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В тази глава ще се запознаете с необходимите 
помощни средства за конструиране на точки, 

линии, правоъгълници и дъги. Всички тези 
функции са достъпни от менюто т+л+о+п (точка 
+ линия + окръжност + правоъгълник) 
Конструирането на точки и линии е 
изключително важно и затова тази глава 
съдържа подробни упражнения. В края на всяка 
глава всички хункции се упражняват 
взаимосвързано. Моля прочетете и изпълнете 
всички упражнения 
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6.1 Подменю конструиране на 
точка 
Значимостта на конструирането на точки. 

Всяка линия се състои 
от начална и крайна 
точки и ако е 
необходимо от 
допълнителни опорни 
точки. Конструирането 
на начална и крайна  

точка влияе силно върху формата и позицията на 
линиите при Градиране с Графис. Предимствата на 
автоматичното конструиране  могат да се 
използват в пълна степен само ако всяка стъпка на 
конструиране и конструирането на всяка една 
точка е обмислено във връзката с построяването 
на тази стъпка при другите размери. В основния 
размер няма значение дали дадена точка е 
поставена на 20 мм или на 20% от дължината на 
100 мм линия. В момента в който обаче се 
стартира подобна конструкция, и цялата дължина 
на линията се променя в различните размери се 
появяват различия според това кой от двата 
начина на конструиране на точка е избран. 
Подменю конструиране на точка 
Това подменю се използва за конструиране на 
нови точки, както и се отваря автоматично при 
определени конструкционни стъпки, като:  
по време на конструиране на 
начална точка на линия на 
рязане под “раздели” и 
“т+диги” при поставяне на 
символи по време на вмъкване 
на обекти и избиране на 
вмъкване на трансхормации с 
“трансформирай” обект по 
време на конструиране на 
начална и крайна точка на 
криви за конструиране на нова 
точка и линия и много други 
За конструиране на нова точка 
менюто се отваря с “т + л + о 
+ п / т.” Стартирайте първо 
основния блок “Графис елек 
10”, активирайте 
интерактивните конструкции и 
преместете гръдната извивка 
към страничния шев чрез 
изменяне на съответните 
опции. След това отворете 
подменюто за конструиране на 
точки. Конструирането на 
точки става, следвайки 8 
различни принципа 
Диги – свободна точка 

Упътване стъпка по стъпка 
– “т + л + о + п / т.” 
– Активирате функция диги 
– поставете новата точка на ръка 
С “диги” точка се поставя на ръка, свободно и се 
намира на едно и също място при всички размери. 
Използването на такива точки трябва да се избягва 
и те да се използват само по изключение, защкото 
не съдържат в себе си информация за градиране. 

 
Фигура 6-1 
На фигура 6-1 е поставена точка на ъгъла на 
рамото и линията на врата с диги в размер 38. Тъй 
като х/у координатите на точка, създадена с диги 
остават непроменени по време на градиране, 
точката се разполага до действителната 
конструкция в останалите размери. Тази точка не е 
свързана с конструкцията. 
“избери т” - създаване на точка от съществуваща 
точка 
Упътване стъпка по стъпка  
– “т + л + о + п / т.” 
– Активирайте “избери т”  
– Кликнете въргу точката 
С “избери т” новата точка се 
свързва с съществуваща 
точка и се градира с тази 
точка. Върнете протокола на 
конструиране назад до  
стъпка 001. Активирайте “избери т” и преместете 
курсорът върху кройката. Тънка нишка, 
продължение на курсорът показва къде ще бъде 
разположена новата точка след натискане на 
десен клик. С  “избери т” нишката курсор показва 
най близката съществуваща точка в 
конструкцията. Конструирайте нова точка с 
“избери т” - това размазва съществуващата точка 
и я прави невидима на екрана. Този ефект бе по 
рано обяснен в раздел 4.5 във връзка с линиите. 
Конструиране на точка с “избери т” се използва за 
създаването на начална и краяна точка на линии, 
криви, между другите. Върнете протокола на 
конструиране на стъпка 001 
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“Избери л” точка на линия  
Упътване стъпка по стъпка 
– “т + л + о + п / т” 
– Активирайте “избери л” 
– Посочете линията с клик 
С “избери л” нова точка се конструира върху 
линия, на позиция, намираща се най близо до 
курсорът. По време на градиране точката се движи 
относително спрямо дължината на линията. При 
тази охция на конструиране е особенно важно да 
се уверите, че основната линия не е ненужно 
свързана с друга линия проз ъгъл. Точка върху 
страничния шев се градира различно, ако е сврзан 
с подгъва. В такъв случай точката не се премества 
относително спрямо дължината на на страничния 
шев,е се премества относително съобразно на 
общата дължина на страничния шев и подгъва.  

