
NOŢIUNI AUTOLISP CU EXEMPLE SIMPLE 

(LUCRAREA NR. 12) 

1. INTRODUCERE 

LISP (List Processing) este unul dintre cele mai demult cunoscute limbaje de programare de 

nivel înalt, orientat pe funcţii, având o tradiţie impresionantă şi multe variante (Common LISP, Franz 

LISP, Visual LISP, Mu LISP, X LISP etc.). Varianta integrată în AutoCAD, devenită tradiţională, este 

cunoscută sub denumirea AutoLISP. Această variantă oferă multe facilităţi utile, atât utilizatorilor 

începători ai AutoCAD-ului, cât şi celor avansaţi: 

- logica limbajului este apropiată de modul de gândire matematică formată în şcoală, deoarece 

presupune o abordare pe bază de funcţii a unor liste; 

- sintaxa este foarte simplă, uşor asimilabilă, doar atenţia asupra parantezelor poate crea 

câteodată probleme; 

- datorită interpretorului integrat se pot executa atât instrucţiuni individuale, cât şi programe 

întregi în mod interactiv din linia de comandă a AutoCAD-ului, fără a necesita compilator sau alte 

instrumente întâlnite la dezvoltarea aplicaţiilor; 

- permite în mod firesc utilizarea comenzilor, entităţilor şi variabilelor caracteristice AutoCAD-

ului. 

În AutoLISP există două componente fundamentale: atomul şi lista. Atomii sunt elemente 

fundamentale simple, din mulţimea cărora se pot alcătui liste. Teoretic, tot ce nu este listă, sau ceea ce 

nu poate fi descompus mai mult prin mijloacele limbajului, este considerat atom. Instrucţiunea propriu 

zisă este o listă încadrată în paranteze rotunde, elementele individuale componente fiind delimitate 

prin spaţiu (caracterul „blank”). Teoretic se pot utiliza oricâte paranteze (succesive sau incluse), însă 

trebuie avut grijă ca toate parantezele deschise să aibă o finalizare corespunzătoare prin închiderea lor. 

Procesul de interpretare al AutoLISP-ului porneşte în momentul în care se întâlneşte paranteza 

deschisă pe prima poziţie a unei linii de comandă. După verificarea stării de „consolidare” a listelor 

(prin evaluarea şi compararea numărului de paranteze deschise şi închise), se vor evalua listele în 

ordinea inversă a nivelului de includere. Adică, prima dată se vor evalua listele cele mai interne (din 

ultimul nivel de includere), procesul continuând spre nivelurile precedente (către parantezele 

exterioare). Primul element din fiecare listă care urmează să fie evaluată trebuie să fie o funcţie, 

elementele succedându-se de la stânga spre dreapta (cu excepţia variantelor localizate pentru scriere de 

la dreapta spre stânga). Procesul de evaluare se materializează de fapt prin repetiţiile unui ciclu format 

din trei paşi: READ–EVAL–PRINT (citire–evaluare–afişare). 

2. CALCULE UZUALE 

Calculele matematice se pot realiza în orice moment, nefiind nevoie ca prompter-ul din lina de 

comandă a AutoCAD-ului să fie „Command:”. Exemplul următor ilustrează cazul în care se doreşte 

generarea unui cerc al cărui centru să fie în originea sistemului de coordonate, iar lungimea razei să 

rezulte din  expresia: 

 5,243 22 radius  (1) 

 

Evident, valoarea calculată a razei va fi de 2,5 unităţi. Întâi se va da comanda pentru generarea 

unui cerc, după care se va introduce formula (1) în AutoLISP pentru valoarea lungimii razei: 

 

Command: c 

CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 0,0 

Specify radius of circle or [Diameter] <0.0>: (- (sqrt (+ (expt 3 2) (expt 4 2))) 2.5) 
2.5 

Command:  

 

Se observă, că întâi se vor ridica la pătrat valorile 3 şi 4 prin funcţia „expt” (exponentiation), 

deoarece aceste liste sunt cele mai interne. Apoi, valorile obţinute astfel (9 şi 16) vor fi adunate şi din 



rezultat (9+16=25) se va extrage radicalul utilizând funcţia „sqrt” (square root). În fine, se va realiza 

scăderea marcată la începutul primei liste, considerând rezultatul parţial obţinut (5) şi valoarea 2,5 de 

la sfârşitul acestei liste, rezultatul final (5-2,5 = 2,5) fiind afişat în linia de comandă şi cercul fiind 

generat cu această valoare înainte de a reapărea prompter-ul „Command:”. Separatorul zecimal s-a 

notat sub formă de punct în expresia AutoLISP (acesta fiind cazul uzual), însă această notaţie depinde 

de setările AutoCAD-ului. 

