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1

Inleiding

*CADELAT* is een AutoCAD-applicatie voor het maken van tekeningen op het gebied van de elektrische
automatiseringstechniek.
Met behulp van dit programma worden normale AutoCAD-commando's gegeven die vanuit een aangepaste
menustructuur en speciale Lisp-programma's worden aangestuurd.
*CADELAT* is speciaal ontwikkeld voor het onderwijs, en is daarom zeer robuust geschreven. Dat houdt in dat
er bij een foutieve invoer een melding op het scherm verschijnt waaruit blijkt welke fout er is gemaakt en op
welke wijze men het programma moet vervolgen. Op deze wijze is het programma zelflerend, en kan iemand
met een geringe basiskennis van AutoCAD er al snel effectief mee werken.
Deze handleiding is geschreven voor het installeren van *CADELAT* onder versie AutoCAD 2010*.
*Lees voor het installeren van de versie 2011 het overeenkomstige jaartal.
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Toelichting op de installatie

*CADELAT* wordt geïnstalleerd met behulp van het programma WinZip, waarna nog enkele bestanden
handmatig moeten worden gekopieerd en de profielen moeten worden geïmporteerd.
De bestanden die door *CADELAT* worden toegepast hebben de volgende functies:
ISO.shx
De door *CADELAT* gebruikte tekststijl maakt gebruik van het font ISO. Het programma heeft
daarvoor de gecompileerde shapefile van deze stijl nodig.
Cadelat.ctb
In dit bestand is de plotstijl opgenomen die de door *CADELAT* gebruikte kleuren omzet naar zwarte
lijnen van de gewenste lijndikte.
CadelatM.cuix
In dit bestand zijn de menu's en de verwijzingen naar de LISP-bestanden van *CADELAT*
Machineschakelingen opgenomen.
CadelitP.cuix
In dit bestand zijn de menu's en de verwijzingen naar de LISP-bestanden van *CADELAT* Projecten
opgenomen.
Acad-M06.cuix
Dit bestand bevat het normale AutoCAD-menu, maar biedt de mogelijkheid om tijdens het werken met
*CADELAT* Machineschakelingen soepel van het menu CadelitM naar het AutoCAD-menu en terug te
springen.
Acad-P06.cuix
Dit bestand bevat het normale AutoCAD-menu, maar biedt de mogelijkheid om tijdens het werken met
*CADELAT* Projecten soepel van het menu CadelitP naar het AutoCAD-menu en terug te springen.
*.dwg
Bij *CADELAT* behoort een symboolbibliotheek welke uit ruim 500 grotere en kleinere blocks, vaak
aangevuld met attributes, bestaat. Deze symbolen worden geplaatst in de map Lib.
*.slb
Ten behoeve van de image-menu's zijn 9 slidelibs met in totaal 400 slides opgenomen.
Ook deze worden geplaatst in de map Lib.
*.vlx
Voor het geautomatiseerd uitvoeren van tekenfuncties, en het controleren van de leerling op een juiste
invoer worden Lisp-programma's gebruikt.
*CADELAT* wordt ondersteund door ruim 100 van deze Lisp-programma's
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In de map Lsp wordt het bestand CadelitS.vlx geplaatst waarin deze Lisp-programma’s in
gecompileerde vorm zijn opgenomen.
*.scr
Script-bestanden spelen een rol bij het oproepen van de juiste menubestanden. Ze worden ook geplaatst
in de map Lsp.
*.arg
Deze bestanden bevatten informatie voor de verschillende menuprofielen waarmee *CADELAT* kan
worden opgestart.
Deze bestanden worden geplaatst in map Profiles.
Cadelat.dwt
Het bestand Cadelat.dwt is een sjabloon. Het dient als basis voor elke nieuwe tekening waarmee
*CADELAT* wordt opgestart.
In deze tekening zijn de benodigde layers en tekststijlen aangemaakt, lijntypes ingeladen en andere
variabelen ingesteld.
Elke nieuwe tekening moet worden opgestart met dit template.
Snelkoppelingen
De map Cadelat vrs 7.1 die onder Bureaublad is geplaatst, bevat twee bestanden die dienen voor het
opstarten van *CADELAT* Machineschakelingen en *CADELAT* Projecten.
Voor de eerste installatie van *CADELAT* is een vrije schijfruimte vereist van ca. 25MB.
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Het installeren van *CADELAT*

Voordat *CADELAT* geïnstalleerd kan worden moet AutoCAD 2010* geïnstalleerd zijn. *Zie opm. onder 1.
Als AutoCAD goed werkt, ga je als volgt te werk.

Fig. 1

Fig. 2

•
•
•
•

Download het gezipte bestand CADELIT_Acad2010*.zip in My Documents/My Received Files.
Klik op Start
Klik op Uitvoeren…
Vul in het venster Openen in My Documents/My Received Files:\CdaSL71 10.exe en klik op OK (fig. 1).

•
•

Laat in het venster Unzip To Folder staan C:\Program Files en klik op Unzip (fig. 2).
Sluit met Close de dialoogbox nadat de files naar de harde schijf zijn gekopieerd.

