelijke theorie.en (Pythagoras, Euclidische geometrie) en metafysische 

en filosofische opvattingen (de Gulden Snede, religies, bijgeloof, 

patriotisme, gildecultuur). Tegenwoordig worden algoritmes eveneens in 

decomputerprogramma's verwerkt. Expertsystemen, analyseprogramma's 

en programma's gebaseerdop Rule Based Design zijn hiervan voorbeelden. 

In abstracte zin kan ervaring eveneens tot deze techniek gerekend worden. 

Ervaringen vonnen de structuurvan de gedachtengang en bepalen daannee 

niet alleen de vonn van de representatie, maar alle menselijke handelen. 

Om deze reden zal ik dit aspect in bet vervolg van dit verslag buiten 

beschouwing laten. 

Algoritmisch mcx:ielleren wordt veelal uitgevoerd met behulp van 

computerprogramma'sen-applicaties. AutoLISP-funcries, parametrisatie 

en andere programma's zijn hiervan voorbeelden. 
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4.2 Determinatie van de AutoCAD-applicaties 

De wijze waarop AutoCAD geometrieen beschrijft en behandelt is 

gebaseerd op de techniekvan wireframe/surfacemodelling. Derepresentatie 

van het ruimtelijk concept die verkregen worden met behulp van het NBM-

10-systeem en DYN-A-CAD (bet AutoCAD-model) zijn om deze reden 

tot deze techniek te rekenen. De manier waarop het ruimtelijk concept 

echteruiteindelijk vormkrijgt, is echtervoor beide applicaties verschillend. 

4.2.1 NBM-10-systeem 

Het NBM-10-systeem bestaat uit diverse modules. Iedere module 

kenmerkt zich dooreen eigen techniek welke ik zal trachten te detennineren 

aan de hand van voorgaand overzicht. 

a. De bewonerspecificatie 

Het vertalen van de verlangens van de bewoners in een code vindt 

plaats aan de hand van een reeks vragen. De vragen hebben betrekking op 

verlangens van de bewoner die direct invloed hebben op de soorten 

verblijfsruimten, de grootte van deze ruimten en op het type dale en 

daarmee de kenmerkende verschijningsvorm van het woonhuis. De keuze 

van de betreffende vragen is gebaseerd op ervaringen met en interpretaties 

van bestaande woonvormen. Indien de keuze ingegeven zou zijn door b. v. 

een ontwerphandleiding is het vertalen van de verlangens van de bewoner 

gebaseerd op de techniek van algoritmisch ontwerpen. Wordt ervaring en 

interpretatie als een soort abstracte handleiding gezien, kan dus gesteld 

worden dat deze module op dezelf de techniek gebaseerd is. 

b. De vertaling van de bewonerspecificatie naar een 

driedimensionaal model 

De vertaling vindt plaats in drie stappen. 

De eerste stap vertaalt de bewonerspecificatie in een bouwlaag

specificatie. Deze specificatie is niet grafisch beschreven. De vertaling 

geschiedt op basis van een database (tabel 1), waarin gecodeerd vermeld 

staat welke bouwlaag voor welk type bewoner geschikt is. Deze techniek 
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is gebaseerd op algoritmisch modelleren. De aannames die gemaakt zijn 

bij het opstellen van de database vloeiden voort uit de keuze van de vragen 

uit de vorige module en is dus gebaseerd op algoritmisch ontwerpen. 

De tweede stap relateert de bouwlaagspecificatie aan een set van 

grafische componenten aan de hand van een database (tabel 2). De 

techniek waarmee deze componenten zijn gegenereerd laat ik in deze 

context buiten beschouwing. De selectie van de set van componenten is 

eveneens gebaseerd op algoritmisch modelleren, terwijl de aannames die 

gemaakt zijn bij het opstellen van de database voortvloeiden uit enerzijds 

uit de keuze voor het pakket AutoCAD (in plaats van bijvoorbeeld een 

bestekprogramma) en anderzijds uit voorgaande aannames. 

De derde stap is het genereren van output. De set van componenten 

kan ofwel gerepresenteerd worden door een lijst met de recordnummers 

van de database ofwel dooreen driedimensionaal AutoCAD-model. Deze 

laatste output-mogelijkheid reken ik tot algoritmisch modelleren. De 

eerste output-mogelijkheid vereist een extra vertaling of extra informatie 

om de representatie te interpreteren doch kan desondanks als een (zeer 

abstracte) representatie van een ruimtelijk concept worden gezien, 

verkregen door de techniek algoritmisch modelleren. 

c. Wijzigen van ontwerp en verwerking van wijzigingen 

Handelingen die de gebruiker moet verrichten om het AutoCAD

model te wijzigen, heb ik geanalyseerd en ondergebracht in AutoLISP

functies. Hetverrichten van handelingen in dezecontext is dus algoritmisch 

modelleren, terwijl de aannames die gedaan zijn voortkwamen uit ervaring 

met bouwkundig tekenen en de eisen omtrent modulaire coordinatie. De 

aannames zijn dus gebaseerd op algoritmisch ontwerpen. 

De verwerking van de wijzigingen in de exteme bestanden laat ik in 

deze context buiten beschouwing. 

d. Data-extractie en bestandsbeheer 

Data-extractieinhetNBM-10-systeemrichtzichophetbouwkundig 

productieproces en niet op het bouwkundig ontwerpproces. Om deze 

red en zal ik niet op deze module ingaan. Het bestandsbeheer heeft evenmin 
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invloed op het ontwerpproces en wordt hier eveneens buiten beschouwing 

gelaten. 

e. Presentatie en evaluatie 

Deze module kan in diverse aspecten onderscheiden worden. 

Allereerst kan de gebruiker dusdanig het kijkpunt en de kijkrichting 

op scherm manipuleren dat er tweedimensionale representaties van het 

driedimensionale AutoCAD-model ontstaan (aanzichten,plattegronden, 

perspectieven en isometrieen). In principe kan dit gerekend worden tot 

tweedimensionaal modelleren, weliswaar uitgevoerd door AutoCAD en 

niet door de ontwerper. Aangezien het driedimensionale AutoCAD

model een representatie van bet ruimtelijk concept is, zijn 

aanzichten,plattegronden, perspectieven en isornetrieen dus een 

tweedimensionale representatie van een driedimensionale representatie 

van het ruimtelijk concept. 

Het tweede aspect heeft betrekking op het rangschikken van 

tweedimensionale representaties in de tijd: de anirnatie. Deze techniek 

reken ik tot de techniek van het schetsen. Het feit dat de dimensie tijd 

invloed heeft op de representatie van het ruimtelijk concept, onderschrijft 

deze aanname. Tevens kunnen met een animatie d.m.v. beweging, kleur 

en structuur in sterkere mate emoties worden aangesproken dan met 

andere technieken. Ook dit is kenmerkend voor schetsen. 
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4.2.2 DYN-A-CAD 

DYN-A-CAD is te onderscheiden in twee hoofdpunten. Het eerste 

hoof dpunt heeft betrekking op een dynamische interface, het tweede op 

relaties tussen entiteiten. 

De dynamische interface is ontwikkeld om de beperkingen van de 

interface van AutoCAD zodanig te omzeilen dat de gebruiker uitsluitend 

met relevante informatie geconfronteerd wordt. Dit aspect komt terug in 

het gebruik van toetsenbord-aanslagen als middel om procedures in 

werking te stellen. Deze procedures (AutoLISP-functies) zijn ontwikkeld 

op basis van mijn ervaringen met bouwkundig tekenen en ontwerpen. De 

handelingen die de procedures verrichten, worden gerekend tot algoritmisch 

modelleren. 

Het karakter van de interface is echter gebaseerd op de techniek van 

het schetsen, met als toegevoegde waarde illusie van de derde dimensie. 

Deze techniek zou om deze reden 'driedimensionaal schetsen' genoemd 

kunnen worden. 

Gelijk aan de vorige applicatiekan de gebruiker ook hier het ki jkpunt 

en de kijkrichting manipuleren. Voor dit aspect verwijs ik naar de 

beschrijving van het NBM-10-systeem. 

De wijze waarop openingen aangebrachtkunnen word en is gebaseerd 

op de poging in AutoCAD de voordelen van de techniek van solid 

modelling over wireframe/surface modelling uit te buiten. Dit komt terug 

in de illusie van een boolean operatic op het moment dat een opening een 

wand raakt. Deze techniek is in feite gebaseerd op wireframe/surf ace 

modelling, doch geeft de illusie solid modelling te zijn. Het definitief 

plaatsen van een opening wordt gestuurd door het gegeven dat een 

opening zich ten alle tijden in een massa bevindt. Het algoritme dat dit 

stuurt is dan ook gebaseerd op algoritmisch ontwerpen. 

De techniek van het aanbrengen van relaties op gebaseerd twee 

aspecten. 

Het eerste aspect richt zich op het aanbrengen van relaties op basis 

van aantoonbare fysieke relaties in het ruimtelijk concept indien dit 

gematerialiseerd zou worden: Zo zullen tussen de representaties van het 

kozijn en omliggende wandsegmenten relaties worden aangebracht die 

deze componenten tot een functionele en fysieke eenheid maken. Hoewel 

ingegeven door ontwerpaspecten, is de uitwerking van di t aspect gebaseerd 
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op algoritmisch modelleren. 

Het tweede aspect gaat uit van de persoonlijke opvattingen van de 

gebruiker. Hij word tin staat gesteldrelaties aan te brengen tussen objecten 

naar eigen goeddunken en ten gunste van bet ontwerpproces. Welke 

relaties een rol spelen in hetontwerpproces is atbankelijk van de aannames 

en opvattingen van de gebruiker. Hierover kan dus geen uitspraak gedaan 

worden. Het 'fysiek' aanbrengen van relaties reken ik, gelijk bet vorig 

aspect, tot algoritmiscb modelleren. 

4.2.3 Epiloog 

Het NBM-10-systeem is een combinatie van diverse technieken. 

Beperking tot een tecbniek zou niet tot bet gewenste resultaat bebben 

kunnen leiden. Daamaast is de aanpassing van de interface d.m.v. 

algoritmiscbe modelleertecbnieken als belangrijk onderdeel van deze 

applicatie te noemen in de poging de applicatie tot een ontwerpsysteem of 

-omgeving om te vormen. De vertaling van de bewonerspecificatie kan 

eveneens als belangrijk onderdeel genoemd worden, docb is door bet 

specifieke karakter van de doelstelling en de werkwijze niet van groot 

belangvoorverdere ontwikkelingen op bet gebied van ontwerpomgevingen 

voor algemeen gebruik. 

In de applicatie DYN-A-CAD is een combinatie van tecbnieken 

toegepast. Als belangrijkste acbt ik bet z.g. driedimensionale scbetsen 

door de stroom van ( driedimensionale) informatie die op deze wi j ze voor 

de gebruiker vrijkomt. De relaties tussen objecten is eveneens een 

belangrijk aspect De relaties voegen informatie toe aan de representatie 

van bet ruimtelijk concept die bet ontwerpproces kunnen structureren en 

bevorderen. 
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4.3 Conclusies 

Uitgaande van het architectonisch ontwerpproces kunnen een aantal 

conclusies getrokken worden uit voorgaande determinatie van de beide 

applicaties waarmee in toekomstige ontwikkelingen van 

computerondersteunde omgevingen voor het architectonisch 

ontwerpproces rekening gehouden dient te worden. 

Schetsen en een schennatige werkwijze stimuleerthetarchitectonisch 

ontwetpproces. De fasering van handelingen wordt met toepassing van 

deze techniek sterk gereduceerd. Als gevolg van de continue stroom van 

informatie en het flexibele karakter van de handelingen kan het abstract 

concept en de representatie van het concept efficient op elkaar worden 

afgestemd. Toepassing van deze techniek komt tevens tegenmoet aan 

behoeftes van hedendaagse ontwerpers. 

Toevoeging van de dimensie tijd aan de representatie van het 

ruimtelijk concept bevordert de mogelijkheden tot evaluatie doordat de 

perceptie gestimuleerd wordt Animaties en real time simulatie zijn 

daarom geschikte representatietechnieken in het archi tectonisch 

ontwerpproces. 

De mogelijkheid tot het manipuleren van het kijkpunt en de 

pojectiemethode (isometrie, perspectief, aanzichten) is eveneens 

bevorderend voor het ontwerpproces. In feite is dit een discretisatie van 

de dimensie tijd. 

Door de ontwerper te ondersteunen in het genereren van een reeks 

van ontwerpoplossingen wordt de mogelijkheid geboden altematieve 

oplossingen te realiseren die anders niet mogelijk zijn door het tijdrovende 

karakter van deze handelingen. De bevordering van het aantal 

ontwerpoplossingen is ter stimulering van het ontwerpproces in veel 

gevallen aan te raden. 

Het invoermedium dient dusdanig op de gebruiker te worden 

af gestemd dat de interface eerder deel gaat uitmaken van de gebruiker dan 

van het ontwerpsysteem. Herkenning, beeldspraak, metaforen, 

pictogrammen en ergonomische aspecten dienen tijdens het af stemmen 

van het invoermedium op de gebruiker in acht te worden gehouden. 

De mogelijkheid tot het aanbrengen van relaties helpt de gebruiker 

vormen te plaatsen op functie en draagt er toe bij overbodige handelingen 

te elimineren. 
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De reductie van de illusie van de representatie van het ruimtelijk 

concept draagt er toe bij dat de afstand tussen het idee van de ontwerper 

en de wijze waarop deze gerepresenteerd wordt, vennindert. Reductie van 

illusie wordt bereikt door het toepassen van de techniek solid modelling 

en een fotorealistische weergave van het gepresenteerde model (kleur, 

licht en structuur). 

De technische kwaliteit van de representatie van het ruimtelijk 

concept wordt verhoogt door koppeling van externe databestanden. 

doordat evaluatie kan plaatsvinden op niet-ruimtelijke kwaliteiten als 

kosten en bouwfysische aspecten. 
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5 Richtpunten 

Vanuit de getrokken conclusies kunnen de volgende richtpunten 

voorverder onderzoek naar computerondersteunde omgevingen voor het 

architectonisch ontwerpproces worden opgesteld. 

De toepassing van virtual reality technologie in het ontwerpproces 

biedt de mogelijkheid tegenmoet te komen aan vrijwel alle behoeftes die 

de ontwerper stelt ten aanzien van de ontwerpomgeving. Omdat virtual 

reality technologie gebaseerd is op real time simulatie met behulp van 

stereobeelden is het terugdringen van illusie met deze techniek verdergaand 

dan iedere andere representatietechniek die op dit moment beschikbaar is. 

Daarmee wordt reeds aan een groot aantal behoeftes van ontwerpers 

tegenmoet gekomen. 

Daarnaastbiedtdedatastructuurvan virtual reality systemen talrijke 

mogelijkheden voor aanpassingen en toevoegingen ten gunste van het 

invoeren van geometrieen (modelleren). De wijze waaropdeze geometrieen 

gepresenteerd word en aan de ontwerpervoegt waarde toe aan de represen

tatie van het ruimtelijk concept. Het modelleren van geometrieen in een 

virtual reality systeem dient gebaseerd te zijn op de solid modelling 

techniek. Hiermee wordt aan de representatie informatie toegevoegd die 

noodzakelijk is voor een goede evaluatie en die het modelleren kunnen 

baseren op elementaire handelingen (boolean operaties). De ontwerper 

wordt op deze wijze uitsluitend geconfronteerd met essentiele informatie. 

De interface van een virtual reality systeem dient op de ontwerper 

te worden afgestemd. Orie zaken zijn hier van belang: 

1. Het gebruik van begrijpelijke en stimulerende beeldspraak. 

Tijdens de ontwikkeling van de interface dient onderzoek ver

richt te worden naar de beeldspraak die ontwerpers hanteren. 

Deze beeldspraak dient zoveel mogelijk vertaald te worden in de 

interface. Het gebruik van pictogrammen, metaforen en (geani

meerde) iconen is van groot belang voor de toegankelijkheid van 

de interface en daarmee het gebruik. De wijze waarop ontwerpers 

te creeren objecten ervaren, dient tijdens het ontwerp van de 

interface verwerkt te worden ('plaats muur' of 'plaats verticale 

beschutting'). 
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2. Afstemmen van het invoennedium op de ontwerper. 

De virtual reality technologie biedt diverse invoennedia aan 

waannee de gebruiker opdrachten geven en aanwijzingen 

ontvangen kan. Afhankelijk van de behoefte kan als medium de 

dataglove, een virtueel menupaneel of een aangepast (fysiek) 

invoerbord gebruikt worden voorde invoervan commando's. De 

eyephone en de koptelefoon zijn media waannee de ontwerper 

aanwijzingen kan ontvangen. Ergonomische factoren dienen als 

referentiekader bij bet ontwerp van het irivoennedium. 

Het virtual reality systeem dient de toepassing van parallelle 

technieken mogelijk te maken. Indien de technieken schetsen, solid 

modelling en algoritmisch ontwerpen gelijktijdig kunnen plaatsvinden, zal 

het ontwerpproces zowel gestimuleerd alsook verbeterd worden, daar het 

aantal oplossingen toeneemt. Toetsing van schetshandelingen kan 

plaatsvinden ah. v. algoritmes die betrekking hebben op plaatsingsaf spraken 

(modulaire coordinatie) of afspraken in relatie tot een anderelement (raam 

in wand) waardoor de kwaliteit van de oplossingen wordt verhoogd. 

Het virtual reality systeem dient de ontwerper de mogelijkheid te 

bieden tot het laten genereren van een reeks ontwerpoplossingen a.h.v. 

algoritmes. Op deze wijze wordt de ontwerper geconfronteerd met 

altematieve oplossingen die in een klassiek on twerpproces niet aan de orde 

zouden komen. 

Het virtual reality systeem dient de ontwerper de mogelijkheid te 

bieden tot koppeling van exteme databestanden waarmee de kwali teit van 

een ontwerpoplossing op niet-ruimtelijke aspecten getoets kan worden. 

Koppeling van exteme databestanden kunnen evaluaties op basis van 

kosten, bouwfysische kwaliteit en lichtoppervlak mogelijk maken. 

Het virtual reality systeem dient de gebruiker de mogelijkheid te 

bieden de projectiemethode te manipuleren. Afhankelijk van de aard van 

de handelingen dient de ontwerper te kunnen kiezen voor een isometrische 

projectie , perspectivische projectie of een aanzicht als representatiewijze 

van zijn ontwerp. 

Toepassing van kleur, licht en textuur zijn middelen voor het 

bereiken van een fotorealistische weergave van de representatie van het 

ruimtelijk concept en dient daarom mogelijk te zijn in het virtual reality 

systeem. Verder kan toevoeging van geluid aan de ontwerpomgeving de 
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ontwerper ondersteunen in zijn ontwerpproces. Stimulerende muziek, 

omgevingsgeluiden afkomstigvande situatie waarhetontwerp gerealiseerd 

dient te worden, alsook opgenomen gesprekken met de opdrachtgever 

kunnen via de koptelefoon de ontwerper extra houvast bieden bij de 

evaluatie van zijn ideeen. 
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Tenslotte 

De transfonnatie van bet ruimtelijk concept in twee dimensies is 

kenmerkend voor de meeste representatietecbnieken, ook voor bet virtual 

reality systeem. Docb de wijze waarop dit systeem deze tekortkoming 

overwint, is doorslaggevend voor de keuze bet sys teem als basis te nemen 

voor bet ontwikkelen van een computerondersteunde omgeving voor het 

architectoniscb ontwerpproces. 

In de toekomst zal bet virtual reality systeem grote invloed kunnen 

hebben op de verscbijningsvorm en de kwaliteit van de arcbitectuur. Een 

volwaardige ontwerpomgeving is echter de voorwaarde. Uitsluitend dit 

zal bepalen ofhetvirual reality systeem een geaccepteerd bulpmiddel in het 

architectuuronderwijs en dus in het streven naar architectonische 

vemieuwing en verrijking zal worden. 
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Noten 

(1) Porter, Tom. How architects visualize, Studio Vista, 

London, 1979,pag.10 
(2) Grote Winkler Prins Encyclopedie, 1989 
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Bijlage I 

NBM-Amstelland Interactief Ontwerpsysteem 

Tabellen 
Menuhierarchie 
Menu be stand 

AutoLISP-routines 



Tabel 1 

Bouwlaag-varianten 

; Omschrijving Bewonerskenmerk 

1 B.g./garage/straat 1 2 4 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 1 2 3 4 5 2 

2 B.g./garage/tuin 1 2 4 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 1 2 3 4 5 1 

3 B.g./gr.sd/kl.k/str 1 1 3 0 1 1 1 2 0 1 2 3 5 0 1 3 1 2 3 4 5 2 

4 B.g./gr.sd/kl.k/tui 1 1 3 0 1 1 1 2 0 1 2 3 5 0 1 3 1 2 3 4 5 1 

5 B.g./gr.sd/kl.k/str 1 1 3 0 1 2 0 0 0 1 2 3 4 5 2 

6 B.g./gr.sd/kl.k/tui 1 1 3 0 1 2 0 0 0 1 2 3 4 5 1 

7 B.g./kl.sd/gr.k/str 1 1 2 3 1 2 0 1 2 0 5 0 1 3 1 2 3 4 5 2 

8 B.g./kl.sd/gr.k/tui 1 1 2 3 1 2 0 1 2 0 5 0 1 3 1 2 3 4 5 1 

9 B.g./gr.sd/hobby/st 1 1 2 3 1 1 2 0 1 2 3 4 0 2 1 2 3 4 5 2 

10 B.g./gr.sd/hobby/tu 1 1 2 3 1 1 2 0 1 2 3 4 0 2 1 2 3 4 5 1 

11 V1 /2 slaapk/straat 1 2 3 4 0 2 0 0 0 1 2 3 4 5 2 

12 V1 /2 slaapk/tuin 1 2 3 4 0 2 0 0 0 1 2 3 4 5 1 

13 V1/3 slaapk/straat 1 1 2 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 1 2 3 4 5 2 

14 V1/3 slaapk/tuin 1 1 2 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 1 2 3 4 5 1 

15 V1 /3 slaapk/straat 1 1 1 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 1 2 3 4 5 2 

16 V1/3 slaapk/tuin 1 1 1 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 1 2 3 4 5 1 

17 V1 /4 slaapk/straat 1 1 3 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 1 2 3 4 5 2 

18 V1/4 slaapk/tuin 1 1 3 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 1 2 3 4 5 1 

19 V2/Postmodern/straa 1 1 2 3 4 0 1 2 3 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 1 2 

20 V2/Postmodern/tuin 1 1 2 3 4 0 1 2 3 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 1 1 

21 V2/Modernistisch/st 1 1 2 3 4 0 1 2 3 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 2 2 

22 V2/Modernistisch/tu 1 1 2 3 4 0 1 2 3 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 2 1 

23 V2/Klassiek/straat 1 1 2 3 4 0 1 2 3 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 3 2 

24 V2/Klassiek/tuin 1 1 2 3 4 0 1 2 3 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 3 1 

25 V2/Art Deco/straat 1 1 2 3 4 0 1 2 3 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 2 

26 V2/Art Deco/tuin 1 1 2 3 4 0 1 2 3 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 1 

27 V2/Landelijk/str 1 1 2 3 4 0 1 2 3 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 5 2 

28 V2/Landelijk/tu 1 1 2 3 4 0 1 2 3 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 5 1 

29 V1/2 slaapk/straat 1 2 3 4 0 1 1 2 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 1 2 3 4 5 2 

30 V1/2 slaapk/tuin 1 2 3 4 0 1 1 2 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 1 2 3 4 5 1 



Tabel2 

Blockspecif icaties 

; blocknaam X y z rotatle recordnummers parent 

1 floorv1 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 floorv2s 0 0 0 0 1113151729 

3 floorv2t 0 0 0 0 12141618 30 

4 floorv3s 0 0 0 0 19 21 23 25 27 

5 floorv3t 0 0 0 0 20 22 24 26 28 

6 *plan1v1s 0 0 0 0 1 

7 *plan1v1t 0 0 0 0 2 

8 *plan2v1s 0 0 0 0 3 5 

9 *plan2v1t 0 0 0 0 4 6 
10 *plan3v1 s 0 0 0 0 7 
11 *plan3v1t 0 0 0 0 8 

12 *plan4v1 s 0 0 0 0 9 

13 *plan4v1 t 0 0 0 0 10 

14 *plan1v2s 0 0 0 0 13 

15 *plan1v2t 0 0 0 0 14 
16 *plan2v2s 0 0 0 0 11 29 

17 *plan2v2t 0 0 0 0 12 30 

18 *plan3v2s 0 0 0 0 15 

19 *plan3v2t 0 0 0 0 16 
20 *plan4v2s 0 0 0 0 17 

21 *plan4v2t 0 0 0 0 18 
22 *plan1 v3s 0 0 0 0 19 21 23 25 27 

23 *plan1v3t 0 0 0 0 20 22 24 26 28 

24 roof1v2s 0 0 0 0 11 13 15 17 29 

25 roof1v2t 0 0 0 0 12 1416 18 30 

26 roof1v3s 0 0 0 0 19 

27 roof1v3t 0 0 0 0 20 

28 roof2v3s 0 0 0 0 21 

29 roof2v3t 0 0 0 0 22 

30 roof3v3s 0 0 0 0 23 

31 roof3v3t 0 0 0 0 24 

32 roof4v3s 0 0 0 0 25 

33 roof4v3t 0 0 0 0 26 

34 roof5v3s 0 0 0 0 27 
35 roof5v3t 0 0 0 0 28 

36 garden1 0 0 0 0 345678910 

37 garden2 0 0 0 0 
38 garden3 0 0 0 0 2 

39 frame1 0 0 0 0 1345678910 

40 frame2 0 0 0 0 2 
41 san1v1s 0 0 0 0 1 

42 san1v1t 0 0 0 0 2 
43 san2v1s 0 0 0 0 3 5 9 

44 san2v1t 0 0 0 0 4 610 
45 san3v1s 0 0 0 0 7 

46 san3v1t 0 0 0 0 8 
47 san1v2s 0 0 0 0 1113151729 

48 san1v2t 0 0 0 0 12 14 16 18 30 
49 *newplan 0 0 0 0 8 11 



Tabel 3 

Kozijn-, deur- en puispecificaties 

; blocknaam hoogte breedte vensterbankhoogte 

1 k6x6 600 600 1500 

2 k12x6 600 1200 1500 
3 k12x13 1300 1200 800 
4 k14x6 600 1400 1500 
5 k14x9 900 1400 1200 
6 k14x11 1100 1400 1000 
7 k14x13 1300 1400 800 

8 k30x9 900 3000 1200 
9 k44x13 1300 4400 800 

10 k32x20 2000 3200 100 

11 bidr900I 2425 900 0 
12 bidr900r 2425 900 0 
13 bidr800I 2425 800 0 
14 bidr800r 2425 800 0 
15 bidr700I 2425 700 0 
16 bidr700r 2425 700 0 

17 bidr600I 2425 600 0 
18 bidr600r 2425 600 0 
19 budr800I 2100 800 0 
20 budr800r 2100 800 0 
21 budr900I 2100 900 0 
22 budr900r 2100 900 0 
23 budr100I 2100 1000 0 
24 budr100r 2100 1000 0 
25 buvd100I 2100 1000 0 

26 buvd100r 2100 1000 0 
27 dgarage 2100 2200 0 
28 dterras 2100 3600 0 
29 k4x10 1000 400 1100 

30 k5x12 1200 500 900 



NBM AMST ______ Menubestond NBM.MNU wordt geloden 

Start 

7 Woningtypologie 

Vrijstoond 
Twee/kop ~ 
Meer/kop Life Style 

Somenstelling 
huishouden 

Gezin 

7 Gezinsgrootte 

3 personen 
4 personen 
5 personen 

1 persoon I.__ ____ ___. __ 
2 personen I Woonoctiviteiten 
Senioren I Binnenshuis _ 

Buitenshuis 

octiviteiten Werken 
lndidviduele I 

Studeren 
Lezen '--
Creotief 
TV/~dio 

Groeps- 1 .~ octiviteiten Creotief 
Spel 
TV/~dio 

Architectuur 

Postmodern 
Modemistisch 

NBM Amstelland 
lnteractief Ontwerpsysteem 

Menu Hierarchie 

Blad 1 

Klossiek Afwerkingsniveou 

Art ~o Stondoord 

Luxe plus verbijfsruimten 

Tuingericht 1--
. Strootgericht I 

Algemeen --------------------------------------------------------~--, 
Algemeen 
menu 

