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От Версия 7 градирането с градиращи 
правила е неотменна част от Графис. 
Градиране чрез повтаряне на стъпките на 
конструиране, както и градиране с 
градиращи правила могат да се прилагат 
при създаването на модели. 
При градирането с конструкционни 
правила се градира на базата на таблица с 
обмерни данни. В този случай не са 
необходими правила за градация. /Виж 
глава 12/ 
Моделът на използване на градиращи 
правила се състои в следното – външен 
контур с градиращи точки. Всяка 
градираща точка е свързана с таблица с 
градиращи правила, указващи движението 
на точката спрямо размерите. В Х и У 
посока 
Кройки с градиращи правила могат да 
бъдат записвани в протокола със стъпки 
за да формират база за конструиране по 
същия начин както и конструираните 
кройки. /Глави от 1 до 14/. За разлика от 
конструираните кройки, кройките с 
градиращи правила не могат да бъдат 
градирани с готовите таблици с обмерни 
данни, а трябва на всяка точка да се 
зададе или копира градация. 
 
Тази глава обяснява следните теми: 

• Дигитализирането на кройка 
(раздел 15.1) 

• Преглед на начините на задаване 
на градиращи правила (раздел 15.2) 

• Редактиране на градиращи правила 
по три различни начина (раздел 
15.3) 

• Съхраняване на модел с градиращи 
правила (раздел 15.4) със следните 
опции 

- Приемане в конструкционния 
протокол за по нататъшно развитие 
на модела 

- Съхраняване като темплейт 
- Съхраняване като основа в списъка 

с интерактивни конструкции. 
• Редактиране, трансфериране и 

„издърпване” на градиращи 
правила 

• Дигитализиране на градиращи 
правила от загнездена кройка 
(раздел 15.6) 

• Пренасяане на градиращи правила 
от темплейт (раздел 15.7) 

• „извличане” на градиращи правила 
(раздел 15.8) 

- за разделяне на детайли от сложен 
модел за да се създадат 
компоненти и 

- трансфериране на „изтествани” 
градиращи правила към 
дигитализиран контур. 

• прилагане и използване на 
библиотека с градиращи правила 
(раздел 15.9) 

• създаване на групи за градиране 
(раздел 15.10) 

| 
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15.1 Дигитализиране на контур на кройка 
Предварителни условия 
За да може да дигитализирате кройка, 
трябва да имате дигитайзер с 16 бутонна 
мишка, предварително инсталиран и 
включен към компютъра с Графис. 
Съответният драйвер за дигитайзерът, 
съответстващ на операционната система 
трябва да е инсталиран. Ако с аизпълнени 
тези предварителни условия, тестовата 
програма, намираща се в папката 
Grafis/Hilfen/Tabtest.exe ще показва 
текущата позиция на курсорът на 
дигитайзера, както и преместването по Х 
и по У. 
Прегледайте менюто за дигитализиране и 
обяснението на клавишите на мишката ва 
дигитайзера. Те се намират в 
документацията и са различни от версия 6 
на Графис. 
Може да залепите менюто на дигитайзера 
навсякъде в активната част на дъската на 
дигитайзера. В началото на 
дигитализирането или при всяка промяна 
на позицията, трябва да се натисне 
клавиша ТАБ и да се посочат точките Р1 и 
Р2, за да се ориентира дигитайзера.  
 
Упътване стъпка по стъпка 
► Подгответе дигитайзера 
► Подгответе кройките за 
дигитализиране, отбележете липсващите 
клъцки, решете дали ще дигитализирате с 
резервите или без 
► Активирайте и наименовайте празен 
детайл в отделни детайли. Може да 
подготвите и списък с всички детайли 
които ще дигитализирате. 
► Въведете основният размер в който ще 
дигитализирате на първо място в 
таблицата с размери 
► Правила за градация / Дигитализирай 
► Натиснете Дигиталйзирай 
► Калибрирайте дигитайзера /само в 
началото/ 
► Определете посоката на детайлите Fa= 
… 
► Дигитализирайте линиите и точките 

► Възможност: Запазете 
дигитализираната кройка и 
дигитализирайте други. 
► Прекъснете с „прекъсни 
дигитализирането” от менюто на 
дигитайзера или с десен клик на мишката 
► Редактирайте /заменете градиращите 
точки  и съхранете/виж глава 15.4 и 15.5/ 
► Приключете дигитализирането с десен 
клик 
 