 
Фигура 6-2 

На фигура 6-2 общо 3 точки са конструирани чрез 
“избери л” в основния размер 38 
на следа предница, на ръкавната извивка и на 
рамото. В 42 размер тези точки са градирани 
пропорционално съобразно променената дължина 
на основната линия. Те са свързани с контура. При 
избор на “избери л” нишката на курсорът посочва 
най близката линия. Цвета на тази линия също се 
променя. Конструирайте точките и градирайте. 
“Избери тл” - точка на опорна точка на линия. 
Упътване стъпка по стъпка 
– т + л + о + п / т 
– активирайте “избери тл” 
– Кликнете върху линията 
С “избери тл” точката се конструира на най 
близката опорна точка на линия или на крива. 
Линиите обикновено имат поне две опорни точки – 
началната и крайната точки. В Графис кривите се 
представят като многоъгълтици, състоящи се от 
голям брой отделни прави линии (Фигура 6-4). 
Началните и крайните точки натези прави се 
явяват като опорни точки на кривата. Те се 
изобразяват при растер 0.  
На фигура 6-3 са поместени общо 3 точки с 
“избери тл”, на  горния край на  среда предница, 
точката на ъгъла на линията, разделяща рамото и 
крайната точка на  

 
Фигура 6-3 

разделената ръкавна извивка. Конструирайте така 
изобразените точки и след това градирайте в 
размер 42. Точките остават на крайните точки на 
линиите н размер 42. 

 
Фигура 6-4 
Увеличете изображението в долната част на 
ръкавната извивка (Фигура 6-4) и местете курсорът 
по продължение на кривата. Може да видите 
опорните точки, върху които могат да бъдат 
конструирани точки с “избери тл” 
Сечение – точка на сечение на две линии. 
Упътване стъпка по стъпка 
– т + л + о + п / т 
– Активирайте сечение 
– Изберете първата линия 
– Изберете втората линия 
Със сечение се конструира точка върху пресечната 
точка на две линии или криви. Линиите или 
кривите трябва да се посочвет една след друга. 
Първата избрана крива се маркира в различен 
цвят. Точка на пресичане се създава също и ако 
рлодължението на двете линии се пресичат 
(максимално до 500 мм) 
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Фигура 6-5 

Поставете точки на пресичане на гръдната и 
ханшовата свивка, както и точка на сечение на 
продължението на горния страничен шев и 
продължението наподгъва, както е показано на 
фигура 6-5. Градирайте в различни размери 
Т по х&у – точка по х и у координати  
Упътване стъпка по стъпка 
– т + л + о + п / т 
– Въведете параметри за х=.... и у=...... 
– Изберете(кликнете) т по  х&у 
Разположението на всички обекти е относително 
спрямо координатната система (виж раздел 4.3).  С 
т по х&у точка се конструира чрез х и у стойности 
на координати, въведени при х= .... и у=..... След 
въвеждането на стойностите трябва да се избере с 
десен клик на мишката  т по х&у и това създава 
точката. 
Създаването на точка по х и у координяати трябва 
да се използва само при “конструиране от нула” 
или с конструктивни параметри (Глава 11 и 12), 
тъй като в противен случай ще има поведението на 
“диги” точка. 
Одл на л – точка по относителна дължина на 
линия 
Упътване стъпка по стъпка 
– т + л + о + п / т______ 
– Въведете стойност на параметъра одл=...... 
– Активирайте одл на л 
– Изберете линия, спазвайки принципа на 
дясната страна. 

С относителна дължина на линия, точката се 
конструира (създава) по относителна дължина на 
линия. Относителната дължина в % се съотнася 
спрямо цялата дължина на линията и трябва да 
бъде въведено на реда с означине одл=........ При 
избора на линия трябва да се спазва принципа за 
дясната посока, тъй като относителната дължина 
се изчислява от началото на линията. 
На фигура 6-6 рамото е било пълво свързано и 
след това са конструирани точки в следата на 
вратната извивка и на рамото на 25% от вратната 
извивка и ръкавната извивка съответно. В 
останалите градирани размери, тези точки се 
преизчисляват отново пропорционално, спрямо 
новите размери на линиите. Обърнете внимание на 
индикатора за посока на курсорът, когато избирате 
линия! 

 
Фигура 6-6 

Точка по частична дължина на линия (чдл на 
линия) 
Упътване стъпка по стъпка 
– т + л + о + п / т______ 
– Въведете стойност на параметъра чдл=...... 
– Активирайте чдл на л 
– Изберете линия, спазвайки принципа на 
дясната страна. 