Autocod ------ Menubestond ACAO.MNU wordt geloden blod 2 I 



NBM NAST ______ Menubestond NBM.MNU wordt geloden 

Algemeen 
menu 

NBM Amstelland 
lnteractief Ontwerpsysteem 

Logen- l~---------------1 Begone 
selectie I grand 

Menu Hierarchie 

Wijzigen 1-
plottegrond 

Extract ----, 

Logen0 

Begone 
grand 
Eerste 
verdieping 
Tweede 
Verdieping 

Kozijnstoot 

7 Beworen 
Wissen 

Volume: 

Binnenspouwblod 
Buitenspouwblod 
Binnenwonden 

Files ----, Beworen ols Acod 
Beworen ols NBM 

Loden ols Acod 
Loden ols NBM 

Wissen 

Opnieuw 

lnbouw_ 

Eerste 
verdieping 
Tweede 
Verdieping 
Alie 
verdiepingen 

Binnenwonden [!} 
Voeg toe 
Wis 
Verplootsen 
en testen 
Knip 
Rek op tot wand 
Rek op tot punt 
Hoekoplossing 
Testen 

Blad 2 

Orientotie van 
wand lo.v. referentielijn 

Links 
Rechts 
Midden 
Expert _____ --, 

IAli Droogmuren 
Logen --L!J toevoegen 

Spouwmuur: 
Binnenblod 
Buitenblod 
Orogende binnenwond 

-

Binnendeuren ----------, le\ ----------------7 Binnendeuren ~ 
Gevelmenu --------, 

Kies -------, 
Bewoor plottegrond Verploots Kies binnendeur 
Logen ____ fA1 Verploots met wand 

l.;;:J Wis 

Muuropening 

Ploots 
Wis 

Binnenwonden __ [!] 
Gevelmenu 

Bewoor plottegrond 

900mm 
800mm 
700mm 
600mm 

-

Vorig menu 

Algemeen 

Logen ____ 0 

Gevel ____________ j_ ____________ ...1-___________ 71 Gevelopening 

Autocod _______ Menubestond ACAD.MNU wordt geloden I blod 3 I 



NBM Amstellond Gevelopeninq: 

Kies lnteroctief Ontwe rpsysteem 
Plaats Raamkozijnen 
Verplaats br X h Menu Hierorchie 
Wis 0.6x0.6m 
Binnendeur [SI 1.2x0.6m Blad 3 

1.2x1.3m 
Binnenwand [!} 1.4-x0.6m 

1.4-x0.9m 
Bewaar plattegrond 3.0x0.9m 

Overige 
Lagen 0 Eigen afmeting 

Deuren: 

Voordeur 
Buitendeur 
Pui 
Garagepoort 

I NBM Amstelland I lnteractief I Ontwerp I systeem ---- I View I Zoom I I 
Perspectief Zoom factor 
lsometrie Zoom window 

lsometrisch Pan 
Perspectivisch 
Oogpunt Vorige view 
lens 
Afstand Hele model 

Plattegrond 

Aanzichten 
------
Voor 
Achter 
Links 
Rechts 

Shade 
Hidden 

Materialen 

Animatie 
-genereren 
-ofspelen 



Menubestand NBM.MNU 

•••POPI 
.. pl 

[NBM Arnstelland I 
... POP2 

••p2 
[lnteractief I 
•••POP3 

OpJ 

[Ontwerp] 

•••POP4 ·~ 
[systeem) 

•••POPS 

.. p5 

I··· I 
.. •POP6 

.. p6 

( Views] 

(Perspectief]IIC11(Y•P(setq optic "P")(princ);(load "vicw")(princ);(vicw)(princ) 

(Isometric )IICIIC11P(setq optic "l")(princ );(load "view")(princ);(vicw)(princ) 

I l 
(Isometrisch)IICIIC11P(setq optic "Iso")(princ);(load "vicw")(princ);(vicw)(princ) 
(Pespeclivisch]IICIIC11P(setq optic "Pcrs")(princ);(load "vicw")(princ);(vicw)(princ) 

[Oogpunt ]IICIIC11P(setq optic "O")(princ);(load "vicw")(princ);(vicw)(princ) 
[Lens ]IICIIC11P(sctq optic "L")(princ);(load "vicw")(princ);(vicw)(princ) 

[Afstand ]IICIIC11P(setq optic "D")(princ);(load "vicw")(princ);(vicw)(princ) 

[ l 
(Plattegrond)IICIIC11P(setq eye nil target nil)(comrnand "view" "r" "plan")(princ) 

I l 
{Aanzichten] 

[··········l 
{Voor 

{Achter 

{Links 

[Rechts 

I I 

)IICIIC11P(command "view" "r" "front")(princ) 

) 11C11C11P(command "view" "r" "rear")(princ) 

)IICIIC11P(comrnand "view" "r" "left")(princ) 

)IICIIC11P(command "view" "r" "right")(princ) 

(Shade ]11CIIC11P(command "shade")(princ) 

{Hidden ]IICIIC11P(command "hide")(princ) 

[ l 
(Materialcn]IICIIC11P(load "color"Xcommand "vslidc" "colon")(princ);(colors)(princ) 

[ l 
(Animatie ) 

(-genereren]IICIIC11P(load "anirn")(princ);(anirn)(princ) 

(-af spelcn]11CIIC11P(load "anim ")(princ );(do-show)(princ) 

•••POP7 

••p7 

I Zoom 
(Zoom factor)IICIIC11P(setq optic "ZF')(princ);(load "vicw")(princ);(vicw)(princ) 
(Zoom window]IIC11C11P(setq optic "ZW")(princ);(load "vicw")(princ);(vicw)(princ) 

[ l 
(Pan )IICIIC11P(setq optic "PA")(princ);(load "vicw")(princ);(vicw)(princ) 

I I 
(Vorige view]IICIIC11P(setq optic "ZP")(princ);(load "vicw")(princ);(vicw)(princ) 

l l 
[Hele model )IICIIC11P(setq optic "ZA")(princ);(load "vicw")(princ);(vicw)(princ) 



•••SCREEN 
ustan 
[NBM AMST]ACAC"P(command "menu" "nbm"}(prinl) 

[===] 
[ 
[Stan ]IICAC"P(setvar "andecho" O)(setq chclist nil)+ 

( write-line "Selecteer woning type.")(prin 1 );SS= W type 

[ 
[ 

I 
I 
I 
I 
[ 
[ 
[ 

I 
[ 

[ 
[ 

[ 
[ 

[ 
[ 

I 
I 
I 
[ 

[ 
[ 

[ 
( 

I 
( 

I 
I=== 
[Algemeen]ACAC"PSS=Hoofd 

[AutoCad ]ACIIC"P(command "menu" "acad")(prinl) 

••W1ype 3 

l l 
I l 
I l 
[Woning-] 
(typolog.] 

C l 
[Vrystaan]ACIIC"P(setq chclist (list" I"))+ 

(princ "Selecteer samenstelling huishouden"}(prinl);SS=Lifel; 

[Twee/kap]"C"C"P(command "script" "2_kap")(princ) 

(Meer/kap]"C"C"P(command "script" "rijwn")(princ) 

I l 
••Life! 3 
[Life l 
[style ] 

l l 
[SamensL] 

[huishoud] 

I l 
[Gezin ]"C"C"P(setq chclist (append chclist (list" 1 ")))+ 

(princ "Selecteer gezinsgrootte. ")(prinl );$S::Gezin; 

[I pers . ]"C"C"P(setq chclist (append chclist (list" 2")(list "O")))+ 

(princ "Selecteer woonactiviteit. ")(prin I );SS=Lif e2; 

(2 pers. ]"C"C"P(setq chclist (append chclist (list" 3")(list "O")))+ 



(princ "Selecteer woonactiviteit. ")(prin I );$S=Life2; 
{Senioren]"C"C11P(setq chclist (append chclist (list" 4")(list" O")))+ 

(princ "Selecteer woonactiviteit. ")(prin 1 );$S=Life2; 
.. Gezin6 

{Gezins-) 

[grooue I 
l l 
(3 pers. ]"C"C11P(setq chclist (append chclist (list " I")))+ 

(princ "Selecteer woonactiviteit. ")(prin I );$S=Life2; 

(4 pers. ]"C"C11P(setq chclist (append chclist (list " 2")))+ 

(princ "Selecteer woonactiviteit. ")(prin 1);$S=Life2; 
(5 pers. ]"C"C11P(setq chclist (append chclist (list" 3")))+ 

(princ "Selecteer woonactiviteit.")(prin l);SS=Life2; 

l l 
I l 
I l 
I l 
.. Life26 

{Woon- ] 

[activit.] 

C I 
(Binnens-)"C11C11P(setq chclist (append chclist (list" I")))+ 

(princ "Selecteer woonactiviteit binnenshuis. ")(prin I );$S=Woonbin; 
[huis )11C11C11P(setq chclist (append chclist (list " I")))+ 

(princ "Selecteer woonactiviteit binnenshuis. ")(prin I );$S=Woonbin; 
[Buitens-]11C"C"P(setq chclist (append chclist (list" 2")(list" O")+ 

(list" O")(list" O")))(princ "Selecteer architectuur. ")(prinl);$S=Life3 

(huis ]"C"C11P(setq chclist (append chclist (list" 2")(list" O")+ 

(list" O")(list "O")))(princ "Selecteer architectuur. ")(prinl);$S=Life3 

I l 
I I 
C I 
I l 
.. Woonbin6 

(Binncns-] 

[huis I 
I l 
[lndivid.]"C"C"P(setq chclist (append chclist (list" I")))+ 

(princ "Sclecteer individuelc woonactivitcit ")(princ);$S=lndiv; 

(activit.]"C"C"P(setq chclist (append chclist (list" I")))+ 

(princ "Sclecteer individuele woonactiviteit ")(princ);$S=lndiv; 
{Grocps- ]"C"C"P(setq chclist (append chclist (list" 2")(Iist" O")))+ 

(princ "Selecteer groepsactiviteit ")(princ);SS=Groeps; 

[activit.]"C"C11P(setq chclist (append chclist (list" 2")(list" O")))+ 

(princ "Selecteer groepsactiviteit ")(princ);SS=Groeps; 

l l 
[ l 
[ l 
[ I 
.. Indiv 6 

[lndivid.] 

[activit.J 

I l 
{Wericen ]"C"C"P(setq chclist (append chclist (list" I ")(list" O")))+ 

(princ "Selecteer architectuur. ")(prin I );$S=Life3 

[Studeren]"C"C11P(setq chclist (append chclist (list" 2")(list " O")))+ 

(princ "Selecteer architectuur. ")(prin I );$S=Life3 

[Lezen ]"C"C11P(setq chclist (append chclist (list" 3")(list" O")))+ 

(princ "Selecteer architectuur. ")(prin I );$S=Life3 
[Creatief]"C"C"P(setq chclist (append chclist (list" 4")(list" O")))+ 

(princ "Selecteer architectuur. ")(prin I );$S=Life3 

[TV /Audio]"C"C11P(setq chclist (append chclist (list" 5")(list" O")))+ 



(princ "Selecteer architectuur. ")(prin I );SS=Llfe3 

I l 
I l 
I l 
uaroeps6 
[Grocps-] 

[activiL] 

l l 
[Creatief]"C11C11P(setq chclist (append chclist (list" I")))+ 

(princ "Selecteer architectuur. ")(prin I );SS=Llfe3 

[Spel ]"C"C11P(setq chclist (append chclist (list" 2")))+ 

(princ "Selecteer architectuur. ")(prin 1 );SS=Llfe3 

[TV /Audio]"C"C11P(setq chclist (append chclist (list" 3")))+ 

(princ "Selecteer architectuur. ")(prin I );SS=Life3 

I l 
I l 
I I 
ULjfe36 

[Architec) 

[tuur ] 

I I 
[Postmod.]"C"C11P(princ "Selecteer afwerkingsniveau.")+ 

(setq chclist (append chclist (list" l")))(prinl);$S=Afwerk 

[Modemis]"C"C11P(princ "Selecteer afwerkingsniveau.")+ 

(setq chclist (append chclist (list" 2")))(prinl);$S=Afwerk 

[Klassiek)"C"C"P(princ '"Selecteer afwerkingsniveau.")+ 

(setq chclist (append chclist (list" 3")))(prinl);SS=Afwerk 

[Art Deco]11C"C11P(princ "Selecteer afwerkingsniveau. ")+ 

(setq chclist (append chclist (list " 4")))(prin I );SS=Afwerk 
[Landelyk]"C"C11P(princ "Selecteer afwerkingsniveau.")+ 
(setq chclist (append chclist (list" S")))(prinl);SS=Afwerk 

I l 
UAfwerk 3 

(Afwerk.] 

[niveau ] 

I l 
I I 
I I 
I I 
[Standaar]"C"C11P(princ "Selccteer ordening verblijfsruimten. ")(princ);SS=Orde 
[Luxe )"C11C11P(princ "Selecteer ordening verblijfsruimten. ")(princ);SS=Orde 
[Luxeplus]11C11C"P(princ "Selecteer ordening verblijfsruimtcn.")(princ);SS=Orde 

I I 
I l 
I I 
UQrde3 

[Ordening] 

[verblyfs] 

[ruimten] 

l I 
I I 
I I 
[Tuin- ]"C"C11P(setq chclist (append chclist (list " I")))+ 
(load "iomnu.lsp")(princ "Start opbouw woning.")(iomnu)(prinl);SS=Hoofd 

[gericht ]"C"C11P(setq chclist (append chclist (list " I")))+ 

(load "iomnu.lsp")(princ "Start opbouw woning.")(iomnu)(prinl);SS=Hoofd 

[Straat- ]"C"C11P(setq chclist (append chclist (list " 2")))+ 

(load "iomnu.lsp")(princ "Start opbouw woning.")(iomnu)(prinl);SS=Hoofd 

[gericht ]"C"C11P(setq chclist (append chclist (list" 2")))+ 

(load "iomnulsp")(princ "Start opbouw woning.")(iomnu)(prinl);SS=Hoofd 

l I 
I l 



.. Hoofd3 

[Algemeen] 

[menu ] 

C l 
[Lagen- )"C''C-'PSS=Laagl 
[selectie ]"C"C"PSS=Laag I 

[ I 
[Wijzigen]"C"C"PSS=Laag2 
[plattegr)"C"C"PSS=Laag2 

[ I 
[Exllllct ]"C"C"PSS=Exllllct 

I I 
(Files )"C"C"PSS=Files 

(Vorig J"C"C"PSS= 
(menu ]"C"C"PSS= 
.. lnt_ext 3 

[Wijzigen] 

[plattegr] 

I l 
[lnbouw ]"C"C"PSS=Wanden 

I l 
[Gevel ]"C"C"P$S=Gevel 

.. Gevel3 

[GEVEL- ] 



(OPENING J 
(-----) 

(Kies ]IICIIC11P$S=Kozijn2 

(Plaats ]IICIIC11P{load "sp")(princ);(s)(princ) 

(Verplaat]IICIIC11P{load "editdoor")(princ);(movebu)(princ) 

(Wis ]IICIIC11P{load "editdoor")(princ );(delwind)(princ) 

[ J 
I J 
(Binnen- JIICIIC11P$S=Bideur 

(deuren ]IICIIC11P$S=Bideur 

[ J 
[Binnen- ]IICIIC11P$S=Wanden 

(wanden ]IICIIC11P$S=Wanden 

[ ] 

I I 
(Bewaar )IICIIC11P{load "files")(princ);(putplan)(princ) 

(plattegr]IICIIC11P{load "files")(princ);(putplan)(princ) 

I J 
(Lagen ]IICIIC11P$S=Laag3 

I J 
I I 
I I 
I J 
I l 
I l 
I l 
I l 
.. Kozijn2 3 

[RAAM- l 
(KOZIJNEN] 

1--------1 
(br x h] 

I l 
(0.6x0.6m]IICIIC11P(setq windtype "Lib" komarne "k6x6")(princ);$S--Gevcl 

(l.2x0.6m]IICIIC11P(setq windtype "Lib" komarne "kl2x6")(princ);$S=Gevel 

(l.2xl.3m]IIC"C11P(setq windtype "Lib" kozname "kl2xl3")(princ);$S=Gcvel 

(l.4x0.6m]IIC"C11P(setq windtype "Lib" kozname "kl4x6")(princ);$S=Gevcl 

(l.4x0.9m]"C"C11P(setq windtype "Lib" komarne "kl4x9")(princ);$S=Gevel 

( l.4xl.lm]"C"C11P(setq windtype "Lib" kozname "kl4xll ")(princ);SS=Gevel 
[1.4xl.3m]IIC"C11P(setq windtype "Lib" komarne "kl4xl3")(princ);SS=Gcvel 
[3.0x0.9m]"CIIC11P(setq windtype "Lib" komarne "lc30x9")(princ);$S=Gevel 
[Overige ]"CIIC11P(setq windtype "Lib" ){load "sp")(princ);+ 

(listkoz)(princ);$S=Gevel 

I l 
[Eigen ]IICIIC11P(setq windtype "User")(load "sp")(princ);(windspec)(princ) 
(afmeting]IICIIC11P(setq windtype "User")(load "sp")(princ);(windspec)(princ) 

I l 
(DEUREN J 
(-------] 
(Voordeur]IICIIC11P(setq windtype "Lib" komame "buvdlOO")(princ);SS=Gevel 

(Buiten- ]IIC"C11P(setq windtype "Lib" komame "budrlOO")(princ);SS=Gcvcl 

(dcur )IICIIC11P(setq windtype "Lib" kozname "budrlOO")(princ);SS=Gevcl 

(Pui JIIC11C11P(setq windtype "Lib" kozname "dterras")(princ);SS=Gevel 

(Garage- )IICIIC11P(setq windtype "Lib" kozname "dgarage")(princ);SS=Gcvel 

[poort ]IICIIC11P(setq windtype "Lib" kozname "dgarage")(princ);SS--Gcvel 

l l 
I l 
.. Wanden3 

(BINNEN-J 

(WANDEN J 
(---] 
(Voeg toe]IICIIC11P(setq typewall "44" wallwid 90.0)(princ);SS=Add 



[Wis ]"C"C"P(princ "Selecteer te wissen wand(en) :")(princ);erase 

[Verpl. +)"C"C"P()oad "movetest"}(princ);(me)(princ) 
[testen ]"C"C"P()oad "movetest")(princ);(me)(princ) 
[Verplaat]"C"C"P()oad "movetest")(princ);(movew)(princ) 
[Knip ]"C"C"P()oad "cut")(princ);(knip)(princ) 
[Rek op w]"C"C"P()oad "rekop")(princ);(totwand)(princ) 
[Rek op p]"C"C"P()oad "rekop")(princ);(totpunt)(princ) 
[Hoek op 1. ]"C"C"P(load • oomer")(princ );(hock}(princ) 

[Testen )"C"C"P(load "movetest")(princ);(testwall)(princ) 

[ l 
C l 
[Binnen- )"C"C"PSS=Bideur 

[deuren ]"C"C"PSS=Bideur 

C I 
[Gevel- )"C"C"PSS=Gevel 

[menu )"C"C"PSS=Gevel 

I l 
[Bewaar )"C"C"P(load "files")(princ);(putplan)(princ) 

(plattegr)"C"C"P(load "files")(princ);(putplan)(princ) 

C l 
[Lagen )"C"C"PSS=Laag3 

C l 
I I 
I l 
••Bideur 3 
[BINNEN-] 
[DEUREN: ) 
[--------) 

(l(jes ]"C"C"P$S=Kozijn I 
[Plaats ]"C"C"P(load "placedr")(princ);+ 
(select I "Plaats deur in wand ")(placedr)(princ) 

[Verplaat]"C"C"P(load "editdoor")(princ);(movebi)(princ) 
[Verplaat]"C"C"P(load "editdoor"}(princ);(movedrwl)(princ) 

[met wand]"C"C"P(load "editdoor")(princ);(movedrwl)(princ) 
[Wis )"C"C"P(load "editdoor")(princ);(deldoor)(princ) 

I l 
[MUUR- ] 
[OPENING:] 
[--------) 

[Plaats )"C"C"P(load "placedr")(princ);+ 
(select! "Selecteer wand ")(hole)(princ) 
[Wis ]"C"C"P(load "editdoor")(princ);(getopen}(princ) 

l 
I 

[Binnen- ]"C"C"P$S=Wanden 
[wanden ] 

I I 
[Gevel )"C"C"P$S=Gevel 

[menu )"C"C"PSS=Gevel 

I l 
[Bcwaar ]"C"C"P(load "files")(princ);(putplan)(princ) 
[platteg r]"C"C"P(load "files ")(princ );(putplan}(princ) 

I I 
[Lagen ]"C"C"PSS=Laag3 

I I 
.. Kozijnl 3 

(l(jes I 
[binnen-) 

[deur I 
I I 
[BREEDTE:J 
[-------] 



(900 mm ]"C"C"P(setq komame "bidi900")(princ);$S=Bideur 

(800 mm )"C"C"P(setq komame "bidrSOO")(princ);SS=Bideur 

(700 mm )"C"C"P(setq komame "bidr700")(princ);SS=Bideur 

(600 mm )"C"C"P(setq komame "bidr600")(princ);SS=Bideur 

[ 1 
[ 1 
[ 1 
[ 1 
[ 1 
[ 1 
[ 1 
I 1 
I 1 
I 1 
I I 
I I 
l I 
I I 
I I 
l I 
I I 
I I 
.. Add3 

[Wanden ) 

[toevoeg.) 

l I 
[ORIENT. )"C"C"P(princ "Selecteer orientatie.")(princ) 

[WAND tov]"C"C"P(princ "Selecteer orientatie.")(princ) 

[REF.LITh']"C"C"P(princ "Selecteer orientatie.")(princ) 

[--------) 

[links J"C"C"P(setq orref "L")(load "wall")(princ);+ 

(wall)(princ) 

[Rechts )"C"C"P(setq orref "R")(load "wall")(princ);+ 

(wall)(princ) 

[Midden )"C"C"P(setq orref "C")(load "wall")(princ);+ 

(wall)(princ) 

[ I 
I l 
I I 
I I 
[Expert J"C"C"PSS=Expert 

I I 
[Lagen J"C"C"PSS=Laag3 

I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I l 
l I 
[ I 
I I 
I I 
I I 
.. Expert 3 
[Draagmu-J 

[ren toe-) 

[voegen) 

I l 
[TYPE I 
[WAND: I 
[------) 



(Spouw- J 
(muur: ) 

(Binnen- )"C"C"'P(setq typewall "21" wallwid 90.0)(princ);SS=Add 

(blad )"C"C"'P(setq typewall ~21" wallwid 90.0)(princ);SS=Add 

(Buiten- J"C"C"'P(setq typewall "22" wallwid 100.0)(princ);SS=Add 

(blad J"CIIC"'P(setq typewall "22" wallwid 100.0)(princ);SS=Add 

I J 
(Dragende)IICIIC"'P(setq typewall "44DR" wallwid 200.0)(princ);SS=Add 

(binnen- J"C"C"'P(setq typewall "44DR" wallwid 200.0)(princ);SS=Add 

(wand )IICIIC"'P(setq typewall "44DR" wallwid 200.0)(princ);SS=Add 

I J 
I J 
I J 
I J 
I J 
I I 
I l 
I l 
I l 
I J 
I l 
••Files 3 

[File J 
[opties J 

I l 
(Bewaren J"CIIC"'P(load "files")(princ);(putacad)(princ) 

( als A cad J"CIIC"'P(load "files ")(princ ); (putacad )(princ) 

[Bewaren J"CIIC"'P(load "files")(princ);(mkwon)(princ) 

[als NBM JIICIIC"'P(load "files")(princ);(mkwon)(princ) 

I l 
[Laden ]"C"C"'P(load "files")(princ);(getacad)(princ) 

[als Acad]"CIIC"'P(load "files")(princ);(getacad)(princ) 

[Laden ]"C"C"'P(load "files")(princ);(getwoo)(princ) 

[als NBM JIICIIC"'P(load "files")(princ);(getwon)(princ) 

I l 
[Wissen ]"CIIC"'P(load "files")(princ);(delent)(princ) 

I l 
[Opnieuw JIICIIC"'PSS=Start; 

I l 
I l 
I l 
I I 
I I 
I l 
I l 
I l 
I l 
I l 
I l 
I J 
••Extract 3 
(Extract l 
I l 
I l 
[Kozijn- J"C"C"'P(load "extr")(princ);(extrlcoz)(princ);SS=Extract2 

(staat )"C"C"'P(load "extr")(princ);(extrlcoz)(princ);SS=Extract2 

I l 
I I 
I l 
I l 
I l 
[VOLUME:] 



(Binnen- J"C"C"P(load "extr"Xsetq laylist (list "1_21" "2_21" "3_21"))(princ);+ 

(extrvol)(princ) 

(spouwbld]"CIIC"P(load "extr")(setq laylist (list "1_21" "2_21" "3_21"))(princ);+ 

(extrvol)(princ) 
(Buiten- ]IICIIC"P(load "extr")(setq laylist (list "1_22" "2_22" "3_22"))(princ);+ 

(extrvol)(princ) 

(spouwbld]IICIIC"P(load "extr")(setq laylist (list "1_22" "2_22" "3_22"))(princ);+ 

(extrvol)(princ) 

(Binnen- JIICIIC"P(load "extr"Xsetq laylist (list "1_ 44" "2_ 44" "1_ 44DR"))(princ);+ 

( extrvol )(princ) 

(wanden JIIC"C"P(load "extr"Xsetq laylist (list "1_ 44" "2_ 44" "1_ 44DR"))(princ);+ 

(extrvol)(princ) 

I J 
I J 
I J 
I J 
I J 
I l 
I l 
I J 
I J 
.. Extract2 3 

(Extract J 
I l 
I J 
(Kozijn- J 
(staat J 
I J 
[Bewaar JIICIIC"P(load "extr")(princ);(savekoz)(princ);SS::Extract 

[Wis ]IIC"C"P(load "extr")(princ);(delkoz)(princ);SS=Extract 

l 
l 
J 
J 
l 
l 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
l 
l 
l 
J 
J 
J 
J 

•••Laagl 3 

(Begane JIICIIC"P(setq level 0.0)(setvar "andecho" 0);+ 

(command "layer" "s" "0" "f' "0_•,1_•,2_• ,3_•,4_•• "t" "l_•• "")(princ) 

(grond JIICIIC"P(setq level 0.0Xsetvar "andccho" 0);+ 

(command "layer" "s" "0" "f' "0_• ,l_ •,2_ • ,3_ •,4_ •• "t" "1_ •• "")(princ) 

[Ecrste JIICIIC"P(setq level 2700.0Xsetvar "andccho" 0);+ 

(command "layer" "s" "0" "f' "0_ • ,1_ •,2_ • ,3_ • ,4_ •• "t" "2_ •• "")(princ) 

[Verdiep.]IICIIC"P(setq level 2700.0)(setvar "andecho" 0);+ 

(command "layer" "s" "0" "f' •o_•,1_•,2_• ,3_•,4_•• "t" "2_•• "")(princ) 

[Tweede JIIC"C"P(setq level 5400.0Xsetvar "andecho" 0);+ 

(command "layer" "s" "0" "f' "0_• ,1_ •,2_ • ,3_ • ,4_ •• "t" "3_ • ,4_•• "")(princ) 

(Verdiep.]IICIIC"P(setq level 5400.0)(setvar "andecho" 0);+ 



(command "layer" "s" "0" "f' "0_•,1_•,2_•,3_•,4_•• "t" "3_•,4_•• ""}(princ) 

[Aile )"C"C"P(setvar "cmdecho" 0);+ 

(command "layer" "s" "0" "t" "•" "")(princ) 

[verdiep.]"C"C"P(setvar "cmdecho" 0);+ 

(command "layer" "s" "0" "t" "•" "")(princ) 

••Laag2 3 

[Begane )"C"C"P(setq level 0.0)(setvar "cmdecho" 0)+ 

(command "layer" "s" "0" "f' "0_•,1_•,2_• ,3_•,4_ •• "t" "1_ 44*,1_32,1_30*,1_21,1_22"+ 

"c" "6" "1_ 44" "c" "5" "1_21" "")(princ);"C"C"PSS=Int_ext 

[grond )"C"C"P(setq level 0.0)(setvar "andecho" 0)+ 

(command "layer" "s" "0" "f' "0_• ,1_•,2_• ,3_•,4_ •• "t" "1_ 44*,1_32,1_30*,1_21,1_22"+ 

"c" "6" "1_44" "c" "5" "1_21" "")(princ);"C"C"PSS=Int_ext 

[Eerste ]"C"C"P(setq level 2700.0)(setvar "cmdecho" 0)+ 

(command "layer" "s" "0" "f' "0_• ,1_ •,2_ • ,3_• ,4_ •" "t" "2_ 44* ,2_32,2_30* ,2_21,2_22"+ 

"c" "6" "2_ 44" "c" "5" "2_21" "")(princ);"C"C"PSS=Int_ext 

[verdiep.]"C"C"P(setq level 2700.0)(setvar "cmdecho" 0)+ 

(command "layer" "s" "0" "f' "0_• ,l_ • ,2_ • ,3_• ,4_ •• "t" "2_ 44* ,2_32,2_30* ,2_21,2_22"+ 

"c" "6" "2_ 44" "c" "5" "2_21" "")(princ);"C"C"PSS=Int_ext 

[Tweede )"C"C"P(setq level 5400.0)(setvar "cmdecho" 0)+ 

(command "layer" "s" "0" "f' "0_*,1_ •,2_• ,3_*,4_ •• "t" "2_32,3_ 44* ,3_30* ,3_21,3_22"+ 

"c" "6" "3_ 44" "c" "5" "3_21" "")(princ);"C"C"PSS=Int_ext 

[verdiep.)"C"C"P(setq level 5400.0)(setvar "cmdecho" 0)+ 

(command "layer" "s" "0" "f' "0_*,1_ •,2_•,3_*,4_ •• "t" "2_32,3_ 44* ,3_30* ,3_21,3_22"+ 

"c" "6" "3_ 44" "c" "5" "3_21" "")(princ);"C"C"PSS=Int_ext 

I 
I 
I 
I 
[ 

[ 

[ 

[ 
[ 
[ 
[ 
[ 

[ 

[ 
[ 
[ 

[ 

I 



••Laag3 3 
[Begane )"C"C11P(setq level 0.0)(setvar "cmdecho" 0)+ 
(command "layer" "s" "O" "f' "0_•,1_•,2_•,3_•,4_•• "t" "1_44*,1_32,1_30•,1_21,1_22"+ 

"c" "6" "1_ 44" "c" "5" "1_21" "")(princ);"C"C11PSS= 

[grond J"C"C11P(setq level O.O)(setvar "andecho" O)+ 

(command "layer" "s" ~o• "f' "O_ • ,1_ •,2_ • ,3_ • ,4_ •• "t" "1_ 44•,1_32,1_30•,1_21,1_22"+ 

"c" "6" "1_44" "c" "5" "1_21" "")(princ);"C"C11PSS= 

[Eerste J"C"C11P(setq level 2700.0)(setvar "cmdecho" O)+ 

(command "layer" "s" "O" "f' "O_ • ,1_ •,2_ • ,3_ • ,4_ •• "t" "2_ 44• ,2_32,2_30• ,2_21,2_22"+ 
"c" "6" "2_ 44" "c" "5" "2_21" "")(princ);"C"C11P$S= 

[verdiep.)"C"C11P(setq level 2700.0Xsetvar "andecho" O)+ 

(command "layer" "s" "O" "f' "O_ • ,1_ • ,2_ • ,3_ • ,4_ •• "t" "2_ 44• ,2_32,2_30• ,2_21,2_22" + 

"c" "6" "2_ 44" "c" "5" "2_21" "")(princ);"C"C11P$S= 

[Tweede )"C"C11P(setq level 5400.0)(setvar "cmdecho" O)+ 
(command "layer" "s" "O" "f' •o_•,1_ •,2_• ,3_•,4_•• "t" "2_32,3_ 44• ,3_30* ,3_21,3_22"+ 

"c" "6" "3_ 44" "c" "5" "3_21 " "")(princ);"C"C11P$S= 

[verdiep.]11C"C11P(setq level 5400.0)(setvar "cmdecho" O)+ 

(command "layer" "s" "O" "f' "Q_•,1_ •,2_ • ,3_*,4_ •• "t" "2_32,3_ 44• ,3_30• ,3_21,3_22"+ 

"c" "6" "3_ 44" "c" "5" "3_21" "")(princ);"C"C11P$S= 



:••··································································· 
ACAD.LSP 

:••··································································· (setq prck nil) 

(setq dot ".") 