Подготовка 
Дигитализирането е лесно, ако 
необходимите градиращи 
точкипредварително са отбелязани на 
кройките. Това може да се направи и на 
ръка. 
С «Градиращи правила» / «Дигитализирай 
градиращи правила» Дигитализирането 
започва в празен детайл. Поради тази 
причина трябва да се намирате в детайл с 
0 стъпки в протокола. Дигитализирания 
детайл може да се вмъкне в протокла със 
стъпки за конструиране и да се запази 
като темплейт за по късно. 
С «Градиращи правила» / «Редактирай 
градиращи правила» е възможно 
последователното редактиране на  точки, 
линии или градиращи правила в 
редактирани или нередактирани досега 
детайли, както дори и в конструирани 
детайли. Тази опция не е обяснена тука 
подробно. 
Преди да се започне дигитализирането 
трябва да се укаже в Графис основният 
размер на кройката, който ще се 
дигитализира. Основният размер трябва 
да бъде въведен на първа позиция в 
таблицата с размери. В примерния 
блейзър от фигура 15.5 това е размер 38. В 
последствие може да се добави нов 
основен размер от Редактиране/Нов 
основен размер за всички от таблицата с 
градиращи правила. 
След тези предварителни подготвящи 
действия  продължете с  Градиращи 
правила / Дигитализирай градирана 
кройка. Менюто за редактиране на 
градирани кройки е показано на страница 
12. 
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Пъро отворете менюто 
за дигитализиране, 
показано вляво. До 
него се достига от 
Правила за градация / 
Дигитализирай. 
За трансферирането на 
информация от 
Дигитайзера към 
Графис има 5 различни 
вида трансформации. 
Т + ТХ => 0, 0 
Т + ТY => 0, 0 
Т + ТХ => Т 
Т + ТY => Т 
Т + Т => Т+Т 
Тези редове определят 
трансформацията на 
данните от 
Дигитайзера към 
Графис. Трябва да се 
избира отново след 
всяко ново нареждане 
на детайли върху 
дигитайзера. 

Начина на трансформация се извиква от 
менюто за дигитализиране, залепено на 
дигитайзера. Те имат следните значения. 
Трансформация Т + ТХ => 0, 0 и Т + ТХ 
=>Т 

 
Фигура 15.1 
Тези трансформации подравняват 
кройките хоризонтално. С Т + ТХ => 0, 0 
Първата дигитализирана точка Ра се 
позиционира в нулевата точка на 
координатната система на Графис. 
Втората дигитализирана точка Рб 
определя коя ос да се разположи по 
хоризонталната ос в Графис. /виж фигура 
15.1/ 

За разлика от този вариант при  Т + ТY => 
Т първата точка вместо в центъра на 
координатната система се поставя в 
конструирана с Графис точка. 
Трансформация Т + ТУ => 0, 0 и Т + ТY 
=>Т 

 
Фигура 15.2 
Тези трансформации подравняват 
кройката вертикално. Те се различават от 
предните трансформации само по това, че 
втората дигитализирана точка определя 
коя линия ще се разположи по У остта. 
/Виж фигура 15.2/ 
Трансформация Т+Т=Т+Т 

 
Фигура 15.3 
Първата дигитализирана точка Та се 
позиционира в Тс /конструирана в 
графис/. Втората дигитализирана точка Тб 
се разполага в Тд. По този начин се 
завърта координатната система по 
желание. /Виж фигура 15.3/. 
Използвайте тази трансформация за 
вмъкване и редактиране на криви 
например. 
Фактор на мащабиране 
За всички останали видове 
трансформации (без Т+Т=Т+Т), трябва да 
се зададе скала за мащабиране. Fa=… 
Координатите на дигитализираните точки 
се умножават по този коефициент. 
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Кройка, която е с мащаб 1:2 трябва да се 
дигитализира с фактор на мащабиране 2, 
за да се появи с нормален размер в 
Графис. 

