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В първата част вие ще научите за 
временните измервания на точки, линии, 
разстояния и ъгли. Съдържанието на втората 
секция е функцията за записваните  готовите 
измервания, които са необходими за 
спецификациите на модела, таблиците с 
обмерни данни и други документи. След това 
е покрит материалът по етикетиране, 

маркиране и коментари в конструкциите.. За 
това Графис предлага следните функции: 
- текстове 
- символи, например клъцки, илици 
- атрибути, като пунктирани линии и 
маркирани точки 
- щриховане на част от конструкцията 
 
Функциите, разяснени в тази глава не са 
функции за промяна на конструкцията, а 
важни помощни средства за контрол и 
коментиране на конструираното. 
Упражнявайте функциите от тази глава. 
Сложните упражнения в края на главата е 
свързана с работата основно с символи и 
текстове

. 
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7.1 Меню за измерване 
Менюто за измерване е налично 
като постоянно помощно 
средство в редица функции, 
като например т+л+о+п, 
свържи, растер и удължи. 
Използва се за временно 
измерване по време на 
конструирането на 
кройки.Графис също така 
предлага и функции за 
записване на измерванията, 
които са разяснени в 
следващата глава. „Увеличения” 
отваря подменю за стъпката на 
нарастване в градирано 
загнездване.  
Винаги може да намерите 
допълнително информация чрез 
натискането на F1 
 
Упътване стъпка по стъпка 

 Стартирайте „измервания” от падащото 
меню „Допълнения” или от записване 
функция 

 Активирайте кликни или конструирай 
 възможност: определете нова координатна 

система чрез „задай нова координатна 
система” (важи само за точки. 

 Изберете какво ще се измерва (точка, 
линия, разстояние) 

 покажете обектите, които ще се измерват 
на конструкцията. 
 
Измерване чрез: посочване или 
конструиране 
Избора между 
избиране и 
конструиране 
определя КАК се 
определя точката на 
измерване. 
Конструиране 
използва методът за 
конструиране на 
точка. 
 С посочи точките за измерване се показват 
на ръка, свободно. 
 
Задаване на нова координатна система 
След отварянето на менюто за измерване, 
центърът на координатната система спрямо 
което се дават координатите на избрана 
точка е абсолютната нула на конструкцията. 
(Фигура 7-1). Координатите на точката обаче 

могат да бъдат преизчислени спрямо 
относително зададена точка (нова 
относителна нула). Този нов център се задава 
чрез задава нова координатна система. 
 
Измерване (мярка) 
Тази опция определя какво ще се измерва 
Точка   координати и разстояние до 
нулата 
Линия  обща дължина, относителна 
дължина, посока 
Разстояние разстояние между две точки 
Р на линия разстояние между две точки 
по линия 
Площ  дължина на периметър 
(обиколка) на област и площ 
Ъгъл  ъгъл между две линии 
 
Измерване на координатите на точка 
Основите на геометрията, по конкретно за 
работата с абсолютни и относителни 
координати бяха обсъдени вече в Глава 4.3 
Фигура 7-1 

 
 Активирайте конструирай или избери 
 за относително измерване само: кликнете 

на задай нова координатна система и 
конструирайте центърът на координатната 
система 

 Активирайте точка 
 Определете точката която ще се измерва 

Фигура 7-2 
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 Измерванията се появяват в прозорецът за 

резултати 
Х= …абсолютни х координати в мм 
Y=…. абсолютни у координати в мм 
Dx=…относителни х координати в мм 
Dy=….относителни у координати в мм 
D=…разстояние от измерваната точка до 
нулата (дължината на зелената линия) 
 
Измерване на линия. 
Виж също Фигура 7-3 

 Активирайте конструирай или избери 
 Активирайте линия 
 Изберете линията 

 
Фигура 7-3 

 
 Резултатите от измерването се появяват в 

Графис прозореца за съобщения: 
Fl= …пълна дължина в мм 
Di= … посока в измерваната точка 
Pl=… частична дължина до измерваната 
точка в мм 
Rl=… частична дължина до измерваната 
точка в % 
 
