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ВСТУП 

 

Пакет AutoCAD є однією з найбільш поширених у наш час систем ін-

женерної графіки для ПЕОМ, тому що він орієнтований на автоматизоване 

проектування в машинобудуванні. З досвіду спілкування із представниками 

підприємств машинобудівної галузі України, перед якими стоять задачі ав-

томатизації конструкторських і технологічних робіт, відомо, що АutoCAD 

набув широкого застосування у зв'язку з наявністю широкої бази даних, яку 

використовуємо ми та наші закордонні партнери. 

Креслення, яке в ручному варіанті або за допомогою традиційного 

графічного редактора виконується за кілька годин і навіть днів, може бути 

зроблено за хвилини, крім того, його може сформувати користувач практи-

чно не знайомий із системою АutoCAD. Щоб одержати такий ефект, про-

граміст повинен написати програму для генерації сімейства подібних крес-

лень. 

За однiєю з класифiкацiй мови програмування (МП) розподiляються 

на процедурнi, якi також називаються операторними або iмперативними та 

декларативнi мови. Деякі мови програмування, що сьогоднi використову-

ються (наприклад: Си, Бейсик та інші), вiдносяться до процедурних мов. До 

класу декларативних мов вiдносяться функціональні або аплікативні – Лiсп, 

Лого та логiчнi мови, вiдомим представником якого є Пролог. На практицi 

МП не є чисто процедурними, функцiональними чи логiчними. Процедур-

ною мовою можна написати функцiональну програму i навпаки. 

Процедурна програма складається з послiдовностi операторiв та ви-

разiв, якi керують її виконанням. Типовими операторами є оператори прис-

воєння, вводу-виводу, керування та циклу. 

Функцiональна програма складається з сукупностi визначених 

функцiй. Функцiї, в свою чергу, можуть викликати iншi функцiї. Обчислен-

ня починається з виклику деякої функцiї. Чисте функцiональне програму-

вання не має присвоєнь та засобiв передачi керування. Повторнi обчислення 

здiйснюються за допомогою рекурсiї, яка є основним засобом 

функцiонального програмування. 

MuLisp працює на комп'ютерi з операцiйною системою MS-DOS або 

PC-DOS. Програма mulisp.com є iнтерпретатором МП muLisp. muLisp є по-

тужною МП, має великi функцiональнi засоби для обробки структур даних, 
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створених користувачем. muLisp є символьною МП, яка призначена для об-

робки спискiв. 

Для створення програм, що виробляють креслення, у системі Аutocad 

є потужний засіб візуального програмування – мова Visual LISP. 

Знання мови Visual LISP і системи АutoCAD для студентів денної, за-

очної та дистанційної форм навчання спеціальності «Механічна інженерія» 

закладає основи для можливості проектування САПР. 

Пропонований посібник доповнює курси лекцій «Основи програму-

вання інженерних систем графіки» і «Автоматизовані системи графіки». 

Навички програмування, придбані студентами, дозволять у найкоротший 

термін виконати дипломи бакалаврів і магістрів, що передбачають автома-

тизацію розробки конструкторської й технологічної документації. 

Ціль цього навчально-методичного посібника – познайомити студен-

тів з мовою програмування Visual LISP, якою було написано багато вбудо-

ваних функцій AutoCAD. Мета – навчити програмуванню новою мовою в 

стислий термін. У посібнику є опис декількох тренувальних завдань, які по-

винні допомогти придбати досвід програмування. 
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1. ОПИС РОБОТИ В СЕРЕДОВИЩІ Visual LISP 

 

1.1. Призначення та можливості мови Visual LISP 

 

Visual LISP (VLISP) – це мова програмування, здатна суттєво підви-

щити продуктивність проектування об'єктів за рахунок автоматизації часто 

використовуваних або повторюваних завдань. Visual LISP дозволяє глянути 

на роботу AutoCAD зсередини та може служити відмінним засобом для ви-

вчення найсучасніших методів автоматизації. Програми Visual LISP забез-

печують повний контроль над роботою та взаємодією з користувачем. 

Гадана складність Visual LISP необґрунтовано відлякує багатьох ко-

ристувачів AutoCAD. Однак час, витрачений на вивчення цієї мови, окупа-

ється тими перевагами, які дає її використання. 

У складі системи AutoCAD поставляється інтерпретатор мови Visual 

LISP . Якщо при генерації AutoCAD інтерпретатор Visual LISP був підклю-

чений, то він завантажується в оперативну пам'ять після запуску графічного 

редактора AutoCAD і доступний протягом усього сеансу роботи з AutoCAD. 

Таким чином, графічний редактор AutoCAD і інтерпретатор мови 

Visual LISP являють собою єдину систему: будь-яка функція Visual LISP 

може бути викликана із графічного редактора, і будь-яка команда редактора 

може бути використана в програмі на Visual LISP.  

Найбільш характерні такі класи застосувань: програмування креслень 

із параметризацією, створення та використання графічних баз даних, аналіз 

і (або) автоматичне перетворення зображень.  

Програмування креслень з параметризацією 

Створюється програма, що дозволяє при кожному звертанні до неї 

формувати нове креслення, що відрізняється від попередніх креслень, побу-

дованих цієї ж програмою, розмірами, а також, можливо, і топологією: мо-

жуть з'явитися нові елементи, перетини, змінитися текстова частина крес-

лення і т.д. Час одержання креслення за допомогою такої програми може 

бути в десятки разів менше часу, необхідного для його створення за допо-

могою редактора ACAD, і, що не менш важливо, одержати креслення зможе 

будь-який конструктор, навіть мало знайомий з командами ACAD. 

Створення та використання графічних баз даних 
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Якщо накопичено велику кількість креслярських файлів, програм на 

Visual LISP, що відповідають креслярським фрагментам, деталям, вузлам, 

то їх можна в деякому сенсі вважати графічною базою даних. Програми на 

Visual LISP в комбінації з користувацькими меню можуть організовувати 

перегляд, пошук, підключення до об'єктів їхніх частин і т.п. Зберігання гра-

фічних даних у вигляді набору програм на Visual LISP дозволяє у десятки й 

сотні разів скоротити необхідну пам'ять у порівнянні з пам'яттю, необхід-

ною для зберігання креслярських файлів ACAD, тому що, по-перше, одна 

програма дозволяє одержати не одне, а безліч креслень, по-друге, текст 

програми на Visual LISP займає на порядок менше пам'яті, ніж файл, який 

може бути отриманий у результаті роботи цієї програми. 

Аналіз і (або) автоматичне перетворення зображень  

Програма на Visual LISP може сприймати креслення на екрані, побу-

доване за допомогою графічного редактора й обраховувати його. Програма 

також може швидко здійснити перетворення зображення, на яке при роботі 

в графічному редакторі довелося б затратити значний час. Наприклад: замі-

нити всі вставки одного типу на вставки іншого типу з якого-небудь крес-

лярського файлу; перенести всі об'єкти з одного шару на іншій; повернути 

всі блоки на заданий кут – кожний щодо своєї базової точки тощо.  

Visual LISP забезпечує можливість формування креслення за лічені 

хвилини. За його допомоги можна розширити системи команд графічного 

редактора ACAD і будувати на основі універсального редактора спеціалізо-

вані САПР, що мають набагато більш просту та природну для користувачів 

мову, орієнтовану на конкретну предметну область.  

Назва LISP утворена від List Processing, що в перекладі означає «обро-

бка списків», а поняття списків є базовим для програмування цією мовою. 

Як правило, програма Visual LISP визначає ім'я команди, яку потім 

можна ввести до командного рядка, щоб виконати програму. Деякі програ-

ми містять діалогові вікна, що полегшують вибір опцій і параметрів. 

 

 

1.2. Основні етапи програмування на Visual LISP 

 

Написання програми на Visual LISP вимагає виконання ряду основних 

дій: чіткого формулювання (постановки) задачі; виявлення основних особ-
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ливостей; взаємозв'язків і кількісних закономірностей; формування графіч-

ного зображення об'єкта; розробки програми; реалізації програми. 

Постановка задачі 

На цьому етапі визначаться: графічний об'єкт, який може формуватися 

програмою при різній вхідній інформації, вхідні дані, вихідні дані (вказівки 

розмірів, текстові пояснення, місце розташування об'єкта на кресленні і т.д.). 

Виявлення основних особливостей, взаємозв'язків і кількісних за-

кономірностей 

На цьому етапі встановлюються взаємозв'язки об'єктів креслення з 

погляду ефективної їхньої побудови, визначаються постійні й змінні пара-

метри, формуються запити та повідомлення, програмно видавані конструк-

торові. Визначаються способи побудови окремих елементів графічного 

об'єкта й умови, які впливають на вибір способу побудови елемента. 

Розробка послідовності дій створення графічного зображення 

об'єкта 

На цьому етапі докладно викладаються всі дії, пов'язані з побудовою 

графічного зображення об'єкта, вивчається можливість використання циклі-

чних процедур. 

Розробка програми (функцій) Visual LISP  

Основний етап, який містить у собі безпосереднє написання програми 

і її налагодження в інтегрованому середовищі розробки Visual LISP. 

Виконання програми на Visual LISP  

Заключний етап реалізації розробленої програми на ЕОМ.  
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2. ВВЕДЕННЯ В Visual LISP 

 

Visual LISP – це інтегроване середовище розробки (integrated 

development environment – IDE), що забезпечує зручний і простий у викори-

станні інтерфейс, який допомагає створювати код, налагоджувати його та 

тестувати програми. 

До корисних можливостей Visual LISP можна віднести такі: 

  засіб перевірки синтаксису Syntax Checker і виділення синтаксич-

них помилок, що полегшує їхнє виправлення; 

 компілятор File Compilation, що забезпечує більш швидке вико-

нання програм; 

 наладчик, що підтримує покрокове виконання програми з метою 

локалізації помилок; 

 вікна Inspect і Watch, де можна переглядати значення змінних у 

процесі виконання програми; 

 контекстно-залежна довідка/ 
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3. РОБОТА З КОРИСТУВАЦЬКИМ ІНТЕРФЕЙСОМ 

 

3.1. Інтерпретатор Visual LISP 

 

В AutoCAD входить інтерпретатор Visual LISP, що починає працюва-

ти, якщо ви в командному рядку у відповідь на стандартну підказку 

AutoCAD Команда: (Command:) введіть відкриваючу дужку (. У цей мо-

мент AutoCAD налагоджується на приймання та обчислення виразу Visual 

LISP, яке повинне мати форму списку, тобто починатися відкриваючою 

дужкою та закінчуватися закриваючою, а елементи списку повинні від-

ділятися один від одного проміжками. Наприклад, для одержання суми 

трьох чисел ви можете ввести: 

 

(+  224.75  16.002  89.899)<Enter> 

 

Як тільки буде закінчено введення свого виразу натисканням клавіші 

<Enter>, AutoCAD обчислить зазначений вираз та видасть результат 

(рис. 2.1): 329.651 (десяткова крапка в дійсних числах відіграє роль розділь-

ника між цілою та дробовою частинами).   

 

 
 

Рисунок 3.1 – Використання обчислювача виразів інтерпретатора Visual LISP  
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3.2. Відкриття Visual LISP 

 

Щоб запустити Visual LISP потрібно: 

 або ввести в командному рядку AutoCAD команду VLIDE, 

 або вибрати в падаючому меню Tools  Application (Інструменти 

Додаток) пункт Файл та завантажити файл VLIDE.ARX/ 

За допомогою одного з цих методів можна переключитися в Visual 

LISP в будь-який момент часу. На рис. 2.2 показано вікно Visual LISP. 

 

 

Рисунок 3.2 – Вікно Visual LISP 

 

 

3.3. Відкриття та завантаження файлу Visual LISP за допомогою 

Visual LISP 

 

Увійшовши до середовища Visual LISP, можна створити новий файл 

Visual LISP або відкрити вже існуючий. 

Щоб створити новий файл у редакторі тексту Visual LISP треба: 

 вибрати з меню Visual LISP команду FileNew file (ФайлНовий); 
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Щоб відредагувати або продивитися файл у редакторі тексту 

Visual LISP, потрібно: 

 вибрати з меню Visual LISP команду FileOpen (ФайлВідкрити); 

 у діалоговому вікні Open File to Edit/View (Відкриття файлу для ре-

дагування) знайти та вибрати файл, який хочете відкрити (рис. 2.3). 

 

 

 
Рисунок 3.3 – Файл Visual LISP, відкритий в окремому вікні Visual LISP 

 

Після відкриття файлу в рядку заголовка його вікна відображається 

піктограма із зображенням чистого аркуша паперу, яка свідчить про те, що 

файл ще не був змінений. Якщо в файл внести будь-які зміни, то до піктог-

рами додасться зображення олівця, що означає, що файл було змінено. 

В Visual LISP можна відкрити будь-яку кількість файлів. 

 

3.4. Використання інтерфейсу Visual LISP 

 

У вікні Visual LISP міститься безліч засобів, що полегшують процес 

програмування. Ці засоби й забезпечують разючу відмінність між створен-
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ням коду Visual LISP у новій та більш ранніх версіях AutoCAD. Якщо рані-

ше код Visual LISP доводилося вводити у звичайному текстовому редакторі, 

то тепер спеціальні засоби редактора допоможуть вам відформатувати та 

створити код. Нижче перераховано найбільш корисні інструменти 

Visual LISP. 

 Форматування програми. Клацніть на піктограмі Format Edit 

Window (Форматувати вміст вікна редагування) панелі інструментів Tools 

(або виберіть в меню редактора команду Tools  Format Code (Сер-

вісФорматувати код)), щоб структурувати код (і комментарії), зробивши 

його легшим для сприймання. Структурований код дозволяє ясніше поба-

чити рівні вкладеності дужок. Звичайно ж, структурувати код можна і вруч-

ну, але можливість автоматичного структурування оцінили всі програмісти 

Visual LISP. 