Desigur, pot fi utilizate şi variabile în expresiile AutoLISP, însă valoarea acestora trebuie să fie 

cunoscută înainte de evaluarea expresiilor în care se folosesc. Iată exemplul precedent din nou, de data 

aceasta însă utilizând trei variabile: 

 

Command: (setq a (expt 3 2) b (expt 4 2)) 
16 

Command: (setq c 2.5) 
2.5 

Command: c 

CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 0,0 

Specify radius of circle or [Diameter] <2.5000>: (- (sqrt (+ a b)) c) 
2.5 

Command:  

 

În acest caz s-a obţinut prima dată valoarea variabilelor „a” şi „b” prin utilizarea funcţiei „setq” 

(set quoted) – calculele fiind făcute printr-o singură instrucţiune, s-a afişat doar rezultatul ultimei 

evaluări (16) –, după care s-a obţinut valoarea variabilei „c” printr-o nouă instrucţiune, aşadar: 

 

 5,2;164;93 22  cba  (2) 

Doar după aceste instrucţiuni s-a dat comanda „c” (circle) pentru generarea cercului, utilizând 

variabilele (cu valorile deja cunoscute) într-o nouă instrucţiune AutoLISP pentru calculul valorii razei. 

3. PROGRAMARE ÎN AUTOLISP  

Deşi există în AutoCAD un editor Visual LISP (VLIDE – Visual LISP Interactive Development 

Environment), personal prefer utilizarea unor editoare mai simple, mai cunoscute (de exemplu 

Notepad, PSPad Editor etc.) pentru scrierea programelor. Trebuie avut grijă însă, ca fişierul redactat să 

fie text „pur” (ASCII) şi salvarea să se facă cu extensia „.lsp”. Dacă se doreşte utilizarea editorului 

Visual LISP integrat în AutoCAD, atunci invocarea acestuia se poate face prin comanda „vlide” sau  

„vlisp” din linia de comandă (de la prompter-ul „Command:”), sau, accesând meniul „Tools”, opţiunea  

„AutoLISP”, respectiv opţiunea „Visual LISP Editor”. 

Pentru rularea unui fişier AutoLISP, conţinutul acestuia trebuie încărcat în AutoCAD. În acest 

scop se poate utiliza comanda „appload” (în linia de comandă), sau, se poate alege opţiunea „Load 

Application...” tot din meniul „Tools”. În cazul în care s-a folosit VLIDE, conţinutul redactat poate fi 

încărcat (chiar şi fără a fi fost salvat) în AutoCAD prin opţiunea „Load Active Edit Window” din 

meniul „Tools” al interfeţei editorului. 

 

3.1. Rezolvarea (parțială) și reprezentarea grafică a unei ecuații 

 

Să vedem aşadar un exemplu ilustrativ, relativ banal, pentru rezolvarea unei ecuaţii de gradul 

doi, în cadrul căruia avem oportunitatea de a crea şi reprezentare grafică alături de efectuarea unor 

calcule: 

 

 02  cxbxa  (3) 

 

După cum se poate observa, necunoscuta s-a notat cu x, coeficienţii cu a şi b, iar termenul liber 

cu c. Aceştia din urmă vor fi citiţi în momentul rulării programului. Pentru o mai bună înţelegere, 

programul va fi divizat în trei părţi principale: în prima parte (valori) se vor citi valorile coeficienţilor 

şi termenul liber; în partea a doua (calcul) se vor calcula rădăcinile (soluţiile) ecuaţiei; iar în partea a 



treia (desen) se va realiza reprezentarea grafică pe un interval stabilit. Toate cele trei părţi se vor defini 

utilizând „defun” (define function) ca funcţii, iar apoi se vor apela în ordinea amintită. Întrucât, pentru 

a simplifica lucrurile, nu vom parametriza aceste trei funcţii, le vom defini cu „()” (listă goală) după 

nume. Pentru afişarea mesajelor vom utiliza funcţia „print”, citând partea de text dorită. Comentariile 

eventuale se marchează prin caracterul „;” la începutul rândului, aceste rânduri fiind ignorate de către 

interpretorul AutoLISP. 

Înainte de toate, este recomandabil ca să ne alegem variabilele ajutătoare pe care le vom folosi, 

respectiv să ne decidem care dintre acestea necesită iniţializare. Pentru reprezentarea grafică se vor 

calcula valorile cxbxay  2
 corespunzătoare valorilor x pe un interval dat, limitele 

domeniului de reprezentare fiind notate cu x_st şi x_dr pe direcţia X, respectiv y_sus şi y_jos pe 

direcţia Y. Pentru stabilirea acestor limite se va utiliza variabila limita. Perechile de coordonate (x, y) 

vor fi stocate temporar în variabila punct, creând o listă numită lista_puncte din conţinuturile acestuia. 