(defwi •ERROR• (st) (print st) (princ)) 

:••··································································· 
;RTD = radians to degrees •• D1R = degrees to radians 

;••··································································· (defwi rtd (a) 

(/ c· 180.0 a) pi) 

) 

(defun dtr (a) 

(• pi (/ a 180.0)) 

;••··································································· 
;Afstand tussen twee 3D-pwiten 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
(defun 3ddist (p I p2 / dx dy dz. 

(setq dx (-(carpi) (carp2)) 

dy (- (cadr pl) (cadr p2)) 

dz. (- (caddr pl) (caddr p2)) 

3ddis (sqrt(+(• dx dx) (• dy dy) (• dz dz.)))) 

3ddis 

) 

;••··································································· ;Normaliseert hoeken (360 graden wordt O graden, etc.) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
(defun norm (a) 

(setq a (fix ( + a 0.5))) 

(while(< a 0) (setq a(+ a 360))) 

(while(>= a 360) (setq a (- a 360))) 

(float a) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
;Maakt van 3D punt een 2D punt 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
(defun 3d2d (p) 

(setq pz. (nth 2 p) 

p (list (carp) (cadr p))) 

p 

) 

;••··································································· 
;Maakt van 2D punt een 3D punt met z als z-coordinaat 

:••··································································· 
( de fun 2d3d (p z.) 

(setq p (list (carp) (cadr p) z.)) 

p 

) 

:••··································································· 
;Rondt een real af op tot een geheel getal 

:••··································································· 
(defwi normcoor (a/ rest) 



• 

(setq rest (rem a 1.0)) 

(if (}= rest 0. 0) 

(if (>= rest 0.0) 

(if (>= rest 0.5) 

(setq a(+ (float (fix a)) 1.0)) 

(setq a (float (fix a))) 

(if ( <= rest -0.5) 

(setq a (- (float (fu a)) 1.0)) 

(setq a (float (fix a))) 

:••··································································· ;Rondt een punt (x y z) af op gehele getallen 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
(defun nonnp (p / x y z) 

p 

) 

(setq x (nonnooor (nth Op)) 

y (nonncoor (nth I p)) 

z (nonncoor (nth 2 p)) 

p (list x y z)) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
;Vergelijkt twee reals met een nauwkeurigheid van 4 decimalen 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
(defun compare (ab) 

(equal ab 0.0001) 

) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
;Test of intersection point (ip) aanvaardbare coordinaten heeft 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
(defun testip (ip) 

(if ip 

ip 

(if (or(> (abs (car ip)) 999999)(> (abs (cadr ip)) 999999Xcompare (car ip) O.O)compare (cadr ip) 0.0)) 

( setq ip nil) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
;Maakt een punt (x y z) tot modulair punt 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
(defun modulp(p / x y) 

(setq x (nth Op) 

y (nth Ip) 

resu (rem x 100.0) 

resty (rem y 100.0)) 



(if (>= restx 0.0) 

(if (>= restx 50.0) 

(setq dx (- 100.0 restx) 

x(+xdx)) 

(setq x (- x resu.)) 

(if(<= restx -50.0) 

(setq dx (- -100.0 resu:) 

x(+xdx)) 

(setq x (- x restx)) 

(if (>= resty 0.0) 

(if (>= resty 50.0) 

(setq dy (- 100.0 resty) 

y (+ydy)) 

(setq y (- y resty)) 

(if ( <= re sty -50.0) 

(setq dy (- -100.0 resty) 

y(+ydy)) 

(setq y (- y resty)) 

(setq p (list x y (nth 2 p))) 

;••··································································· 
;Kort een string met spaties aan eind in tot string zonder spaties 

;••··································································· 
(defun shorten (str / cnt) 

(setq cnt I) 

str 

(while(<= cnt (strlen str)) 

(if (= (substr str cnt I) " ") 

(setq str (substr str 1 (1- cnt))) 

(setq cnt (I+ cnt)) 

) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
;Maakt een list van een regel uit een tabel (dubbele spatie=einde item 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
(defun makelist (str / u pair) 

(setq u 1 

strlist '()) 

(while(< u (strlen str)) 

strlist 

(setq pair (substr str u 2)) 

(if (/= pair " ") 

(setq strlist (append strlist (list pair))) 

(setq tt (+ u 3)) 



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
;Selecteen een entiteit en accepteen uiuluitend enttype 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
(defun select (askq enttype / etype) 

(setq ename nil) 

(setq etype "dummy") 

(while (or (not ename) (J= etype enttype)) 

(setq ename (car (entsel askq))) 

(if ename 

(setq entlis1 (entget ename) 

etype (cdr (assoc O entlist))) 

(if (J= etype enttype) ( write-line "\n Verkeerde selectie. ")) 

entlist 

;••···························································· 
;Selecteen een entiteit en accepteen uiuluitend enttype van layer 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

(defun selectl (askq enuype layer/ etype) 

(se1q ename nil) 

(setq elype "dummy" lay "dummy") 

(while (or (nol ename) (/= etype enuype) (/= lay layer)) 

(setq ename (car (enlsel askq))) 

(if ename 

(setq entlist (entget ename) 

etype (cdr (assoc O entlist)) 

lay (cdr (assoc 8 entlist))) 

(if (or (J= lay layer) (J= elype enuype)) 

(write-line '"\n Vericeerde selectie.") 

entlis1 

;Zoek1 in BLOCK.TAB recordnummer 'record' en insen bijbehorend block 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
(defun readbloc(record / record2 bname inspnt rot bd) 

(setq bd (open "block.tab" "r")) 

(while (setq ln2 (read-line bd)) 

(if (and(/= (subslr ln2 I I) ";") 

(> (strlen ln2) 2) 

(progn 

(setq record2 (subslr ln2 1 2)) 

(if(= record record2) 

(progn 

(setq bname (shonen (substr ln2 4 9))) 

(if(= (substr bname 1 1) "•") 

(setq planlist (append planlist (list bname))) 

(setq inspnt (Slrcat 

(shonen (subslr ln2 15 6)) "." 



) 

) 

(shorten (substr ln2 22 6)) "." 

(shorten (substr ln2 29 6)) 

(setq rot (shorten (substr ln2 36 6))) 

(if(= (substr bname l l) "*") 

(command "insert" bname inspnt "" rot) 

(command "insert" bname inspnt "" "" rot) 

(princ dot) 

) 

);if member 

);progn 

);if ln2 

);while ln2 

(close bd) 

(princ) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
;Leest KOZIJN.TAB en geeft de breedte en hoogte van muuropening 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

(defun readkoz(/ bd bname line) 

(setq bd (open '"kozijn.tab" "r")) 

(while (setq line (read-line bd)) 

(if (and(/= (substr line I I)";") 

(> (strlen line) 2)) 

(progn 

(setq bname (shorten (substr line 4 7))) 

(if(= bname komame) 

(setq hheight (atof (shorten (substr line 15 6))) 

breed (atof (shorten (substr line 22 6))) 

helev ( + level (atof (shorten (substr line 29 6))))) 

(close bd) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
;Berekenen van snijpunten en aanpassen hoekpunten van solid 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
(defun calc( cross/ cull cut2 dummy ipl ip2 iplt p3z p4z) 

(if (not prek) 

(setq pis (normp (cdr (assoc 10 wall2))) 

p2s (normp (cdr (assoc 11 wall2))) 

p3s (normp (cdr (assoc 12 wall2))) 

p4s (normp (cdr (assoc 13 wall2)))) 

(if(> (distance pl s p2s) (distance pis p3s)) 

(setq dummy p3s 

p3s p2s 

p2s dummy 

(setq pl (3d2d pl) 

p2 (3d2d p2) 

p3 (3d2d p3) 



p4 (3d2d p4) 

ip I nil ip2 nil 

ipl (inters pl p3 pis p3s cross) 

ip2 (inters pl p3 p2s p4s cross) 

ipl (testip ipl) 

ip2 (testip ip2)) 

(if (and (not ipl) (not ip2)) 

(setq ipl (inters p2 p4 pis p3s cross) 

ip2 (inters p2 p4 p2s p4s cross)) 

(setq ipl (testip ipl) 

ip2 (testip ip2)) 

(if (and (not ipl) ip2) (setq ipl ip2 cull p2s cut2 p4s)) 

(if (and (not ip2) ipl) (setq ip2 ipl cull pis cut2 p3s)) 

(if ip 1 

(progn 

(cond 

((= choice "negat") 

(if(< (distance pl ipl) (distance p3 ipl)) 

(setq dummy p3 

p3 pl 

pl dwnmy 

dwnmyp4 

p4 p2 

p2dummy 

(if(<(/ (distance pl ipl) (distance pl p3)) 0.67) 

(progn 

(if (not askp) 

(setq askp (getpoinl "lnKlik in gebied waar wand geplaatsl word! : ")) 

(if(> (distance pl askp) (distance p3 askp)) 
(setq dummy p3 

p3pl 

pl dwnmy 

dwnmyp4 

p4p2 

p2dummy 

);progn 

);if 

);cond negat 

(( = choice "posit") 

(if(< (distance pl ipl) (distance p3 ipl)) 

(setq dummy p3 

p3 pl 

) 

);if 

));cond 

pl dummy 

dummyp4 

p4p2 

p2dummy 

(if (/= ip l ip2) 

(if(< (distance pl ipl) (distance pl ip2)) 



(setq cull pis cut2 p3s) 

(setq cull p2s cut2 p4s) 

(setq p3 (inters p 1 p3 cull cut2 nil) 

p4 (inters p2 p4 anl cut2 nil)) 

);progn 

);if ipl 

(setq pl (2d3d pl pz) 

p2 (2d3d p2 pz) 

p3 (2d3d p3 pz) 

p4 (2d3d p4 pz)) 

(princ) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
;Testen van solid op doorsnijding met andcre solids 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

(dcfun testing(/ dummy dot wall sssolid snamc cnt elev thick lay odd) 

(setq dot".") 

(setq wall (entget wname)) 

(setq elev (nth 3 (assoc 10 wall)) 

thick (cdr (assoc 39 wall)) 

Jay (cdr (assoc 8 wall)) 

pl (cdr (assoc 10 wall)) 

p2 (cdr (assoc 11 wall)) 

p3 (cdr (assoc 12 wall)) 

p4 (cdr (assoc 13 wall))) 

(if (compare (distance pl p3) 90.0) 

(setq dummy p3 

p3p2 

p2dummy 

(modwall pl p2 p3 p4) 

(setq p 1 (nth 0 4plist) 

p2 (nth I 4plist) 

p3 (nth 2 4plist) 

p4 (nth 3 4plist)) 

(setq askp nil) 

(setq sssolid nil) 

(setq sssolid (ssget "X" (list (cons 0 "SOUD")))) 

(sctq sssolid (ssdel wnamc sssolid)) 

(print) 

(princ "Testing") 

( setq odd nil) 

(setq cnt 0) 

(while (setq sname (ssnamc sssolid cnt)) 

(sctq wall2 (entgct sname)) 

(calc 1) 

(if odd (progn (setq odd nil)(princ dot)Xsctq odd 1)) 

(setq cnt (1 + cnt)) 

(setvar "andecho" 0) 

(command "erase" wnamc "" 

"layer" "s" lay"" 



"elev" (nos elev 2 l) (nos thick 2 l) 

"solid" pl p2 p3 p4 "") 

(princ) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
;Aanpassen van hoekpunten solid volgens modulair systeem 

;••····················································· 
(deflDl modwall ( ptl pt2 pt3 pt4 / agwall angplp2 angp2pl width length 

midpnt midpntx midpnty rest modpnt) 

(setq angwall (nonn (nd (angle ptl pt3))) 

angplp2 (angle ptl pt2) 

angp2pl (angle pt2 ptl) 

width (distance ptl pt2) 

length (distance ptl pt3) 

midpnt (polar ptl angpl p2 (/ width 2.0))) 

(if (or (compare angwall 0.0) (compare angwall 180.0)) 

(progn 

(setq midpnty (nth l midpnt)) 

(setq rest (rem midpnty 100.0)) 

(if(/= (abs rest) 50.0) 

) 

(progn 

(if(< rest 0.0) 

(setq midpnty (+ midpnty (- -50.0 rest))) 

(setq midpnty (+ midpnty (- 50.0 rest))) 

(setq modpnt (list (nth 0 midpnt) midpnty (nth 2 midpnt)) 

ptl (polar modpnt angp2pl (/ width 2.0)) 

pt2 (polarmodpnt angplp2 (/ width 2.0)) 

pt3 (polar ptl (dtr angwall) length) 

pt4 (polar pt2 (dtr angwall) length)) 

);progn 

);progn 

(if (or (compare angwall 90.0) (compare angwall 270.0)) 

(progn 

(setq midpntx (nth 0 midpnt)) 

(setq rest (rem midpntx 100.0)) 

(if (/= (abs rest) 50.0) 

(progn 

(if ( < rest 0.0) 

(setq midpntx ( + midpntx (- -50.0 rest))) 

(setq midpntx (+ midpntx (- 50.0 rest))) 

(setq modpnt (list midpntx (nth l midpnt) (nth 2 midpnt)) 

ptl (polar modpnt angp2pl (/ width 2.0)) 

pt2 (polar modpnt angp l p2 (/ width 2.0)) 

pt3 (polar ptl (dtr angwall) length) 

pt4 (polar pt2 (dtr angwall) length)) 

);progn 

);progn 

(setq 4plist (list ptl pt2 pt3 pt4)) 



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
ANIM.LSP 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
;••···················································· 
; Vindt eerste en laatste punt van polyline 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
(defWJ firstlast 0 

(setq pt (trans (cdr (assoc 10 (entget (entnext ent)))) ent 1)) 

(setq xf (car pt) 

yf (cadrpt) 

(while(/= "SEQEND" (cdr (assoc O (entget (entnext ent))))) 

(setq ent (entnext ent)) 

(setq pt (trans (cdr (assoc 10 (entget ent))) ent I)) 

(setq xi (car pt) 

yl (cadr pt) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
;Vraagt om punt geeft x en y coordinaat terug 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
(defun getp 0 

(setq pnt (getpoint ask)) 

(setq x (car pnt)) 

(setq y (cadr pnl)) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
;Modificeen de Jooplijn, divivde deze en maakt een list met deze divide-punten 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

(defun getlineO 

(setq ename (entlast)) 

(command "CHANGE" ename "" "P" "LA YER" "$$MOTION""") 

(command "LA YER" "SET' Jay "") 

(setq selent (list ename pl)) 

(command "DIVIDE" selent div) 

(setq ent ename) 

(mlist) 

;••···················································· 
;Maakt een list met POINT -<:00rdinaten, en voegt eerste en laatste punt toe 

;••···················································· 
(defun mlist 0 

(setq nn 0) 

(setq pointset (ssget "X" (list (cons O "POINT") (cons 8 lay)))) 

(while (ssname pointset nn) 

(progn 

(setq entname (ssname pointset nn)) 



(if(= nn 0) 

(selq xlisl (list (cdr (assoc 10 (enlgel enlnarne))))) 

(selq xlisl (append xlisl (list (cdr (assoc 10 (entgct entnarne)))))) 

(setq nn (I+ nn)) 

(selq xlist (reverse xlist)) 

(firstlast) 

(setq !start (list xf yf 0.0)) 

(setq lend (list xi yl 0.0)) 

(setq xlist (append (list !start) xlist)) 

(setq xlist (append xlist (list lend) )) 

(command "ERASE" pointset ename "") 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
;Telcent looplijn 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
(defun camera 0 

(command "layer" "s" "$SCAM" "" 

"elev" "0.0" "0.0") 

(sctq linesel (ssadd) 

p2 l 

lay "$$CAM") 

(inilgel I) 

(selq pl (getpoint "'-nTeken de looplijn van hct oog.\nPlaats stanpunt ")) 

(whilep2 

(selq p2 (getpoinl pl "volgend punl ")) 

(if p2 

(progn 

(command "line" pl p2 "") 

(selq Jinesel (ssadd (entlasl) Jineset)) 

(selq pl p2) 

) 

(command "pedil" (entlasl) "y" "join" Jinesel "" "r "") 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
;Maakl een kopie van de looplijnlist,haall eersle p1ml weg en voegl een 

;toe aan eind 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
(defun largelQ 

(setq xlisl (cdr xlisl) 

xlisl (reverse xlisl) 

ptlasl (car xlisl) 

ptslast (cadr xlist) 

xlisl (reverse xlisl) 

ptlasl (polar ptlasl (angle ptslasl ptlasl) (distance ptlasl ptslasl)) 

xlisl (append xlisl (lisl ptlasl))) 



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
;Vraagt ooghoogte 

;••···················································· 
( def un fixcelev O 

(initget I) 

(setq cpz (getreal "\nOoghoogte (in mm.) : ")) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
; Vraagt positie target 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
( de fun fixtarg 0 

( setq ask "\ru'laats target : ") 

(getp) 

(sctq tpx x) 

(setq tpy y) 

;••···················································· 
; Vraagt targethoogte 

;••···················································· 
(defun fixtelev () 

(initget I) 

(setq tpz (getreal "\nTargethoogte (in mm.) : ")) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
;Hoofdprogramma 

;••···················································· 
(defun animO 

(setvar "andecho" 0) 

(if(> (distance (getvar "viewdir") (list 0.0 0.0 1.0)) 0.0) 

(command "view" "r" "plan") 

(setq again "N") 

( while ( = again "N") 

(setq cnt I) 

(setvar "PDMODE" 0) 

(if (not (tblsearch "layer" "$$CAM")) 

(command "LA YER" "MAKE" "$SCAM" "MAKE" "$$MOTION''"") 

) 

(camera) 

(fixcelev) 

(initget I "J N") 

(setq walktarg (getkword '"rus looplijn tevens richtlijn van bet oog? (j/n) :")) 

(if ( = walktarg "N'') 

(fixtarg) 

} 

(fixtelev} 

(setq noes 0) 

(while(< noes 3) 

{initget(+ 14)) 

(setq noes (getint "Aantal frames : ")) 

(if(< noes 3) (write-line "\nMinimaal 3 frames.")) 



(setq div (I - noes)) 

(getline) 

(setq camlist xlist) 

(if(= walktarg "J") 

(progn 

(target) 

(setq tarlist xlist) 

) 

( setq xlist nil) 

(initget (+ 1 4)) 

(setq zoom (getreal ""nLenslengte : ")) 

(initget 1 "J N") 

(setq hide (getkword ""nHidden lines ? (j/n) : ")) 

(if(= hide "J") 

(progn 

(setvar "shadedif' 70.0) 

(initget 1 "J N") 

(setq faces (getkword ''\nMet ingekleurde vlakken ? (j/n) : ")) 

) 

(setq faces "N") 

(if(= faces "J") 

(setvar "shadedge" 1) 

(setvar "shadedge" 2) 

(setq fname "dummynaam") 

(while(> (s1rlen fname) 5) 

(initget 1) 

(setq fname {strcase 

(getslring '°'fiNaam van de animatie: ") 1)) 

(if(> (slrlen fname) 5) (write-line ''\nMaximaal 5 characters.")) 

(setq sldname fname) 

(setq afl {open (slrcat fname ".afl") "w")) 

(setq ani (open {strcat fname ".ani") "w")) 

(initget 1 "Y NJ N") 

(setq again (getkword "Input correct? (j/n) : ")) 

(command "layer" "f' "34" "") 

; • • • • • • • • •• • • • • • • stan genercren • • • • •• • •• • •• • •• • •• 

(while(>= noes cnt) 

(progn 

(setq index (1- cnt)) 

(setq cpx {nth O (nth index camlist)) 

cpy (nth I (nth index camlist)) 

cp {list cpx q,y cpz)) 

(if (= walktarg "f') 

(setq tpx (nth O (nth index tarlist)) 

tpy {nth 1 (nth index tarlist))) 

(setq tp (list tpx tpy tpz)) 

(setq dist (3ddist tp cp)) 

(command "DVIEW" "LAST" "" "PO" Ip cp "DI" dist "ZO" 1.00m "") 

(if(= hide "J") (command "shade")) 

(setq wname (s1rcat sldname (itoa cnt))) 

(command "MSLIDE" wname) 



(write-line wname afl) 

(write-line (strcat wname ".sld") ani) 

(print)(print)(print)(print) 

(prompt (sucat (itoa (fix(/(• 100.0 ait) noes)))"%")) 

(setq cnt (I+ cnt)) 

(close afl) 

(close ani) 

(sldshow) 

(command "plan" "") 

(write-line (strcat ''flGenerercn animatie " fname • gcrccd.")) 
(princ) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
;Maakt ccn scriptfile aan de hand van de slide-library-file .AFL 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
(defun sldshowO 

(setq time "100") 

(setq first 1) 

(setq afl (open (strcat fname ".afl") "r")) 

(setq scr (open (strcat fname ".scr") "w")) 

(while (setq slide (read-line afl)) 

) 

(setq slide (shonen slide)) 

(if first 

(progn 

(write-line (strcat "vslide " slide) scr) 

(setq first nil) 

) 

(progn 

(write-line (strcat "vslide • " slide) scr) 

(write-line (strcat "delay " time) scr) 

(write-line "vslide" scr) 

( write-line "rscript" scr) 

(close scr) 

(close afl) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
;Speelt scriptfile af 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

(defun do-showO 

(initget I) 

(setq fnarne (geulring ~aam van animatie : ")) 

(while (not (findfile (strcat fname ".scr"))) 

(write-line ~Animatie niet gevondcn.") 

(inilget 1) 

(setq fname (getslring ~aam van animatie : ")) 

) 

(command "script" fname) 

(princ) 



;••··································································· 
CORNER.I.SP 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

;••··································································· 
;Maakt hockoplossing 

;••··································································· 
(defun hock(/ askp walll wall2 wnamel wname2 elevl elev2 thickl thick2 

layl lay2 pll p21 p31 p41 pl2 p22 p32 p42 dummy ipl ip2 

p3lzp32zp41zp42zcutl cut2al a2) 

(setq askp nil) 

(cond 

((= level 0.0)(setq sellay "1_ 44")) 

((= level 2700.0)(setq sellay "2_ 44")) 

((= level 5400.0)(setq sellay "3_ 44")) 

) 

(setq walll (select ''\nSelecteer doorgaande wand " "SOLID" )) 

(setq wnamel ename) 

(setq wall2 (select "en aansluitende wand " "SOLID" )) 

(setq wname2 ename) 

(setq elev! (nth 3 (assoc 10 wall!)) 

elev2 (nth 3 (assoc 10 wall2)) 

thick! (cdr (assoc 39 wall!)) 

thick2 (cdr (assoc 39 wall2)) 

lay! (cdr (assoc 8 walll)) 

lay2 (cdr (assoc 8 wall2)) 

pll (cdr (assoc 10 wall!)) 

p21 (cdr (assoc 11 wall!)) 

p31 (cdr (assoc 12 walll)) 

p41 (cdr (assoc 13 wall!)) 

p12 (cdr (assoc 10 wall2)) 

p22 (cdr (assoc 11 wall2)) 

p32 {cdr (assoc 12 wall2)) 

p42 {cdr (assoc 13 wall2))) 

(if(> (distance pll p21) (distance pll p31)) 

(setq dummy p3 J 

p31 p21 

p21 dummy 

(if(> (distance pl2 p22) (distance pl2 p32)) 

(setq dummy p32 

p32p22 

p22dummy 

(setq pll {3d2d pll) 

p21 {3d2d p21) 

pzl pz 

al (rtd (angle pll p3 J)) 

a2 (rtd (angle pl2 p32))) 

(if (and(> al 90.0) (<= al 270.0)) 

(setq a I (- al 180.0)) 

(if(> al 270.0) (setq al (- al 360.0))) 



(if (and(> a2 90.0) (<= a2 270.0)) 

(setq a2 (- a2 180.0)) 

(if (> a2 270.0) (setq a2 (- a2 360.0))) 

(if(> (abs (- (abs al) (abs a2))) 2.0) 

(progn 

(setq ipl (inters pll p31 pl2 p32 nil) 

ip2 (inters pl 1 p3 l p22 p42 nil)) 

(if(< (distance pll ipl)(distance p31 ipl)) 

(setq dummy p3 l 

p31 pll 

pll dummy 

dummyp41 

p41 p21 

p21 dummy 

) 

);if 

(if(< (J (distance pl I ipl) (distance pl 1 p31)) 0.6) 

(progn 

(if (not askp) 

(setq askp (getpoint ''lnKlik in gebied waar wand geplaatst wordt : ")) 

(if(> (distance pl I askp) (distance p3 I askp)) 

(setq dummy p3 I 

p31 pll 

pl! dummy 

dummyp41 

p41 p21 

p21 dummy 

);progn 

);if 

(if(> (distance pl I ipl) (distance pl I ip2)) 

(setq cut! pl2 

cut2 p32) 

(setq cut I p22 

cut2 p42) 

(setq p3 I (inters pl I p3 I cutl cut2 nil) 

p41 (inters p21 p4 l cutl cut2 nil) 

pl2 (3d2d p12) 

p22 (3d2d p22) 

pz2 pz) 

(setq ipl (inters pl2 p32 pll p3 l nil) 

ip2 (inters pl2 p32 p21 p41 nil)) 

(if(< (distance pl2 ipl) (distance p32 ipl)) 

(setq dummy p32 

p32 pl2 

pl2dummy 

dummyp42 

p42p22 

p22dummy 

) 

);if 

(if(< (J (distance pl2 ipl) (distance pl2 p32)) 0.6) 

(progn 

(if (not askp) 

(setq askp (getpoint "lnKlik in gebied waar wand geplaatst wordt : ")) 



) 

(if(> (distance pl2 askp) (distance p32 askp)) 

(setq dummy p32 

p32 pl2 

pl2dummy 

dummyp42 

p42p22 

p22dummy 

) 

);progn 

);if 

(if(< (distance pl2 ipl) (distance pl2 ip2)) 

(setq cut! pl I 

cut2 p31) 

(setq cut! p21 

cut2 p41) 

(setq p32 (inters pl2 p32 cut! cut2 nil) 

p42 (inters p22 p42 cut! cut2 nil) 

pll (2d3d pll pzl) 

p21 (2d3d p21 pzl) 

p3 l (2d3d p3 I pzl) 

p41 (2d3d p41 pzl) 

pl2 (2d3d pl2 pz2) 

p22 (2d3d p22 pz2) 

p32 (2d3d p32 pz2) 

p42 (2d3d p42 pz2)) 

(command "erase" wnamel wname2 "" 

"layer" "s" lay I "" 

"elev" (nos elev! 2 I) (nos thick! 2 I) 

"solid" pll p21 p31 p41 "" 

"layer" "s" lay2 "" 

"elev" (nos elev2 2 I) (nos thick2 2 I) 

"solid" pl2 p22 p32 p42 "" 

"layer" "s" "O" "") 

);progn 

(write-line ''v!Wanden snijden clkaar op te grote afstand.") 

