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1 .

I N L E I D I N G

Voor het inschetsen van een proeftoedeling vaneen landinrichtings project
met behulp van een grafisch beeldscherm, iseen systeem ontwikkeld dat in
ICWnota nr. 1424wordt beschreven. Hoemet het systeem kanworden gewerkt
staat aangegeven in ICWnota nr. 1522.Bij debeschrijving indeze laatste
nota iservanuitgegaan dat gebruik wordt gemaakt van eenTektronix 4052,
ofdaarmee overeenkomend, grafisch beeldscherm. Inmiddels ishet systeem
echter aangepast voor het gebruik van eenTektronix 4111 grafische kleurenterminal,waaraan eenTektronix 4957 tablet isgekoppeld. Daarbij isuitgebreid gebruik gemaakt van degrotere mogelijkheden die deze apparatuur
biedt,wat tot gevolg heeft dat de innota nr.1522gegeven handleiding
sterk gewijzigd moet worden.Als alleen dezewijzigingen beschreven zouden
worden heeft dit tot gevolg dat voortdurend tussen deze beschrijving en de
nota heen enweer gebladerd moetworden. Om die lastigewerkwijze te
voorkomen isbesloten dehandleiding volledig teherschrijven.

Behalve het gebruik van een ander type beeldscherm wordt nu ookvoor het
vervaardigen van het benodigde kaartmateriaal andere apparatuur enplot
software gebruikt.De oorspronkelijk gebruikte BASIC programma's waarmee op
een Tektronix 4663plotter werd getekend, hebben plaats gemaakt voor programmatuur die gebruik maakt van het grafisch software pakketARC/INFO. Het
tekenen van dekaarten wordt uitgevoerd op eenCalcomp 1043plotter.
De benodigde gegevens voor het toepassen vanhet systeem bestaan uitbedrijfs- enkavelgegevens en een digitaal bestand van debestaande toestand
van het betreffende gebied.Deze gegevens worden ontleend aan eenmet
behulp van digitalisering vervaardigde Cultuurtechnische Inventarisatie.
Tevens moet een file beschikbaar zijnwaarin perbedrijf staat aangegeven
waar aan dat bedrijf grond moet worden toegedeeld en een filewaarin per
bedrijf een codevoor het bedrijfstype voorkomt.Deze fileswordenverkregen uit eenmet INTOVOL uitgevoerd toedelingsonderzoek.

Behalve deprogrammering voor het inschetsen van de toedeling enhettekenen van het kaartmateriaal,zijn nog enkele programma's beschikbaar. Deze
dienen voor het rangschikken van de aangeleverde gegevens enhet verkrijgen
van bedrijfsgegevens enverkavelingskenmerkenvan het ingeschetste plan.
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C O M P U T E R P R O G R A M M A *S

Deprogrammeringvoorhetinschetsenvandetoedeling,hetrangschikkenvan
deaangeleverdegegevensenhetberekenenvanbedrijfsgegevensenverkavelingskenmerkenisuitgevoerd inVAXFORTRAN.Voorzoverindezeprogramma's
metgrafischeweergavenwordtgewerkt,ishiervoorgebruikgemaaktvande
TektronixplotsoftwarePlot10TCS.Deprogramma'svoorhetvervaardigen
vankaartmateriaal zijngeschrevenindeARC/INFOprogrammeertaalAML,uitgezonderdeentweetalinVAXFORTRANgeschrevenprogramma'swaarmeedevoor
hettekenenbenodigdegegevensinARC/INFOformatwordenomgezet.Alle
programma'szijngemaaktvoorhetgebruikopVAXcomputers.

Vandediversecomputerprogramma's isinbijlage1eenoverzichtgegeven.
Daarinstaatperprogrammabeknoptaangegevenwelkewerkzaamhedenermee
kunnenwordenverrichteneenoverzichtvandefileswelkeerinworden
gebruikt.Defilenamenbestaanuitde,eventueelafgekorte,gebiedsnaamen
eentype-aanduiding.Detype-aanduidinggeeftminofmeeraanwelkeinhoud
defileheeft.Indebijlagewordtinplaatsvandegebiedsnaam,die
uiteraardvoorelkgebiedandersis,eenasterisk (*) gebruikt.Opdeze
manierwordtbijvoorbeelddefilemetcoördinatenvandekavelgrenzenaangegevenmet*.C0R.

Indebijlagewordennaeencommandfile,waarmeedeprogramma'skunnen
wordengeactiveerd,eerstdeprogramma'svermelddienodigzijnvoorhet
rangschikkenvandegegevens,hetinschetsenvandetoedelingenhetberekenenvandebedrijfsgegevensenverkavelingskenmerken.Dezeprogramma's
staanindevolgordewaarinzemoetenwordenverwerkt.Daarnavolgende
programma'swaarmeemetbehulpvanARC/INFOhetbenodigdekaartmateriaal
kanwordengemaakt.Hierisgeenvolgordeaangehoudendiebepalendisvoor
deverwerkingvandeprogramma's.Deprogramma'swaarmeekaartmateriaalvan
debestaandetoestandwordtaangemaaktwordeneerstvermeld,gevolgddoor
deprogramma'sdienodigzijnvoorhetvervaardigenvankaartenvande
ingeschetstetoedeling.

Hoemetdeprogramma'smoetwordengewerktwordtindevolgende
hoofdstukkenbesproken.
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3.

A C T I V E R E N

P R O G R A M M A ' S

Voorhetaanmakenvaneenpaarfilesmetvoordeprogramma'snoodzakelijke
gegevensenhetactiverenvandeprogramma'sisdecommandfile
TEKT0EDEL.COMbeschikbaar.Defilewordtinwerkinggestelddoorhetintoetsenvan:

©TEKTOEDEL<ret>

Hetintoetsenvandezewatlangeopdrachtkanvereenvoudigdwordendoorin
deloginfileeenvervangend symboltebenoemenb.v.$TEK:==@TEKTOEDEL.
HiernakanwordenvolstaanmethetintoetsenvanTEK<ret>.

Inhetvolgendekomeneenaantalvragenvoordiedoorhetintoetsenvaneen
lettermoetenwordenbeantwoord.Hiervoormoetenaltijdhoofdlettersworden
gebruikt.Indieneenkleineletterofeenverkeerde letterwordtingetoetst
wordtdevraagophetschermherhaald.

Nadatdefileinwerkingisgesteldverschijntophetschermdevraag:

'Wiltudebijhetinschetsenvandetoedelingbenodigde
programma'sgebruiken (I)ofdeprogramma'svoorhetaanmaken
vankaartmateriaal (T) (IofTintoetsen)'

DoorhetintoetsenvaneenIofeenT,gevolgddoor<ret>,wordtaangegeven
vanwelkevandetweevermeldeseriesprogramma'seenprogrammamoetworden
gebruikt.NahetmetI<ret>beantwoordenvandevraagverschijntophet
schermdemelding:

'Inschetsentoedelingmeteengrafischbeeldscherm

Indiendebenodigdefilesmetdegebiedsnaamenbedrijfstypen
nognietbestaanmoetendezeeerstwordenaangemaakt

Fileaanmaken (J/N)'

NOTA/1968

Devraag wordt met J<ret> beantwoord indien defile F0R001.DATmet devoor
het samenstellen van de filenamen benodigde gebiedsnaam en de file *.IPU
met bedrijfstypebenamingen nog niet bestaan. Bestaan de files wel danwordt
devraag met N <ret> beantwoord. Indien de files moeten worden aangemaakt
komt ophet scherm de vraag:

'Wat isde,eventueel afgekorte, gebiedsnaam'

Als antwoord wordt devoor de filenamen gebruikte gebiedsnaam ingetoetst.
Vervolgens wordt demogelijkheid geboden denamen van de bij de toedelingsberekening gebruikte bedrijfstypen op tegeven. Hiervoor wordt eerst de
vraag gesteld:

'Welke bedrijfstypen zijn er inhet gebied ?'

gevolgd door:

'Type i'

De iin devraag staat voor een nummer dat de codevanhet bedrijftype aangeeft, tebeginnen met nummer 1.Devraag wordt beantwoord door het intoetsenvan denaam van het bedrijfstypemet codenummer 1,bij voorbeeld:
VEETEELT BEDR >20HA. Het gebruik van hoofdletters verdient hierbijde
voorkeur. Direct hierna komt de vraag:

'Afkorting type (max 10 letters)'

Het isde bedoeling dat nu een afkorting van deeerder ingetoetste typenaam
wordt gegeven diemaximaal 10characters bevat, bijvoorbeeld: VEE >20.
Achtereenvolgens worden de beide vragen herhaald voor volgende bedrijfstypen, waarbij het codenummer steeds met 1wordt opgehoogd. Als allebedrijfstypebenamingen zijn ingetoetst wordt afgesloten met het intoetsen van
0 <ret> als antwoord opdevraag 'Type i' (i isdan groter dan het hoogste
codenummer).

Hierna, of direct na het aangeven dat geen files moeten worden aangemaakt,
komt een menu ophet scherm. Indit menu staan vijf programma's aangegeven
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waaruit eenkeuze kanworden gemaakt om mee tewerken.Dekeuze wordtgemaakt door het intoetsen van het achter het gewenste programma vermelde
nummer, gevolgd door <ret>.Afhankelijk van het gekozen programmawordt het
geactiveerd voor interactief gebruik of indebatchqueue geplaatst. Nadat
een interactief programma wordt gestopt of eenprogramma inde batchqueue
isgeplaatst komt hetmenu terugop het scherm. Erkan dan voor een ander
programma worden gekozen of erkan met werkenworden gestopt door het
intoetsen van E<ret>.

Indien de nahet starten van de command file gestelde vraagmetwelke serie
programma's moet worden gewerkt wordt beantwoord door het intoetsen van
T <ret>,verschijnt devolgende tekst ophet scherm:

'Aanmaken kaartmateriaal voor het met een grafisch beeldscherm
te tekenen ofgetekend toedelingsplan

Indien debenodigde filesmet gebiedsgegevens
nog niet bestaanmoeten deze eerst worden aangemaakt.

Files aanmaken (J/N)'

Ook voor deze serie programma's zijn twee filesmet gegevens nodig.Door
het beantwoorden van de vraagmet J <ret> worden de filesNAAM.DATen
COOR.DAT aangemaakt. Indien deze files al bestaanwordt devraagmet
N <ret> beantwoord. Voor het opnemen van degewenste gegevens inde files
worden devolgende vragen ophet scherm gesteld:

'Wat isdevolledige naam vanhet gebied ?'

Devolledige gebiedsnaam die opdekaarten moet komen te staanwordt ingetoetst.

'Geefdenaam vanhet gebied die isgebruikt in filenamen
vanhet toedelingsplan'

Zoals de vraag aangeeft moet de gebiedsnaam worden opgegeven die inde filenamen van de programma's voor het inschetsen van de toedelingwordt gebruikt.
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'Geefdenaamvanhetgebied dieisgebruikt infilenamen
vandebestaande toestand'

Tijdenshetinschetsen vandetoedeling worden regelmatig nieuwe versies
vandefilesmetcoördinaten vandekavelgrenzen (*.COR)enkavelgegevens
(*.KVE)aangemaakt.Omtevoorkomen dathierdoor debasisgegevens vande
bestaande toestand verloren gaan ishetnodig deze files tekopieren naar
filesmeteenaangepaste gebiedsnaam. Hetisdebedoeling datdevraag
wordt beantwoord methetintoetsenvandeze aangepaste gebiedsnaam,die
standaard bestaat uitdebijhetinschetsen gebruikte gebiedsnaam metde
toevoeging OUD.Datdeze gebiedsnaam toch moet worden opgegeven komt omdat
het mogelijk isdatmenzelfeenandere gebiedsnaam voor deze files heeft
gekozen.

'Opwelke schaal moeten kaarten opblanco papier worden getekend?'

De schaal vandekaarten dieniet opeentopografische ondergrond worden
getekend wordt opgegeven.Alleenhetschaalgetal moet worden ingetoetst,
bijvoorbeeld 10000 <ret>.

'Welke schaal heeft detop.ondergrond waarophet
toedelingsplan moet worden getekend?'

Opgelijke wijze alsbijdevorigevraagwordtnudeschaal opgegevenvan
dekaartenmettopografische ondergrond waarophetingeschetste toedelingsplan wordt getekend.

'Uithoeveel files bestaat hetDIGTOP bestand ?'

Het digitale topografische bestandvanhetgebied wordt meestal opmeerdere
files geleverd.Degestelde vraagwordt beantwoord doorhetintoetsenvan
dit aantal files,gevolgd door <ret>.

De antwoorden opdevoorgaande zesvragen worden naardefile NAAM.DAT
geschreven.Deantwoorden opdenuvolgende laatste vraag komen indefile
C00R.DAT testaan.
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'Geefvan de topogr.kaartbladen deminimale enmaximale coördinaten
van het kaartgedeelte waarop de tekening voorkomt inde volgorde
min X,max X, minY enmax Y. Spatie als scheiding gebruiken.
Eindigen met het intoetsen van een 0 i.p.v.de coördinaten zodra
het aangegeven kaartbladnummer hoger isdan een bestaand bladnummer.

Kaartblad i'

Deminimale en maximale coördinaten van de diverse topografische kaartbladen, te beginnen met blad 1,moeten worden ingetoetst, bijvoorbeeld :
112000 117500 401000 404000 <ret>. Tussen degetallen moet een spatie als
scheidingsteken worden gebruikt. Nahet intoetsen van de coördinaten van
kaartblad 1wordt op het scherm naar kaartblad 2en devolgende bladengevraagd. Zodra ophet scherm naar eenkaartblad met een nummer wordt gevraagd dat hoger isdan het hoogst voorkomende bladnummer, wordt 0<ret>
ingetoetst om aan te geven dat de coördinaten van alle bladen zijn opgegeven.

Nahet beantwoorden van devoorgaande vragen ofnadat devraag naar het
aanmaken van files met N <ret> isbeantwoord komt een menu op het scherm.
Inhet menu kan een keuze worden gemaakt uit 10verschillende programma's.
De omschrijving van de programma's inhet menu spreekt voor zichzelf. Door
het intoetsen van het bij het gewenste programma vermelde nummer, gevolgd
door <ret>, wordt het programma indebatchqueue geplaatst. Op het scherm
wordt aangegeven dat het programma inde batch is geplaatst, waarna het
menu weer verschijnt. Eventueel kan dan een volgend programma worden aangegeven, maar alleen als dat programma niet dezelfde gegevens gebruikt als
het voorgaande programma. Door het intoetsen van E<ret> wordt dewerking
van de command file beëindigd.

«H
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S A M E N S T E L L E N
( p r o g r a m m a

G E G E V E N S

F I M A )

Debenodigdegegevensvoorhetinschetsenvaneentoedelingsplanmetbehulp
vaneengrafischbeeldschermbestaanuiteenopgaveperbedrijfvandevakkenwaarineenbepaaldetoegedeeldeofnietuitruilbareoppervlaktekomtte
liggeneneendigitaalbestandvandebestaandetoestand.Dezegegevens
dienenindevormvaneenaantalfilesopschijfbeschikbaartezijn.
Daarnaast ishetwenselijk intabelvormovereenopgavetebeschikkenwaarinpervakstaataangegevenwelkebedrijvenindatvakeentoedelinghebben
gekregenofeennietuitruilbarekavelhebbenliggen.Hetisbovendiengemakkelijkeentabelmetperbedrijfdetoedelingenennietuitruilbareoppervlaktenbeschikbaartehebben.

Defilemettoedelingenennietuitruilbareoppervlaktenperbedrijfwordt
verkregenuitdetoedelingsberekeningmetINTOVOL.Metbehulpvandezefile
maakthetprogrammadeverlangdetabellen.Defilesmethetdigitalebestand
wordendoorhetprogrammaaangemaaktuiteenaantalCINfilesdiedoorRAET
opmagneettapewordengeleverd.Bijhetinlezenvandefilesvanafdetape
moetenmeteendeCINnamenwordenvervangendoorfilenamendiepassenbij
deinhetsysteemgebruiktenamen.BehalvedeCINfilesmetdigitalegegevenswordenookdefilesmetbedrijfs-enkavelgegevensvandeinputCINen
defilemethetstatusrecordvandekavelgegevensvandetapeingelezen.
Dezefileszijnnodigbijhetberekenenvandekengetallenvanhetingeschetstetoedelingsplan.VoorditdoelwordttevensaanINTOVOLeenfile
ontleendmetperbedrijfeencodevoorhetbedrijfstype.Devandetapein
telezenCINfileszijn:

PP****.DAT-Defilebevato.a.coördinatenvandekavelgrenzen.
Meestalzijnermeerderevandezefiles.Desterretjesin
defilenaamstaanvoorcijfers,waarvandeeerstetwee
betrekkinghebbenophetgebiedwaarinwordtgewerkten
delaatstetweeeenperfileverschillendvolgnummer
aangeven.Defileswordenvandetapeingelezenmetde
naam*.PPi (i=1- n).
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***.ORG

-Perrecord staan indefilediverse gegevensvaneen
kavel.Desterretjes staan voordebijdeCINgebruikte
gebiedsnaam.Als*.ORGwordtdefilevantape ingelezen.

BEDRNA.DAT -Perbedrijf wordto.a.eenverwijzing naar *.ORGgegeven.
Van tapewordtdefile ingelezenals*.BNA
***.ROU

-Perbedrijf staano.a.decoördinaten vermeld vanhet
bedrijfsgebouwendievaneenpunt inhetwegennet waar
vanafhetbedrijfsgebouwdewegwordt bereikt.Ookbij
deze file staandesterretjes voordebijdeCINgebruikte gebiedsnaam. Ingelezenvantapewordt defileals
*.ROU.

WP****.DAT-Defile bevatdecoördinatenvanhetwegennet.Desterretjes indefilenaam staanvooreengebieds afhankelijk
nummer.Bijhetinlezenvantapekrijgtdefiledenaam
*.WP.
BO****.HP -Meestal betreftditmeerdere fileswaarinhetDIGTOP
coördinaten bestand isopgenomen.Desterretjes inde
naam staan vooreengebiedsnummereneenvolgnummerper
file.Niet altijd wordtdeaanduidingBOindefilenaam
gebruikt.Detypeaanduiding .HPiswelconsequent aanwezig.Defileswordenvantape ingelezen onderdenaam
*.DTi (i=1- n ) .
***.BED

-Bedrijfsgegevens vandeinputCIN.Defilewordtvantape
ingelezen onderdenaam *.BGE.

***.KAV

-KavelgegevensvandeinputCIN.Defilekrijgtbijhet
inlezenvantapedenaam *.KAV.

***.STK

-Statusrecord vandekavelgegevens vandeinputCIN.Onder
denaam *.STK wordtdefilevantape ingelezen.

De filesmethetDIGTOP coördinaten bestand (*.DTi),dekavelgegevensvande
inputCIN(*.KAV)enhetstatusrecord vandekavelgegevens (*.STK)worden
niet inhethier besproken programma gebruikt,maar dienenalsinputbij
nogtebespreken programma's.
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Het programma wordt met gebruik van de command file gestart en interactief
verwerkt.Aangezien het programma geen grafische output heeft kan een alfanumerieke terminal worden gebruikt. Op het scherm verschijnen de volgende
vragen:

'Zijn erkavels of percelen gedigitaliseerd ? (K/P)'

Meestal isdeCIN opkavelbasis gedigitaliseerd, inwelk geval de vraag
wordt beantwoord door het intoetsen van K<ret>. Heeft de digitalisering op
perceelsbasis plaatsgevonden danwordt P<ret> ingetoetst.

'Hoeveel filesPP****.DAT?'

Het aantal van deze files wordt ingetoetst, gevolgd door <ret>. Er kunnen
maximaal 9 filesworden verwerkt.Als het aantal groter ismoet het programma worden aangepast. Indien devraagwordt beantwoord met een getal
groter dan 9komt op het scherm demelding: 'Meer dan 9 files.Nogmaals
opgeven ? (J/N)'. Als bijde opgave van het aantal files een vergissing is
gemaakt wordt J <ret> ingetoetst, waarna devraag naarhet aantal PP files
opnieuw wordt gesteld. Zijn er inderdaad meer dan 9PP files, danwordt de
vraag met N <ret> beantwoord waardoor het programma wordt gestopt.

'Wat zijn deeerste twee cijfers van het nummer van dePP files ?'

De eerste twee, gebieds gebonden, cijfers van de files worden ingetoetst
waarna de return toets wordt ingedrukt.

'Tabellen van de toedeling maken ? (J/N)'

Over het algemeen wordt devraagmet J <ret> beantwoord, waardoor degewenste tabellen worden aangemaakt. Mochten dit soort tabellen al opeen
anderemanier beschikbaar zijn danwordt devraagmet N <ret> beantwoord.

Het programma maakt nudegewenste files en tabellen. Daarbijwordt een
nieuwe bedrijfsnummering ingevoerd. De CIN bedrijfsnummers bestaan uit
maximaal acht cijfers.Dergelijke nummers nemen ineen tekening ophet

10
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scherm veel plaats in.Daarom worden debedrijven, innumerieke volgorde
van deCINbedrijfsnummers, tebeginnenmet1doorlopend genummerd.Als
verwijzing tussen debeide nummeringen worden indefile *.NUMperrecord
de beide nummers vaneenbedrijf vermeld. Kavelnummers worden gevormd door
aanhetbedrijfsnummer twee cijfers toetevoegen diehetvolgnummer vande
kavel aangeven.Opdiemanier krijgt b.v.kavel 3vanbedrijf 141het
kavelnummer 14103.

De aangemaakte filesmetcoördinatenvandekavelgrenzen (*.COR)enmet
kavelgegevens (*.KVE)kunnen bijhetinschetsenvandetoedeling verloren
gaan omdatvandeze files regelmatig nieuwe versies worden gemaakt. Daarom
worden deze beide files gekopieerd naar filesmetdezelfde typeaanduiding
maaraandegebruikte gebiedsnaam wordt OUDtoegevoegd, bijvoorbeeld wordt
*.C0R gekopieerd naar *0UD.C0R. Opdezewijze blijven deomtrekscoördinaten
endegegevensvandekavels indebestaande toestand bewaard. Indiengewenst kanmendeze files eventueel andere namen gevenmethetcommando
RENAME, mitsdetypeaanduiding blijft gehandhaafd. Deze naamsveranderingis
mogelijk omdat devoor deze files gebruikte gebiedsnaam niet automatisch
wordt gegenereerd maar doordegebruiker moet worden opgegeven voordatde
files inprogramma's worden gebruikt.
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I N S C H E T S E N
( p r o g r a m m a

12

VAN DE

TOEDELING

TEKTOE)

5 . 1 . ALGEMEEN
Het programma TEKTOE isontworpen voorhetmetbehulpvaneengrafisch
beeldscherm inschetsen vaneenproeftoedeling. Daarbij wordt gebruikgemaakt vaneenTektronix 4111grafische kleuren terminal waar eenTektronix
4957 tablet opisaangesloten. Hetgebruikvaneenander type Tektronix
kleuren terminal,ofééndiedaarmee compatible is,zalmeestal mogelijk
zijn, maarhetniet beschikken overeen4957 tablet maakt eenaanpassing
vandeprogrammering noodzakelijk.