Pentru a putea rula de mai multe ori programul (fără a-l reîncărca de fiecare dată), aceste valori vor fi 

iniţializate cu nimic (utilizând atomul „nil” în cadrul funcţiei „setq” deja menţionate): 

 
(defun valori () 

; definirea primei funcţii fără argumente, pentru iniţializarea şi citirea valorilor 
 (setq x nil 

 y nil 

 x_st nil 

 x_dr nil 

 y_sus nil 

 y_jos nil 

 limita nil 

 lista_puncte nil 

 punct nil) 

; afişarea unor mesaje informative: 
 (print "rezolvarea şi reprezentarea ecuatiei [a.x.x + b.x + c = 0]") 

 (print "introduceţi valorile coeficientilor si a termenului liber:") 

; citiri prin funcţia „getreal” pentru valori reale ( „\n” induce un salt la rând nou):  
 (setq a (getreal "\n a:") 

       b (getreal " b:") 

       c (getreal " c:")) 

) 

 

(defun calcul () 

; definirea funcţiei a doua pentru calculul rădăcinilor 

; prima dată se evaluează valoarea „delta = b
2
 – 4.a.c”: 

 (setq delta (- (expt b 2) (* 4 a c))) 

; după care se va testa valoarea acestuia faţă de zero (dacă este pozitiv, nul, sau negativ): 
 (cond 

   ((> delta 0.0) 

; în cazul în care „delta” este strict pozitiv, se calculează valorile celor două rădăcini reale distincte: 
    (setq x1 (/ (+ (- b) (sqrt delta)) (* 2 a)) 

          x2 (/ (- (- b) (sqrt delta)) (* 2 a))) 

; după care putem afişa valorile rădăcinilor: 
    (print x1) 

    (print x2) 

    ) 

   ((= delta 0.0) 

; în cazul în care „delta” este zero, vom avea două rădăcini reale identice. Vom calcula valoarea uneia 

; (cealaltă va avea aceeaşi valoare): 
    (setq x1 (/ (- b) (* 2 a)) 

          x2 x1) 

; după care le putem afişa valoarea: 
    (print (list "x1=x2=" x1)) 

    ) 

   ((< delta 0.0) 

; în cazul în care „delta” este strict negativ, vor rezulta rădăcini complexe pe care nu le mai calculăm, 



; vom semnala doar această situaţie printr-un mesaj: 
   (print "radacini complexe")) 

   ) 

; în fine, stabilim valoarea variabilei  „limita” prin expresia „b / (2.a)”: 
 (setq limita (- (/ b (* 2 a)))) 

) 

 

(defun desen () 

; definirea celei de a treia funcţii pentru reprezentarea grafică. 

; înainte de toate vom salva starea „Object Snap” din variabila „OSMODE” din AutoCAD  

; în variabila „obsnap”: 
 (setq obsnap (getvar "OSMODE")) 

; dezactivăm temporar „Object Snap”-ul pentru a nu interfera cu reprezentarea grafică: 
 (setvar "OSMODE" 0) 

; urmează ca printr-un salt la rând nou să cerem lungimea intervalului de reprezentare: 
 (setq lungime (getreal "\n lungimea reprezentarii:")) 

; din care vom stabili limitele stânga-dreapta: 
 (setq x_st (- limita (/ lungime 2)) 

       x_dr (+ limita (/ lungime 2))) 

; şi citim valoarea pasului pentru reprezentare: 
 (setq pas (getreal "\n pasul reprezentarii:")) 

; Valoarea de pornire pentru „x” va fi limita „x_st” 
 (setq x x_st) 

; şi până când valoarea lui „x” (mărită pas cu pas) nu atinge „x_dr” 
 (while (< x x_dr) 

; calculăm fiecare valoare „y = a.x
2
 + b.x + c” corespunzătoare valorii actuale „x” 

   (setq y (+ (* a (expt x 2)) (* b x) c)) 

; creând o listă numită „lista_puncte” din perechile de coordonate (x, y) 
   (setq lista_puncte (cons (list x y) lista_puncte)) 

; după care mărim valoarea lui „x” cu un pas înainte de a relua ciclul 
   (setq x (+ x pas)) 

  ) 

; utilizând funcţia AutoLISP „command” şi comanda AutoCAD „pline” (Poly Line) unim punctele  