 
Фигура 15.4 
Функции на клавиатурата на дигитайзера. 
За да дигитализирате, дигитайзера трябва 
да има 16 бутонна мишка. Отделните 
клавиши на мишката имат следните 
функции: 

1. <Дигитализирай> 
Поставяне на дигитализираща точка 

2. <Постави + продължи> 
Активната линия/крива (червената) или 
активните точки (черни и кръгли) се 
поставят. Следващата линия се свързва 
директно с тях. Началната точка на 
следващата линия е крайната точка на 
предходната. Тя не се дигитализира 
повторно. 

3. <Постави + започни> 
Активната линия се разполага на екрана. 
Дигитализира се нов обект с нова набална 
точка. 

4. <Изтрий най близката 
дигитализирана точка>  

Най близката активна точка до курсорът 
се изтрива (дигитализирана или 
градираща) 

5. <Дигитализирай с градираща 
точка> 

Точката, която се дигитализира се вкарва 
като градираща. 

6. <Кликни Т> 
Поставя точка на дигитализиране върху 
точка 

7. <Кликни Л> 
Поставя дигитализирана точка върху 
линия/крива 

8. <Кликни ТЛ> 
Поставя дигитализирана точка в опорната 
точка на линия/крива 

9. <Увеличи дигитализираната 
област> 

Екрана се увеличава, така че да покаже 
всичките активни дигитализирани и все 
още неразположени обекти 

10. <Увеличи всички> 
Екрана се увеличава, така че да покаже 
всички дигитализирани обекти на екрана, 
идентично с бутонът F6 

11. <Увеличи +> 
Увеличава екрана 

12. <Увеличи -> 
Намалява екрана 
      15. <Премести точки>  
Премества градиращи точки 
      16. <повторно дигитализиране на 
линии/криви> 
Заменя линии/криви. Началната и 
крайната точка на кривата не могат да 
бъдат променени. Функциите „Премести 
точки” и „Повторно дигитализирай” са 
особенно полезни за редактиране на 
кройки с градиращи правила, които вече 
са вмъкнати в развитие на модел. 
Функциите от менюто на дигитайзера 
ще бъдат обяснени след упражненията. 
 
Дигитализиране на точки и 
линии/криви 
В режим на дигитализиране, всички 
разположени линии са сини, а всички 
активни – червени. Активните точки са 
кръгли и запълнени в червено. 
Разположените точки са черни кръстчета. 
Превключването между линии и точки от 
менюто на дигитайзера се отразява само 
за активните обекти. Всяка 
дигитализирана линия или точка трябва да 
се разположат с <разположи и продължи> 
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или <разположи и зопжчни>. Началната и 
крайната точка на линия/крива 
автоматично се превръщат в градиращи 
точки. Провенявайте всеки дигитализиран 
обект преди да го разположите с <увеличи 
областта на дигитализиране>. 
 
Упътване стъпка по стъпка 

 Изберете типа на обектите /точки или 
линии 

 Ако дигитализирате ллиния, в началото 
и след <разположи и започни> 

• Дигитализирайте началната точка 
на линията 

• Опция 1 „формирай с междинни 
точки” 

• Дигитализирайте крайната точка на 
линията 

• <Увеличете областта за 
дигитализиране> 

• Дигитализирайте междинните 
точки 

• Опция 2 „дигитализирай 
последователно” 

• Дигитализирайте линията 
последователно 

• <Увеличете областта за 
дигитализиране> 

 
 Ако дигитализирате точки 
• дигитализирайте всички точки 

 Корекции с <изтрий най близката 
дигитализирана точка> 

 Разполагане на дигитализираните 
обекти с 

• <Разположи и продължи>, ако 
крайната точка на този обект ще 
бъда начална точка на следващия 
дигитализиран обект или 

• <Разположи и започни>, ако 
следващият обект започва на нова 
позиция. 

 Корекции с <премести точки> и 
<повторно дигитализирай линия> 
Дигитализирайте обекта на дигитайзера. 
Контура не трябвада има празнини. Може 
да бъде затворен чрез свързване на 
крайната точка на последната линия със 
съществуващият обект чрез <кликни Т>, 
<кликни Л> или <кликни ТЛ>. 