За разлика от одл на линия, чдл на линия създава 
точка на част от дължината на линия. Нужната 
дължна трябва да бъде въведена в мм на реда 
чдл=......, след това се избира (кликва с курсорът) 
върху чдл на линия отгоре. Тука също така трябва 
да бъде съблюдаван принципа на дясната посока, 
тъй като дължината се измерва от началото на 
линията 

 
Фигура 6-7 

На фигура 6-7 общо три точки са конструирани 
чрез чдл на линия. Точката в средата на центъра е 
позиционирана на частична дължина от 60 мм от 
вратната извивка.Точката на рамената е 
конструирана на разстояние от 100 мм от врата, 
като рамото е свързано с предмишницата. Точката 
на ръкавната извивкае измерена от ъгъла на 
рамото с отстояние 80 ммпо дължината на 
линията. Тези точки остават на същото разстояние 
и при останалите размери при градирането – 
убедете се сами чрез гардиране и съвместяване. 
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6.2 Други начини на 
конструиране на точки 
Менюто т+л+о+п  
Менюто т+л+о+п съдържа 
средства за създаване на точки, 
линии, окръжности (кръгови арки) и 
правоъгълници и може да бъде 
извикано директно от основното 
меню. Избирането на т_____ отваря 
подменюто за конструиране на 
точки, което обяснихме подробно в 
предният абзац. В тази част ще се 
запознаете с четирите оставащи 
начина за конструиране на точки. 
Останалите функции в менюто 
т+л+о+п за конструиране на 
линии, дъги и правоъгълници ще 
бъдат обяснени следващият раздел. 
 
т+р на линия – точка с 
разстояние от основна точка на 
линия 
Упътване стъпка по стъпка 

- т+л+о+п 
- въвеждане на параметър за разстояние 

р=..... 
- активиране на функцията т+р на линия 
- конструиране на основната точка чрез 

подменюто за конструиране на точки 
 
С тази функция се конструира точка на 
съществуваща линия с дефинирано разстояние от 
съществуваща точка. Зададеното отстояние 
(разстояние) се взима предвид по време на 
градиране. При избирането на линия трябва да се 
спазва принципа на дясната страна. 
Фигура 6-8 

 
На фигура 6-8 са конструирани две нови точки в 
основния блок „Графис пола 20” с функцията т+д 
на линия. За точката на центъра на предницата 
р=50 под реда т+р на линия в менюта т+л+о+п. 
Избирането на т+р на линия отваря подмеюто за 
конструиране на точка, за определяне на 
основната точка. Изберете точката на бедротона 
центъра на предницата с избери т. След това 
трябва да се посочи основната линия. Според 
принципа на дясната страна вие определяте 
посоката, в която ще се създаде точката. 

На примерът на фигура 6-8посочете вдясно на 
средата на предницата. Конструирайте сйщо така 
точката на страничния шев. 
Фигура 6-9 

 
Ако основната точка не трябва да бъде 
разположена на основната линия,то тя се 
конструира като перпендикулярна на основната 
линия.На фигура 6-9 точката на бюста е основна 
точка, новата точка е измерена от перпендикуляра 
към средата на предницата с отстояние 100 мм.  
Т +отн.+т на л-точка между две точки на линия 
Упътване стъпка по стъпка 

- т+л+о+п 
- въведете стойност на 

параметъра отн.=...... 
- активиране на 

функцията т+отн.+т на 
л  

- конструирайте първата 
основна точка  

- конструирайте втората основна точка 
- изберете основната линия 

 
Новата точка е конструирана върху основната 
линия на относително разстояние между двете 
основни точки,разстоянието между основните 
точки се измерва по протежение на линията. 
Фигура 6-10 
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За разлика от примера на фиг 6-8 новите точки на 
фигура 6-10 са конструирани на базата на 
отношението на дължините. За точката на средата 
на предницата въведете отн=70 под реда т+отн+т 
в менюто т+л+о+п .Кликването върху т+отн+т на 
л отваря подменюто за конструиране на точка за 
до се дифинират двете основни точки между които 
новата точка ще бъде конструирана.Изберете 
точката на талията и след това точката на ханша в 
средата на предницата с избери т.По този начин 
Вие определяте ,че разстоянието ще се измерва от 
талията. След като сте избрали основната линия/в 
случая това е средета на предницата/,новата точка 
се създава. Ако основните  точки не трябва да 
бъдат разположени на основната линия се 
използват техни перпендикуляри върху основната 
линия. 
 
