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Aan de inhoud van dit rapport, noch aan de gevolgen door gebruik daarvan kan enig recht worden ontleend
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1 Inleiding

1.1 Algemeen
AutoCAD wordt bij de wegontwerpende afdelingen van Rijkswaterstaat en
provincies veel gebruikt voor tekenwerk. Basisgegevens komen zowel uit een
aantal ontwerp- of 3D-CAD-pakketten (MX), als digitale topografische
bestanden (DTB) en GIS systemen. Voor ontwerpafdelingen zijn er specifieke,
door marktpartijen ontwikkelde applicaties, die binnen AutoCAD werken.
Daaronder valt de applicatie W o C A D . Daarnaast heeft Rijkswaterstaat de
applicatie BibliCAD voor 2D tekenwerk laten ontwikkelen. AutoCAD
tekeningen zijn vaak weer basis voor andere werkzaamheden als visualisaties,
kostenramingen etc. Op dit moment wordt gewerkt aan de Richtlijnen
Tekeningverkeer Waterstaat (RTW), waarin regels t.a.v. gebruik, structuur en
werkwijzen binnen C A D in het algemeen zijn beschreven.
1.2

Probleemstelling

Eind maart 1999 is de laatste versie van AutoCAD uitgebracht, AutoCAD 2000.
Vervolgens is in 1999, in opdracht van de vakgroep l&A Ontwikkeling
infrastructuur A W O / C O G O , onderzoek uitgevoerd naar de consequenties
daarvan. Het onderzoek heeft geleid tot een rapport "Onderzoek naar de
consequenties van AutoCAD 2000" (RWS Bouwdienst DIW-R-2000.001)
In dit rapport is geconstateerd, dat met AutoCAD 2000 een ingrijpende
wijziging op het gebied van objecteigenschappen in de C A D tekening is
doorgevoerd. Er wordt nadrukkelijk aanbevolen om landelijke afspraken over
het gebruik daarvan te maken.
1.3 Doel
Doel van dit project is middels een anticiperend onderzoek te komen tot een
voorstel voor uniform gebruik van de nieuwe objecteigenschappen
"Lineweights" en "Plot styles".
Het voorstel zal worden aangeboden aan de RTW beheer groep. Acceptatie van
de voorstellen, leid tot opname in de Richtlijnen Tekeningverkeer
Rijkswaterstaat. Vervolgens kan het resultaat door softwaremakers worden
gei'mplementeerd in applicatiesoftware voor de wegontwerpomgeving.
1.4 Kader
Het project is gei'nitieerd door de wegontwerp afdeling van de Bouwdienst en
in opdracht van de coordinatiegroep l&A/OI uitgevoerd door de Bouwdienst.
Een en ander conform het projectplan ACD2000a-P-2000.002 van juli 2000.
Namens de opdrachtgever treden als relatiemanager J.P. Kooiman en
projectbegeleider P.A. Geurtjens, beide van de Directie Oost Nederland op.
Projectleider is C . G . M . Janssen en het bevoegd gezag berust bij C A . Verweij,
beiden van Bouwdienst afdeling DIW.
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2 Werkwijze

2.1 Voorbereiding
Als voorbereiding is bij een aantal softwaremakers nagegaan, wat de ideeen
over de nieuwe mogelijkheden en objecteigenschappen waren.
Autodesk zelf geeft als reden voor implementatie aan, dat de nieuwe
mogelijkheden zijn ingebouwd op verzoek van een groot aantal gebruikers.
Als snel bleek dat veel softwarebedrijven zelf nog geen visie op de nieuwe
mogelijkheden hebben ontwikkeld. Ook zij laten zich vooral sturen door vragen
van gebruikers. Ze zijn wel op de hoogte van "wat er kan" maar passen niet op
eigen initiatief zelf de bestaande structuren aan, zolang er volgens de al
bestaande methodes in oude versies doorgewerkt kan worden.
Reden te meer om als een van de grootste gebruikers dus zelf het initiatief te
nemen.
2.2 Projectteam
Om voldoende verschillende gebruikers te vertegenwoordigen, is een
projectteam samengesteld, met gebruikers van de diverse CAD afdelingen bij
Rijkswaterstaat. (bijlage). Deelgenomen hebben wegontwerpers van de
Regionale Directies en de Bouwdienst. Ook de Meetkundige Dienst als
leverancier van geo-informatie voor de C A D tekeningen is vertegenwoordigd.
2.3 Onderzoek
In een workshop sessie is aan het projectteam een korte introductie op
AutoCAD 2000 gegeven. Daarna is uitgebreid ingegaan op de specifieke
onderwerpen die voor dit onderzoek van belang zijn. De workshop is afgesloten
met een korte discussie over de onderwerpen.
Naar aanleiding van de workshop zijn een aantal voorbeeldtekeningen gemaakt
die, samen met een aantal vragen / stellingen per onderwerp, door de
teamleden op eigen locatie zijn onderzocht.
In een tweetal bijeenkomsten is uitgebreid over de stellingen gesproken en
gediscussieerd. Ook zijn een aantal problemen bij het gebruik van bepaalde
oplossingen geconstateerd.
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3 Aanbevelingen