Точките върху линия /например клъцките/ 
трябва да бъдат свързани с линиите на 
дигитализираният обект посредством 
<кликни Л> 
 
Упражнение 
Дигитализирането е обяснено с помощта 
на страничната платка на блейзър, 
намален в мащаб 1:2 на фигура 16-5. 
Обърнете внимание, че колкото повече е 
мащабиран един обект, толкова по 
неточно се дигитализира той. 
Разположете копие на кройката на 
страничния панел върху дигитайзера. 
Активирайте празен детайл в Графис, 
дайте му име и сложете основен размер /в 
случая ___38_0/ на позиция 01 в 
таблицата с размери. Следващите стъпки 
се отнасят за фигура 16-6 
 
Правила за Градация / Дигитализирай / 
Дигитализирай 
<ТАБ> натискате клавиша ТАБ и след 
това дигитализирате точките Т1 и Т2 
от шаблона на дигитайзера 
Т+ТУ=>0,0 Кликнете върху точки 11 и 
следтова 10 
Fa=2 за дигитализиране в мащаб 1:2 
[линии/криви] 
Т1 с <дигитализирай> 
Т2 с <дигитализирай с градираща точка> 
Т3 с <дигитализирай с градираща точка> 
Т4 с <дигитализирай> 
<увеличи дигитализираната област> 
Тази крива беше дигитализирана 
последователно. Другата опция ще 
използваме за дигитализиране на 
ръкавната извивка. Преди да 
разположим обекта, ще оформим кривата 
с точки Т14, Т15 и Т16 
Т14 с <дигитализирай> 
Ако случайно не сме поставили Т14 на 
необходибото място я изтриваме 
Т14 с <изтрий най близката 
дигитализирана точка> 
Т14 с <дигитализирай> 
Т15 с <дигитализирай> 
Т16 с <дигитализирай> 
<разположи и продължи> 
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Т5 с <дигитализирай> 
<увеличи всичко> 
<разположи и продължи> 

 
Фигура 16-6 
Сега следва втората опция. Първо 
дигитализираме крайната точка, и след 
това междинните точки. Ние 
препоръчваме тази опция да се 
използва като се следва правилото „по 
малко точки, по гладка крива”. 
Т7 с <дигитализирай> 
 <увеличи областта на дигитализиране> 
Т6 с <дигитализирай с градираща точка> 
Т17 с <дигитализирай> 
Възможно е да вкарате и допълнителни 
точки 
<разположи и продължи> 
 
Т9 с <дигитализирай> 

<увеличете дигитализираната област> 
Т8 с <дигитализирай> 
Т18 с <дигитализирай> 
Т19 с <дигитализирай> 
Възможно е да вкарате и допълнителни 
точки 
<разположи и продължи> 
 
Дигитализиране на клъцките като 
градиращи точки 
/точки/ 
Кликнете Т8 с <Кликни Л > 
<разположи и започни> 
/линии/ 
<увеличи всичко> 
Кликнете Т9 с <Кликни ТЛ> 
Кликнете Т1 с <Кликни ТЛ> 
<разположи и започни> 
Контурът е затворен. Всички клъцки са 
маркирани с градиращи точки. Сега 
трябва да се дигитализира правата нишка 
Т10 с <дигитализирай> 
<разположи и продължи> 
Т11 с <дигитализирай> 
<разположи и продължи> 
Т12 с <дигитализирай> 
<разположи и продължи> 
Т13 с <дигитализирай> 
<разположи и започни> 
 