Start de verkenner en kopieer vervolgens de volgende bestanden:
• Map Cadelat vrs 7.1 AutoCAD 2010
Î
Bureaublad
• Cda_alg.slb
Î
C:\Program Files\Cadelit\Lib
• Acad-M06.cuix
Î
defaultlocatie zie punt 3.1
• Acad-P06.cuix
Î
defaultlocatie zie punt 3.1
• CadelatM.cuix
Î
defaultlocatie zie punt 3.1
• CadelatP.cuix
Î
defaultlocatie zie punt 3.1
• Cadelat.dwt
Î
defaultlocatie zie punt 3.2
• CADELAT.ctb
Î
defaultlocatie zie punt 3.3
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Waarheen moet ik de menubestanden kopiëren?
Start AutoCAD 2010.
Plaats de cursor op de commandoregel en klik met de rechter muisknop.
Kies de opdracht Options… (fig. 3)
Kies in de dialoogbox Options de tab Files.
Klik op het +teken links van Customization Files.
Klik op het +teken links van Main Customization File.
Plaats de cursor onder Main Customization File op de padnaam om de locatie van de menubestanden af te
lezen (fig. 4).

Een mogelijke locatie is:
C:\Documents and Settings\Naam\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2010\ R18.0\enu\Support
Als deze locatie niet te vinden is lees dan eerst punt 5a.

Fig. 3
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Fig. 4
Waarheen moet ik het template-bestand Cadelit.dwt kopiëren?

Start AutoCAD 2010.
Plaats de cursor op de commandoregel en klik met de rechter muisknop.
Kies de opdracht Options…
Kies in de dialoogbox Options de tab Files.
Klik op het +teken links van Template Setings.
Klik op het +teken links van Drawing Template File Location.
Plaats de cursor onder Drawing Template File Location op de padnaam om de locatie van de Drawing
Template bestanden af te lezen.

Een mogelijke locatie is:
C:\Documents and Settings\Naam\Local Settings\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2010\
R18.0\enu\Template
Let op!!! Local Settings
Als deze locatie niet te vinden is lees dan eerst punt 5a.
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Waarheen moet ik het plotstyle-bestand CADELAT.ctb kopiëren?
Start AutoCAD 2010.
Plaats de cursor op de commandoregel en klik met de rechter muisknop.
Kies de opdracht Options…
Kies in de dialoogbox Options de tab Files.
Klik op het +teken links van de Printer Support File Path map.
Klik op het +teken links van het Plot Style Table Search Path bestand.
Plaats de cursor onder Plot Style Table Search Path op de padnaam om de locatie van de Plot Style
bestanden af te lezen.

Een mogelijke locatie is:
C:\Documents and Settings\Naam\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2010\R18.0\enu\Plot Styles
Als deze locatie niet te vinden is lees dan eerst punt 5a.
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Import menuprofielen
Start AutoCAD 2010.
Plaats de cursor op de commandoregel en klik met de rechter muisknop.
Kies de opdracht Options…
Kies in de dialoogbox Options de tab Profiles (fig. 5).
Klik op de knop Import…
Kies in de dialoogbox Import Profile het bestand C:\Program Files\Cadelat\ Profiles\CadelatM.arg en klik
Open (fig. 6).
Klik in de volgende dialoogbox Import Profile de knop Apply & Close (fig. 7).
Vervolg deze handelingen voor het profiel CadelatP.

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7
Als alles juist is ingesteld kan *CADELAT* met succes worden opgestart.
1 Ga naar bureaublad en open de map CADELAT 7.1 AutoCAD 2010
2 Dubbelklik op een van de snelkoppelingen CadelitM of CadelitP
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Trouble shooting

Bij het oplossen van problemen biedt het volgende overzicht wellicht een oplossing.
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De locaties van de supportbestanden zijn niet te vinden
Klik met de rechter muisknop op Start en kies Verkennen.
Klik op icoon Weergave en kies Details (fig. 8).
Kies onder Extra voor Mapopties… (fig. 9) .
Kies in dialoogbox Mapopties voor tab Weergave.
Selecteer onder de map Verborgen bestanden en mappen het rondje Verborgen bestanden en mappen
weergeven. (fig. 10).

Het is verstandig deze instelling na de installatie weer ongedaan te maken.

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10
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Schermmenu met Start komt niet in beeld (fig. 11)
Plaats de cursor op de commandoregel en klik met de rechter muisknop.
Kies de opdracht Options… (fig. 3)
Kies in de dialoogbox Options de tab Profiles (fig. 5).
Klik op de knop Set Current.
Klik op OK.
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Fig. 11

c

Het programma kan de bibliotheek of Lisp-bestanden niet vinden
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Plaats de cursor op de commandoregel en klik met de rechter muisknop.
Kies de opdracht Options… (fig. 3)
Kies in de dialoogbox Options de tab Files.
Klik op de knop Add…
Klik op Browse… en kies de locatie van de LIB- of VLX-bestanden. (fig. 12)

Fig. 12
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Plotten

Het is aan te bevelen plotopdrachten te geven vanuit het CADELAT-menu
Als vanuit dit menu wordt geplot worden de groene aftakpunten die gebruikt worden voor het tekenen van
leidingen automatisch uitgeschakeld.
Selecteer in de Plot-dialoogbox de Plot style table CADELAT.ctb.
Je vertaalt dan de door *CADELAT* gebruikte kleuren naar de juiste lijndikte.

Veel plezier en succes bij het werken met *CADELAT*
juni 2011
H.J. Trox
S.J. Kuipers
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