 Форматування виділеного фрагменту програми. Виділіть 

фрагмент коду, який ви хочете відформатувати. Тоді клацніть на піктограмі 

Format Selection (Формат виділеного фрагменту) панелі інструментів Tools 

(або виберіть команду ToolsFormat Code in Selection (Сер-

вісФорматувати код виділеного фрагменту)), щоб структурувати тільки 

виділений фрагмент коду. 

 Синтаксичний контроль тексту програми. Клацніть на пикто-

грамі Check Edit Window (Перевірити склад вікна редагування) панелі ін-

струментів Tools (або виберіть в редакторі команду ToolsCheck Text 

(СервісПеревірити текст)), щоб виконати попередню перевірку файла до 

його завантаження Visual LISP. У процесі цієї перевірки в файлі можна ви-

явити невідповідність дужок, некоректні визначення функцій (спроби пере-

визначити вбудовані або захищені функції), а також багато інших типових 

помилок. Результати перевірки Visual LISP відобразить у вікні Build Output. 

 Синтаксичний контроль виділеного фрагменту тексту про-

грами. Виділіть фрагмент коду, який ви хочете перевірити. Клацніть на пі-

ктограмі Check Selection (Перевірка виділеного фрагменту) панелі інстру-

ментів Tools (або виберіть у редакторі команду ToolsCheck Selection 
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(СервісПеревірити виділений фрагмент)), щоб виконати попередню пере-

вірку лише вибраного фрагмента коду. Результати перевірки Visual LISP ві-

добразіть у вікні Build Output. 

Пошук парної дужки. Найбільш типовою помилкою при написанні 

програм Visual LISP є неправильна відповідність дужок. Visual LISP дозво-

ляє переміщатися між відповідними одна одній дужками і швидко перевіря-

ти поточний рівень вкладеності дужок у процесі розробки додатку. Для ви-

конання цієї операції можна користуватися командами меню Edit  

Parentheses Match-ingoMatch Forward (Правка  Відповідність дужок  

Вперед) и Edit  Parentheses Matching  Match Backward (Прав-

каВідповідність дужокНазад). Але значно зручніше використовувати 

клавіші прискореного доступу, щоб не відриватися від коду, з яким ви пра-

цюєте. Щоб знайти відповідну закриваючу дужку, натисніть комбінацію 

клавіш <Ctrl+]>. Для знаходження відповідної відкриваючої дужки викори-

стовуйте комбінацію клавіш <Ctrl+[>. 

Ви можете виділити весь фрагмент коду, що міститься у відповідних 

дужках. Щоб виділити увесь фрагмент зліва направо, помістіть покажчик 

миші поруч з відкриваючою дужкою та натисніть комбінацію клавіш 

<Ctrl+Shift+]> або просто двічі клацніть мишею. Щоб виділити фрагмент 

справа наліво (у зворотному напрямку), помістіть курсор після закриваю-

чої дужки та натисніть комбінацію клавіш <Ctrl+Shift+[> або двічі клацніть 

мишею. 

 Завантаження виділеного фрагмента тексту програми. Ви 

вже знаєте, як завантажити код в активне вікно. Але можна також заванта-

жити виділений фрагмент коду. Для цього виділіть потрібний фрагмент ко-

ду та клацніть на піктограмі Load Selection (Завантаження виділеного фраг-

мента) панелі інструментів Tools або виберіть команду Toolsoload Selection. 

 Перетворення блоку програми в коментар. Visual LISP підт-

римує кілька стилів коментарів. В Visual LISP значно спростився процес 

додавання коментаря з потрійним символом «крапка з комою» (;). Щоб 

створити такий коментар, виділіть текст, який повинен служити коментарем 

і клацніть на піктограмі Comment Block (Закоментувати блок) панелі ін-

струментів Tools. 
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 Перетворення коментаря в блок програми. Щоб вилучити 

коментар, відзначений потрійним символом «крапка з комою», клацніть на 

піктограмі Uncomment Block (Розкоментувати блок) панелі інструментів 

Tools. 

Ще однією перевагою Visual LISP є вікно Console. Воно звичайно ро-

зташовується в нижній частині вікна Visual LISP і нагадує командний рядок 

AutoCAD. Подібно тому, як вирази Visual LISP уводяться в командному ря-

дку (ця операція буде описана нижче в цій главі), їх можна вводити й у вікні 

Console, щоб спостерігати результат виконання. У кожному рядку вікна 

втримується запрошення _$. 

Чудова властивість вікна Console полягає в тому, що Visual LISP па-

м'ятає всі введені вами вирази. Натискаючи клавішу <Таb> ви можете по-

вторити їхню послідовність, а за допомогою комбінації клавіш <Shift+Tab> 

можна відтворити їх у зворотному порядку. 

 

 

3.5. Закриття файлу та Visual LISP 

 

Щоб закрити файл у Visual LISP, клацніть на піктограмі Close. (Для 

цього можна також скористатися комбінацією клавіш <Ctrl+F4>).  

Щоб завершити роботу Visual LISP, виберіть Close самого додатка 

або натисніть комбінацію клавіш <Alt+F4>. Як і при виході з AutoCAD, вам 

буде запропоновано зберегти всі внесені зміни. 

 

 

3.6. Панелі інструментів Visual Lisp 

 

Вивести на екран панелі інструментів можна за допомогою пункту 

Toolbars (Панелі інструментів) падаючого меню View (Перегляд). З його 

допомогою на екрані відображаються такі панелі інструментів: 

 Standard (Стандартна); 

 Search (Пошук); 

 Tools (Інструменти); 

 Debug (Налагодження); 

 View (Перегляд). 
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Панель інструментів перегляду: View 

 

Панель інструментів перегляду містить вісім основних кнопок: 

 Activate AutoCAD (Активізувати систему AutoCAD);  

  Select Windows (Вибрати вікно); 

  LISP console (Вибрати консоль Visual LISP); 

  Inspect (Перевірити); 

  Trace (Трасування помилки); 

  Symbol service (Обслужити символи); 

  Apropos (Знайти слово за фрагментом); 

  Watch windows (Відкрити вікно спостережень). 

 

Панель інструментів Tools (Інструменти) 

Панель інструментів Tools містить дев’ять основних кнопок: 

 

  Load activate edit windows – Завантажити програму з активного 

вікна редагувания; 

  Load selection – Завантажити виділений вираз; 

  Check edit windows – Перевірити синтаксис програми в активно-

му вікні редагувания; 

  Check selection – Перевірити синтаксис виділеного; 

  Format edit windows – Відформатувати програму в вікні редагу-

вання; 

  Format selection – Відформатувати виділений фрагмент; 

  Comment block – Закоментувати блок; 

  Uncomment block – Розкоментувати блок. 

Панель інструментів налагодження Debug 
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Панель інструментів налагодження  містить дев'ять основних кнопок і 

один індикатор у вигляді кнопки: 

  Step into – Ступнути у виріз; 

  Step over – Ступнути з обходом; 

  Step out – Ступнути за виріз; 

  Continue – Продовжити налагодження; 

  Quit – Вийти з поточного рівня  налагодження; 

  Reset – Повернутися на верхній рівень; 

  Toggle breakpoint – Встановити (видалити) точку переривання; 

  Add watch – Добавити вираз для перегляду; 

  Last break – Останнє переривання; 

  Step indicator (Індикатор кроку). На індикаторі відображуються 

круглі дужки и положення курсору, який показує, що процес налагодження 

зупинено перед або після виразу. 

 

Панель інструментів пошуку Search 

Панель інструментів пошуку містить сім основних кнопок та список, 

що розкривається: 

 

  Find – Знайти; 

  Replace – Замінити; 

 – Список, що розкривається, з текстовим полем 

для пошуку символів в активному вікні текстового редактора або у вікні 

консолі. 

  Find toolbars string – Знайти рядок текстового поля; 

  Toggle bookmark – Установити (видалити) закладку. 

  Next bookmark – Перейти до наступної закладки; 

  Previous bookmark – Перейти до попередньої закладки; 

  Clear all bookmark – Видалити всі закладки. 
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3.7. Налагодження програм в середовищі Visual LISP 

 

Налагодження – як правило, найбільш трудомістка стадія у розробці 

будь-якої програми. Visual LISP використовує потужний наладчик, який до-

зволяє:  

 запустити програму Trace (трасування програми); 

 відслідковувати значення змінних під час виконання програми; 

 продивлятися послідовність значень виконуваних виразів (функцій); 

 запустити програму переривань; 

 кроками виконувати програму; 

 продивлятися склад стеку. 

Для вирішення цих задач Visual LISP має такі засоби: 

 Break loop mode (Режим переривання у циклі), який дозволяє зупи-

няти виконання програми в означених точках, продивлятися та змінювати 

значення об’єктів (змінних, символів, функцій та виразів) під час перери-

вання; 

 Inspectors (Інспектори) – дозволяє отримувати деталізовану інфор-

мацію про об’єкти у вікні Inspector dialog Windows (Діалогове вікно перег-

ляду); 

 Watch Window (Вікно спостережень) – дозволяє відслідковувати 

значення змінних під час виконання програми. Зміст вікна модифікується 

автоматично; 

 Trace Stack Facility (Засіб трасування стека) – дозволяє переглядати 

функціональний стек викликів – механізм, за допомогою якого Visual LISP 

записує послідовність виконання функцій;  

 Trace Facility (Засіб трасування) – дозволяє реєструвати звертання та 

значення функцій, що відслідковуються, у спеціальному вікні Trace (Трасу-

вання). 

Наладчик може призупинити виконання програми до чи після вико-

нання будь-якого виразу.  

Найпоширеніший спосіб налагодження – установлення точок пере-

ривання. Розглянемо процес установлення точки переривання й налаго-

дження програми на прикладі виконання першого тестового завдання в тек-

стовому вікні редактора (рис. 3.4). 
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Рисунок 3.4 – Вікно текстового редактора 

 

Ця програма дозволяє: 

 змінній з іменем imy привласнити ім'я, введене із клавіатури; 

 призначити стиль виведеного тексту; 

 вивести на екран заданий текст; 

 накреслити відрізок, використовуючи в якості кінців відрізка точку, 

уведену із клавіатури, і точку, отриману завданням відносних координат. 

У програмі використовуються дві змінні – pt (для координатної пари 

точок кінця відрізку) та imy. Змінна pt описана як локальна змінна, тому 

вона видалиться з пам'яті відразу після виконання програми, а змінна imy 

залишиться в пам'яті. 

 

Текст програми: 

(defun li (/ pt) 

   (command "_undo" "_back" "_y") 

  (setq imy (getstring "\n Ваше ім’я?   ")) 

  (command "_style" "" "" "60" "3" "" "" "" "") 

  (command  "_text" "3,300" "10" " Ласкаво просимо до Visual LISP") 

  (command "_text" "20,150" "0" (strcat "Дорогий  " imy "!!!")) 

  (command "_text" "250,50" "0" "Успіху Вам !!!" 

    "_zoom" "_a") 

  (princ "Input Point:") 

  (setq pt (getpoint)) 

  (command "_line" pt "@843,210" "") 

    ) 
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Для встановлення точки переривання необхідно встановити курсор у 

потрібну позицію круглої дужки, що відкривається, і вибрати  Toggle 

breakpoint (Установити/видалити точку переривання). На екрані з'явиться 

точка переривання (червоний прямокутник), якщо її там не було. Точка пе-

реривання встановлюється й видаляється однієї й тою же клавішею. Курсор 

не може перебувати усередині круглих дужок.  

 Виберіть Load active edit window (Завантажити текст активного 

вікна редагування). З'явиться вікно консолі Visual LISP (рис. 3.5). 

 

 

 
Рисунок 3.5 – Вікно консолі Visual LISP 

 

У вікні консолі з'явиться повідомлення про завантаження файлу. Піс-

ля цього його треба виконати – набрати ім'я завантаженої функції в кру-

глих дужках – (li). Якщо функція описана як команда AutoCAD, то при ро-

боті з вікна консолі в ім'я необхідно включити й префікс C:, наприклад 

(С:LI). Результат роботи функції показано на рис. 3.6. 

Якщо працювати не з вікна консолі, а з текстового вікна AutoCAD, то 

функцію краще описати як команду AutoCAD, тобто перед іменем функції 

додати с:, у нашому випадку перший рядок буде виглядати як  

(defun с:li (/ pt), а виклик з командного рядка AutoCAD необхідно робити 

без круглих дужок. 

При налагодженні програми можна користуватися командами меню 

Debug (Налагодження) . При налагодженні 

кроками основної командою є  –  Step into (Ступнути у вираз), 

Step over (Ступнути з обходом), Step out (Ступнути поза вираз). При нала-
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годженні програми кроками кнопка  – Step indicator (Індикатор кроку) є 

активною. 

 

 

 
Рисунок 3.6 – Робоче вікно AutoCAD після виконання користувацької функції LI 

 

Під час покрокового налагодження можна відстежити значення кож-

ного виразу. Для цього можна вибрати  Add watch (Додати вираз для 

перегляду) і у вікні, що з'явилося, увести ім'я змінної. Можна просто відк-

рити вікно спостережень ViewWatch Window (ПереглядВікно спосте-

режень) або вибрати . Результат показано на рис. 3.7. 

Клавіша   Continue (Продовжити налагодження) дозволяє викона-

ти програму до наступної точки переривання, а якщо її немає, то до кінця. 

Клавіша   Quit current level (Вийти з поточного рівня налагодження) за-

вершує переривання й повертає на один рівень нагору, а клавіша  

  Reset  to the top level (Повернутися на верхній рівень) завершує пере-

ривання й повертає на найвищий рівень. 
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Рисунок 3.7 – Налагодження кроками програми LI у текстовому вікні Visual LISP 

з переглядом значень змінних у вікні спостережень 

 

Крім цього в падаючому меню Debug (Налагодження) можна встано-

вити такі режими керування виконанням програми: 

 Stop Once (Зупинка відразу) – змушує зупинитися при виконанні 

першого вираження; 

 Break on error (Переривання помилково) – активізує автоматичне 

переривання щораз, коли під час переривання виникає помилка; 

 Animate (Пожвавлювати) припускає кількаразове використання 

команди Step into (Ступнути у вираз) з певною затримкою. Вікно редактора 

в режимі Animate відображає виконувані вирази, а вікно Watch (Вікно спо-

стережень) постійно модифікує значення змінних. 