Кройката е дигитализирана в размер 38. 
Направете последна проверка. Функциите 
F2 увеличение и F6 центрирай екрана 
работят и в режим на дигитализиране. 
Изтриването на обекти е възможно само 
в Правила за градация/ дигитализирай - 
режим на дигитализация, не и в режим на 
редактиране Правила за градация / 
редактиррай правила за градация. За да 
изтриете точка, изберете от шаблона на 
дигитайзера [изтрий обект Т]. За 
изтриване на линии изберете [изтрий 
обект Л]. За да изтриете всички олекти 
изберете [изтрий всичко]. За да излезете 
от режим на изтриване с натискане на 
Шаблона изключване на изтриването. 
Замяната на обекти е възможна още от 
Правила за градация / Редактирай 
правилата за градация. По този начин 
може да се редактират кройки с 
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градиращи точки, които са използвани 
като основа за развитие на модел. За да 
преместите точка например трябва да я 
покажете с мишката на дигитайзера 
/премести точки/ и да се дигитализира 
отново. С <дигитализирай отново крива> 
може да замените крива. Началната и 
крайната точки на кривата не могат да 
бъдат променяни. <разположи и 
започни> разполага промененият детайл.  
Ако трябва да вкарате градирана кройка 
прочетете 16.6. Можете също така да 
дигитализирате всяка кройка и да 
приложите правилата за градация, или 
върху така въведената кройка в основен 
размер да въведете стойности за 
градиращите точки. 
Функцията [съхрани в детайл] върху 
шаблона позволява съхранението на 
дигитализираната част в протокола. 
Графис отваря прозорец с номера и 
наименованието на детайла. Изберете 
празен детайл с помощта на [ ] и [ ] от 
шаблона и съхранете с [Да]. Това ни 
позволява да дигитализираме много 
детайли, без да има нужда да оставяме 
мишката на дигитайзера и да отиваме при 
клавиатурата. Имената на детайлите могат 
да бъдат въведени преди 
дигитализирането в отделните детайли. 
Прекъсднете  дигитализирането с 
[прекъсни дигитализирането] от шаблона. 
Ако не желаете да продължавате със 
следващата част на тази глава, 
разположете дигитализираните обекти в 
активния детайл със „съхрани в 
протокола”. По късно може да се работи 
върху кройките от Правила за градация / 
Редактирай правилата за градация. 
 
Функциите от шаблона 
Шаблона трябва да се разположи някъде в 
активната област на дигитайзера. 
Позицията на шаблона се указва в 
началото на дигиталбизирането след 
натискане на ТАБ клавиша и показване на 
Т1 и Т2. След това полетата от менюто в 
този шаблон може да се активират с 
кликване върху тях. Те имат следните 
означения: 

[т+тх=>0,0] 
[т+тх=>т] 
[т+ту=>0,0] 
[т+ту=>т] 
[т+т=>т+т] 
Активират един от петте вида 
трансформации. 
[Fa=…] 
Въведете коефициент на мащабиране /не 
важи при [т+т=>т+т]/ 
[точки] 
Дигитализира единична точка /важи за 
всички активни дигитализирани точки/ 
[линии/криви] 
Дигитализира линии/криви. /важи за 
всички активни дигитализирани точки/. За 
линия изберете [линии/криви] и 
дигитализирайте начална и крайна точка и 
разположете обекта. 
[градиращи правила вкл/изкл] 
Започна / завършва дигитализирането на 
правила за градация от загнездена кройка 
/виж 16.6/ 
[задай атрибути] 
Задайте атрибути на за активния тип 
обект /линия или точка/. Кликнете върху 
типа на атрибута 1,2 или 3. В резултат на 
това новият номер на атрибута се появява 
в скоби в лентата на менюто, вдясно 
веднага след типа на обекта. Например 
лин/крива (3) означава че на 
линията/кривата е даден атрибут номер 3 
[изтрий обекти] 
Изтриване на точки с [изтрий обект Т] или 
линии с [изтрий обект Л]. Излезте от 
менюто за изтриване с [изтриване на 
обекти изкл.] 
[съхрани в детайл] 
Запазва дигитализираната кройка в празен 
детайл, който трябва да бъде избран от 
списъка с детайли. С [ ] или [ ] може да 
се движите нагоре и надолу в списъка с 
детайли. Избраният детайл трябва да се 
потвърди с Да 
[ ] или [ ] 
Предвижване в списъка с детайли. 
[съхрани] или [прекъсни] 
Потвърждава изборът в списъка с детайли 
или прекъсва съхраняването 
[прекъсване на дигитализирането] 
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Прекъсва режима на дигитализация. 
Диалогът продължава на компютъра. 
 
Следните функции не са показани в 
това упражнение: 

• изтриване на обект 
• поставяне на атрибути 
• съхраняване в режим на 

дигитализиране 
16.2 Преглед на поставянето на 
градиращи правила 
Градиращите правила трябва да се 
поставят само на опорните размери. За 
всички останали размери Графис ще 
изчисли чрез интерполация или 
екстраполация градиращите правила, по 
аналог с Х величините. 
 
Преглед на възможностите за 
въвеждане на градиращи правила. 

