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Глава 12 „Конструктивни параметри G- и Z-стойности”  
 
СЪДЪРЖАНИЕ 
 
12.1  G-стойности 
12.2  Z-стойности 
12.3  Комплексни упражнения 
 
G- и Z-стойностите допълват 
палитрата на конструктивните 
параметри, така че да могат да бъдат 
създавани собствени основни 
конструкции, започвайки от нулата. 
G-стойностите създават връзката с 

таблицата с обмерни данни на 
конструктивната система. Z-
стойностите позволяват 
пресмятането на конструктивните 
параметри с цифри или измерените 
стойности на конструкцията. 
Акцентът и в тази глава пада върху 
упражненията, за които трябва да 
отделите необходимото време. 
Изобразените на фигурите 
градируеми основни конструкции са 
резултат от упражнения.  
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12.1 G-стойностите са параметри на 

актуалната конструктивна 
система, които са 

заложени във вече познатите таблици 
с обмерни данни. G1 обозначава 
първата стойност на актуалната 
таблица с обмерни данни, G2 – 
втората стойност и т.н.  Например в 
контруктивната система „23-
стойности Хоенщайн Дами”, G1 е 

гръдна обиколка, а G 3 – дължина 
тяло (виж фиг. 12-1).  Таблиците с 
обмерни данни могат да се 
разглеждат, обработват и / или 
разпечатват посредством Допълнения 
І Таблици с обмерни данни.  
При използуването на G-
стойности винаги съблюдавайте 
избраната конструктивна 
система! 

Следва Фиг. 12-1 

 
 
G-стойностите се използуват 
аналогично на Х-стойностите (Раздел 
11.2, фиг. 11 – 11). Свързано със 
следващото по-нататък пресмятане на 
Z-стойности, те ви дават възможност 
да изготвите собствена основна 
конструкция.  
 
Упражнения 
Първо упражнение 
Конструирайте един правоъгълник с 
обиколка талия като ширина и 
дължина тяло като височина. 

Градирайте в размери 38, 038, 42 и 
042  
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(Фиг. 12-2).  
Последователността на стъпките в 
конструктивната система „23-
стойности Хоенщайн Дами” е 
следната:  
P + L + K + R   под
 P + Br + Hh:  
Въвеждаме Br = G4                   и      
<ENTER>  
Въвеждаме Hh = G3                  и      
<ENTER>  
Кликваме върху P + Br + Hh 
Измерваме P  от X&Y        X = Y = 0  
Проверете резултата чрез измерване.  
 
Второ упражнение 
Конструирайте правоъгълник с гръдна 
обиколка като ширина и странична 
дължина като височина. Градирайте в 
размери 38, 538, 42 и 542 (фиг. 12.3).  
Последователността на стъпките в 
конструктивната система „23-
стойности Хоенщайн Дами” е 
следната:  
P + L + K + R   под
 P + Br + Hh:  
Въвеждаме Br = GІ                   и      
<ENTER>  
Въвеждаме Hh = GІ9                и      
<ENTER>  
Кликваме върху P + Br + Hh 
Измерваме P  от X&Y        X = Y = 0  
 
Следва фиг. 12-3  

 
Трето упражнение 
Конструирайте в констрктивната 
система „23-стойности Хоенщайн 
Дами” изображението на фиг. 12-4 
или подобен на него нарисуван модел 
на дреха, при което размерите на 
обиколките не се разделят на 
половинки или четвъртинки.  
Пресмятането на G-стойностите е 
възможно при използуването на Z-
стойностите (следващ раздел).  
Следва фиг. 12-4   

 
 
Конструираме контур 
P + L + K + R 
      P + Lg + Ri  с  Lg = G3  
      P________ 
             rL  върху    L  с    rL = I3.  
      P + Ab върху     L  с   Ab = GI7 
      P + Ab върху     L  с   Ab = GI8  
      P + Ab върху     L  с   Ab = GI0  
      P + Lg + Ri  с     Lg = GI6  
      P + Lg + Ri  с     Lg = GI  
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      P + Lg + Ri  с     Lg = G4  
      P + Lg + Ri  с     Lg = G2  
      P = = > P   
Градираме 
 
12.2   Z-стойности  
Z-стойностите са пресметнати 
конструктивни параметри. За 
пресмятането на една Z-стойност 
могат да бъдат използувани както 
следва:   
 * всички дефинирани 
конструктивни параметри (Х- и G-
стойности)  
 * вече дефинирани Z-стойности 
 * обмерни данни на 
конструкцията, така наречените 
процесни данни  
 * цифрови стойности и 
математически функции 

Дефинираните Z-стойности се 
използуват аналогично на Х-
стойностите (Раздел 11.1)  
 
Въвеждане и изменение на Z-
стойности  
Въвеждането или изменението на Z-
стойностите се стартира чрез 
натискане на функционален бутон <F 
11> или посредством Допълнения І 
Списък на Z-стойностите.   
С малки изключения  това е 
възможно във всяко меню след 
повикване на „Пробно пускане” или 
на протоколна функция.  
След натискане на бутон  <F11> се 
появява прозореца за въвеждане на 
Z-стойности (Фиг. 12-5). В 
едиторското поле „Въвеждане на Z-
стойности” се осъществява 
въвеждането на Z-стойностите и на 
принадлежащ към тях коментар.  

