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Съдържание 
 
От версия 8 нататък Графис има софтуер 
за редене на маркери напълно отговарящ 
на изискванията на текстилната 
индустрия. Това е отделно приложение, 
което може да бъде отворено по едно и 
също време с Графис – частта за 
конструиране. Графис – маркери може да 
се използва на различни етапи в 
индустрията, търговията и обучението. 
Позволява следните функции: 

• Правене на маркер с всички 
детайли на текущия модел 

• Комбиниране на детайли от 
кройки на различни модели в 
един маркер, дори и от 
различни системи за 
конструиране 

• Групиране на детайли 
(създаване на блокове) 

• Отворени меркери и маркери 
на сгъвка 

• Трансфер на оптимизиран 
маркер към нов маркер 

• Подготвяне на групи за 
подлепване и много други 

 
Техническите параметри, такива като тип 
материал, посока на нишката, брой 
детайли за модел и рапорти се взимат 
под внимание, също като планирани 
параметри като отстояние между 
детайлите (за всички детайли или за 
отделен детайл, както и специфично за 
дадена посока), свиваемост и дефекти по 
плата. Детайлите могат да се въртят и да 
им се правят огледални образи по време 
на реденето на маркер. 
 
Съдържание на тази глава са основните 
функции за редене на маркери от един 
или повече модели. Всички останали 
функции се разглеждат в глава 17 
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16.1 Най бързият начин за създаване 
на маркер 
За производствени цели Графис предлага 
изобилие от възможности за планирани и 
организиране на маркирети, окито трябва 
да бъдат въведени преди да започне 
процесът по реденето на маркера. Не 
всеки обаче се нуждае от всичките 
функции. Затова първо ще ви обясним 
задължителните функции. 
Забележка: 
Ако не разполагате с подготвен за 
маркери модел, може да направите 
следното: 
Създайте нов модел в системата за 
конструиране ОПТИМАС, извикайте 
интерактивната основа „Унисекс 
интерактивна основа” в детайли 1 и 2. В 
детайл 1 изтрийте точките и линиите на 
гърба и извикайте предната част. Детайл 
2 става гръб, чрез изтриване на предната 
част. Сега вече имате два детайла със 
затворени линии. Продължете със 
следващата част, „определяне на 
параметри на детайла”. 
Стъпки при конструирането с Графис 
→ Създайте производствен детайл със 
затворен външен контур, и ако е 
необходимо поставете права нишка 
→ Поставете параметрите на детайлите, 
минимумът е да се определи атрибутите 
„производствен детайл”, да се определи 
типа на материяла, броя детайли на 
модел (например 1 нормален, 1 
огледален) 
→ Въведете всички размери, които 
искате да имате в маркера и след това 
градирайте модела 
→ Съхранете модела 
→ Стартирайте частта за маркери чрез  
Файл / Стартиране на капаци или от 
иконата на десктопа си 
Стъпки при създаването на Маркер 
→ Отворете подготвеният модел от  
Производствен модел / Отвори модел 
→ Ако е необходимо, проверете или 
редактирайте параметрите на детайлите 
от Производствен модел / Отделни 
части 

→ Отворете страничката с 
характеристики на материала от 
Информация за капака / Материал 
→ Въведете ширината на материала, 
например 1500 мм (всички въведени 
стойности са в мм) 
→ Изберете типа на материала, например 
S Шаблон. 
→ Натиснете бутона Следващ за да 
продължите към следващата страница 
→ Възможности -  Изберете един или 
повече детайла и въведете Разстояние в 
мм или % и позволете завъртане 
(ротиране) 
→ Натиснете бутона Следващ,  за да 
продължите към размерите 
→ Изберете размер и укажете по колко 
комплекта от избраният размер да 
участват в създаването на маркера. Може 
да изберете повече от един размер, като 
задържите натиснат бутона на мишката 
→ Задаване на маркер отваря интерфейса 
за подреждане на маркери 
→ Подредете маркерите както е 
обяснено в раздел 16.5 
16.2 Подготовка на Графис модела 
Упътване стъпка по стъпка 
→ Създайте производствени детайли със 
затворени контури 
→ Поставете права нишка 
→ Определете типа на материала в 
детайла и броя на детайлите в модел 
→ Въведете всички размери в таблицата 
с размери и градирайте модела. 
Конструиране на производствени 
детайли със затворен контур 
По време на процеса по конструиране се 
създават груби кройки, от които се 
създават на по късен етап 
производствените кройки.(Виж глава 13 
и 14). Детайлите могат да бъдат 
нареждани в маркер, само ако са със 
затворен външен контур. Външната 
линия отговаря на линията на рязане на 
плата. Тя може да бъде настроена според 
плата, като се настроят стойности за 
свиваемост и отстояния в маркера. 
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Производствен детайл 