Щоб одержати можливість переглядати значення змінних, необхідно 

додати змінну у вікно Watch (Вікно спостережень). Коли курсор перебуває 

на імені змінної, подвійним клацанням мишки необхідно виділити його й 

вибрати Add Watch (Додати спостереження). Можна також вибрати пункт 

Add Watch з контекстного меню правою клавішею миші (курсор на імені 

змінної). На екрані з'явиться діалогове вікно Enter expression to watch (Уве-

діть вираз для спостережень) з уведеним іменем змінної. Якщо вікно Watch 

уже є активним, то можна додати додаткові змінні до списку, вибираючи 

кнопку з окулярами на інструментальній панелі у вікні Watch. 
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4. ЕЛЕМЕНТИ МОВИ Visual LISP  

 

4.1. Вирази, що обчислюються 

 

Форма виразів мови Visual LISP, що обчислюються: 

 

(<функція>  [<аргумент1>  [<аргумент2>  [<аргументN>]]]), 

 

де <функція> – це ім’я функції; <аргумент1>, <аргумент2>, ..., <аргу-

ментN> – аргументи функції, поділювані, принаймні, одним пробілом. 

Квадратні дужки в наведеній формі вказують на можливу відсутність 

аргументів, що перебувають між ними. Кількість аргументів залежить від 

синтаксису функції. Існують функції, які викликаються без аргументів. 

З погляду Visual LISP усе, що знаходиться у круглих дужках, є спис-

ком, який слід обробити як вираз, що обчислюється. 

Основне правило Visual LISP – баланс дужок, тобто кількість відкри-

ваючих дужок повинне дорівнювати кількості закриваючих. Інакше 

AutoCAD, виявивши дисбаланс (наприклад, якщо користувач забув увести 

кінцеву дужку), видасть про це повідомлення. 

 

 

4.2. Класифікація функцій мови Visual LISP  

 

У мові Visual LISP визначено більше 150 різних операцій, які назива-

ються вбудованими функціями. За призначенням їх можна підрозділити на 

функції: 

 для роботи із числовими даними, які реалізують арифметичні опе-

рації, а також найбільш часто використовувані математичні функції. Ці фу-

нкції дозволяють обчислювати координати примітивів, розраховувати дов-

жини, площі й т.п.  

 операції порівняння для перевірки виконання різних умов, булевскі 

функції («і», «або», «не») й ін., а також функції, що організують розгалу-

ження за умовами. За допомогою цих функцій можна, наприклад, одержу-

вати різні креслення однією програмою.  



 23 

 для роботи з рядками тексту: формування, зчеплення, порівняння 

рядків, виділення символів з рядка й т.п. Ці функції дозволяють, наприклад, 

формувати технічні вимоги на кресленні шляхом сполучення змінної й пос-

тійної частин.  

 для введення із клавіатури вказівок, і виводу на екран і принтер, за 

допомогою яких реалізується діалог користувача із програмою. Вивід на 

принтер дозволяє одержувати із програми текстові документи, наприклад, 

специфікацію по складальному кресленню. 

 для створення й читання текстових файлів, завдяки чому забез-

печується можливість зв'язку за даними між різними програмами на 

Visual LISP. 

 характерні для всіх мов програмування такі конструкції, як цикли 

та підпрограми, які забезпечують компактний опис дій у програмі; 

 характерні для мов типу LISP: створення, аналіз і перетворення 

списків. Оскільки дані про графічні об'єкти-примітиви і блоки представля-

ються у вигляді списків, то ці функції використовуються для обробки внут-

рішніх програмних описів графічних об'єктів. 

Специфіку мови Visual LISP визначають функції, пов'язані із графі-

кою та роботою в середовищі графічного редактора ACAD: 

 для внутрішніх програмних геометричних побудов найважливішою 

із цих функцій є визначення точки, заданої через іншу точку, кут променя 

й відстань вздовж променя. За допомогою цієї функції можна формувати із 

програми опорні точки примітивів креслення, задаючи їхні параметри за 

допомогою змінних.  

 для приймання геометричних даних, тобто даних, які можуть зада-

ватися переміщенням курсору на екрані: точки, кута, відстані;  

 для виділення примітивів побудованого на екрані креслення й на-

борів примітивів, виділення й зміни характеристик примітивів і блоків, ана-

лізу й зміни системних змінних і вмісту символьних таблиць ACAD;  

 для включення в програму будь-якої команди ACAD. Причому ар-

гументи й опції команди можуть бути задані не тільки із програми, але й у 

режимі графічного діалогу в точності так, ніби ця команда виконувалася 

просто в редакторі ACAD.  
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4.3. Особливості мови 

 

Дужки – основний керуючий символ мови LISP. Оскільки мова обро-

бляє списки, то дужок там дуже багато, і 50% помилок програмістів пов'я-

зано з підрахунком і невірною кількістю дужок у програмі. 

Характерною рисою мови є те, що вирази Visual LISP будуються теж 

як списки. Це означає, що спочатку пишеться дія, а потім – аргументи цієї 

дії. 

Властивості виразів 

 Кожна відкриваюча кругла дужка повинна мати закриваючу.  

 Відразу після відкриваючої круглої дужки повинен іти ідентифіка-

тор операції (функції), виконуваної при обчисленні виразу (ім'я функції).  

  Аргументи функції, що слідують за іменем функції, повинні бути 

відділені від імені функції й один від одного принаймні одним  

пробілом (додаткові пробіли й переведення рядків ігноруються, так що ви-

раз Visual LISP може займати кілька рядків, що в дійсності й відбувається).  

 Кожний вираз обчислюється (виконується) і результат повертається. 

Результатом може бути нуль (nil) або результат обчислення останнього під-

виразу.  

 З логічної точки зору будь-яке значення, що повертається, є або іс-

тинним, або хибним. Якщо значення виразу не може бути обчислено й по-

вертається нуль, то воно вважається хибним. Якщо значення виразу обчис-

люється, то воно вважається істинним – не-нуль (non-nil).  

Вираз Visual LISP має вигляд: 

 

(функція  аргумент1  аргумент2  аргументn) 

 

Функція – ім'я операції (у тому числі й арифметичної), яка повинна 

бути виконана. Кількість аргументів може бути більше 3. 

Добуток трьох чисел: (* 2 3 4)   

Вкладені вирази: (* 4.4 (– 4.3 (+ 3.2 1.1 ))) 

Вирази аналізується Visual LISP зліва направо, поки не зустрінеться 

дужка. Якщо зустрічається закриваюча дужка, то завершується аналіз вира-

зу, виконується функція й обчислене значення передається на вищий рівень 
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вкладеності або в AutoCAD. Якщо ж зустрічається дужка, що відкривається, 

Visual LISP переходить до аналізу виразу нижчого рівня вкладеності й поки 

не завершить його аналіз, не перейде до подальшого аналізу виразу попере-

днього рівня. Межа вкладеності виразів – 100. 

 

 

4.4. Типи даних 

 

В Visual LISP тип даних мають об'єкти, що зберігаються в змінних, а 

не самі змінні (що відповідає динамічній системі типізації). Кожна змінна 

може мати як значення будь-який об'єкт LISP. Задля покращення швидкодії, 

дозволяється декларувати певні обмеження на можливі типи значень змін-

них. 

Множина всіх об'єктів позначається символом Т. Порожня множина 

об'єктів або порожній список позначається символом nil, що відповідає ло-

гічному «не вірно». Будь яке інше значення окрім nil вважається логічним 

«вірно». 

Символи T та NIL мають в LISP спецiальне призначення: вони позна-

чають вiдповiдно логiчнi значення iстини та хибностi. Цi символи завжди 

повиннi мати одне фiксоване значення. Їх не можна використовувати в 

якостi iмен iнших об'єктiв LISP. Числа та логiчнi значення T та NIL є конс-

тантами, всi iншi символи – змiнними. 

Числа: 

– Цілі числа будь якого розміру (обмежується кількістю наявної па-

м'яті). Цілі числа представлено в машині двома байтами й тому не можуть 

виходити за діапазон (–32768, 32767). 

– Раціональні числа (утворюються при діленні цілих) – додатні або 

від’ємні числа з десятковою крапкою. Особливість: якщо значення менше 1, 

то потрібно явно вказувати 0 перед десятковою крапкою, інакше буде вида-

ватися повідомлення про помилку. 

– Числа з плаваючою комою. 

– Комплексні числа. 

Літери: представлення як печатних літер, так символів спеціального 

призначення. 

Рядок – сукупність букв і констант, взятих у лапки.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BF_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
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Об'єкти можуть бути двох типів: прості та складені. Прості об'єкти 

називаються атомами. До атомів відносяться символи та числа. Символ не 

може починатися з цифри. 

Символи (атоми): іменовані дані. Кожен символ має список атрибу-

тів, та може містити будь який об'єкт LISP. Можуть використовуватись як 

змінні або функції. Змінні кожного із простих типів називають атомами 

Списком називається набір розділених пробілами атомів і/або списків, 

укладених у круглі дужки. 

Списки: послідовності, представлені у вигляді зв'язаних комірок – 

консів (cons). Списки утворюються рекурсивно, доданням нового елемента 

у вже існуючий список, створюючи нову cons. cons є об'єктом LISP, що має 

два поля: car – може мати будь-яке значення, та cdr – вказівник на поперед-

ній cons. 

Масиви: колекції об'єктів LISP певної вимірності. В масивах можуть 

зберігатись будь-які об'єкти LISP. Існують (для покращення ефективності) 

роботи, масиви, що можуть містити елементи лише певного типу. Однови-

мірний масив з елементами будь-якого типу має назву вектор, масив літер – 

рядок, бітів – біт-вектор. 

Хеш таблиці: надають механізм ефективного зіставлення будь якого 

об'єкта (ключ) з іншим об'єктом (значення). 

Пакети: колекції символів, що використовуються як простори імен. 

Імена файлів: відповідають іменам файлів у спосіб, максимально не 

залежний від реалізації файлової системи. 

Потоки: використовуються для операцій введення/виведення, та для 

читання інформації із рядків. 

Випадкові структури: структури даних, що використовуються для 

збереження інформації про стан вбудованого генератора випадкових чисел. 

Записи: структури даних, що визначаються користувачем. Записи ма-

ють іменовані складові. 

Умови: використовуються як сигнали для керування порядком роботи 

програми. Подібні до виключних ситуацій (англ. Exceptions) в деяких мовах 

програмування. 

Крім цих типів даних, CLOS визначає типи даних для класів, методів, 

загальних методів. 

Коментарі позначаються ";" на початку рядка. Усі наступні виражен-

ня на цьому рядку інтерпретатором ігноруються. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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4.5. Арифметичні оператори 

 

Арифметичний оператор 

 

(+число1число2) 

 

повертає суму всіх аргументів. Якщо всі числа цілі, то результат також бу-

де цілим; якщо хоча б одне число є дійсним, то всі числа будуть перетворе-

ні в дійсні і результат буде дійсним. 

  (+  1  2)  повертає   3 

  (+  1  2  3  4.5) повертає  10.500000 

  (+  1  2  3  4.0) повертає  10.000000 

Арифметичний оператор 

 

(–   число1   [ число2 ...]) 

 

віднімає число1 із числа2, якщо більш двох аргументів, то з першого аргу-

менту віднімається сума всіх інших, якщо задано один аргумент, то він від-

німається з нуля (інвертується його знак). 

  (–  50  40)  повертає  10 

  (–  50  40.0   2) повертає  8.000000 

  (–  50  40.0   2.5) повертає  7.500000 

  (–  8)   повертає  –8 

 

Арифметичний оператор 

 

(* число1   [число2 ...     ]) 

 

повертає добуток усіх чисел. Якщо задане тільки одне число, воно мно-

житься на 1 і повертається результат. 

  (*   2   3  )  повертає 6 

  (*   2   3  4.0) повертає 24.000000 

  (*   3   –4.5  ) повертає –13.500000 
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Арифметичний оператор 

 

(/ число1   [число2 ...]) 

 

ділить число1 на число2, а якщо аргументів більш двох, те перше число 

ділиться на добуток усіх інших. 

  (/   100   2 )  повертає 50 

  (/   100   2.0 ) повертає 50.000000 

  (/   100   20  2.0 ) повертає 2.500000 

  (/   100   20.0  2 ) повертає 2.500000 

  (/   100   20  2 ) повертає 2 

  (/   135   360) повертає 0 

  (/   135   360.0) повертає 0.375000 

  (/   4)   повертає  4 

Арифметичний оператор 

 

(1+     число). 

 

Збільшення цілого або дійсного аргументу число на одиницю. 

  (1+     5)  повертає    6 

  (1+     –17.5) повертає  –16.500000 

 

Арифметичний оператор 

 

(1–      число). 

 

Зменшення цілого або дійсного аргументу число на одиницю. 

  (1–     5)   повертає    4 

  (1–     –17.5)  повертає  –18.500000 

 

Арифметичний оператор 

 

(abs    число). 

 

Обчислення абсолютного значення дійсного або цілого аргументу число.  
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  (abs   100)  повертає  100 

  (abs   –100)  повертає  100 

  (abs   –99.25) повертає  99.250000 

 

Арифметичний оператор 

 

(angle    тчк1     тчк2). 

 

Ця функція повертає кут (у радіанах), утворений променем, спрямованим із 

точки тчк1 у точку тчк2, і віссю Х, причому кут виміряється проти годин-

никової стрілки. 