Т+отн+т – точка между две точки 
Упътване стъпка по стъпка 

- т+л+о+п 
- въвеждане на параметър за отн=.... 
- активиране на функцията т+отн+т 
- конструирайте първата основна точка 
- конструирайте втората основна точка 

 
Новата отчка се конструира на относително 
разстояние между двете точки. Не се изисква 
основна линия. Позицията се определя 
относително спрямо първата точка. 
Фигура 6-11 

 
На фигура 6-11 три нови точки са конструирани с 
функцията т+отн+т на основния блок „Графис 
Елек 10”. За ъглополовящата на подгъва/DART на 
бюста въведете отн=50 в реда под т+отн+т. 

След избирането на т+отн+т и на двете крайни 
точки на линията на подгъва, новата точка е 
конструирана. Централната точка на линията на 
талията на предницата е създадена по същия 
начин. Третата точка е констуирана като първо е 
свързана линията на подгъва и след това 
дефиниране на отношене отн като 33.3. 
Кликването върху т+отн+т и върху крайната точка 
от подгъва конструира точката. 
Последователността, в която са кликвани точките 
определя посоката, в която тези 33.3% са 
измерени. 
Диги на т+т - “свободна” точка, свързана с две 
точки. 
Упътване стъпка по стъпка: 
– т+л+о+п / диги на т+т 
– поставете на ръка точките 
– Конструирайте първата базова точка 
– Конструирайте втората базова точка 
 
Поставената на “ръка” с диги точка се градира 
пропорционално с точките, към които е свързана. 
Точката, маркирана на фигура 6-12 е свързана с 
точката на бюста и точката на ръкава и се градира 
пропорционално. 
Фигура 6-12 

 
Графис вътрешно построява триъгълник между 
трите точки и променя размера му и позицията му 
по време на градирането, но не и формата му. 
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6.3 Конструиране на линии. 
Менюто т+л+о+п  
Освен функциите за 
конструиране на точка, което 
вече разгледахме в предните 
два раздела, менюто т+л+о+п 
съдържа и функции за 
конструиране на линии, дъги и 
правоъгълници. В този раздел 
ще бъдете запознати с 
конструирането на линии. 
Другият вид на конструиране на 
линии т+пос+дълж е обект на 
последващия раздел 
“конструиране с посоки”. 
т==>т – линия между две 
точки. 
Упътване стъпка по стъпка 
– т+л+о+п 
– активирайте т==>т  
– конструирайте първата 
точка 

– конструирайте втората 
точка 

С т==>т  се създава линия между две точки. След 
измикването на тази функция за конструиране на 
линия се активира подменюто за конструиране на 
точка за да се създадат началната и крайната 
точка на линията. 
Фигура 6-13 

 
На фигура 6-13 в правата пола от раздел 2,4 
следните линии са конструирани по този метод 
• от точката на ханша в средата на предницата и 
от съответно следата на задната част до 
следата на съответната извивка на ханша. 

• От 33% по продължението на страничния шев, 
измерено от точката на ханша до точките на 
ханша на среда предна част и среда задна част. 

• От 33% по продължението на страничния шев, 
измерено от точката на ханша до ъгъла на 
подгъва/ среда предница и среда задница. 

След активирането на т==>т изберете “укажи тл” 
от подменюто за конструиране на точка и изберете 
точката на ханша. Крайната точка на линията се 
определя с отн.д на л (одл=50). Другите линии са 
конструирани по същия начин, като е спазен 

принципа на дясната страна при избора на 
страничния шев. 
Т==> тх – 
хоризонтална линия 
към х координата на 
точка 
Т==> тy – вертикална 
линия към у 
координата на точка 
 
Упътване стъпка по стъпка 

- Активирате 
функцията т ==> 
тх или  т ==> ту 

- Конструирайте началната точка на линията 
- Определете помощна точка за 

изчисляването на крайната точка 
Функциите т ==> тх и  т ==> ту конструират 
хоризонтални или вертикални линии. След като 
сте избрали нужната ви функция, трябва да 
определите набалната точка на новата линия, 
след което трябва да определите и втората 
точка, на базата на която ще се изчисли 
краяната точка на новата линия. За 
изчисляването на крайната точка при т ==> тх  
се взема х координатат на втората точка, а при 
т ==> ту у координатата. 
Фигура 6-14 

 
На фигура 6-14 следните неща са конструирани 
в основната кройка „Графис горни и раменни 
детайли 20” 

• Хоризонтална помощна линия от 
ъгловата точка между вратната извивка 
и рамото до конструктивната точка на 
ръкавната извивка 

• Вертикална помощна линия от ъгъла на 
вратната извивка и рамото до 
конструктивната точка на ръкавната 
извивка 