Разстояние между две точки 
Виж така Фигура 7-4 

 Активирайте конструирай или избери 
 Активирайте разстояние 
 Конструирайте две точки за измерване 

Фигура 7-4 

 

 Резултатите от измерването се появяват в 
Графис прозорец за измерване 
D= … разстояние между точките в мм 
Dx=… х координатата на разстоянието в мм 
Dy= … у координатата на разстоянието в мм 
Di= … посоката от първата измервана точка 
към втората 
 
Разстояние между две точки по линия 
Виж също така фигура 7-5 

 Активирайте конструирай или избери 
 Активирайте р на линия 

Фигура 7-5 

 
 

 Изберете линията по продължението на 
който ще се измерва разстоянието 

 Конструирайте началната и крайната точки 
 Резултатите от измерването се изобразяват 

в Графис информационен прозорец: 
Pl=… частична дължина между измерваните 
точки 
Rl= … относителна дължина на измерваната 
част от линия в % 
Fl= … Пълна дължина на измерваната линия 
в мм 
 
Измерване на площ и обиколка 
Непосредствено след 
активирането на „площ”  се 
отваря подменю с функции 
за генериране на щриховки, 
виж също глава 7.6 
Автоматично и с кликавне 
върху линия Графис 
автоматично определя 
затворен периметър, който 
го оцветява в синьо. Със 
стъпка – стъпка,  
напред и назад и с 
избирането на линиите една 
по една (по правилото за 
дясната посока)областта се 
определя стъпка по стъпка. 
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Фигура 7-6 
С натискане на ново, започвате отначало. 
Шриховка маркира оградената област с 
щрихи (фигура 7-6). Щриховката се премахва 
с натискането на ново или след избора на 
нов контур. 
След всяко кликване върху линия Графис 
изчислява моментните стойности на 
периметъра и площта. Те се изобразяват в 
информационен прозорец. 
 
Измерване на ъгъл между две линии 
След като активирате ъгъл , трябва да 
изберете двете линии, които определят този 
ъгъл. Графис показва страните на измервания 
ъгъл с дълги прави (фигура 7-7) 

 
При криви се препоръчва увеличаване на 
изображението на измерваната област. Ако е 
измерена друга част от линията, кликнете 
отново двете линии в увеличения екран и 
резултатите от измерванията ще се обновят. 
Измерването се появява в Графис 
информационен процорец като: 
Ъг = ....о 

И двата ъгъла се изобразяват 

7.2 Завършени размери 
Зав размер е записана функция за 
изчисляване на площи и обиколки, дължини на 
линии и разстояния. За разлика от функцията 
измери  от раздел 7.1 тази функция е 
записана. Измерванията се изчисляват 
автоматично за всички градирани размери и 
резултатите се съхраняват в таблицата със 

завършени размери.Те са необходими за 
документацията на модела. 
Първо ще се запознаем с Зав. 
Размер. След това ще 
разгледаме Таблицата със 
завършени размери. 
Упътване стъпка по стъпка 
 
►Зав. Размер 
►Активирайте типа на 
измерваното (площ, дължина 
или разстояние) 
►Укажете измерваното чрез 
подменюто за построяване на 
точка 
►За разтояния уточнете  
хоризонтално, вертикално, 
по права или ХУ координати 
►Позиционирайте измерването 
с раздвижи 
►Настройте размера на текста 
и въведете име на измерването 
с текстов редактор 
►Настройте опциите за 
изобразяване 
►Възможности (размери 
премери – взема повторно 
измерването и изтрий – изтрива 
го) 
►Приключване и излизане с 
десен клик на мишката 
 
Измерване на площ 
 
Активирайте тип на измерване 
площ. Отваря се подменю за 
измерване на площ с функции  

подобни на разглежданите в 
раздел 7-1. Автомат. И 
кликване върху линия 
генерира автоматично 
затворен контур и го оцветява 
в синьо. С отделно вие 
определяте периметъра, като 
избирате една по една 
линиите, стъпка по стъпка. 
Назад отделно връща стъпка 
по стъпка, всичко занулява 
целият периметър. 