  (angle   ‘(1.0   1.0)   ‘(1.0   4.0)) повертає  1.570796 

  (angle   ‘(5.0   1.33)   ‘(2.4   1.33)) повертає  3.141593 

 

Арифметичний оператор 

 

(angtos   кут    [представлення]   [точність]). 

 

Ця функція бере кут (дійсне число в радіанах) і повертає його перетворе-

ним у рядкову константу відповідно до представлення, точності та зна-

чення системної змінної AutoCAD DIMZIN. Аргумент точність – ціле чис-

ло, що вказує кількість цифр після коми. Аргумент представлення – ціле 

число: 0 – градуси, 1 – градуси/хвилини/ секунди, 2 – гради, 3 – радіани, 4 – 

топографічні одиниці. 

  (setq   pt1   ‘(5.0   1.33)) 

(setq   pt2   ‘(2.4   1.33)) 

(setq    a   (angle   pt1   pt2)) 

тоді 

(angtos   a   0    0)  повертає  “180” 

(angtos   a   0    4)  повертає  “180.0000” 

(angtos   a   1    4)  повертає  “180d0’0” ” 

 

Арифметичний оператор 

 

(atan    число1    [число2]). 
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Ця функція обчислює арктангенс змінної  число1 у радіанах, якщо не за-

дано число2. Число1 може бути від’ємним; область припустимих значень 

від –/2 до +/2 радіан. 

  (atan   0.5)  повертає  0.463647 

  (atan   1.0)  повертає  0.785398 

  (atan   –1.0)  повертає  –0.785398 

  (angtos   (atan   –1.0)    0    4) повертає  “315.0000” 

Якщо задано обидва числа, то повертає арктангенс змінної число1/число2 у 

радіанах. Якщо число2 – нуль, то залежно від знака змінної число1 повер-

тається + або – 1.570796 радіан. 

  (atan   2.0   3.0)    повертає  0.588003 

  (angtos   (atan   2.0    3.0)    0    4) повертає  “33.6901” 

 

Арифметичний оператор 

 

(cos   число) 

 

повертає значення косинуса кута, заданого аргументом число в радіанах. 

  (cos   0)  повертає    1.0 

  (cos   pi)  повертає  –1.0 

 

Арифметичний оператор 

 

(exp   число) 

 

обчислює значення експонентної функції з основою е у ступені аргумента 

число і повертає дійсне число.  

  (exp   1.0)  повертає  2.718282 

  (exp   2.2)  повертає  9.025013 

  (exp   –0.4)  повертає  0.670320 

 

Арифметичний оператор 

 

(expt   основа   ступінь) 
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обчислює значення експонентної функції із зазначеними аргументами ос-

нова та ступінь. Якщо обидва аргументи цілі – результат цілий, у будь-

якому іншому випадку – дійсний. 

  (exp   2    4)  повертає  16 

  (exp   3.0   2.0) повертає  9.000000 

 

Арифметичний оператор 

 

(gcd   число1   число2) 

 

повертає найбільший загальний дільник аргументів число1 і число2, які 

повинні бути цілими. 

  (gcd   81   57) повертає  3 

  (gcd   12   20) повертає  4 

Арифметичний оператор 

 

(log   число) 

 

повертає натуральный логарифм аргументу число як дійсне число.  

  (log   4.5)  повертає  1.504077 

  (log   1.22)  повертає  0.198850 

 

Арифметичний оператор 

 

(max   число1   число2 ...) 

 

повертає найбільше із заданих аргументів число1   число2 .... Кожне число 

може бути дійсним або цілим. Якщо всі аргументи цілі – результат цілий, у 

будь-якому іншому випадку – дійсний. 

  (max   4.07   –144) повертає  4.07 

  (max   –88    19   5   2) повертає  19 

  (max   2.1   4   8)  повертає  8.0 

 

Арифметичний оператор 

 

(min число1 число2 ...) 
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повертає найменьше із заданих аргументів число1   число2 ..... Кожне чис-

ло може бути дійсним або цілим. Якщо всі аргументи цілі – результат цілий, 

у будь-якому іншому випадку – дійсний. 

  (min   4.07   –144)  повертає  –144.00 

  (min   –88    19   5   2) повертає  –88 

  (min   2.1   4   8)  повертає    2.1 

 

Арифметичний оператор 

 

(minusp   число1) 

 

повертає T, якщо аргумент число1 є від’ємним дійсним або цілим, інакше – 

nil. 

  (minusp   –1)  повертає  T 

  (minusp   –4.293)  повертає  T 

  (minusp   830.2)  повертає  nil 

 

Арифметичний оператор 

 

(rem   число1   число2 …). 

 

Ця функція ділить число1 на число2 і повертає залишок від ділення.  

  (rem   42   12)  повертає  6 

  (rem   12.0   16)  повертає  12.0 

  (rem   60   3)  повертає  0 

 

Арифметичний оператор 

 

(sin   кут) 

 

повертає значення синуса аргументу кут як дійсне число, де кут виражений 

у радіанах. 

  (sin   1.0)  повертає  0.841471 

  (sin   0.0)  повертає  0.0 

 

Арифметичний оператор 
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(sqrt   число) 

 

повертає квадратний корінь аргументу число як дійсне число. 

  (sqrt   4)  повертає  2.0 

  (sqrt   2.0)  повертає  1.414214 

 

 

4.6. Оператори присвоювання 

 

Оператор присвоювання 

 

(setq <змінна1><вираз1> [<змінна2> <вираз2>]…). 

Ця функція встановлює в змінна1 значення аргументів вираз1, у змінна1 

значення вираз2 і т.д.  

Запис b=200 еквівалентний (setq    b    200). 

(setq    а    5.0) повертає 5.0 і присвоює значення 5.0 змінній а. Коли б 

не використовувалася а, вона буде дорівнювати дійсному числу 5.0. 

(setq    b    10  ; присвоєння змінній b значення 10 

  c    “ABG” ; присвоєння змінній с текстової константи “ABG” 

  d    (Cos 0.6)) ; присвоєння змінній d значення (Cos 0.6) 

Функція setq може використовуватися з будь-якою парною кількістю 

аргументів, але не меншою двох.  

Функція setq – основний засіб для збереження значень, що поверта-

ються іншими виразами.  

П р и к л а д : 

 

(setq myd (– (+ 56.022 78.11) (+ 124.77 78.0))). 

 

Значення виразу буде збережено в змінній myd. 

Надалі прочитати значення змінної myd можна за допомогою операції 

! (знак оклику). Якщо в командному рядку AutoCAD у відповідь на станда-

ртну підказку Команда: (Command:) увести !myd, то AutoCAD видасть по-

точне значення змінної myd. 

 

Оператор присвоювання 
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(set   <’символ>   <вираз>). 

 

Ця функція присвоює аргументу ’символ значення аргументу вираз. 

(set    ‘B    200)    присвоює символу ‘B значення 200. 

 

 

4.7. Оператори введення даних різного типу 

 

Для одержання даних із пристроїв уведення створено спеціальні фун-

кції GET. Їхня структура є типовою: спочатку йде сам оператор, потім з ва-

ріаціями – текст питання-підказки. Цей текст буде виводитися в командний 

рядок для того, щоб користувач розумів, що йому необхідно ввести в цей 

момент. 

 

Оператор введення 

 

(getangle   [точка]   [текст питання-підказки]). 

 

Ця функція створює паузу для того, щоб користувач увів кут, і повертає 

значення цього кута в радіанах. Кут між заданим користувачем вектором і 

позитивним напрямком осі Х, установленим у системній змінній 

ANGBASE, і проти годинникової стрілки (у користувацькій системі коор-

динат). Завжди в радіанах, вимір кута відбувається щодо поточного напря-

мку виміру кутів. 

 (setq   ang  (getangle  “В якому напрямку?  ”)) 

 

Оператор введення 

 

(getcorne   точка   [текст запросу-підказки]). 

 

Введення координат. Повертає координати вказаної користувачем точки і 

будує «гумовий» прямокутник від аргументу точка до розташування кур-

сору. 

 

Оператор введення 

(getdist     [точка]    [текст запросу-підказки]). 
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Уведення відстані між точками. Ця функція створює паузу для того, щоб 

користувач увів відстань, одну або дві точки. Функція завжди повертає дій-

сне число, яке є відстанню між двома точками. Можна вказати дві точки на 

екрані, можна першу точку вказати усередині функції факультативно. При 

будь-яких поточних одиницях виміру ця функція завжди повертає дійсне 

число.  

  (setq   dist  (getdist  )) 

   (setq   dist  (getdist  ‘(1.0    3.5))) 

  (setq   dist  (getdist “Як далеко?” )) 

  (setq   dist  (getdist  ‘(1.0   3.5) “Як далеко?“  )) 

Оператор введення 

 

(getenv ім’я змінної) 

 

повертає рядкове значення, привласнене змінній середовища AutoCAD.  

 

Оператор введення 

 

(getint   [текст запросу-підказки]). 

 

Введення цілого числа. Тільки з клавіатури.  

  (setq    num  (getint)) 

  (setq   num  (getint    “Введіть число”)) 

 

Оператор введення 

 

(getkword   [підказка]). 

 

Ця функція питає у користувача ключове слово та повертає ключове слово 

як рядкову константу. Список ключових слів, що мають зміст, задається за 

допомогою функції INITGET до виклику функції GETKWORD. Якщо введе-

не слово не є одним із заданих ключових слів, AutoCAD повторить запит.  

  (initget    1   “Так    Ні”) 

  (setq    x   (getkword    “Ви упевнені?  (Так або Ні)”  ))  
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Оператор введення 

 

(getorient     [точка]    [текст запросу-підказки]). 

 

Те й саме, що й GETANGLE, за винятком того, що значення кута, яке по-

вертає функція GETORIENT, не залежить від значень системних змінних 

ANGBASE й ANGDIR. Функція GETORIENT вимірює кути від нульового 

напрямку вправо (схід), і кути збільшуються у напрямку проти годиннико-

вої стрілки. Виражає кут у радіанах. 

Оператор введення 

 

(getpoint    [точка]     [текст запросу-підказки]) 

 

дозволяє ввести точку, що має координати поточної СКК (Системи корди-

нат користувача). 

  (setq   p   (getpoint)) 

  (setq   p   (getpoint   “Де?” )) 

  (setq   p   (getpoint   ‘(1.5    2.0)   “Друга точка”)) 

 

Оператор введення 

 

(getreal    [текст запросу-підказки]) 

 

дозволяє вводити дійсне число. Тільки з клавіатури.  

  (setq   p   (getreal)) 

  (setq   p   (getreal    “Масштабний коефіцієнт:  “)) 

 

Оператор введення 

 

(getstring    [флаг пробела]   [текст запросу-підказки]) 

 

запитує введення текстової константи. Якщо прапорець пробілу зазна-

чено і він не дорівнює нулю, то рядкова константа може містити пробіли, і 

завершенням уведення вважається натискання клавіші ENTER, а якщо ні, то 

рядок не може містити пробіли й клавіша ПРОБІЛ працює як символ уве-

дення. 



 37 

  (setq   s   (getstring    “Ваше ім’я?”)) 

  (setq   s   (getstring   Т    “Ваше ім’я та прізвище?”)) 

 

Оператор введення 

 

(getpvar ім’я змінної) 

 

повертає значення системної змінної AutoCAD. 

 

 

4.8. Робота з рядками 

 

Оператор 

 

(strcase     <рядок>     [<ознака>]). 

 

Ця функція бере рядкову константу, зазначену аргументом рядок та повер-

тає її копію, перевівши всі символи алфавіту до верхнього або нижнього 

регістру залежно від аргументу ознака. Якщо ознаку опущено або вона до-

рівнює nil, то всі символи алфавіту в рядку будуть переведені до нижнього 

регістру.  

  (strcase    “Приклад”)  повертає    “ПРИКЛАД”  

  (strcase    “Приклад”   Т) повертає    “приклад” 

 

Оператор  

 

(strcat <рядок1> <рядок2>...). 

 

Ця функція повертає строку, що є результатом зчеплення аргументів ря-

док1, рядок2 і т.д.  

(strcat    “с”    “лово”)  повертає  “слово” 

(strcat    “а”    “б”   “в”)  повертає  “абв” 

(strcat    “а”    “”   “в”)  повертає  “ав” 
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Оператор  

 

(strlen <рядок>). 

 

Ця функція повертає довжину в символах рядкової константи рядок як 

цілу величину. 

(strlen    “слово”)    повертає  5 

(strlen    “один”    “два”    “три”) повертає  10 

(strlen    “”)     повертає  0 

 

 

4.9. Списки 

 

Прості списки 

 

(list (<елемент1> [<елемент2> ... [<елементN>] ... ] ] ). 

 

Функція list – це основна функція, що дозволяє створити список. Ця 

функція бере будь-яку кількість виразів і організує з них рядок, повертаючи 

список. У якості аргументів елементN, з яких утворюється список, можуть 

бути будь-які об'єкти, якими оперує Visual LISP. Найпоширеніший список – 

це список із двох або трьох дійсних чисел, що представляють точку. Як 

елементи списку можуть бути інші списки або точкові пари. 

  (list   ‘a   ‘b   ‘c)  повертає   (A  B  C) 

  (list   ‘a   ‘(b  d)   ‘c) повертає   (A  (B   D)   C) 

  (list   3.9     6.7)  повертає  пару (3.9    6.7) 

Ця функція часто використовується для визначення значень координат 

дву- або тривимірних точок (список із двох або трьох дійсних чисел). 

П р и к л а д :  Визначимо значення координат для двох точок і викорис-

таємо їх для накреслення відрізка командою AutoCAD LINE. 