След като изберете т ==> тх изберете точката 
между вратната извивка и рамото (с укажи тл) и 
след това крайната точка на рамото или точката 
за прикачане на ръкава с „укажи тл” или „укажи 
т” 
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Т + диги – линия, поставена на ръка, 
свободно върху точка 
Упътване стъпка по стъпка 

- Активирайти функцията Т + диги 
- Конструирайте началната точка 
- Определете крайната точка на ръка 

Тази функция създава линия с фиксирана дължина 
в произволна посока. Дължината и посоката 
остават непроменени във всички размери. Т+ диги 
е удобна за хоризонтални, вертикални или 
наклонени помощни линии. 
Фигура 6-15 

 
На фигура 6-15 общо 4 линии са конструирани с 
функцията т + диги. След като изберете т+диги, 
трябва да създадете началната точка, чрез 
подменюто за конструиране на точка. Дължината и 
посоката на линията могат д абъдат определени, 
чрез свободното преместване на курсорът на ръка. 
Хоризонталните и вертикалните посоки играйт 
ролята на магнит и линията „скача” към тези 
посоки, когато се доближите до тях. 
Конструирайте всички линии изобразени на 
фигура 6-15 в моделът „Права пола” от раздел 2.4. 
Линиите могат да бъдат удължени до страничния 
шев или линията на изрязванепри талията с 
„раздели”. Градирайте размери 40 и 44. 
Допир.Т=>Л линия, като допирателна на 
линия 
Упътване стъпка по стъпка 

- Активирайте функцията Допир.Т=>Л 
- Конструирайте началната точка 
- Изберете линията, на която трябва да 

създадете допирателна 
С функцията Допир.Т=>Л се построява 
допирателна на линия. След избирането на тази 
функция, трябва да конструирате начална точка. 
След това трябва да укажете линията, към която 
ще строите допирателна. Ако не е възможно да се 
построи допирателна Графис не реагира. 
На фигура 6-16 линията на врата е създадена като 
допирателна на вратната извивка. Друга линия 
започва на точка на бюста и завършва като 
допирателна на на гортата част на ръкавната 
извивка. Трета линия започва от страничния шев и 
завършва като допирателна на долната ръкавна 
извивка 

 
Фигура 6-16 
След като извикате основата „Графис горни и 
раменни детайли 10”, активирайте 
т+л+о+п/допир.Т=>Л. Определете началната 
точка на допирателната (лява: т + Рс на Л с 
Рс=100). Допирателната се създава след като 
кликнете върху вратната извивка. 
Конструирайте по същия начин и другите две 
допирателни. 
 
Перп.Т=>Л – перпендикуляр от точка към 
линия 
 
Упътване стъпка по стъпка 

- Активирайте функцията Перп.Т=>Л 
- Конструирайте началната точка 
- Кликнете върху линията, към която ще 

се спуска перпендикуляр 
 
С функцията Перп.Т=>Л се спуска 
перпендикуляр от точка към линия. След 
активирането на функцията трябва да изберете 
начална точка за перпендикуляра. След това 
трябва да изберете линията, към която ще се 
спуска перпендикуляра. Перпендикулярът се 
разполага под прав ъгъл спрямо избраната 
линия. 
Фигура 6-16 
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Конструирайте перпендикулярите в основата 
„Графис горни и раменни детайли 10” показани 
на фигура 6-17 

• перпендикуляр от точката на бюста до 
среда на предна част 

• перпендикуляр от точката на бюста до 
страничния шев 

• перпендикуляр от свивката в подгъва 
към предна и задна част 

• перпендикуляр от точката за прикачане 
на ръкава до средата на задната част 

• перпендикуляр от 50% от вратната 
извивка до подгъва 

 
Упражнения 
1во упражнение 
Извикайте основния блок „Графис горни и 
раменни чеси 20” и конструирайте следните 
линии: 

• от ъгълът на рамото и ръкавната 
извивка към средата на предна част, 
отдалечена на 60 мм от врата 

• от ъгълът на рамото и ръкавната 
извивка към средата на задна част, 
отдалечена на 60 мм от врата 

• допирателна от току що построените 
линии към съответната вратна извивка 

• перпендикуляр от съответните точки за 
прикрепяне на ръкава до среда предна 
част и среда задна част 

• от пресечната точка на страничния шев 
и талиятадо средата на долната секция 
на среда предна част и среда задна 
част. Бележка: средата на задна част и 
средата на предна част са разделени 
при талията. 

Фигура 6-18 

 

2ро упражнение 
В моделът „Права пола” от раздел 2.4 постройте 
вертикални шевове, започващи на 33,3% от 
подгъва, измерено от среда на предна част и 
среда на задна част. Използвайте функцията 
т+диги и изрежетедвете линии при талията.  
 