Следва фиг. 12-5  

 В долната зона на прозореца се 
намира списъкът на наличните Z-
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стойности с формула за пресмятане, 
резултата от изчисляване на размера 
на модела и коментар. След 
маркирането на една Z-стойност може 
да се уточни наново една вече 
използувана Z-стойност. След 
нейната корекция конструктивният 
протокол се връща до запаметената 
стъпка и Z-стойносттта се определя 
наново.  
Освен това списъкът със Z-
стойностите може да бъде копирана в 
междинно място за съхранение или 
да бъде разпечатана. Всписъка на Z-
стойностите се появява стъпката от 
протокола, в която е била въведена 
Z-стойността. Една Z-стойност може 
да бъде изтрита само тогава, когато 
тя повече не е необходима за 
правилното протичане на процеса на 
протоколиране. При движението 
назад на Графис-протокола се връщат 
назад и принадлежащите към 
протоколната стъпка Z-стойности.  
Използувайте Z-стойностите и за 
индикация на предупреждения!   
 
Ако например дадено разстояние 
никога не бива да бъде по-малко от 
100 мм, поставете една Z-стойност 
z..=Аb, задайте в поле Min стойността 
100 и след <ENTER> измерете 
разстоянието. Ако стойността 
действително бъде превишена, се 
появява съобщение 
„Предупреждение: стойността е под 
допустимия минимум при z..=Ab”. 
Обърнете внимание на съответно 
подобаващо коментиране на Z-
стойността!   
 
Синтаксис (правопис) на въвеждане 
на Z-стойности  
* Всяко указание трябва да започва с 
ZІ = или Z20 =. Препоръчително е Z-
стойностите да се въвеждат в 
предварително зададената възходяща 
последователност.  

 
• Големите и малките букви имат 

еднакво значение. Интервалите 
се игнорират.  

• Възможно е пресмятането на 
изрази в скоби. 

• Ъглите следва да се задават в 
градуси (пример: sin(45) за  sin 
от 45 градуса).  

• Графис съобщава грешки в 
математически изрази. Те се 
означават с една малка стрелка 
под синтактично невярното 
място.  

• В пресмятанията на Z-
стойностите могат да се 
използуват дефинирани Х- и G-
стойности, математически 
функции и процесни данни 
(виж примерите). Също така е 
възможно пресмятането на 
вече дефинирани Z-стойности.  

 
Пресмятането на Z-стойностите се 
протоколира. Обратното връщане на 
протокола връща обратно и Z-
стойностите.  
Допустими оператори 
+ За събиране 
- За изваждане 
* За умножение 
/ За деление 
# За показател на степен 
  
Допустими операнти  
G6 G-стойности 
 G6=шеста стойност на 
актуалната таблица с обмерни данни  
Х3 Х-стойности 
 Х3=трета стойност на 
таблицата с Х-стойности 
 (Прот-стойности) на актуалния 
детайл  
XG5 Х-стойности на всички детайли 
(виж Глава 13) 
 XG5=пета стойност на 
таблицата с Х-стойности на всички 
детайли на модела 
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Z4 Z-стойност Z4 
 
Числа  Цифрени 
стойности като 12; -12.0; 23.6 с точка 
като десетичен знак  
 
Pi  Константата Pi 
(=3.1415927)  
 
Допустими като операнти стойности 
 
cos за косинус 
sin за синус 
tan за тангенс 
atn за дъга-тангенс 
sqr за корен 
btr за абсолютна стойност 
 
Допустими като операнти процесни 
данни  
 
gL обща дължина на избраната 
линия 
Ri посока на линията в „Pick-
Punkt”  
xK х-координатна стойност на 
една точка  
yK у-координатна стойност на 
една точка  
Ab разстояние между две точки  
 
За процесните данни gL и Ri следва 
да се кликне върху наличните линии 
на конструкцията. Определянето на 
процесните данни xK, yK и Ab е 
възможно с функциите  pick P, pick L 
или  pick PL.  
 