; definite prin (x, y) realizând reprezentarea grafică a funcţiei y(x): 
 (command "pline" (foreach punct lista_puncte (command punct))) 

; pentru trasarea axelor sistemului de referinţă calculăm limitele după Y: 
 (setq y_jos (- limita (/ lungime 2)) 

       y_sus (+ limita (/ lungime 2))) 

; alegem culoarea verde (nr. 3) în locul celei „bylayer” curente, pentru desenarea axelor: 
 (command "color" 3) 

; după care cu comanda „leader” din AutoCAD trasăm axul X, de la dreapta spre stânga,  

; ştiind că săgeata se va situa în primul punct trasat şi având grijă să finalizăm comanda „leader”: 
 (command "leader" (list x_dr 0.0) (list x_st 0.0) "" "" "N") 

; după care trasăm axul Y de sus în jos, pentru ca săgeata să apară sus: 
 (command "leader" (list 0.0 y_fent) (list 0.0 y_lent) "" "" "N") 

; şi revenim la culoarea iniţială „bylayer”: 
 (command "color" "bylayer") 

; restaurând şi starea iniţială a „Object Snap”-ului (salvată anterior în variabila „obsnap”): 
 (setvar "OSMODE" obsnap) 

; după care prin comanda AutoCAD „zoom” cu opţiunea „e” (Extent) vom ajusta vizualizarea 

; reprezentării grafice realizate: 
 (command "zoom" "e") 

) 

 

(defun exemplu (/ x_st x_dr limita lista_puncte) 

; aceasta este definirea comenzii AutoLISP „exemplu” ca funcţie, de data aceasta cu variabile locale 
 (valori) 

 (calcul) 

 (desen) 

) 



Pentru rularea programului (evaluarea funcțiilor definite) va trebui să încărcăm conţinutul 

redactat într-una din variantele prezentate, şi dacă nu obţinem mesaje de eroare sau inconsistenţă ci 

mesaj de succes („nume.lsp successfully loaded”, unde nume este denumirea fişierului creat cu 

extensia „.lsp”), atunci prin comanda „(exemplu)” putem lansa aplicaţia din linia de comandă a 

AutoCAD-ului: 

 

Command: (exemplu) 

 

Figura 1. 

Captură de ecran după rularea comenzii. 

 

În cazul în care utilizăm următoarele valori: a = –2; b = 1; c = 3; rădăcinile calculate vor avea 

valorile –1,0 şi 1,5. Alegând 4 unităţi pentru lungimea reprezentării şi un pas de 0,2, vom obţine o 

reprezentare similară cu cea din figura 1. În imaginea de mai jos (figura 2) se poate vedea editorul 

integrat VLIDE cu conţinutul redactat afişat în culori. Parantezele sunt afişate cu culoarea roşie, 

elementele sintactice ale limbajului cu albastru, variabilele cu negru, constantele numerice cu verde, 

şirurile de caractere cu roz, iar comentariile pe fond gri cu nuanţă violetă. 

 

Figura 2. 

Captură de ecran cu fereastra Visual Lisp IDE (integrat în pachetul AutoCAD). 



3.2. Reprezentarea unei funcții trigonometrice 

 

Un alt exemplu ilustrativ, tot relativ banal, ar fi reprezentarea unei funcții trigonometrice pe un 

anumit interval (a, b), sub forma: 

 

 y = sin(x) (4)  

 

Pentru trasarea grafică a funcției y, se va porni cu o valoare inițială x=a, după care prin 

incrementarea succesivă a valorii argumentului x cu un pas (în cadrul unui ciclu „while”) se va ajunge 

spre valoarea finală b. Valoarea acestui pas va fi definit ca argument al funcției, ceea ce înseamnă că 

la lansarea funcției va trebui precizată valoarea lui. Desigur, pentru fiecare valoare x se va calcula 

valoarea corespunzătoare y=sin(x), iar din perechile (x y) rezultante se va crea o listă de puncte, care 

vor fi unite prin comanda AutoCAD „pline” (Poly Line). Ca și în cazul precedent, pentru trasarea 

axelor de referință se va utiliza comanda „leader” din AutoCAD. 