Фигура 6-19 

 
3то упражнение 
В моделът „Права пола” от раздел 2.4 
конструирайте паралел на подгъва на разстояние 
от 200 мм съответно на предна и задна част. 
Създайте 7 точки, разположени на еднакви 
разстояния на подгъва и 13 точки на паралелите 
на подгъва, отново разположени на еднакви 
разстояния. Конструирайте линиите показани на 
фигура 6-20. Използвайте функцията Т==> Т. 
Фигура 6-20 
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6.4 Конструиране на посока и 
Т+Напр+Дл 
Кога се извиква подменюто за определяне на 
посока? 
Графис стартира подменюто автоматично, когато 
то е необходимо за разрешаване на проблем. 
Например: 

• Конструиране на линия, която трябва да 
бъдесъздадена паралелно на друга линия. 

• Конструиране на криви 
• Подравняване на символи и много други. 

Упътване стъпка по стъпка 
 Задайте основната посока с горната група 

функции 
• Въведете стойност за ъгъл на реда 

пос=_____.0 или 
• Избери Л и посочвате линия или  
• Избери Т =>Т и конструирате две точки 

 Настройте (задайте) ъгъл на отстояние с по 
долната група функции 

• Изберете звездата за конструиране на 
посоки и/или 

• Изберете + или -  в съседство от 
стойността на ъгъла (1, 5, 15, 45, 90), с 
който искате да отместите правата 

 
Звезда с основни посоки и посока на отстояние 
Важен елемент в конструирането на посоки е 
звездата, която действа като транспортир. Дългото 
рамо на звездата показва основната посока и 
съответства на основата на транспортира. 

 
Фигура 6-21 
Основната посока първоначално се подравнява по 
посоката дир=…. (на фигура 6-21 дир=0. Ако 
новата линия трябва да бъде подравненана 
определен ъгъл спрямо среда задна част 
например, основната посока сега трябва да се 
направи да съвпада със следа задна част. 
Основната посока може да се зададе (настрои) 
чрез 

• кликване на напр=...и въвеждане на 
конкретна стойност на ъгъл 

• кликване върху избери л и избор на 
линия, като се спазва принципът на 

дясната посока 
• кликване върху т=>т и констрруирането 

на две точки. Основната посока се 
подравнява по продължението на правата, 
свързваща тези точки. 

Дългият връх на звездата вече съвпада с 
основната посока.(Фигура 6-22) Например във 
фигура 6-22 задна среда е била посочена с 
избери л. 

 
Фигура 6-22 
След избора на основна посока, трябва да се 
настрои и посоката на различие, по която ще се 
строи новата линия. В началото посоката на 
различие, във формаа на дълга лента съвпада с 
основната посока. (Фигура 6-23). Променя се чрез 
промяна на ъгъла на различие между основната 
посока и различаващата се посока. Процедурата е 
същата като създаване на ъгъл при подравнен 
транспортир. 

 
Фигура 6-23 
Ъгълът на различие може да бъде зададен чрез: 

• натискане на + или – в съседство от зададнеа 
стойност в градуси 

• на ръка, чрез посочване с мишка на звездата. За 
улеснение, звездата има точки. Вътрешните 
точки са разположение на рразстоянвие от 
15 градуса, а външните на 45 един от друг. 
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Редът с “ъгъл равен=___0” показва стойността на 
ъгълът в момента. Натискането на “Занули” прави 
ъгълът отново равен на 0. Натискането на + или – 
в съседство от зададнеа стойност в градуси 
увеличава или намалява зададената стойност на 
ъгълът на различие с изписаната стойност. От това 
подменю може да излезете с десен клик на 
мишката 
По време на работа с 
подменюто за 
конструиране на 
посокифункциите за 
настройване на 
основната посока и 
ъгълът на различие 
са постоянно 
активни. Имайте 
предвид, че 
кликване върху 
звездата може да 
доведе до промяна 
на основната посока. 
Т + напр + дл – линия от точка, посока и 
дължина 
Този метод за конструиране на линия е също така 
включен в менюто т + л + о + р и изисква 
построяване на посока по описаният по горе 
начин.  
С функцията т + напр + дл се построява линия със 
зададена дължина от точка в определена посока. 
Посоката се указва с подменюто за построяване на 
посоки 
Упътване стъпка по стъпка 
=> Въведете дължината на 
линията на реда “Дълж на Л=   
мм” 
=> Конструирайте начална 
точка на линията 
=> Конструирайте посока с 
подменюто за конструиране на 
посоки 
Първо въведете дължината на 
линията на реда “Дълж на Л=   
мм” (точно под т + напр + дл) 
и изберете т + напр + дл. В 
момента Графис очаква да 
конструирате начална точка на 
линията с помощта на менюто 
за конструиране на точкия. 
Звездата се появява с менюто 
за конструиаре на посока. 
Настройте основната посока и 
ъгълът на различие. Излезте  
от подменюто с десен клик и новата линия ще се 
появи във вашата конструкция. 
Упражнения върху т + напр + дл 
1-во упражнение 
В Графис Горни И Раменни изделия 20 
конструирайте две 200 мм линии под прав ъгъл на 
среда гръб. Линиите трябва да започват на 100 и 

