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VIEW MANIPULATIES
Gebruik de shortcut CTRL + SHIFT + RESET (rechtermuisklik) om het screenmenu tevoorschijn te
toveren. Daarna klik je op het gewenste icoon en dien je al dan niet nog in het scherm te klikken (lees
links onderaan)

Hiermee kan je de viewrotatie wijzigen, alsook de displaystyles, DV presenatie en camera toggle.
Dit menu is gedefinieerd in de \Configuration\Organization\Dgnlib\Gui\screenmenus.dgnlib en kan daar
ook worden aangepast (mits kleine aanpassingenis dit menu ook bruikbaar in MicroStation connect.
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OMGEVING

1.

O M G E V I NG
Open de tekening omgeving.dgn, hier vindt je 2 modellen, een 3D model met een beknopte
(eenvoudige) omgeving en een 2D model met wegmarkeringen.
Via het stamp tool gaan we de wegmarkering op het wegdek projecteren. Zet de display van de het
model parkeerplaatsen aan.
Kies de visualization workflow  Home en klik op het Stencil Icoon.

Zet alle instellingen juist en klik op het stencil reference icoon.

De belijning wordt geprojecteerd op het onderliggend oppervlakte en wordt in een nieuw model
geplaatst.
Vervolgens nummeren we de parkeerplaasen, hiervoor werken we met Space, workflow AecoSim 
Architecture.
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OMGEVING

In de catalogus kies je Parking en zet je Lokaalnummer op 1, we plaatsen deze Space door middel van
een shape.

De eerse shape is de gehandicapten parking.

Plaats deze via een diagonaal. Vervolgens neem je ook de andere parkingen.
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DATAGROUP EXPLORER

2.

D AT AG R O U P E X P LO R E R
Na het plaatsen van de parkeerplaatsen willen we deze oplijsten en eventueel nog data aanpassen.
Klik op Schedules in Data Reporting.

Klik op de Space Schedule.

Parking 1 is een gehandicapten parking
Parking 9/10 zijn parkeerplaatsen voor het personeel
Rest van de parkings zijn voor de klanten.
We exporteren de data naar excel, vervolgens vullen we de ontbrekende data in in Label 2 en bewaren
we het bestand waarna we het terug inlezen in AecoSim.
Klik op Edit in Excel onder Excel Exchange.

Excel wordt geopend.
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EDIT IN EXCEL
Na aanpassing van de data sla je het bestand op onder een tijdelijke naam en vervolgens selecteer je
Update from Excel onder de Excel Echange knop.

Selecteer het bestand en klik op Open. Data wordt geimporteerd .
Als laatste exporteren we alle data naar een rapport. Dit doe je via de Export knop

Een template werd op voorhand gekoppeld.

Deze tabel kan later ook via place tabel op je sheet geplaatst worden.
Plaats een hek aan de buitenkant van het asfalt.
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GRID SYSTEM

3.

G R I D S YS TE M
we gaan verder met de tekening Architectuur.

In combinatie met de Floormanager / selector bepaal je hiermee de assen en de verdiepingen (eventueel
met referentie vloeren) van je gebouw. Grid system en floor manager spelen een belangrijke rol bij
exporteren naar IFC formaat. (Industrial Foundation Classes)
Commented [RV1]:
Commented [RV2R1]:

Voeg een Radiale grid toe die geldig is van het gelijkvloers tot en met verdieping 1.

Via de modify knop bovenaan kan je een grid interactief verplaatsen of draaien.
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PLAATSEN VAN EEN VLOER

Voor het plaatsen van de vloer gebruiken we het transparante rode vlak. Catalogus Platen onderbouw
en item Gener. Slab op vaste grond.
Place By Shape en Place From top. Dike 300, zet ook delete constructions aan.

Klik op het gele vlak.
Aanpassen van de vloerplaat kan door deze te selecteren of door er met de rechtermuisknop op te
klikken en modify slab te kiezen.
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PLAATSEN VAN EEN STANDAARD MUUR
We plaatsen een de Standaard muur uit de Muren Bovenouw catalogus. Deze muur heeft een voorlopig
dikte van 300 mm, een hoogte van 2700 en wordt geplaatst op de buitenkant van het orthogonaal
assenstelsel. Kijk de instellingen van onderstaand venster na.

Plaats de muur op de gridlijnen, met de CTRL+SHIFT toets ingedrukt kan je een volledige lijn
selecteren, zoniet selecteer je de aparte stukken maar die kan je met de CTRL toets samenvoegen.
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PLAATSEN VAN EEN MUUR
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GORDIJNGEVEL

4.