 
Детайл от процеса по разработване на 
кройката 

 
Фигура 16.1 
 
Графис проверява дали външният контур 
е затворен в момента в който даден 
детайл се определя като Производствен 
(В меню отделни детайли) и още един 
път, когато се прехвърлят всички 
размери в маркера. Ако Графис открие 
пролука по голяма от 0,5мм във 
външната линия на производствения 
детайл се появява съобщение за грешка. 
Такива празнини обикновено могат да 
бъдат намерени по ъглите, местата, 
където се сливат няколко линии 
(връзките) или при символите. 
Символите са клъцки се игнорират при 
проверка на външният контур (фиг 16.2). 
За първата стъпка на редене на маркер, 
моля подгответе несложен модел с 
производствени детайли, като полата 
показана на фиг 16.1 

 
Поставяне на права нишка 
В производствените детайли трябва да се 
постави символа за права нишка. Ако не 
е поставена права нишка, отрицателната 
посока на У оста се използва като права 
нишка. Това обаче може да се променя 
(вижте 17.9). Вътрешна линия може да се 
обяви за права нишка (виж 17.10) 
Следните символи и атрибути трябва да 
бъдат поставени предварително, тъй като 
се изискват в реденето на маркери 

 Символи за повторение (17.2) 
 Надписи (17.10) 
 Линия на разделяне (17.10) 
 Вътрешна линия на срязване (17.10) 

 
Определяне на детайл 
В менюто Отделни детайли прозорецът 
с параметри на детайла се отваря ако е 
отбелязано +техн. параметри  (фигура 
16-3) 

 
Фиг 16-3 
След като сте приключили работата по 
производственият детайл, трябва да им 
се определят параметрите. Това става по 
следния начин: 

 Поставете вида на детайла 
„Производствен детайл” 

 Определете типа на материала за 
даденият детайл 
Ако материалът, който ви трябва го няма 
във възможностите за избор, то трябва да 
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го въведете във файлът 
\Grafis\MATERIAL.DAT. Тоди файл 
съдържа код на вида на материала в 
първата колона. Всеки код може да се 
използва само за един тип материал, 
веднъж. За код може да бъде използвана 
една цифра или една главна буква. 
Използването на специални символи не е 
позволено. Името на материала следва от 
третата колона. 

 Въведете броя участия на детайла в 
модела (количество). За ляво/дясно 
симетрични детайли се въвежда 1 
нормалин и 1 огледален. Обърнете 
внимяние, че тук не се въвежда общият 
брой детайли, които трябва да бъдат 
поместени в маркера, а участията на 
детайла в един модел. 

С бутона така определените 
параметри на текущият детайл се 
пренасят на следващия. Това важе за 
„Производствен детайл”, типа на 
материала, както и количеството за 
нормални и огледални детайли. 
Също така, може да бъде зададено дали 
буферът, отстоянието на този детайл при 
редене на маркер да е отгоре, отдолу, от 
ляво или от дясно, както и дали да е 
позволено ротиране на детайла. 

Подробности за категориите могат да 
бъдат намерени в раздел 17.6 
Градация на производствени детайли 
Всички размери, за които искаме да 
създадем  маркер трябва да бъдат 
въведени в размерната таблица. 
Градирайте всички производствени 
детайли чрез Градация на всички 
детайли 
16.3 Структура на маркерите при 
Графис 
Програмата за редене на малкери в 
Графис се стартира или от отделната й 
икона на десктопа или от 
Файл/Стартиране на капаци. Графис 
програмата за конструиране и Графис 
програмата за редене на маркери могат 
да бъдат отворени едновременно 
Структура на данните на Графис 
Маркери 
Данните на един маркер са разделени на 
производствен модел, информация за 
маркера и маркер. В този ред се и 
сглобява информацията за маркера. На 
фигура 16-4 е показана тази структура. 
Отделните стъпки (производствен модел, 
информация за маркера и „празен 
маркер”) могат да се съхраняват отделно. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг 16-4 
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Производствен модел 
... е съвкупност от кройки на детайли от 
различни модели и различни системи на 
конструиране, от които ще бъде 
направен маркер. Той съдържа: 