• Опцията за въвеждане на 
абсолютни градиращи правила 
(раздел 16.3) е най често 
използвания метод. Градиращите 
правила могат да се въвеждат в мм 
или в 1/10 мм 

• Опция за въвеждане на градиращи 
правила чрез разлики (раздел 16.3) 
също се използва 

• Опцията за дигитализиране на 
градиращите правила (раздел 16.6) 
се използва тогава, когато нямаме 
градиращи правила в таблица със 
стойности, но разполагаме със 
загнездена кройка в различни 
размери. 

• Опцията премести градиращите 
правила члез копиране или 
пропорционално (раздел 16.5) се 
използва за допълнителните 
градиращи точки. 

• С опцията премести градиращите 
правила (раздел 16.5) градиращите 
правила могат да бъдат променяни 
„на око” или с помощта на растер 

• Опцията за градиране на базата на 
библиотека с градиращи правила 
(раздел 16.9) е интересна за 
компании, които имат 
дългогодишен опит в градирането 

и работят с техни собствени 
библиотеки с градиращи правила. 
Трябва да се проучи, дали 
съществуващите градиращи 
правила от други КАД системи 
могат да се конвертират към 
Графис 

• За опцията прехвърли 
градиращите правила от кройка 
– мостра (раздел 16.7), проверени 
градирани шаблони се запазват за 
съответния тип изделие. Тогава 
дигитализирани кройки без 
градиращи правила могат да 
получат градация от тези шаблони. 

• Импортирането на градиращи 
правила от други КАД системи 
беше вече обяснено в глава 15 

 
16.3 Редактиране на градиращи 
правила 
Градиращите точки са отбелязани с 
червен или зелен кръг. Червеният кърг 
показва, че на дадената точка все още не 
са зададени градиращи правила. 
Различните начини за задаване на 
градиращи правила бяха споменати в 
раздел 16.2. Тема на този раздел е 
редактирането на градиращи правила с 
опциите за изобразяване нормална или с 
разлики. 
В Графис градиращите правила се пазят в 
таблици. Прозорецът за редактиране на 
градиращо правило (фигура 16-7) се 
отваря, след като сте кликнали върху 
градираща точка. Червената стрелка 
показва градиращата точка, за която в 
момента се въвеждат правила. Най 
важните нещо от този прозорец са 
обяснени на фигура 16-7 
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Опции на 
изобразяване 

Градиращи правила за точка 
№ 

Основен размер 

Превключва екрана 
между мм и 1/10 мм 

Знак за опорен размер 

Изтрий градиращите правила 
като опорен размер 

Приеми тези градиращи 
правила като опорен размер 

Въвеждане на 
град. Правила за 
х или у 

Разлика от основния размер в посока х в
mm или 1/10  mm 

Разлика от основния размер в посока У Колона за размери 

Диалогово поле за 
коментари; 

Отваря се с двоен клик. 

Знак за основен размер 

Фигура 16-7 
Меню Преглед 
Изобразяване на градиращите правила в 
милиметри или 1/10 милиметри. 
Активната в момента опция е отбелязана с 
отметка. В производството обикновенно 
се използва 1/10мм. 

 
Въведете стойностите в горния ред. 
Интерпретацията на стойностите по Х и 
по У посоки зависи от избраната опция за 
изобразяване в менюто Преглед. 

Стойностите се приемат с   или 
<Enter>.  

 приема стойностите в полетата Х и У. 
Маркираният размер става опорен размер 

Изтрива маркираният размер като 
опорен размер. Стойностите за този 
размер се интерполират. 

 
Избор на различен тип фигура. 

 
Изобразяване на текущия ъгъл на ротация 
за градиращите правила. Ротацията на 
градиращите правила се активира от 
Редактирай/Разрешено завъртане или 
огледален образ на градиращи правила 

. 
Повече разяснения следват в текста. 
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Вписване на собствен номер за градиращо 
правило(0 до 999) виж още раздел 16.9. 