3.1 Layouts
Ten aanzien van het gebruik van layouts in AutoCAD tekeningen zijn de
volgende richtlijnen geformuleerd.
1. Op het moment, dat de tekening wordt vrijgegeven voor een bepaald doel,
en dus in die vorm wordt geregistreerd, mag een tekening naast de model tab slechts een paperspace-layout bevatten.
2. Tijdens de productiefase van een tekening mag deze om redenen van
efficiente tekeningproductie meerdere layouts bevatten. De eerste
paperspace-layout is bepalend voor de tekening.
3. Op het moment van uitwisseling tussen partijen moet het plot-device van de
layouts (model en paperspace) zijn ingesteld op "None"

AdJ.
De belangrijkste reden hiervoor is, dat het met op dit moment bij RWS
gebruikte Document Management Systemen (DMS) slechts mogelijk is, om een
1:1 relatie tussen bestand en tekening bij te houden.
Meerdere (paperspace) layouts in een dwg-bestand, betekent meerdere
tekeningen in een dwg-bestand. Dit is dus een 1:n relatie.
Mocht deze vorm van registratie op de lange termijn toch mogelijk zijn, dan lijkt
het op voorhand onverstandig om er gebruik van te maken. Immers, een
tekening binnen een dwg-bestand wijzigen heeft al tot gevolg, dat de nieuwe
dwg-bestand voor alle tekeningen die in het bestand staan geldt. Het is niet
mogelijk om een tekening te wijzigen. Er wijzigen zoveel tekeningen tegelijk als
er aan tekeningen in een dwg-bestand zitten. In het kader van versie beheer, en
kans op fouten daarin, een ongewenste situatie.

M2
Software applicaties kunnen van deze mogelijkheid gebruik maken. Ook
kunnen gebruikers diverse plotmogelijkheden naar verschillende printers
instellen. In principe is het tijdens de productie en bewerking van de tekening
een efficientie verhogende mogelijkheid. De lay-out geeft immers altijd een
praktisch WYSIWYG (What You See Is What You Get) beeld.
Voor de C A D gebruiker moet duidelijk zijn, dat in principe iedere andere
gebruiker (op eigen locatie) van dezelfde tekening alle andere layouts in een
tekening mag / zal verwijderen.
Ad 3
Het blijkt, dat gebruikers bij het openen van tekeningen die gekoppeld zijn aan
printers/plotters, direct geconfronteerd worden met berichten over
plotterkeuzes en instellingen. Om dit ongemak te voorkomen is het bij alle
AutoCAD installaties aanwezige plottertype "None" te verkiezen.
Op het moment, dat een gebruiker een tekening wil afdrukken, moet een
beschikbare plotter in het Page Setup of Plot menu worden geselecteerd.
Aanbevolen wordt om de beschikbare plotters op de eigen locatie met de
plotter manager te configureren. In de AutoCAD 2000i versie kan worden
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ingesteld, dat systeem printers niet zichtbaar zijn. Daarmee kan het gebruik van
de vooraf gedefinieerde instellingen worden gestimuleerd.
Ook is het mogelijk om met eenvoudige hulpmiddelen de aanwezige plotters
aan gebruikers aan te bieden.
Aanbeveling
Er is behoefte aan vervanging van het complexe Plot/Page Setup
dialoogvenster, door een eenvoudige keuze voor plot in Kleur of Zwart/wit
naar een voor de gebruiker beschikbare plotter en of printer. Mogelijke keuze
opties zijn nog, automatische verschalen in het geval van vergrotingen of
verkleiningen naar een gekozen printer en het al of niet afdrukken van
toegekende Lineweights. Overigens is bij de optie van vergroten en verkleinen
een foutje in de AutoCAD software ontdekt (en gemeld). Bij vergroten of
verkleinen wordt, als de eenheden in mm staan ingesteld de lijndikte 25.4
(inches verhouding) te dun afgedrukt.
3.2 Lineweights
Als richtlijn voor het gebruik van Lineweights (pendiktes) in een AutoCAD
tekening wordt het volgende aanbevolen:
1. Voor het weergeven van pendiktes in een tekening wordt gebruik gemaakt
van het principe van toekennen van Lineweights
2. Geometrie objecten zijn objecten in een tekening die echte 1=1 getekende
model informatie weergeven. Alle objecteigenschappen daarvan zijn
"Bylayer" ingesteld. Pendikte (Lineweight), kleur en lijntype worden aan de
laag toegekend waarop het object is getekend.
3. Symbolen zijn objecten in een tekening, die onafhankelijk van de schaal een
vaste afmeting t.o.v. de paperspace layout hebben. Aan deze objecten
(entiteiten) mag direct pendikte (lineweight), kleur en lijntype worden
toegekend.
4. De lineweight "Default" niet gebruiken.
Ad_l
Deze oplossing blijkt met name gelet op het WYSYWIG principe in paperspace
goed te werken. Enigste nadeel is, dat bij bewerken van het model (model tab
actief), teksten niet leesbaar zijn als erg ver is uitgezoomed. In dat geval moet
de LWT-knop onder aan het scherm worden gebruikt om objecten als
haarlijnen weer te geven. Volgens de handleiding, wordt deze instelling per
layout-tab opgeslagen. In AutoCAD 2000 werkt dit in ieder geval nog niet
goed. Ook dit foutje is aan Autodesk doorgegeven. Als een gebruiker het
hinderlijk vind om de knop te gebruiken, dan kan met de schuifbalk "Adjust
Display Scale" in het scherm "Lineweight Settings" de modelspace weergave
van lineweights op een minimum worden ingesteld.
Ad 2
In AutoCAD begrippen bevatten de geometrie lagen objecten als lijnen, cirkels,
bogen, etc. Deze model informatie wordt ook vaak via referentietekeningen
(XREF's) aan een andere tekening gekoppeld, die in paperspace verder wordt
opgemaakt. Rechtstreeks aan objecten toekennen van deze
objecteigenschappen maakt een andere weergave onmogelijk. Te denken valt
aan een kant verharding, die in een bepaalde tekening dik moet zijn
aangegeven, en in een andere tekening dun of gestippeld moet zijn.
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Ad 3
Voorbeelden van symbolen zijn: stempel, kader, tekst in Model- of Paperspace,
maatvoering, kortom annotatie. Ook uit meerdere objecten samengestelde
blokken in een tekening kunnen symbolen zijn, denk aan verkeersborden en
dergelijke. Veel van deze objecten zullen in RTW/BibliCAD vorm zijn of worden
gemaakt. Daarbij ligt aan de keuze voor het toekennen van de eigenschappen
aan de diverse objecten een afgewogen oordeel ten aanzien van gebruik in
tekeningen ten grondslag.
De regels voor het gebruik en opbouwen van enkelvoudige en meervoudige
blokken vallen buiten de scope van dit project.