 Задаємо координати X і Y точок: 

  (SETQ   X1  ( –    S    H   20)  

    Y1   ( –   L   40) 

  (SETQ   X2  ( +  H      H    L)  

    Y2   ( –   L   H) 
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 Присвоюємо змінним Т1 и Т2 значення координат точок: 

(SETQ         T1   (LIST   X1    Y1)       

T2    ( LIST    X2    Y2) 

 Звертаємося до команди ВІДРІЗОК 

 (COMMAND   “LINE“    T1    T2   “”) 

 

Асоціативні списки 

Функция assoc застосовується до списку, в якому елементами є спис-

ки або точкові пари, і вибирає з цих елементів той, у якого перший елемент 

має задане значення: 

 

(assoc     <код>      <список>). 

Якщо в аргументі список є кілька елементів, що задовольняють необ-

хідній умові, то в якості значення, що повертається, вибирається перший з 

них. Функція assoc – основний інструмент в операціях вибірки зі списку з 

характеристиками примітива AutoCAD того елемента, який містить точкову 

пару з потрібним DXF-кодом властивості (кольору, типу лінії, ваги і т.д.).  

Допустимо, що “al” визначено як 

 ((name    box)  (width   3)  (size   4.7263)  (depth   5)) 

тоді 

 (assoc   ‘size   al)  повертає  (SIZE  4.7363) 

 (assoc   ‘weight   al) повертає  nil 

 

Робота зі списками 

AutoCAD представляє дані про об'єкт у вигляді списку, який містить 

багато інших списків меншого розміру. Хоча на перший погляд така струк-

тура виглядає складною (а вірніше сказати – незвичною), обробка списків є 

простою й зрозумілою. 

 

Оператор  

 

(append    [<список1>    [<список2> ..   . [<списокN>] … ] ] ). 

 

Злиття списків в один. 

 (append   ‘(a   b)  ‘(c   d))  повертає  (A  B  C  D)  

 (append   ‘((a)   (b))  ‘((c)   (d))) повертає  ((A) (B) (C) (D)) 
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Оператор  

 

(nth     <номер>      <список>). 

 

Вилучення зі списку елемента за порядковим номером номер (нумерація 

елементів списку виконується зліва направо і починається з нуля). 

 (nth   3   ‘(a  b  c  d  e))  повертає  D 

 (nth   0   ‘(a  b  c  d  e))  повертає  A 

 

Оператор  

 

(reverse      <список>). 

Переворот списку – повертає список з його елементами, розставленими у 

зворотному порядку. 

 (reverse    ‘((a)   b   c))  повертає  (c  b  (a)) 

 

Оператор  

 

(length     <список>). 

 

Довжина списку – повертає ціле число, що означає кількість елементів ар-

гументу список. 

 (length   ‘(a  b  c  d))  повертає  4 

 (length   ‘(a  b  (c  d)))  повертає  3 

 

Точки 

Список із трьох дійсних величин є точкою. Використання такого спи-

ску в командах AutoCAD дозволяє вказувати точки для відображення при-

мітивів. 

 

Застосування списків для задання координат 

Список завжди міститься в круглі дужки. Одна з найпростіших і ши-

роко застосовуваних в AutoCAD облікових структур – набір координат точ-

ки, наприклад: 

 

(1.0   3.5   2 .0 ) .  
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Цей список задає точку з координатами 1.0, 3.5, 2.0 у прямокутній 

системі координат X, Y, Z. Тому що список являє собою групу елементів, 

може знадобитися витягнути з нього один або кілька елементів. У табл. 4.1 

наведено перелік функцій виймання елементів на прикладі списку 

(1.0, 3.5, 2.0). 

Для більшої гнучкості можна використовувати функцію NTH, яка до-

зволяє одержати доступ до довільного елемента списку й виймає елемент 

зазначеного списку з потрібним номером. Для цього їй потрібно передати 

два аргументи: перший аргумент задає номер елемента списку (нумерація 

елементів списку починається з 0), а другий – указує на сам список. 

Таблиця 4.1 – Основні функції виймання елементів списку 

Функція  Результат  Опис  

CAR  1.0  Повертає перший елемент списку  

CDR  (3.5   2.0)  Повертає всі елементи списку, окрім першого  

CADR  3.5  Повертає другий елемент списку  

CADDR  2.0  Повертає третій елемент списку  

Як правило, ім'я списку – змінна, значення якої привласнюється опе-

ратором setq. 

П p и к л а д :  

(setq corner (list 1.0 3.5 2.0)) 

 (nth 0 corner) 

 

У цьому прикладі функція (nth 0 corner) повертає значення 1.0, то-

му що 1.0 є першим елементом списку corner. 

 

Список створюється функцією LIST. Якщо елементи списку є конс-

тантами (а не змінними), то для його формування можна використовувати 

функцію QUOTE. Для прискореного виклику функції QUOTE можна вико-

ристовувати одиночні лапки (') (що задаються тою же клавішею, що й апо-

строф). Наступні дві функції еквівалентні: 

 (setq corner (list 1.0 3.5 2.0))  

 (setq corner '(1.0 3.5 2.0)) 
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4.10. Умови та логічні операції 

 

Необхідність виконати якусь процедуру при наявності деяких умов 

виникає досить часто. Умовний вираз найпростіше створити за допомогою 

оператора IF, який виконує одну дію, якщо вираз-операнд є істинним, і ін-

шу, якщо він є хибним. Іншими словами, результат операції залежить від 

істинності деякого виразу. 

Функції перевірка виконання умов 

Функції перевірки виконання умов записуються так само, як і ариф-

метичні операції. Знаки умов: 

 

>, <, =, >=, <=, /=. 

 

Запис (>    a     b) є рівнозначним запису a>b. 

Логічний оператор – це функція, що порівнює між собою два чи бі-

льше аргументів. Результат може бути або істинним (non-nil), або хибним 

(nil).  

 

Логічний оператор 

 

(and вираз1 вираз2) 

 

повертає результат виконання логічного І над списком виразів. Якщо якесь 

з виразів має значення nil, то повертає nil, інакше – Т. 

Нехай 

(setq   a   103)  (setq   b   nil)   (setq   c   “рядок”) 

тоді 

 (and    1.4   a   c)  повертає   Т 

 (and    1.4   a   b   c) повертає nil 

 

Логічний оператор 

 

(not аргумент). 

 

Повертає результат виконання логічного НІ над своїм аргументом. 
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Нехай 

(setq   a   123)  (setq   b   “строка”)   (setq   c   nil) 

тоді 

 (not   a)  повертає   nil  

 (not    b)  повертає  nil 

 (not    c)  повертає  Т 

 (not    ‘())  повертає  Т 

 

Логічний оператор 

 

(or    вираз1    вираз2 ). 

 

Повертає результат виконання логічного АБО над списком виразів. OR оці-

нює вирази зліва направо допоки не зустріне вираз, результатом якого не є 

nil. якщо такий вираз знайдено, OR припиняє подальше оценювання та по-

вертає Т. Якщо всі вирази дорівнюють nil, OR повертає nil. 

 (OR    nil   45   ‘()) повертає  T 

 (OR    nil  ‘())  повертає  nil 

 

Логічний оператор 

 

(=    атом   атом). 

 

Ця функція є функцією порівняння – однакові. Якщо всі атоми еквівалентні, 

повертається Т, інакше – nil. Аргументами можуть бути як числа, так і ряд-

кові константи. 

 (=   4   4.0)   повертає  Т 

 (=   20   388)  повертає  nil 

 (=   2.4    2.4     2.4) повертає  Т 

 (=   499   499   500) повертає  nil 

 (=   “я”   “я”)  повертає  Т 

 (=   “я”   “ти”)  повертає  nil 

 

Логічний оператор 

 

(/=    атом   атом). 
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Ця функція є функцією порівняння – неоднакові. Якщо перший атом не ек-

вівалентний другому атому, то повертається Т, інакше – nil. Функція не 

означена коли аргументів більше двох. 

 (/=   10   20)   повертає  Т 

 (/=   5.43    5.44)  повертає  Т 

 (/=   “ти”   “ти”)  повертає  nil 

 

Логічний оператор 

 

(<    атом   атом). 

 

Ця функція є функцією порівняння – менше ніж. Якщо перший атом мен-

ше другого, повертається Т, інакше – nil. Коли атомів більше двох, то якщо 

кожний попередній атом менше наступного, повертається Т. 

 (<   10   20)   повертає  Т 

 (<   “b”    “c”)  повертає  Т 

 (<   2   3    88)  повертає  T 

 (<   2   3   4   4)  повертає  nil 

 

Логічний оператор 

 

(<=    атом   атом). 

Ця функція є функцією порівняння – менше або дорівнює. Якщо перший 

атом менше або дорівнює другому, повертається Т, інакше – nil. Коли ато-

мів більше двох, то якщо кожний попередній атом менше або дорівнює на-

ступному, повертається Т.  

 (<=   10   20)  повертає  Т 

 (<=   “b”    “b”)  повертає  Т 

 (<=   2   3    1)  повертає  nil 

 (<=   2   3   4   4)  повертає  T 

 

Логічний оператор 

 

(>    атом   атом). 

Ця функція є функцією порівняння – більше. Якщо перший атом менше 

другого, повертається Т, інакше – nil. 
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Коли атомів більше двох, то якщо кожний попередній атом менше на-

ступного, повертається Т. 

 (>   120   20)  повертає  Т 

 (<   “b”    “c”)  повертає  nil 

 (<   7   4    2)  повертає  T 

 (<   77   4   4)  повертає  nil 

 

Логічний оператор 

 

(>=    атом   атом). 

 

Ця функція є функцією порівняння – більше або дорівнює. Якщо перший 

атом більше або дорівнює другому, повертається Т, інакше – nil. Коли ато-

мів більше двох, то якщо кожний попередній атом більше або дорівнює на-

ступному, повертається Т.  

 (>=   120   20)  повертає  Т 

 (<=   “b”    “b”)  повертає  Т 

 (>=   77   4   9)  повертає  nil 

 (>=   77   4   4)  повертає  T 

 

 

4.11. Умовне розгалуження программ 

 

Умовні вирази дозволяють керувати ходом виконання програми на 

основі аналізу деяких даних.  

Результатом умовного виразу буде або Т (істина), або nil (неправда). 

Наприклад: 

 для оператора 

(<  3   5) 

Visual LISP поверне Т (істина), оскільки цифра є 3 меншою за 5; 

 для оператора 

(>  3   5) 

Visual LISP поверне nil (неправда), оскільки 3 не більше 5.  

Кожна програма має свою логічну структуру. Розгалуження – це спо-

сіб керування ходом виконання програми. 



 46 

Умовні оператори – засіб керування розгалуженням програм. Умовні 

конструкції та селективні дозволяють керувати розгалуженням програми. 

 

Умовні конструкції 

Конструкція 

(IF   тест-вираз     вираз–тоді    [вираз–інакше]). 

Ця функція виконує вираз за умовою. Якщо тест-вираз – не nil, то викону-

ється вираз–тоді, Якщо тест-вираз – nil, то виконується вираз–інакше, при-

чому, останнє не є обов’язковим.  

 (IF   (=  1  3)   “ТАК!!!”      “НІ…”)  повертає  НІ… 

 (IF   (=  2  (+  1  1)) “ТАК!!!”  “НІ…”) повертає  ТАК!!! 

 (IF   (=  2  (+  3  4)) “ТАК!!!” )  повертає  nil 

Іноді за умовою потрібно виконати не одне, а декілька виразів. Для 

цього використовують функцію PROGN. Послідовність виразів, об'єднаних 

функцєю PROGN, вважається однім виразом.  

(if ( = a b)       (progn  

(setq    a     ( +     a     10)) 

(setq    b     ( –      b      10)) 

   ) 

). 

Припустимо, потрібно вибрати окружності з радіусом меншим за 

0,25. Ось приклад оператора IF, в якому radius – змінна з привласненим ра-

ніше значенням: 

(if   (<   radius   .25) 

(princ "Радіус менше .25") 

(princ "Радіус не менше .25") ) 

Тут використовується умовний вираз (< radius .25). Вираз Якщо_True 

– це (princ "Радіус менше .25"), а вираз Якщо_Fаlsе – (princ "Радіус не мен-

ше .25"). Цей умовний оператор еквівалентний такому ствердженню: Якщо 

радіус менший за .25, друкувати "Радіус менший за .25", якщо ні – "Радіус 

не менший за .25". 

Вираз Якщо_Falsе можна вилучити. Тоді Visual LISP виконає вираз 

Якщо_Тгие, якщо умовний вираз є дійсним, а якщо вираз є хибним, то від-

разу перейде до виконання іншої частини програми. У наступній вправі ви 

зустрінете обидва типи операторів IF. 
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(defun с:prim ( / entered_num) 

      (setq entered_num (getint "\nВведіть число:"))  

      (if (< entered_num 3) 

(princ "\nВведене число менше 3")  

(if (= entered_num 3) 

   (princ "\nВведене число дорівнює 3")  

    (princ "\nВведене число більше 3")  

)  

      ) 

(princ)  

). 

Звичайно функція IF за умови істинності логічного виразу виконує 

один оператор. Однак вам може знадобитися при виконанні цієї умови здійс-

нити кілька операцій. Якщо умовний оператор складається із двох частин – 

Якщо_Тгuе і Якщо_False, то потрібно якось відокремити ці групи операторів 

виконання функції одну від одної. Для цього можна використовувати функ-

цію PROGN. Visual LISP, зустрівши цю команду, буде розглядати все, що 

включено в конструкцію PROGN, як один оператор. 

У наступному прикладі ви побачите умовні оператори IF. У другому 

операторові, якщо введено число 3, буде виведена не один, а два рядки. Це 

досягається об'єднанням відповідних рядків коду оператором PROGN. 

(defun с:prim1 (/ entered_num) 

(setq entered_num (getint "\nВведіть число: "))  

(if (< entered_num    3) 

(princ "\nВведене число менше 3.")  

(if (= entered_num    3)  

     (progn 

(princ "\n Введене число дорівнює 3.") (terpri) 

(princ "\nЦе і є результат експерименту.")  