• Всички необходими детайли 
като вършен контур във 
всички необходими размери 

• Параметрите на 
производствените детайли 

• Връзка с източника на 
съответните детайли 

За разлика от Графис моделите за 
конструиране, тук списък с Х 
величините и протокол за стъпките на 
конструиране не съществува. 
Информация за маркера 
... са данните на производствения модел 
и: 

• цялата информация за 
материала (ширина, 
свиваемост, рапорти) 

• Опциите за разполагане на 
всеки един детайл (отстояния, 
позволение за ротиране) 

• Размерите и комплектите, 
които трябва да бъдат 
разположени на маркера 

Маркер 
... съдържа информацията за маркера с 
информацията за производствения модел 
и в допълнение още: 

• Моментното разположение на 
всеки един детайл на маркера. 

 
Информацията за всеки маркер се 
съхранява като маркер с разширение 
*.scb.  
Подготвяне на маркер 
Упътване стъпка по стъпка 

 Подгответе модела както е описано в 
раздел 16.1 и стартирайте Графис-
Маркери 

 Заредете или сглобете производствен 
модел 

 Въведете информацията за маркера 
 Наредете маркера 

За всяка от потъмненените стъпки има 
падащо меню съдържащо свързаните с 
това функции.  

Заредете или си сглобете от различни 
модели производствен модел: 

 Падащо меню Производствен модел 
Въведете информация за капака 

 Падащо меню Информация за 
капака 
Нареждане на маркера: 

 Падащо меню Маркер 
За да създадете маркер, тези стъпки 
трябва да се изпълнят една след друга. 
Индивидуалните стъпки са обяснени в 
раздел 16.4 и 16.7 
 
16.4 Създаване на производствен 
модел. 
Зареждане на производствен модел 
Ако ще се прави маркер от детайлите 
само на един модел, следните стъпки са 
достатъчни 
Упътване стъпка по стъпка 

 Падащо меню Производствен модел / 
Отвори модел: отворете подготвения 
модел 

 ако е необходимо проверете или 
редактирайте външният контур на 
детайлите от Производствен модел / 
Отделни детайли, включете ключа + техн 
параметри и проверете вида на 
материала и необходимото количество на 
всеки детайл 
Производствения модел сега е подготвен. 
Можете да продължите с информацията 
за маркера 
Сглобяване на производствен модел 
Упътване стъпка по стъпка 

 Отворете отделни детайли от 
Производствен модел / Създай нов модел 

 Кликнете „връзки създай” 
 Изберете модел от произволна система 

за конструиране 
 Диалоговият прозорец „Добавяне на 

свързани детайли” се появява 
 Изберете размерите, необходими за 

производственият модел. Реда на 
размерите остава непроменен, когато 
определяте комплектите (колко броя от 
всеки размер) при реденето на маркера 

 Кликнете върху бутона „ Създай 
връзка” за всичките ви необходими за 
маркер детайли 
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Фигура 16.5 
 

 Включете + технически параметри и 
проверете дали са избрани типа на 
материала и броя участия в маркер за 
съответния детайл. 

 Излезте с десен клик на мишката 
Когато сглобявате производствен модел 
от модели от различни конструкционни 
системи, уверете се, че имената на 
размерите им са идентични. Ако имената 
на размерите не са идентични, може да 
се наложи да направите индивидуални 
размерни схеми с идентични имена. 
Проверете верните настройки в 
таблицата за размерите на имената. 
Производствения модел се сглобява с 
функция „отделни детайли”, в голяма 
част идентична с тази при Графис 
Конструиране частта. Всички промени 
важат само за производствения модел. 
Моделите първоизточници остават 
непроменени. 
Стартирайте „Графис Маркери” и 
изберете Производствен модел – Създай 
нов модел. Сглобете нов модел, чрез 
вмъкване на връзки и избор на 
необходимите ви модели. 
Избор на модел 
В Интерфейсът за избор на модел 
„Отвори модел за вмъкване” изберете 
устройството, на което е съхранен 
необходимият ви модел. В прозореца се 

появяват всичките конструкционни 
системи, които са налични на вашият 
компютър, като те са показани с икони 
на папки. 