);if a > 2 graden 

(princ) 



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

CUT.LSP 

;••···················································· 

;••···················································· 
;Breekl cen wand af ter plekke van geselecteerde wand 

;••···················································· 
(defun knip (/ walll wnamel elev thick lay dummy) 

(setq choice "'negat"') 

(cond 

((= level 0.0)(setq sellay "l_ 44")) 

((= level 2700.0)(setq sellay "2_ 44")) 

((= level 5400.0)(setq sellay "3_ 44")) 

) 

(setq walll (select "v!Knip deze wand " "SOLID"')) 

(setq wnamel ename) 

(sctq wall2 (select "met deze wand .. "'SOLID"')) 

(setq elev (nth 3 (assoc 10 walll)) 

thick (cdr (assoc 39 wall l)) 

lay (cdr (assoc 8 walll)) 

pl (cdr (assoc 10 walll)) 

p2 (cdr (assoc 11 walll)) 

p3 (cdr (assoc 12 walll)) 

p4 (cdr (assoc 13 walll))) 

(if(> (distance pl p2) (distance pl p3)) 

(setq dummy p3 

p3 p2 

p2dummy 

(calc l) 

(setvar "'cmdecho"' 0) 

(command "erase"' wnamel "''' 

"'layer"' "'s"' lay ""' 

"'elev" (nos elev 2 l) (nos thick 2 l) 

"'solid'" pl p2 p3 p4 ""') 

(princ) 



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

EDITDOOR.LSP 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
;SeleC1eert een binnendeur en haal uit KOWN.TAB de breedte van de deur 

;••·································································· 
(defun getdoor( / deur) 

(if (> (distance (getvar "viewdir") (list 0.0 0.0 1.0)) 0.0) 

(command "view" "r" "plan") 

(cond 

((= level 0.0)(setq sellay "1_30")) 

((= level 2700.0Xsetq sellay "2_30")) 

((= level 5400.0)(setq sellay "3_30")) 

) 

(setq deur (seleC11 '"'nSelectecr de deur • "INSERT" sellay)) 

(setq komame (strcase (cdr (assoc 2 deur)) 1)) 

(setq komame (substr komame 1 7)) 

(readkoz) 

(setq orwand (cdr (assoc 50 deur))) 

(if(= (cdr (assoc 41 deur)) -1.0) 

(setq orwand (- orwand (dtr 180.0))) 

(setq inspnl (cdr (assoc 10 deur))) 

(setq wpl (polar inspnl (+ orwand (dtr 91.0)) 55.0)) 

(setq wp2 (polar inspnl (- orwand (dtr 91.0)) 55.0)) 

(setq wp2 (polar wp2 orwand (+ breed 10.0))) 

;••··································································· 
;Selecteen een buitendeur/raam en haal uit KOWN.TAB de breedte 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
(defun getwind (/window) 

(if(> (distance (getvar "viewdir") (list 0.0 0.0 1.0)) 0.0) 

(command "view" "r'" "plan") 

(cond 

((= level 0.0)(setq sellay " 1_30B")) 

((= level 2700.0)(setq sellay "2_30B")) 

((= level 5400.0)(setq sellay "3_30B")) 

) 

(setq window (selectl "\oSelecteer het kozijn • "INSERT" sellay)) 

(setq komame (strcase (cdr (assoc 2 window)) I)) 

(sctq komame (substr kozname 1 7)) 

(readkoz) 

(setq orwand (cdr (assoc 50 window))) 

(if(= (cdr (assoc 41 window)) -1.0) 

(setq orwand (- orwand (dtr 180.0))) 

(setq inspnl (cdr (assoc 10 window))) 

(setq wpl (polar inspnt (+ orwand (dtr 91.0)) 100.0)) 

(setq wp2 (polar inspnl (- orwand (dtr 91.0)) 210.0)) 

(setq wp2 (polar wp2 orwand (+ breed 10.0))) 



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
;Seleaeen een muuropening en smelt muur dicht 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
(defun getopen ( / etype ename entlist ptl pt2 pt3 pt4 openset olist 

oname cnt onum angwall orwall dif) 

(setvar "andecho" 0) 

(if (> (distance (getvar "viewdir") (list 0.0 0.0 1.0)) 0.0) 

(command "view" "r" "plan") 

(setq ename nil) 

(setq etype "dummy") 

(setq thick 2480.0) 

(while (or(= thick 2480.0) (not ename) (/= etype "SOLID")) 

(setq ename (car (entsel ''\nSelecteer muuropening : "))) 

(if ename 

(setq entlist (entget ename) 

etype (cdr (assoc O entlist)) 

thick (cdr (assoc 39 entlist))) 

(if (or(= thick 2480.0) (/= etype "SOLID")) 

(write-line "\nVerkeerde selectie.")) 

(setq ptl (cdr (assoc 10 entlist)) 

pt2 (cdr (assoc 11 entlist)) 

pt3 (cdr (assoc 12 entlist)) 

pt4 (cdr (assoc 13 entlist))) 

(if(> (distance pt) pt2) (distance pt! pt3)) 

(setq dummy pt3 

pt3 pt2 

pt2durnmy 

(setq orwall (dtr (norm (nd (angle ptl pt3))))) 

(setq openset (ssget "C" pt! pt4)) 

(setq cnt 0) 

(setq onum 0) 

(while (setq oname (ssname openset cnt)) 

(setq olist (entget oname) 

pt! (cdr (assoc 10 olist)) 

pt3 (cdr (assoc 12 olist)) 

angwall (dtr (norm (nd (angle pt! pt3)))) 

dif (abs (- angwall orwall))) 

(if (and(= (cdr (assoc 39 olist)) 2480.0) 

(or (compare dif (dtr 0.0)) (compare dif (dtr 180.0)))) 

(if(= onum 0) 

(setq wnamel oname onum l) 

(setq wname2 oname) 

(if (or (compare dif (dtr 0.0)) (compare dif (dtr 180.0))) 

(command "erase" oname "") 

(setq cnt (l + cnt)) 

(getdata wnamel wname2) 

(command "erase" wnamel wname2 "" 



"layer" "s" lay"" 

"elev" (rtos elev 2 1) (rtos thick 2 1) 

"solid"pll p21 p31 p41 "") 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
;Verwijdert gcselectecrde deur en smelt de wand dicht 

;••··································································· 
(defun deldoor ( / deumame sssolid entlist wallnum cnt walll wall2 

pl 1 p21 p31 p41 pl2 p22 p32 p42 elev thick lay dummy) 

(setvar "andecho" 0) 

(getdoor) 

(setq deumarne ename) 

(setq wnamel nil wnarne2 nil) 

(setq sssolid (ssget "C" wpl wp2)) 

(setq wallnum 0 

continue I 

cnt 0) 

(while (and continue (setq enarne (ssnarne sssolid cnt))) 

(setq entlist (entget enarne)) 

(if (and(= (cdr (assoc O entlist)) "SOLID") 

(= (cdr (assoc 39 entlist)) 2480.0)) 

(progn 

(setq pntl (cdr (assoc IO entlist)) 

pnt2 (cdr (assoc 12 entlist)) 

angwall (dtr (norm (rtd (angle pntl pnt2)))) 

dif (abs (- angwall orwand))) 

(if (or (compare dif (dtr 0.0)) (compare dif (dtr 180.0))) 

(progn 

(if(= wallnum 0) 

(setq wnamel ename wallnum 1) 

(setq wname2 ename) 

);progn 

(progn ; else 

(write-line ''\nSelectie van aangrenzende wanden onduidelijk.") 

(if(= wallnum I) 

(progn 

(redraw wnarne I 3) 

(write-line ''\nGestippelde wand is geselecteerd. ")) 

(setq enarne (car (entsel "\nSclcctecr de aangrcnzcnde wand ('enter' voor geen) "))) 

(if(= wallnum 0) 

(setq wnamel ename 

wname2 (car (entsel "en de andcre aangrcnzende wand ('enter' voor geen) : "))) 

(setq wname2 cname) 

(setq continue nil) 

);progn else 

);if compare 

);progn and 

);if and 

(if (and(= (cdr (assoc O entlist)) "SOLID") 

(J= (cdr (assoc 39 entlist)) 2480.0)) 

(command "erase" enarne "") 



(setq cnt (1 + cnt)) 

);while 

(if (and wname 1 wname2) 

(progn 

~e~Mawnamelwname2) 

(command "erase" deumame wnamel wname2 "" 

"layer" "s" lay "" 

"elev" (nos elev 2 I) (rtos thick 2 1) 

"solid" pl I p21 p3 l p41 "") 

);progn if 

(progn ;else 

(command "erase" deumame "") 

(if wnamel 

(single wname l) 

(if wname2 

(single wname2) 

);progn else 

);ifwnamel wname2 

(setvar "cmdecho" l) 

(princ) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
;Verwijdert geselecteerde buitendeur/kozijn en smelt de wand dicht 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

(defun delwind ( / windname sssolid entlist binum bunum cnt 

elev thick lay dummy) 

(setvar "cmdecho" 0) 

~etwind) 

(setq windname ename) 

(setq wnamel nil wname2 nil) 
(setq sssolid (ssget "C' wpl wp2)) 

(setq cnt 0 

binum 0 

bunum 0) 

(while (setq ename (ssname sssolid cnt)) 

(setq entlist (entget ename)) 

(if (or(= (substr (cdr (assoc 8 entlist)) 3 2)"22") 

(= (substr (cdr (assoc 8 entlist)) 3 2) "21 ") 

(= (substr (cdr (assoc 8 entlist)) 3 3) "30B")) 

(if (and(= (cdr (assoc 0 entlist)) "SOLID") 

(> (cdr (assoc 39 entlist)) 2200.0)) 

(progn 

(if(= (substr (cdr (assoc 8 entlist)) 3 2) "22") 

(if(= bunum 0) 

(setq buwalll ename bunum 1) 

(setq buwall2 ename) 

(if(= (substr (cdr (assoc 8 entlist)) 3 2) "21 ") 

(if(= binum 0) 

(setq biwalll ename binum 1) 

(setq biwall2 ename) 



);if 

) 

);progn 

(command "erase" ename "") 

(setq cnt (1 + cnt)) 

(getdata buwalll buwall2) 

(command "erase" windname buwalll buwall2 "" 

"layer" "s" lay "" 

"elev" (rtos elev 2 1) (rtos thick 2 1) 

"solid" pll p21 p31 p41 "") 

(getdata biwalll biwall2) 

(command "erase" windname biwalll biwall2 "" 

"layer" "s" lay "" 

"elev" (rtos elev 2 1) (rtos thick 2 1) 

"solid" pl 1 p21 p3 l p4 l "") 

(princ) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
;Vindt coordinaten van te sluiten muur 

;••··································································· 
(defun getdata (enamel ename2) 

(setq walll (entget enamel) 

wall2 (entget ename2) 

pl I (cdr (assoc 10 wall!)) 

p21 (cdr (assoc 11 wall!)) 

p31 (cdr (assoc 12 wall I)) 

p41 (cdr (assoc 13 wall!)) 

pl2 (cdr (assoc 10 wall2)) 

p22 (cdr (assoc 11 wall2)) 

p32 (cdr (assoc 12 wall2)) 

p42 (cdr (assoc 13 wall2)) 

elev (nth 3 (assoc 10 wall2)) 

thick (cdr (assoc 39 wall2)) 

lay (cdr (assoc 8 wall2))) 

(if(> (distance pl2 p22) (distance p12 p32)) 

(setq dummy p32 

p32p22 

p22dummy 

(if(> (distance pl 1 p21) (distance pll p31)) 

(setq dummy p31 

p31 p21 

p21 dummy 

(if(> (distance p31 p12) (distance pll pl2)) 

(setq dummy p31 

p31 pll 

pll dwnmy 

dummyp41 



p41 p21 

p21 dwnmy) 

(if(> (distance p31 p12) (distance p31 p32)) 

(setq p31 pl2 

p41 p22) 

(setq p3 I p32 

p41 p42) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
;In geval van I aangrenzende mu·ur dient 1 wand opgerekt tc worden 

;••··································································· 
(defun single(ename / pl 1 p21 p31 p41 wall elev thick lay dwnmy) 

(setq wall (entget ename) 

pl 1 (cdr (assoc 10 wall)) 

p21 (cdr (assoc 11 wall)) 

p3 I (cdr (assoc 12 wall)) 

p41 (cdr (assoc 13 wall)) 

elev (nth 3 (assoc 10 wall)) 

thick (cdr (assoc 39 wall)) 

lay (cdr (assoc 8 wall))) 

(if (> (distance p3 I inspnt) (distance pl I inspnt)) 

(setq dummy p3 I 

p31 pll 

pll dummy 

dummyp41 

p41 p21 

p21 dummy) 

(setqp31 (polarp31 (angle pl I p31)(+5.0breed)) 

p41 (polar p41 (angle p21 p41) (+ 5.0 breed))) 

(command "erase" ename '"' 

"layer" "s" lay"" 

"elev" (nos elev 2 I) (nos thick 2 1) 

"solid" pll p21 p31 p41 "") 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
; Verplaatsen van binnenkozijnen 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

(defun movebi 0 

(getdoor) 

(move-it) 

(princ) 



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
;Verplaatsen van buitenkozijnen 

;••··································································· 
(defun movebu 0 

(getwind) 

(move-it) 

(princ) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
; Verplaats deur en test of deu in de wandpgerekt valt 

;••··································································· 
(defun move-it ( /movepl movep2 cnt ok sssolid ename entlist al a2 dummy 

pl p2 p3 p4 p3t p4t dx dy) 

(setvar "ORTIIOMODE" I) 

(setq movepl (modulp (getpoint ''\nVerplaats van bier"))) 

(setq movep2 (modulp (getpoint movepl "\ntot hier "))) 

(setvar "ORTIIOMODE" 0) 

(setq dx (· (nth O movep2) (nth O movepl)) 

dy (·(nth I movep2) (nth I movepl))) 

(setq sssolid (ssget "C' wpl wp2)) 

(setq ok "Y") 

(setq cnt 0) 

(while (and (setq ename (ssname sssolid cnt)) (= ok "Y")) 

(setq entlist (entget ename)) 

(if(= (cdr (assoc O entlist)) "SOUD") 

(progn 

);if 

(setq pl (cdr (assoc 10 entlist)) 

p2 (air (assoc 11 entlist)) 

p3 (air (assoc 12 entlist)) 

p4 (air (assoc 13 entlist))) 

(if(> (distance p3 wpl) (distance pl wpl}) 

(setq dummy pl 

pl p3 

p3 dummy 

dummyp2 

p2p4 

dummyp4) 

(setq p3t (list(+ (nth O p3) dx) (+ (nth I p3) dy) (nth 2 p3))) 

(setq p4t (list(+ (nth 0 p4) dx) (+ (nth I p4) dy) (nth 2 p4))) 

(setq al (norm (rtd (angle pl p3))) 

a2 (norm (rtd (angle pl p3t)))) 

(if (compare al a2) 

(setq ok "Y") 
(setq ok "N") 

) 

);progn 

(setq cnt (I+ cnt)) 

);while 

(if (= ok "Y") 

(progn 



(setvar "cmdecho" 0) 

(command "stretch" "c" wpl wp2 "" movepl movep2) 

(setvar "cmdecho" 1) 

);progn 

(write-line '"nDeur ligt buiten wand!") 

) 

(princ) 

;••··································································· 
; Verplaats deur met wand 

;••··································································· 
(defun movedrwl ( / movepl movep2) 

(getdoor) 

(setq movepl (modulp (getpoint "'nVerplaau van hier"))) 

(setq movep2 (modulp (getpoint movepl "'ntot hier "))) 

(setvar "andecho" 0) 

(command "move" "c" wpl wp2 "" movepl movep2) 

(setvar"andecho" 1) 

(princ) 



;••······································································· 
EX1RACT.LSP 

;••······································································· 
;••······································································· 
;Berekent bet volwne van alle solids van de lagen lay van laylist 

;••······································································· 
(defun extrvolO 

(setq vol 0.0) 

(foreach lay laylist 

(setq ss (ssget "X" (list (cons O "SOIID")(cons 8 lay)))) 

(if ss 

(progn 

(setq cnt 0) 

(while (setq ename (ssname ss cnt)) 

(setq vol(+ vol(* (distance (cdr (assoc 10 (entget ename))) 

(cdr (assoc 11 (entget ename)))) 

(distance (cdr (assoc 10 (entget ename))) 

(cdr (assoc 12 (entget ename)))) 

(cdr (assoc 39 (entget ename)))))) 

(setq cnt (1 + cnt)) 

);while 

);progn 

);if 

);foreach 

(setq vol(* vol 0.001 0.001 0.CXH)) 

(write-line (strcat ''fl Volume : "(rtos vol 2 2) "m3.")) 

(princ) 

;••······································································· 
;Hoofdfunctie kozijnstaat 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
(defun extrkoz:O 

(setq kozwidth 67.0 kozdepth 114.0) 

(setvar "andecho" 0) 

(extkoz; (list "1_30B" "2_30B" "3_30B" "1_30" "2_30" "3_30")) 

(command "layer" "f' "*" "t" "koz• ,0" "m" "kozstaat" "t" "0" "") 

(command "view" "r" "al") 

(command "insert" "alkoz" "0,0,0" "" "" "'') 

(command "layer" "t" "*koz• ,text•""") 

(setq pstart (list 600.0 l 1000.0 0.0)) 

( setq p _ins pstart) 

(foreach pair uselist 

(setq komame (car pair)) 

(readkoz:2) 

(command "layer" "t" "kozstaat" "s" "kozstaat" '"') 

(if(>=(+ breed (car p_ins)) 15500.0) 

(setq p_ins (list (carpstart) (- (cadrp_ins) 3200.0) 0.0)) 

{draw2dkoz) 

(command "layer" "t" "text25mm" "s" "text25mm" "") 

(command "text" "s" "25" (polar p_ins (dtr 270.0) ( + hheight 400.0)) 

"" {strcat "Naam : " (car pair))) 

(command "text" "s" "25" (polar p_ins (dtr 270.0) (+ hheight 500.0)) 

"" (strcat "Breedte:" (rtos breed 2 l) "mm")) 

(command "text" "1" "25" (polar p_ins {dtr 270.0) (+ hheight 600.0)) 

"" (strcat "Hoogte: "{rtos hheight 2 1) "mm")) 

(command "text" "s" "25" (polar p_ins (dtr 270.0) (+ hheight 700.0)) 



"" (strcat "Aantal : " (itoa (cadr pair)))) 

(setq p_ins (polar p_ins 0.0 (+ breed 900.0))) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
;Voor iedere lay van laylist warden de blacken gefilterd 

;••······································································· 
(defllll extkoz(laylist) 

(setq blocklist '0) 
(foreach lay laylist 

(setq ss (ssget "X" (list (oons 0 "INSERT')(cons 8 lay)))) 

(if ss 

(progn 

(setq cnt 0) 

(while (setq enarne (ssnarne ss cnt)) 

(setq elist (entget ename) 

bname (strcase (air (assoc 2 elist)) 1)) 

;(if(= (substr bname 1 4) "bidr") 

(setq blacklist (append blacklist (list bnarnc))) 
;) 

(setq cnt (I+ cnt)) 

);while 

);progn 

);if 

);foreach 

(setq cnt 0) 

(setq pastlist 'O) 

(setq uselist 'O) 

(while (setq bname (nth cnt blacklist)) 

(if (not (member bnarne pastlist)) 

(progn 

);if 

(setq splitlist blacklist) 

(setq pastlist (append pastlist (list bnarne))) 

(setq num_of_bl 0) 

(while (setq splitlist (cdr (member bnarnc splitlist))) 

(setq num_of_bl (1 + num_of_bl)) 

);while 

(setq uselist (append uselist (list (list bnarne num_of_bl)))) 

);progn 

(setq cnt (I+ cnt)) 

);while 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
;Tekent kozijnaanzicht en -<loorsneden 

;••······································································· 
(defllll draw2dkoz() 

(setq pl p_ins 

p2 (polar p_ins 0.0 breed) 

p3 (polar p2 (dtr 270.0) hheight) 

p4 (polar p_ins (dtr 270.0) hheight) 

pla (polar pl (dtr 270.0) kozwidth) 

p2a (polar p2 (dtr 270.0) kozwidth) 

p3a (polar p3 (dtr 90.0) kozwidth) 

p4a (polar p4 (dtr 90.0) kozwidth) 

plb (polar pl 0.0 kozwidth) 



p2b (polarp2 (dtr 180.0) kozwidth) 

p3b (polar p3 (dtr 180.0) kozwidth) 

p4b (polar p4 0.0 kozwidth) 

plb (inters plb p4b pla p2a) 

p2b (inters p2b p3b pla p2a) 

p3b (inters p2b p3b p4a p3a) 

p4b (inters pl b p4b p4a p3a) 

ps 1 (polar p 1 0.0 ( + breed 200.0)) 

ps2 (polar psl 0.0 kozdcpth) 

ps3 (polar ps2 (dtr 270.0) hheight) 

ps4 (polar ps3 (dtr 180.0) kozdepth) 

ps 1 a (polar ps 1 (dtr 270.0) kozwidth) 

ps2a (polar ps2 (dtr 270.0) kozwidth) 

ps3a (polar ps3 (dtr 90.0) kozwidth) 

ps4a (polar ps4 (dtr 90.0) kozwidth) 

pbl (polar pl (dtr 270.0) (+ hheight 200.0)) 

pb2 (polar pbl 0.0 breed) 

pb3 (polar pb2 (dtr 270.0) kozdepth) 

pb4 (polar pb3 (dtr 180.0) breed) 

pbla (polar pbl 0.0 kozwidth) 

pb2a (polar pb2 (dtr 180.0) kozwidth) 

pb3a (polar pb3 (dtr 180.0) kozwidth) 

pb4a (polar pb4 0.0 kozwidth) 

(command "pline" pl p2 p3 p4 "c" 

"pline" pla p2a "" 

"pline" p3a p4a "" 

"pline" pl b p4b "" 

"pline" p2b p3b "" 

"pline" psi "w" "2" "" ps2 ps2a psla "c" 

"hatch" "u" "45" "20" "" (entlast) "" 

"pline" ps3 ps4 ps4a ps3a "c" 

"hatch" "u" "45" "20" "" (entlaSl) "" 

"pline" ps la "w" "0" "" ps4a "" 

"pline" ps2a ps3a "" 

"pline" pbl "w" "2" "" pbla pb4a pb4 "c" 

"hatch" "u" "45" "20" "" (entlast) "" 

"pline" pb2 pb3 pb3a pb2a "c" 

"hatch" "u" "45" "20" "" (entlaSl) "" 

"pline" pbla "w" "O'' "" pb2a "" 

"pline" pb4a pb3a '"' 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
;Lccst KOWN.TAB en geeft de breedtc en hoogtc van muuropening 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
(defun readkoz2( / bd bname line) 

(setq bd (open "kozijn.tab" "r")) 

(while (setq line (read-line bd)) 

(if (and (/= (substr line 1 1) ";") 

(> (strlen line) 2)) 

(progn 

(setq bname (shorten (substr line 4 8))) 

(if(= bnamc komamc) 

(setq hheight (alOf (shorten (substr line 15 6))) 

breed (atof (shorten (substr line 22 6)))) 



(close bd) 

;••···························································· 
;Bewaan de kozijnstaat a1s apane tekening 

;••···························································· 
(defun savekozO 

(setq sskoz (ssget "x" (list (cons 8 "kozstaat")))) 

(setq sstext (ssget "x" (list (cons 8 "text25mrn")))) 

(if (and sskoz sstext) 

(progn 

(initget I) 

(setq kozfile (getstring ""1Geef naam van tekening : ")) 

(setq overwr "N") 

(while (and (findfile (strcat kozfile ".dwg")) (= overwr "N")) 

(initget I "J N") 

(sctq overwr (getkword '"nTekening bcstaat reeds. Ovcrschrijvcn? Gfn) : ")) 

(initget I) 

(if(= overwr "N") (setq kozfilc (gctstring '"nGccfnaam van tekcning : "))) 

(command "wblock" kozfile "" "0,0,0" sskoz sstext "" 

"view" "r" "plan" 

"layer" "t" "• " "s" "O" "") 

);progn 

(write-line ""1Geen entiteiten gevonden.") 

-······························································ . 
;Wist de kol.ijnstaat 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

( defun delkozO 

(setq sskoz (ssget "x" (list (cons 8 "kozstaat")))) 

(setq sstext (ssget "x" (list (cons 8 "text2Smrn")))) 

(if (and sskoz sstext) 

(command "erase" sskoz sstext "" 

"view" "r" "plan" 

"layer" "t" "*" "s" "O" "") 

(write-line '"nGeen cntiteiten gcvondcn. ") 



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
FILES.LSP 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

:••···················································· 
;Plaatst een bestaande tekcning als geexplodeerd block 

;in lege open tekening 

:••···················································· 
(defun getacad( / fname exist} 

(setvar "andecho" 0) 

(delent) 

(setq exist "N"') 

( while ( = exist '"N") 

(initget 1) 

(setq fname (getstring "Naam van tekening : ")) 

(if (findfile (strcat fname ".dwg")) 

(setq exist "Y") 

(write-line (strcat '\n" fname ".dwg bestaat nietl"}) 

(command "layer" "s" •·o-· "") 
(command "insen" (strcat "•" fname) "0,0,0" "" "") 

(setvar '"highlight" 1) 

(princ) 

;••···················································· 
;Bewaan de tekening als AutoCAD-file 

;••···················································· 
(defun putacad( / fname overwr) 

(setvar "andecho" 0) 

(setq overwr "N"') 

(while(= overwr "N") 

(initget 1) 

(setq fname (getstring "Naam van tekcning : ")) 

(if (findfile (strcat fname ".dwg")) 

(progn 

(initget 1 "J N") 

(setq overwr (getkword (strcat 

'\n" fname ".dwg bestaat reeds. Oversc:hrijven? (j/n) : "))) 

(setq overwr "J") 

)) 

(if (findfile (strcat fname ".dwg")) 

(command "save" fname "y") 

(command "save" fname) 

(write-line (strcat '\nTekening" fname ".dwg bewaard.")) 

(princ) 



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
;Schrijft ASCII-file 'file.DRW' met recordnummen van BLOCK. TAB 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

(defun mkwon (/ overwr fnarne fd rec cnt) 

(setq overwr "N") 

(while(= overwr "N") 
(initget 1) 

(setq fnarne (getstring "Naam van tekening : ")) 

(if (findfile (strcat fnarne ".drw")) 

(progn 

(initget I "IN'') 
(setq overwr (getkword (strcat "'fl" fnarne ".drw bestaat reeds. Overschrijven? (j/n) : "))) 

) 

(setq overwr "J") 

(setq fd (open (strcat fnarne ".drw") "w")) 

(write-line (strcat ";Tekening " fnarne ".drw") fd) 

(write-line "" fd) 

(foreach rec wonblist 

(write-line rec fd) 

(closefd) 

(write-line (strcat ''\nTekening " fnarne ".drw bewaard.")) 