InBijlage 1isaangegeven welke files inhetprogramma worden gebruikt.
Het valt opdatbijditprogramma degebruikte files niet zijn onderverdeeld ininput-enoutputfiles.Ditisgedaan omdat alleen defilesmet
toedelingen perbedrijf (*.TOE)enmetdeverwijzing tussen doorlopende
bedrijfsnummers enCINnummers (*.NUM)echte inputfiles zijn.Alle andere
files zijn zowel input-alsoutputfile.Alsmethetprogramma voordeeerstemaal ineengebied wordt gewerkt zijn naast debeide genoemde files
alleendefilesmetcoördinaten vandekavelgrenzen (*.COR),metkavelgegevens (*.KVE)enhetwegennet (*.NET)aanwezig. Zodra deze eerste sessie
wordt beëindigd wordenvandefiles *.CORen*.KVE nieuwe versies aangemaakt waarin deverrichte werkzaamheden zijn vastgelegd.Defile *.NETis
een direct access file, zodatvandeze filedebestaande versiekanworden
gewijzigd.Defilesdiedienen voorhetbijhoudenvanreedsaanbedrijven
toegedeelde kavels (*.KNR)entoegedeelde oppervlakten (*.OPT)endefile
waarin perkavel hetontsluitingspunt enhetpunt inhetwegennet waar
vanafdekavel dewegwordt bereikt wordt vastgelegd (*.PWE), wordenbij
het beëindigenvandeeerste sessie aangemaakt.Bijvolgende sessies worden
deze filesopdezelfde manier gebruikt alsdefiles *.CORen*.KVE,dusals
inputfiles waar aanheteind vandesessie nieuwe versiesvanwordengemaakt.

Inhetvoorgaande isalaangegeven datpasbijhetstoppenvanhetprogrammadeverrichte werkzaamheden worden opgenomen innieuwe versiesvande
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diverse files.Het isdaarom aan tebevelen tijdens het werken zo nu en dan
het programma te stoppen en opnieuw te starten om tevoorkomen dat bij een
storing van de computer teveel van het uitgevoerde werk verloren gaat.

InBijlage 2 iseen schema opgenomen waarin staat aangegeven welke handelingen met het programma kunnen worden verricht, zowel door de gebruiker
als door de computer, enwelke mogelijkheden er bestaan om van een bepaald
onderdeel van het programma over tegaan naar een ander onderdeel.Deverbinding tussen deonderdelen wordt aangegeven door lijnen en pijltjes die
de zoekrichting aanduiden. Het schema is als het ware eenwegwijzer die men
tijdens het werken bij de hand moet hebben om gemakkelijk tekunnen nagaan
wat men moet ofkan doen na een ophet scherm verschenen vraag. Opverschillende plaatsen in het schema zijn op het scherm gestelde vragen te
zien waarop meerdere antwoorden mogelijk zijn.Bijvoorbeeld staat opongeveer eenkwart van boven inhet schema de vraag 'Lijn inbrengen of andere
keuze'.Wordt deze vraag met V beantwoord dan ziet men inhet schema dat
vanaf de V een lijnhelemaal naar beneden gaat waar devraag 'Kavel verwijderen'wordt gesteld. Ook op die vraag zijn weer een serie antwoorden mogelijk. Kiest men als antwoord deG dan gaat ervanaf die letter een lijn
naar boven, zodat men kan zien dat dit antwoord tot gevolg heeft dat het
gehele gebied ophet scherm wordt getekend.

Tot nu toe iser steeds van uitgegaan dat eenvraag ophet scherm wordt
beantwoord door het intoetsen van een letter (of tekst)gevolgd door het
indrukken van dereturn toets.De plaats waar het ingetoetste antwoord op
het scherm komt, wordt aangegeven door de alfanumerieke cursor. Een grafische terminal heeft echter naast deze alfanumerieke cursor ook een grafische cursor. Bijde hier gebruikte apparatuur (Tektronix 4111 met 4957
tablet)bestaat de grafische cursor uit kruisdraden waarvan het snijpunt
over het scherm kanworden bewogen door met depuck over het tablet tebewegen. Door het snijpunt van dekruisdraden opeen bepaald punt in testellen kunnen de coördinaten van dit punt worden opgevraagd door het indrukken
van een van devier toetsen van de puck van het tablet. Behalve decoördinaten van het aangewezen punt wordt ook geregistreerd welke toetsvan de
puck is ingedrukt. Afhankelijk van de gebruikte toets kan daardoor eenbepaalde sprong inhet programma worden gemaakt.
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Fig. 1.Menu voor het met de kruisdraden en de puck van het tablet
aangeven van letters

Met de4 toetsen van depuck zijn dekeuze mogelijkheden echter beperkt.
Omhet aantal keuzes tevergroten wordt daarom een menu (Figuur 1)aan de
rechter onderkant van het scherm getekend. Met dit menu kunnen met elke
toets van depuck 4keuzes worden gemaakt. Door dekruisdraden binnen een
van devier vakken van het menu te brengen wordt met het indrukken van een
toets van depuck eenkeuze gemaakt uit een van devier indat vakaangegeven letters.Toets 1kiest de bovenste letter, toets 2de letter daaronder,
enz.

Inhet schema ismet eenkleine rechthoek met daarin een afbeelding van de
toetsen van de puck, gevolgd door een letter ofhet cijfer 1, aangegeven
dat dekruisdraden ophet scherm aanwezig zijn en een handeling met de
puckmoet worden verricht. Als het cijfer 1isaangegeven betekent dit dat
met dekruisdraden een punt ophet scherm moet worden aangewezen, waarvan
de coördinaten worden geregistreerd door het indrukken van toets 1van de
puck.Een letter geeft aan dat dekruisdraden moeten worden ingesteld op
het vak van het menu waarin die letter voorkomt endat dedaarmee overeenkomende toets van depuck moet worden ingedrukt. Na het indrukken vande
toets van depuck geeft een beltoon aan dat dehandeling isuitgevoerd. Als
geen beltoon wordt gehoord betekent dit dat de toets te licht is aangeraakt
en daardoor geen contact heeft gemaakt. Indat geval moet de toets nogmaals
worden ingedrukt. Wellicht ten overvloede wordt er op gewezen dat het indrukken van een toets van de puck niet moet worden gevolgd door het indrukkenvan de return toets.
Het met dekruisdraden aanwijzen van een punt ophet scherm, gevolgd door
het indrukken van een toets van de puck voor het registreren van de coör-
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dinaten van dat punt, behoeft nog enige nadere toelichting. Het kan zijn
dat een willekeurig punt wordt aangewezen, bijvoorbeeld wanneer een te
vergroten gedeelte van de tekening ophet scherm wordt aangewezen (zie
paragraaf 5.2.). Vaak zal echter een in coördinaten bekend punt van de op
het scherm aanwezige tekening worden aangewezen. Het isdan puur toeval als
de geregistreerde coördinaten exact gelijk zijn aan de bekende coördinaten
van dat punt.Daarom wordt in dat geval in het coördinatenbestand gezocht
naar de coördinaten van een punt die binnen een bepaalde tolerans ten opzichte van degeregistreerde coördinaten liggen. Indien een aantal punten
dicht bij elkaar ligt kan het zijn dat meerdere punten uit het bestand binnen die tolerans vallen. Indat geval beschouwt de computer van deze punten
het punt dat het dichtst bijde geregistreerde coördinaten ligt alshet
aangewezen punt.Andersom kan het ook voorkomen dat het punt niet nauwkeurig genoeg isaangewezen, waardoor de computer geen enkel punt kan vinden
dat met het geregistreerde punt overeenkomt.Als dit gebeurt hoort men een
extra beltoon enwordt ophet scherm de tekst 'Punt opnieuw' geschreven.
Men moet dan opnieuw het punt aanwijzen voordat met het programma kan worden verder gewerkt. Dehier beschreven procedure wordt overal inhet programma gevolgd waar demogelijkheid wordt geboden een bekend punt op het
scherm aan tewijzen.

Tijdens het werken met het programma wordt steeds aan deonderkant vanhet
scherm aangegeven welke handeling op dat moment kan worden verricht. Hoe
die handelingen moeten worden verricht wordt inde volgende paragrafen uiteengezet.

5.2. STARTEN VAN HET PROGRAMMA

Voordat met het inschetsen van de toedeling kanworden begonnen moeten enigewerkzaamheden worden verricht om de tekening van een gedeelte van het
gebied, waarin moet worden gewerkt, op het scherm te laten verschijnen.
Deze werkzaamheden zijn inhet bovenste gedeelte van het schema inBijlage
2 aangegeven.
Het starten van het programma geschiedt via hetmenu dat met de in hoofdstuk 3 beschreven command file op het scherm wordt gebracht. Na het starten
verschijnt ophet scherm de vraag:
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'Iser al inhet gebied gewerkt ? (J/N)'

Als er al inhet gebied gewerkt is,waardoor de files *.OPT, *.KNR en *.PWE
bestaan, wordt devraag met het intoetsen van J <ret> beantwoord. Isdit
niet het geval dan wordt geantwoord met N<ret>.

Vervolgens wordt gevraagd:

'Figuur tekenen of administratie inzien (T/A)'

Door devraag te beantwoorden met A <ret> kan de administratie worden ingezien.Dit laatste zal over het algemeen alleen worden gedaan indien eral
inhet gebied isgewerkt enmen voor met het werk verder tegaan eerst voor
bepaalde bedrijven wil nagaan welke kavels reeds zijn toegedeeld. Hoede
administratie kanworden geraadpleegd wordt behandeld inparagraaf 5.6.Na
het beëindigen van het raadplegen van deadministratie, of direct nahet
beantwoorden van devraag met het intoetsen van T<ret>, komen het inde
vorige paragraaf besproken menu en dekruisdraden ophet scherm ende
opdracht:

'Menu digitaliseren'

Om deplaats van devier vakken van het menu ophet scherm in coördinaten
tebepalen moeten de linker onderhoek van het menu (bijhet cijfer 4)en
langs de bovenkant van het menu de grens tussen het Ieen 2evak (tussen de
letters A enL ) ,de grens tussen het 2een 3evak (tussen de letters Len
V), de grens tussen het 3e en4evak (tussen de lettersV en B)en derechter bovenhoek (rechts van letter B)worden gedigitaliseerd inde aangegeven
volgorde. Het digitaliseren wordt gedaan door zodanig met depuck overhet
tablet tebewegen dat het snijpunt van dekruisdraden samenvalt met het te
digitaliseren punt.Als dit het geval iswordt toets 1van depuck
ingedrukt waardoor de coördinaten van het punt worden geregistreerd.

Nadat het menu isgedigitaliseerd wordt het gehele gebied ophet scherm
getekend met eengroene lijnkleur. Hiervoor wordt niet het gehele scherm
gebruikt omdat aan de onderzijde een strook vrijmoet blijven voor het menu
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enhet schrijven van teksten. Om schaalvertekening tevoorkomen blijft
daardoor ook aan de linkerzijde een strook vrijdie verder niet wordtgebruikt. Het gedeelte van het scherm dat voorhet tekenen wordt gebruikt
wordt aangegeven met een,met eengroene streeplijn getekende,rechthoek.

Als ervoor deeerste keer inhet gebied wordt gewerkt geeft de tekening
allekavels van debestaande toestand weer. Iser al eerder inhet gebied
gewerkt danworden reeds gevormde en/of verwijderde kavels inde tekening
verwerkt.Het tekenen van het gehelegebied duurt enige tijd, zeker bijeen
groter gebied. Tijdens hetwerken ishet regelmatig nodig dat het gehele
gebied opnieuw ophet scherm wordt gebracht.Omdat dit steeds opnieuw tekenen ergtijdrovend iswordt bijde eerstemaal tekenen de tekening gelijktijdig inhet terminal geheugen opgenomen.Dit heeft totgevolg dat zolang
met het programmawordt gewerkt de tekening zeer snel ophet scherm kan
worden gezet.Gevormde en/of verwijderde kavels worden inde tekening in
het terminal geheugen verwerkt zodat altijd een bijgewerkte tekening ophet
scherm verschijnt.

Nadat het gehele gebied ophet scherm isgetekend komen dekruisdraden op
het scherm en detekst:

'Wijsmet cursor eerst hetpunt linksonder endan
het punt rechtsboven vanhet tevergroten gebied aan'

Omdat het gehele gebied tekleinschalig ophet scherm komt ommee tekunnen
werken,wordt eengedeelte aangegeven datvergroot ophet scherm moetworden gebracht.Door depuck over het tablet tebewegenworden de kruisdraden
naar de linker onderhoek van het tevergroten gedeelte gebracht en toets1
van depuck ingedrukt.Een beltoon geeft aan dat de coördinaten vanhet
aangewezen punt zijn geregistreerd. Op dezelfde wijzewordt daarna derechter bovenkant vanhet tevergroten gedeelte aangewezen en door het indrukken van toets 1van de puck de coördinaten vandit punt genoteerd.

Als voorbeeld voor het aanwijzen vaneen tevergroten gedeelte is inFig.2
de tekening van eengebied weergegeven,waarvan het gearceerde gedeelte
moetworden vergroot.
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Fig. 2.Tekening van een gebied met een gearceerd aangegeven gedeelte
dat vergroot moet worden
Men denkt zich dan derechthoek ABCD om dit tevergroten gedeelte.Van deze
rechthoek wordt eerst het puntA aangewezen,gevolgd door het indrukken van
detoets van depuck.Vervolgens worden dekruisdraden oppunt C ingesteld
ennogmaals de toets van depuck ingedrukt.Hoewel depuntenA enCniet op
het scherm zijntezien,zijn zegemakkelijk te bepalen door ervoor te
zorgen dat dekruisdraden bijhet instellen van depunten het te vergroten
gedeelte volledig omsluiten.

Nadat de punten zijn aangewezen wordt het scherm automatisch schoongemaakt
endevergroting met groene lijnkleur ophet scherm getekend op dewijze
zoals inFig.3 isweergegeven.
Tijdens het tekenen vandevergroting worden gelijktijdig haakjes getekend
opdeplaatsen waar in coördinaten bekendepuntenvoorkomen.Dit wordt
gedaan omdat het bijdeverdere bewerkingen belangrijk istekunnen zien
waarde incoördinaten bekende punten zich precies bevinden.Opde
vergrotingworden bovendien debedrijfsgebouwenmet een blokje aangegeven.
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Fig. 3.Getekende vergroting met aanduiding van in coördinaten bekende
punten
Inde figuur isniet te zien dat ook het wegennet met een gele lijnkleur
wordt getekend. Dit isevenmin op het scherm tezien omdat het wegennet
alleen inhet terminal geheugen wordt getekend. Slechts bij bewerkingen
waarbij het wegennet nodig is,wordt dit op het scherm zichtbaar gemaakt.

Nadat de vergroting ophet scherm is getekend volgt de vraag:
'Kavelnumntersop tekening ? (J=Ja,N=Nee,0=Nr+Opp)'
Door de vraag met J <ret> te beantwoorden worden dekavelnummers ophet
scherm indekavels geschreven. Het antwoord 0 <ret> heeft tot gevolg dat
behalve dekavelnummers ook dekaveloppervlakten op het scherm worden
geschreven. Wil men geen kavelnummers ophet scherm hebben danwordt N
<ret> ingetoetst. Bij het schrijven van dekavelnummers ophet scherm wordt
voor kavels van de bestaande toestand van witte cijfers gebruik gemaakt,
terwijl voor reeds toegedeelde kavels gele cijfers worden gebruikt.
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Het ismogelijk dat deophet scherm getekende vergroting toch nog tekleinschalig isom mee tekunnen werken. Daarom wordt degelegenheid geboden nogmaals een gedeelte aan tewijzen dat vergroot ophet scherm moet worden gebracht. Op het scherm verschijnt de vraag:

'Gedeelte tekening vergroten ? (J/N)'

Het intoetsen van J <ret> heeft tot gevolg dat dekruisdraden op het scherm
verschijnen en de reeds eerder genoemde tekst dat het linksonder enrechtsboven hoekpunt van het tevergroten gedeelte moet worden aangewezen. Na het
aanwijzen van de beide punten wordt denieuwe vergroting ophet scherm getekend. Uit het schema blijkt dat met vergroten kanworden doorgegaan tot
met het intoetsen vanN <ret> wordt aangegeven dat de ophet scherm aanwezige vergroting wordt geaccepteerd om mee tewerken. Op het scherm
verschijnt dan devolgende vraag:

'Lijn inbrengen (Knik=K,Recht=R,Dig=D,Stop=S,Admin=A,Kav vormen=L,
Kav verw=V)'

Met het verschijnen van devraag op het scherm wordt eenkeuze geboden uit
zeven mogelijkheden. Dekeuze wordt gemaakt door het intoetsen van een van
devolgende letters, gevolgd door <ret>:

K -een geknikte lijn kanworden aangebracht (zieparagraaf 5.3.3.)
R -een rechte lijnkanworden aangebracht (zieparagraaf 5.3.2.)
D -een lijnkan worden gedigitaliseerd vanaf eenkaartje op het tablet
(zieparagraaf 5.3.4.)
S -stoppen van het programma zonder aanmaken nieuwe files (zie paragraaf
5.7.)
A - inzien van de administratie (zie paragraaf 5.6.)
L -een nieuwe kavel kanworden gevormd (zieparagraaf 5.4.2.)
V-een kavel kan worden verwijderd (zie paragraaf 5.5.)

Zoals in paragraaf 5.1. bijhet bespreken van het schema reeds isaangegeven houdt eenkeuze niet altijd in dat de daarbij aangegeven handeling moet
worden verricht. Zowel bij het intoetsen van deLals deV ishet niet nood-
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zakelijkdaarnaeenkavel tevormenrespectievelijkteverwijderen,maarer
kanookuiteenaantalanderemogelijkhedenwordengekozen.Hetopdezemaniermakenvansprongendoorhetprogrammakannodigzijnomeenbepaalde
handelingdiemenwilverrichtentekunnenbereiken.Alsmenbijvoorbeeld
opditpuntvanhetprogrammatotdeontdekkingkomtdathetprogrammamoet
wordenbeëindigdmethetaanmakenvannieuwefiles,danisditnietrechtstreeksmogelijk.InhetschemaisteziendatdezehandelingwelkanwordenverrichtdooreerstdeLofdeVintetoetsenenvervolgensviahet
menumetdepuckvanhettabletdeFtekiezen.

5.3.INBRENGENNIEUWELIJNEN

5.3.1. Algemeen

Bijhettekenenvaneentoedelingsplanmetbehulpvaneengrafischbeeldscherm,moetdemogelijkheid bestaanophetschermaandedaarreedsgetekendefiguratienieuwelijnentoetevoegen.Dezelijnenkunnendanlater
wordengebruiktalsgrenzenvannieuwtevormenkavels.Inhetsysteem
wordtdemogelijkheidgebodenzowelrechtealsgekniktelijnenintebrengen.Daarnaastkunnentopografischescheidingen,dienietsamenvallenmet
grenzenvanbestaandekavels,vanafeenophettabletaangebrachtkaartje
wordengedigitaliseerd.

Overhetalgemeenzullennieuwelijnenalsrechtelijnenwordeningebracht,
ookalsmeneengekniktekavelgrenswilvormen.Inditlaatstegevalwordt
degekniktelijndaningebrachtalseencombinatievanmeerdererechtelijnen.Hetkanechtereenenkelemaalvoorkomendathetgemakkelijkeriseen
nieuwelijnalsgekniktelijnintebrengen,waarbijkanwordengedachtaan
hetverbredenvaneenwegofhetinschetsenvaneenbeplantingsstrook.

Inhetschemazijndehandelingen,dievoorhetinbrengenvannieuwelijnen
beschikbaarzijn,aangegeven inhetgedeeltetussendevakjesmetdeteksten 'Lijninbrengenofanderekeuze'en 'Puntnieuwelijnaanwijzen'.
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Devolgende paragrafen behandelen uitvoerig dewerkwijze voor het inbrengen
van rechte en geknikte lijnen en het digitaliseren van topografischescheidingen vanaf een ophet tablet bevestigd kaartje. Tijdens het werken kan
het echter gemakkelijk zijn over een beknopte samenvatting van de uit te
voeren handelingen te beschikken. Vandaar dat een dergelijke samenvatting
voor het inbrengen van rechte lijnen isgegeven inBijlage 3,voor geknikte
lijnen inBijlage 4 envoor te digitaliseren topografische scheidingen in
Bijlage 5.

5.3.2. Inbrengen rechte lijn
Nadat de inparagraaf 5.2.aangegeven tekst 'Lijn inbrengen (Knik=K, enz.'
isbeantwoord door het intoetsen vanR<ret>, krijgt men de gelegenheid een
nieuwe rechte lijn inte brengen. Op het scherm verschijnt de tekst:
'Rechte lijn :evenw =1, loodr =2,willekeurig =3,geen lijn =0'
Door het intoetsen van één van devier cijfers 0, 1,2of 3,gevolgd door
<ret> kan uit viermogelijkheden worden gekozen. Het intoetsen van de0
betekent dat men geen nieuwe lijn wil inbrengen, wat tot gevolg heeft dat
inhet programma verder wordt gesprongen naar het puntwaar nieuwe kavels
kunnen worden gevormd ofvoor één van de andere daar aanwezige mogelijkhedenkan worden gekozen (zie schema).
Als een 1wordt ingetoetst betekent dit dat een lijn evenwijdig aan een
andere lijn of richting kanworden ingebracht. Het intoetsen van een2
biedt demogelijkheid tot het inbrengen van eennieuwe lijn loodrecht op
een andere lijn of richting, terwijl na het intoetsen van een 3een lijn
met een willekeurige richting kanworden ingebracht.
Een nieuw in tebrengen lijn zal altijd opeen bestaand lijnstukof ineen
bestaand punt moeten beginnen en eindigen. Om aan de computer duidelijk te
maken waar een nieuwe lijn moet beginnen en eindigen enwelke richting de
lijn eventueel moet hebben, verschijnen dekruisdraden ophet scherm nadat
één van de cijfers is ingetoetst. Met dekruisdraden, gestuurd door de puck
vanhet tablet, worden dediverse lijnen enpunten ophet scherm aangewezen. Het inbrengen vanhet in figuur 4aangegeven lijnstuk PQ zal met
behulp van deze figuur worden verduidelijkt.
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Fig. 4. In te brengen rechte lijnen

Eerst wordt het lijnstuk AB aangewezen als lijnstukwaarop denieuwe lijn
moet beginnen. Dit gebeurt door ophet scherm dekruisdraden naar punt A te
brengen, waarna toets 1van de puck wordt ingedrukt. Op dezelfde wijze
wordt punt Baangewezen. Met het aanwijzen van de punten A en B ishet aan
de computer duidelijk gemaakt dat de nieuwe lijn op lijnstuk AB begint.
Vervolgens wordt het beginpunt Pvan denieuwe lijn aangewezen door de
kruisdraden naar de plaats te brengen waar dit punt zoumoeten komen en
toets 1van depuck in tedrukken. Dit punt zalwel in de buurt van lijnstukAB liggen maar niet precies er op.Daarom worden de geregistreerde
coördinaten omgerekend naar coördinaten die exact op het lijnstuk AB
liggen.