 
С двоен клик влизате в необходимата ви 
система за конструиране. Всички 
налични колекции в нея се изобразяват 

със следната икона . Двоен клик 
върху избраната колекция и се 
изобразява списък от всички налични 
модели в нея. Ако моделите са 
отключени за промяна се изобразяват с 

, а ако са заключени за промяна с 

. Тези модели са заключени, 
защото най вероятно се работят в 
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момента на друг компютър. Детайли от 
такива заключени модели се прехвърлят 
както са били в последното си 
съхранение. Може да минавате едно 
ниво нагоре с помощта на бутона 

. Таблица 16-1 съдържа преглед 
на иконите в Графис и тяхното значение 
Икона Значение 

 

Папка (Система за 
конструиране) 

 

Колекция 

 

Модел (Графис 
конструиране) 

 

Защитен от запис модел 

 

Производствен модел 

 

Маркер 

 

Информация за маркера 

Таблица 16-1 
Съдържанието на прозореца може да 
бъде подреждано с бутоните от таблица 2 
Бутон Значение 

 

Списък без детайли 

 

Списък с детайли 

 

Покажи/скрий текстов 
преглед 

 

Покажи/скрий преглед на 
първия детайл 

Таблица 16-2 
Създаване на връзки 
След като изберете модела, се появява 
прозорецът от фигура 16.5 „Добавяне на 
свързани детайли” 
Упътване стъпка по стъпка 

 Изберете всички размери, които 
искате да бъдат прехвърлени в 
производствения модел 

 Преместете нужните ви детайли – 
изберете детайла и натиснете бутона 
„Създай връзка” или с двоен клик върху 
самият детайл. 

 С бутона „Назад” може да се върнете и 
да изберете друг модел 

 Приключване на добавянето на 
детайли със „Затвори” 
Избор на размери 
Всички размери, разположени вляво от 
<= в частта за избор на размер ще бъдат 
достъпни при реденето на маркери.С 
двоен клик вурхи реда със съответния 
размер включва размера като достъпен 
при реденето на маркери. Отново с двоен 
клик можете да изключите съответния 
размер. Връзки се създават само с 
размерите, намиращи се вляво от <= 
Преместване на детайли 
Отметката „Покажи само определени за 
производство детайли” може да бъде 
поставена, ако всички детайли са били 
определени като производствени 
детайли. Ако е отметнато, 
неопределените детайли не се 
изобразяват. След като изберете детайл, 
външните му контури се изобразяват в 
областта за предварителен преглед, и ако 
има въведено се изобразява и описанието 
на детайла. С двоен клик или избор на 
детайла и натискане на „Създай връзка” 
детайла се прехвърля в производствения 
модел. Следващият в списъка детайл се 
избира автоматично. Различен за детайл 
може да изберете и с помощта на 

бутоните . 
След като прехвърлите всички детайли 
от този модел, може да изберете и друг 
модел, с бутона „Назад”. Добавянето на 
детайли към производствения модел 
може да прекратите с „Затвори” 
Редактиране на производствен модел 
Текущият списък с детайли може да бъде 
отворен от Производствен модел / 
Отделни части. В прозореца с 
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параметрите на детайлите, който се 
изобразява при избрано +техн 
параметри, датата на последната 
редакция на детайла, името и пътят към 
модела източник се изобразяват. Тази 
информация е полезна, за да сте сигурни, 
че за маркерите се използва последната 
версия на детайлите. Повече информация 
по обновяването на маркерите може да 
намерите в раздел 17.1 
При необходимост, проверете следните 
неща: 

• нито един детайл не е 
трансфериран по грешка два 
пъти 

• на всеки детайл е определен 
коректно типа на материала 

• броя участия на всеки детайл в 
маркера е правилно 

• ако е поставена, категорията 
на материала е вярно избрана 

Промени могат да бъдат направени 
веднага с познатите ви функции от 
Отделни детайли. Добавянето на 
допълнителни детайли става с „вмъкни 
връзка”. Отделните детайли се затварят с 
десен клик на мишката. 
В екрана за преглед на модела, 
функционалните клавиши F3, F3, F4 и F6 
имат същите функции както при 
конструирането. С натискането на F5 
подреждате всички прехвърлени детайли 
във всички прехвърлени размери. 
Функциите Копирай, Съвмести, 
Премести/Мащабирай са също така 
активни (от падащото меню Редактирай). 
Съхраняване на производствен модел 
Производствен модел може да бъде 
съхранен от Производствен модел/Запази 
модела като. Завършените модели трябва 
да бъдат изпращани към клиентите или в 
производството като производствени 
модели. Промени в модела посредством 
обмерни данни или Х величини не са 
възможни. 
За съхраняването на производствени 
модели не е зададена фиксирана папка, 
тъй като вече моделите не са свързани 
със система на конструиране. С бутона 

 „Нова папка” може да бъде 
създадено нова папка/директория. 
 