(princ) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
;Leest ASCII-file 'file.DRW' met recordnummers van BLOCK.TAB 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
(defun getwon (/ exist fname fd ) 

(setq planlist ' O) 

(setvar "cmdecho" 0) 

(delent) 

(setq exist "N") 

( while ( = exist "N") 

(initget I) 

(setq fnarne (getstring "Naam van tekening : ")) 

(if (setq fd (open (strcat fnarne ".drw") "r")) 

(setq exist "Y") 

(write-line "'flDeze tekening bestaat nieL ") 

(while (setq line (read-line fd)) 

(if (and(/= (substr line I I)";") 

(> (strlen line) I)) 

(progn 

(setq rec (substr line 1 2)) 

(readbloc rec) 

);progn 

(close fd) 



;••···················································· 
;Bewaan de (gewijl.igde) planegrond als apane file 

:••···················································· 
(defWl putplan( / ss 1 ss2 ss3 ss4 ss5 ss6 ss7 ss8 ss9 planname overwr) 

(setvar "andecho" 0) 

(cond 

((= level 0.0) 

(setq oldplan (nth 0 planlist))) 

((= level 2700.0) 

(setq oldplan (nth 1 planlist))) 

((= level 5400.0) 

(setq oldplan (nth 2 planlist))) 

(initget 1 "J N") 

(setq newplan (getkword "Bewaren oorspronkelijke plattegrond? (j/n) : ")) 

(if ( = newplan "J") 

(progn 

(setq oldname planname) 

(setq overwr "N'') 

(while(= overwr "N") 

(initget 1) 

(setq planname (getstring "\nNaam van nieuwe plauegrond-tekening : ")) 

(if (findfile (strcat planname ".dwg")) 

(progn 

(initget 1 "J N") 

(setq overwr (getkword (strcal 

'"In" planname ".dwg bestaal reeds. Overschrijven? (j/n): "))) 

(setq overwr "J") 

);progn 

(setq planname oldplan) 

);if 

(cond 

((= level 0.0) (setq laywalll "1_ 44" 

laywall2 "1_ 44DR" 

laywa113 "1 _21 " 

laywall4 "1_22" 

Iaydoor "1_30" 

laywind "1_30B" 

laytrap "1_32" 

layterr "1_28" 

laybalcr "1_23BR")) 

((= level 2700.0)(setq laywalll "2_ 44" 

laywall2 "2_ 44DR" 

laywall3 "2_21" 

laywall4 "2_22" 

laydoor "2_30" 

laywind "2_30B" 

laytrap "2_32" 

layterr "2_28" 

laybalcr "2_23BR")) 

((= level 5400.0)(setq Iaywalll "3_ 44" 

laywall2 "3_44DR" 

laywall3 "3_21" 

laywall4 "3_22" 



laydoor "3_30" 

laywind "3_30B" 

laytrap "3 _32" 

layterr "3_28" 

laybalcr "3_23BR")) 

(setq ss1 (ssget "X" (list (cons 8 laywalll))) 

ss2 (ssget "X" (list (cons 8 laywall2))) 

ss3 (ssget "X" (list (cons 8 laywall3))) 

ss4 (ssget "X" (list (cons 8 laywall4))) 

ssS (ssget "X" (list (cons 8 laydoor))) 

ss6 (ssget "X" (list (cons 8 laywind ))) 

ss7 (ssget "X" (list (cons 8 laytrap ))) 

ss8 (ssget "X" (list (cons 8 layterr))) 

ss9 (ssget "X" (list (cons 8 laybalcr)))) 

(if (not (findfile (strcat planname ".dwg"))) 

(putline) 

(if ssl 

(progn 

(if (not ss2) (setq ss2 ss I)) 

(if (not ss3) (setq ss3 ssl)) 

(if (not ss4) (setq ss4 ssl)) 

(if (not ss5) (setq ss5 ss I)) 

(if (not ss6) (setq ss6 ss I)) 

(if (not ss7) (setq ss7 ss 1)) 

(if (not ss8) (setq ss8 ss I)) 

(if (not ss9) (setq ss9 ss I)) 

(if (findfile (strcat planname ".dwg")) 

(command "wblock" (shorten plaMame) "y" "" "0,0,0" 

(command "wblock" (shorten planname) "" "0,0,0" 

(command "u") 

) 

ss 1 ss2 ss3 ss4 ss5 ss6 ss7 ss8 ss9 "") 

ss I ss2 ss3 ss4 ss5 ss6 ss7 ss8 ss9 "") 

(write-line (strcat ''nPlauegrond bewaard als" (shorten plaMarne) ".dwg.")) 

(princ) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
;Verwijden alle entiteiten uit database 

;••···················································· 
(defun delentO 

(while (setq cname (entlast)) 

(entdel ename) 



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
IOMNU.l.SP 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

;••··································································· 
;Aan de hand van 'chclist' wordtin LAAG.TAB corresponderende componenten 

;gezocht.Het rec.nummer van dit component wordt vervolgcns gezocht in 

;BLOCK.TAB. De rec.nwnrnen van bijbehorende blocken worden in 'wonblist 

;geplaatst. READ BLOC leest en insert dczc blocken. 

;••··································································· 
(defun iomnu( / ld typolog huish gezin woonact binncn individ groep 

archit orde 1n ln2 rec list) 

(setvar "andecho" 0) 

(setq wonblist 'O) 

(setq planlist 'O) 

(setq Id (open "laag.tab" "r")) 

(while (setq 1n (read-line Id)) 

(if (and (> (strlen In) 2) 

(/= (substr 1n I I) ";")) 

(progn 

(setq typolog (makelist (substr 1n 23 8)) 

huish (makelist (substr 1n 32 11)) 

gezin (makelist (substr 1n 44 11)) 

woonact (makelist (substr 1n 56 5)) 

binnen (makelist (substr 1n 62 8)) 

individ (makelist (substr 1n 71 17)) 

groep (makelist (substr 1n 89 11)) 

archit (makelist (substr 1n 101 14)) 

orde (makelist (substr 1n 116 5))) 

(if (and (member (nth 0 chclist) typolog) 

(member (nth 1 chclist) huish ) 

(member (nth 2 chclist) gezin ) 

(member (nth 3 chclist) woonact) 

(member (nth 4 chclist) binnen ) 

(member (nth 5 chclist) individ) 

(member (nth 6 chclist) groep ) 

(member (nth 7 chclist) archit ) 

(member (nth 8 chclist) orde ) 

(progn 

(setq record (substr 1n 1 2)) 

(setq bd (open "block.tab" "r")) 

(while (setq ln2 (read-line bd)) 
(if (and U= (substr ln2 1 1) ";") 

(> (slrlen ln2) 2) 

(< (slrlen ln2) 74)) 

(progn 

(setq reclist (makelist (substr ln2 44 (· (slrlen ln2) 43)))) 

(if (member record rcclist) 

(setq record2 (substr ln2 1 2) 

wonblist (append wonblist (list record2))) 

);if member 



);if ln2 

);while ln2 

(close bd) 

);prognl 

);ifl 

);progn 

);if";" 

);while l 

(close ld) 

);progn 

(if(= (length wonblist) 12) 

(foreacli record2 wonblist (readbloc record2)) 

(write-line 

"\nSony. Deze bewonersspecificatie is nog niet in database verwerkL ") 

) 

(princ) 

) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
;Voegt nieuwe plattegrondnaam toe aan BLOCK.TAB 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

(defun putlineO 

(setq bd (open "block.tab" "r")) 

(while (setq In (read-line bd)) 

(if (and(/= (substrln l 1) ";") 

(> (strlm ln) 2) 

(progn 

(setq bname (shorten (substr In 4 9))) 

(if(= oldplan bname) (setq okline In 

(setq recnum (substr In l 2)) 

) 

(close bd) 

(setq planlist (subst planname oldplan planlist)) 

(setq newrec (itoa (l + (atoi recnum)))) 

(setq wonblist (subst newrec parent wonblist)) 

(setq newline (substr okline 15)) 

parent (substr ln l 2)) 

(while(/= (strlm planname) 8) (setq planname (strcat planname" "))) 

(setq newline (strcat newrec" •• planname " " newline)) 

(while(/= (strim newline) 73) (setq newline (strcat newline""))) 

(setq newline (strcat newline parent)) 

(setq bd (open "block.tab" "a")) 
(write-line newline bd) 

(close bd) 

(princ) 



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
MOVETEST.l.SP 

:••···················································· 

:••···················································· 
;Verplaatst wand en test op doorsnijding 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

(defun me(/movepl movcp2) 

(setq choice "negat") 

(cond 

((= level 0.0)(setq sellay "1_ 44")) 

((= level 2700.0)(setq sellay "2_ 44")) 

((= level 5400.0)(setq sellay "3_ 44")) 

) 

(setq wall (selectl "'-nSelecteer wand " "S011D" sellay)) 

(setq wname cname) 

(setq movepl (modulp (getpoint '\nGeef verplaatsing : "))) 

(setq movep2 (modulp (getpoint movepl '\nTweede punt: "))) 

(command "move" wname "" movepl movep2) 

(testing) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
;Verplaatst wand modulair 

:••···················································· 
(defun movew( / movepl movep2) 

(cond 

((= level 0.0)(setq sellay "1_ 44")) 

((= level 2700.0)(setq sellay "2_ 44")) 

((= level 5400.0)(setq sellay "3_ 44")) 

) 

(setq wall (selectl "\nSelecteer wand " "S011D" sellay)) 

(setq wname cname) 

(setq movepl (modulp (getpoint '\nGeef verplaatsing : "))) 

(setq movep2 (modulp (getpoint movepl '\nTweede punt:"))) 

(command "move" wname "" movepl movep2) 

(princ) 

:••···················································· 
;Testen van wand op doorsnijding en modulairc plaatsing 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
(defun test wall(/ movepl movep2) 

(setq choice "negat") 

(cond 

((= level 0.0)(setq sellay "1_ 44")) 

((= level 2700.0Xsetq sellay "2_ 44")) 

((= level 5400.0)(setq sellay "3_ 44")) 

) 

(setq wall (selectl '\nSelecteer wand " "S011D" sellay)) 

(setq wname ename) 

(testing) 

(princ) 



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

PLACEDR.~P 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
;Selecteert wand en geeft gegevens over wand 

:••···················································· 
(defun selectl(askq / dwnmy) 

(setq wall (select askq "SOLID")) 

(setq wname enarne) 

(setq elev (nth 3 (assoc 10 wall)) 

thick (cdr (assoc 39 wall)) 

som (+ elev thick) 

lay (cdr (assoc 8 wall)) 

pl (cdr (assoc 10 wall)) 

p2 (cdr (assoc 11 wall)) 

p3 (cdr (assoc 12 wall)) 

p4 (cdr (assoc 13 wall))) 

(if(> (distance pl p2) (distance pl p3)) 

(setq dummy p3 

p3 p2 

p2dummy 

(setq orwand (rtd (angle pl p3))) 

(if (or(= orwand 180.0) (= orwand 270.0)) 

(setq dummy p3 

p3 pl 

pl dummy 

dummyp4 

p4p2 

p2dummy 

orwand (rtd (angle pl p3))) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
;Maakt een muuropening. Hoogte ligt vast, breedte is vrij 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
(defun hole(/ awpnt endpnt ptal ptbl pta2 ptb2 acut) 

(initget I) 

(setq helev level) 

(initget 1) 

(setq hheight 2 I 55.0) 

(initget I) 

(setq pta I (modulp (getpoint "'d'laau van opening : "))) 

(setvar "ORTIIOMODE" I) 

(initget 1) 

(setq ptbl (modulp (getpoint ptal "\nBrccdte: ")) 

acut (+ (angle pl p3) (dtr 90.0)) 

pta2 (polar ptal acut 10) 

ptb2 (polar ptb I acut 10) 

pl (3d2d pl) 

p2 (3d2d p2) 



p3 (3d2d p3) 

p4 (3d2d p4) 

ptaa (inters p I p3 pta I pta2 nil) 

ptab (inters p2 p4 pta I pta2 nil) 

ptba (inters pl p3 ptbl ptb2 nil) 

ptbb (inters p2 p4 ptbl ptb2 nil)) 

(if (and (inters pl p3 ptaa ptab} (inters pl p3 ptba ptbb}} 

(openwall} 

(write-line "'oMuuropcning past niet in wand!") 

(princ) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
;Plaats deur en test of dezc in de wand valt 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
(defun placcdr( / awpnt drpnt angdr drpnt draai ptal ptbl pta2 ptb2 

acut bip bipstr) 

(readkoz) 

(initget l) 

(setq awpnt (modulp (getpoint '\nPlaats van buitenkant stijl bij scharnierpunt : "))) 

(initget l} 

(setvar "ORIBOMODE" 0) 

(setq drpnt (getpoint awpnt ''\nDraairichting : ")) 

(setq angdr (· (rtd (angle awpnt drpnt}} orwand)) 

(setq drpnt (polar awpnt (dtr angdr) l 000.0)) 

(if(< (nth 0 drpnt} (nth 0 awpnt}} (setq orwand (+ orwand 180.0))) 

(if (or (and (< (nth l drpnt} (nth l awpnt}) 

(> (nth O drpnt} (nth O awpnt}}) 

(and (> (nth l drpnt} (nth l awpnt)) 
(< (nth O drpnt) (nth O awpnt)})) 

(setq draai "r") 

(setq draai "l") 

(setq pta 1 awpnt 

ptbl (polar ptal (dtr orwand) breed) 

acut ( + orwand 90.0) 

pta2 (polar pta 1 (dtr acut} 10) 

ptb2 (polar ptbl (dtr acut} 10) 
pl (3d2d pl} 

p2 (3d2d p2) 

p3 (3d2d p3} 

p4 (3d2d p4) 

ptaa (inters pl p3 ptal pta2 nil) 

ptab (inters p2 p4 pta I pta2 nil) 

ptba (inters pl p3 ptbl ptb2 nil) 

ptbb (inters p2 p4 ptb l ptb2 nil)) 

(if (and (inters pl p3 ptaa ptab} (inters pl p3 ptba ptbb)} 

(progn 

(setq bip (polarptaa (angle ptaa ptab} 45.0)) 

(setq bipstr (strcat (rtos (nth O bip}) "," (rtos (nth l bip)))) 

(if(<= (strlen komame) 7) (setq oldkoz komame) (setq komame oldkoz)) 

(if(= draai "I") 

(setq komame (strcat komame "I")) 

(setq komame (strcat komame "r")) 

(openwall) 



(setvar "cmdecho" 0) 

(cond 

((= level 0.0)(command "layer" "m" "1_30" "")) 

((= level 2700.0Xcommand "layer" "m" "2_30" "")) 

((= level 5400.0)(command "layer" "m" "3_30" "")) 

) 

(command "elev" (nos helev 2 1) "0.0") 

(command "insert" komame bipstr ""••(nos orwand 2 1)) 

(setvar "cmdecho" 1) 

);progn 

(write-line "'loDeur ligt buitcn de wand I") 

(princ) 



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
REKOP.LSP 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
;••···················································· 
;Selecteert een wand en geeft gegevens 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
(defun rekO 

(setq choice "posit") 

(cond 

((= level 0.0Xsetq sellay "1_ 44")) 

((= level 2700.0)(setq sellay "2_ 44")) 

((= level 5400.0)(setq sellay "3_ 44")) 

) 

(setq walll (select '\nRelc wand" "SOLID")) 

(setq wnamel ename) 

(setq elev (nth 3 (assoc 10 wall))) 

thick (cdr (assoc 39 walll)) 

lay (cdr (assoc 8 walll )) 

pl (cdr (assoc 10 wall))) 

p2 (cdr (assoc 11 walll)) 

p3 (cdr (assoc 12 walll)) 

p4 (cdr (assoc 13 walll))) 

(if(> (distance pl p2) (distance pl p3)) 

(setq dummy p3 

p3 p2 

p2dummy 

;••······························································ 
;Selecteen de wand tot welke de eerste wand opgerekt moet worden 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
(defun totwandO 

(rek) 

(setq wall2 (select "tot deze wand " "SOLID")) 

(calc nil) 

(setvar "cmdecho" 0) 

(command "erase" wnamel "" 

"layer" "s" lay "" 

"elev" (nos elev 2 1) (nos thick 2 1) 

"solid" pl p2 p3 p4 "") 

(princ) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
;Geeft punt tot welke de eerste wand opgerekt moet worden 

;••······················································ 
(defun totpunt( / angwall) 

(rek) 

(setq angwall (nd (angle pl p3))) 

(initget 1) 

(setq p ls (getpoint "lo tot aan dit punt : ")) 



(setq p3s (polar pis (dtr (+ angwall 90.0)) 1000.0)) 

(setq p2s pis p4s p3s) 

( setq prek I) 

(calc nil) 

(setq prek nil) 

(setvar "andecho" 0) 

(command "erase" wnamel "" 

"layer" "s" lay "" 

"elev" (nos elev 2 1) (nos thick 2 1) 

"solid" pl p2 p3 p4 "") 

(princ) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
;Breekt muur open aan de hand van gegevens aver kozijn uit tabel 

;Muren smaller dan 10mm worden niet getekend. 10mm is willelceurig 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

(defun openwall( / tpanl epan2 tpan2 dummy) 

(if(> (distance pl ptaa) (distance pl ptba)) 

(setq dummy ptaa 

ptaa ptba 

ptba dummy 

dummyptab 

ptabptbb 

ptbbdummy) 

(setq tpanl (- helev elev) 

epan2 ( + elev tpan 1 hheight) 

tpan2 (- som epan2)) 

(command "erase" wname "" 

"layer" "s" lay '"') 

(if(> (distance pl ptaa) 10.0)(command "elev" (nos elev 2 I) (nos thick 2 1) "solid" pl p2 ptaa ptab "")) 

(if(/= tpanl 0.0)(command "elev" (nos elev 2 !)(nos tpanl 2 1) "solid" ptaa ptab ptba ptbb "")) 

(if(/= tpan2 0.0)(command "elev" (nos epan2 2 I) (nos tpan2 2 I) "solid" ptaa ptab ptba ptbb "")) 

(if(> (distance ptba p3) 10.0)(command "elev" (nos elev 2 I) (nos thick 2 1) "solid" ptba ptbb p3 p4 "")) 



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
SP.LSP 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
;••··································································· 
(defim s ( / bip bipsu wnamel wname2 dummy walll wall2) 

(select2w) 

(readkoz) 

(if(= (- helev level) 0.0)(setq extra 0.0)(setq extra 130.0)) 

(setq th-sil.11 (- helev elevl)) 

(setq th-si112 (- helev clev2 extra)) 

(setq elevtop (+ level htop)) 

(setq th-top! (-(+elev! thick!) elevtop)) 

(setq th-top2 (- (+ elev2 thick2) elevtop)) 

(command "elev" (nos level 2 1) "0.0") 

(if(= (substr kozname 1 1) "k") 

(progn 

(initget 1) 

(setq pta I (modulp (getpoint ''\nP!aats van kozijn : "))) 

(setvar "ORTIIOMODE" I) 

(initget 1) 

(setq ptor (nd (getangle pta I ''\nOrientatie : "))) 

) 

(getdraai) 

(setq ptbl (modulp (polar ptal (dtr ptor) breed))) 

(orientwl) 

(setq acut (dtr (+ orwand 90.0)) 

pta2 (polar pta I acut 10.0) 

ptb2 (polar ptbl acut 10.0)) 

(hole2 pll p21 p31 p41) 

(setq paal (nth 0 4plist) 

pabl (nth I 4plist) 

pba I (nth 2 4plist) 

pbb I (nth 3 4plist)) 

(hole2 pl2 p22 p32 p42) 

(setq paa2 (nth 0 4plist) 

pab2 (nth I 4plist) 

pba2 (nth 2 4plist) 

pbb2 (nth 3 4plist)) 

(if ( and (inters p 11 p3 l paa l pab l )(inters p 11 p3 I pba l pbb l) 

(inters pl2 p32 paa2 pab2) (inters pl2 p32 pba2 pbb2)) 

(progn 

(cond 

((= orient "Z") 

(if (compare (nd (angle paal pabl)) 90.0) 

(setq bip paal) 

(setq bip pabl) 

(( = orient "N") 

(if (compare (nd (angle paal pabl)) -90.0) 

(setq bip paal) 

(setq bip pabl) 



((= orient "O") 

(if (compare {rtd (angle paal pabl}} 180.0) 

( setq bip paa 1) 

(setq bip pabl) 

(( = orient "W") 

(if (compare (rtd (angle paal pabl)) 0.0) 

( setq bip paa 1) 

(setq bip pabl) 

(setq bipstr (strcat (nos {nth 0 bip)) "," (nos {nth 1 bip)))} 

(command "erase" wnamel wname2 '"') 

(openwalll pl 1 p21 p31 p41 paal pabl pbal pbbl Jayl elevl thickl th-silll th-top!) 

(openwalll pl2 p22 p32 p42 paa2 pab2 pba2 pbb2 Jay2 elev2 thick2 th-sill2 th-top2) 

(cond 

((= level 0.0)(command "layer" "m" "1_30B" "")) 

((= level 2700.0)(command "layer" "m" "2_30B" "")) 

((= level 5400.0)(command "layer" "m" "3_30B" "")) 

) 

(command "elev" {rtos (+ th-silll elevl) 2 1) "0.0") 

(command "insert" komame bipstr """"(nos(+ dang orwand} 2 1)) 

};progn 

(write-line ''\nMuuropening past niet in wand!") 

);if 

(if(= (substr komame I 2) "bu") (setq komame oldkoz)) 

(setvar "ORIBOMODE" 0) 

(princ) 

;••··································································· 
;Selecteert binnen- en buitenspouwblad 

;••··································································· 
(defun select2wO 

(setvar "cmdecho" 0) 

(setq wnamel nil wname2 nil walll nil wall2 nil) 

(cond 

((= level 0.0)(setq sellay "1_21 ")) 

((= level 2700.0)(setq sellay "2_21 ")) 

((= level 5400.0)(setq sellay "3_21")) 

) 

(setq thick 0.0) 

(while(< thick 2200.0) 

(setq wall I (selectl "Selecteer binnenspouwblad " "SOLID" sellay)) 

(setq thick (cdr (assoc 39 walll))) 

(if(< thick 2200.0) (write-line ""1De1.e wand heeft een te geringe hoogtel")) 

(sctq wnamel ename wname2 wnamel) 

(redraw wnamel 3) 

(cond 

((= level 0.0)(setq sellay "1_22")) 

((= level 2700.0)(setq sellay "2_22")) 

((= level S400.0)(setq sellay "3_22")) 



(setq thick 0.0) 

(while (eq wnamel wname2) 

(while (< thick 2200.0) 

(setq wa112 (selectl "en buitenspouwblad : ""SOLID" sellay)) 

(setq thick (cdr (assoc 39 wall2))) 

(if ( < thick 2200.0) 

(write-line ''\nDeze wand heeft ccn te geringe hoogtel") 

(progn 

(setq wname2 cname) 

(if (eq wnamel wname2) (write-line "\nReeds geselecteerdl")) 

) 

(redraw wnamel 4) 

(setq lay! (cdr (assoc 8 wall!)) 

lay2 (air (assoc 8 wall2))) 

(if(= (substrlayl 3 2) "22") 

(setq dummy wall! 

walll wall2 

wall2 dummy) 

(setq elev I (nth 3 (assoc 10 wall!)) 

thick I (cdr (assoc 39 walll)) 

lay! (air (assoc 8 wall!)) 

pll (air (assoc 10 walll)) 

p21 (air (assoc 11 wall!)) 

p31 (air (assoc 12 walll)) 

p41 (air (assoc 13 walll)) 

elev2 (nth 3 (assoc 10 wall2)) 

thick2 (cdr (assoc 39 wall2)) 

lay2 (air (assoc 8 wall2)) 

pl2 (air (assoc 10 wall2)) 

p22 (air (assoc 11 wall2)) 

p32 (cdr (assoc 12 wall2)) 

p42 (air (assoc 13 wall2)) 

htop 2100.0) 

(testwall p II p2 I p3 I p4 I) 

(setq pl I (nth O 4plist) 

p21 (nth I 4plist) 

p3 I (nth 2 4plist) 

p4 I (nth 3 4plist)) 

(testwall p12 p22 p32 p42) 

(setq pl2 (nth O 4plist) 

p22 (nth I 4plist) 

p32 (nth 2 4plist) 

p42 (nth 3 4plist)) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
; Vindt de orientatie van de wand en bepaalt de plaatsing van het kozijn 

;••··································································· 
(defun oricntwl( / dummy) 

(cond 

((compare orwand 0.0) 

(if(> (nth I pl I) (nth I pl2)) 

(progn 

(if (not (compare orwand ptor)) 



(setq dummy ptbl 

ptbl p1al 

put dummy) 

) 

(setq dang 0.0 

orient "Z") 

(progn 

(if (compare orwand ptor) 

(setq dummy ptbl 

ptbl ptal 

p1al dummy) 

(setq dang 180.0 

orient "N") 

((compare orwand 90.0) 

)) 

(if(< (nth O pl I) (nth O p12)) 

(progn 

(if (not (compare orwand ptor)) 

(setq dummy ptbl 

ptbl ptal 

p1al dummy) 

) 

(setq dang 0.0 

orient "O"') 

(progn 

(if (compare orwand ptor) 

(setq dummy ptbl 

ptbl ptal 

ptal dummy) 

(setq dang 180.0 

orient "W") 

-····································································· 
;Zet hoekpunten in goede volgorde en normaliseen de hock van de wand 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
(defun testwall (pa pb pc pd/ dummy) 

(if(> (distance pa pb) (distance pa pc)) 

(setq dummy pc pc pb pb dummy 

) 

(setq orwand (norm (nd (angle pa pc)))) 

(if (or (compare orwand 180.0) (compare orwand 270.0)) 

(setq dummy pc pc pa pa dummy 

dummy pd pd pb pb dummy 

orwand (norm (nd (angle pa pc)))) 

(setq 4plist (list pa pb pc pd)) 



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
;Berekent de coordinaten van de opening 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

(defun hole2 (pa pb pc pd/ paa pab pba pbb} 

(setq pa (3d2d pa) 

pb (3d2d pb) 

pc (3d2d pc) 

pd (3d2d pd) 

paa (inten pa pc pta 1 pta2 nil) 

pab (inten pb pd ptal pta2 nil) 

pba (inten pa pc ptbl ptb2 nil) 

pbb (inten pb pd ptbl ptb2 nil) 

4plist (list paa pab pba pbb )) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
;Maakt een muuropening 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

(defun openwalll (pl p2 p3 p4 paa pab pba pbb lay 

elev thick th-sill th-top / dummy) 

(if(> (distance pl paa) (distance pl pba)) 

(setq dummy paa 

paa pba 

pba dummy 

dummypab 

pabpbb 

pbbdummy) 

(command "layer" "s" lay"") 

(if(> (distance pl paa) 10.0) 

(command "elev" (nos elev 2 1) (nos thick 2 1) 

"solid" pl p2 paa pab '"')) 

(if(> th-silll 0.0) 

(command "elev" (nos elev 2 1) (nos th-sill 2 1) 

"solid" paa pab pba pbb "") 

(if(> th-top 0.0) 

(command "elev" (nos elevtop 2 1) (nos th-top 2 1) 

"solid" paa pab pba pbb "") 

(if(> (distance pba p3) 10.0) 

(command "elev" (nos elev 2 1) (nos thick 2 1) 

"solid" pba pbb p3 p4 "")) 

;••··································································· 
;Vraagt kozijnafmetingen 

;••··································································· 
(defun windspecO 

(setq ok "N" stop "N") 

(while (and(= ok "N"X= stop "N")) 

(initget (+ 1 2 4)) 



(selq breed (getreal ''\nKozijn specificaties.\nBreedte (mm) : ")) 

(setq breed (- breed (rem breed 100.0))) 

(inilgel (+ 1 2 4)) 

(setq hheighl (getreal '\ruloogle (max 2100 mm) : ")) 

(setq hheight (- hheight (rem hheight 100.0))) 

(setq helev (- 2100.0 hheight)) 

(setq komame (slrcal "k" (nos(/ breed 100.0) 2 0) "x" 

(rtos (/ hheighl 100.0) 2 0))) 

(if (findfile (strcat komame ".dwg")) 

(progn 

(write-line "\nKozijn met deu afmetingen staat in bibliotheek. ") 

(setq stop "Y") 
) 

(progn 

(initgel "N J") 

(setq ok (getkword 

(strcat "\nHoogte vensterbank " 

(rtos helev 2 0) "\nOK ? (j/n) <j> : "))) 

(if (not ok) (selq ok "J")) 

) 

(if ( = Slop "N") 

(progn 

(makekoz) 