Примери за коректни Z-стойности 
 
zl = 12.3-124.3+100-33-.123 
z2= 123.4-pi+gL+sin(Ri-Ri) 
z3= (gL+gL)*1.05+gl/100 
Z4=zl+xl2-g2/3.5+Ab 
z5=sqr(xK-xK)#2+(yK-yK)#2) 
 Питагорова теорема  
z6=atn(zl/z3)  

 
Упражнение за въвеждане на Z-
стойности  
Вземете „Графис-Горна част 10” и 
дефинирайте две Х-стойности. 
Въведете последователно една след 
друга следните Z-стойности. 
Прегледайте списъка на Z-
стойностите и проверете 
пресметнатите вдясно в списъка 
стойности, виж също фиг. 12-5. Тези 
стойности важат за размера на 
модела.  
<F11> или Допълнения І Списък на Z-
стойностите...  
z1=1 + 2 + 3 + 4 + 5 <ENTER> 
z2= 100-20  
z3= 5*5 
z4= 100/4 
z5= Pi  цифрова стойност Pi 
z6= G3 дължина тяло (23-
стойности Хоенщайн Дами_5)  
z7= G ½ половин гръдна обиколка  
z8= G16/2 половин вратна обиколка  
z9= G4/(2*Pi) радиус на кръг с 
обиколка равна на обиколка талия  
z10=GL + GL + GL <ENTER>  
Сега от вас се изисква 3 пъти да 
кликнете линия. На полето на 
функциите се появява само pick L. В 
„Графис-Горна част 10” можете поред 
да кликнете върху трите линии на 
ръкавна извивка (предна част и задна 
част). В този случай z10 е равно на 
общата дължина на линиите на 
ръкавната извивка.  
z11=(Ab+Ab)/2 <ENTER>  
Измерете разстоянието на крайните 
точки на страничния шев на предна и 
задна част, като кликнете с pick P 
последователно в точките на 
страничния шев на ръкавната извивка 
и в подгава на предна, и аналогично 
на частна част. След това Z11 
съдържа средната стойност на това 
разстояние. 
z12=x2 + 100 
z13=z2/2 
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z14=(Ab+Ab+Ab+Ab)*2 
Измерете четири разстояния от по 2 
точки, например обиколка талия на 
предна част и задна част без свивки 
талия.  
z15=z3+z4  
z16=sqr(16) 
Дефинирайте собствени Z-стойности 
и комбинирайте различни функции, 
процесни данни и конструктивни 
параметри. 
 
Упражнения за използуването на G-
стойности при пресмятане на Z-
стойности 
Първо упражнение   
Конструирайте една ½ клош-пола, 
чиято обиколка талия съответствува 
точно на обиколка талия от таблица с 
обмерни данни и има дължина 615 мм 
от талия. Нанесете  кръга на ханша 
при седалищна дълбочина (G10) + 30. 
Резултатът се вижда на фиг. 12-6.  
 
Използувайте следните Z-стойности:  
z1=G4/(2*Pi) 
z2=z1+G10+30. 
z3=z1+615.  
 
Следва фиг. 12-6  

 
Градирайте полата в 5 размера.  
 
Второ упражнение 
Конструирайте една ½ клош-пола с 
G-, X- и Z-стойности. Х-стойността Х1 
трябва да се пресметне като добавка 
към кръга на ханша, а Х-стойността 
Х2 трябва да посочва дължината на 
полата. Отново очертайте кръга на 

ханша при отдалечаване от 
седалищната дълбочина +Х1.      
Конструирайте от тази пола ¼, 1/3 и 
други поли на парчета.  
 
Следва фиг. 12-7 

 
Последователността на стъпките е 
аналогична на тази от пример 1 с 
предварително заемане на Х1 = 30 и 
Х2 = 615 както и  Z-стойностите 
Z1=G4/(2*Pi) 
Z2=Z1 + G10 + X1  
Z3=Z1 + X2  
Дайте на Х-стойностите различни 
стойности в зависимост от типа 
фигура.  
 
Упражнения за използуването на 
обмерни данни (процесни данни) на 
конструкцията в пресмятането на Z-
стойности 
Първо упражнение 
Конструирайте колан, който има 
дължината на линия талия на 
конструкцията „Графис-Пола 20” 
(фиг. 12-8).   
Следва фиг. 12-8  
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Вземете конструкцията и върнете 
интерактивно нагласянето на подгъва 
и поставете втората свивка. Отворете 
нов детайл и вмъкнете в него 
съответно по три линии талия на 
предна пола и задна пола. Поставете 
две Z-стойности:  
z1=gL+gL+gL линии талия 
предна пола 
z2=gL+gL+gL линии талия задна 
пола  
Поставете една Х-стойност за 
височина колан 40 мм. Конструирайте 
колана с z1, z2 и x1. В страничния 
шев трябва да се поставят клъцки. 
Маркирайте също така и предна и 
задна среда. Градирайте полата и 
след това колана. Измерете. 
 