       ) 

      (princ "\n Введене число більше 3.") 

 )  

) 

        (princ)  

). 
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Селективні конструкції 

Конструкція 

(cond     ( тест1     результат1 ...) ...) 

сприймає як аргументи будь-яку кількість списків. Оцінює по черзі перші 

елементи списків, поки не зустрінеться елемент, відмінний від nil. Потім 

обчислюється той вираз, яке іде за тестом тест, і повертається значення 

останнього виразу в субсписку. Якщо в субсписку тільки один вираз (на-

приклад, результат відсутній), то повертається значення виразу тест.  

Приклад: Використання функції COND для обчислення абсолютного 

значення числа:  

(COND    (  (  minusp    a)   (  –  a)) 

        (t  a) 

). 

якщо в “а” було установлено значення –10, буде повернено 10. Як видно, 

COND може використовуватися як функція типу “CASE” (у випадку…). 

Прийнято в якості останнього (за умовчанням) виразу Тест використовува-

ти символ Т.  

 Приклад: Присвоюючи відповідь користувача змінній “s”, функція 

COND перевіряє його і повертає 1, якщо відповідь “y”, або 0, інакше nil, 

якщо відповідь “n”. 

 (COND   (  (=   s   “y”)   1) 

        (  (=   s   “n”)   0) 

        (  t   nil) 

 ). 

 

 

4.12. Циклічні конструкції 

 

У будь-якій мові програмування однією з найважливіших керуючих 

структур є цикли, які дозволяють повторювати певну процедуру кілька ра-

зів, поки вона не буде виконана над усіма об'єктами або елементами. Опе-

ратор циклу встановлює умови початку виконання операцій, кількість об'є-

ктів, над якими виконуються операції, і умови виходу із циклу. 

 

 Оператор циклу 
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(repeat число вираз1 вираз2 ... ). 

Функція повторює кожний вираз зазначену кількість раз і повертає значен-

ня останнього виразу. У цій функції число представляється будь-якою до-

датньою цілою величиною. 

 Нехай 

  (setq   a   10) 

  (setq   b   100) 

тоді 

  (REPEAT   4 

   (setq   a   (+   a   10)) 

   (setq   b   (+   b   100)) 

  ) 

установлює А в 50, В в 500 і повертає 500. 

 

Оператор циклу 

 

(while     тест-вираз    вираз). 

Вихід із циклу здійснюється за умовою. Ця функція обчислює тест-вираз й, 

якщо він не дорівнює nil, обчислює інші вирази, потім знову перевіряє 

тест-вираз. Це триває доти, поки тест-вираз не стане nil. Потім WHILE по-

вертає найпізніше значення останнього виразу.  

Нехай 

  (setq    a    1) 

тоді 

  (while   (=   a   10) 

   (some-func   a) 

   (setq   a   (1+   a)) 

  ). 

Буде викликана функція користувача SOME-FUNC десять раз із А, що дорі-

внює від 1 до 10. Після цього буде повернуто 11, що є останнім значенням 

аргументу вираз. 

 

Оператор циклу 

(foreach      ім'я       список     вираз). 

Ця функція, проходячи списком, привласнює кожному елементу ім'я й об-

числює кожний вираз для кожного елемента списку. 
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Може бути задане будь-яка кількість виразів. FOREACH видає ре-

зультат останнього обчисленого виразу. 

 

  (foreach   n   ‘(a   b   c)  (print   n) 

еквівалентно 

  (print   a)    (print    b)      (print   c) 

 

за винятком того, що FOREACH повертає результат тільки останнього об-

численого виразу. 

Загальний підхід до визначення умов полягає у введенні лічильника в 

оператор WHILE. Лічильник підраховує кількість виконаних операцій. 

Умовою виходу із циклу може служити досягнення лічильником деякого 

значення. Щоб сформувати лічильник, привласніть змінній значення, з яко-

го ви прагнете почати виконання операції. Потім напишіть код (точніше, 

його фрагмент) для одного проходу. Після цього збільшіть значення лічи-

льника, використовуючи вираження типу (setq counter (+ 1 counter)). 

Програма буде повторювати виконання операції доти, поки лічильник 

(змінна counter) не досягне встановленого вами значення. Ось простий приклад: 

 

(defun  c:process   (/   counter) (terpri) 

(setq  counter   1)   

(while   (<   counter   6) 

(princ   "Номер циклу обробки") 

(princ  counter) 

(terpri) 

(setq counter (+ 1 counter)) 

  )      ). 

 

У цьому прикладі функція PROCESS привласнює змінній counter 

значення 1. Потім починається цикл WHILE, умовою виконання якого є 

те, що значення змінної counter повинне бути менше 6. Усередині опера-

тора WHILE друкується рядок "Номер циклу обробки " і потім значення 

змінної counter. Функція (terpri) забезпечує друк кожної наступної рядко-

вої константи з нового рядка. Потім для змінної counter обчислюється но-
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ве, збільшене значення. Щораз після виконання операторів тіла циклу зна-

чення лічильника збільшується на 1. Без збільшення значення змінної 

counter умова в рядку 3 завжди буде повертати Т і цикл ніколи не закін-

читься. 

Якщо ви випадково створили програму з таким нескінченним цик-

лом, то можете перервати виконання Visual LISP-програми, натиснувши 

<Esc>, <Ctrl+Break> або вибравши в меню Visual LISP команду 

Debugoabort Evaluation. 

У наведеному прикладі цикл WHILE триває доти, поки змінна 

counter менше 6. Коли значення лічильника дорівнюватиме 6, програма 

зупиниться. Оператор WHILE повертає останнє значення програми, тому 

AutoCAD в останньому рядку виведе 6.  

 

 

4.13. Робота з файлами 

 

(open ім'я файлу режим). 

Відкрити файл – означає підготувати дескриптор файла до використан-

ня його функціями Visual LISP. Тому значення, що повертається функцією 

open повинно привласнюватися деякій символьній змінній. 

(setq a (open "file.ext" "r" )) 

Тут а – дескриптор файла file.ext, відкритого для читання. 

 

(close дескриптор файлу). 

Закриття файлу.  

 

(read-line дескриптор файлу). 

Зчитує рядок символів із клавіатури або з відкритого файлу. Повертає 

зчитувану строку. 

 

(write-line рядок дескриптор файлу). 

 

Записує рядкову константу рядок на екран або у відкритий файл. По-

вертає строку, взяту в лапки, і опускає лапки при записуванні в файл.  
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4.14. Робота з кресленням, доступ до команд AutoCAD 

 

(command аргумент1 аргумент2 ...). 

 

Аргументи – це команди AutoCAD та їхні опції. Кожний аргумент об-

числюється та посилається до AutoCAD як відповідь на відповідний запит. 

Імена команд сприймаються AutoCAD тільки після підказки “command”.  

 

 (setq   pt1   ‘(1.45   3.23)) 

 (setq   pt2    (getpoint   «Введіть точку»)) 

 (command   “ВІДРІЗОК”    pt1    pt2)    

 (command   “”)/ 

 

Ці вирази встановлюють значення для точки pt1, запитують точку  

pt2 і виконують команду AutoCAD ВІДРІЗОК за двома заданими точками. 

Аргументи функції COMMAND можуть бути рядковими константами, 

дійсними числами, цілими числами, точками, тобто такими, якими очікує 

їх одержати виконувана команда у відповідь на її запити. Порожній рядок 

(“”) – це теж саме, що й натискання клавіші пробілу на клавіатурі. Виклик 

COMMAND без аргументів – це теж саме, що й натискання клавіш 

<CTRL>/<C> на клавіатурі, й перериває більшість команд AutoCAD.  

 

 

4.15. Визначення підпрограм і функцій 

 

(defun     <символ>     <список аргументів>     <вираз>...). 

 

DEFUN – визначає функцію з іменем <символ>. За функцією йде 

список аргументів (можливо порожній), за яким йде (факультативно) по-

хила риска (slach) та імена одного або більше локальних змінних функції. 

Похила риска повинна відстояти від першої локальної змінної й останньо-

го аргументу хоча б на один пробіл. Якщо немає аргументів і локальних 

символів, які слід повідомляти, за іменем функції слід поставити порожні 

дужки. 

Використання функцій завжди починається з оператора DEFUN. 

Можна визначити три основні типи функцій: 
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До першого типу належать функції, обумовлені оператором DEFUN, 

іменам яких передує С:. Це дозволяє використовувати ім'я функції в ко-

мандному рядку AutoCAD. Таку функцію можна використовувати, як 

будь-яку команду AutoCAD і звертатися до неї без круглих дужок. 

Другий тип. Визначення функції можна формувати й без префікса 

С:. Цей тип функцій найбільш зручний, якщо функція викликається інши-

ми Visual LISP-виразами. Для звертання до неї з командного рядка необ-

хідно, щоб ім'я функції було в круглих дужках. 

Третій тип функцій – S::STARTUP. Якщо функція визначена з ім'ям 

S::STARTUP (звичайно саме таке визначення ви зустрінете в файлах 

acad-doc.lsp), вона буде автоматично виконана при ініціалізації нового 

креслення або запуску AutoCAD. 

(defun myfunc (x y) ... ) ; (функція бере два аргументи)   

(defun myfunc (/ a d) ... ) ; (функція має дві локальні змінні)  

(defun myfunc (x / temp) ... ) ; (один аргумент і одна локальна змінна) 

(defun myfunc () ... ) ; (без аргументів і локальних змін). 

За списком аргументів і локальних символів йдуть одне або більше 

виразів, що становлять тіло функції. Коли функція, визначена в такий спо-

сіб, викликається, її аргументи обчислюються й зв'язуються в список ар-

гументів.  

Локальні змінні: це змінні, які використовуються усередині цієї фун-

кції без зміни їхнього зв'язку на зовнішніх рівнях. За замовчуванням усі 

змінні – глобальні.  

Повернення значення: функція буде повертати результат останнього 

обчисленого виразу. Усі попередні вирази будуть мати тільки побічний 

ефект.  

(defun add10 (x) 

(+ 10 x);   повертає ADD10 

(add10 5) ;  повертає 15 

(add10 –7.4) ; повертає 3.60000 

(defun dots (x y / temp) 

(setq temp (strcat x "...")) 

(strcat temp y) 

) ;  повертає DOTS 

(dots "a" "b")   повертає "a...b" 

(dots "from" "to") повертає "from...to". 
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Ніколи не використовуйте імена вбудованих функцій як змінні, тому 

що це зробить недоступними вбудовані функції. 

При розробці функцій можна використовувати метод рекурсії, тобто 

при визначенні функції ця функція може викликати саму себе. 

Н а п р и к л а д :  Обчислимо показову функцію із цілим позитивним ко-

ефіцієнтом – Y(A, N) = A
N
.  

(DEFUN POC (A N)     ;  ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗОВОЇ ФУНКЦІЇ 

 (IF (=  N  1)  A 

  (* A  (POC  A  (–  N  1)))) 

). 

Виклик функції (POC  5  4). 

Результат    625. 

 

 

4.16. Локальні та глобальні змінні 

 

Ім'я змінної – це символ, яким можна оперувати в програмі. Важли-

вою властивістю змінних є можливість привласнювати їм значення. Існує 

два типи змінних – глобальні й локальні. 

Глобальна змінна доступна всім функціям Visual LISP, які завантаже-

ні в креслення. До неї можна звернутися й одержати збережене значення й 

після завершення роботи програми, у якій вона визначена. Глобальні змінні 

слід використовувати в тому випадку, якщо їхні значення повинні бути 

доступні не тільки під час виконання функції, але й у процесі всього сеансу 

роботи над проектом. Вони можуть зберігати фіксоване значення, значення, 

використовуване різними функціями, або проміжне значення, необхідне для 

налагодження програми. Будь-яка змінна, яка спеціально не визначена як 

локальна, є глобальною. 

Локальна змінна може приймати деяке значення тільки в процесі ви-

конання функції. Як тільки функція завершує роботу, значення локальної 

змінної стає недоступним і пам'ять, займана цієї змінної, звільняється. Локаль-

ні змінні слід використовувати лише в тому випадку, якщо ви твердо упевнені, 

що їхні значення не знадобляться в інших функціях. Локальні змінні полег-

шують процес налагодження програми, оскільки їхня дія поширюється лише на 

тіло самої функції. Як правило, більшість змінних повинні бути локальними. 
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Локальні змінні створюються й оголошуються в операторові DEFUN після по-

хилої риски. 

П р и к л а д : (defun list-objects ( / counter sset)...  

Глобальні змінні можуть надавати несподівані сюрпризи. Вони мо-

жуть викликати збої в роботі програми, оскільки їхні значення існують пос-

тійно, але пошук їх, а виходить, і налагодження часто бувають утруднені. 

Імена глобальних змінних прийнято відзначати ліворуч і праворуч зірочка-

ми, наприклад: *aglobal*. Якщо дотримуватися такого синтаксису, то гло-

бальні змінні буде легко виявити в тілі програми. 
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КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

 

1. Форматування програми. 

2. Завантаження тексту активного вікна редагування. 

3. Вихід з поточного рівня налагодження. 

4. Процес встановлення точки переривання. 

5. Вікно спостережень. 

6. Трасування. 

7. Перевірка синтаксису програми. 

8. Перелічіть всі можливі типи даних, що використовуються у 

Visual LISP. 

9. У якій послідовності здійснюються операції при додаванні, відні-

манні, множенні й діленні. 

10. Що таке вбудовані функції? 

11. Оператори передачі керування у Visual LISP. 

12. Види списків у Visual LISP . 

13. Охарактеризуйте локальні й глобальні змінні. 

14. Назвіть три основні типи функцій. 

15. Оператори циклу. 

16. Склад програми Visual LISP. 
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ДОДАТКИ 

 

Додаток А 

Приклади та завдання 

 

А.1 Приклад виконання програми параметричного зображення 

багатоступінчастого об'єкта в діалоговому режимі 

 

1. Відкрийте AutoCAD і створіть нове креслення, використовуючи оп-

цію Start from Scratch (Без шаблона). 