За изчисл на площ  - позволява да се 
извади площ от общата площ. Измерването 
завършва с деен клик на мишката. 
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фигура 7-8 
Измерване на дължини 
Активирайте тип на измерваното дължина. 
Отваря се подменю с избери Л и  отмени. 
Кликнете линията, която искате да измерите 
и след това десен клик на мишката. 
Индикаторът за посока при курсора указва в 
кава посока ще се изобразява текста на 
изберването. За измерване на няколко линии, 
кликнете върху линиите поледователно, 
следвайки принцирът на дясната посока. 
Линии, които не са свързани се свързават 
временно със свържи единично След десен 
клик на мишката, измерванията се 
поставят(фигура 7-9) 

 
фигура 7-9 
 
Измерване на разстояния 
Активирайте тип на измерваното 
разстояние. Появява се подменюто за 
конструиране на точка. Определяте 
началната и крайната точка на разстоянието, 
което трябва да се измери. Измерването се 
поставя и маркирано с помощна линия. 

Настройте опциите за маркираното 
измерване: хоризонтално, вертикално, по 
права или х-у координати. Линиите на 
измерването се променят съответно – по 
права(директно) дава директно в мм 
измерването, х-у координати дава 
разстоянието като разлика в х и у 
координатите пна двете точки (фигура 7-10) 

 
фигура 7-10 
Преместване на текста на измерванията 
и измервателната линия 
С функцията раздвижи всяко измерване 
може да бъде преместено с натиснат десен 
бутон на мишката. Кликнете в началото на 
тескста. След поставяне на нов размер 
радздвижи е активирано автоматично. 
 
Размер на текста на измерванията 
Текста може да бъде с размер от 4 до 100мм 
висок. Изберете желаният размер  кликване. 
Той се прилага за всички измервания. 
 
Опции за изобразяване 
Следната информация за размерите може да 
бъде показана (+) или скрита (-) 
Номер – номерът на измерването, например 
М1 или М7 
Код – кодът, наименованието на измерването, 
зададено  с текстов редактор 
Текст – описанието на измерването, зададено 
с текстов редактор 
Стойност – стойността на измерването в 
съответния размер 
 
Тези настройки се прилагат за всички 
измервания в даден детайл. 
 
Текстов редактор 
Всяко измерване може да бъде допълнено със 
стандартно описание, състоящо се от кода и 
текста на измерването или от индивидуален 
текст, въведен с текстов редактор. И кодът и 
текста на измерването ще бъдат включени в 
Таблицата със завършени измервания. 
Когато присъединявате стандартно описание 
на размера в подробния изглед (кратък 
преглед е размаркиран), трябва да се избере 
първо измерваната група. След това изберете 
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описание на измерването. Ако «покажи 
графика» е маркирано, ще се отвори графика 
(ако е налична) с обяснения.  С двоен клик 
или ОК се приема описанието на измерването 
 
Премери – изтрий зав. 
Размер 
След като активирате зав. Размер премери 
посочете измерването, което желаете да 
направите отново. Типа на измерването 
остава непроменен. 
След като активирате зав. 
Размер изтрий изберете 
измерването, което желаете 
да изтриете. Ако изберете 
изтрий всички, след 
искано потвърждение се 
изтриват всички измервания 
в този детайл. 
 
Показване и скриване на завършени 
измерване 
Докато менюто завършени размери не е 
активно, поставенте размери могат да бъдат 
показвани или скривани с F7. Излезте от 
менюто завършени размери, градираите и 
натиснете F7 няколко пъти.  
Развитие на кройката след постажянето 
на размери 
След поставянето на размерите кройката 
може да бъде развивана без никакви 
ограничения. Скрйте измерванията с F7. Те 
ще бъдат обновявани след всеки пробен 
старт или градиране. 