MA
Omdat per gebruiker de lineweight "Default" anders kan zijn ingesteld, zal
automatisch een afdruk door die gebruiker andere pendiktes opleveren. Het is
duidelijker, om gewoon in een tekening de gebruikte pendikte af te kunnen
lezen. De tekenaar weet over het algemeen prima welke pendikte op de afdruk
moet worden toegepast. Hij/zij kan dat ook het beste vastleggen. Als goede
standaarden zijn gedefinieerd, dan kan met behulp van kleine macro's
automatisch de juiste pendikte aan de juiste laag of objecten worden
toegekend.
3.3 Lagen
Ten opzichte van AutoCAD 14, kan het aantal lagen in een tekening minder
zijn, omdat annotatie niet langer om reden van kleur/pendikte koppeling in een
andere laag moet staan.
Lagen zijn noodzakelijk, om informatie al of niet op een afdruk weer te geven.
Het is niet meer nodig om daarmee het uiterlijk van de tekening qua
pendiktegebruik aan te passen.
Bijvoorbeeld in RTW 256 kleurenschema laag voor tekening opmaak (to):
Laag: to-T18, Tekst in kleur 143 wordt op afdruk zwart 0,18 mm
Laag: to-T25, Tekst in kleur 141 wordt op afdruk zwart 0,25 mm
In AutoCAD 2000 zou kunnen worden volstaan met:
Laag: to
Deze laag bevat dan alle teksten, die bij opmaak horen.
Als tekst van grootte verandert, dan moet in de AutoCAD 14 werkwijze de
tekst van laag, grootte en kleur worden gewijzigd.
In AutoCAD 2000 is dat nog slechts grootte en lijndikte.
Het voordeel. In AutoCAD 2000 kan het volledige 256 kleurenpalet binnen een
tekening worden gebruikt, zonder dat het noodzakelijk is om daarvoor verdere
regels voor kleurgebruik in relatie tot pendikte te moeten vastleggen. Immers al
het getekende is WYSIWYG.
Natuurlijk verdient het aanbeveling om RWS-breed kleurgebruik voor objecten
te standaardiseren. Dat is binnen de RTW ook al gebeurd.
Een voorbeeld. Een weg-as van een bepaald type heeft RWS-breed een vaste
kleur. Op een kleurenafdruk is deze kleur dezelfde als op het scherm.
Het vaststellen van de relatie van lagen tot hun inhoud valt buiten de scope van
dit project. Deze taak ligt bij de RTW-beheer groep.
Tijdens de discussie over dit thema bleek, dat enkele gebruikers voor het
herkennen van teksten een onderscheid in kleur (modelspace) willen zien, om
daaraan de grootte van de tekst in de paperspace layout te kunnen herkennen.
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Het kan nodig zijn, om een klein deel van het kleurenpalet, te denken valt aan
de eerste zeven kleuren, daarvoor te gebruiken. In deze situatie is het ook
praktisch, om aparte lagen aan de verschillende gebruikte sjablonen toe te
wijzen.
Binnen de pilots die bij de introductie van de RTW op dit moment lopen kao.
worden nagegaan in hoeverre deze behoefte ook bij grotere groepen
gebruikers aanwezig is.
3.4 Plot Styles
De aanbevelingen voor het gebruik van plotstyles zijn de volgende:
1. Er wordt slechts gebruik gemaakt van plotstyles van het type ".CTB"
2. Als de kleur op het scherm altijd GELIJK is aan de kleur op de afdruk, dan
kan worden volstaan met de standaard geinstalleerde plotstyles:
• None (of Acad.CTB) voor afdrukken in kleur
• Grayscale.CTB voor kleur -> afdrukken in grijstinten
• Monochrome.CTB voor kleur -> afdrukken in zwart-wit.
3. Als de kleur op het scherm AFWIJKT van de kleur op de afdruk, dan zijn
enkele specifieke " R T W " versies nodig, die de vertaling van kleur op het
scherm naar kleur op de afdruk regelen.
In deze tabellen zal alleen de vertaling worden geregeld van kleur op het
scherm -> kleur / grijstint op de afdruk.
Tijdens het onderzoek is gebleken, dat er op dit moment geen behoefte
bestaat, om achteraf via named-plotstyle tabellen het afdrukresultaat van
tekeningen te bei'nvloeden. Het uiterlijk van de tekening is via zijn Paperspacelayout al bepaald. De gekoppelde CTB legt de eventuele vertaalslag voor de
kleuren vast.
Overigens is tijdens het onderzoek gebleken, dat aan 3D-polylijnen wel namedplotstyles kunnen worden toegekend, maar dat het op de paperspace layout
niet goed werkt. Voor het gebruik van 3D-modellen uit M X of LDD is het dus
(nog) niet toepasbaar.
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4 Richtlijnen Tekeningverkeer
Waterstaat