2. Запустіть Visual LISP, набравши в командному рядку команду 

VLIDE. 

Відкрийте вже створений файл або створіть нову програму, наприклад, 

тестову задачу 2. 

;функція створення параметричного зображення 

;багатоступінчастого об'єкта в діалоговому режимі 

(defun c:mn ()      ;початок створення функції 

 ; (setvar "_blipmode" 0)  ;відключення зображення маркера 

  ; встановлення границь креслення та границь відображення 

  (command "_limits" "0,0" "297,210" "_zoom" "_A") 

 ; (textscr) 

  (setq N (getint "\n Введіть кількість ступенів N= ") 

 xt (getreal "\n Введіть координату Х базової точки ХТ= ") 

 yt (getreal "\n Введіть координату y базової точки YТ= ") 

 BT (LIST XT YT)) 

  (REPEAT N 

    (SETQ D (GETREAL "\n Введіть діаметр ступеня D= ") 

   L (GETREAL "\n Введіть довжину ступеня L= ") 

   R (* D 0.5)) 

    ; визначення характерних точок ступеня об'єкта 

    (SETQ T1 (POLAR BT (/ PI 2) R) 

   T2 (POLAR T1 0 L) 

   T4 (POLAR BT (* 1.5 PI) R) 

   T3 (POLAR T4 0 L) ) 

    (COMMAND "_PLINE" BT "_W" 1 1 T1 T2 T3 T4 "_C") 

    (SETQ BT (POLAR BT 0 L))) 

  ) 
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1.   Збережіть створену програму на диску С: в студентському роз-

ділі, в папці своєї групи в файлі з ім'ям MNOG.LSP. 

2.  Клацніть на піктограмі Load Active Edit Window панелі інстру-

ментів. У вікні Console (Консоль) Visual LISP Ви побачите підтвердження 

завантаження файлу MNOG.LSP: 

; 1 form loaded from #<editor "E:/LISP/MNOG.LSP"> 

_$ 

3.   Клацніть на піктограмі Activate AutoCAD (Активізувати 

AutoCAD) панелі інструментів View (Просмотр) Visual LISP, і Ви знову пе-

рейдете в AutoCAD. 

4. Після завантаження програми необхідно виконати функцію, для 

чого введіть в командний рядок ім'я функції MN. 

Створену функцію можна виконати незалишаючи редактор Visual 

LISP. Для цього необхідно перейти у вікно Консолі й набрати ім'я функції в 

круглих дужках. Якщо імені функції передував префікс С:, то його також 

треба включити. Як буде потрібно, редактор сам передасть керування в 

AutoCAD і поверне Вас назад в Visual LISP. На рис. А.1 показано запуск 

створеної функції з вікна Консолі. 

 

 

Рисунок А.1 – Запуск створеної функції MN з вікна Консолі 



 60 

5. У відповідь на запрошення Введіть кількість ступенів N=,  кількість 

ступенів створюваного об'єкта, координати базової точки і для кожного сту-

пеня діаметр D= та довжина L=.  

6. На екрані з'явиться багатоступінчастий вал (рис. А.2). 

 

 

 

Рисунок А.2 – Результат роботи функції MN 

 

 

А.2. Програма побудови багатоступінчастого валу 

 

Програма параметричного зображення та зазначення розмірів 

багатоступінчастого об'єкта 

Коментарі 

; (MNOGOSTR X Y LD) – функція створення багатоступінчастого зо-

браження об'єкта та зазначення його розмірів. 

; аргументи функції: 

; X,Y – координати базової точки об'єкта по осях X, Y 

; LD – список діаметрів та довжин ступенів об'єкта виду 

; ’(’(D1 L1)’(D2 L2)’(D3 L3)…) 
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; (SETDIM RMAX) – функція установлення розмірних змінних для ви-

значення виду розмірних ліній та самих розмірів 

; RMAX – максимальний радіус серед усіх ступенів об'єкта 

;(RAZMV) – функція зазначення розмірів креслення 

;(STUP) – функція створення ступеня об'єкта 

; Приклад  виклику функції (MNOGOSTR X Y LD) 

; (MNOGOSTR 10 100’((40 70) (60 50) (40 30) (70 

100))) 

 

Функція 1: підпрограма налагодження системних змінних 

 

(DEFUN SETDIM (RMAX); функція визначення виду розмірних ліній 

(COMMAND ”UNITS” ”2” ”0” ”1” ”1” ”0” ”N”); вибір десят-

кової системи одиниць 

(SETVAR ”DIMTAD” 1); текст над розмірної лінією 

(SETVAR ”DIMSOXD” 1); текст між виносними лініями (1 – підклю-

чити змінну, 0 – відключити змінну (ON/OFF)) 

(SETVAR ”DIMTIH” 0); текст розташований паралельно лінії 

(SETVAR ”DIMDLI” (* RMAX 0.25)); відступ між лініями 

(SETVAR ”DIMEXE” (* RMAX 0.25)); збільшення розмірних ліній 

(SETVAR ”DIMTSZ” 0); зображення стрілки на кінцях розмірної лінії 

(SETVAR ”DIMASZ” (* RMAX 0.15)); довжина стрілки 

) 

 

Функція 2: підпрограма для розмірів 

 

(DEFUN RAZMV () 

(SETDIM RMAX); виклик функції визначення вигляду розмірних ліній 

(SETQ LT2T3 (REVERSE LT2T3)) 

(COMMAND ”STYLE” ”” ”COMPLEX” (* RMAX 0.15) ”1” ”” 

”” ”” ””) 

(FOREACH EL LT2T3; цикл зазначення розмірів діаметрів ступенів 

(SETQ T2 (CAR EL); точка проведення першої виносної лінії 

               T3 (CADR EL); точка проведення другої виносної лінії 
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      TR (LIST (-(CAR T2) 10) (CADR T2))) 

(COMMAND ”DIM1” ”VER” T2 T3 TR ”%%C<>”)) 

(SETQ TR (LIST X(-Y(*RMAX 1.2))) I 0) 

(FOREACH EL LT2T3; цикл зазначення довжини ступенів 

(SETQ T3 (CADR EL); точка проведення другої виносної лінії 

   I (+I1)) 

(IF (=I1) 

   (COMMAND ”DIM” ”HOR” BP T3 TR ” ”); зображення розмі-

ру першого ступеня та наступних 

   (COMMAND ”BAS” T3 ” ”))); 

) 

 

 

Функція 3: підпрограма розрахунку та рисунку ступенів об'єкта 

 

(DEFUN STUP() 

(SETQ T10(POLAR BT(/PI 2) RO ) 

              T1 (POLAR BT(/PI 2) R) 

              T2 (POLAR T1 0 L) 

              T3 (POLAR T3 PI L) 

              T40 (POLAR BT(*1.5 PI) RO ) 

              BT (POLAR BT 0 L)) 

(COMMAND ”PLINE” T10 ”W” 0.2 0.2 T1 T2 T3 T4 T40 ” 

”)) (отримаємо зображення багатоступінчастого об'єкта) 

 

Основна програма 

 

(DEFUN MNOGOSTR (X Y LD)); початок створення функції 

(TEXTSCR); перехід на текстовий екран 

(SETVAR ”CMDECHO” 0); відключення луни команд 

(SETVER ”BLIPMODE” 0) 

(COMMAND ”LIMITS” ”0.0” ”200,120” ”ZOOM” ”A”) 

(SETQ RMAX 0 LT2T3 ’ () 

    RO 0 BT (LIST X Y) 

    BP BT) 
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(FOREACH EL LD; початок циклу створення ступеня 

(SETQ D (CAR EL); виділення з двійки діаметра ступеня 

            L (CADR EL); виділення з двійки довжини ступеня 

     R (* D 0.5)) 

(IF (>R RO) (SETQ RMAX  R)) 

(STUP);  виклик функції для створення ступенів 

(SETQ LT2T3 (CONS (LIST T2 T3) LT2T3) RO R)); список 

двійок точок для зображення виносних ліній 

(RAZMV); виклик функції для зазначення розмірів креслення 

(COMMAND ”LAYER” ”N” ”OSI” ”L” ”CENTER” ”OSI” ”S” 

”OSI”  ” ” ”LINE” BP BT ” ”) 

(PRIN1) 

) 

(MNOGOSTR 10 60 ’((30 40) (40 50) (30 30) (15 40))); 

виклик головної функції 

 

 

А.3. Нанесення розмірів на багатоступінчастому об'єкті 

з використанням циклів і вбудованих функцій 

 

Надано об'єкт із заданою кількістю ступенів, тобто із заданими діаме-

трами й довжинами ступенів (рис. А.3). Треба розробити функцію нанесен-

ня розмірів. 

Довжини ступенів будемо вказувати зліва направо. 

Для зазначення розміру ширини (діаметра) ступеня об'єкта необхідно ви-

значити: 

 положення розмірної лінії (вертикальне або горизонтальне (ми бе-

ремо вертикальне)); 

 координати точок початку виносних ліній (у нашому прикладі та-

кими точками для першого ступеня об'єкта виберемо Т12 і Т13); 

 координати точки, через яку пройде розмірна лінія T1R. Координа-

ти цієї точки можна визначити, знаючи координати точки Т12 і змістившись 

щодо точки вліво на задане число одиниць по горизонталі. 
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Рисунок А.3 – Багатоступінчастий об’єкт 

 

Щоб проставити розмір кожного ступеня об'єкта можна сформувати 

цикл і використовувати список двійок точок правого торця кожного ступеня 

об'єкта. 

Для рис. А.3 список двійок точок буде виглядати так: 

((Т12 Т13) (Т22 Т23) (Т32 ТЗЗ) (Т42 Т43)) 

Щоб проставити розмір довжини ступеня, необхідно визначити: 

 положення розмірної лінії (у нас – горизонтальне); 

 координати точок виносних ліній (у нашому завданні першою точ-

кою для всіх ступенів об'єкта може служити базова точка об'єкта ВТ поча-

ток осьової лінії, другою точкою – базова точка кінця осьової лінії ВТ або  

базові точки кожного наступного ступеня вала (або кожна нижня точка сту-

пеня вала Т13, Т34, Т44); 

 точку, через яку буде проходити розмірна лінія 

(Т24, Т23, ТЗЗ, Т43). 

Розробка послідовності дій: 

1) формування циклу для визначення розміру діаметра ступеня; 

2) виділення необхідної двійки точок початку виносних ліній зі спис-

ку двійок точок для визначення діаметра ступеня; 

3) виділення з двійки точки початку першої виносної лінії; 
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4) виділення з двійки точки початку другої виносної лінії; 

5) визначення точки положення розмірної лінії; 

6) визначення розміру діаметра ступеня об'єкта; 

7) визначення точки положення лінії для визначення розміру довжи-

ни ступеня; 

8) виділення точки початку для другої виносної лінії; 

9) визначення розміру довжини першого ступеня; 

10) (формування циклу для вказівки розмірів довжини. 

Визначимо список двійок точок для визначення розмірів LIST (спи-

сок, нагадаємо, це – впорядкована послідовність елементів у круглих дуж-

ках):  

(LIST < елемент > < елемент >...). 

Елементами можуть бути змінні, числа, рядкові й логічні константи (їх на-

зивають атомами) і списки. Елементи розділяються пробілами. Наприклад , 

список '(A_B'(CD)_E) складається із чотирьох елементів, де третій елемент 

являє собою список із двох елементів. 

Сформуємо список пар точок початку виносних ліній для кожного 

ступеня вала й назвемо його LT2T3. Почнемо: 

(SETQLT2T3'() 

LT2T3 (CONS (LIST T12_T13)_LT2T3)), 

де функція LIST ..., створює список із двох точок Т12 і Т13,а функція CONS 

формує список з двійок точок. 

Функція CONS додає новий елемент у початок списку 

(CONS < новий елемент> < список>). 

У результаті виконання функції SETQ змінній LT2T3 буде відповіда-

ти список виду ' ('( Т12Т13)). 

Список двійок точок для двох ступенів об'єкта можна побудувати так: 

(SETQ LT2T3 (CONS (LIST ') LT2T3)). 

У початок колишнього списку додається список із двох точок ' (Т22Т23). У 

результаті змінна LT2T3 буде містити список 

'(' (Т22Т23) '(Т12Т13)). 

Якщо наступний ступінь вала – ступінь меншої ширини (діаметра), то роз-

ширення списку виглядає так: 

(SETQ LT2T3 (CONS (LIST T32T33)_ LT2T3)). 
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Щоб формування списку двійок точок виконати в циклі, достатньо 

використовувати для позначення точок другу цифру. 

В AutoCAD є безліч видів команд для нанесення розмірів, крім того, 

проставити розмір можна за допомогою, так званих, системних змінних. Із ці-

єю метою визначається функція SETDIM... 

Керуючі розмірні змінні починаються з букв DIM... (DEMENSION – ро-

змір). Вони все мають значення за замовчуванням і щоб їх довідатися, до-

сить набрати в командному рядку AutoCAD команду DIM, а в рядку запитів 

– ключове слово STATUS: 

Command! DIM 

DIM: STATUS. 

З'явиться текстове вікно AutoCAD із фрагментами списку розмірних змінних і 

їхніми поточними значеннями. 

Формування циклу для вказівки розміру діаметра ступеня об'єкта можна 

організувати за допомогою функції  (FOREACH...): 

(РОКЕАСН<змінна> <список> <вираз>...). 

Ця функція послідовно привласнює значення елементів списку змінній й 

при кожному значенні змінної обчислює вираз, починаючи з першого елемента 

списку. Процес здійснюється доти поки не будуть обчислені вирази для всіх 

значень елементів списку. 