(pulkoz) 

(setq helev (+ level helev)) 

(menucrnd "S=Gevel") 

:••········································································ 
;Tekenl kozijn in 3D 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
(defun makekoz 0 

(setvar "andecho" 0) 

(setq kdik 67 .0) 

(setq kdiep 114.0) 

(setq lo '(0.0 0.0 0.0)) 

(setq rb (list breed 0.0 hheight)) 

(setq lox (car lo) 

Joy ( cadr lo) 

1oz (caddr lo) 

rbx (car rb) 

rby (cadr rb) 

rbz (caddr rb) 

breedte (- rbx lox) 

hoogte (- rbz 1oz) 

tushoogte (- hoogte (* kdilc 2)) 

kpl (list lox Joy) 

kp2 (list lox (- Joy kdiep)) 

kp3 (list ( + lox breedte) Joy) 

kp4 (list ( + lox breedte) (- Joy kdiep)) 

kp5 (list ( + lox kdilc) Joy) 

kp6 (list(+ lox kdilc) (- Joy kdiep)) 

kp7 (list(+ lox (- breedte kdilc)) Joy) 

kp8 (list(+ lox (- breedte kdilc)) (- loy kdiep)) 

kp9 (list(+ lox kdilc) (- Joy (Jkdiep 2.0))) 



kpl0 (list(+ lox (- breedte kdik)) (- loy (J kdiep 2.0)))) 

(command "layer" "m" "30BK" "") 

(command "elev" (rtos 1oz 2 1) (rtos kdik 2 1)) 

(command "solid" kpl kp2 kp3 lcp4 "") 

(setq kozset (ssadd (entlast))) 

(command "elev" (rtos (-rbzkdik) 21) (rtos kdik 2 1)) 

(command "solid" kpl kp2 kp3 lcp4 "") 

(setq kozset (ssadd (entlast) kozset)) 

(command "elev" (rtos (+ 1oz kdik) 2 1) (rtos tushoogte 2 1)) 

(command "solid" kpl kp2 kp5 kp6 "") 

(setq kozset (ssadd (entlast) kozset)) 

(command "solid" kp7 kp8 kp3 lcp4 "") 

(setq kozset (ssadd (entlast) kozset)) 

(command "layer" "m" "34" "") 

(command "solid" kp9 kp9 kpl0 kpl0 "") 

(setq kozset (ssadd (entlast) kozset)) 

(drawsill) 

(command "layer" "s" "0" "" 

"wblock" komame "" "0,0,0" kozset "") 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
;Tekcnt dorpel 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
(defun drawsill(/pO pl p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 plO pll pl2 plv p2v p3v) 

(setq pO (list 0.0 0.0 0.0) 

pl (list 0.0 -252.0 -141.0) 

p2 (list breed -252.0 -141.0) 

p3 (list 0.0 -253.0 -118.0) 

p4 (list breed -253.0 -1 I 8.0) 

p5 (list 0.0 -121.0 -57.0) 

p6 (list breed -121.0 -57.0) 

p7 (list 0.0 -105.0 -4.0) 

p8 (list breed -105.0 -4.0) 

p9 (list 0.0 -85.0 -5.0) 

plO (list breed -85.0 -5.0) 

pll (list 0.0 -99.0 -78.0) 

pl2 (list breed -99.0 -78.0) 

pl v (list 0.0 120.0 0.0) 

p2v (list breed 0.0 0.0) 

p3v (list breed 120.0 0.0)) 

(command "layer" "m" "41D" "") 

(command "3dface" pl p2 p4 p3 "") 

(setq kozset (ssadd (entlast) kozset)) 

(command "3dface" p3 p4 p6 p5 "") 

(setq kozset (ssadd (entlast) kozset)) 

(command "3dface" p5 p6 p8 p7 "") 

(setq kozset (ssadd (entlast) kozset)) 

(command "3dface" p7 p8 plO p9 "") 

(setq kozset (ssadd (entlast) kozset)) 

(command "3dface" p9 plO pl2 pll "") 

(setq kozset (ssadd (entlast) kozset)) 

(coounand "3dface" pl 1 pl2 p2 pl "") 

(setq kozset (ssadd (entlast) kozset)) 

(command "3dface" p7 p9 pl 1 p5 "") 

(setq koz.set (ssadd (entlast) kozset)) 

(command "3dface" pl 1 p5 p3 pl "") 

(setq kozset (ssadd (entlast) kozset)) 



(command "3dface" p8 plO p12 p6 "") 

(setq kozset (ssadd (entlast) kozset)) 

(command "3dface" p12 p6 p4 p2 "") 

(setq kozset (ssadd (entlast) kozset)) 

(command "layer" "m" "41V" "" 

"elev" "0.0" "20.0" 

"solid" pO pl v p2v p3v "") 

(setq kozset (ssadd (entlast) kozset)) 

;••·································································· 
;Schrijft kozijn bij in KOZIJN.TAB 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
(defun putkoz( / kd In recnum newrec hoog br dorpel newline) 

(setq kd (open "kozijn.tab" "r")) 

(while (setq In (read-line kd)) 

(if (and(/= (substr In I I)";") 

(> (strlen In) 2)) 

(setq recnum (substr In I 2)) 

(close kd) 

(setq newrec (itoa (I+ (atoi recnum)))) 

(setq hoog (nos hheight 2 0) 

br ( nos breed 2 0) 

dorpel (nos helev 2 0)) 

(while(/= (strlen komame) 8) (setq komame (strcat komame" "))) 

(while(/= (strlen hoog ) 6) (setq hoog (strcat hoog ""))) 

(while (/= (strlen br ) 6) (setq br (strcat br " "))) 

(while(/= (strlen dorpel) 6) (setq dorpel (strcat dorpel ""))) 

(setq newline (strcat newrec " " komame " " hoog " " br" " dorpel)) 

(setq komame (shonen komame)) 

(setq kd (open "kozijn.tab" "a")) 

( write-line new line kd) 

(close kd) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
;List alle kozijnen uit KOZIJN. TAB op scherm 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
(defun listkoz( / kd In rlist nmlist recnum) 

(setq rlist "" 

nmlist 'O) 

(write-line "Nr. naam hoogte breedte dorpelhoogte") 

(setq kd (open "kozijn.tab" "r")) 

(while (setq In (read-line kd)) 

(if (and(/= (substrln I I)";") 

(> (strlen In) 2) 

(= (substr In 4 I) "k")) 

(progn 

(setq naam (substr In 4 7) 

hoogte (shorten (substr In 15 6)) 

breedte (shorten (substr In 22 6)) 

dorpel (shonen (substr 1n 29 6)) 

recnum (substr 1n I 2)) 

(while(< (strlen hoogte) 4)(setq hoogte (strcat" "hoogte))) 

(while (< (strlen breedte) 4)(setq breedte (strcat"" breedte))) 



(while ( < (strlcn dorpel) 4)(setq dorpel (strcal" "dorpel ))) 

(setq pmtln (strcal recnum " " naam " " 

(write-line pmtln) 

(if(< (atoi recnum) 10) (setq recnum (substr recnum 2 I))) 

(setq rlisl (Slrcat rlisl rccnum "")) 

(selq nmlisl (append nmlisl (list (substr In I 2) 

hoogle " 

breedte" 

dorpel)) 

(shonen (substr In 4 8))))) 

(close kd) 

(initgel 3 rlist) 

(selq rccnum (gelkword ~ummer: ")) 

(if(= (slrlen recnum) I) (setq rccnum (strcat" "recnum))) 

(setq komame (cadr (member recnum nmlist))) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
;Vraagl om draairichling en bepaall links- of rechtsdraaiende deur 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
(defun geldraai( / drpnt pldum) 

(initgel I) 

(setq pta I (modulp (getpoinl ''\nPlaalS van buitenkanl stijl bij scharnierpunl : "))) 

(setvar "ORTHOMODE" 0) 

(initgel I) 

(setq drpnl (getpoinl pla l '"-oDraairichling : ")) 

(if (or (and ( < (nlh I drpnt) (nlh I ptal)) 

(> (nlh O drpnt) (nlh O ptal))) 

(and(> (nlh I drpnl) (nlh I ptal)} 

( < (nlh O drpnt} (nlh O ptal )))) 

(setq draai "r") 

(setq draai "l") 

(if (compare orwand 0.0) 

(setq pldum (list (car drpnl) (cadr ptal) level)) 

(if (compare orwand 90.0) 

(progn 

(if(= draai "I") (setq draai "r")(setq draai "I")) 

(setq pldum (list (car pta l) (cadr drpnl) level)) 

) 

(setq oldkoz komame) 

(selq komame (strcal komame draai)) 

(setq plor (nd (angle p1al pldum))) 



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
VIEW.LSP 

;••···················································· 
(defun viewO 

(setvar "andeeho" 0) 

(initget 1) 

(cond 

((= optic "P") 

(if (> (distance (getvar "viewdir") (list 0.0 0.0 1.0)) 0 .0) 

(command "view" "r" "plan") 

(initget 1) 

(setq eye (getpoint '"ru'laats oogpunt : ")) 

(if (not level) 

(setq level (- (getreal ''\nOoghoogtc (in mm.) : ") 1700.0)) 

(initget 1) 

(setq target (getpoint eye ''\nKijkrichting : ")) 

(setq eye (list (car eye) (cadr eye)(+ level 1700.0))) 

(setq target (list (car target) (cadr target)(+ level 1700.0))) 

(setq lens 20.0) 

(setq dist (3ddist eye target)) 

(command "dview" "'last" "" "PO" 

((= optic 'T') 

target eye "DI'' dist "ZO" lens "") 

(if(> (distance (getvar "'viewdir") (list 0.0 0.0 1.0)) 0.0) 

(command "view" "r'" "plan") 

(initget I) 

(setq eye (getpoint "'-nPlaats oogpunt : ")) 

(initget I) 

(setq target (getpoint eye ''\nKijkrichting : ")) 

(setq eye (list (car eye) (cadr eye) 8000.0)) 

(setq target (list (car target) (cadr target) 2700.0)) 

(setq lens 20.0) 

(setq dist (3ddist eye target)) 

(command "dview" '1ast" "" "PO" 

((= optic "O"') 

(if (and target eye dist lens) 

(progn 

(setq oldeyez (nth 2 eye)) 

target eye "DI'' dist "20" lens "OFF' "") 

(setq eyez (getreal (strcat "'-nHoogtc van oog <" (nos oldeyez 2 1) "mm> : "))) 

(if (not eyez) (setq eyez oldeyez)) 

(setq eye (list (car eye) (cadr eye) eyez)) 

(setq oldtz (nth 2 target)) 

(setq targetz (getreal (strcat "'-nHoogtc van target<" (nos oldtz 2 1) "mm> : "))) 

(if (not targetz) (setq targetz oldtz)) 

(setq target (list (ear target) (cadr target) targetz)) 

(setq dist (3ddist eye target)) 

(if (or (J= oldeycz cyez) (/= oldtz targetz)) 

(if(= (getvar "Viewmode") 0) 

(command "dview" "last" "" 

"PO" target eye "DI" dist "Ofr "") 

(command "dview" "last" "" 



"PO" target eye "DI" dist"") 

(write-line ''lnSelecteer eerst 'Perspectief' of 'lsometrie'.") 

((= optic "L") 

(if (and target eye dist lens) 

(progn 

(sctq oldlens lens) 

(setq lens (getreal (strcat "lnumslengte <" (rtos oldlens 2 1) "mm> : "))) 

(if (not lens) 

(setq lens oldlens) 

(command "dview" "last""" "W" lens"") 

(write-line ''lnSelecteer eersl 'Perspectief' of 'Isometric'.") 

((= optic "D") 

(if (and target eye dist lens) 

(progn 

(setq olddist dist) 

(setq dist (getreal (strcat ''lnAfstand IOI target <" (rtos olddist 2 I) "mm> : "))) 

(if (not dist) 

(setq dist olddist) 

(command "dview" "last" "" "DI" dist"") 

(write-line ''lnSelecteer eerst 'Perspectief' of 'Isometric'.") 

)) 

((= optic "Iso") 

(if (and target eye dist lens) 

(if (= (getvar "viewmode") I) 

(command "dview" "last""" "Off" "") 

( write-line ''lnSelecteer eersl 'Perspectief of 'Isometric'.") 

((= optic "Pers") 

(if (and target eye dist lens) 

(if(= (getvar "viewmode") 0) 

(command "dview" "last""" "DI" dist"") 

(write-line ''lnSelecteer eerst 'Perspecticf' of 'Isometric'.") 

((= optic "ZF") 

(if(= (getvar "Viewmode") 0) 

(progn 

(initget I) 

(setq fact (getreal "Zoom factor : ")) 

(command "zoom" (rtos fact 2 4)) 

) 

(write-line '"-nNiet mogclijk in perspcc:ticf.") 

);optic 

((= optic "'ZW") 



(if(= (getvar "Viewmodc") 0) 

(progn 

(initgct 1) 

(se1q pl (getpoint "Plaau eerste hodcpunt ")) 

(initgct 1) 

(sclq p2 (getcomer pl "en 1wccde hockpunl ")) 

(command "worn" "w" pl p2) 

) 

(write-line "\aNiel mogeliJlc in persped.icf. ") 

);optic 

((= optic "ZA") 

(if(= (getvar "Viewmodc") 0) 

(command '"zoom" "a") 

(write-line "\nNicl mogelijk in perspectief. ") 

);optic 

((= optic "PA") 

(if(= (gctvar "Vicwmode") 0) 

(progn 

(ini1gct I) 

(setq pl (getpoint ''\nEers1c punt ")) 

(inilgcl I) 

(sclq p2 (getpoint pl "1weedc punt")) 

(command "pan" pl p2) 

) 

(write-line ''\nNict mogclijk in persped.ief.") 

);optic 

((= optic "ZP") 

(if(= (gelvar "Viewmodc") 0) 

(command "worn" "p") 

(write-line ''\nNiet mogelijk in perspectief.") 

);optie 

);cond 

(princ) 



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
WALL.I.SP 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
;Tekent referentielijn en plaam wand in het midden, 

;rechts of links van deze lijn. Hoogte is afhankelijk van 

;bouwdeel, verdieping en orientatie van de wand . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

(defun wall(/ pl ref p2ref ang0 angl angr wid elev thick) 

(setvar "andecho" 0) 

(cond 

((= level 0.0) (command "layer" "m" (streat ")_" typewall) "")) 

((= level 2700.0)(command "layer" "m" (streat "2_" typewall) "")) 

((= level 5400.0)(command "layer" "m" (strcat "3_" typewall) "")) 

) 

(setvar "ORTHOMODE" l) 

(initget 1) 

(setq plref (getpoint ''\nReferentie-lijn.'flStartpunt : ")) 

(initget I) 

(setq p2ref (getpoint pl ref ''\nEindpunt : ") 

ang0 (norm (rtd (angle plref p2ref))) 

angr (- ang0 90.0) 

angl (+ ang0 90.0) 

wid wallwid) 

(setvar "ORTHOMODE'' 0) 

(cond 

((= typewall "44")(setq wallelev 55.0 wallthick 2480.0)) 

((= typewall "21 ") 

(cond 

((or (compare ang0 90.0Xcompare ang0 270.0)) 

(setq wallelev 55.0 wallthick 2480.0) 

((or (compare ang0 0.0)(compare ang0 180.0)) 

(if ( = level 0.0) 

(setq wallelev 355.0 wallthick 3000.0) 

(setq wallelev 55.0 wallthick 2700.0) 

));cond 

((= typewall "22") 

(if(= level 0.0) 

) 

);cond 

(setq wallelev 355.0 wallthick 3000.0) 

(setq wallelev 55.0 wallthick 2700) 

(setq elev (- level wallelev) 

thick wallthick) 

(command "elev" (rtos elev 2 1) (rtos thick 2 1)) 

(cond 

( 

(= orref "C ' ) 

(setq pl (polar pl ref (dtr angl) (/ wid 2)) 

p2 (polar pl ref (dtr angr) (/ wid 2)) 



p3 (polar p2ref (cltr angl) (} wid 2) ) 

p4 (polar p2ref (chr angr) (/ wid 2) )) 

(if(= typewall "44") 

(progn 

(modwall pl p2 p3 p4) 

(setq pl (nth O 4plist) 

p2 (nth 1 4plist) 

p3 (nth 2 4plist) 

p4 (nth 3 4plist)) 

(command "solid" (3d2d pl) (3d2d p2) (3d2d p3) (3d2d p4) "") 

) 

( 

(= orref "L") 

(initgel I) 

(setq dist (getdist p2ref ''\nAfstand van referentie-lijn : ") 

pl (polar pl ref (dtr angl) dist) 

p2 (polar pl ref (dtr angl) (+ dist wid)) 

p3 (polar p2ref (dtr angl) dist) 

p4 (polar p2ref (dtr angl) (+ dist wid))) 

(if(= typewall "44") 

(progn 

(modwall pl p2 p3 p4) 

(setq p 1 (nth O 4plist) 

p2 (nth I 4plist) 

p3 (nth 2 4plist) 

p4 (nth 3 4plist)) 

(command "solid" (3d2d pl) (3d2d p2) (3d2d p3) (3d2d p4) "") 

) 

( 

(= orref "R") 

(initget I) 

(setq dist (getdist p2ref ''\nAfstand van referentie-lijn : ") 

pl (polar pl ref (dtr angr) dist) 

p2 (polar pl ref (dtr angr) (+ dist wid)) 

p3 (polar p2ref (dtr angr) dist ) 

p4 (polar p2ref (dtr angr) (+ dist wid ))) 

(if(= typewall "44") 

(progn 

(modwall pl p2 p3 p4) 

(setq pl (nth O 4plist) 

p2 (nth I 4plist) 

p3 (nth 2 4plist) 

p4 (nth 3 4plist)) 

(command "solid" (3d2d pl) (3d2d p2) (3d2d p3) (3d2d p4) "") 

) 

(setvar "andecho" 0) 

(princ) 



Bijlage II 

DYN-A-CAD 

Menubestand 
AutoLISP-routines 



Menu-bestand DYN.MNU 

•••SCREEN 
••Start 
[Dynacad ] 
[===) 
[ 
[Solids I 
[--------) 

I l 
[ Add ]"C"C"P(load "dyn_ wall")(preset)(wall)(postset)(princ) 
(Move ]"C"C"P(load "dyn_move")(preset)(ewall)(postset)(princ) 
(Curve ]"C"C"P(load "dyn_rurv")(preset)(cwall)(postset)(princ) 
[Sketch ]"C"C"P(load "dyn_sket")(preset)(swall)(postset)(princ) 
[Comer ]"C"C"P(load "dyn_com")(preset)(comer)(postset)(princ) 

l l 
[Frames 
[--------] 

l l 
[Add ]"C"C"P(load "dyn_fram")(presetXframe)(postset)(princ) 

I l 
l l 
(Groups 
(--------) 

l l 
[Make new]"C"C"P(load "dyn_ext")(preset)(mkgroup)(postset)(princ) 
[Move ]"C"C"P(load "dyn_ext")(preset)(mgroup)(postset)(princ) 
[Add to ]"C"C"P(load "dyn_ext")(preset)(addgroup)(postset)(princ) 
[Ungroup ]"C"C"P(load "dyn_ext")(preset)(ungroup)(postset)(princ) 

I l 
[Info ]"C"C"P(load "dyn_ext")(preset)(info)(postset)(princ) 

I I 
(Resolu- ]"C"C"P(do_resol)(princ) 
[ tion]"C"C"P(do_resol)(princ) 

I I 
[ l 
[ l 
l l 
l l 
I l 
[ l 
I l 
l I 
[ I 
[ l 



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
ACAD.LSP - Algemene routines behorende bij DYNACAD . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
(defun •error-(ent) 

) 

(setvar "blipmode" 1) 
(setvar "andecho" 1) 
(setvar "highlight" 1) 
(princ ent) 
(princ) 

:••··································································· ;Nonnaliseen hoeken groter en kleiner dan 360' 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
(defun nonn (a) 

) 

(setq a (fix ( + a 0.5))) 
(while ( < a 0) (setq a ( + a 360))) 
(while (>= a 360) (setq a (· a 360))) 
(float a) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
;Nonnaliseen hoeken groter dan '1:10' 

:••··································································· (defun nonnl4(a) 
(setq a (nd a)) 
(while (>= a 270.0) (setq a (· a 360.0))) 
(dtr a) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
;Maakt van hoeken groter dan 180' hoeken tussen O' en 180' 

;••··································································· (defun make I 80(a) 
(if(>= (nonn a) 180.0) 

a 

(setq a (- (nonn a) 180.0)) 
(setq a (nonn a)) 

;••··································································· ;Maakt van 3D punt een 2D punt 

;••··································································· (defun 3d2d (p) 
(setq pz (nth 2 p) 

p (list (car p) (cadr p))) 
p 

:••··································································· ;Maakt van 2D punt een 3D punt met z als z-coordinaat 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
(dcfun 2d3d (p z) 

(setq p (list (carp) (cadr p) z)) 
p 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
;Radialen naar graden 

:••··································································· (defun nd (a) 
(J (* 180.0 a) pi) 

;••··································································· ;Graden naar radialen 

:••··································································· (defun dtr (a) 
(* pi (/ a 180.0)) 



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
;Vervangt een puntlijst met index 'index' met punt p 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
(defun substit (entlist p index) 

(setq entlist (subst (cons index p) (assoc index entlist) entlist)) 

;••··································································· ; Vcrvangt vier hoekpunten van solid wl (wlist) 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
(dcfun updwall4p (pl p2 p3 p4) 

(setq wlist (subst (cons 10 pl)(assoc 10 wlist) wlist)) 
(entmod wlist) 
(setq wlist (subst (cons 11 p2)(assoc 11 wlist) wlist)) 
(entmod wlist) 
(setq wlist (subst (cons 12 p3)(assoc 12 wlist) wlist)) 
(entmod wlist) 
(setq wlist (subst (cons 13 p4)(assoc 13 wlist) wlist)) 
(entmod wlist) 
(entupd wl) 

;••··································································· ;Vervangt vier hoekpunten van solid wl (wlist) plus layer en thickness 

;••··································································· (dcfun updwall (pl p2 p3 p4 th la) 
(setq wlist (subst (cons 10 pl)(assoc 10 wlist) wlist)) 
(entmod wlist) 
(setq wlist (subst (cons II p2)(assoc II wlist) wlist)) 
(entmod wlist) 
(setq wlist (subst (cons 12 p3)(assoc 12 wlist) wlist)) 
(entmod wlist) 
(setq wlist (subst (cons 13 p4)(assoc 13 wlist) wlist)) 
(entmod wlist) 
(setq wlist (subst (cons 39 th)(assoc 39 wlist) wlist)) 
(entmod wlist) 
(setq wlist (subst (cons 8 la)(assoc 8 wlist) wlist)) 
(entmod wlist) 
(entupd wl) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
' 
;Transleert entiteit wl van posl naar pos2 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
(defun transw (posl pos2 wpl wp2 wp3 wp4) 

(setq dist (distance pos I pos2) 
ang (angle pas I pos2) 
wpl (polar wpl ang dist) 
wp2 (polar wp2 ang dist) 
wp3 (polar wp3 ang dist) 
wp4 (polar wp4 ang dist)) 

(updwa114p wpl wp2 wp3 wp4) 
(if (caddr (cdr (assoc orpnt wlist))) 

(setq lastpos2 (cdr (assoc orpnt wlist))) 
(setq lastpos2 (2d3d (cdr (assoc orpnt wlist)) pz)) 

(setq lastpos I pos2) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
;Maakt selectieset met entiteiten die 'appcode' 
;in hun extended data hebben 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
(defun getgroup (appcodex) 

(setq ssgroup (ssget "X" (list (list -3 (list appcodex))))) 



; .................................................................... . 
;Beginseu:ing, 

:••··································································· (defunprclCl() 
(if(= (Jetvar "lwtdles") 0Xcommand "handles" "011")) 
(setvar "pdmode" 0) 
(setvar "blipmode" 0) 
(setvar "andecho" 0) 
(setvar "highlight" 0) 
(gnext 32 "Active") 
(if (not resol) (seiq resol 10.0)) 

) 

;••··································································· ;Af11uiueuing1 

:••··································································· (defunpoltlCl() 

) 

(setvar "blipmode" 1) 
(setvar "andecho" 1) 
(setvar "highlight" 1) 
(princ) 

:••··································································· ;Toct1a1bord-invoeren 

:••· .. ································································ (defun clo_resolO 
(initget 1) 
(1etq resol (Jetreal 

(strcat "'nMovement resolutioo <"(nos resol 2 1)"> : "))) 
) 
(defun do_lhadeO 

(command "shade") 
(write-line ""-iPress key to cootinue.") 
(Jrread) 
(command "regen") 

) 

;••··································································· ;dialoogbox wallspecifications 

:••··································································· (defun wdefaultsO 
(if width 

(if elev 

) 
(if thick 

) 
(if layer 

) 

(set_tile "width" (nos width 2)) 
(progn 
(set_tile "width" (nos 100.0000 2)) 
(seiq width 100.0) 
) 

(set_tile "elevation" (nos elev 2)) 
(progn 
(set_tile "elevation" (nos 0.0000 2)) 
(seiq elev 0.0) 
) 

(set_tile "height" (nos thick 2)) 
(progn 
(set_tile "height" (nos 3000.0000 2)) 
(seiq thick 3000.0) 
) 

(set_tile "layer" layer) 
(progn 
(set_tile "layer" "wall") 
(seiq layer "wall") 
) 



(dcfun do_widthO 
(setq width (atof (get_tile "width"))) 

) 
(defun do_elevationO 

(setq elev (atof (get_tile "elevation"))) 
) 
(defun do_heightO 

(setq thick (atof (get_tile "height"))) 

(dcfun do_layerQ 
(setq layer (get_tile "layer")) 

(defun exitO 
(write-line "Helaas, er gaat iets niet goed.") 

(defun wallspecO 
(setq what_next S) 
(while (< 2 what_next) 

) 
) 

(setq dcl_id (load_dialog "wallspec.dcl")) 
(if (not (new_dialog "wallspec" dcl_id)) 

(exit) 
) 
( wdefaults) 
(if(= S what_next) 

(mode_tile "width" 2) 

(action_tile "width" 
(action_tile "elevatioo" 
(action_tile "height" 
(action_tile "layer" 
(action_tile "accept" 

(action_tile "cancel" 

" (do_ width)") 
"(do_elevation)") 
"(do_height)") 
"(do_Jayer)") 
"(dooe_dialog 2)") 

"(dooe_dialog O)") 

(setq what_next (start_dialog)) 

;••··································································· ;dialoogbox frame specifications 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
(defun fdefaultsO 

(if hwidth 

(if helev 

(if hheight 

) 
(defun do_hwidthO 

(set_tile "hwidth" (rtos hwidth 2)) 
(progn 
(set_tile "hwidth" (rtos 1000.0000 2)) 
(setq hwidth 1000.0) 
) 

(set_tile "helevatioo" (rtos helev 2)) 
(progn 
(set_tile "helevatioo" (rtos 900.0000 2)) 
(setq helev 900.0) 
) 

(set_tile "hheight" (rtos hheight 2)) 
(progn 
(set_tile "hheight" (rtos 1500.0000 2)) 
(setq hheight 1500.0) 
) 

(setq hwidth (atof (get_tile "hwidth"))) 

(defun do_helevatioo() 
(setq helev (atof (get_tile "helevation"))) 



(dcfun do_hheight0 
(setq hheight (atof (get_tile "hheight"))) 

) 
(dcfun exitO 

(write-line "Helaas, er gaat iets niet goed.") 