Na het aangeven van het lijnstuk waarop denieuwe lijn begint, wordt de
richting van de nieuwe lijn aangegeven door ophet scherm twee punten aan
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tewijzen die deze richting bepalen. De aan tewijzen punten mogen deuiteinden van een lijnstuk zijn, maar er kunnen ook twee volkomen willekeurige, ophet scherm voorkomende, bekende punten voor worden gebruikt. Inde
figuur zijn voor het bepalen van de richting de punten CenDgenomen,
waardoor denieuwe lijn ongeveer evenwijdig komt te lopen aan dewegwaaraan deze punten zijn gelegen. Er wordt hierbijvan uitgegaan dat alskeuze
een 1is ingetoetst (nieuwe lijn evenwijdig gegeven richting).
Zou als keuze een 2zijn ingetoetst (nieuwe lijn loodrecht opeen gegeven
richting), dan moeten dezelfde handelingen worden verricht. Het verschil is
dat de nieuwe lijn niet evenwijdig aan, maar loodrecht op dedoor de beide
aangewezen punten bepaalde richting gaat lopen.

Ten slotte moeten de uiteinden van het lijnstuk worden aangewezen waarop de
nieuwe lijnmoet eindigen. Inde figuur zijn dit depunten Den E.Het eindpunt Qvan denieuwe lijnwordt daarna automatisch berekend als snijpunt
van denieuwe lijnmet het lijnstuk DE,waarna het nieuwe lijnstuk PQmet
een rode lijn ophet scherm wordt getekend.

Dewerkwijze voor het inbrengen van een rechte lijnmet een willekeurige
richting, dus nadat alskeuze een 3 is ingetoetst, verloopt enigszins anders.Wel wordt op dehiervoor omschreven wijze het beginpunt van de nieuwe
lijn aangewezen, maar het aanwijzen van debeide punten die de richting van
de lijn bepalen komt tevervallen. Inplaats daarvan wordt op dezelfde
wijze als het beginpunt, het eindpunt vande lijn aangewezen. Daartoe worden beide uiteinden van het lijnstuk waar de lijn opmoet eindigen aangewezen, gevolgd door het aanwijzen van het punt op dat lijnstuk waarmen de
nieuwe lijnwil laten eindigen.

Inhet voorbeeld van het inbrengen van het lijnstuk PQ isPals beginpunt
en Qals eindpunt van het nieuwe lijnstuk beschouwd. Inprincipe had dit
net zo goed andersom kunnen worden genomen, maar het heeft wel een reden
dat in dit geval Pen niet Qals beginpunt isgebruikt.De lijnstukken AB
enDE,waar tussen denieuwe lijnmoet worden ingebracht, verschillen aanzienlijk in lengte. Inzo'n situatie verdient het devoorkeur met het kleinste lijnstuk tebeginnen, indien de nieuwe lijn een bepaalde richting moet
hebben. Stel dat inhet voorbeeld was begonnen met het aanwijzen van Qals
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beginpunt van denieuwe lijnophet lijnstukDE.Het vervolgens aanwijzen
van de beide punten diede richting van de nieuwe lijn bepalen levert dan
geen problemen op,maar daarna ishet ophet scherm moeilijk te zien of de
lijn op het lijnstuk AB ofeen daarnaast gelegen lijnstuk zal eindigen.
Kiest men ineen dergelijk geval het verkeerde lijnstuk, dan heeft dit tot
gevolg dat denieuwe lijn opnieuwmoetworden ingebracht.Dit probleem
wordt voorkomen door het ophetkleinste lijnstuk gelegen punt P alsbeginpunt van denieuwe lijn tenemen.Het isdangemakkelijk te zien dat de
lijn op lijnstuk DE zal eindigen.

Bijhet inbrengen van een rechte lijnmoet wel devolgorde beginpunt,richting, eindpunt inachtworden genomen,maar bijhet aanwijzen van eenbepaald lijnstuk maakt het niet uit welk uiteinde het eerstwordt aangewezen.
Inhet voorbeeld werd bijhet aanwijzen van het lijnstuk AB eerst punt A en
daarna punt Baangewezen. Hierwas duseerst puntB endaarna punt Aaanwijzen ook goed geweest.

Inhet voorgaande iservan uitgegaan dat de intebrengen nieuwe lijn
begint en eindigt op een bestaand lijnstuk. Het kan echter voorkomen dat
men denieuwe lijnwil laten beginnen en/of eindigen ineen bekend punt. In
dat geval wordt, inplaats van de beide uiteinden van het lijnstuk waarop
de lijn begint (eindigt)enhet beginpunt (eindpunt)aan tewijzen,hetbekende puntwaarop denieuwe lijnmoet beginnen (eindigen)tweemaal aangewezen.Als bijvoorbeeld het infiguur 4 aangegeven intebrengen lijnstuk PQ
niet op lijnstuk ABhad moeten beginnen maar inpunt B,dan had de werkwijzebestaan uit het tweemaal aanwijzen van puntB als beginpunt van denieuwe lijn,vervolgens het aanwijzen vande punten CenD voor het aangeven
van de richting en ten slottehet aanwijzen vandepuntenD enE om aan te
geven datde nieuwe lijnophet lijnstuk DEmoet eindigen.

Hoewel hiervoor wordt gesproken over het beginnen en/of eindigen van een
nieuwe lijn ineen bekend punt,zal het duidelijk zijn dat een nieuw inte
brengen lijn die een bepaalde richting moet hebbenwel ineen bekend punt
kan beginnen maar nooit ineen bekend punt kaneindigen.Alleen eenwillekeurig in te brengen lijn (keuze 3)kan tussen twee bekende punten worden
ingebracht.Dit gebeurt door debeide bekende punten elk tweemaal aan te
wijzen.
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Ter illustratie nog een voorbeeld van demogelijkheden die menmet de
aangegeven handelingen beschikbaar heeft voor het inbrengen van nieuwe
rechte lijnen. InFig. 4 iseen lijnstuk GR aangegeven dat moet worden
ingebracht tussen punt G en het lijnstuk HJ en bovendien inhet verlengde
moet lopen van lijnstuk FG.Om dit tekunnen uitvoeren wordt gebruikgemaakt van demogelijkheid een lijn vanuit een bekend punt evenwijdig aan
een bepaalde richting in tebrengen (keuze 1).Het inbrengen van een lijn
inhet verlengde van een bepaald lijnstuk betekent immers dat de lijndezelfde richting als dat lijnstuk moet krijgen. Het lijnstuk GRwordt dus
ingebracht door tweemaal punt Gaan tewijzen, vervolgens depunten GenF
en ten slotte depunten Hen J. In feitewordt punt Gdriemaal aangewezen,
waarna de punten F, HenJ volgen.

Tijdens het inbrengen van een nieuwe lijn komen dekruisdraden even vaak op
het scherm terug als het aantal punten dat moet worden aangewezen. Heeft
men bij de procedure vergeten een punt aan tewijzen danwordt nahet aanwijzen van het laatste punt niet de lijngetekend, maar komen dekruisdradenweer ophet scherm terug. Door nogmaals eenwillekeurig bekend punt aan
tewijzen wordt een, weliswaar foutieve, lijn ophet scherm getekend. Deze
lijnkan opeen hierna aan te gevenwijzeworden verwijderd, waarna men de
gelegenheid heeft de lijn op de juistewijze inte brengen.

InBijlage 3iseen beknopte samenvatting gegeven van dehierboven beschreven handelingen die voor het inbrengen van een rechte lijnmoeten worden
verricht.

Nadat het inbrengen van een rechte lijn isgeëindigd met het tekenen van
het nieuwe lijnstuk ophet scherm, verschijnt devraag:

'Ingebrachte lijn goed ? (J/N)'

Devraag wordt beantwoord met het intoetsen van J <ret> indien het ophet
scherm getekende nieuwe lijnstuk overeenkomt met de lijn diemen wilde
inbrengen. Het lijnstuk wordt dan inhet geheugen van de computer bewaard
tot men het nodig heeft voor een volgende bewerking. Blijkt het nieuwe
lijnstuk echter niet aan de verwachting tebeantwoorden, dan heeft men door
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hetintoetsenvanN<ret>demogelijkheidhetlijnstukzowelvanhetscherm
alsuithetgeheugenteverwijderen.Vandezemogelijkheidzalgebruikwordengemaaktinhetaleerderaangegevengevaldateennieuwlijnstukniet
blijktteeindigenophetdaarvooraangewezenlijnstukmaarophetverlengdedaarvan,ofalstijdenshetinbrengenvandenieuwelijnfoutenzijngemaaktwaardooreenonbruikbarelijnophetscherm isgetekend.

Inhetschemaisteziendatnahetafkeurenvaneeningebrachtelijnin
hetprogrammawordtteruggekeerdnaarhetpuntwaarophetschermwordt
geschreven 'Lijninbrengen (Knik=K,enz.)'Menkandanbesluitendefoutief
ingebrachtelijnopnieuwintebrengenofkiezenvooreenvandeandereop
datpuntbeschikbarehandelingen.

Alsdeingebrachtelijnisgeaccepteerdwordtinhetprogrammateruggekeerd
naarhetpuntwaarophetschermwordtgeschreven 'Rechtelijn :evenw=1,
enz.'. Indienwordtgekozenvoorhetinbrengenvaneenvolgendenieuwe
rechtelijn,kanhetaleerderingebrachtenieuwelijnstukwordenbeschouwd
alseenbestaand lijnstuk;deuiteindenvanditlijnstukkunnendusbijhet
inbrengenvandenieuwelijn alsbekendepuntenwordengebruikt.Zodraeen
nieuwerechtelijnisingebrachtwordtmensteedsopnieuwindegelegenheid
gesteldeenvolgendenieuwelijnintebrengentotdoorhetintoetsenvan0
<ret>wordtaangegevendatgeennieuwelijnneermoetwordeningebracht.In
paragraaf5.4.3.zalerverderopwordeningegaaninhoeverrehetzinvolis
meerderenieuwelijnennaelkaar inte brengen.

Nahetintoetsenvan0<ret>komtophetschermdeaanduiding:

'Wijspuntnieuwelijnaan'

Dediversekeuzemogelijkhedenwaarnugebruikvankanwordengemaaktzullen
aanheteindevanparagraaf5.3.3.wordenbehandeld.

5.3.3. Inbrengen geknikte lijn

Hetbeantwoordenvandeophetschermgesteldevraag 'Lijninbrengen
(Knik=K,enz.)'methetintoetsenvanK<ret>maakthetmogelijkophet
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scherm een geknikte lijn in te brengen, wat wordt aangegeven door deophet
scherm geschreven tekst:
'Geknikte lijn :punt //=1,af'st// =2,willekeurig =3'
Uit deze tekst blijkt al dat men door het intoetsen van een 1, 2of3
(gevolgd door <ret>)uit drie verschillende mogelijkheden voor het inbrengen van een geknikte lijnkan kiezen. Zowel het kiezen van 1als van2
heeft tot gevolg dat degeknikte lijn evenwijdig aan een aantal bestaande
lijnstukken (of richtingen)kanworden ingebracht. Het verschil isdat bij
1 het beginpunt van de lijn op het scherm moet worden aangewezen envervolgens de lijnstukken waaraan de lijn evenwijdig moet lopen, terwijl bij 2de
afstand wordt opgegeven waarop de lijn evenwijdig moet lopen aan de aan te
wijzen lijnstukken. Keuze 3biedt demogelijkheid deknikpunten inde lijn
willekeurig ophet scherm aan tewijzen.Met behulp van Fig. 5wordt aangegeven hoe opdediverse manieren een geknikte lijnwordt ingebracht.

Fig. 5. In tebrengen geknikte lijn
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Inde figuur isde streeplijn PQRS degeknikte lijn diemoet worden
ingebracht. Stel dat deze lijn, beginnend inhet op het lijnstukAB aan te
wijzen punt P, evenwijdig moet lopen aan de lijnstukken BC, CD enDEen
moet eindigen ophet lijstuk EF.Om deze mogelijkheid beschikbaar te krijgen wordt dehierboven vermelde tekst beantwoord met het intoetsen van1
<ret>, waarna dekruisdraden op het scherm verschijnen. Met de kruisdraden
wordt nu eerst het punt A aangewezen, daarna het punt Benvervolgens de
plaats waar het punt Pmoet komen. Op dezelfde wijze als bij het inbrengen
van een rechte lijn isbeschreven wordt het punt P exact ophet lijnstuk AB
berekend. Hierna worden de punten Ben Caangewezen als het eerste lijnstuk
waar de geknikte lijn evenwijdig aanmoet lopen. Op het scherm verschijnt
de tekst '//=0eind=l'.Dit betekent dat 0 <ret> moet worden ingetoetst als
de geknikte lijn evenwijdig moet lopen aanhet volgende lijnstuk dat wordt
aangewezen, maar dat 1<ret> moet worden ingetoetst als de lijn opdat
lijnstuk moet eindigen. Inhet voorbeeld ishet debedoeling dat de lijn
evenwijdig loopt aan het volgende aan tewijzen lijnstuk (CD),dus wordt 0
<ret> ingetoetst, gevolgd door het aanwijzen van de punten CenD.Ook aan
het daarop volgende lijnstuk (DE)moet de lijn nog evenwijdig lopen, zodat
opnieuw 0<ret> wordt ingetoetst en depunten D en Eworden aangewezen. Het
einde van de intebrengen lijn is nu bereikt.De tekst '//=0einde=l'
wordt daarom beantwoord met het intoetsen van 1<ret>, waarna de punten E
en Fworden aangewezen om aan tegeven dat de lijn moet eindigen op
lijnstuk EF.

Het kan zijn datmen bijhet inbrengen van eengeknikte lijnhet beginpunt
wil laten samenvallen met een bekend punt. Indien bij voorbeeld de lijn
PQRS niet op lijnstuk AB maar in punt A had moeten beginnen, danwordt de
werkwijze als volgt. Eerst wordt punt A tweemaal aangewezen om aan tegeven
dat de lijn indit punt moet beginnen.Daarna wordt het lijnstuk AB aangegeven door het aanwijzen van de puntenA en B,gevolgd door het aanwijzen
van de punten Ben Cwat betekent dat BC het eerste lijnstuk iswaar de
lijn evenwijdig aanmoet lopen. De tekst '//=0eind=l' komt nu ophet
scherm, waarna deverdere werkwijze gelijk isaanhetgeen hierboven is
beschreven.

Bijhet beschrijven van het inbrengen van een rechte lijn isgesteld dat
wanneer een bepaald lijnstuk moet worden aangegeven het niet uitmaakt welk
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van beide uiteinden het eerst wordt aangewezen. Dit isniet het geval bij
het inbrengen van eengeknikte lijn. Hiermoeten de punten inde beschreven
volgorde worden aangewezen om tevoorkomen dat de lijnverkeerd wordt ingebracht en om geen problemen tekrijgen wanneer de lijn later wordt gebruikt
voor het vormen van nieuwe kavels.Devolgorde die hier isbeschreven iser
opgebaseerd dat met de nieuw ingebrachte lijn PQRS een kavel wordt gevormd
in combinatie met de lijn BCDE.Algemeen gesteld moet van het lijnstuk waar
denieuwe lijnop begint eerst het uiteindeworden aangewezen dat buiten de
tevormen kavel ligt en daarna het uiteinde dat indekavelomtrekwordt
opgenomen.Vanaf het beginlijnstuk worden achtereenvolgens de lijnstukken
aangewezen waar de lijn evenwijdig aan moet lopen,waarbij van elk lijnstuk
eerst het uiteinde wordt aangewezen dat men,gerekend vanaf het beginlijnstuk, het eerst tegenkomt. Het lijnstuk waar de lijn opmoet eindigenwordt
net andersom aangewezen dan het lijnstukwaar de lijn op begint. Nuwordt
eerst het uiteinde aangewezen dat in dekavelomtrek wordt opgenomen envervolgens het uiteinde dat buiten dekavel komt te liggen.

De tweede mogelijkheid voor het inbrengen van een geknikte lijn kan worden
gebruikt door het intoetsen van 2<ret> nadat ophet scherm de driekeuzemogelijkheden zijn aangegeven. Bij dezemogelijkheid wordt de lijn opeen
op tegeven afstand evenwijdig aan een aantal bestaande lijnstukken
ingebracht. Stel dat infiguur 5deaangegeven lijn PQRS opeen afstand van
20meter evenwijdig aan de lijnstukken BC,CDenDEmoet worden ingebracht,
terwijl de lijnmoet beginnen op lijnstukAB en eindigen op lijnstuk EF.
Ook in dit geval wordt er van uitgegaan datPQRS samen met BCDE een kavel
moet gaan vormen. Eerst wordt aangegeven dat de lijn op lijnstuk ABmoet
beginnen door het op het scherm aanwijzen van punt A en daarna punt B.
Hierna verschijnt ophet scherm devraag 'afst //?'.De afstand waarop de
lijn evenwijdig moet gaan lopen aan de aan tewijzen lijnstukken wordt
ingetoetst, dus 20<ret> indit voorbeeld. Dekruisdraden komen opnieuw op
het scherm en het eerste lijnstuk waar de lijnevenwijdig aanmoet lopen
wordt aangegeven door het aanwijzen van depunten Ben C.De tekst V/=0
eind=l'komt dan op het scherm, waarna derest van deprocedure identiek is
aan diewelke bij de eerste keuzemogelijkheid is beschreven.

Omdat bij deze mogelijkheid deafstand tussen de intebrengen geknikte
lijn en de lijnstukken waaraan hij evenwijdig loopt bepalend is,zal de

30

NOTA/1968

lijnaltijdopeenlijnstukbeginnenennietineenaantewijzenbekend
punt.Evenalsbijdeeerstekeuzemogelijkheiddientookhierdevolgorde
vanhetaanwijzenvandepuntentewordenaangehoudenzoalsinhetvoorbeeldisaangegeven.

Bijbeidemogelijkhedenvoorhetinbrengenvaneengekniktelijnevenwijdig
aanbestaandelijnstukken,isindevoorbeeldengebruikgemaaktvanaanelkaaraansluitendebestaandelijnstukken.Striktnoodzakelijk isditechter
niet.Erkanvanlosselijnstukkenofzelfsvanlossepuntengebruikworden
gemaakt,maarmenmoetzichwelgoedrealiserenhoedelijnzalgaanlopen
omtevoorkomendateenvolkomenonbruikbarelijnwordtgecreëerd.

Dederdemanierwaaropeengekniktelijnkanworden ingebrachtkomt
beschikbaardoordeophetschermaangegeventekstmetkeuzemogelijhedente
beantwoordenmethetintoetsenvan3<ret>.Hetbegin-eneindpuntvande
lijnwordenopdegebruikelijkemanieropeenbestaand lijnstukaangewezen,
maardeknikpuntenindelijnkunnenopwillekeurigeplaatsenophetscherm
wordenaangewezen.Alsvoorbeeldvoorhetopdezemanierinbengenvaneen
gekniktelijnzalweergebruikwordengemaaktvandelijnPQRSinfiguur5,
diesamenmetlijnBCDEeenkavelmoetgaanvormen.

HetbeginpuntPvandelijnwordtaangewezendoordeuiteindenAenBvan
lijnstukABaantewijzenenvervolgensdeplaatswaarPoplijnstukAB
moetkomenteliggen.Ophetschermverschijntdaarnadetekst'punt=0
eind=l'.Ditbetekentdatmendekeuzeheefttussenhetaanwijzenvaneen
knikpunt (0<ret>intoetsen)ofhetaanwijzenvanheteindpuntvandelijn
(1<ret>intoetsen).InhetvoorbeeldmoethetknikpuntQwordenaangewezen,duswordt0<ret>ingetoetst.Dekruisdradenwordennaardeplaats
gebrachtwaarpuntQmoetkomenentoets1vandepuckwordtingedruktom
decoördinatenvandieplaatsvastteleggen.Detekst 'punt=0eind=l'
verschijnt opnieuw,watwordtgevolgddoorhetintoetsenvan0<ret> en
hetaanwijzenenvastleggenvanpuntR.Tenslottewordt,nahetintoetsen
van1<ret>,heteindpuntSvandelijnaangegevendoordeuiteindenEenF
vanlijnstukEFaantewijzenendeplaatswaarpuntSopditlijnstukmoet
komenteliggen.Devolgordevanhetaanwijzenvandeuiteindenvande
lijnstukkenwaardenieuwelijnopbeginteneindigt,komtovereenmetdie
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welke bij de beide andere mogelijkheden voor het inbrengen van een geknikte
lijn is aangegeven.

Evenals bijde eerst keuzemogelijkheid hoeft het beginpunt Pvan de lijn
niet opeen bestaand lijnstuk te liggen, maar kan het samenvallen met een
bekend punt.Bij de eerste keuzemogelijkheid isaangegeven hoe het punt in
dat geval moet worden aangegeven. Bij deze derde keuzemogelijkheid kan
echter ook het eindpunt samenvallen met een bekend punt.Dewijze waarop
het eindpunt dan wordt aangewezen isdezelfde als die waarop een met een
bekend punt samenvallend beginpunt wordt aangewezen. Als bijvoorbeeld
eindpunt Szoumoeten samenvallen met punt E,danwordt punt E tweemaal
aangewezen gevolgd door het aanwijzen van de beide uiteinden Een Fvanhet
lijnstuk EF.Ook de tussenliggende knikpunten inde lijnkunnen samenvallen
met een bekend punt. Hiervoor hoeven geen aparte handelingen teworden
verricht omdat wanneer een bekend punt voldoende nauwkeurig als knikpunt
wordt aangewezen, dat knikpunt automatisch decoördinaten van het bekende
punt krijgt toegekend.

InBijlage 4iseen beknopte samenvatting gegeven van dehiervoor beschreven handelingen voor het inbrengen van een geknikte lijn.