Виділити необхідну двійку точок початку виносних ліній зі списку 

двійок точок можна за допомогою параметрів функції (FOREACH...). Для 

цього функцію FOREACH записують так: 

(FOREACH EL LT2T3 <вираження>...), 

де EL – змінна, якій привласнюється значення елемента списку LT2T3 

Виділити з двійки точку початку першої виносної лінії можна за до-

помогою функції 

(CAR< список >),  

яка виділяє перший елемент списку. 

Якщо ми розглядаємо триступінчастий об'єкт, то список LT2T3 буде мати 

такий вигляд: 

'('(Т32 ТЗЗ) '(Т22 Т23) '(Т12 Т13)). 

У циклі змінна EL буде послідовно містити список двійок точок пра-

вого торця ступеня об'єкта. Функція CAR дозволить виділити зі списку дві-

йок точок точку початку виносної лінії. 
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Виділення з двійки точок точки початку другої виносної лінії можна 

здійснити за допомогою функції (CADR...). 

Збережемо значення точок початку першої й другої виносних ліній у 

змінних Т2 і ТЗ відповідно за допомогою функції SETQ: 

(SETQ T2(CAR EL) 

T3(CADREL)). 

Визначити точки положення розмірної лінії ТР можна за допомогою 

виразу: 

(SETQ ТР (LIST(–_(CAR T2)_10)_(CADR_T2))). 

Точка Т2 – це список '(X2_Y2), де Х2 – координата X точки Т2; 

Y2 – координата Y точки Т2; функція (CAR T2) виділяє значення координа-

ти X точки Т2. Із цього значення віднімається 10 одиниць, у результаті ви-

ходить значення координати X точки Т2. Вираз (CADR T2) визначає зна-

чення координати Y точки ТР. За допомогою функції LIST утворюється 

двійка – список із двох координат, тобто точка ТР, через яку пройде розмір-

на лінія. Визначення розміру діаметра ступеня об'єкта виконується коман-

дами редактора AutoCAD: 

(Command «DIM1»_ «VER»_ T2_T3_TP_ «% % С< >»). 

Визначити точку положення розмірної лінії при назначенні розмірів 

довжини ступенів об'єкта можна за допомогою виразу: 

(SETQ_TP_( LIST X_(– Y_(*RMAX 1.2))) I_0). 

Проставляти розміри ступенв об'єкта почнемо з першого ступеня, а 

список двійок точок, який створений нами раніше, містить двійки точок, 

починаючи з останнього ступеня об'єкта. Це означає, що змінна LT2T3 міс-

тить список 

'('(Т32_ТЗЗ)_'(Т22_Т23)_'(Т12_Т13)). 

Для того, щоб змінити порядок елементів у списку на зворотний, в 

LISP є вбудована функція (REVERSE...): 

(REVERSE <список>). 

Після реверсування змінна LT2T3 буде містити список 

'('(Т12_Т13)_'(Т22_Т23)_'(Т32_ТЗЗ)). 

Виділити точку початку другої виносної лінії для того, щоб простави-

ти розмір довжини ступеня об'єкта можна за допомогою виразу: 

(SETQ_T3_(CADR EL) 

  I_(+I_1)). 
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Проставити розмір довжини першого ступеня об'єкта можна за допо-

могою команди AutoCAD: 

(Command «DIM»_ «HOR»_BP_T3_TP_«_»). 

Команда DIM дозволяє на відміну від команди MIM1 проставляти послідо-

вність розмірів. 

Формування циклу для визначення розмірів довжин ступенів об'єкта: 

 ; цикл визначення довжини ступеня об'єкта 

(FOREACH EL LT2T3 

(SETQ_T3_(CADR EL) ; початок другої хвилястої лінії 

   I_(+I_1)) 

(IF_(=I_1) 

(Command «DIM»_ «HOR»_BP_T3_TP_«_»); вказівка довжини 

першоuj ступеня 

(Command_ «BAS»_T3_«_»)); вказівка довжини всіх ступенів, крім 

першого). 

Послідовність зв'язаних розмірів у графічному редакторі AutoCAD 

будується за допомогою команди «BAS» – BASLINE (базовий) «CON» – 

CONTINUE (продовжений). 

 

 

А.4. Приклад програми параметричного зображення центру до то-

карських і шліфувальних верстатів 

 

1. Маємо початковий рисунок (рис. А.4), що задає взаємне розташу-

вання базових (характерних) точок деталі та зв'язки між ними. 

 

 

 

Рисунок А.4 – Початковий рисунок 
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2. Визначаємо набір параметрів, необхідних для розрахунку характе-

рних точок деталі. 
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Рисунок А.5 – Визначення набору параметрів 

 

3. Визначаємо нумерацію базових точок деталі 

 

1
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Рисунок А.6 – Визначення нумерації базових точок 

 

Наша деталь може бути розбита на окремі примітиви – відрізки, кож-

ний з яких однозначно визначається координатами своїх базових точок: по-

чаткової й кінцевої. 

 Кожна точка, у свою чергу, задається парою координат X, Y. 

 Для окреслення контуру командою ПЛИНИЯ необхідно визначити 

координати всіх базових точок. 

4. Точку прив'язки задамо як точку з номером 1. Відносно неї й ви-

значаємо інші координати точок деталі (табл. А.1): 

Функція (polar <точка> <кут> <відстань>) – повертає координати точ-

ки, яка знаходиться від початкової точки, обумовленої аргументом <точка> 
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на заданій відстані за допомогою аргументу <відстань>; вектор, що прямує 

з початкової точки в нову точку, що обчислюється, повинен утворювати (у 

проекції на поточну площину побудов) з віссю Х заданий кут, обумовлений 

аргументом <кут>, у радіанах.  

Таблиця А.1 – Розрахунок координат точок центру 

Номер 

точки 
Координати точки Х, Y Функція визначення точки 

1 0,0  (XT, YT) (SETQ T1 (LIST XT YT)) 

2 
Знаходиться від т.1 на 

відстані D під кутом 30 
(SETQ T2 (POLAR T1 (/ PI 12)  D)) 

3 L–1,    D/2 (SETQ T3 (LIST (– L 1) (/ D 2))) 

4 L,       D/2–1 (SETQ T4 (LIST  L  ( – (/ D 2) 1))) 

5 L,      –(D/2–1) (SETQ T5 (LIST  L  (– 0 ( – (/ D 2) 1)))) 

6 L–1,   – D/2 (SETQ T6 (LIST (– L 1) (– 0 (/ D 2)))) 

7 
Знаходиться від т.1 на 

відстані D під кутом 330 
(SETQ T7 (POLAR T1 (* 11 (/ PI 12))  D)) 

5. Пишемо програму визначення координат точок и окреслення зо-

браження. Для окреслення скористуємося командою креслення полілінії. 

 

(DEFUN c:centr ()      ; початок створення функції 

  ; установлення границь креслення та границь відображення, очистити ро-

боче поле 

  (COMMAND "_LIMITS" "0,0" "297,210" "_zoom" "_A") 

  (COMMAND "_UNDO" "_BACK" "_Y") 

 ; вводимо координати точки прив'язки та об'єднуємо їх у двійку Т1 

  (SETQ      xt  100     yt 100 

 T1 (LIST XT YT)) 

 ; вводимо початкові дані  

    (SETQ D (GETREAL "\n Введіть діаметр ступеня D= ") 

   L (GETREAL "\n Введіть довжину ступеня L= ") 

   R (* D 0.5))     

    ; визначення характерних точок деталі 
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(SETQ  T2 (POLAR T1 (/ PI 12)  D) 

T3 (LIST (– L 1) R) 

T4 (LIST  L  ( – R 1)) 

T5 (LIST  L  (– 1 R )) 

T6 (LIST (– L 1) (– 0 R)) 

T7 (POLAR T1 (* 11 (/ PI 12))  D)) 

    (COMMAND "_PLINE" T1 "_W" 1 1  T2 T3 T4 T5 T6 T7 

"_C") 

    (COMMAND "_PLINE" T2 "_W" 1 1  T7 "") 

    (COMMAND "_PLINE" T3 "_W" 1 1  T6 "") 

( COMMAND "_ZOOM" "_ALL" ) 

  ) 

 

А.5. Варіанти завдань відповідно до списку в журналі  

 

А.5.1. Завдання №1 на розробку параметрізатора валу (табл. А.2) 

 

1. Установити набір параметрів s1sn, що визначають параметричну 

модель виробу. Задати точку прив'язки a. 

2. Написати функцію введення даних: вхід – нічого, вихід – список 

виду: (a s1sn), де a, у свою чергу, список двох координат точки прив'язки.  

Функція виконує введення даних із клавіатури. Повинна проводитися пере-

вірка розмірів, що вводяться, на невід’ємність. 

3. Написати функцію креслення: вхід – список (a s1sn), вихід – нічо-

го. Функція виконує креслення креслення деталі. Перед кресленням екран 

необхідно очистити. Потрібно встановлювати необхідні колір і тип ліній, а 

після креслення виконати команду “Покажи Всі”.  Повинні бути проставле-

ні всі розміри, що параметризуються. 

4. Написати головну функцію. У ній у циклі виконуються такі дії: 

 (ініціалізація (наприклад, установлення розмірних змінних); 

 виклик функції введення даних і запам'ятовування списку, що 

повертається їй в локальній змінній; 

 виклик функції креслення з передачею їй у якості параметра спи-

ску, повернутого функцією введення даних; 
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 запит користувачеві: “Продовжити? <Так/Ні>“. Залежно від від-

повіді або припинити виконання програми (з “тихим виходом”), або повто-

рити введення розмірів креслення тощо (цикл). 

Таблиця А.2 – Варіанти креслень для завдання №1 

1 





2 

                

4 

5 


 

7 


8 

9 


10 

11 



12 

 

3 

6 
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Продовження табл. А.2 

13 

 

 





14 

       

                      

                
              

 

             

     

            

21 

                               

22 

                      

15 16 

17 18 

19 20 
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Закінчення табл. А.2 

23 

                        
 

 

24 

                            

25 

                              

26 

                           

                                                                

   29

                      

30 

                

27 28 
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А.5.2. Завдання №2. Написати програму розрахунку та відобра-

ження дискового фасонного різця  

 

А.5.2.1. Написати мовою Visual LISP програму розрахунку й зобра-

ження дискового фасонного різця (рис. А.7, табл. А.3) 

 

 
 

Рисунок А.7 – Креслення для варіантів 18 

 

Таблиця А.3 – Варіанти розмірів 18 

В
ар

іа
н

т 

Глибина профілю 

виробу tmax 

Розміри різця Кріплення 

D d 1d  maxb  k L 2d  2l  

1 до 4   30 10 16   7 3 15 – – 

2 до 6   40 13 20 10 3 18 20 3 

3 до 8   50 16 25 12 4 22 26 3 

4 до 10   60 16 25 14 4 28 32 3 

5 до 12   70 22 34 17 5 33 35 4 

6 до 15   80 22 34 20 5 38 40 4 

7 до 18   90 22 34 23 5 44 45 5 

8 до 21 100 27 40 26 5 50 50 5 

1
1 1

4 2
l L

 
  
 

;  maxb b k  ;  15 25   ;  70  ;   – до 15;    80  ;  
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А.5.2.2. Написати мовою Visual LISP програму розрахунку й зобра-

ження дискового фасонного різця (рис. А.8, табл. А.4) 

 

 

 

 
 

Рисунок А.8 – Креслення для варіантів 916 
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Таблиця А.4 – Варіанти розмірів 916 
В

ар
іа

н
т 

Г
л
и

б
и

н
а 

п
р
о
ф

іл
ю

 

в
и

р
о
б

у
 t

m
a

x 

Т
и

п
 

Розміри різця 
Отвір 

під палець 

t k m 4d  

L D d 2d  f 3d  R c 

9 до 6 I до 6 45 10 27 2,5 4,1 9 8 6 9 – – 

10 до 6 II 
понад 

6 
45 10 27 2,5 4,1 9 8 – 9 – – 

11 до 8 I до 10 52 12 32 4 6,2 11 10 10 10 – – 

12 до 8 II 10–20 52 12 32 4 6,2 11 10 – 10 8 8 

13 до 8 III 
понад 

20 
52 12 32 4 6,2 11 10 – 10 8 8 

14 до 11 I до 10 68 16 42 4 8,2 14  10 13 – – 

15 до 11 II 10–20 68 16 42 4 8,2 14  – 13 8 8 

16 до 11 III 
понад 

20 
68 16 42 4 8,2 14  – 13 8 8 

 

 

А.5.3. Завдання №3. Написати програму розрахунку та відобра-

ження зубостругального різця 

 

А.5.3.1. Побудувати параметричне креслення зубостругального різця 

прорізного верхнього для верстата Гендейрейх-Гарбек мод. 75KHS 

(табл. А.5, рис. А.9) 

Таблиця А.5 – Варіанти розмірів 14 

Варіант a a  b c f 1h  2h  H 

1   8   6 91,8 30   4 22 38 60 

2 10   8 91,8 38   6 28 32 60 

3 12 10 95,0 46   8 32 38 70 

4 14 12 95,0 52 10 38 32 70 
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Рисунок А.9 – Креслення для варіантів 14 

 

 

А.5.3.2. Побудувати параметричне креслення зубостругального різця 

прорізного верхнього для верстата Гендейрейх-Гарбек мод. 75KHS 

(табл. А.6, рис. А.10). 

Таблиця А.6 – Варіанти розмірів 510 

Варіант  a a  b C f 1h  2h  H 

5   6 3,0 116,8 30,1 4 28 32 60 

6   6 3,0 122,3 30,1 4 35 40 75 

7   7 4,0 122,3 30,1 4 35 40 75 

8   8 4,3 122,3 30,1 4 43 32 75 

9   9 5,3 122,3 30,0 5 43 32 75 

10 10 6,3 122,3 30,0 5 43 32 75 
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Рисунок А.10 – Креслення для варіантів 510 
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Додаток Б 

Список основних функцій Visual LISP 
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