Als de aanbevelingen door de werkgroep RTW worden overgenomen, dan
moeten een aantal zaken verder worden uitgezocht.
•
•
•
•
•
•

•

Nagaan of de eerste layout een standaard naam heeft, en zo ja welke
(bijvoorbeeld het tekeningnummer).
Voor lineweights nagaan welke lineweight wordt toegekend aan welke laag
Voor bekende blokken nagaan welke lineweights binnen blokken worden
toegekend
Kunnen er lagen vervallen en zo ja, welke.
Hoe ligt de relatie "kleur in de tekening -> kleur op de afdruk" bij kleur
afdrukken. Een en ander na te gaan bij interviews op lopende pilots.
Voorzover gebruikers afwijkend aan "kleur op scherm = kleur op afdruk"
willen werken, maken van de bijbehorende " C T B " plotstyle vertaaltabellen
voor kleur, (grijs) en zwart-wit.
Waar mogelijk de standaardinstellingen voor AutoCAD vastleggen, zoals
bijvoorbeeld de PSTYLEPOLICY op 1, voor color dependent tekenen.

Mogelijke hulpmiddelen:
• Een sjabloon hulpmiddel, die teksthoogte en pendikte koppelt, bijvoorbeeld
tekst 5mm stelt automatisch teksthoogte in op 5mm en lineweight in op .5
mm. Een en ander conform de ISO standaard.
• Migratie hulpmiddel voor RTW 1.0 tekeningen
• Plot hulpmiddel voor een eenvoudiger plot dialoog
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Namenlijst werkgroepleden

Aan dit onderzoek hebben namens de verschillende directies de volgende
deelnemers meegewerkt:
J.P.D. de Smidt (Jan-Peter)
Bouwdienst
J. Canten (Jeroen)
RD Oost Nederland
RD Noord Nederland P. van der Ploeg (Pieter)
RD Usselmeergebied F.A. Weijers (Rene)
RD
RD
RD
RD
RD

Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant

RD Limburg
Meetkundige Dienst
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Ing. M.J.L.H. Klinkers (Marc)
R.O. Baten (Robert)
N.J. Stikkolorum (Nico)
C. van Nieuwkerk (Carolina)
O.P. Frederiks (Oswald)
M.A.J.W. Blatter (Michael)
M.B.A.J Meijer (Maurice)
ing. P.C.J. Hollestelle (Piet)