Evenals dat bijhet inbrengen van een rechte lijnhet geval waswordt,
nadat het eindpunt van een geknikte lijn isaangewezen, de lijnmet een
rode lijn ophet scherm getekend enwordt ophet scherm devraag gesteld:

'Ingebrachte lijngoed ? (J/N)'

Als de lijnniet opdegewenste wijze is ingebracht wordt devraag met het
intoetsen vanN <ret> beantwoord. De lijn verdwijnt dan van het scherm en
uit het geheugen van de computer, waarna wordt teruggekeerd naar het punt
van het programma waar demogelijkheid wordt geboden tekiezen tussenhet
inbrengen van een nieuwe lijn ofhet verrichten van een andere handeling.
Devraag wordt beantwoord met het intoetsen van J<ret> als de lijnwel
goed is ingebracht. Nahet inbrengen van een rechte lijn ishet mogelijk
nogmaals een nieuwe lijn in tebrengen, maar nahet inbrengen van een
geknikte lijnmoet direct een nieuwe kavel worden gevormd wat wordt aangegeven door het ophet scherm verschijnen van de tekst:
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'Wijspuntnieuwelijnaan'

Dekruisdradenkomenophetschermwaarmeeeenpuntvandenieuwelijnkan
wordenaangewezenalsbeginvoorhetvormenvaneennieuwekavel.Hoedit
vormenvaneennieuwekavelwordtuitgevoerdwordtinparagraaf5.4.2.2
besproken.Menkanechterookuiteenaantalanderemogelijkhedenkiezen
dooreenbepaaldeletteraantegeven.Hetaangevenvandelettergebeurt
doormetdekruisdradeneenvakjevanhetmenuophetschermaantewijzen
eneenbepaaldetoetsvandepuckintedrukken (zieparagraaf 5.1.).De
diversemogelijkhedenzijn:

V-eennieuwekavelkanwordengevormdzonderdateersteennieuwelijn
wordtaangewezen (zieparagraaf5.4.2.3.)
U-eenbestaandekavelkanwordenuitgebreid (zieparagraaf5.4.2.4.)
W-hetkavelnummervaneenbestaandekavelkanwordengewijzigd (zie
paragraaf5.4.2.5.)
L-terugnaarhetpuntinhetprogrammawaareennieuwelijnkanworden
ingebrachtofeenanderehandelingkanwordenverricht.
F-nieuwefilesaanmakenenprogrammastoppen (zieparagraaf 5.7.)
S -stoppenvanhetprogramma (zieparagraaf 5.7.)

Inhetschemaisaangegevenweikesprongeninhetprogrammahetgevolgzijn
vanhetaangevenvaneenvandevermeldeletters.Demeestekeuzemogelijkhedenhebbeneenverwijzingnaardeparagraafwaarinwordtbeschrevenhoe
demogelijkheidwordtuitgevoerd.Bijéénmogelijkheid isditniethetgeval.NahetaangevenvandeletterLwordtnaarhetpuntinhetprogramma
gegaanwaardetekst 'Lijninbrengen (Knik=k,enz.'ophetschermwordt
geschreven.Erkandanuiteenaantalhandelingenwordengekozenzoalsin
paragraaf5.2.isvermeld.

5.3.4. Lijn digitaliseren vanaf kaart op tablet

Alsuitgangspuntvoorhetinschetsenvandetoedelingdienthetcoördinatenbestandvandebestaandetoestand.Ditbestandbevatalleendecoördinatenvandekavelomtrekken.Topografischescheidingendienietsamenvallen
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met een kavelgrens zijn dus niet indit bestand opgenomen. Het kan echter
voorkomen dat men bij het inschetsen van de toedeling een nieuwe kavelgrens
wil laten samenvallen met zo'nniet inhet bestand opgenomen topografische
scheiding. Om een dergelijke scheiding ophet scherm tekrijgen isdemogelijkheid ingebouwd lijnen te digitaliseren vanaf een op het tablet aangebracht kaartje waarop de inDIGTOP voorkomende scheidingen en dekavels van
debestaande toestand staan afgebeeld. Door na de tekst 'Lijn inbrengen
(Knik=K, enz.'D <ret> in te toetsen wordt men indegelegenheid gesteld
een lijn vanaf het kaartje te digitaliseren. Dewerkwijze die daarbijmoet
worden gevolgd zal worden toegelicht met behulp van Fig. 6. Het linker
gedeelte van de figuur isde ophet scherm voorkomende vergroting van een
deel van een gebied, terwijl het rechter gedeelte van de figuur een voorbeeld isvan een kaartje met het DIGTOP bestand waar dekavels van de
bestaande toestand overheen zijn getekend. Inde figuur zijn de niet met
kavelgrenzen samenvallende topografische scheidingen met streeplijnen
aangegeven; inwerkelijkheid ophet kaartje zijn dit rode lijnen. De
omtrekken van dekavels zijn met een dikke zwarte lijn getekend.

Fig. 6. Lijn digitaliseren vanaf kaartje op tablet
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Als voorbeeld wordt aangegeven hoe de inde afbeelding van het kaartje
voorkomende lijn PQRSmoet worden gedigitaliseerd. Na het intoetsen van D
<ret> komt op het scherm de tekst:

'Wijs op scherm punten beginlijn aan'

Het is de bedoeling dat ophet scherm deuiteinden van het lijnstuk worden
aangewezen waarop de te digitaliseren lijnmoet beginnen. Ook als de lijn
in een uiteinde van het lijnstuk begint moeten toch beide uiteinden worden
aangewezen. Het, op het scherm voorkomende, lijnstuk AB isde lijn waarop
het beginpunt Pvan de te digitaliseren lijn PQRSmoet komen te liggen. Op
degebruikelijke wijze wordt deze lijn aangewezen door met de puck de
kruisdraden eerst in te stellen oppunt A en daarna oppunt B, beide malen
gevolgd door het indrukken van toets 1van depuck.Ophet scherm wordt dan
devraag gesteld:

'Transformatieformules berekenen ? (J/N)'

Als voor de op het scherm voorkomende vergroting reeds een lijn vanaf de
kaart isgedigitaliseerd wordt de vraag beantwoord met het intoetsen vanN
<ret>, omdat in dat geval de transformatieformules al eerder zijn berekend.
Erkan dan meteen worden begonnen met het digitaliseren van de gewenste
lijn.

Isvoor de aanwezige vergroting noggeen lijn gedigitaliseerd danwordt de
vraag met het intoetsen vanJ <ret> beantwoord. Om de transformatieformules
tekunnen berekenen is opelk hoekpunt van het ophet tablet aangebrachte
kaartje een kruisje getekend, waarvan de coördinaten bekend zijn. Bijhet
Zuid Westelijke kruisje (linksonder)en het Noord Oostelijke kruisje
(rechtsboven) zijn de coördinaten ophet kaartje geschreven. Deze coördinaten moeten worden opgegeven, waarvoor devolgende aanwijzingen ophet
scherm verschijnen:

'Coördinaten ZW-ruitpunt van te digitaliseren blad intoetsen'

De op het kaartje bij dit punt vermelde coördinaten worden na elkaar,
gescheiden door een spatie, ingetoetst, gevolgd door <ret>. Op gelijke
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wijze worden de coördinaten van het NO kruisje opgegeven nadat de volgende
melding op het scherm is verschenen:

'CoördinatenNO-ruitpunt van te digitaliseren blad intoetsen'

Dekruisdraden komen nu op het scherm, samen met de tekst:

'Coördinaten van 4ruitpunten meten indevolgorde :
Zuid West, Noord West, Noord Oost en Zuid Oost'

Devier kruisjes moeten inde aangegeven volgorde worden gedigitaliseerd
door op het, ophet tablet aangebrachte, kaartje op elk kruisje het merkteken van depuck zo nauwkeurig mogelijk in testellen en daarna toets1
van de puck in tedrukken. Tijdens deze handelingen bewegen de kruisdraden
zichweliswaar over het scherm, maar deplaatswaar ze zich bevinden isnu
niet van belang.

Nadat dekruisjes zijn gedigitaliseerd, ofnadat de vraag naar het berekenen van de transformatieformules met N <ret> isbeantwoord, komt de
volgende aanwijzing ophet scherm:

'Digitaliseer een lijn door de knikpunten opdekaart aan
tewijzen met de puck en toets 1in tedrukken. Alleen
het laatste punt van de lijn registreren door toets 2 in te drukken'

Deze tekst geeft al aan hoe de lijn moet worden gedigitaliseerd. 0» dein
figuur 6gegeven lijn PQRS tedigitaliseren moet dus opdekaart met het
merkteken van depuck punt Pworden aangewezen en toets 1van depuckworden ingedrukt. De getransformeerde coördinaten van het punt Pzullen niet
precies op het lijnstuk AB liggen.Aangezien dit wel de bedoeling isworden
de coördinaten van het punt exact in de lijn berekend. Als daarbij blijkt
dat het punt dicht bij een van de uiteinden van de ophet scherm aangewezen
lijn ligt, worden de coördinaten van dat uiteinde aan het gedigitaliseerde
punt toegekend. Inhet voorbeeld isdit het geval; punt Pvalt samenmet
het uiteinde A van deophet scherm aangewezen lijn. Op dezelfde wijze als
punt Pworden depunten Q enR aangewezen en geregistreerd. Punt Svan de
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lijnwordt nahet aanwijzen geregistreerd doorhet indrukken van toets 2
van de puck,waarmee wordt aangegeven dat dithet eindpunt van de lijnis.
Terwijl de lijnvanaf hetkaartje wordt gedigitaliseerd,wordt hijgelijktijdigmet een rode lijn ophet scherm getekend (inde figuur een
streepiijn). Evenals bijhet digitaliseren van devier ruitpunten bewegen
tijdens het digitaliseren van de lijn dekruisdraden over het scherm, maar
hunplaats isonbelangrijk.Pasnadat de lijnophetkaartje isgedigitaliseerd zijn dekruisdraden weer nodig omdatdan ophet scherm moet worden
aangewezen opwelk lijnstuk de lijneindigt.

Daarvoor verschijnt ophet scherm detekst:

'Wijs op scherm punten eindlijn aan'

Inhet voorbeeld worden met dekruisdraden ophet scherm achtereenvolgens
de punten CenD aangewezen, beidemalen gevolgd door het indrukken van
toets 1van de puck. Evenals het beginpunt van de lijn wordt ook het eindpunt exact inde ophet scherm aangewezen lijn berekend,waarbijdecoördinaten van een uiteinde van deze lijn aanhet punt worden toegekend als
het dicht bijdit uiteinde ligt.Op diemanierkrijgt inhet voorbeeld punt
S de coördinaten van punt C.Net zoals nahet inbrengen van een nieuwe lijn
komt daarna ophet scherm devraag:

'Ingebrachte lijngoed ? (J/N)'

Afhankelijk vanhet antwoord op devraagwordt de lijn geaccepteerd
(J <ret>)ofvan het scherm en uithet geheugen verwijderd (N <ret>).
Ongeacht het antwoord wordt teruggekeerd naarhet punt inhet programma
waar de vraagwordt gesteld 'Lijn inbrengen (Knik=K, enz.)'. Erkan dan
opnieuw worden gekozen uit de daar beschikbare handelingen.

Bijhet latervormen vankavels kan eenvanafhetkaartje gedigitaliseerde
lijnniet alseennieuwe lijnworden gebruikt.Hijkan alleen op dezelfde
wijze als een bestaande lijn indekavelomtrek worden opgenomen.
Een samenvatting van de benodigde handelingen voor het digitaliseren van
een lijn vanaf eenophet tabel aangebracht kaartje isgegeven inBijlage 5.
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5.4.VORMEN VAN NIEUWE KAVELS

5.4.1. Algemeen

Van het inbijlage 2gegeven schema wordt het grootste gedeelte ingenomen
door handelingen die kunnen worden verricht voor hetvormen van nieuwe
kavels.Het betreft het gedeelte van het schema vanafhet, iets boven het
midden gelegen, blokje met de tekst 'Punt nieuwe lijaaanwijzen', tothet
bijna onderaan het schema voorkomende blokje met de tekst 'Kavel verwijderen'.

Het vormen van eenkavel wordt gedaan door deknikpunten in de omtrek van de
kavel ineen rechtsomgaande beweging ophet scherm aantewijzen; dekavelomtrek wordt ophet scherm gedigitaliseerd. In feitekunnen dus willekeurige, ophet scherm voorkomende, punten worden samengevoegd tot een polygoon die de omtrek van eenkavel bepaalt. Indepraktijk zullen echter
vrijwel nooit willekeurige punten worden gebruikt, maar zal een kavelomtrek
worden opgebouwd uit punten die bestaande ofnieuw ingebrachte lijnstukken
bepalen.

Bij het vormen van een nieuwe kavel zal het regelmatig voorkomen dat de
kavel een bepaalde oppervlakte moet krijgen. Deze mogelijkheid isaanwezig
als in de omtrek van dekavel een nieuw lijnstuk isopgenomen. Door verschuiving van dat lijnstuk kan degewenste oppervlakte worden bereikt.
Dit geldt alleen voor ophet scherm ingebrachte rechte of geknikte lijnen.
Vanaf het kaartje op het tablet gedigitaliseerde lijnenworden niet als
nieuw ingebrachte lijnen beschouwd. Deze lijnen moeten op dezelfde wijze
als tot een kavelomtrek behorende punten vanaf het scherm worden gedigitaliseerd om indeomtrek van een nieuwe kavel teworden opgenomen.

Inde volgende paragrafen wordt eerst aangegeven welkemogelijkheden er
zijn om een nieuwe kavel tevormen en daarna welke handelingen moetenworden verricht om een kavel een gewenste oppervlakte tegeven.Van deze uitvoerige beschrijving wordt in deBijlage 6een beknopte samenvatting gegeven.
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5 . 4 . 2 . K a v e l s vormen
5 . 4 . 2 . 1 . Algemeen
Zoals in paragraaf 5.3.3. reeds Isvermeld wordt met het verschijnen ophet
scherm van de tekst

'Wijs punt nieuwe lijn aan'

aangegeven dat opverschillende manieren een nieuwe kavel kan worden
gevormd of dat voor enige andere handelingen kanworden gekozen. Demogelijkheden voor het vormen van een nieuwe kavel komen indevolgende paragrafen aan deorde.

5.4.2.2. Kavels met een nieuwe lijn inde omtrek

Vaak zal het voorkomen dat inde omtrek van een nieuw tevormen kavel een
nieuw ingebracht lijnstuk wordt opgenomen. Een enkele maal kan het zijn dat
in plaats van een lijnstuk een nieuw ingebrachte geknikte lijnmoet worden
gebruikt. Inbeide gevallen moeten echter dezelfde werkzaamheden worden verricht om de nieuwe kavel tekunnen vormen. Welke werkzaamheden dit zijn zal
worden verduidelijkt met behulp van Fig.7.

In de figuur iseen nieuw tevormen kavel 14203 aangegeven, waarvan de
omtrek door depunten A tot en met Kwordt bepaald. Indeomtrek ishet
tussen de punten A enK gelegen lijnstuk nieuw ingebracht. Nahet schrijven
van de tekst 'Wijspunt nieuwe lijn aan'komen dekruisdraden ophet
scherm. Aangezien in de omtrek van dekavel een nieuw lijnstuk voorkomt
wordt de tekst letterlijk opgevolgd door met dekruisdraden een punt van
het nieuwe lijnstuk aan tewijzen. Het punt datwordt aangewezen moet dat
punt van het nieuwe lijnstuk zijn dat men ineen rechtsomgaande beweging
langs dekavelomtrek het eerste tegenkomt; inhet voorbeeld duspunt K.
Door het indrukken van toets 1van depuck wordt dit punt vastgelegd als
eerste punt van de kavelomtrek.
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Fig. 7.Te vormen kavels

Zoals bij alle punten die ophet scherm worden aangewezen en door het indrukken van een toets van de puck worden geregistreerd, geeft een beltoon
aan dat door het indrukken van de toets inderdaad contact isgemaakt ende
handeling heeft plaatsgevonden. Het andere uiteinde van het nieuwe lijnstuk
(punt A)wordt automatisch als het volgende punt van dekavelbmtrek opgenomen.Ditzelfde geldt indien een ingebrachte geknikte lijn indekavelomtrek
wordt opgenomen, met dienverstande dat dan allevolgende punten vande
geknikte lijn als punten van dekavelomtrek worden vastgelegd. Na het aanwijzen van het punt van de nieuwe lijn komt ophet scherm de aanduiding:

'Wijspunten nieuwe kavel aan'

Dekruisdraden verschijnen weer ophet scherm enmen heeft de gelegenheid
deresterende punten van dekavelomtrek ineen rechtsomgaande bewegingvan-
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afdenieuwelijnaantewijzenendoorhetIndrukkenvantoets1vande
puckteregistreren.Inhetvoorbeeldzijnditachtereenvolgensdepunten
BtotenmetJ.Ditmoetenpuntenzijnwaarvandecomputerdecoördinaten
kent,watbetekentdathetpuntenkunnenzijndiebehorentotdeomtrekvan
eenbestaandeofnieuwgevormdekavel,ofuiteindenzijnvannieuwingebrachtelijnstukkendienognietineenkavelomtrekzijnopgenomen,ofpuntenvaneenvanafhettabletgedigitaliseerdelijn.Indieneenpuntonvoldoendenauwkeurigwordtaangewezenwaardoordecomputergeencoördinaten
kanvindendiebijhetpunthoren,hoortmeneenextrabeltoonenverschijnt
ophetschermdetekst 'Puntopnieuw'.Menheeftdandegelegenheidhet
puntnogmaalsaantewijzen.Nadathetlaatstepuntvandekavelomtrekis
aangewezen (puntJ)wordthetaanwijzenvandepuntenafgeslotendoormet
hetmenudeletterEaantegeven.

Hetkanvoorkomendatmentijdenshetaanwijzenvandepuntenvandekavelomtrekbemerktdatmeneenverkeerdpuntheeftaangewezenofeenpuntheeft
overgeslagen.Zolanghetaanwijzenvandepuntenvandekavelomtreknog
nietisafgeslotenmethetaangevenvandeletterE,heeftmendandemogelijkheidmethetmenudeletterFaantegeven.Hetvormenvandekavel
wordtafgebrokenenophetschermkomtdetekst 'Wijspuntnieuwelijnaan'
terug.Erkannuopnieuwwordenbegonnenmethetvormenvandekavel.

Nadathetaangevenvaneenkavelomtrek isbeëindigdmethetaangevenvande
letterEverschijntophetschermdetekst:

'Laatstekavelvanbedrijf?'

Dezetekstmoetwordenbeantwoordmethetintoetsenvanhetnummervanhet
bedrijfwaarvooreenkavel isgevormd,dusinhetvoorbeeldwordtingetoetst142<ret>.Ophetschermwordtdaarnahetlaatstekavelnummergeschrevendatvoorhetbetreffendebedrijfisgebruikt.Menweetdandatde
nieuwgevormdekavelheteerstvolgendenummeralskavelnummermoetkrijgen,
tenzijeenhuiskavel isgevormddiealtijdhetkavelvolgnummer 1krijgt.In
hetvoorbeeldzalhetkavelnummer14202ophetschermwordenaangegeven,
watbetekentdatdezojuistgevormdeveldkavelhetkavelnummer 14203moet
krijgen.Dat,zoalsinditvoorbeeld,eenveldkavelnummerophetscherm
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wordt aangegeven,hoeft niet tebetekenen dat dehuiskavel (nummer 14201)
al isgevormd. Indiengewenst,kan men dit teweten komen door de administratie intezien.

Als voor eenbedrijf noggeen enkelekavel isgevormd wordt,na het intoetsenvan het bedrijfsnummer, een0ophet scherm aangegeven.De tekst
'Laatste kavel van bedrijf ?'komt niet ophet scherm als voor een gebied
deeerste kavel wordt gevormd. Van die kavel weetmen zeker dat het de
eerste kavel van een bedrijf isdiewordt gevormd.

Behalve het laatst gebruikte kavelnummer vanhet opgegeven bedrijf,wordt
ophet scherm tevens devraag gesteld:

'Kavelnummer?'

Het nummer dat dezojuist gevormde kavelmoetkrijgenwordt ingetoetst. In
het voorbeeld wordt devraag beantwoord met het intoetsen van 14203<ret>.
Deoppervlakte en het zwaartepunt vandenieuwekavel worden berekend,
waarna op het scherm de tekst verschijnt:

'Kavel ....met opp

ha

Opp in are (goed=0,lijn +=1,-=2, punt +=3, -=4)'

Opdeplaatsen van depuntjes indetekst staanhet betreffende kavelnummer
endevoor dekavel berekende oppervlakte.Uit detekst blijkt dat voor
meerdere mogelijkhedenkanworden gekozen die,behalve alseen 0als antwoord wordt ingetoetst,betrekking hebbenophet wijzigen van de oppervlaktevan de gevormde kavel.De diversemogelijkheden zijn inhet schemaaangegeven na het blokjemet de tekst 'Gewenste opp inare'.Hetwijzigen van
dekaveloppervlakte wordt besproken inparagraaf 5.4.3.; hier wordt alleen
aangegeven welke handelingen nogmoetenwordenverricht om denieuwe kavel
inhet bestand op tenemen nadat,door 0<ret> intetoetsen als antwoord
opdeaanduiding ophet scherm, deberekende kaveloppervlakte isgeaccepteerd. Op het scherm komt dan de aanwijzing:

'Wijsontsluitingspunt van dekavel aan'
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De tekst geeft al aan dat met dekruisdraden het ontsluitingspunt van de
kavel moetworden aangewezen,uiteraard gevolgd door het indrukken van
toets 1van depuck.Deze handeling heeft tendoel het ontsluitingspunt
als eerste punt op tenemen inde reeks met knikpunten van de kavelomtrek,
waardoor het punt altijd gemakkelijk isterugtevinden. Inhet voorbeeld
van Fig. 7 ispuntK alseerste punt van dekavelomtrek aangewezen endaardoor alseerste punt indereeksmet omtrekspunten terechtgekomen. Stel
echter dat punt Chet ontsluitingspunt vandenieuwe kavel 14203 is,dan
moet dit punt worden aangewezen waardoor deomtrekspunten zodanig worden
verschoven dat punt Chet eerste punt inde reekswordt.Als hetontsluitingspunt aiseerste punt bijhet vormen vandekavel isaangewezen,en
daardoor al als eerste punt inde reeks van omtrekspunten staat,mag dit
punt nogmaals alsontsluitingspunt worden aangewezen maar in dat geval kan
ook de letter N inhetmenuworden aangewezen.
Het ontsluitingspuntmoet natuurlijk wel aaneenweg liggen. Om gemakkelijk
tekunnen constateren waar dekavel aan eenweg grenst,en tevens voor het
uitvoeren van devolgende bewerking,komt met.eengele lijnkleur hetwegennet ophet scherm,waarbijverharde wegen meteenvolle lijn,semi-verharde
wegen met een streep-stip lijn en onverharde wegen met een streeplijn worden getekend. De incoördinaten bekende punten van hetwegennet worden met
een blokje aangegeven. InFig. 8 is tezienhoehet wegennet ophet scherm
wordt aangegeven,hoewel niet zo duidelijk alsop het scherm door het
ontbreken van verschillende lijnkleuren.