Conținutul fișierului în care este descrisă funcția prin care se va trasa în AutoCAD reprezentarea 

grafică, ar fi următoarea: 
 

(defun gr (pas) 

; funcția este definită cu argumentul „pas”, ceea ce înseamnă ca valoarea acestuia va trebui introdusă 

; în momentul lansării funcției (fiind recomandată o valoare subunitară)  

; pentru evitarea surprizelor se inițializează cu „nil” (nimic) „val” și „puncte”: 
  (setq val nil puncte nil) 

; după care se solicită valorile limitelor „a” și „b”: 
  (setq a (getreal " a:") b (getreal " b:")) 

; pornind cu „x=a” pentru calcule: 
  (setq x a) 

; vom salva starea „Object Snap” din variabila „OSMODE” din autoCAD  în variabila „os”: 
  (setq os (getvar "OSMODE")) 

; și dezactivăm temporar „Object Snap”-ul pentru a nu interfera cu reprezentarea grafică: 
  (setvar "OSMODE" 0) 

; cât timp „x” are valoarea sub „b”, vom calcula „y=sin(x)” și vom crea o listă de „puncte”  

; cu perechile de valori „ (x y)”: 
  (while (< x b) 

    (setq y (sin x)) 

    (setq puncte (cons (list x y) puncte)) 

    (setq x (+ x pas))) 

;  pentru a ajunge cu valoarea „x” exact la valoarea „b”:  
  (if (/= x b) (setq x b y (sin b) puncte (cons (list x y) puncte))) 

;  pentru a trasa axele cu culoarea verde:  
  (command "COLOR" 3) 

;  axa orizontală:  
  (command "LEADER" (list (+ b 3.5) 0.0) (list -2.0 0.0) "" "" "N") 

;  și axa verticală:  
  (command "LEADER" (list 0.0 4.0) (list 0.0 -1.5) "" "" "N") 

;  pentru a trasa graficul cu culoarea roșie:  
  (command "COLOR" 1) 

; utilizând funcţia AutoLISP „command” şi comanda AutoCAD „pline” (Poly Line) unim punctele  

; definite prin (x, y) realizând reprezentarea grafică a funcţiei „y”: 
  (command "PLINE" (foreach val puncte (command val))) 

;  iar în final revenim la culoarea implicită a stratului curent: 
  (command "COLOR" "bylayer") 

;  și restaurăm setarea inițială pentru „Object Snap”:  
  (setvar "OSMODE" os) 

; după care prin comanda AutoCAD „zoom” cu opţiunea „E” (Extent) vom ajusta vizualizarea 

; reprezentării grafice realizate: 
  (command "ZOOM" "E") 

) 

 



Pentru rularea programului (evaluarea funcției definite) va trebui să încărcăm conţinutul 

redactat într-una din variantele prezentate anterior, şi dacă nu obţinem mesaje de eroare sau 

inconsistenţă ci mesaj de succes („nume.lsp successfully loaded”, unde nume este denumirea fişierului 

creat cu extensia „.lsp”), atunci prin comanda „(gr pas)” (unde pas este o valoare efectivă numerică 

subunitară) putem lansa aplicaţia din linia de comandă a AutoCAD-ului, ca de exemplu: 

 

Command: (gr 0.3) 

 

Figura 3. 

Captură de ecran după rularea comenzii. 

 

În figura 3 este ilustrată ceea ce va rezulta în urma valorilor a = –4 și b = 3 introduse pe parcursul 

rulării (cu pas = 0,3 specificat în momentul lansării – având însă grijă ca separatorul zecimal să fie 

punct, nu virgulă). 

4. CONCLUZII 

Din exemplele simple discutate rezultă suficient de bine cât de facilă şi utilă poate fi utilizarea 

AutoLISP-ului. Probabil aşa se explică şi faptul că firma AutoDesk nu a abandonat interpretorul 

integrat în AutoCAD de-a lungul timpului ci, din contră, alături de deja clasicul AutoLISP, oferă şi un 

mediu (IDE) Visual LISP mai avansat. Prin utilizarea acestuia se pot dezvolta chiar şi programe de 

sine stătătoare (existând şi compilator inclus în pachetul AutoCAD pentru acest scop), însă, în opinia 

mea „adevărata putere” o reprezintă utilizarea limbajului LISP în combinaţie cu facilităţile oferite de 

către AutoCAD. 

Bibliografie (opţională) 

[1] Tolvaly-Roşca F.: A számítógépes tervezés alapjai: AutoLisp és Autodesk Inventor alapismeretek, Societatea 

Muzeului Ardelean, Cluj-Napoca, 2009. 

[2] Máthé A. É., Nedelcu M.: Aplicaţii AutoCAD şi AutoLISP: Îndrumător de laborator, Editura U. T. Press, Cluj-

Napoca, 2009. 

[3] Tiuca T., Precup P., Antal T.: Dezvoltarea aplicaţiilor cu AutoCAD şi AutoLISP, Editura Promedia Plus 

Computers, Cluj-Napoca, 1995. 

 

 