(defun framespecO 

) 

(setq what_next 5) 
(while(< 2 what_next) 

(setq fdcl_id (load_dialog "framespe.dcl")) 
(if (not (new _dialog "framespec" fdcl_id)) 

(exit) 
) 
(fdefaults) 
(if (= 5 what_next) 

(mode_tile "hwidth" 2) 
) 
(action_tile "hwidth" 
(action_tile "helevation" 
(action_tile "hheight" 
(action_tile "accept" 
(action_tile "cancel" 

"(do_hwidth)") 
"(do_helevation)") 
"(do_hheight)") 

"(done_dialog 2)") 
"(done_dialog O)") 

(setq what_next (stan_dialog)) 
) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
;Voegt extlist met handlenaam toe aan extended data 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
(defun addxd (entname xxdata) 

(setq entlist (entget entname (list "•"))) 
(if (assoc -3 entlist) 

(setq entlist (append (entget entname) 
(list (append (assoc -3 entlist) (cdr xxdata))))) 
(setq entlist (append (entget entname) (list xxdata))) 

(entmod entlist) 



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
DYN_CORN.LSP - Hoekoplossing 

;••··································································· 
;••··································································· ;Maakt hoekoplossing 

:••··································································· (dcfun comer(/ cl c2 elistl clist2 elev) clev2 thick) thick2 lay) lay2 
pl 1 pl2 pl3 pl4 p21 p22 p23 p24 al a2 ipl ip2 dummy askp cut) cut2) 

(while (not cl) 
(sctq c 1 (car (entsel ''\nSclect first solid "))) 

(setq clistl (entget cl)) 
(while (not c2) 

(sctq e2 (car (cntscl "and second solid "))) 
) 
(sctq clist2 (entget c2)) 
(setq elcvl (nth 3 (assoc 10 elistl)) 

elev2 {nth 3 (assoc 10 elist2)) 
thick 1 (air (assoc 39 elistl)) 
thick2 (air (assoc 39 clist2)) 
lay! (cdr (assoc 8 elistl)) 
lay2 (cdr (assoc 8 elist2)) 
pl 1 (cdr (assoc 10 clistl)) 
p21 (cdr (assoc 11 clistl)) 
p31 (cdr (assoc 12 clistl)) 
p41 {cdr (assoc 13 elistl)) 
pl2 (cdr (assoc 10 elist2)) 
p22 (cdr (assoc 11 clist2)) 
p32 (cdr (assoc 12 elist2)) 
p42 (cdr (assoc 13 clist2)) 
pll (3d2d pll) 
p21 {3d2d p21) 
pzl pz 
al {rtd (angle pl I p31)) 
a2 (rtd (angle pl2 p32))) 

(if (and (> a I 90.0) ( <= a I 270.0)) 
(setq al (· al 180.0)) 
(if(> al 270.0) (setq al (· al 360.0))) 

) 
(if (and (> a2 90.0) ( <= a2 270.0)) 

(setq a2 (· a2 I 80.0)) 
(if (> a2 270.0) (setq a2 ( • a2 360.0))) 

) 
(if(> (abs (· (abs al) (abs a2))) 2.0) 

(progn 
(setq ipl (inters pll p3 l p12 p32 nil) 

ip2 (inters pl I p31 p22 p42 nil)) 
(if(< {distance pll ipl) {distance p31 ipl)) 

);if 

(setq dummy p31 
p31 pll 
pl! dummy 
dummy p41 
p41 p21 
p21 dummy 

(if(<(/ (distance pll ipl) (distance pll p31)) 0.6) 
(progn 
(if (not askp) 

(sctq askp (getpoint "\nClick in area where solid will remain : ")) 
) 
(if(> (distance pll askp) (distance p31 askp)) 

(sctq dummy p31 
p31 pll 
pll dummy 
dummy p41 
p41 p21 



p21 dummy 

);progn 
);if 
(if (> (distance pll ipl) (distance pll ip2)) 

(selq cull pl2 
cul2 p32) 

(setq cull p22 
cul2 p42) 

(setq p31 (inters pll p3 l cull cul2 nil) 
p4 l (inters p2 l p4 l cut 1 cut2 nil) 
pl2 (3d2d pl2) 
p22 (3d2d p22) 
pz2 pz) 
ipl (inters pl2 p32 pl 1 p31 nil) 
ip2 (inters pl2 p32 p21 p41 nil)) 

(if(< (distance pl2 ipl) (distance p32 ipl)) 

);if 

(setq dummy p32 
p32 pl2 
pl2 dummy 
dummy p42 
p42 p22 
p22 dummy 

(if(<(/ (distance pl2 ipl) (distance pl2 p32)) 0.6) 
(progn 
(if (not askp) 

(setq askp (getpoint ''\nClick in area where solid will remain : ")) 
) 
(if(> (distance pl2 askp) (distance p32 askp)) 

(setq dummy p32 
p32 pl2 

);progn 
);if 

pl2 dummy 
dummy p42 
p42 p22 
p22 dummy 

(if(< (distance pl2 ipl) (distance pl2 ip2)) 
(setq cut! pll 

cul2 p31) 
(setq cut! p21 

cul2 p41) 

(setq p32 (inters p12 p32 cut! cul2 nil) 
p42 (inters p22 p42 cut) cut2 nil) 
pll (2d3d pll pzl) 
p21 (2d3d p21 pzl) 
p3 I (2d3d p3 I pzl) 
p41 (2d3d p41 pzl) 
pl2 (2d3d pl2 pz2) 
p22 (2d3d p22 pz2) 
p32 (2d3d p32 pz2) 
p42 (2d3d p42 pz2)) 

(command "erase" el e2 "" 
"layer" "s" lay! "" 
"elev" elev I thick I 
"solid" pll p21 p31 p41 "" 
"layer" "s" lay2 "" 
"elev" elev2 thick2 
"solid" pl2 p22 p32 p42 "") 

);progn 
(write-line ''\nSolids intersect too far away.") 

);if a > 2 gradcn 



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
' 

DYN_CURV.l.SP - 'Buigt' solid tot gebogen solid 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
' 
;Berekent middelpunt van gebogen wand 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
(defun calccent (c) 

(setq c (inten (3d2d orcent) 
(polar orc:ent (+ (dtr 90.0) orangle) 10.0) 
C 

(polar c orangle 10.0) 
nil)) 

C 

;••··································································· ;Vervangt enkele solid door 'segm' solids die tesamen een gebogen wand 
;vorrnen. Middelpunt a.h.v. muispositie. Verwerict tevens toetsenbord-invoer 

;••··································································· (defun cwall( / segm seglist segmss pl p2 p3 p4 orlenglh orwidlh orangle 
elev orcent stanang pstarl handle xlist ) 

(setq wl nil) 
(setq segm 10.0) 
(setq seglist ' O) 
(setq segmss nil) 
(while (not wl) 

(setq wl (car (entsel "\nSelect solid to curve : "))) 

(setq appc (cdr (assoc 5 (entget w I)))) 
(regapp appc) 
(setq wlist (entget w I) 

pl (cdr (assoc 10 wlist)) 
p2 (cdr (assoc 11 wlist)) 
p3 (cdr (assoc 12 wlist)) 
p4 (cdr (assoc 13 wlist)) 
orlength (distance pl p3) 
orwidlh (distance pl p2) 
orangle (angle pl p3) 
elev (caddr pl) 
orcent (polar pl orangle (* 0.5 orlenglh)) 
startang (norrnl4 (angle orcent pl)) 
pstart pl) 

(command "elev" 0.0 0.0 "point" cent "layer" "m" "wall" "") 
(setq handle (cdr (assoc 5 (entget (enllast))))) 
(setq xlist (list -3 (list appc (cons 1005 handle)))) 
(setq wlist (entget wl (list"*"))) 
(command "erase" wl "" "elev" elev (cdr (assoc 39 wlist))) 
(while (/= (car (setq grcode (grread 1))) 5)(setq firstpos (cadr grcode))) 
(while (/= (car grcode) 3) 

(cond 
((= (car grcode) 5) 

(if(> (distance (cadr grcode) fintpos) resol) 
(progn 
(if segmss (command "erase" segmss "")) 
(setq cent (calcccnt firstpos)) 
(setq angl (norrn14 (angle cent pl)) 

ang2 (norm14 (angle cent p3))) 
(setq dang (/ (- (max angl ang2) (min angl ang2)) segm)) 
(setq startang (min ang I ang2)) 
(setq rad (distance cent pl)) 
(setq segpl pl segp2 p2 nsegm I) 
(while(<= nsegm segm) 

(setq ang ( + startang (• nsegm dang)) 
segp3 (polar cent ang rad) 
segp4 (polar cent ang ( + rad orwidlh))) 

(if(= nsegm segmXsetq segp3 p3 segp4 p4)) 
(command "solid" segpl segp2 segp3 segp4 "") 
(if (assoc -3 wlist) 

(setq xdlist (append (assoc -3 wlist) (cdr xlist)) 



);while 

);while 
);progn 

);if resol 

elist (append (entget (entlast)) (list xdlist))) 
(setq elist (append (entget (entlast)) (list xlist))) 

(entmod elist) 
(if segmss 

) 

(setq segmss (ssadd (entlast) segmss)) 
(setq segmss (ssadd (entlast))) 

(setq segpl segp3 segp2 segp4) 
(setq nsegm (l + nsegm)) 

(setq firstpos (cadr grcode)) 
);code 5 

((= (car grcode) 2) 
(cond 

);code 2 

);cond 

((= (chr (cadr grcode)) ".") 
(do_resol) 

);code "." 

((= (chr (cadr grcode)) " ") 
(command "redrawall") 

);code " " 

((= (chr (cadr grcode)) "Ii") 

);code ''-l" 

(if ( = startang ang l) 
(setq startang ang2 

pstan p3) 
(setq startang ang 1 

pstan pl) 

((= (chr (cadr grcode)) "s") 
(setq segm (getint ''\oNumber of segments : ")) 

) 
((= (chr (cadr grcode)) "h") 

(do_shade) 
);code "h" 
) 

(setq grcode (grread T)) 



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

DYN_EXT.LSP - Brengt relaties aan en verwijden relaties tussen 
entiteiten m.b.v. extended data 

;••··································································· 
:••··································································· ; V erwijden applicatie 'appc' uit extended data van entiteiten 

:••··································································· (defun ungroup( / cnt e newxlist elist xlist item newlist) 
(initget I) 
(setq appc (getstring '\nUngroup group : ")) 
(setq group (getgroup appc)) 
(setq cnt 0) 
(while (setq e (ssnarne group cnt)) 

(setq newxlist (list -3)) 
(setq clist (entget c (list "•")) 

xlist (cdr (assoc -3 elist))) 
(if (> (length xlist) I) 

(progn 
(foreach item xlist 

(if (J= ( car item) appc) 
(setq ncwxlist (append ncwxlist (list item))) 

(sctq ncwlist (append (entgct c) (list ncwxlist))) 
) 
(setq newlist (entget c)) 

(command "erase" e "") 
(entmake newlist) 

(setq cnt (I+ cnt)) 

;••··································································· ; Verplaatst alle entiteiten met applicatie 'appc' in bun extended data 

;••··································································· (defun mgroup( / group grcode pos firstpos) 
(initget I) 
(while (regapp (sctq appc (strcase (getstring '\nGroup name : ")))) 

(write-line '\nGroup name does not exist.") 
(initget I) 

(setq group (getgroup appc)) 
(setq grcode (grread T)) 
(setq firstpos (cadr grcode)) 
(while (/= (car grcode) 3) 

(cond 
((= (car grcode) 5) 

);code 5 

(setq pos (cadr grcode)) 
(if (and firstpos (> (distance pos firstpos) resol)) 

(progn 
(command "move" group"" .firstpos pos) 
(setq .firstpos pos) 
) 

((= (car grcode) 2) 
(cond 

);code 2 

((= (chr (cadr grcode)) "h") 
(do_shade) 

);code "h" 
((= (chr (cadr grcode)) ".") 

(do_resol) 
);code "." 
((= (chr (cadr grcode)) " ") 

(command "redrawall") 
);code" " 
);cond 



);cond 
(aetq grcode (gncad 1)) 

) 

:••··································································· ;Voqt applicatie 'appc' toe unextended da1a 

:••··································································· (defun mkgroup( / handle xlist group mt e elist xdlist ) 
(command "point" '(0 0 0)) 
(ldq bandit" (cdr (usoc 5 (angel (entlast))))) 
(mitget 1) 
(while (not (regapp (ldq appc (strcase (gelllrin& "'aGroup name : "))))) 

(write-line "'flGroup name allready exuu.") 
(initget 1) 

) 
(ldq xlist (list -3 (list appc (coos 1005 handle)))) 
(ldq group (ssget)) 
(ldq cpgroop group) 
(ldq mt 0) 
(while (aetq e (smame group ait)) 

(setq elist (entget e (list "•"))) 
(if (setq xdlill (assoc -3 elist)) 

(foreach application (air xdlill) 
(if (handent (car application)) 

(progn 

) 
(setq mt (1 + ait)) 

) 
(setq group cpgroup) 
(setq ail 0) 
(while (setq e (smame group ait)) 

(setq elist (entget e (list "•"))) 
(if (assoc -3 elist) 

(aetq ,anon: (11get ·x· 
(lilt (list -3 (lilt (car application)))))) 

(aetq mtmore 0) 
(while (aetq emore (1mame 1nnore aitmore)) 

(setq cpgroup (11add emore q,group)) 
(setq aitmore (I+ anmore)) 

(aetq xdliJt (append (usoc -3 elist) (cclr xlist)) 
elist (append (entget e) (lilt xdliJt})) 

(setq elist (append (entget e) (lilt xlisl))) 

(entmod elist} 
(setq ail (I+ ait)) 

;••··································································· ; V oegt beataande applicatie • appc • toe aan entiteiten 

:••··································································· (defun addgroup( / handle group ait e elist xdlill xlist) 
(command "point" '(0 0 0)) 
(setq handle (cdr (usoc S (entget (entlast))))) 
(initget 1) 
(while (regapp (setq appc (sucase (getllring "'aGroup name to add to : ")))) 

(write-line "'flGroup name does D<ll exist.") 
(initget 1) 

) 
(ldq xlist (list -3 (lilt appc (coos 1005 handle)))) 
(ldq group (ssadd)) 
(while (setq ssgroup (11get)) 

(setq ail 0) 
(while (lelq e (1mame 11group Clll)) 

(if (DOl (amemb e group)) 
(setq group (uadd e group)) 



(setq cnt (I+ cnt)) 

(setq cnt 0) 
(while (setq e (ssname group cnt)) 

(setq elist (entget e (list "•"))) 
(if (assoc -3 clist) 

(sctq xdlist (append (assoc -3 elist) (cdr xlist)) 
clist (append (cntget e) (list xdlist))) 

(setq elist (append (entget e) (list xlist))) 

(cntmod clist) 
(setq cnt (I+ cnt)) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
;Toont welke applicaties aanwez.ig zijn in extended data 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
(defun info( / e elist xdlist item ) 

(setq e (car (entsel)) 
elist (entget e (list "*"))) 

(if (assoc -3 elist) 
(progn 
(setq xdlist (cdr (assoc -3 elist))) 
(write-line '°'i!This entity belongs to following group(s) : ") 
(foreach item xdlist 

(prin I (car item)) 

(write-line '°'i!This is a Remy entity.") 



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

DYN_FRAM.l.SP - Plaatst opening in solid 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
;Breekt solid open en plaatst opening in solid 
;(maakt panl,pan2,pan3 en pan4) 

;••··································································· (defun openwall() 
(if (not open) 

(progn 
(setq thick (cdr (assoc 39 wnamel)) 

tpanl helev 
epan2 ( + tpan I hheight) 
tpan2 (- thick tpan I hheight) 

(setq oldlist (entget wname (list "*"))) 
(command "erase" wname wt "") 
(command "elev" 0.0 thick 

"solid" wallpl wallp2 inti a intlb "") 
(setq panl (enllast)) 
(command "elev" 0.0 tpanl 

"solid" intla intlb int2a int2b "") 
(setq pan2 (enllast)) 
(command "elev" epan2 tpan2 

"solid" int la inti b int2a int2b "") 
(setq pan3 (entlast)) 
(command "elev" 0.0 thick 

"solid" int2a int2b wallp3 wallp4 "") 
(setq pan4 (entlast)) 
( setq open I) 
);progn not open 
(progn 
(setq grcode (grread n) 
(getgrf) 
);progn else 
);if not open 

;••··································································· ; Verwijdert opening in solid en herstell oorspronkelijke solid 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
(defun closewall() 

(command "elev" helev hheight) 
(setq firstpos (cadr (grread n)) 
(command "solid"' 

(setq framepl (3d2d firstpos)) 
(setq framep2 (polar framepl (dtr (+ dang 90.0)) 100.0)) 
(setq framep3 (polar framepl (dtr dang) hwidth)) 
(setq framep4 (polar framep3 (dtr (+ dang 90.0)) 100.0)) 

(setq w 1 (entlast) 
wlist (entget wl)) 

(command "erase" pan I pan2 pan3 pan4 "" 
"elev" 0.0 thick 
"solid" wallpl wallp2 wallp3 wallp4 "") 

( setq open nil) 

;••··································································· ;Berekent nieuwe positie en afmeting van de solids (panl,pan2,pan3,pan4) 
;die de opening omringen 

;••··································································· (defun shifthole( / panllist pan2list pan3list pan4list) 
(setq panllist (substit (entget panl) newpl 12) 

panllist (substit panllist ncwp2 13)) 
(entmod panllist) 
(entupd panl) 
(setq pan2list (substit (cntget pan2) newpl 10) 

pan2list (substit pan2list newp2 11) 



pan2list (substit pan21ist newp3 12) 
pan2list (substit pan21ist newp4 13)) 

(entmod pan21ist) 
(entupd pan2) 

(setq pan31ist (substit (entget pan3) newpl 10) 
pan3list (substit pan31ist newp2 11) 
pan3list (substit pan3list newp3 12) 
pan31ist (substit pan3list newp4 13)) 

(entrnod pan31ist) 
(entupd pan3) 

(setq pan4list (substit (entget pan4) newp3 10) 
pan4list (substit pan4list newp4 11)) 

(entmod pan41ist) 
(entupd pan4) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
;Indien 'text', schrijf de afstanden van opening tot einde wand in 
;menugebied. Actief d.m.v. intoetsen 't' tijdens plaatsen opening. 

;••··································································· (defun do_textO 
(if text 

(progn 
(gnext 30 (nos 

(distance 
(cdr (assoc 10 (entget panl))) 
(cdr (assoc 12 (entget panl))) 

) 
2 1)) 

(grtext 31 (rtos 
(distance 

(cdr (assoc 10 (entget pan4))) 
(cdr (assoc 12 (entget pan4))) 

) 
2 I)) 

);progn text 

;••··································································· ;Geeft positie van muis door en daarmee informatie over de plaast van 
;de opening en verwerict toetsenbord-invoer tijdens plaatsen opening 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
( defun updhole( / orwall90 ) 

(setq orwall90 (dtr (makel80 (+ (make180 orwall) 90.0)))) 
(setq grcode (grread n) 
(if (= (car grcode) 5) 

(setq firstpos (cadr grcode)) 

(while (and (not stop) (/= (car grcode) 3) (/= (car grcode) 12)) 
(setq grcode (grread n) 
(cond 
((= (car grcode) 5) 

(setq pos (cadr grcode)) 
(if(> (setq dist (distance fintpos pos)) resol) 

(progn 
(setq newpl (inters wallpl wallp3 pos (polar pos orwall90 10.0) nil) 

newp2 (inters wallp2 wallp4 pos (polar pos orwall90 I 0.0) nil) 
newp3 (polar newpl (dtr orwall) hwidth) 
newp4 (polar newp2 (dtr orwall) hwidth) 
panlang (rtd (angle wallpl newpl)) 
pan4ang (rtd (angle newp3 wallp3))) 

(if (and (equal panlang orwall 2.0) 

);if and 

(equal pan4ang orwall 2.0)) 
(progn 
(shifthole) 
(do_text) 
);progn and 

(setq firstpos pos) 



);progn if > resol 
);if> resol 
);code 5 

((= (car grcode) 3) 

);code 3 

(gnexl 32 "Active" 0) 
(gnext 30 " ") 
(gnext 31 " ") 
(setq active 0) 
(placefr) 
(setq appcode nil) 
(if (setq xdlist (assoc -3 oldlist)) 

(foreach application ( cxlr xdlist) 

) 
(if (not appcode) 

(if (handenl (car application)) 
(setq appcode (car applicatioo) 

handle appcode) 

(setq handle (cdr (assoc 5 (entget (enllast)))) 
appcode handle) 

(regapp appcode) 
(setq xdlist (list -3 (list appcode (cons 1005 handle)))) 
(addxd (entlast) xdlist) 
(addxd panl xdlist) 
(addxd pan2 xdlist) 
(addxd pan3 xdlist) 
(addxd pan4 xdlist) 
( setq stop 1) 

((= (car grcode) 2) 
(cond 
((= (chr (cadr grcode)) "t") 

(if text 
(progn 
(gnext 30 " ") 
(gnext 31 " ") 
(setq text nil) 
) 
(setq text 1) 

);code "t" 

((= (chr (cadr grcode)) "h") 
(do_shade) 

);code "h" 
((= (chr (cadr grcode)) "I") 

(command "view" "r" "l") 
);code "l" 
((= (chr (cadr grcode)) "2") 

(command "view" "r" "2") 
);code "2" 
((= (chr (cadr grcode)) "3") 

(command "view" "r" "3") 
);code "3" 
((= (chr (cadr grcode)) "4") 

(command "view" "r" "4") 
);code "4" 
((= (chr (cadr grcode)) "5") 

(command "view" "r" "5") 
);code "5" 
((= (chr (cadr grcode)) "0") 

(command "view" "r" "0") 
);code "0" 
((= (chr (cadr grcode)) " ") 

(command "redrawall") 
(gnext 32 "Active" 1) 

);code" " 

((= (chr (cadr grcode)) "@") 



);code 2 

);code"@" 

(redraw pan 1 3) 
(setq distl 

(getreal "\nGive distance on highlighted side (return for other side) : ")) 
(if distl 

);if 
( shifthole) 

(setq newpl (polar wallpl (dtr orwall) dist]) 
newp2 (polar newpl (angle newp3 newp4) width) 
newp3 (polar newpl (dtr orwall) hwidth) 
newp4 (polar newp2 (dtr orwall) hwidth)) 

(progn 
(redraw pant 4) 
(redraw pan4 3) 
(initgel 1) 
(setq distl (getreal "\nDistance : ")) 
(setq newp3 (polar wallp3 (dtr orwall) (• -I dist])) 

newp4 (polar newp3 (angle newpl newp2) width) 
newpl (polar newp3 (dtr orwall) (• -I hwidth)) 
newp2 (polar newp4 (dtr orwall) (• -I hwidth))) 

(redraw pan4 4) 
);progn 

(gnext 32 "Active" 0) 
(gnext 30 " ") 
(grtexl 31 " ") 
(setq active 0) 

((= (chr (cadr grcode)) ".") 
(do_resol) 

);code "." 
);cond 

((= (car grcode) 12) 

);code 12 
);cond 

);while not stop 3 12 

(setq active nil) 
(gnext 32 "Active" 0) 
(gnext 30 " ") 
(gnext 31 " ") 
(closewall) 
(setq ss (ssget "x" (list (cons O "solid")(cons 8 "wall")))) 
(setq touch nil) 

;••··································································· ;Geeft positie van muis door en bepaalt nieuwe positie van niet-geplaatste 
;opening;verwerkt toetsenbord-invoer 

;••··································································· (defun getgrfO 
(cond 
((= (car grcode) 5) 

(setq pos (cadr grcode)) 
(if (not open) 

);code 5 
((= (car grcode) 2) 

(cond 

(progn 
(if(> (setq dist (distance firstpos pos)) resol) 

(transw firstpos pos framepl framep2 framep3 framep4) 

(setq wlist (entget wl) 
framepl (cdr (assoc 10 wlist)) 
framep2 (cdr (assoc 11 wlist)) 
framep3 (cdr (assoc 12 wlist)) 
framep4 (cdr (assoc 13 wlist)) 
firstpos pos) 

);progn 
(updhole) 



((= (chr (cadr grcode)) "r") 

);code "r" 

(if (not active) 
(progn 
(command "rotate" wl "" framepl (nos angsnap 2 I)) 
(setq wlist (entget wl) 

framepl (cdr (assoc 10 wlis1)) 
framep2 (cdr (assoc 11 wlisl)) 

framep3 (cdr (assoc 12 wlist)) 
framep4 (cdr (assoc 13 wlis1)) 
dang (+ dang angsnap)) 

(write-line "\nCarmot rotate in active mode.") 

((= (chr (cadr grcode)) "p") 
(framespec) 

);code "p" 

(setq framepl (!isl (car framepl) (cadr framepl) helev)) 
(setq framep2 (polar framepl (dtr (+ dang 90.0)) 100.0)) 
(setq framep3 (polar framepl (dtr dang) hwidlh)) 
(setq framep4 (polar framep3 (dtr (+ dang 90.0)) 100.0)) 
(updwall framepl framep2 framep3 framep4 hheighl layer) 

((= (chr (cadr grcode)) "c") 
(command "redrawall") 

);code "c" 

((= (chr (cadr grcode)) "a") 
(if active 

(progn 
(setq active nil) 
(griext 32 "Active" 0) 
) 
(progn 
(setq active I) 
(grtext 32 "Active") 
(grtexl 32 "Active" I) 
) 

) 
);code "c" 
((= (chr (cadr grcode)) ".") 

(do_resol) 
);code "." 