Devolgende aanduiding die ophet scherm verschijnt luidt:

'Wijspunt inweg 2x aanof lijnstuk weg enpuntweg'

Om nahet inschetsen van het plande kavelafstanden tekunnen berekenen is
het nodig teweten opwelk punt vanhet wegennet vanaf dekavel deweg
wordt bereikt.Deaanduidinggeeft aan dat dit punt numoet worden aangewezen,waarvoor hetwegennet ophet scherm isblijven staan.Bijhet aanwijzen vanhet punt van hetwegennet waar vanaf dekavel dewegwordt bereikt
kunnen zich tweemogelijkheden voordoen. Hetkan zijn dat dicht bijhet ontsluitingspunt van denieuw gevormde kavel eenbekend punt van het wegennet
ligt,wat door een blokjewordt aangegeven.
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Fig. 8. Opeenvergroting getekend wegennet

Indit geval wordt het bekende punt met dekruisdraden aangewezen en
tweemaal geregistreerd door tweemaal toets 1van de puck in te drukken. De
andere mogelijkheid isdat ergeen bekend punt van het wegennet indebuurt
van het ontsluitingspunt ligt.Danworden deuiteinden van het lijnstuk van
het wegennet dat langs het ontsluitingspunt voert elk met de kruisdraden
aangewezen en geregistreerd door het indrukken van toets 3van depuck.
Vervolgens wordt een nieuw punt aan het wegennet toegevoegd door ophet
lijnstuk van het wegennet en inde buurt vanhet ontsluitingspunt vande
kavel een punt aan tewijzen en toets 1van de puck intedrukken.Het
nieuwe punt wordt daarna met een blokje ophet scherm getekend.

Als laatste handeling voor het vormen van denieuwe kavel wordt demogelijkheid geboden het centrumpunt van dekavel aan tewijzen.Op het scherm
komt de vraag:

e-H
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'Centrumpunt ? (J/N)'

Als centrumpunt van de nieuw gevormde kavel zijn al de coördinaten van het
zwaartepunt opgenomen. Meestal zal hiermee een goed centrumpunt zijn
verkregen, inwelk geval de gestelde vraag met het intoetsen van N<ret>
wordt beantwoord. Bijeen sterk onregelmatig gevormde kavel kan het echter
voorkomen dat het zwaartepunt op een plaats ligt die als centrumpunt niet
tegebruiken is.De gestelde vraag wordt dan met het intoetsen van J <ret>
beantwoord, waarna dekruisdraden ophet scherm verschijnen. De plaats die
als centrumpunt wordt gewenst wordt aangewezen en toets 1van de puck ingedrukt, waardoor de coördinaten van het aangewezen punt de coördinaten van
het zwaartepunt als centrumpunt vervangen.

Na het al of niet aanwijzen van het centrumpunt wordt het nummer vande
nieuwe kavel in rood op het scherm geschreven en verschijnt de tekst:

'Kavel verwijderen'

Zoals ook in het schema kan worden gezien, ishet op dit punt van het
programma mogelijk uit diverse handelingen tekiezen. Inparagraaf 5.5.
wordt hierop ingegaan.

Inhet voorgaande is aangegeven opwelke wijze een nieuwe kavel wordt gevormd indien indekavelomtrek een nieuw ingebracht lijnstuk of een nieuwe
geknikte lijn voorkomt. Deze werkwijze moet worden gevolgd als denieuwe
kavel een bepaalde oppervlakte moet krijgen. Door verschuiving vanhet aangewezen nieuwe lijnstuk (of geknikte lijn)wordt de oppervlakte aangepast.
Dit houdt in dat bij het voorkomen vanmeer nieuwe lijnstukken indekavelomtrek, slechts dat lijnstuk als nieuwe lijnmagworden aangewezen dat bij
het wijzigen van deoppervlakte voor verschuiving in aanmerking komt.De
uiteinden van andere nieuwe lijnstukken worden dan op deaangegeven wijze
als punten van dekavelomtrek aangewezen.

InBijlage 6wordt onder depunten 1tot enmet 4en 10tot enmet 13een
beknopte samenvatting gegeven van de indeze paragraaf besproken handelingen.
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5.4.2.3. Kavels zonder nieuwe lijn inde omtrek

Een tweede mogelijkheid voor het vormen van een nieuwe kavel ishet aanwijzen van alle punten van dekavelomtrek zonder eerst een nieuwe lijn aan te
wijzen.Als de aanwijzing 'Wijspunt nieuwe lijn aan'op het scherm komt,
wordt nu met het menu de letter V aangegeven waardoor direct de tekst 'Wijs
punten nieuwe kavel aan'ophet scherm verschijnt. Alle punten van dekavel
worden ineen rechtsomgaandebeweging aangewezen, waarbijhet beste met het
ontsluitingspunt kan worden begonnen zodat dit later niet meer hoeft te
worden aangewezen.

Als voorbeeld dient de inFig. 7aangegeven kavel 13502.Aannemende dat
punt 1het ontsluitingspunt van deze kavel is,wordt dit punt als eerste
punt aangewezen en toets 1van depuck ingedrukt. Opgelijke wijze worden
depunten 2tot enmet 11aangewezen, waarna met het menu de letter Ewordt
aangegeven als teken dat alle punten in deomtrek zijn opgenomen. Deverderehandelingen die voor het vormen van dekavel moeten worden verricht,
zijn hetzelfde als diewelke inparagraaf 5.4.2.2. zijn beschreven. Alleen
het later wijzigen vandekaveloppervlakte isnunatuurlijk niet mogelijk.

Inhet voorbeeld zijn delen van omtrekken van bestaande kavels gebruikt om
denieuwe kavel tevormen.Meestal zal ietsdergelijks wel het geval zijn,
maar inprincipe ishet mogelijk willekeurige in coördinaten bekende punten
aan tewijzen die dan deknikpunten in deomtrek van een nieuwekavel vormen.

5.4.2.4.Kavel uitbreiden

De inparagraaf 5.4.2.3. als voorbeeld gebruikte kavel 13502 (Fig. 7)is
in feite een samenvoeging van de bestaande kavels 9706, 8504, 15705en
11303. Ineen dergelijke situatie kan werkworden bespaard door gebruik te
maken van de derde mogelijkheid voor het vormen van een nieuwe kavel.Met
dezemogelijkheid kan een bestaande kavel worden uitgebreid, waardoor het
niet nodig isde punten indeomtrek van dezekavel die indede nieuwe
kavelomtrek blijven gehandhaafd, ophet scherm aan tewijzen. Vooral als

46

NOTA/1968

eenkavelmetveeltehandhavenomtrekspuntenwordtuitgebreidverdient
dezemogelijkheiddevoorkeur.Alsvoorbeeldzalwordenuiteengezethoeop
dezewijzedeinFig.7aangegevenkavel 13502wordtgevormddoordebestaandekavel9706uittebreiden.
Nadatophetschermdetekst 'Wijspuntnieuwelijnaan'isverschenen
wordtmethetmenudeletterUaangegeven.Ophetschermkomtdandevraag
'Kavelnummer?'.Hetnummervandeuittebreidenkavelmoetwordeningetoetst;inhetvoorbeelddus9706<ret>.Inhetprogrammawordtnugesprongennaarhetpuntwaar 'Wijspuntennieuwekavelaan'ophetschermwordt
geschreven,waarnadekruisdradenverschijnen.Eerstmoetendebeidepunten
vandeuittebreidenkavelwordenaangewezenwaardeuitbreidingopaansluit,beginnendmethetpuntdatmenineenrechtsomgaandebewegingvanaf
hettehandhavengedeeltevandekavelomtrekheteerstetegenkomt.Deze
puntenmogenopeenvolgendepuntenindekavelomtrekzijn,maarermogenook
omtrekspuntentussenbeidepuntenzijngelegen.Inhetvoorbeeldisdit
laatstehetgeval;alsaansluitpuntenwordeneerstpunt8endanpunt2
aangewezen,waartussendepunten12,13en14zijngelegen.Nadeaansluitpuntenwordendepuntenvandeuitbreidingineenrechtsomgaandebeweging
aangewezen,dusdepunten9,10,11en1.AlstekendatdekavelomtrekcompleetiswordttenslottemethetmenudeletterEaangegeven.Deverdere
teverrichtenhandelingenvoorhetvormenvandekavelzijngelijkaandie
welkebijdeeerstemogelijkheid zijnbeschreven.

Bijhetuitbreidenvaneenkavelkaneennieuwelijnnietalszodanigwordenaangewezen,zodatdeoppervlaktevaneendooruitbreidinggevormdekavelnietkanwordengewijzigd.Eenbeknoptesamenvattingvandevoorhet
uitbreidenvaneenkavelbenodigdehandelingenisgegeveninBijlage7
onderpuntB.

Hetiswelgewenstvoorzichtigtezijnmethetgebruikvandezemogelijkheidvoorhetvormenvaneenkavel.Hetkanzijndatkavelnummerstweemaal
inhetbestandvoorkomen;alsnummervaneenbestaandekavelenalsnummer
vaneennieuwgevormdekavel.Indatgevalkanweldenieuwgevormdekavel
wordenuitgebreidmaarnietdebestaandekavelmethetzelfdenummer.Een
uitzonderingvormennieuwekavelsdiedoorvernummeringzijnontstaan(zie
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paragraaf 5.4.2.5.)- Als een dergelijke kavel wordt uitgebreid ishetmogelijk dat daarmee een foutieve nieuwe kavel wordt gevormd, zodat het moet
worden afgeraden zo'n kavel voor uitbreiding te gebruiken.Wil men eenbestaande kavel uitbreiden en het isniet zeker of er aleen nieuwe kavel met
hetzelfde nummer isgevormd, dankan dit worden nagegaan door de administratie van het betreffende bedrijf in te zien.Daar staat aangegeven
welke kavels voor dat bedrijf reeds zijn gevormd.

Het uitbreiden van een kavel kan ook worden toegepastom langgerekte of
zeer grotekavels ingedeelten tevormen.Als eenvergroting ophet scherm
wordt gebracht die de ruimte biedt een dergelijke kavel in zijn geheel te
vormen, kan een tekleinschalig beeld ontstaan om gemakkelijk tekunnen
werken. Erwordt dan een vergroting ophet scherm gebracht diewel geschikt
isommee tewerken, maar waar slechts een gedeelte van denieuwe kavel op
kan worden gevormd. Dit gedeelte wordt als een soort hulpkavel gevormd,
waarna eenvolgende vergroting ophet scherm wordt gezet waar de rest van
dekavel opkan woren gevormd. Op deze vergroting moeten depunten van de
hulpkavel voorkomen waarop derest van dekavel wordtaangesloten. De gehelekavel wordt dan gevormd door uitbreiding van dehulpkavel.Nadat dit is
gebeurd wordt dehulpkavel verwijderd.

5.4.2.5. Kavelnummer wijzigen

De laatstemogelijkheid voor het vormen van eennieuwekavel bestaat uit
het wijzigen van het kavelnummer van een bestaande kavel.Van deze mogelijkheid kan gebruik worden gemaakt als een kavel inzijn geheel wordt
toegedeeld aan een ander bedrijf of als dekavel welbijhetzelfde bedrijf
blijft maar een ander volgnummer moet krijgen. Normaal zou zo'nkavel opnieuw moeten worden gedigitaliseerd, maar aangezien dekavelomtrekniet
veranderd ishet wel zo eenvoudig alleen het bestaandekavelnummer tevervangen door een nieuw nummer. Ook kavels die onveranderd bijhetzelfde bedrijf blijven en hetzelfde kavelnummer houden moetenopdezemanier een
nieuw nummer krijgen, ondanks dat dit nieuwe nummer gelijk isaan het oude
nummer. Deze wat merkwaardige constructie isnodig omtekunnen aangeven
waar vanaf diekavel deweg wordt bereikt, zoals later indeze paragraaf
wordt beschreven.
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De mogelijkheid om eenkaveJnummer tewijzigen komt beschikbaar door.nadat
op het scherm de tekst 'Wijspunt nieuwe lijnaan' isverschenen,met het
menu de letterW aan tegeven.Direct wordt dande vraaggesteld 'Laatste
kavel van bedrijf ?'. Intoetsen van het nummer van het bedrijf waar de
kavel aan wordt toegedeeld heeft tot gevolg dat het laatst gebruiktekavelnummer van dat bedrijf ophet scherm wordt geschreven ende vraag
'Kavelnummer ?'. Devraag wordt beantwoord met het intoetsen van hetbestaandekavelnummer,warna opnieuw de vraag 'Kavelnummer ?' ophet scherm
komt. Ditmaal wordt devraag beantwoord met het intoetsen van het nieuwe
nummer dat dekavel moet kijgen. Hetwegennet komt nuophet scherm en de
aanduiding 'Wijspunt weg 2x aan of lijnstuk wegenpuntweg'. Tevens wordt
het ontsluitingspunt van dekavel aangegeven met eenwit pijltje.Op de
gebruikelijke wijze wordt, inde buurt van hetontsluitingspunt, het punt
vanhet wegennet aangewezen waar vanaf dekavel dewegwordt bereikt.
Wegennet en pijltje verdwijnen vanhet scherm enhet bestaande kavelnummer
wordt vervangen door het in rood geschreven nieuwe nummer.Op het scherm
verschijnt deaanwijzing 'Kavel verwijderen',waarna gekozen kan worden
voor een van de opdat punt beschikbare handelingen (zieparagraaf 5.5.).
De aangegeven handelingen voor het wijzigen van eenkavelnummer zijn samengevat inBijlage 7onder puntA.

Het wijzigen van eenkavelnummer kan niet altijd worden toegepast.Als een
kavelnummer tweemaal bestaat (bestaande kavel ennieuwekavel met hetzelfde
nummer)kan alleen van de bestaande kavel hetnummer worden gewijzigd. Het
wijzigen van eenkavelnummer ineenhoger nummer,terwijl dat hogere nummer
nog ais bestaande kavel inhet bestand voorkomt, geeft problemen met het
verwijderen van die bestaande kavel.Wanneer bijvoorbeeld kavel 3204wordt
gewijzigd indenieuwekavel 7802en de bestaande kavel 7802komt nog in
het bestand voor,dan heeft dit tot gevolg datde computer bijhetdoorzoeken van het coördinatenbestand denieuwe kavel eerder tegenkomt dan debestaande. Wilmen nu later de bestaande kavel 7802verwijderen dan worden
wel de kavelgegevens vandeze kavel verwijderd, maarhet zijn decoördinaten van de omtrek vande nieuwekavel dieheteerst worden gevonden en
daardoor uit het bestand worden verwijderd. Omdit soort problemen te
voorkomen ishet aan tebevelen een kavelnummer alleen tewijzigen ineen
lager nummer.Wijzigen ineenhoger nummer kaneventueel wel,maar danmoet
men er zeker van zijn dat de bestaande kavel met dat hogere nummer niet
(meer)in het bestand voorkomt.
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5.4.3. Kavels gewenste oppervlakte geven

Indevoorgaande paragrafen isaangegeven welke mogelijkheden er zijnom
een nieuwekavel tevormen. Vaak zal het echter voorkomen dat een nieuw
gevormde kavel een bepaalde oppervlakte moet krijgen. Het systeem biedt
deze mogelijkheid indien in de omtrek van dekavel een nieuwe lijn, hetzij
recht of geknikt, isopgenomen en bij het vormen van dekavel ook als nieuwe lijn isaangewezen. Door evenwijdige verschuiving van denieuwe lijnkan
deoppervlakte van dekavel worden gewijzigd. Men dient daarbijwel rekening tehouden met dewijzewaarop denieuwe lijn is ingebracht. Als de
lijn zodanig is ingebracht dat de plaats van de lijn isvastgelegd, heeft
het geen zin de lijn te gaan verschuiven. Dit doet zich bijvoorbeeld voor
bij een lijn die vanuit een bekend punt met een bepaalde richting is ingebracht. Eventuele verschuiving van de lijnheeft geen invloed op derichting, maar het vastgestelde beginpunt wordt verlaten. Bij demanier waarop
een nieuwe lijn wordt ingebracht moet dus al rekening worden gehouden met
wat prevaleert, de plaats van de nieuwe lijn of deoppervlakte van demet
de lijn tevormen kavel.

Het evenwijdig verschuiven van een lijn om een kavel een gewenste oppervlakte tegeven kent een uitzondering. Indien eennieuw recht lijnstuk is
ingebracht vanuit een bekend punt met eenwillekeurige richting (keuze3
inbrengen nieuwe lijn)en dat lijnstuk isals nieuwe lijn opgenomen inde
omtrek van een kavel, dankan dekaveloppervlakteworden gewijzigd door
draaiing van het lijnstuk om het bekende punt.
Inparagraaf 5.3.2. iser opgewezen dat het mogelijk ismeerdere nieuwe
rechte lijnen na elkaar in tebrengen voordat wordt begonnen met het vormen
van kavels.Zolang deze lijnen niet met elkaar inverbinding staan, bijvoorbeeld evenwijdig lopen,kan dit zondermeer worden gedaan. Het heeft
echter geen nut een nieuwe lijn in te brengen dieaansluit op een al eerder
ingebrachte lijn diemoet worden verschoven om eenkavel, inwelks omtrek
hij voorkomt, een bepaalde oppervlakte tegeven.Door deverschuiving van
de ene lijn begint of eindigt de andere lijn niet meer op een bestaand
lijnstuk, waardoor de laatst ingebrachte lijn onbruikbaar wordt.

Nadat bij het vormen van een nieuwe kavel het kavelnummer is ingetoetst
komt de reeds inparagraaf 5.4.2.2. vermelde tekst ophet scherm:
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'Kavel ....metopp
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ha

Oppinare (goed=0,lijn+=1,-=2,punt+=3, -=4)'

Opdeplaatsenmetstippenindezetekststaanhetkavelnummerendeoppervlaktevandegevormdekavel.Degegevenaanwijzingbiedtdemogelijkheid
eenkeuzetemakentusseneenaantalhandelingendienodigzijnvoorhet
wijzigenvandeoppervlaktevandegevormdekavel.Eenuitzonderingvormt
hetintoetsenvan0<ret>,waarmeewordtaangegevendatdekaveloppervlakte
wordtgeaccepteerdzodatvervolgdkanwordenmetdebenodigdehandelingen
omdekavel inhetbestandoptenemen.Opdezeuitzonderingnawordtde
uitvoeringvanelkeanderegekozenhandelinggevolgddoorhetterugkeren
vandeaangegeventekstophetscherm.Erkandussteedsopnieuweenkeuze
uitdeverschillendehandelingenwordengemaakt.

Hetwijzigenvandeopervlaktevaneenkavelwordtuiteengezetmetbehulp
vandeinfiguur7aangegevenkavel14203.Dezekavelisgevormdmetinde
omtrekhetlijnstukKAalsnieuwingebrachtelijn.Doorditlijnstukevenwijdigteverschuivenkandeoppervlaktevandekavelwordenveranderd.
Steldatdeoppervlaktevandenieuwgevormdekavelisberekendop4,52ha,
terwijlhetdebedoelingwasdatdekavel9,50hagrootmoestzijn.Inde
praktijkzaleendergelijkgrootverschiltussendeberekendeengewenste
oppervlaktenietgauwvoorkomenomdatbijhetinbrengenvandenieuwelijn
deplaatsvandelijnwelzowordtgekozendatdegewensteoppervlakte
dichterwordtbenaderd. Inhetvoorbeeld isvoorditgroteoppervlakteverschilgekozenomallehandelingen,dieeventueelnodigzijn,tekunnen
aangeven.

Omdeoppervlaktevaneenkaveltewijzigenwordt,nahetverschijnenvan
deaangegevenaanduiding,degewensteoppervlakte inareningetoetst;in
hetvoorbeelddus950<ret>.Hetgevolghiervanisdathetalsnieuwelijn
indekavelomtrekopgenomenlijnstukvanhetschermverdwijntenhetverschovenlijnstukmeteenrodelijnwordtgetekend.Ophetschermkomende
regelstekstterug,waarinnudeoppervlaktestaatvermelddiedekavel
doordelijnverschuivingheeftgekregen.Alsdeverschuivingvanhetlijnstukniettegrootiszodathetverschoven lijnstukbeginteneindigtop
dezelfdelijnstukkenalshetoorspronkelijkelijnstukenbovendiendenieuw
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berekende oppervlakte overeenkomt met de ingetoetste oppervlakte, isde
bewerking klaar. Dekavel heeft de gewenste oppervlakte gekregen wat wordt
aangegeven door het intoetsen van 0<ret> als antwoord op de aanduiding op
het scherm, waarna het vormen van dekavel kanworden afgerond.

Het kan voorkomen dat een verschoven lijnstuk weliswaar begint en eindigt
opdezelfde lijnstukken als de oorspronkelijke lijn,maar dat de berekende
oppervlakte nog iets afwijkt van de gewente oppervlakte. Indat geval wordt
degewenste oppervlakte nogmaals ingetoetst, waarna het lijnstuk opnieuw
ietsverschuift en de regels tekst weer ophet scherm worden geschreven.
Meestal zal de opgegeven berekende oppervlakte nuwel gelijk zijn aande
gewenste oppervlakte, maar als dit niet het geval ismoet de procedure nog
een keer worden herhaald.

Inhet voorbeeld isde situatie wat ingewikkelder. Door het grote verschil
tussen de voor kavel 14203 berekende oppervlakte (4,52ha)en de gewenste
oppervlakte (9,50ha)moet het lijnstuk KAverworden verschoven. Daardoor
begint en eindigt het verschoven lijnstuk niet meer opdezelfde lijnstukken
alshet oorspronkelijke lijnstuk, maar opdeverlengdes van deze lijnstukken. Later zal indeze paragraaf worden aangegeven welke werkwijze wordt
gevolgd als slechts één uiteinde van het verschoven lijnstuk op eenverlengde eindigt; eerst wordt demeest uitgebreide vorm besproken.