Поставете няколко измервания  в 
конструкцията както е показано на фигура 7-
10. След това удължете полата чрез 
преместване на подгъва успоредно с –
копирай и удължете средата на предна част 
,средата на задна част  страничните шевове с  
раздели. Съответните измервания се 
обновяват на момента ако са били свързани 
към линята чрез избери тл а не към точките. 
На по късен етап поставете измерванята 
отново с измрвания:постави  и  избери 
тл.Поставените измервания се свързват към 
точки(избери т) или линии(избери л, 
избери тл, сечение). Ако точките или 
линиите на измерването се изтрияат по време 
на развтието на кройката Графис показва 
неопределено измрване след следващия 
пробен старт. Тогава вие имате възможност 
или да поставите размера отново или да го 
изтриете.  

Показване на таблиците със завършени 
измервания 

Завършените измервания се записват и могат 
да бъдат повторен за всичк останали 
размери. Градирайте измерената конструкция 

показана на фигура 7-10 в пазмери 40, 42, 44, 
46. Затворете менюто  завършени размери 
и отворете таблицата за измервания 
От подащото меню таблици  Графис 
таблицата за измервания се отваря както 
е покарано на таблица 7-1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
таблица 7-1 
Измрванията са подредени в колони, а 
градираните размери в редове. Първият ред 
съдържа  номера на детайла  поредният 
номер на измерването. До глава 12 
бключително вие ще работите с детайл номер 
1.Т1М4 означава ,че това е 4 измерване на 
детайл номер 1(Tail=детайл).  
Вторият ред показва типа на измерването. 
area (Площ) см2-площ измерена в 
квадратни сантиметри. 
line (Линия)..мм-дължина измерена в мм. 
|dх| ..мм- хоризонтално разстояние в мм 
|dy|..mm-верткално разстояние в мм 
dist mm – разстояние в мм 
dx .. mm – х компонентата на х-у измерване 
в мм 
dy .. mm – у компонентата на х-у измерване 
в мм 
 
Третият и четвъртият ред дават името на 
измерването (код и текст). Петият ред 
съдържа стояностите на размерите в 
основния размер на кройката. Следващите 
редове показват стойностите за другите 
градирани размери като в колона 1 е 
изобразен номерът на размера, а в колона 2 
името на размера.  
Променете начинът на изобразяване на 
таблицата с измервания от падащото 
меню  изглед(на таблицата с размерите)-
настройки на изображението. Помощ за 
тези функции може да бъде получена  с F1. 
 
Маркирайте таблицата от редактиране – 
избери всичко  и копирайте таблицата във 
временната памет на компютъра с 
редактиране – копирай. Стартирайте 
Microsoft Word или Excell документ и вмъкнете 
там току що копираната информация. Ако сте 
си подготвили вече бланки  формули, 
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дължината на шевовете и други изчиления 
ще бъдат направен бързо.  
 
Таблица с изчисления (на завършени 
размери) 
В таблицата с изчиления могат да се правят 
пресмятания на базата на взети измервания 
(например да се създаде резултатен 
периметър като сбор от различви дължини). 
За повече информация натиснете F1 

7.3 Поставяне и редактиране 
на текст 
Меню текст 
Това меню може да бъде извикано директно 
от основното меню чрез кликване върху 
текст. То позволява въвеждане, 
редактиране, позичиониране и настройка на 
текста. Предлаганите функциите са 
достатъчни за описание на кройките или за 
въвеждане на инструкции. Те не могат да 
бъдат сравняване с възможнотите на 
тестообработващи програми.  
Упътване стъпка по стъпка за 
въвеждане на нов текст 
►Основно меню – текст 
►Кликнете върху от клавиатура в менюто 
►Въведене текста 
►Излизане от въвеждането на текст може да 
стане с ОК или Отмени 
►Позиционирайте текста 
►Може да работите с активния текст, като 
следвате упътването по долу 
►Излизане от менюто с десен клик 
 
Стъпка по стъпка упътване за промяна 
на текст 
► Основно меню – текст 
► кликнете върху текста 
►Промяна на съдържанието на текста 

• двоен клик върху текста 
• променете текста 
• излезне с ОК или Отмени 

►Промяна позицията на текста 
• Може да местите текста веднага 

щом се появи следният символ 

 
• Възможности: свържете горния 

десен ъгъл на текстовото поле 
с конструкцията. 