((= (chr (cadr grcode)) " ") 
(command "redrawall") 

);code " " 

((= (chr (cadr grcode)) "q") 
(selq slop I) 

);code "q" 

((= (chr (cadr grcode)) "\t") 

);code tab 

(command "move" wl "" (3d2d framepl) (3d2d pos) "redrawall") 
(setq grcode '(2 9)) 

((= (chr (cadr grcode)) "'c") 
(setq stop 1 proceed nil) 

);code esc 

((= (chr (cadr grcode)) "s") 
(inilgel 1) 
(setq snap (geistring "\nAngle snap ('e' for map on entity) : ")) 
(if (/= snap "e") 

(setq angsnap (aiof snap)) 
(progn 
(setq snaplist (entget (car (enisel)))) 
(setq wallplnap (cdr (assoc 10 snaplist)) 

wallp2nap (cdr (assoc 12 maplist)) 



);oode 2 

);if 
);oode "s" 

);cond 

((= (car grcode) 3) 
(setq stop I) 

angsnap (nd (angle wallplnap wallp2nap))) 

(command "erase" wl "" "redrawall") 

);cond 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
; V raagt specificaties van muuropening, tekent abstracte representatie 
;van opening en test of dez:c een wand raakt 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
(defun frameO 

(setq text nil) 
(setq stop nil) 
(setq open nil) 
(setq lastpos nil) 
(setq active nil) 
(setq angsnap 90.0) 
(setq dang 0.0) 
(command "undo" "m") 
(framespec) 
(command "elev" helev hheight 

"layer" "m" "wall" "") 
(setq firstpos (cadr (grread T))) 
(command "solid" 

(setq framepl (3d2d fintpos)) 
(setq framep2 (polar framepl (+dang(• 0.5 pi)) 100.0)) 
(setq framep3 (polar framepl dang hwidth)) 
(setq framep4 (polar framep3 (+dang(* 0.5 pi)) 100.0)) 
"") 

(command "elev" 0.0 0.0) 
(setq wl {entlast)) 
(setq wlist (entget wl)) 
(setq framepl (cdr (assoc 10 wlist)) 

framep2 (cdr (assoc 11 wlist)) 
framep3 (cdr (assoc 12 wlist)) 
framep4 (cdr (assoc 13 wlist))) 

(if (setq ss (ssget "x" (list (cons O "solid")(cons 8 "wall")))) 
( setq stop nil) 
(progn 
(setq stop 1) 
(write-line "No walls present on layer WALL") 
) 

(while (not stop) 
(setq cnt 0) 
(while (and active (not stop) (setq wname (ssname ss cnt)) ) 

(setq wnamel (entget wname) 
wallpl (cdr (assoc 10 wnamel)) 
wallp2 (cdr (assoc 11 wnamel)) 
wallp3 (cdr (assoc 12 wnamel)) 
wallp4 (cdr (assoc 13 wnamel)) 
orwall (nd (angle wallpl wallp3)) 

(setq touch 1) 
(while (and (not (eq wname wl)) 

(equal (makel80 (norm dang)) (makel80 orwall) 1.0) 
touch 
(not stop) 

(setq grcode (grread T)) 
(getgrf) 
(setq wallpl (3d2d wallpl) 

wallp2 (3d2d wallp2) 



wallp3 (3d2d wallp3) 
wallp4 (3d2d wallp4) 
framepl (3d2d framcpl) 
framcp2 (3d2d framcp2) 
framcp3 (3d2d framep3) 
framcp4 (3d2d framcp4) 
intla (inters wallpl wallp3 framepl framep2) 
int2a (inters wallp I wallp3 framep3 framep4) 

(if (and intla int2a) 
(sctq int I b (inters wallp2 wallp4 framcp I framep2 nil) 

int2b (inters wallp2 wallp4 framep3 framep4 nil)) 
(progn 
(setq intla (inters wallp2 wallp4 framepl framep2) 

int2a (inters wallp2 wallp4 framep3 framep4)) 
(if (and intla int2a) 

(setq intlb (inters wallpl wallp3 framepl framep2 nil) 
int2b (inters wallpl wallp3 framcp3 framep4 nil) 

dummy inti a 

);if 
) 

(if (and intla intlb int2a int2b) 
(progn 
(opcnwall) 

intla intlb 
intlb dummy 
dummy int2a 
int2a int2b 
int2b dummy 

(setq ss (ssget "x" (list (cons O "solid")(c:ons 8 "wall")))) 
(setq cnt -1) 
) 
(setq touch nil) 

);if 4 points 
);while eq 
(setq cnt (I+ cnt)) 

);while wname 
(setq grcode (grread n) 
(getgrf) 
); while not stop 

;••··································································· ;Plaatst geparametriseerd kozijn 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
(defun placefr() 

(setq kdik 67.0) 
(setq kdiep 114.0) 
(setq lo '(0.0 0.0 0.0)) 
(setq rb (list hwidth 0.0 hheight)) 
(setq lox (car lo) Joy (cadr lo) 1oz (caddr lo)) 
(setq rbx (car rb) rby (cadr rb) rbz (caddr rb)) 
(setq breedte (· rbx lox) hoogte (- rbz !oz)) 
(setq tushoogte (· hoogte (• kdik 2))) 
(setq kp I (list lox Joy) kp2 (list lox (- Joy kdiep)) 

kp3 (list (+ lox brcedte) loy) lcp4 (list (+ lox breedte) (· loy kdiep)) 
kp5 (list(+ lox kdik) loy) kp6 (list (+ lox kdik) (- loy kdiep)) 
kp7 (list(+ lox(· breedte kdik)) loy) kp8 (list(+ lox(· brcedte kdik)) (· loy kdiep)) 
kp9 (list(+ lox kdik) (- loy (/ kdiep 2.0))) kp!O (list (+lox(· breedtc kdik)) (·Joy(/ kdiep 2.0))) 

(command "layer" "m" "frame" "") 
(command "elev" 1oz kdik) 
(command "solid" kpl kp2 kp3 kp4 "") 
(setq kozset (ssadd (entlast))) 
(command "elev" (· rbz kdik) kdik) 
(command "solid'' kpl kp2 kp3 kp4 "") 
(setq kozset (ssadd (entlast) kozset)) 
(command "elev" (+ 1oz kdik) tushoogte) 
(command "solid" kpl kp2 kp5 kp6 "") 



(setq kozset (ssadd (entlast) kozset)) 
(command "solid" kp7 kp8 kp3 kp4 "") 
(setq kozset (ssadd (cntlast) kozset)) 
(drawsill) 
(setq index 1) 
(setq bname "frame!") 
(while (tblsearch "block" bname) 

(setq index (1 + index) 
bname (strcat "frame" (itoa index))) 

(command "block" bname lo kozset "") 
(setq bip (polar (cdr (assoc 13 (entget panl))) (rtd orwall90) 45.0)) 
(setq bipstr (strcat (rtos (nth 0 bip)) "," (rtos (nth 1 bip)))) 
(command "elev" tpan 1 0.0) 
(command "insert" bname bipstr "" "" orwall) 
(command "layer" "s" "wall" "") 
(setq stop 1) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
;Vensterbank 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
(defun drawsill( / pO pl p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 pl0 pl 1 pl2 plv p2v p3v) 

(setq pO (list 0.0 0.0 0.0) 
pl (list 0.0 -252.0 -141.0) 
p2 (list hwidth -252.0 -141.0) 
p3 (list 0.0 -253.0 -I I 8.0) 
p4 (list hwidth -253 .0 -I 18.0) 
p5 (list 0.0 -121.0 -57.0) 
p6 (list hwidth -121.0 -57.0) 
p7 (list 0.0 -105.0 -4.0) 
p8 (list hwidth -105.0 -4.0) 
p9 (list 0.0 -85.0 -5.0) 
pl0 (list hwidth -85.0 -5.0) 
pl 1 (list 0.0 -99.0 -78.0) 
pl2 (list hwidth -99.0 -78.0) 
pl v (list 0.0 120.0 0.0) 
p2v (list hwidth 0.0 0.0) 
p3v (list hwidth 120.0 0.0)) 

(command "3dface" pl p2 p4 p3 "") 
(setq kozset (ssadd (entlast) kozset)) 
(command "3dface" p3 p4 p6 p5 "") 
(setq kozset (ssadd (entlast) kozset)) 
(command '"3dface" p5 p6 p8 p7 "") 
(setq kozset (ssadd (entlast) kozset)) 
(command "3dface" p7 p8 p!O p9 "") 
(setq kozset (ssadd (entlast) kozset)) 
(command "3dface" p9 p!O pl2 pl 1 "") 
(setq kozset (ssadd (entlast) kozset)) 
(command "3dface" pl 1 pl2 p2 pl "") 
(setq kozset (ssadd (entlast) kozset)) 
(command "3dface" p7 p9 pl I p5 "") 
(setq kozset (ssadd (entlast) kozset)) 
(command "3dface" pl 1 p5 p3 pl "") 
(setq kozset (ssadd (entlast) kozset)) 
(command "3dface" p8 p!O pl2 p6 "") 
(setq kozset (ssadd (entlast) kozset)) 
(command "3dface" pl2 p6 p4 p2 "") 
(setq kozset (ssadd (entlast) kozset)) 
(command "elev" 0.0 20.0 

"solid" pO pl v p2v p3v "") 
(setq kozset (ssadd (entlast) kozset)) 



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

DYN_MOVE.LSP • Verplaatst solid of gegroepeenle solids 

;••··································································· 
:••··································································· ;Bekijkt of solid andere solids doorsnijdt en, indien waar, kort de:ze in 

;••··································································· (defun calcO 
(setq pis (cdr (assoc 10 wnamel)) 

p2s (cdr (assoc 11 wnamel)) 
p3s (cdr (assoc 12 wnamel)) 
p4s (cdr (assoc 13 wnamel)) 

) 
(if(> (distance pis p2s) (distance pis p3s)) 

(setq dwnmy p3s 
p3s p2s 
p2s dummy 

) 
(setq ipl (inten pl p3 pis p3s) 

ip2 (inters pl p3 p2s p4s)) 
(if (and (not ipl) (not ip2)) 

(setq ipl (inters p2 p4 pis p3s) 
ip2 (inters p2 p4 p2s p4s)) 

);if 
(if (and (not ipl) ip2) (setq ipl ip2 cut! p2s cut2 p4s)) 
(if (and (not ip2) ipl) (setq ip2 ipl cut! pis cut2 p3s)) 
(if ipl 

);if ipl 

(progn 
(if(< (distance pl ipl) (distance p3 ipl)) 

(progn 
(setq wlist (substit wlist p3 10) 

wlist (substit wlist pl 12) 
wlist (substit wlist p4 11) 
wlist (substit wlist p2 I 3) 
mirror (* mirror -I ) ) 

(enunod wlist} 
(entupd wl) 
(cond 
((= orpnt IO)(setq orpnt 12)) 
((= orpnt ll)(setq orpnt 13)) 
((= orpnt 12)(setq orpnt 10)) 
((= orpnt 13)(setq orpnt 11)) 
);cond 
);progn 

(setq pl (cdr (assoc 10 wlist}} 
p2 (cdr (assoc 11 wlist)) 
p3 (cdr (assoc 12 wlist)) 
p4 (cdr (assoc 13 wlist))) 

(if(}= ipl ip2) 

) 

(if(< (distance pl ipl) (distance pl ip2)) 
(setq cut! pis 

cut2 p3s) 
(setq cut! p2s 

cut2 p4s) 

(setq p3 (1nters pl p3 cutl aJt2 nil) 
p4 (inters p2 p4 cut! cut2 nil)) 

);progn 



;••··································································· ; V crlengl of verkleinl solid z.odal dezc tussen twee andere solid inklcrnt 
;Dil gebeurt na intoetsen van de toets 'f' tijdens veplaatsen van wand 

;••··································································· (defun fitwallO 
(setq cntl 0) 
(setq fitlistl nil fitlist2 nil) 
(setq mindistl 99999999.9 mindist2 99999999.9) 
(while (setq ent (ssname ss cntl)) 

(setq fitlist (entget ent) 
fl (cdr (assoc 10 fitlist)) 
f2 (cdr (assoc 11 fitlist)) 
f3 (cdr (assoc 12 fitlist)) 
f4 (cdr (assoc 13 fitlist))) 

(if (and (setq inta (inters pl p3 fl f3 nil)) 

);if 

(setq intb (inters p2 p4 fl f3 nil))) 
(if (or (setq inti (inters inta pl fl f3)) 

);if 

(setq int2 (inters inta pl f2 f4))) 
(if(> (distance inti p3Xdistance inti pl)) 

(progn 

);if 

(setq fitdistl (distance p3 inti)) 
(if(< fitdistl mindistl) 

( setq min dist 1 fitdisl I 
fitlist I fitlist) 

);if 
);progn 
(progn 
(setq fitdist2 (distance pl inti)) 
(if ( < fitdist2 mindist2) 

(setq mindist2 fitdist2 
fitlist2 fitlist) 

);if 
);progn 

(setq cntl (l+ cntl)) 
);while 
(if (and fitlistl fitlist2) 

(progn 

);if 

(setq fl I (cdr (assoc 10 fitlistl)) 
fl 2 (cdr (assoc 11 fitlisll )) 
fl 3 (cdr (assoc 12 fitlistl )) 
fl 4 (cdr (assoc 13 fitlistl )) 
f21 (cdr (assoc 10 fitlist2)) 
f22 (cdr (assoc 11 fitlist2)) 
f23 (cdr (assoc 12 fitlist2)) 
f24 (cdr (assoc 13 fitlist2)) 
intl 1 (inters fl 1 fl3 pl p3 nil) 
intl2 (inters fl2 fl4 pl p3 nil) 
int21 (inters f2l f23 p 1 p3 nil) 
int22 (inters f22 f24 pl p3 nil)) 

(if(< (distance p3 intll)(distance p3 intl2)) 
(setq int12 (inters fl 1 fl3 p2 p4 nil)) 
(setq inti I int12 

int12 (inters fl2 fl4 p2 p4 nil)) 

(if(< (distance pl int21)(distance pl int22)) 
(setq int22 (inters f21 f23 p2 p4 nil)) 
(sctq int21 int22 

int22 (inters f22 f24 p2 p4 nil)) 
) 
(setq wlist (substit wlist inlll 10) 

wlist (substit wlist inti 2 1 I) 
wlisl (substit wlist int21 12) 
wlisl (substil wlisl int22 13)) 

(entmod wlist)(entupd wl) 
);progn 



;••··································································· ;Geeft muispositie door en verwerict toetenbord-invoer 
;tijdens verplaatsen wand 

;••··································································· (defun getgr() 
(cond 
((and (not grp) (= (car grcode) 5)) 

(setq pos (cadr grcode)) 

);code 5 

(if(> (setq dist (distance firstpos pos)) resol) 
(progn 
(transw (cdr (assoc orpnt wlist)) pos pl p2 p3 p4) 
(setq firstpos pos) 
) 

(setq wlist (entget wl) 
p I (cdr (assoc 10 wlist)) 
p2 (cdr (assoc 11 wlist)) 
p3 (cdr (assoc 12 wlist)) 
p4 (cdr (assoc 13 wlist)) 

((and grp (= (car grcode) 5)) 

);code 5 

(setq pos ( cadr grcode)) 
(if(> (setq dist (distance firstpos pos)) resol) 

(progn 
(command "move" wl "" firstpos pos) 
(setq firstpos pos) 
) 

((= (car grcode) 2) 
(cond 

((and (not grpX= (chr (cadr grcode)) "r")) 

);code "r" 

(command "rotate" wl "" (cdr (assoc orpnt wlist)) (nos angsnap 2 I)) 
(setq wlist (entget wl) 

pl (cdr (assoc 10 wlist)) 
p2 (cdr (assoc 11 wlist)) 
p3 (cdr (assoc 12 wlist)) 
p4 (cdr (assoc 13 wlist)) 
dang ( + dang angsnap)) 

((and grp (= (chr (cadr grcode)) "r")) 
(command "rotate" wl "" pos (nos angsnap 2 I)) 

);code "r" 

((and (not grp) (= (chr (cadr grcode)) "a")) 
(if active 

);code "c" 

(progn 
(setq active nil) 
(grtext 35 "Active" 0) 
) 
(progn 
(setq active I) 
(gnext 35 "Active" 1) 
) 

((= (chr (cadr grcode)) "I") 
(command "view" "r" "l") 

);code "I" 
((= (chr (cadr grcode)) "2") 

(command "view" "r" "2") 
);code "2" 
((= (chr (cadr grcode)) "3") 

(command "view" "r" "3") 
);code "3" 
((= (chr (cadr grcode)) "4") 



);code 2 

(command "view" "r" "4") 

);code "4" 
((= (chr (cadr grcode)) "5") 

(command "view" "r" "5") 
);code "5" 
((= (chr (cadr grcode)) "O") 

(command "view" "r" "O") 
);code "O" 

((= (chr (cadr grcode)) "h") 
(do_shade) 

);code "h" 

((= (chr (cadr grcode)) ".") 
(do_resol) 

);code "." 

((= (chr (cadr grcode)) " ") 
(command "redrawall") 

);code" " 

((= (chr (cadr grcode)) "q") 
(setq stop 1) 

);code "q" 

((and (not grp)(= (chr (cadr grcode)) "f')) 
(fitwall) 

);code "f' 

((and (not grp) (= (chr (cadr grcode)) ''\l'')) 

);code tab 

(setq orpnt ( + (rem (- orpnt 9) 4) 10)) 
(command "move" wl "" (cdr (assoc orpnt wlist)) pos "redrawall") 
(setq grcode '(2 9)) 

((= (chr (cadr grcode)) "'e") 
(setq stop 1 proceed nil) 

);code esc 

((= (chr (cadr grcode)) "s") 
(initget 1) 

(setq angsnap (getreal "'nAngle snap : ")) 
);code "s" 

((and (not grp) (= (chr (cadr grcode)) "u")) 
(setq dist (distance plfrnt pl) 

ang (angle plfirst pl) 
pl (polar plfrnt ang dist) 
p2 (polar p2frnt ang dist) 
p3 (polar p3first ang dist) 
p4 (polar p4frnt ang dist)) 

(updwall4p pl p2 p3 p4) 
(command "rotate" wl "" (cdr (assoc orpnt wlist)) (nos dang 2 2)) 

); code "u" 

);cond 

((= (car grcode) 12) 
(command "undo" "b" "redrawall") 

) 
((= (car grcode) 3) 

(setq stop I) 
(command "rcdrawall") 

) 
);cond 



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
;Pakt solid op en wijzigt plaatsting Lh.v. muispositie 
;en toetsenbord-invoer. Is 'appc' de handle van een entiteit, dan 
;behoon de gese)ecteerde entiteit tot een gebogen wand of geschetste 
;wand. 

;••··································································· (defun ewall() 
(command "undo" "m") 
(setq lastpos nil) 
(setq active nil) 
(setq mirror 1) 
(setq skip nil) 
(setq stop nil) 
(setq dang 0.0) 
(setq orpnt 10) 
(setq angsnap 90.0) 
(setq e 1 nil) 
(setq appc nil) 
(while (not el) 

(setq el (car (entsel "'flSelect wall to move : "))) 

(setq wlist (entget el (list "•"))) 
(if (setq xlist (assoc -3 wlist)) 

(foreach item (cdr xlist) 
(if (handent ( car item)) 

(setq appc (car item)) 

(if appc 
(setq wl (getgroup appc) 

grp I) 
(setq wl el grp nil) 

(setq plfirst (cdr (assoc 10 wlist)) 
p2first (cdr (assoc 11 wlist)) 
p3first (cdr (assoc 12 wlist)) 
p4first (cdr (assoc 13 wlist)) 
thickness (cdr (assoc 39 wlist)) 
layer (cdr (assoc 8 wlist)) 
orlength (distance plfirst p3first) 
orangle (angle plfirst p3first) 
elev (caddr plfirst) 
firstpos (cadr (grread 1)) 
pl pl first p2 p2first p3 p3first p4 p4first 

(setq ss (ssget "x" (list (cons O "solid"Xcons 8 "wall")))) 

(while (and (not grp) (not stop)) 
(command "elev" elev "") 
(setq cnt 0) 
(while (and active (or (setq wname (ssname ss all)) (not skip))) 

(if (not (eq wname wt)) 
(progn 
(setq wlist (entget wl) 

wnamel (entget wname) 
pl (cdr (assoc 10 wlist)) 
p2 (cdr (assoc 11 wlist)) 
p3 (cdr (assoc 12 wlist)) 
p4 (cdr (assoc 13 wlist)) 

) 
(calc) 
(if ipl 

(updwall4p pl p2 p3 p4) 
(progn 
(if(= mirror -1) 

(setq dummy p3first 
p3first p 1 first 



);if ipl 
);progn 

);if cq 
(setq cnt (I+ cnt)) 

);while wname 
(setq grcode (gJTCad 1)) 
(getgr) 

);while not stop 
(while (and grp (not stop)) 

(setq grcode (gJTCad 1)) 
(getgr) 

);if mirror -I 
(setq skip I) 
);progn 

plfirst dummy 
dummy p4first 
p4first p2first 
p2first dummy 
mirror I) 



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

DYN_SKET.LSP - 'Schetsen' van series solids 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
; 'Schetsl' een serie solids a.h.v. muispositie; allereent wordt een 
;dummy-entiteit gemaakL De handle van deze entiteit (unidtl) wordt 
;de applicatienaam van alle wandsegmenten, die daannee een unidte 
;moeder krijgen. 

;••··································································· (defun swallO 
(setq firstpos nil segpl nil segp2 nil) 
(wallspec) 
(setq pstart (getpoint "'nClick to start sketching .. ")) 
(command "elev" 0.0 0.0 "point" pstart) 
(setq handle (cdr (assoc 5 (entget (entlast))))) 
(setq appc handle) 
(regapp appc) 
(command '"elev" elev thick "layer" "m" "wall" "") 
(setq xlist (list (list -3 (list appc (cons 1005 handle))))) 
(setq grcode (grread T)) 
(while (/= (car grcode) 3) 

);while 

(cond 
((= (car grcode) 5) 

);code 5 

( setq pos ( cadr gr code)) 
(if (> (distance pstart pos) resol) 

(progn 

);if 

(setq ang (angle pstart pos)) 
(if (not segpl) 

(setq segpl (polar pstart (- ang (dtr 90.0)) (/ width 2.0)) 
segp2 (polar pstart ( + ang (dtr 90.0)) (/ width 2.0))) 

) 
(setq segp3 (polar pos (· ang (dtr 90.0)) (/ width 2.0)) 

segp4 (polar pos (+ ang (dtr 90.0)) (/ width 2.0))) 
(command "solid" segpl segp2 segp3 segp4 "") 
(setq elist (append (entget (entlast)) xlist)) 
(entmod elist) 
( setq pstart pos 

segpl segp3 segp2 segp4) 
);progn 

((= (car grcode) 2) 
(cond 

);cond 

((= (chr (cadr grcode)) "p") 
(wallspec) 
(command "elev" elev thick) 
(command "layer" "m" layer "") 
(setq segpl (list (car segpl) (cadr segpl) elev) 

segp2 (list (car segp2) (cadr segp2) elev) 
segp3 (list (car segp3) (cadr segp3) elev) 
segp4 (list (car segp4) (cadr segp4) elev)) 

(updwall segpl segp2 segp3 segp4 thick) 
);code "p" 
((= (chr (cadr grcode)) ".") 

(do_resol) 
);code "." 
) 

(setq grcode (grread T)) 



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

DYN_ W ALLLSP - Plaatst nieuwe solids 

;••··· ································································ 
;••··································································· ;Plaatsl solids 

;••········· ·························································· (defun wall(/ wallcn1 width elev thick pstan pend ang stop pl p2) 
(vmon) 
(setq wallcnt 0) 
(wallspec) 
(command "elev" elev thick) 
(command "layer" "m" layer"") 
(setq pstan (getpoint "'flFirst point of wall : ")) 
(write-line '"lnPress 'o' to toggle orlhanode, 'n' to end wall and stan new and left mousebutton to stop.") 
(while (/= (car (setq grcode (grread T))) S)(princ)) 
(if(= (car grcode) 5) 

(progn 
(setq pos (cadr grcode)) 
(setq ang (angle pstan pos)) 
(setq segpl (polar pstan (· ang (dtr 90.0)) (/ width 2.0)) 

segp2 (polar pstan ( + ang (dtr 90.0)) (/ width 2.0)) 
segp3 (polar pos (· ang (dtr 90.0)) (/ width 2.0)) 
segp4 (polar pos (+ ang (dtr 90.0)) (/ width 2.0))) 

(command "solid" segpl segp2 segp3 segp4 "") 
(setq wallcnt (1 + wallcnt)) 
(setq w 1 (entlast) 

wlist (entget wl)) 

( setq stop nil) 
(while (and (not stop)(/= (car grcode) 3)) 

(cond 
((= (car grcode) 5) 

);code 5 

(setq pos (cadr grcode)) 
(if(> (distance pstan pos) resol) 

(progn 

);if 

(setq ang (angle pstan pos) 
pend pos) 

(if(= (getvar "orlhomodc") 1) 
(cond 

) 

((or(<= ang (dtr 45.0))(> ang (dtr 315.0))) 
(setq ang 0.0 

pend (list (nth O pos) (nth 1 pstan) (nth 2 pos))) 
) 
((and (<= ang (dtr 135.0))(> ang (dtr 45.0))) 

(setq ang (dtr 90.0) 
pend (list (nth O pstart) (nth 1 pos) (nth 2 pos))) 

) 
((and (<= ang (dtr 225.0))(> ang (dtr 135.0))) 

(setq ang (dtr 180.0) 
pend (list (nth O pos) (nth 1 pstart) (nth 2 pos))) 

) 
((and (<= ang (dtr 315.0))(> ang (dtr 225.0))) 

(setq ang (dtr 270.0) 
pend (list (nth O pstart) (nth 1 pos) (nth 2 pos))) 

(gncxt 32 (nos (distance pstan pend) 2 1)) 
(gncxt 33 (nos (nd ang) 2 I)) 
(sctq segpl (polar pstan (- ang (dtr 90.0)) (/ width 2.0)) 

segp2 (polar pstart (+ ang (dtr 90.0)) (/ width 2.0)) 
scgp3 (polar pend ( • ang (dtr 90.0)) (/ width 2.0)) 
segp4 (polar pend(+ ang (dtr 90.0)) (/ width 2.0))) 

(updwall segpl scgp2 segp3 scgp4 thick layer) 
);progn 



((= (car grcode) 12) 

) 

(command "erase" wl "" "redrawall") 
(setq stop 1) 

((= (car grcode) 2) 
(cond 
((= (chr (cadr grcode)) ".") 

(do_resol) 
);code"." 

((= (chr (cadr grcode)) "@") 
(initget 1) 
(setq length (getreal "\nLength of wall : ")) 
(setq segpl (polar pstart (- ang (dtr 90.0)) (/ width 2.0)) 

segp2 (polar pstart (+ ang (dtr 90.0)) (j width 2.0)) 
segp3 (polar segpl ang length) 
segp4 (polar segp2 ang length) 
pstan (polar pstan ang length)) 

(updwall segpl segp2 segp3 segp4 thick layer) 
(while (/= (car (setq grcode (grread 1))) 5)(princ)) 
(setq pos (cadr grcode)) 
(setq ang (angle pstan pos)) 
(setq segpl (polar pstan (- ang (dtr 90.0)) (/ width 2.0)) 

segp2 (polar pstan (+ ang (dtr 90.0)) (j width 2.0)) 
segp3 (polar pos (- ang (dtr 90.0)) (j width 2.0)) 
segp4 (polar pos (+ ang (dtr 90.0)) (j width 2.0))) 

(command "solid" segpl segp2 segp3 segp4 "") 
(setq wallcnt (I+ wallcnt)) 
(if (>= wallcnt 3) 

(progn 
(setq w2last wllast 

wllast wl) 
(weld w21ast wllast) 
) 

(setq wllast wl 
wl (entlast) 

wlist (entget wl)) 
);code"@" 

((= (chr (cadr grcode)) "a") 

);code "a" 

(setq ent (car (entsel "\nAnach to : "))) 
(setq elist (entget ent)) 
(setq pl (cdr (assoc 10 elist)) 

p2 (cdr (assoc 12 elist))) 
(if (> (distance segp3 pl )(distance segp3 p2)) 

(setq touchpl p2 
touchp2 (cdr (assoc 13 elist))) 

(setq touchpl pl 
touchp2 (cdr (assoc 11 elist))) 

(if (inten (3d2d touchpl) (3d2d segp3) 
(3d2d touchp2) (3d2d segp4)) 

(setq segp3 touchpl segp4 touchp2) 
(setq segp3 touchp2 segp4 touchp I) 

(setq wlist (substit wlist segp3 12) 
wlist (substit wlist segp4 13)) 

(enttnod wlist) 
(entupd wl) 
(weld wllast wl) 
(setq stop I) 

((= (chr (cadr grcode)) "h") 
(do_shade) 

);code "h" 
((= (chr (cadr grcode)) "p") 

(wallspec) 
(command "elev" elev thick) 



);code 2 
);cond 

(command "layer" "m" layer"") 
(setq segpl (list (car segpl) (cadr scgpl) elev) 

segp2 (list (car scgp2) (cadr segp2) elev) 
segp3 (list (car scgp3) (cadr segp3) elev) 
segp4 (list (car scgp4) (cadr segp4) elev)) 

(updwall segpl scgp2 segp3 segp4 thick layer) 
);code "p" 
((= (chr (cadr grcode)) "1 ") 

(command "view" "r" "l") 
);code "1" 
((= (chr (cadr grcode)) "2") 

(command "view" "r" "2") 
);code "2" 

((= (chr (cadr grcode)) "3") 
(command "view" "r" "3") 

);code "3" 
((= (chr (cadr grcode)) "4") 

(command "view" "r" "4") 
);code "4" 
((= (chr (cadr grcode)) "5") 

(command "view" "r" "5") 
);code "5" 
((= (chr (cadr grcode)) "0") 

(command "view" "r" "0") 
);code "O" 
((= (chr (cadr grcode)) " ") 

(command "rcdrawall") 
);code" " 
((= (chr (cadr grcode)) "o") 

);code"" 

(if(= (getvar "orthomode") 0) 
(setvar "orthomode" 1) 
(setvar "orthomode" 0) 

((= (chr (cadr grcode)) "n") 
(setq pstan pend) 

);code "n" 
);cond 

(while (/= (car (setq grcode (grrcad T))) 5)(princ)) 
(setq pos (cadr grcode)) 
(setq ang (angle pstan pos)) 
(setq segpl (polar pstan (- ang (dtr 90.0)) (/ width 2.0)) 

segp2 (polar pstan (+ ang (dtr 90.0)) (/ width 2.0)) 
segp3 (polar pos (- ang (dtr 90.0)) (/ width 2.0)) 
segp4 (polar pos (+ ang (dtr 90.0)) (/ width 2.0))) 

(command "solid" segpl segp2 segp3 segp4 "") 
(setq wallcnt (1 + wallcnt)) 
(if (>= wallcnt 3) 

(progn 
(setq w2last w Bast 

wllast wl) 
( weld w2last w I last) 
) 

(setq wllast wl 
wl (cntlast) 

wlist (cntgct wl)) 

(setq grcode (grread T)) 
);while 
(gnext 32 " ") 
(gncxt 33 " ") 



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
;Verbindt uiteinden van entl en ent2 

-····································································· (defun weld (entl ent2 / pal pbl pcl pdl pa2 pb2 pc2 pd2) 
(setq elistl (entget entl) 

elist2 ( entget ent2) 
pal (cdr (assoc 10 elistl)) 
pbl (cdr (assoc 11 elistl)) 
pcl (cdr (assoc 12 elistl)) 
pdl (cdr (assoc 13 elistl)) 
thick 1 (cxlr (assoc 39 elistl )) 
elevl (caddr (cxlr (assoc 10 elistl))) 
pa2 (cdr (assoc 10 elist2)) 
pb2 (cdr (assoc 11 elist2)) 
pc2 (cdr (assoc 12 elist2)) 
pd2 (cdr (assoc 13 elist2)) 
thick2 (cxlr (assoc 39 elist2)) 
elev2 (caddr (cxlr (assoc 10 elist2))) 
intl (inten (3d2d pal) (3d2d pclX3d2d pa2)(3d2d pc2) nil) 
int2 (inters (3d2d pbl) (3d2d pdlX3d2d pb2)(3d2d pd2) nil) 
intl 1 (append intl (list elevl)) 
intl2 (append int2 (list elevl)) 
int21 (append intl (list elev2)) 
int22 (append int2 (list elev2)) 
elistl (substit elistl intl 1 12) 
elistl (substit elistl intl2 13) 
elist2 (substit elist2 int21 10) 
elist2 (substit elist2 int22 11 )) 

(entmod elistl) 
(entupd entl) 
(entmod elist2) 
(entupd ent2) 