 
Табовете „норми” или „диф” съдържат 
различни опции за текущата таблица с 
градиращи правила (фигура 16.9 и 19.10). 
Промени в начина на изобразяване се 
отразява и върху другите екрани. 
Сивият екран за редактиране в долния 
край на екрана 
В това поле вие може да въвеждате 
собствени коментари за градиращото 
правило. Отваря се с двоен клик, 
кликването върху друга функция затваря 
този екран. Графис автоматично въвежда 
информация за източника на правилото и 
„издърпването” на градиращата точка в 
това поле. 
Предмет на следващото упражнение е 
въвеждането на градиращите правила в 
режим на нормално изобразяване на 
правилата. След това има описания за 
режима „диф” 
Упражнение: въведете градиращи 
правила за страничната платка на 
блейзъра. 
За страничния панел дигитализиран в 
раздел 16.1 трябва да се въведат 
градиращи правила за размери от 34 до 
46. Следните градиращи правила трябва 
да се въведат за точките, номелилани 
според 16.6 в мм. Те може да нямат нищо 
общо с общите градиращи правила. 
Упражнете въвеждането на градиращи 
правила. По късно може да опитате да 
определите собствени градиращи правила. 
Point 01: 
 ____34_0   36.2    5.6 
*____38_0     .0     .0 
 ____46_0  -72.4  -11.2 
Point 02: 
 ____34_0   36.1    5.6 
*____38_0     .0     .0 
 ____46_0  -72.1  -11.1 
Point 03: 
 ____34_0   35.9    5.3 
*____38_0     .0     .0 
 ____46_0  -71.9  -11.2 

Point 04: 
 ____34_0   24.1   -5.1 
*____38_0     .0     .0 
 ____46_0  -41.3    5.0 
Point 05: 
 ____34_0   25.7   -4.7 
*____38_0     .0     .0 
 ____46_0  -43.9    5.5 
Point 06: 
 ____34_0   28.1    1.8 
*____38_0     .0     .0 
 ____46_0  -47.8   -7.0 
Point 07: 
 ____34_0   22.1    7.7 
*____38_0     .0     .0 
 ____46_0  -40.1  -15.2 
Point 08: 
 ____34_0   22.2    4.7 
*____38_0     .0     .0 
 ____46_0  -40.4   -9.7 
Point 09: 
 ____34_0   23.1    4.5 
*____38_0     .0     .0 
 ____46_0  -42.4   -8.6 
Points 10 to 13: 
 ____34_0   33.7    2.1 
*____38_0     .0     .0 
 ____46_0  -62.4   -6.9 

 
Ако сте приключили с въвеждането на 
дигитализираната кройка от раздел 16.1 и 
сте разположили контура със съхраняване 
в протокола, вие трябва да активирате 
съответната част първо и след това отново 
да стартирате менюто Градиращи 
правила/Редактирай градиращите правила. 
Кликнете върху Point01. Отваря се 
таблица с градиращи правила, подобна на 
фигура 16.7. Първоначално градиращите 
правила са с „0”. Настройте екрана да 
изобразява в мм от Дисплей/мм. 
Маркирайте размер ____34_0 и въведете 
стойност 36.2 в полето за редактиране „х” 

 и стойност 5.6 в полето „у”. 
Предвижвайте се между двете полета с 

ТАБ клавиша. Приемете стойността с  
или ЕНТЕР. 



Глава 15 „Градиране с градиращи правила”  стр 11 

 
Фигура 16.8 
Продължете със стойностите за размер 
___46_0, като маркирате този размер и 
въведете -72.4 в полето „х”  и -11.2 в „у” 
полето и ги приемете. Градиращите 
правила се примет в режим на нормално 
изобразяване като на фигура 16.9 
Отворете градиращата таблица за точка 02 
чрез двоен клик върху нея. Въведете 
градиращите точки и продължете с 
останалите точки. Изпробвайте 
градацията от менйто „Градирай текущият 
детайл” и би трябвало да получите 
фугирата от 16.8 
 
Нормален изглед на „норм” 
Нормалният изглед на точка01 от фигура 
16.6 се показва на Фигура 16.9. Колоните 
на този изглед изобразяват: 
1: Изобразяват индикации за основен или 
опорен размер. Знакът >> показва 
размерът, спрямо който се въвеждат 
градиращите правила, а > показва 
опорните размери  
2: име на размера 
3:градиращото правило в мм за „х” 
посока, показан като разлика от основния 
размер. Може да се изобразява както в мм 
или в 1/10мм. 
4: градиращото правило за съответния 
размер в „у” 

 

 
Фигура 16.9 
 
Изглед с различия с „диф” 
Фигура 16.10 се отнася за точка 01 в 
режим на разглеждане с разлика. 