150 мм от врятя в посока задна среда (виж Фигура 
6-24) – лявата част 

 
Фигура 6-24 
След като конструирате началната точка на 
линията се появява зведздата за определяне на 
основна посока. В този случай линията трябва да е 
под прав ъгъл спрямо среда на  задна част. 
Активирайте “избери Л” вляво и дясно от среда 
задна част. Дългото рамо е настроено нагоре и 
нодолу по протежени на среда задна част. 
Спазвайки принципа на дясната посока, 
определете посока от врата към подгъва. 
Ъгълът на различие трябва да се настрои така, че 
посоката на линията да е наляво.Кликвайте върху 
+ или – в съседство от стойността на ъгъла с която 
искате да промениете ъгъла. Основната посока си 
остава същата, но ъгълът на различие се мести. 
Изпробвайте също така да кликнете с мишката 
някъде около звездата и след това натиснете 
«нулирай». След малко експериментиране 
настройте ъгълът на различие на – 90 градуса 
2-ро Упражнение 
В Графис горни и раменни детайли 20 
конструирайте yoke под прав ъгъл в среда задна 
част, започвайки на 80 мм от врата на среда задна 
част.Удължете линията до ръкавната извивка и 
след това конструирайте 4 точки, разположени на 
еднакво разстояние. 
След това конструирайте две разделителни линии, 
успоредни на средата на задната част (Фигура 6-24 
дясна част)Активирайте т + напр +дл с дължина 
на линия = 600, активирайте «избери т» и 
посочете средата на задната част. Следвайки 
принципа на дясната ръка определете основната 
посока от врата към подгъва. 
Посоката на отклонение съвпада с основната 
посока. Затова и ъгълът на различие е 0 градуса, с 
десен клик излезте от менюто за конструиране и 
линията ще се появи на екрана ви. Графис ще 
повтори тези стъпки за всички размери и така в 
тях разделителните линии винаги ще са успоредни 
на средата на задната част. Удължете 
разделбителните линии до подгъва. 
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6.3 Кръгови арки 
Менюто т + л + о + п 
В предишния параграф вие 
научихте важните функции за 
конструиране на линии. В по 
долната част на менюто т + л 
+ о + п има две опции за 
конструиране на окръжности 
 
 
ц + т – окръжност по център на окръжност и точка 
от обиколката на окръжността 
Упътване стъпка по стъпка 
=> Изберете реда с ц + т. 
=> Конструирайти точка за център на окръжност 
=> Конструирайте точка от периметъра на 
окръжността 
 
С избирането на ц + т се отваря подменюто за 
конструиране на точка, с помощта на което трябва 
да се построи точка за центъра н аокръжността и 
точка от периметъра на окръжността.Построената 
точка от периферията се намира точно в следата 
на новопостроената кръгова арка. 
И двата метода за 
построяване на 
окръжности построяват 
само полуокръжности. За 
да се построи цяла 
окръжност трябва да се 
построи втора 
полуокръжност или да се 
направи огледален образ 
 на първата, с функция от меню трансформация 
 
ц + р – кръгова арка по център на окръжност 
и радиус 
Упътване стъпка по стъпка 

 Въведете стойност за радиуса на 
окръжността в реда р=50.0 

 Конструирайте център на окръжността 
 Изберете в коя посока да бъде построена 
арката 

 
За тази функция е необходимо първо да въведете 
стойността на радиуса на реда р= 50.0 под ц + р. 
(кликнете, въведете и натиснете ЕНТЕР). Като 
изберете ц + р ще се отвори подменюто за 
конструиране на точки, с чиято помощ трябва да 
конструирате центърът на окръжността. Посоката 
на окръжността се определя на ръка с кликване. 
На фигура 6-25 точката за посока на окръжностаа 
е наречена клик. 