►Подравняване на текста 
• Преместете горният ъгъл на 

текстовото поле веднага след като 

се появи следният символ  
• Възможности: свържете 

направлението на текста с 
конструкцията чрез горния десен 
ъгъл на текстовата рамка 

► Промяна на размера на текста 

• При появата на можете да 
издърпате текстовата рамка и да 
промените размера на текста 

►Промяна на формата на текста.  
• кликнете << - (подравняване на 

ляво), <> (центрирано) или 
>>(подравнено надясно) 

►Включете или изключене опциято +\- 
копиране 
►Включете или изключене опциято +\- 
рамка 
Въвеждане или активиране на текст 
Активният текст е ограден със солидна рамка 
с активни точки. Съществуващ текст се 
активира с кликване (важи само за меню 
текст). Двойният клик върху текст отваря 
прозорец за въвеждане на текст. Всички 
функции в средата на функционалната лента 
се отнасят само до активния текст. Нов текст 
се поставя с: 
От файл 
След като натиснете от файл, трябва да 
определите мястото на текста (Фигура 7-11). 
След това се отваря прозорец, който ви 
позволява да изберете предварително 
създаден текстов файл. Подготвените 
текстове трябва да са съхранени в папка 
Grafis\Texte като ТХТ файлове. Тази функция 
е изключително полезна за анотации със 
стандартни текстове. 
От клавиатура 
След като позиционирате такста се отваря 
прозорец, в който може да въведете текста 
(фиг 7-11) 

 
Допълнително следните текстови блокове със 
специфична информазия може да бъде 
въведна чрезнатискане на радо бутоните. 
 
 
 
 Появява се н текстовия 



Глава 7 Измервания и обяснителни бележки стр 8 
редактор като: 

Дата {F1….} 
Час {F2….} 
Версия на Графис {F3…….….} 
Име на размера {F4….} 
Колекция {F5….} 
Модел {F6….} 
Номер на детайл {F7….} 
Име на детайл {F8…………...} 
Система за 
конструиране 

{F9………….….} 

След ОК текстът се приема и може да бъде 
наместен, подреден и да му се промени 
размерът. 
 
Позициониране и подравянване на 
текст. 
За да позиционирате текста, трябва само да 
го изтеглите веднага щом се появи символа 

 (фигура 7-12). Текстът е позициониран 
и остава на тази позиция във всички размери. 

 
Фигура 7-12 
Само след свързването на текста с 
конструкцията, позицията му ще се променя 
при градиране. За свързване на текста може 
да бъде използвана активната точка, в горния 
ляв ъгъл на текстовото поле. В моментът в 
който се появи този курсор , текстът може 
да бъде свързан с линията. (Фигура 7-13) 

 
Фигура 7-13 
За да подравните текста ръчно, текстът 
трябва да бъде преместен от горния десен 
ъгъл на рамката. В моментът в който 

курсорът ви стане такъв  , тесктът 
може да се завърта свободно, на ръка със 

задължан десен клавиш на мишката. (фигура 
7-14) 

 
Фигура 7-14 
Чрез свързване на посоката на текста към 
съществуваща линия може да се подравнява 
текст. Символа за посока се намира в горния 
десен ъгъл на текстовата рамка. Появява се 
само след катотекста  ебил свързан (както на 
фиг 7-13). Веднага щом курсорът придолие 
формата на игличка , може да определите 
посока. (няма картина). В различните 
размери текстът се завърта наъгълът с който 
с променят точките в различните размери. 
 