Nahet intoetsen van degewenste oppervlakte (950<ret>)verdwijnt het
lijnstuk KA van het scherm enwordt met eenrode lijnkleur het verschoven
lijnstuk XY getekend. De bekende regels tekst worden op het scherm geschrevenmet daarin opgenomen denieuw berekende oppervlakte van dekavel.Deze
oppervlakte zegt echter niet veel omdat indekavelomtrek de punten KenA
zijn vervangen door depunten XenY. Deopdie manier ontstane veelhoek,
waarvan de oppervlakte isberekend, komt bepaald niet overeen met dekavel
diemoet worden gevormd. De juiste kavelomtrek moet dus nog tot standworden gebracht. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van dehandelingen die inde
ophet scherm aangegeven tekst 'Opp inare (goed=0.lijn +=1,-=2,punt
+=3, -=4)' zijn vermeld. Twee van demogelijke handelingen zijn al besproken; het opgeven van degewenste oppervlakte van dekavel en het door het
intoetsen van0 <ret> accepteren van dekaveloppervlakte. De vier resteren-
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dekeuzemogelijkhedenhebbenbetrekkingophetaangevenvaneennieuwe
beginen/ofeindlijnvooreenverschovenlijnstukenhettoevoegenvanpuntenaanofhetverwijderenvanpuntenuitdekaveiomtrek.Demeteen+
aangegevenmogelijkhedenzijnbestemdvoorhetgrotermakenvaneenkavel
endiemeteen-voorhetkleinermakenvaneenkavel.Inhetvoorbeeld
wordtdekavelgrotergemaaktenmoeteneennieuwebegin-eneindlijnvoor
hetverschovenlijnstukwordenaangegeven.Doordeaanwijzingophetscherm
tebeantwoordenmethet intoetsenvan1<ret>komendekruisdradenophet
schermwaarmeedeuiteindenvanbeidelijnstukkenkunnenwordenaangewezen.
IndefiguuristeziendatditdelijnstukkenMOenRPzijn.Bijhetaanwijzenvandezelijnstukkenmoeteenbepaaldevolgordeinachtwordengenomen.Begonnenwordtmethetlijnstukwaarophetpuntkomtteliggendat
overeenkomtmethetpuntdatalspuntvandenieuwelijnbijhetvormenvan
dekavelisaangewezen.HetpuntKisalspuntvandenieuwelijnaangewezentoenkavel 14203werdgevormd,duswordtbegonnenmethetaangevenvan
hetlijnstukMOdooreerstpuntMaantewijzen,toets1vandepuckinte
drukkenendaarnaopgelijkewijzepunt0aantegeven.Vervolgensworden
depuntenRenPaangewezen.Vandezelijnstukkenmoetenaltijdeerstde
puntenwordenaangewezendiehetdichtstbijdeoorspronkelijkingebrachte
nieuwelijnliggen.Nahetaanwijzenvandebeidelijnstukkenwordtophet
schermhetlijnstukXYvervangendoorhetlijnstukNQendebeideregels
tekstwordenopnieuwophetschermgeschreven.Ookdenuberekende
oppervlaktezegtnietveelomdatdekaveiomtreknognietcompleetis.Na
hetaanwijzenvandelijnstukkenMOenRPzijnindeeerderontstane
veelhoekdepuntenXenYvervangendoordepuntenNenQ,terwijldepuntenMenRaandeveelhoekzijntoegevoegd.Hettoevoegenvandezebeide
puntenaandeveelhoekisderedendatzebijhetaangevenvandelijnstukkenMOenRPalseerstepuntenmoetenwordenaangewezen.Aandenugevormde
veelhoekontbrekennogeenpaarpuntenomtotdegewenstekaveiomtrekte
komen;depuntenL,S,TenU.Hetopnemenvandezepuntenindekaveiomtrekwordtmogelijkgemaaktdoordeophetschermgeschreventekstte
beantwoordenmethetintoetsenvan3<ret>,watbetekentdataandeomtrek
vaneengrotertemakenkavelpuntenmoetenwordentoegevoegd.Ophet
schermkomtdandetekst:

'Punt+of-(BbijA(l),EbijA(2),nee=N)'
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Indeze tekst wordt met A(l)het uiteinde van hetverschoven lijnstuk
bedoeld dat als eerste punt indekavelomtrek isopgenomen (punt N)enmet
A(2)het andere uiteinde van dat lijnstuk (punt Q).Met 'BbijA(l)'wordt
bedoeld dat B <ret> moet worden ingetoetst alseen punt inde kavelomtrek
moet worden opgenomen (of er uit verwijderd)dat zich aan dezijde van de
kavel bevindt waar het puntA(l) ligt, terwijl 'Ebij A(2)' aangeeft dat na
het intoetsen van E <ret> een punt aan deanderekant van dekavel kanworden toegevoegd (ofverwijderd). Inhet voorbeeld ligt opdiemanier punt L
bijA(l)en depunten S, TenUbijA(2).Om punt L in dekavelomtrek opte
nemen wordt dus B<ret> ingetoetst, de kruisdraden verschijnen ophet scherm
waarmee het punt wordt aangewezen en toets 1vandepuck wordt ingedrukt.
Nadat een punt isaangewezen verschijnt dezelfde tekst weer ophet scherm,
zodat voordat een volgend punt kan worden aangewezen eerst met eenBof een
Emoet worden aangegeven aanwelke zijde van dekavel dat punt ligt.
Voordat de punten S, TenUworden aangewezen, wordt daarom telkens E<ret>
ingetoetst. Devolgorde waarin deze punten moetenworden aangewezen isvanaf de oorspronkelijk ingebrachte nieuwe lijn naar het verschoven lijnstuk.
Als eerste punt van de serie wordt dus punt Uaangewezen, vervolgens punt T
en ten slotte punt S.Nadat alle benodigde punten zijn aangewezen wordt de
tekst beantwoord met het intoetsen van N <ret>, waarna de twee regels tekst
met kavelnummer, kaveloppervlakte enmogelijk teverrichten handelingen op
het scherm verschijnen. De opgegeven berekende kaveloppervlakte isdievan
denu complete kavel,maar deze oppervlakte zal zelden overeenkomen met de
ingetoetste gewenste oppervlakte.Daarom wordt degewenste oppervlakte
nogmaals ingetoetst, waardoor het lijnstuk verschuift en de bijbehorende
oppervlakte ophet scherm wordt geschreven. Inextreme gevallen ishet
mogelijk dat door deze laatste verschuiving het lijnstuk niet meer begint
en/of eindigt opdeeerder aangewezen begin-en/of eindlijn.De procedure
van het aanwijzen van een nieuwe begin- en/of eindlijn en het eventueel
toevoegen van punten aan dekavelomtrek moet danworden herhaald. Als eenmaal de gewenste kaveloppervlakte is bereikt wordt dit aangegeven door de
tekst ophet scherm tebeantwoorden met het intoetsen van 0<ret>, waarna
het vormen van dekavel op de aangegeven wijzewordt afgerond.

Debeschreven handelingen voor het wijzigen vandekaveloppervlakte zijn
beknopt weergegeven inbijlage 6onder depunten 5tot enmet 10.
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Inhet voorbeeld iservan uitgegaan dat zowel het lijnstuk waar hetverschoven lijnstuk opmoet beginnen alshet lijnstuk waar het opmoet eindigenmoeten worden aangewezen. Hetkan echter voorkomen dat slechts één
van beide lijnstukken hoeft teworden aangewezen omdat het nieuwe lijnstuk
wel buiten het ene oorspronkelijk aangewezen lijnstuk isverschoven,maar
niet buiten hetandere lijnstuk. Indat gevalwordt, inplaats van het lijnstuk datniet hoeft teworden aangewezen,eenwillekeurig in coördinaten
bekend punt tweemaal aangewezen. Inhet voorbeeld zou zich een dergelijke
situatie hebbenkunnen voordoen als het nieuw ingebrachte lijnstuk KA over
een geringe afstand was verschoven. Het verschoven lijnstuk kandan nog
steeds beginnen op lijnstuk JL,maar eindigen ophetverlengde van lijnstuk
BU ter hoogte van lijnstuk UT.Een nieuw beginlijnstuk isnuniet nodig,
zodat een bekend punt,bijvoorbeeld U, tweemaal wordt aangewezen, gevolgd
door het aanwijzen van depunten UenT om aan tegeven dat het verschoven
lijnstuk moet eindigen op lijnstukUT.

Indien inde omtrek van eenkavel,die een bepaalde oppervlakte moet krijgen, de teverschuiven nieuw ingebrachte lijn een geknikte lijn is,zijn de
uit tevoeren handelingen hetzelfde als bijeen nieuw ingebrachte rechte
lijn. Ook nuwordt de gewenste oppervlakte ingetoetst waardoor de lijn
verschuift,waarna indien dit nodig iskan worden aangegeven dat een nieuwe
begin- en/of eindlijn moetworden aangewezen.Na het aanwijzen van deze
lijnen verloopt de procedure ietsanders.Direct wordt ophet scherm de
vraag gesteld:

'Punt toevoegen ofweghalen (+=3,-=4,nee=0)'

Als geen punten aan dekavelomtrek moetenworden toegevoegd of eruit moetenworden verwijderd wordt 0 <ret> ingetoetst,waarna verder alles op
dezelfde manier verloopt als bijeen recht lijnstuk.Moet een punt aan de
kavelomtrek worden toegevoegd, danwordt 3 <ret> ingetoetst waardoor ophet
scherm komt testaan:

'BijA(1)=B, BijA(0)=E,Nee=N'

Een gelijksoortige tekst komt op het scherm bijhet verschuiven van een
recht lijnstuk,met ditverschil dat nuA(0)inplaats vanA(2) isgebruikt.
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Inbeide gevallen wordt het punt van deverschoven lijn bedoeld dat niet
als eerste punt indekavelomtrek isopgenomen. Bij het rechte lijnstuk weet
men dat dit het tweede punt in dekavelomtrek is (vandaar A(2)als aanduiding), maar bijeen geknikte lijn kan het aantal punten variëren zodat A(0)
als aanduiding is gebruikt.

Tot nu toe isaangegeven opwelke wijze een nieuw gevormde kavel kan worden
vergroot om degewenste oppervlakte tekrijgen. Het kan natuurlijk ookvoorkomen dat dekavel daarvoor moet worden verkleind. Dewerkwijze blijft dan
praktisch hetzelfde. Het enige verschil isdat devragen die bij het vergroten van eenkavel met het intoetsen van 1<ret> (aanwijzen begin-en/of
eindlijnstuk)en 3<ret> (toevoegen punten aan deomtrek)werden beantwoord, bijhet verkleinen met het intoetsen van respectievelijk 2<ret> en
4 <ret> (verwijderen punten uit de omtrek)worden beantwoord. Evenals bij
het vergroten van dekavel moet ook bijhet verkleinen er opworden gelet
dat de volgorde waarin de uiteinden vande lijnstukken en deuit de kavelomtrek teverwijderen punten worden aangewezen, gerekend wordt vanaf de
oorspronkelijk ingebrachte nieuwe lijn.Zoals bijhet vergroten de eerst
aangewezen uiteinden van het nieuw aangegeven begin- en eindlijnstukautomatisch indekavelomtrek worden opgenomen, worden deze punten bij het verkleinen automatisch uit dekavelomtrek verwijderd.

5.5.VERWIJDEREN VAN KAVELS

Wanneer voor een gebied met een grafisch beeldscherm een toedelingsplan
wordt getekend, wordt begonnen met een gegevensbestand van de bestaande
toestand dat de coördinaten van deomtrekspuntenvan dekavels en enige
gegevens per kavel bevat. Inhet programma worden deze gegevens in arrays
ingelezen, zodat ze snel toegankelijk zijnophetmoment dat men ze nodig
heeft. Het vormen van nieuwe kavels,zoals dit indevorige paragraaf is
besproken, heeft tot gevolg dat degegevens van deze kavels aan de arrays
worden toegevoegd. Vaak zullen denummers van denieuw gevormde kavels ook
bijde bestaande kavels voorkomen, waardoor nahet opnemen van een nieuwe
kavel inhet bestand eenzelfde kavelnummer tweemaal voorkomt. In sommige
gevallen kan het belangrijk zijn dat men zichdeze werkwijze realiseert als
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eenkavel uit het bestand moet worden verwijderd. Welke gevallen dit zijn
wordt inhet gedeelte van deze paragraaf aangegevenwaar de handelingen
voor het verwijderen van kavelsworden besproken.

Nadat een kavel isgevormd en degegevens ervan inhet bestand zijnopgenomen, verschijnt ophet scherm deregel:

'Kavel verwijderen'

Inhet schema istezien dat ookvanuit andereplaatsen inhet programma
naar deze regel kanworden gesprongen.Tijdenshetwerken zal vandeze
sprongen regelmatig gebruik worden gemaakt,omdat op dit punt vanhet programma niet alleen demogelijkheid wordt geboden eenkavel uit het bestand
teverwijderen maar dat tevens voor een aantal andere handelingen kanwordengekozen.Met het schrijven van de regel tekst zijnook de kruisdraden
ophet scherm verschenen. Door met dekruisdraden inhet menu éénvan de
volgende letters aan tegeven kan eenkeuze uit demogelijke handelingen
worden gemaakt.

L -erwordt naar het punt inhet programma gegaan waar gekozen kan worden
voor het inbrengen van een nieuwe lijnofhet uitvoeren van éénvan de
anderemogelijke handelingen (zieparagraaf 5.2.)
A -deadministratie kanworden geraadpleegd (zieparagraaf 5.6.)
S -het programma wordt gestopt zonder dathet sinds het starten
uitgevoerde werk wordt bewaard (zieparagraaf 5.7.)
F -het programmawordt gestopt nadat eerst nieuwe files zijn aangemaakt
(zie paragraaf 5.7.)
G -het scherm wordt schoongemaakt enhet gehele gebied wordt ophet
scherm gebracht.De tekening is tot opditmoment bijgewerkt,wat
betekent dat nieuw gevormde kavels er invoorkomen en verwijderde
kavels niet meer worden afgebeeld.
K -als eenvergroting ophet scherm aanwezig iswordt deze opnieuw
getekend. Ook nuworden nieuw gevormde enverwijderde kavels inde
tekening verwerkt.
V - inhet programma wordt naar het punt gegaan waar eennieuwekavel kan
worden gevormd of voor een andere handeling kanworden gekozen (zie
paragrafen 5.3.3. en5.4.2.)
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Het verwijderen van eenkavel uit het bestand gaat zeer eenvoudig.De
kruisdraden worden ingesteld ophet centrumpunt van de te verwijderen
kavel.Dit punt ishet gemakkelijkst tevinden als dekavelnummers ophet
scherm zijn geschreven. Het punt bevindt zich aan de linkeronderkant van
het eerste cijfer van het volgnummer van dekavel.Bijvoorbeeld isbij
kavelnummer 12605 het centrumpunt tevinden aan de linkeronderkant vande
0. Zodra dekruisdraden het centrumpunt van dekavel aanwijzen wordt toets
1van de puck ingedrukt, waardoor de coördinaten vanhet aangewezen punt
worden geregistreerd. Deze coördinaten worden met een ruime tolerans vergelekenmet de coördinaten van de centrumpunten van dekavels om te bepalen
welke kavel is aangewezen. Van de gevonden kavel wordt het nummer in blauw
overschreven en de omtrek met een blauwe lijnkleur aangegeven. Indien in
het bestand geenkavel isgevonden waarvan de coördinaten van het centrumpunt met deaan het scherm ontleende coördinaten overeenkomen, wordt ophet
scherm 'Punt opnieuw' geschreven enklinkt een extrabeltoon. Het centrumpunt van dekavel moet dannogmaals, en nauwkeuriger, worden aangewezen.
Nadat het nummer en deomtrek van dekavel ophet scherm in blauw zijn
aangegeven, verschijnt ophet scherm devraag:

'Juiste kavel? ja=J nee=N'

Devraag wordt met het intoetsen van J <ret> beantwoord als uit de tekening
blijkt dat inderdaad dekavel die menwil verwijderen is geselecteerd,
waarna de gegevens van dekavel uit het bestand worden verwijderd. De
omtrek van dekavel wordt dan weer met een groene lijnkleur getekend, maar
het kavelnummer blijft in blauw staan. Blijkt uit detekening dat niet de
gewenste kavel isgeselecteerd, ofdat men dekavel toch niet wil verwijderen, danwordt devraag beantwoord met het intoetsen van N <ret>.
Kavelnummer enkavelomtrekkomen dan beide weer indeoorspronkelijke kleur
ophet scherm en aan het bestand wordt niets gewijzigd. Ongeacht het antwoord dat opde gestelde vraag wordt gegeven verschijnt daarna weer de
tekst 'Kavel verwijderen' ophet scherm. Men heeft dande gelegenheid
verder te gaan met het verwijderen van kavels of tekiezen voor een vande
andere mogelijke handelingen.

Ermoet wel opworden gelet dat eenkavel niet tevroeg uit het bestand
wordt verwijderd. Pas als de omtrekspunten van eenkavel zijn opgenomen
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inde omtrek van een nieuwe kavel of als de lijnstukken diedoor die punten
worden bepaald nietmeer op het scherm hoeven teworden getekend, kan de
kavel worden verwijderd. In feite betekent dit dat kavels paskunnen worden
verwijderd als zevolledig binnen nieuw gevormde kavels zijnkomen te liggen.

Inhet voorgaande iser al opgewezen dat het,door het vormen van nieuwe
kavels, kan gebeuren dat een bepaald kavelnummer tweemaal inhet bestand
voorkomt. Indie situatie ishet alleen mogelijk de tot de bestaande toestand behorende kavel met het betreffende nummer teverwijderen. Wil men de
nieuw gevormde kavel verwijderen en daartoe het centrumpunt van diekavel
aanwijzen, dan heeft dit tot gevolg dat wel het aangegeven kavelnummer in
blauw ophet scherm komt maar de omtrek van dekavel inde bestaande toestand inblauw wordt getekend, indien deze kavel tenminste opdeophet
scherm aanwezige vergroting voorkomt.De vraag ophet scherm of de juiste
kavel isaangewezen moet dan met N <ret> worden beantwoord omdat anders
dekavelgegevens van de aangewezen nieuw gevormde kavel en de coördinaten
van de kavel indebestaande toestand uit het bestand verdwijnen. Dit
wordt veroorzaakt doordat inde arrays met kavelgegevens de kavel wordt
opgezocht met behulp van de coördinaten van het centrumpunt. Inde arrays
met coördinaten van deomtrekspunten van dekavelswordt dekavel met
behulp van het kavelnummer opgezocht,waardoor altijd de gegevens van de
kavel die het eerste voorkomt worden gevonden endat isdekavel inde
bestaande toestand. Het isnatuurlijk wel mogelijk nieuw gevormde kavels
zonder ongelukken uithet bestand teverwijderen,omdat anders foutief
gevormde kavels oftoedelingen waar men niet zogelukkig mee is inhet
bestand blijven zitten.

Voor het herstellen van fouten bijhet vormen vankavels bestaan,afhankelijk van de fase waarin men bijhet vormen is,meerdere mogelijkheden. In
paragraaf 5.4.2. isal aangegeven dat het maken van een fout tijdens het
digitaliseren van dekavelomtrek kanworden hersteld door viahetmenu een
F aan te geven,waarna men opnieuw kan beginnen met het vormenvan de
kavel. Wordt een fout pas ontdekt nadat het digitaliseren isbeëindigd maar
voordat het kavelnummer is ingetoetst,danwordt inplaats van het eigenlijke kavelnummer een fantasienummer ingetoetst waarvan men zeker isdat
het maar eenmaal inhet bestand voorkomt; bijvoorbeeld 99999.
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Als dan ook noghet centrumpunt opeen gemakkelijk terug tevinden plaats
wordt aangewezen, kan dekavel meteen na het verschijnen van de mededeling
'Kavel verwijderen' uit het bestand worden gehaald. Het opdeze manier
werken met een fantasienummer kan ook gemakkelijk zijn als bij voorbeeld
een gebied met een bepaalde oppervlakte moet worden uitgezet waarin meerderekavels moeten komen te liggen. Zodra deze kavels zijn gevormd kan dan
het gebied worden verwijderd door het fantasienummer aan tewijzen.

Indien pas nadat het kavelnummer is ingetoetst wordt bemerkt dat een kavel
foutief isgevormd, kan dekavel niet direct worden verwijderd als dekavel
met hetzelfde nummer inde bestaande toestand nog bestaat.De eerder genoemde situatie dat een kavelnummer tweemaal inhet bestand voorkomt doet
zich dan voor.Dekavel moet dan nogmaals en nu opde juiste manier worden
gevormd en inhet bestand opgenomen, waardoor hetzelfde kavelnummer driemaal in het bestand komt te staan.De foutief gevormde kavel kan dan opde
aangegeven wijze worden aangewezen en uit het bestand worden verwijderd.
Het verdient aanbeveling de foutieve kavel direct na het vormen vande
juiste kavel uit het bestand teverwijderen omdat dekavel met hetzelfde
nummer in debestaande toestand niet kanworden verwijderd zolang het kavelnummer driemaal inhet bestand voorkomt. Wanneer een kavelnummer driemaal in de arrays met coördinaten van omtrekspunten van dekavels voorkomt,
worden de gegevens van dekavel die men als tweede inde arrays tegenkomt,
dus de foutief gevormde kavel, uit het bestand verwijderd.

Dewerkwijze voor het verwijderen van een foutief gevormde kavel moet eveneens worden toegepast indien men een toedeling wil wijzigen en de kavel
met hetzelfde nummer in de bestaande toestand nogvoorkomt. Eerst wordt dan
dekavel opnieuw gevormd en direct daarna de oorspronkelijk gevormde kavel
verwijderd.

5.6.ADMINISTRATIE INZIEN

Het inzien van deadministratie kan.zoals inhet schema iste zien, vanaf
een drietal plaatsen inhet programma worden opgeroepen. Wanneer op één van
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deze plaatsen wordt aangegeven dat deadministratie moetworden geraadpleegd, wordt het scherm schoongemaakt en verschijnt devraag:

'Vanwelk bedrijf de gegevens ?'

Devraagmoet worden beantwoord met het intoetsen van het nummer van het
bedrijf waarvan men de administratie wil bekijken,waarbijzowel het doorlopende volgnummer dat het bedrijf inhet systeem heeft gekregen als het
CIN nummer magworden gebruikt. Het intoetsenvan een niet bestaand bedrijfsnummer wordt op het scherm aangegeven met de aanwijzing:

'Bedrijf bestaat niet'

Direct na deze regel wordt opnieuw devraag gesteld van welk bedrijf de
gegevensmoeten worden geraadpleegd.

Het intoetsen van een bedrijfsnummer heeft totgevolg dat ophet scherm een
tabel verschijnt. Stel dat degegevens van bedrijf 21 (ofCIN nummer
7190231)worden gevraagd, dankan detabel er alsvolgt uitzien:

Bedrijf: 7190231 ( 21)

Toe te delen

: Niet uitruilbaar

Uitruilbaar

2.15 ha invak 12

6.21 ha invak 12

3.61 ha invak 14

3.87 ha invak 11

1.98 ha invak 10

Reeds toegedeeld

Nog toe te delen

kavel

2101

8.36 ha

kavel

2102

3.61 ha

5.85 ha

Inde tabel wordt eerst aangegeven inwelke vakken bepaalde oppervlakten
aanhet bedrijf moetenworden toegedeeld. Deze toe tedelen oppervlakten
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zijn gesplitst inniet uitruilbare kavels en toedelingen die als resultaat
vande optimaliseringsberekening zijnverkregen. Daarna vermeldt de tabel
welke kavels,met hun oppervlakten, reeds aan het bedrijf zijn toegedeeld.
Alser noggeenkavels aan het bedrijf zijn toegedeeld komt opdeze plaats
'Nogniets toegedeeld' te staan.Tenslotte staat inde tabel welkeoppervlakte nog aan het bedrijf moet worden toegedeeld.