 
Фигура 16.10 
В този екран, в добавка на стойностите на 
опорните размери се изобразява и 
разликата на размер и може да се 
редактира. На фигура 16.10 това са 
размерите 34, 38 и 46. Основният размер 
38 е отбелязан с >>. Реда с името на 
размера във втората колона съдържа 
градиращото правило за този размер като 
разлика от основния размер. Следващата 
колона със стойност ddx показва 
стойността на разликата през размери. 
Стойностите по разликите трябва да се 
коригират когато сме избрали начин на 
изобразяване diff. 
Ако имате разликите по размери, трябва 
да действате по следния начин: 
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 Отбележете всички опорни размери в 
нормален изглед, като маркирате 
съответните размери и приемете тези 

стойности с  
 Екран/Изобразете само опорните 

размери 
 След това променете на изобразяване 

на разлики diff и да въведете градиращите 
точки като разлики по х и по у 
Забележка: ако стъпката е еднаква за 
всички размери, приемете съседния 
размер на базовият като опорен. Ако 38 
размер е основният ви размер, изберете 40 

и го маркирайте с  и след това 
въведете градиращите правила за 40 
размер като нормална стойност или като 
разлика. 
Глобални правила за градация. 
Ако е включена опцията за глобални 
градиращи правила, това правило се 
прилага за всички размери, в полето за 
търсене. Този ключ не трябва да се задава, 
ако искаме правилото да важи само за 
един ред/една точка. Ако например 
правата нишка се допира някъде до 
контура на кройката в основния размер, 
градиращото правило за правата нишка не 
трябва да е глобално, защото в противен 
случай правата нишка „виси” за контура 
във всички размери.  

 
Фигура 16-11 
Градиращото правило за клъцка тип щрих 
трябва да е глобално, защото в противен 
случай клъцката се измества от линията в 
останалите размери. 
Ако ключът „глобално правило за 
градиране” се махне, Графис очаква 
потребителя дакликне върху основната 
линия за градиращо правило. 
 
Допълнителни функции 

Функциите в прозореца за въвеждане на 
градиращи правила на фигура 16.7 имат 
следните значения: 
Файл/Запази в библиотека... 
Запазва градиращите правила в 
библиотека. Създаването на такива 
библиотеки е обяснено в раздел 16.9 
Файл/Изтрий от библиотека ... 
Изтрива градиращото правило от 
библиотеката (раздел 16.9) 
Файл/Печат 
Отпечатва единично градиращо правило 
във вида на изобразяване, който в 
момента е активен. Печат на всички 
правила може да се направи от менюто 
печат. 
Файл/Затвори или  
Затваря прозореца 
Редакция/Нов основен размер за всички ... 
Задава нов базов размер. Контурът на 
основния размер не се променя. 
Таблицата с градиращи правила се 
преизчислява спрямо новият базов размер. 
Ако текуцият основен размер 38 се замени 
с 40, кройката се намалява във всички 
размери. Опорните размери и разликите в 
правилата за градация остават 
непроменени. 
Редакция/Градиращата точка става нова 
точка на стопиране. 
Променя избраната градираща точка за 
точка на стопиране на градираната 
кройка. 
Редакция/намали опорните размери 
(всички опорни размери) 
Автоматично премахва отметката за 
опорен размер на всички размери, които 
могат да бъдат изчислени с интерполация 
от настроените стойности без промяна. В 
междинна стъпка потребителя може да 
отбележи опорните размери, фиг 16.12 
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Фигура 16-12 
Избраните размери си остават опорни, ако 
стъпките са постоянни. Само опорни 
размери, които в действителност не са 
необходими за градирането се премахват. 
Градацията остава непроменена след 
използването на тази функция. 
Редакция/Намали опорни размери (тази 
градираща точка) 
Като предната функция, но само за 
избраната градираща точка. 
Редакция/Направи х и у 0 (за тази 
градираща точка) 
Изтрива всички градиращи правила за 
избраната точка. При градация, тази точка 
не се променя. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