 
Фигура 6-25 
Упражнения върху конструирането на дъги 
В моделът Права пола от раздел 2.4 конструирайте 
панелен шев на 33.3% от среда предна част и 
следа задна част и удължете линията да резервата 
(waist). След това конструирайте точка на този шев 
на 200 мм от подгъва. Двете полуокръжности са 
конструирани с ц + т. Центърът на окръжностите е 
новата точка, а точките от окръжността са 
сеченията между шена и подгъва. 

 
Фигура 6-26 
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6.4 Правоъгълници 
Меню т + л + о + п 
Конструирането на 
правоъгълник  от най 
долната част от това меню е 
заключителната част на 
този урок.  
Функцията отмени се 
използва за връщане на 
последната констуктивна 
стъпка на конструирането 
на точка, линия, окръжност 
или правоъгълник 
 
 Т + Дъл + Вис – правоъгълник по ширина и 
височина 
Упътване стъпка по стъпка 

 Въведете дължината на правоъгълника на 
реда Дъл=100.0 

 Въведете височината на правоъгълника на 
реда Вис=50.0 

 Изберете реда с Т + Дъл + Вис 
 Конструирайте начална точка 

 
Дължината и височината на правоъгълника трябва 
да бъдат въведени предварително в редовете под 
функцията Т + Дъл + Вис. След като активирате Т 
+ Дъл + Вис правоъгълникя се построява от 
зададената от вас точка, като дължината се 
изчислява в Х посока, а височината в У. Ако 
височината и дължината са положителни 
стойности, правоъгълника се изчертава нагоре и 
надясно, ако са отрицателни, надолу и наляво. 
Знаците пред стойностите на височената и 
дължината могат да бъдат различни 

 
Фигура 6-27 
6.4 Упражнения 

1во упражнение 
Конструирайте джоб с 
ширина 160 мм и 
височена 180 мм. 
Създайте ъгъл с права 
линия в края с двете 
копчета с разстояние 30 
мм преди и след ъгъла. 
Постройте успоредна 
линия на  
40 мм от горния ръб и пуснете перпендикуляр от 
средата на успоредната линиякъм долния ръб. 
 

 
2-ро упражнение 
Конструирайте капак на джоб от правоъгълник с 
ширина 160 мм и 60 мм височина, като удължавате 
основната линия наляво и надясно с 10 мм. 
Конструирайте осева линия на симетрия с дължина 
25 мм от следата надолу и констлуилайте 
нарисуваната по долу фикгура 

 
Завършете капака на джоба както е показано на 
следващата фигура, като изтриете помощните 
линии, заоблите ъглите с радиус 10 мм и пуснете 
резерва чрез паралел на 5 мм около капака. 

 
3то упражнение 
В Графис Горни и раменни детайли 20 
конструирайте yoke с дължина 200 мм, който 
започва на 100 мм от врата към задна среда. 
Линията да е под прав ъгъл спряма средата. 
Изрежете линията при ръкавната извивка 

 
Консруирайте по нататъчна линия с дължина 50 мм 
на yoke, започваща на 40% от задната среда. 
Констрлуирайте и другите две свързващи линии 
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4то упражнение 
В Графис горни и раменни детайли 10 
конструирайте 4те показа ни линии под прав ъгъл 
на линиите на клъцките на бюста и на раменните 
клъцки 

 

 
5-то упражнение 
От модела Права пола от 2.4 конструирайте пола с 
отделни годети. Височината на годета е 200 мм от 
подгъва. Ъгълът на годета е +/- 35 градуса от 
панелния шев. 

 
6-то упражнение 
От моделът Права пола от 2.4 конструирайте полла 
с разделителни линии. Конструирайте помощна 
линия в предната част на полата от yoke, 
започваща на 150 мм от средата на предната чеаст 
и завъшваща на 80 мм от извивката на ханша, 

измерена от талията. По същият начин, линията в 
задната част на полата да започне на 150 мм от 
задна част среда и да завърши на 80 мм от кривата 
на ханша. Създайте 6 наравно разположени точки 
на линиятя на yoke и пуснете перпендикуляри от 
четирите вътрешни точки към подгъва. 
 
7-мо упражнение 
В модела Права пола от 2.4 постройте нарастващ 
гонет в следа предна част с височина от 200 мм и 
ъгъл на годета 35 градуса към предна следа. 
Свържете годета и следата с  свържи с крива . 
Конструирайте шевен резерв от 10 мм и подгъв от 
30 мм. Затворете ъглите. 

 
8-мо упражнение 
Скъсете клъцката при бюста на Графис Горни и 
раменни детайли 10 с 30 мм. Първо конструирайте 
ъглополовяща на клъцката и след товаточката за 
новата клъцка и двете нови линии на клъцката 

 