Bijde reeds toegedeelde kavels staat niet aangegeven inwelk vak zezijn
toegedeeld. Dit isachterwege gelaten omdat regelmatig kavels zullen worden
toegedeeld inandere vakken dan diewaar een bepaalde toedeling staataangegeven. Bovendien kan het voorkomen datkavels inmeerdere vakkenkomen te
liggen. Ook zonder aan tegeven inwelk vak een toegedeelde kavel ligt,is
uit de tabel meestal wel op temakenwelke toedelingen al zijn gerealiseerd.
Inhet gegeven voorbeeld ishet duidelijk datkavel 2101 deniet uitruilbare oppervlakte en de toedeling invak 12omvat, terwijl kavel 2102overeenkomt met deniet uitruilbare oppervlakte invak 14.De nog toe tedelen
5.85 habestaat dus uit de toedeling invak 11endeniet uitruilbareoppervlakte invak10.

Nadat de tabel met gegevens van een bedrijf ophet scherm isgekomen,wordt
meteen weer devraag 'Vanwelk bedrijf degegevens ?' gesteld. De gegevens
van een volgend bedrijf kunnen danworden opgevraagd door het betreffende
bedrijfsnummer in te toetsen,of het inzien van deadministratie kan worden
gestopt door -1 <ret> intetoetsen.Als het inzienvan de administratie
wordt gestopt,komen dekruisdraden en het menu ophet scherm ende tekst
'Kavel verwijderen'. Hetverwijderen vankavels isnunietmogelijk omdat
ergeen tekening op het scherm aanwezig is,maar met behulp van het menu
kanwel worden gekozen voor eenvan de andere mogelijke handelingen zoals
die inparagraaf 5.5. zijn beschreven.

5.7. FILESAANMAKEN EN STOPPEN VAN HET PROGRAMMA

Wanneer het programma wordt gestart worden de benodigde gegevens vanop
schijf aanwezige files in arrays ingelezen. Tijdenshetwerken methet
programma worden aan deze arrays degegevens van nieuwgevormde kavels
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toegevoegd en dievan tevervallen kavels eruitverwijderd. Om dituitgevoerde werk niet verloren te laten gaan ishet nodig de inde arraysaanwezige gegevens innieuwe files op schijf vast te leggen voordat het programma wordt gestopt. Op een tweetal plaatsen inhet programma wordt de
mogelijkheid geboden nieuwe files aan temaken,zoals inhet schema is
terug tevinden.Na het aanmaken van de nieuwe fileswordt het programma
gestopt.

Het programma kan ookworden gestopt zonder dat nieuwe fileswordenaangemaakt,waarvoor opdrie plaatsen inhet programma degelegenheid wordt
gegeven.Het opdeze manier beëindigen vanhetprogramma betekent dat het
werk, dat sinds het starten van het programma isuitgevoerd, verloren gaat.
Stoppen van het programma op deze wijze heeft daarom alleen zin als er nog
geenwerk isverricht datmoetworden bewaard ofalser teveel foutieve
handelingen zijn verricht zodat beter opnieuwkanworden begonnen.

Het aanmaken van nieuwe files houdt in datnieuweversies van bestaande
files ontstaan. Om niet onnodig schijfruimte intenemen ishet wenselijk,
zeker bijgrote gebieden, regelmatig oude versiesvan de files met een
purge opdracht vande schijf te verwijderen.
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BEREKENEN KAVELAFSTANDEN
(programma KAVAF)

Voor het berekenen van deafstanden van de bedrijfsgebouwen tot de bijde
bedrijven behorende kavels via dekortste route langs het wegennet
(kavelafstanden) ishet programma KAVAF beschikbaar. InBijlage 1isaangegeven welke gegevens als invoer voor het programma zijn benodigd. De files
die deze gegevens bevatten zijn alle op schijf aanwezig nadat de toedeling
met het programma TEKTOE volledig is ingeschetst en dus ook het programma
FIMA is uitgevoerd.

Het programma wordt verwerkt door dit aan tegevenmet behulpvan hetmenu
(keuze 3)dat met de inhoofdstuk 3beschreven command file op het scherm
wordt gebracht. Het programma wordt dan indeslowbatch geplaatst.De output van het programma bestaat uit de files *.KAF en *.TXT. De eerste file
bevat de berekende kavelafstanden en dient alsgegeven ineen volgend
programma. De file *.TXT isals printfile bedoeld diebehalve de berekende
kavelafstanden ook eventuele foutmeldingen bevat.Het is debedoeling dat
de filemet een gebruikelijke printopdracht naardegewenste printer wordt
gestuurd. Indien devoorgaande programma's opdejuiste wijze zijn verwerkt
zal de filegeen foutmeldingen bevatten.Mochten er toch fouten zijn
geconstateerd danmoeten onvolkomenheden indegegevensworden verbeterd,
waarvoor geen algemene richtlijnen kunnenworden gegeven.
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A A N G E V E N
L E N

B E D R I J F S K A V E L S

I N V O E R

( p r o g r a m m a

V O O R

E N

B E R E K E N E N

S A M E N S T E L K E N G E T A L L E N

I N K L E U R )

Demeestegegevenswelkebenodigd zijnvoorhetberekenenvanbedrijfsgegevensenverkavelingskenmerkenvanhetgetekendetoedelingsplan zijn,nahet
verwerkenvandevoorgaandeprogramma's,bekend.Alleenmoetnogwordenaangegevenwelkekavelssamenbedrijfskavelsvormen.Hiervoorishetprogramma
INKLEURsamengesteld,waarmeebovendienalleperkavelbeschikbaregegevens
wordensamengebracht ineenfilediedaarnaalsinvoerdientbijhetberekenenvandekengetallen.Hetprogrammawerktinteractiefengebruiktgrafischeoutput,zodathetmoetwordenverwerktopeenTektronixgrafische
kleurenterminal (4111ofeendaarmeecompatible type). Startenvanhet
programmageschiedtviahetmenu (keuze4)datmetdeinhoofdstuk3beschrevencommand fileophetschermwordtgebracht.

Dewerkwijzevanhetprogrammabestaatuithetophetschermtekenenvan
allekavelsvaneenoptegevenbedrijfenhetwegennet,waarnadegelegenheidwordtgebodenvoorelkekavelhetbedrijfskavelnummerintetoetsen. Nadathetprogramma isgestartwordtophetschermdevraaggesteld:

'Iseralinhetgebiedgewerkt? (J/N)'
Indienmethetprogrammanognietinhetgebied isgewerktwordtdevraag
beantwoordmethetintoetsenvanN<ret>.Iseralwel inhetgebiedgewerkt,dusalsvooreenaantalbedrijvendebedrijfskavelnummerszijnaangegeven,danwordtdevraagbeantwoordmethetintoetsenvanJ<ret>.
Alleenwanneerditlaatsteantwoordwordtgegevenverschijntophetscherm
demededeling:

'Hetlaatstebedrijfis :

(...)'

OpdeplaatsvandepuntjeswordenhetCINnummerenhetdoorlopendenummer
gegevenvanhetlaatstebedrijfwaarvandekavelseenbedrijfskavelnummer
hebbengekregentijdensdevorigemaaldatmethetprogramma isgewerkt.
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Er van uitgaande dat de bedrijven involgorde van de doorlopendebedrijfsnummers worden afgewerkt,weet men danmet welk bedrijf verder moet worden
gewerkt. Hierna,ofmeteen nadat isaangegeven dat voor deeerste maal in
het gebied wordt gewerkt,wordt ophet scherm gevraagd:

'Welk bedrijf tekenen ?'

Devraagwordt beantwoord met het intoetsenvan het doorlopende nummer van
het bedrijf waarvan dekavels ophet scherm moeten worden getekend. Als bij
het intoetsen een foutwordt gemaaktwaardoor een niet bestaand bedrijfsnummer wordt opgegeven, verschijnt ophet scherm demelding:

'Opgegeven bedrijf bestaatniet'

Demeldingwordt gevolgd door het opnieuw stellen van devraagwelk bedrijf
moet worden getekend.Wordt eenwel bestaand bedrijfsnummer ingetoetst,dan
verschijnt ophet scherm een tekeningwaarvan inFig. 9een voorbeeld is
gegeven. Inde figuur zijn dekavelsvanbedrijf 43 aangegeven enhetwegennet, verdeeld inverharde wegen (volle lijn), semi-verhardewegen (lijnmet
lange strepen)enonverharde wegen (lijnmetkorte strepen). Op
het scherm wordenkleuren gebruikt omkavelgrenzen en dediverse wegsoorten
teonderscheiden.Kavelgrenzen wordenmeteengroene lijn aangegeven,
verharde wegenmet een rodevolle lijn,semi-verharde wegenmet een oranje
streep-stip lijnenonverhardewegenmet eengele streeplijn.
Nadat de tekeningophet scherm isverschenen wordt de gelegenheid
geboden voor elkekavel het bedrijfskavelnummer optegeven door het
beantwoorden van de,voor elkekavel herhaalde,vraag:

'Bedrijfskavelnummervankavel :

Opde plaats vandepuntjes staat eenkavelnummer vermeld. Niet altijd
worden dekavelsvan een bedrijf innumerieke volgorde afgehandeld. Het is
daarom wenselijk,voordat met het beantwoorden van devragenwordtbegonnen, eerst naar detekening tekijken omtebepalen welk bedrijfskavelnummer de diverse kavelsmoetenkrijgen. Inhet inFig. 9gegeven voorbeeld
komen vier kavelsvan bedrijf 43voor.
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Fig. 9. Weergave vanhet scherm waarop dekavels van een bedrijf zijn
getekend voor het aangeven van debedrijfskavelnummers

Uit de tekening blijkt dat alleen dekavels 4301 en4304 samen een
bedrijfskavel vormen,die dusbeiden het bedrijfskavelnummer 1krijgen
omdat dehuiskavel er bijbetrokken is.Dekavels 4302en 4303kunnen dan
respectievelijk debedrijfskavelnummers 2en3krijgen.Wordt nu ophet
scherm eerst naar hetbedrijfskavelnummer vankavel 4303 gevraagd, danweet
men dat de vraagmet het intoetsen van 3<ret>kanworden beantwoord zonder
in deproblemen tekomen.Let er op dat het antwoord alleen uit het enkele
volgnummer bestaat.Nadat aan alle kavels vanhet bedrijf eenbedrijfskavelnummer is toegekend,wordt opnieuw devraaggesteld vanwelk bedrijf de
kavels moeten worden getekend. Op diemanier kunnen successievelijk alle
bedrijven worden afgewerkt.

Het programma wordt gestopt door devraagvanwelk bedrijf dekavels moeten
worden getekend tebeantwoorden met het intoetsen van -1 <ret>.De output
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van het programma bestaat uit een filewaarop per kavel devoor hetberekenen van dekengetallen benodigde gegevens staan.Deeerstemaal datmet het
programma ineen gebied wordt gewerkt,wordt deze filenieuwaangemaakt.
Wanneer al eerder met het programma inhet gebied isgewerkt,wordt een
nieuwe versie van de file aangemaakt waarop eerst degegevens van dekavels
van de reeds behandelde bedrijven worden geschreven. De gegevens van de
kavels van debedrijven dievervolgens worden behandeld worden aan de file
toegevoegd.
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B E R E K E N E N
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K E N G E T A L L E N

( p r o g r a m m a

K E N G E T )

Voorhetberekenenvanbedrijfsgegevensenverkavelingskenmerkenvanhet
getekendetoedelingsplanishetprogrammaKENGETbeschikbaar.Evenalsde
voorgaandeprogramma'swordtookditprogrammaaangeroepenmetbehulpvan
hetmenu (keuze5)datmetdeinhoofdstuk3beschrevencommandfileophet
schermwordtgebracht.Hetprogrammawordtdanvoorverwerkingindeslowbatchgeplaatst.Defilesdiealsinputvoorhetprogrammadienenzijnop
schijfbeschikbaar indiendevorigeprogramma'sallenzijnverwerkt.

Deoutputvanhetprogrammabestaatuitdriefiles.Tweevandezefiles
(*.BBLen*.KTO)zijnbestemdomeventueeltegebruikenalsAGREVALophet
gebiedwordttoegepast.Dederdefile(*.OUT)bevatdetabellenmetbedrijfsgegevensenverkavelingskenmerken.Dezefilemoetmetdegebruikelijkeprintopdrachtnaardegewensteprinterwordengestuurd.
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grootte van het gebied en de schaal waarop menwil dat dekaarten getekend
worden. Bijhet tekenen van dekaarten moet ervoor worden gezorgd datvoor
pen 1een zwarte penwordt gebruikt en voor pen 2een rodepen.

Het laatste programma van deze groep ishet programma DIG (keuze 10).Met
dit programma worden depiotfiles aangemaakt die dienen voor het maken van
kleine kaartjes waar het DIGTOP bestand opwordt getekend met daar overheen
dekavels van de bestaande toestand. De afmeting van dekaartjes is zodanig
gekozen dat zepassen ophet tablet 4957 dat op deTektronix 4111 isaangesloten. Tijdens het inschetsen van de toedeling kunnen vanaf deze kaartjes
topografische scheidingen worden gedigitaliseerd die daarnaworden opgenomen inkavelomtrekken.Dekaartjes worden met eenruime overlap getekend,
zodat een tedigitaliseren grens praktisch altijd inzijn geheel opeen
kaartje voorkomt. Evenals bijdevorige programma'smoet bijhet tekenen
pen 1een zwarte en pen 2een rode pen zijn.

9.3. KAARTEN TOEDELING

Voor het vervaardigen van kaarten van het ingeschetste toedelingsplan zijn
vier programma's beschikbaar. Twee daarvan dienen voor het aanmaken vande
benodigde ARC/INFO bestanden. Het Fortran programma CONVTOE (keuze 2)zet
filesmet gegevens om invoorARC/INFO leesbare files,waarna met het in
AML geschreven programma ARCTOE (keuze 4)deARC/INFO bestandenwordenaangemaakt. Het zal duidelijk zijn dat eerst programma CONVTOE en daarna programma ARCTOEmoet worden verwerkt.De beide andere,inAML geschreven,
programma's zorgen voor het aanmaken van piotfiles waarmee dekaartenkunnenworden getekend.

Het programma NIET (keuze 8)maakt één ofmeerdere piotfiles voor hettekenenvankaarten waarop dekavels van de bestaande toestand en de toedeling
staan, terwijl bovendien degrond die aan de oorspronkelijkegebruiker is
toegedeeld (dusniet isuitgeruild)gearceerd wordt aangegeven.Bijhet
tekenen van dekaarten moet pen 1zwart,pen 2rood enpen 3groenzijn.

Ten slotte zorgt het programma TOPO (keuze 9)voor het aanmaken van piotfileswaarmee het getekende toedelingsplan opbestaande kaarten met een

72

NOTA/1968

topografische ondergrond wordt getekend. Alskaarten met topografische
ondergrond kanworden gebruik gemaakt van dedoor de CIN geleverde DIGTOP
kaarten,maar het iseventueel ookmogelijk topografische schetsbladen te
gebruiken. Indit laatste geval moet er rekening mee worden gehouden datde
naam vanhet gebied niet op dekaart voorkomt eneen tekst 'Proeftoedeling'
op eenwat vreemde plaats komt te staan ofbuiten dekaart valt.Voor het
tekenen van dezekaarten wordt alleen een zwarte pen (pen 1)gebruikt.
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PROGRAMMA'S VOOR HET INSCHETSEN VAN EEN TOEDELINGSPLAN MET BEHULP VAN EEN
GRAFISCH BEELDSCHERM EN HETBEREKENEN VAN BEDRIJFSECONOMISCHE KENGETALLEN
VAN HETGETEKENDE PLAN

De *inde filenamen staat voor de,eventueel afgekorte, gebiedsnaam,
tenzij isaangegeven dat een andere naam wordt gebruikt.

FIMA

Aanmaken van filesmet gegevens voorhet inschetsen vanhet
toedelingsplan uit files die zijn ontleend aan eenmet behulp
van digitalisering vervaardigde CIN envervaardigen van tabellen
met toedelingen per vak en per bedrijf uitgaande van eentoedelingsberekening met INTOVOL.

Inputfiles met CIN naam tussenhaakjes:
FOR003.DAT -Filemet gebiedsnaam die in deverdere filenamen
wordt gebruikt.
*.PPi -coördinaten kavelgrenzen en ontsluitingsroutes
(PP****.DAT)
Erkunnen meerdere files PP zijn (i=1-n ) .
*.ORG -per record diverse gegevens van eenkavel (***.ORG).
*.BNA -per bedrijf o.a. eenverwijzing naar *.ORG (BEDRNA.DAT).
*.ROU -per bedrijf o.a. de coördinaten van het bedrijfsgebouw
enhet punt indeweg bijhet bedrijfsgebouw (***.ROU).
*.WP -coördinaten wegennet (WP****.DAT).
*.TOE -aan INTOVOL ontleende filemet berekende toedeling.
*.BGE -Bedrijfsgegevens input CIN(***.BED)
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(vervolg bijlagei;

Outputfiles:
*.COR -coördinaten van dekavelgrenzen.
*.KVE -per kavel de coördinaten van het centrumpunt, de
oppervlakte en eventueel de coördinaten vanhet
bedrijfsgebouw.
*.NET -direct access filemet de coördinaten van het wegennet.
*.NUM -verwijzing tussen doorlopende nummering en CIN nummers.
*.BED -coördinaten van punten inhet wegennet waar vanaf de
bedrijfsgebouwen dewegwordt bereikt.
*.BTG -per bedrijf deelgebiednummer, bedrijfsgrootteklasseen
bedrijfsoppervlakte.
*.MAT -een record met gebiedsnaan, het nummer vanhet Iedeelgebied
met buitem blok bedrijven, het totaal aantal deelgebieden en
het totaal aantal bedrijven.
*.T1 -tabel met toedelingen per bedrijf.
*.T2 -tabel met toedelingen per vak.

TEKTOE Programma voor het inschetsen van de toedeling met een grafisch
beeldscherm.
Gebruikte files:
FOR001.DAT -File met gebiedsnaam die in deverdere filenamen wordt
gebruikt.
*.COR -coördinaten van de kavelgrenzen.
*.KVE -kavelgegevens.
*.TOE -per bedrijf de berekende toedeling en deniet uitruilbare
kavels.
*.NET -direct access file met coördinaten wegennet.
*.NÜM -verwijzing tussen doorlopende nummering en CIN nummers.
*.KNR -bijhouden welke kavels reeds zijn toegedeeld.
*.OPT-bijhouden welke oppervlakte reeds aan de bedrijven is
toegedeeld.
*.PWE -perkavel de coördinaten van het ontsluitingspunt enhet
punt indeweg.
Uitgezonderd van *.TOE en *.NUM worden van alle files regelmatig nieuwe versies gemaakt waarin de verrichte werkzaamheden zijn verwerkt.
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KAVAF

(vervolg bijlage 1)

Berekenen kavelafstanden van de ingeschetste toedeling.

Inputfiles:
F0R001.DAT-File met gebiedsnaam die in deverdere filenamen wordt
gebruikt.
*.NET -direct access file met coördinaten wegennet.
*.PWE -per kavel de coördinaten vanhet ontsluitingspunt enhet
punt indeweg.
*.BED -coördinaten van punten inhetwegennet waar vanaf de
bedrijfsgebouwen dewegwordt bereikt.
*.NUM -verwijzing tussen doorlopende nummering en CINnummers.

Outputfiles:
*.TXT -printfile met berekende kavelafstanden en eventuele
foutmeldingen.
*.KAF -berekende kavelafstanden.

INKLEUR Aangeven bedrijfskavelnummers aandehand van een bedrijfskaartje
en gereed maken invoer voor het berekenen vankengetallen.

Inputfiles:
FOR001.DAT -File met gebiedsnaam die inde verdere filenamen wordt
gebruikt.
*.COR -coördinaten kavelgrenzen
*.KVE - kavelgegevens
*.NET -direct access filemet coördinaten wegennet.
*.NUM -verwijzing tussen doorlopende nummering en CINnummers.
*.BTG -per bedrijf deelgebiednummer,bedrijfsgrootteklasseen
bedrijfsoppervlakte.
*.KAF -berekende kavelafstanden.

Outputfile:
*.KEN -kavelgegevens voor berekenen kengetallen.
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KENGET Berekenen bedrijfsgegevens enverkavelingskenmerken van het getekende
toedelingsplan en het maken van tabellen met de berekende kengetallen,

Inputfiles:
F0R001.DAT -File met gebiedsnaam die in deverdere filenamen wordt
gebruikt.
*.IPU -namen van gebruikte bedrijfstypen.
*.KAV -kavelgegevens input CIN (CIN file ***.KAV)
*.STK -statusrecord kavelgegevens CIN (CIN file ***.STK)
*.BTG -per bedrijf deelgebiednummer, bedrijfsgrootteklasseen
bedrijfsoppervlakte.
*.MAT -een record met gebiedsnaam, het nummer van het Iedeelgebied
met buitem blok bedrijven, het totaal aantal deelgebieden en
het totaal aantal bedrijven.
*.KEN -kavelgegevens voor berekenen kengetallen.
*.TYP -bedrijfsnummers met codes voor bedrijfstypen.

Outputfiles:
*.OUT-Printfile met tabellen met bedrijfsgegevens en verkavelingskenmerken.
*.KTO -Kavelgegevens voor gebruik bij toepassen AGREVAL.
*.BBL -Enige gegevens van buiten blokkavels,o.a. met een code
voor niet gedigitaliseerde kavels.De file dient voor gebruik
bij toepassen AGREVAL.

CONVOUD Programma voor het omzetten van files met gegevens van de bestaande
toestand en het DIGTOP bestand in files inARC/INFO format.

Inputfiles:
NAAM.DAT -File met gebiedsnaam enz.
*.COR

-Coördinaten kavelomtrekken bestaande toestand.
(*•= gebiedsnaam files bestaande toestand)

*.KVE

-Kavelgegevens bestaande toestand.
(* =gebiedsnaam files bestaande toestand)

*.NUM

-verwijzing tussen doorlopende nummering en CIN nummers.