16.5 Редактиране на информацията за 
маркера 
Упътване стъпка по стъпка 

 Създайте производствен модел 
 От падащото меню Информация за 

капака / Създай ще се появят три 
страници с данни ,които трябва да бъдат 
въведени 

 Попълнете картата „Материал” като 
минимум въведете вида на материала и 
ширината 

 Попълнете картата Детайли 
 Попълнете картата Размери 
 Запазете така създаденият „празен 

маркер”. След подготвянето на 
производствен модел, и преди 
нареждането на детайлите на маркер, 
всички полета в картите трябва да бъдат 
определени. По правило, всяко от тези 
карти си има икона в лентата с 
инструментите. 

 
Екран с характеристиките на 
материала /материална карта/ 
Тук трябва да попълните поне работната 
ширина на материала, както и типа на 
материала. Всички останали полета се 
променят само ако е необходимо. Малко 
по надолу са обяснени останалите опции 
на този екран. По подробна информация 
за свиваемостта, буфера, рапортите и 
областите с дефекти може да откриете в 
глава 17. 
Буфер (глобален) 
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Глобалният буфер се прилага към всички 
детайли. Графис изчислява нов контур 
около детайла с половината от 
разстоянието, зададено за буфер. По този 
начин се гарантира осигуряването на 
необходимото разстояние между всеки 
два детайла. Ако детайлите трябва да се 
докосват в маркера, стойността на 
буфера трябва да бъде 0. На следващият 
екран може да се въведе специфична 
стойност за буфер на конкретни детайли. 
Максимална дължина на капака 
На този екран се въвежда максималната 
дължина на капака или минималният 
процент на ефективност. Стойността по 
подразбиране за дължина на капака се 
намира в Grafis.ini и може да бъде 
променяна по всяко време с текстов 
редактор. Материали с дължина над 50 
метра изискват голямо количество 
оперативна памет на компютъра и 
дисково пространство. 
Ако въведете % на ефективност, 
максималната дължина на настила се 
смята автоматично на базата на броя на 
всички детайли, площта им и работната 
ширина. 
Линии на прилепяне 
Линиите на прилепяне са помощни 
линии при реденето на маркери, които 
играят ролята на гранична линия. 
Детайлите могат да се прикачат отгоре, 
отдолу, отляво или отдясно на тази 
линия. Поставянето на детайл върху тази 
помощна линия може да се направи само 
ако е направена отметката „използвай 
само като помощна линия”. Линиите на 
прикрепване могат да се печатат. 
С „всеки .... мм” се задава разстоянието 
между вертикалните или хоризонталните 
помощни линии. При вертикалните 
помощни линии разстоянието между 
линиите може да съответства на размера 
на страницата на активно избраният 
плотер/печатащо устройство. Тази опция 
е полезна за плотери които не са с хартия 
на руло а с хартия или картон с 
определени размери и там детайлите не 
могат да излизат извън рамките на листа. 

Бутонът „продължи”  - отваря екрана с 
информация за детайла (картата на 
детайла). 
Карта на детайла 
В този екран може да се въведат 
зависими от посоката на полагане на 
детайла стойности за буфер, позволение 
за завъртане на детайла, както и 
свиваемост на всеки отделен детайл. 
В списъка с детайлите  (в лявата част на 
картата на детайла) следната 
информация стои вдясно от детайла: 

 
Колона Съдържание 

Детайл Име на детайла 
Количество Броя на детайла в модела. 

Първата цифра е за 
количеството нормални , а 
второто – огледални, 
завъртяни детайли 

Буфер Буквата „х” че детайл и 
зависим от посоката буфер 
са въведени за този детайл. 
Малко „х” показва че 
външния контур си остава 
линия на кроене, а голямо 
„Х”, че линия за кроене 
става контура с буфера. 
Символът „-„ означава,че 
детайлът ще бъде намарен 

Категория Показва номерът на 
категорията и името й, 
прикрепено към 
съответния детайл. 

Материал Код на типа на материала 
 
 