Второ упражнение 
Конструирайте аналогично на 
първото упражнение колан в 
конструкцията „Графис-Панталон 10” 
(Фиг. 12-9) 
Следва фиг. 12-9  

 
 
12.3 Комплексни упражнения 
Първо упражнение 
Разработете ръкав тип „Прилеп” с 
конструкциите „Графис-Горна част 
10” и „Графис-Ръкави 10”.  

 
Вземете за целта „Графис-Горна част 
10”, изтрийте всички спомагателни 
линии и свивка талия и преместете 
свивки гърди и рамо в подгъва. 
Скачете подгъва и рамото. Извадете в 
друг детайл „Графис-Ръкави 10” и го 
прикачете към оставената отзад 
конструкция горна част. Удължете 
конструктивната линия през 
вертикално нагоре. Трансформирайте 
предна част и задна част на 
удължената спомагателна линия, така 
че ъгловата точка рамо/ръкавна 
извивка на горна част да лежи в 
точка връх глава.  Между ръкав и 
предна-/задна част конструирайте 
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две криви. Използуайте една Z-
стойност и функцията „оформяне на 
дължини”, за да станат двете криви 
еднакво дълги.   
 
Второ упражнение 
Конструирайте детска шапка със 
стойностите ХІ  обиколка глава в мм 
(460.) 

 
Х2 височина на шапката в мм 
(165.) 
Х3 височина глава в мм (80.) 
Х4 резерв подгъв в мм (40.) 
Z1=X1/4+5 
Алтернативни шапки ще постигнете 
напремер посредством други форми 
на кривите.  

 
Трето упражнение  
Конструирайте твърда яка  с Х-,G-и Z-
стойности. 
Х 1 Поставяне на яка  в мм (20.) 
Х2 Скъсяване в мм (2.) 
Х3 Ширина яка в мм (30.) 
Z1=G16 / 2 – X2 
или 
 Z1=gL+gL (линии на вратна извивка 
на предна част и задна част на 
основна конструкция на горна част)  

 
Четвърто упражнение 
Конструирайте права пола с G-,X-и Z-
стойности (изобразена на следващата 
страница). 
Таблица с предварително поставени 
Х-стойности както следва:    
Х1 ширина свивки предна част в 
мм (25.) 
Х2 ширина свивки задна част в мм 
(35.) 
Х3 дължина свивки предна част в 
мм (90.)  
Х4 дължина свивки задна част в 
мм (130.) 
Х5 регулиране подгъв страничен 
шев в мм (30.) 
Х6 регулиране талия страничен 
шев в мм (40.) 
Х7 дължина пола в мм (400.) 
Х8 позиция свивки предна част от 
предна среда в мм (90.) 
Х9 позиция свивки задна част от 
задна среда в мм (80.) 
Х10 повдигане талия в мм (10.)  
 
Таблица с Z-стойности:  
Z1 = G10+X7 
Z2 = G4/2+X1+X2+2*X6  
Z3 = Z2/2  
Z4 = X1/2  
Z5 = X2/2  
След това променете позицията на 
двете свивки, като заемете х8 със 
стойността 120, а х9 със стойността 
110.  
 
Стр. 7 
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Пето упражнение  
Конструирайте задна част с G-, X- и Z-
стойности в системата Мюлер & син 
Дами:  
Таблица с предварително поставени 
Х-стойности както следва:  
Х1 дължина на модела в мм (700.)  
Х2 резерв височина гръб в мм 
(20.)   
Х3 резерв дължина гръб в мм  
(20.)  
Х4 резерв дълбочина ханш в мм 
(0.) 
Х5 регулиране талия в мм (20.)  
Х6 регулиране ханш в мм (20.)  
Х7 резерв при ½ ширина гръб в 
мм (20.)  
Х8 увеличаване вратна извивка 
към рамо в мм (20.)  
Х9 ширина наддържане за ширина 
рамо в мм (15.)  
Х10 скосяване рамо в мм (15.)  
Х11 точка крива на ръкавна извивка 
в мм (7.)  
 

 
Z-стойности в размер 38 както 
следва:  
z01=G7+X2    215.0 
 Височина гръб+резерв 
z02=G8+X3    436.0 
 Дължина гръб +резерв 
z03=G9+X4    622.0 
 Дълбочина ханш+резерв 
z04=G13+X7    185.0 
 Ширина гръб+резерв  
z05=G14*2/3      
62.0 
 2/3 диаметър ръкавна извивка 
z06=G16+X9    137.0 
 Ширина рамо + резерв       
 
  