G O R DI J N G E V E L
Plaatsen van een gordijngevel is een nieuwe tool in de 4de update. We plaatsen een gordijngevel
volgens een element (rode lijn op level A_constructie) met onderstaande parameters.

Hoogte 2500, offset 50 mm…..

Na instellen van de parameters klik je op de rode lijn. De gordijngevel wordt geplaatst. Dit doe je ook
voor de rode boog in de achtergevel.
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AANPASSEN MUREN

5. A AN P AS S E N

M U RE N

Er wordt beslist om de buitenmuren aan te passen, in plaats van een enkele muur gaan we deze
vervangen door een samengestelde muur,dit doen we voor de 3 buiten muren met uitzondering van de
achtergevel.
Selecteer de muren met het selectiepijltje, klik met de rechtermuisknop en kies modify Instance Data.

Selecteer de samengestelde muur
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AANPASSEN MUREN
Vervolgens klik je op OK.

Het is de bedoeling dat het plaasterwerk langs de buitenkant zit, het is dus mogelijk dat sommige muren
gespiegeld moeten worden. Dit doe je door te muur te selecteren en op het pijltje flip in place te klikken.
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AANPASSEN MUREN
Pas nu ook nog de 2 kleine muren op de achtergevel aan.
Er word beslist om de hoogte van de buitenmuren op te trekken tot 3.5 meter. Dit doen we nu met via
de datagroup explorer.

Selecteer de muren bovenbouw, rechtermuisklik en kies Edit Values

Pas de waardes aan naar 3500.
De muren aan de achterkant kan je met het selectiepijltje of met Modify wall geometry aanpassen
(rechtermuisklik)
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PLAATSEN DEUR IN VOORGEVEL

6. D E U R

P L AATS E N I N D E V O O R G E V E L

We maken nu een gat in de voorgevel door een aantal glaspanelen en profielen weg te halen.
Klik op een paneel of een profiel, zet je cursor op een handle en klik op Toggle Visibility voor de
panelen of delete voor de traversen of profielen.

Je kan zo ook nog profielen verplaatsen of kopieren
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BETONNEN KOLOMMEN

7.

B E TO N S TR U C TU U R
we plaatsen 4 kolommen met een afmeting van 200x400 mm. Dit doen we met de structural tools,
hoogte 4000

De eerste 2 kolommen plaatsen we op de intersectie van de grid, de buitenste kopieren we.

Om de kolommen te plaatsen klik je op een vertikale gridlijn vervolgens op een horizontale + datapunt
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BETONSTRUCTUUR
Bovenop de kolommen plaatsen we liggers met ongelijke secties. Buitenkant 400x400 midden
400x1000. Dit doen we met het tapered section tool.
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BETONSTRUCTUUR
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DOORSNEDE
Open de tekening maquette, hierin zit het terrein en het gebouw gerefereerd. Neem het vooraanzicht en
kies het Place Plan Calout tool, drawing seed Horizontale snede.

Gebruik de rode lijn als referentie. Datapunt op het linkeruiteinde, datapunt op het rechteruiteinde,
beweeg de cursor naar beneden om de snede diepte te bepalen en zet een datapunt, kijk de
instellingen in onderstaand venster na en klik op ok.

De snede wordt gegenereerd en geopend.
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MAKEN VAN EEN DISPLAY RULE VOOR DE PARKING

8.

D I S P L AY R U L E
via een display rule kan je nog een aantal zaken gaan hersymboliseren op je 2D of 3D tekeningen.
In dit voorbeeld willen we de types van parking nog anders tonen.
Gehandicapt in het blauw gearceerd
Personeels parking in het groen gearceer
Klantenparking in het geel gearceerd.
De display rule die we willen instellen moet getoond worden in het planzicht. Vermits het forward view
de Forward Drawing display style als instelling heeft, maken we de rule in deze style ook aan. Open het
venster van de display styles

Klik op het Display rules icoon

Vervolgens klik je op new en geef je een beduidende naam aan je Rule bv Parking.
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DISPLAY RULE
Daarna stel je de criteria in. Klik op Applies Always en vervolgens op Pick Property

Blader naar Space  space Parameters  Label 2.

Vul de voorwaarde in en klik op OK
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DISPLAY RULES
Daarna klik je op het +-tekentje bij Add New Action en kies Hatch Area.

Stel de properties in en zet Stop is true uit.

Daarna sluit je het venster en kies je de display rule Parking
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