*.DTi

-DIGTOP bestand (aantal files i=1-n ) .
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Outputfiles (ARC/INFO format):
Inde filenamen staat de *voor de eerste 6letters van
de gebiedsnaam.
*GEB.COR -Coördinaten bedrijfsgebouwen.
*OUD.COR

Coördinaten kavelomtrekken bestaande toestand.

*OUD.KVE -Coördinaten centrale punten van dekavels inde
bestaande toestand.
*DT.COR -Coördinaten DIGTOP bestand.

ARCOUD AML programma voor het aanmaken van coverages met kavels van de
bestaande toestand, plaatsen van debedrijfsgebouwen en het DIGTOP
bestand.
Zowel inde filenamen als inde coveragenamen staat de *voor de
eerste 6 letters van de gebiedsnaam.

Inputfiles:
NAAM.DAT -Filemet gebiedsnaam enz.
*GEB.COR -Coördinaten bedrijfsgebouwen.
*OUD.COR_ Coördinaten kavelomtrekken bestaande toestand.
*OUD.KVE -Coördinaten centrale punten van dekavels inde
bestaande toestand.
*DT.COR -Coördinaten DIGTOP bestand.

Output:
coverages
*OUD

-Kavels met centrale punten inde bestaande toestand.

*GEB

-Plaatsen bedrijfsgebouwen.

*DT

-Topografisch lijnen bestand (DIGTOP)
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AML programma voor het aanmaken van pJotfiles waarmee kaartjes van
hetDIGTROP bestand endekavels van debestaande toestand worden
getekend voor gebruik ophet tablet.
Zowel inde coveragenamen als inde plotfilenaam staat de *voor de
eerste 6 letters van de gebiedsnaam.
Input:
*DTi.PLT -Plotfiles (bladen i=1-n ) .
Bijhet plotten moet pen 1zwart en pen 2rood zijn.

BEST*

AML programma's voor het aanmaken van piotfile(s)waarmee dekavels
van debestaande toestand kunnenworden getekend. Erkanwordengekozenvoor het indekavels schrijven vandekavelnummers (BEST1),
dekaveloppervlakten (BEST2)of beiden (BEST3).
Zowel inde coveragenamen als indeplotfilenaam staat de *voor
de eerste 6 letters van de gebiedsnaam.

Input:
NAAM.DAT -Filemet gebiedsnaam enz.
coverages
*OUD

-Kavelsmet centrale punten indebestaande toestand.

*GEB

-Plaatsen met bedrijfsgebouwen.

Output:
*OUD#i.PLT-PJotfiles (bladen i=1-n ) .De# iseen 1,2of3
afhankelijk van het gekozen programma.
Bijhetplotten moet pen 1zwart en pen 2rood zijn.

CONVTOE Programma voor het omzetten van files met gegevens van hetgetekende toedelingsplan infiles inARC/INFO format.
Inputfiles:
NAAM.DAT-File met gebiedsnaam enz.
*.COR

•-Coördinaten kavelomtrekken toedelingsplan.

*.KVE

-Kavelgegevens toedelingsplan.

*.NUM

-verwijzing tussen doorlopende nummering enCINnummers,

(vervolg bijlage 1)
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Outputfiles (ARC/INFO format):
Inde filenamen staat,de*voor de eerste 6 letters van
de gebiedsnaam.
*TOE.COR_ Coördinaten kavelomtrekken toedelingsplan.
*TOE.KVE-Coördinaten centrale punten vandekavels toedelingspian.

ARCTOE AML programma voor het aanmaken van coverages met kavels van de
toedeling en snijpolygonen van toegedeelde kavels met kavels van de
bestaande toestand.
Zowel inde filenamen als inde coveragenamen staat de *voor de
eerste 6 letters van de gebiedsnaam.

Inputfiles:
NAAM.DAT -Filemet gebiedsnaam enz.
*TOE.COR_ Coördinaten kavelomtrekken toedelingsplan
*TOE.KVE -Coördinaten centrale punten van dekavelsvan het
toedelingsplan.

Output:
coverages
*TOE

-Kavels met centrale punten toedelingsplan.

*TOT

-Snijpolygonen kavels toedelingsplan met kavels bestaande
toestand.

NIET

AML programma voor het aanmaken van plotfile(s)waarmee dekavels
van bestaande toestand en toedeling worden getekend. Degrond die
bijdezelfde gebruiker isgebleven wordt gearceerd aangegeven.
Zowel inde coveragenamen als inde plotfilenaam staat de*voor de
eerste 6letters van de gebiedsnaam.

Input:
NAAM.DAT-Filemet gebiedsnaam enz,
coverages
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*OUD

-Kavels met centrale punten in de bestaande toestand.

*GEB

-Plaatsen bedrijfsgebouwen.

*TOE

-Kavels met centrale punten toedelingsplan.

*TOT

-Snijpolygonen kavels toedelingsplan met kavels bestaande
toestand.

Output:
*NURi.PLT -Piotfiles (bladen i= 1-n ) .
Bij het plotten moet pen 1zwart, pen 2rood en
pen 3groen zijn.

TOPO

AML programma voor het aanmaken van plotfile(s)waarmee de kavels
van de toedeling opeen topografische ondergrond kunnen worden
getekend.
Inde coveragenamen van de input staat de *voor deeerste 6 letters
van de gebiedsnaam.

Input:
NAAM.DAT -File met gebiedsnaam enz.
COOR.DAT -File met minimale enmaximale coördinaten van de diverse
topografische kaartbladen.
coverages
*TOE

-Kavels met central punten toedelingsplan.

*GEB

-Platsen bedrijfsgebouwen.

Output:
*i.PLT

-Piotfiles (bladen i=1-n ) .De *staat voor de
coveragenaam van de toedeling.
Bij het plotten moet pen 1zwart zijn.

B i j l a g e 2 S c h e m a v a n de w e r k i n g v a n h e t c o m p u t e r p r o g r a m m a v o o r
het t e k e n e n van een v o o r l o p i g t o e d e l i n g s p l a n
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Inbrengen RF/.Hi- 'ijn (keuze R)

A. Evenwijdig aan een aan tegeven richting (keuze 1)
1.Aanwijzen uiteinden Jijnstukwaar de lijnopmoet beginnen
(plintenA enB ) .
Bijbeginnen in een bekend punt tweemaal dat punt aanwijzen.
2.Aanwijzen plaats beginpunt van de lijn (bijpuntP ) .
Overslaan als ineen bekend puntwordt begonnen.
3.Aanwijzen punten diede richting van de lijn bepalen (punten Cen D)
4.Aanwijzen uiteinden lijnstuk waar de lijn opmoet eindigen
(punten D enE ) .

B.Loodrecht opeen aan tegeven richting (keuze 2)
1.Aanwijzen uiteinden lijnstuk waar de lijn opmoet beginnen
(puntenA enB ) .
Bij beginnen in een bekend punt tweemaal dat punt aanwijzen.
2.Aanwijzen plaats beginpunt van de lijn (bijpuntP ) .
Overslaan als ineen bekend punt wordt begonnen.
3.Aanwijzen punten diede richting van de lijn bepalen (puntenA en B)
4.Aanwijzen uiteinden lijnstuk waar de lijn opmoet eindigen
(punten DenE ) .
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Met eenwillekeurige richting (keuze 3)
1.Aanwijzen uiteinden lijnstuk waar de lijn opmoet beginnen
(puntenA enB ) .
Bij beginnen in een bekend punt tweemaal dat punt aanwijzen.
2.Aanwijzen plaats beginpunt van de lijn (bij puntP ) .
Overslaan als ineen bekend punt wordt begonnen.
3.Aanwijzen uiteinden lijnstuk waar de lijn opmoet eindigen
(punten D enE ) .
Bij eindigen ineen bekend punt tweemaal dat punt aanwijzen.
4.Aanwijzen plaats eindpunt van de lijn (bijpuntQ ) .
Overslaan als ineen bekend punt wordt geëindigd.

N.B.De volgorde van de bewerkingen staat vast.Men isechter vrij inde
keuzewelk lijnstuk als beginlijnstuk wordt beschouwd en inwelke
volgorde de uiteinden van een lijnstuk worden aangewezen.

NOTA/1968
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Inbrengen GEKNIKTE lijn (keuze K)

A.Vanuit een aan te geven punt evenwijdig aan aan te geven richtingen
(keuze 1)
1.Aanwijzen uiteinden iijnstuk waar de lijn opmoet beginnen
(puntenA enB ) .
Bijbeginnen inhet bekende puntA tweemaal dat punt aanwijzen en daarna
de puntenA enB.
2.Aanwijzen plaats beginpunt van de lijn (bijpuntP ) .
Overslaan als ineen bekend punt wordt begonnen.
3.Aanwijzen punten diederichting van heteerste Iijnstukvan de lijn
bepalen (punten BenC ) .
4. Een 0 intoetsen om aan tegeven dat punten moeten worden aangewezen
die de richting bepalen waar het volgende Iijnstuk van de lijn
evenwijdig aanmoet lopen,gevolgd doorhet aanwijzen van die punten
(punten CenD ) .
De onder dit punt aangegeven handelingen herhalen tot enmet het
laatste Iijnstuk vandelijn.
5.Een 1intoetsen om aan te geven dathet Iijnstukwaar de lijnopmoet
eindigen moet worden aangewezen,gevolgd door hetaanwijzen van de
uiteinden van dat Iijnstuk (punten E enF ) .

NOTA/1968

(vervolg bijlage 4)

B.Opeen optegevenafstand evenwijdig aan aan tegeven richtingen
(keuze 2)
1.Aanwijzen uiteinden lijnstuk waar de lijn opmoet beginnen
(puntenA enB ) .
2.Afstand inmeters intoetsenwaarop de lijn evenwijdig moet lopen.
3.Aanwijzen punten die de richting vanhet eerste lijnstuk van de lijn
bepalen (puntenB enC ) .
4. Een 0 intoetsen om aan tegeven dat punten moeten worden aangewezen
die de richtingbepalen waar het volgende lijnstuk van de lijn
evenwijdig aanmoet lopen,gevolgd door het aanwijzenvan die punten
(punten CenD ) .
De onder ditpunt aangegeven handelingen herhalen tot enmethet
laatste lijnstuk van delijn.
5.Een 1intoetsen om aan tegeven dathet lijnstuk waar de lijn opmoet
eindigen moet worden aangewezen,gevolgd door het aanwijzen vande
uiteinden van dat lijnstuk (puntenEenF ) .

C.Willekeurig aan tewijzen knikpunten (keuze 3)
1.Aanwijzen uiteinden lijnstuk waar de lijn opmoet beginnen
(puntenA enB ) .
Bijbeginnen inhet bekende puntA tweemaal dat punt aanwijzen en daarna
de puntenA enB.
2.Aanwijzen plaats beginpunt van de lijn (bijpuntP ) .
Overslaan als ineen bekend puntwordt begonnen.
3.Een 0 intoetsen om aan tegeven dat eenknikpunt van de lijnmoet worden
aangewezen,gevolgd door het aanwijzen van dat punt (puntQ ) .
De onder dit punt aangegeven handelingen herhalen tot enmethet
laatste knikpunt van de lijn.
4. Een 1intoetsen om aan tegeven dat het lijnstuk waar de lijn opmoet
eindigen moet worden aangewezen,gevolgd door het aanwijzen vande
uiteinden van dat lijnstuk (puntenEenF ) .
Bijeindigen inhet bekende punt Ftweemaal dat punt aanwijzen en
daarna depunten FenE.
5.Aanwijzen plaats eindpunt van de lijn (bijpuntS ) .
Overslaan als ineen bekend puntwordt geëindigd.

NOTA/1968

(vervolg bijlage 4)

N.B. De volgorde van de bewerkingen staat vast.Ook devolgorde waarin de
diverse lijnstukken ende uiteinden van die lijnstukken worden
aangewezen moet worden aangehouden zoalshierboven isaangegeven.
Daarbijwordt er van uitgegaan dat deknikpunten van denieuwe lijn
met de punten B, C,D enE een nieuwe kavel moeten vormen. Zou de
nieuw tevormen kavel aan de andere zijde van denieuwe lijnkomen te
liggen,danmoet men zich de figuur 180graden gedraaid voorstellen.
Indat geval wordt dus aan derechterzijde van de figuur het beginpunt
van denieuwe lijn gekozen.

NOTA/1968

B I J L A G E

5

Lijn digitaliseren vanaf tablet (keuze D)

Tobtet

Beeldscherm

t

+

112210

391KB

P o

R.-M

+

1117)0
391100

+

Lijn PQKSmoet vanaf tablet worden gedigitaliseerd.

'Wijsop scherm punten beginlijn aan'
Op scherm de puntenA en B aanwijzen (ookalsPsamenvalt met A)

'Transformatieformules berekenen ? (J/N)'
Intoetsen J <ret> voor Ie lijn bijeen bepaalde vergroting.
Intoetsen N <ret> voor volgende lijnen bijdezelfde vergroting.

Na antwoord N <ret>worden devolgende 3opdrachten overgeslagen enwordt
direct met digitaliseren begonnen. NaJ <ret>volgt:

'Coördinaten ZW-ruitpunt van te digitaliseren blad intoetsen'
b.v. 111710 391100 <ret> (spatie als scheidingsteken tussen getallen)
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'Coördinaten NO-ruitpunt van tedigitaliseren blad intoetsen'
b.v. 112210391600<ret> (spatie als scheidingsteken tussen getallen)

'Coördinaten van 4ruitpunten meten indevolgorde:
ZuidWest,Noord West,Noord Oost enZuidOost'
Op tablet merkteken puck op ruitkruisje linksonder instellen en toets1
vandepuck indrukken. Ineen rechtsomgaande beweging de andere drie
ruitkruisjes digitaliseren.

'Digitaliseer een lijn door deknikpunten opdekaart aan
tewijzenmetdepuck en toets 1 intedrukken.Alleen
het laatste punt van de lijn registreren door toets 2intedrukken'
Optabletmet merkteken puck punt Paanwijzen en toets 1vande puck
indrukken.Vervolgens op dezelfde wijze depuntenQ enR digitaliseren.
Na instellen vanmerkteken op punt S toets 2vandepuck indrukken,als
aanduiding dat dithet laatste punt van de lijnis.

'Wijsop scherm punten eindlijnaan'
Op scherm depunten CenD aanwijzen (ook aisSsamenvalt met C)
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Vormenenopoppervlaktebrengenvankavels

MetdenieuwingebrachtelijnQPwordtsamenmetdepuntenE,FenGeen
kavelgevormddiedaarnaopeengroottevan12.00hawordtgebracht.

1. 'Wijspuntnieuwelijnaan'
Hetpuntvandenieuwelijnaanwijzendatmenheteerstetegenkomtin
eenrechtsomgaandebeweginglangsdekavelomtrek (punt Q). Ditpunt
wordtbijeenvolgendebewerkingalsA(l)aangeduidenhetvolgende
puntvandenieuwelijnalsA(2)(punt P). Hetvolgendepuntvande
nieuwelijn (punt P), ofdevolgendepuntenbijeengekniktenieuwe
lijn,mogennietwordenaangewezen.
2. 'Wijspuntennieuwekavelaan'
Ineenrechtsomgaandebewegingvanafdenieuwelijndeknikpuntenin
dekavelomtrekaanwijzen (resp.depuntenE,FenG). Nadathetlaatste
punt (puntG)isaangewezenmethetmenudeletterEaangeven.Alstijdenshetaanwijzenvandepuntenvandeomtrekeenfoutwordtgemaakt,
methetmenudeletterFaangevenenopnieuwbeginnenmetpunt1.
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3. 'Laatstekavel van bedrijf ?'
Het doorlopende bedrijfsnummer intoetsen van het bedrijf waarvoor de
kavel wordt gevormd (b.v. 142).Het nummer van de laatste voor dit bedrijf gevormde kavel wordt op het scherm geschreven (b.v. 14202). ofer
wordt een 0geschreven als er nog geen kavel voor het bedrijf is gevormd.
4. '14202'
'Kavelnummer ?'
Nummer van denieuwe kavel intoetsen (b.v. 14203)
5. 'Kavel 14203met opp 3.86 ha'
'Opp inare (goed=0, lijn +=1,-=2,punt +=3,-=4)'
De oppervlakte van degevormde kavel (3.86ha) isop het scherm
geschreven, degewenste oppervlakte wordt inaren ingetoetst (1200).
De lijn PQverspringt dan naar de lijn P'Q'.
6. 'Kavel 14203 met opp 12.02 ha'
'Opp inare (goed=0. lijn +=1,-=2,punt +=3,-=4)'
De oppervlakte van deveelhoek Q'P'EFG isophet scherm geschreven. Een
1wordt ingetoetst om aan tegeven dat een nieuwe begin- en/of eindlijn
moet worden aangewezen voor een groter temaken kavel (een 2 intoetsen
als men bezig isdekavel kleiner te maken). Aanwijzen lijnstuk waar A(l)
opmoet liggen (KL),te beginnen met het uiteinde dat het dichtst bijde
oorspronkelijk ingebrachte lijn ligt (eerst Kdan L ) .Op dezelfde wijze
het lijnstuk aanwijzen waar A(2)opmoet liggen (BA, eerst BdanA ) .
Indien een van de beide lijnstukken niet nodig is,omdat een uiteinde
van denieuwe lijn niet buiten de oorspronkelijke begin- of eindlijn is
verschoven, inplaats van een lijnstuk tweemaal een willekeurig bekend
punt aanwijzen. Ophet scherm wordt de lijn P'Q' vervangen door de lijn
P''Q''.
7. 'Kavel 14203met opp 10.93 ha'
'Opp inare (goed=0, lijn +=1,-=2.punt +=3,-=4)'
De ophet scherm geschreven oppervlakte isdievan de veelhoek
Q''P''BEFGK. Depunten K en Bvan denieuwe begin- en eindlijn zijn dus
in de omtrek opgenomen (deze punten worden uit de omtrek verwijderd als
dekavel kleiner wordt gemaakt). Een 3wordt ingetoetst om aan tegeven
dat punten aan dekavelomtrek moeten worden toegevoegd (een4 intoetsen
om punten uit dekavelomtrek teverwijderen als dekavel kleiner moet
worden).
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(vervolgbijlage6)

8. 'Punt+of-(BbijA(l),EbijA(2),nee=N)'
BintoetsenomaantegevendataandezijdevandakavelbijA(l)een
puntmoetwordentoegevoegd.Eerstwordthetpuntaangewezendathet
dichtstbijdeoorspronkelijkingebrachtenieuwe lijnligt;ditispunt
H.OpnieuwwordteenBingetoetstenhetpuntJaangewezen.Detoete
voegenpuntenaandekantvanA{1)zijnnuaangewezen,zodatverder
wordtgegaanmetdepuntenaandekantvanA(2).Eintoetsen,DaanwijzenenEintoetsen,Caanwijzen.TenslotteNintoetsenalstekendat
geenverderepuntenhoeventewordentoegevoegd.
9. 'Kavel14203metopp11.12ha'
'Oppinare (goed=0,lijn+=1,-=2,punt+=3, -=4)'
Gewenstekaveloppervlakte intoetsen (1200).LijnP''Q''verspringtnaar
lijnP "'Q'''.
10. 'Kavel14203metopp12.00ha'
'Oppinare (goed=0,lijn+=1,-=2,punt+=3, -=4)'
Hetkanvoorkomendatdeberekendeoppervlaktenognietgelijkisaan
degewensteoppervlakte.Degewensteoppervlaktewordtdannogmaals
ingetoetst.Alsdeoppervlaktejuistiseen0intoetsen.
11. 'Wijsontsluitingspuntvandekavelaan'
Hetontsluitingspuntvandekavelwordtaangewezen (b.v.puntE).
12. 'Wijspuntinweg2xaanoflijnstukwegenpuntweg'
Hetpuntinhetwegennetwaarvanafdekaveldewegwordtbereiktwordt
aangewezen.
13. 'Centrumpunt? (J/N)'
JintoetsenenhetcentrumpuntvandekavelaanwijzenofNintoetsen,
waardoorhetberekendezwaartepuntalscentrumpuntwordtgebruikt.
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B I J L A G E

Kavelvernummerenofuitbreiden

A.Kavelnummerwijzigen
1. 'Wijspuntnieuwelijnaan'
MetmenuWaangeven.
2. 'Laatstekavelvanbedrijf?'
Nummerintoetsenvanbedrijfwaardekavelaantoegedeeldmoetworden
(b.v.115)
3.'11503'
'Kavelnummer?'
Hetnummerishetnummervandelaatstekaveldieaanhetbedrijfis
toegedeeld (ofeen0alsernoggeenkavelistoegedeeld).Hetnummer
vandebestaandekavel,diemoetwordenvernummerd,wordtingetoetst
(b.v.17304).
4.'11503'
'Kavelnummer?'
Hetnieuwenummervandekavelvandekavelintoetsen (b.v.11504).

B.Kaveluitbreiden

B D
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(vervolg bijlage 7)

'Wijspunt nieuwe lijn aan'
Met menu de letter Uaangeven.
'Kavelnummer ?'
Het nummer van deuit te breiden kavel intoetsen, b.v.2503.
'Wijs punten nieuwe kavel aan'
De twee punten van dekavelomtrek aanwijzen waar de uitbreiding op
wordt aangesloten (Aen B ) ,als eerste het punt dat ineen rechtsomgaande beweging langs dekavelomtrek het eerst wordt tegengekomen
(eerst A, dan B ) .Dit kunnen opeenvolgende punten zijn, naar ermogen
ook omtrekspunten tussen liggen.Vervolgen met ineen rechtsomgaande
beweging depunten van de uitbreiding aan tewijzen (CenD ) .
Afsluiten door met het menu de letter Eaan te geven.
'Laatstekavel van bedrijf ?'
Nummer van het bedrijf intoetsen waar deuitgebreide kavel aanwordt
toegedeeld (b.v.112).
'11201'
'Kavelnummer ?'
Het nummer ishet kavelnummer van de laatste aan het bedrijf toegedeelde kavel (of 0als er nog geen kavel is toegedeeld). Nummer van
de uitgebreide kavel intoetsen (b.v. 11202).
'Kavel 11202met opp. 4.27 ha'
'Opp inare (goed=0, lijn +=1,-=2,punt +=3.-=4)'
Een 0 intoetsen (oppervlakte wijzigen van een uitgebreide kavel is
niet mogelijk).
'Wijsontsluitingspunt van dekavel aan'
Het ontsluitingspunt van dekavel wordt aangewezen (b.v. puntD ) .
'Wijs punt inweg 2x aan of lijnstuk wegen punt weg'
Het punt inhet wegennet waar vanaf dekavel deweg wordt bereikt
wordt aangewezen.
'Centrumpunt ? (J/N)'
J intoetsen enhet centrumpunt van dekavel aanwijzen ofN intoetsen,
waardoor het berekende zwaartepunt ais centrumpunt wordt gebruikt.