Размер и формат на текста 
Настройте размерът на текста с активните 
точки според фигура 7-15. В близост до тези 
точки курсорът става със следната форма 

 

 
Фигура 7-15 
Текст от повече от един ред може да бъде с 
лява подравняване, центиран или с дясно 
подравняване. Този формат се отнася саво до 
редовете. Форматирането на активния текст 
става от менюто 
<< за ляво подравняване 
<> за центриране 
>> за дясно подравняване 
 
+ градиране или – градиране 
С този ключ вие решавате дали активният 
текст ще се градира. 
- гладиране – избраният текст ще се 
появява само в основния размер 
+ градиране – текстът се появяват във 
всички градирани размери 
Текстове с + градиране  се изобразяват 
малко послетло от текстовете с – градиране 
+ рамка или – рамка 
с този ключ решавате дали активният текст 
ще бъде изобразен с рамка или без рамка 
 



Глава 7 Измервания и обяснителни бележки стр 9 
Копиране и изтриване на текст 
След като сте избрали копирай от менюто, 
трябва да кликнете върху текста за копиране. 
Копието ще бъде поместено както е показано 
на фигура 7-11. Важно! Текст може да 
бъде копиран от неактивен детайл в 
активен! 
Изтрий: изтрива активния текст. Изтрий 
всички – изтрива всички текстове 
 
Подготвени форматирания на текст и 
автоматична посока и размер на текста 
Кликването върху някой от десетте текстови 
формати (от 004 до 121 с поставяне) задава 
на избраният текст съответното 
форматиране. Формата на текста може да 
бъде коригирана чрез опции. 
Ключът +/- направление  определя дари 
посоката на текста ще се променя при 
градация спрямо зададената точка за посока. 
С + измерване  автоматично точката, 
отпределяща посоката също така отговаря и 
за увеличаването/намаляването на текста 
при градиране. Това подсигурява текста да не 
излиза извън рамките на кройката при по 
малките размери. 

7.4 Поставяне на символи 
Менюто символи 

 
С функциите от това меню можете да 
поставяте символи върху точки и линии във 
всички посоки. Ако символът не трябва да 
лежи върху линия от конструкцията, може да 
бъде преместена на шевните резерви на по 
късен етап. Наличните символи са изобразени 
понадолу, в долната част на менюто. 
Активният символ е подчертан 
 
Поставяне на нов символ 
Упътване стъпка по стъпка 
► Основно меню => символи 
► Активирайте необходимият ви символ 
► Въведете дължината на новият символ 
► Активирайте постави на 
► Конструирайти позицията на новият 
символ 
 

Забележка 
Функцията “на припуск” е 
активна винаги. Функцията 
“постави на” трябва да се 
избира всеки път! 
За да поставите нов символ 
трябва да го изберете от 
списъка със символи (виж 
фигура 7-17) . Ако ви трябва 
символ с различна дължина 
от стандартната, трялва 
преди да изберете имвола 
да въведете на реда 
дължина желаната 
стойност. 
 
С постави на символът 
може да бъде свързан към 
точка или линия. След това 
се отваря подменю за 
конструиране на 
направление, за да бъдат 
ориентирани символите. 
При по нататъчната работа 
символите се третират като 
съвкупност от линии. Вече 
поместен символ може да 
бъде променен с замени. 
Няма функции за промяна 
на размера на по късен 
етап. За да промените 
размера, трябва да изтриете 
символите и да ги поставите 
отново с желания размер. 
 
Местене на символ 
Упътване стъпка по стъпка 
Предварително условие е да 
имате линия, на която 
искате да преместите 
символа 
► Основно меню – символи 
► Настройте + или – копирай 
► Активирайте  на припуск 
► Изберете символа 
 
Много често символ, например клъцка се 
налага да лежи варху шевния резерв, а не на 
конструктивните линии. Функцията на 
припуск е активна винаги и с нейна помощ 
символът може да бъде преместен директно, 
като се кликне. 
След това Графис пита за шевния резерв, на 
която трябва да бъде преместен символа. 
Ключа +/- копирай  определя дали 
оригиналният символ да си остане на мястото 
или да се премести. 
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Фигура 7-17 
+ копирай – оригиналният символ си остава 
съществуващ 

- копирай – оригиналният символ не 
остава 

 
Упражнение 
Извикайте основният блок “Графис Пола 20” 
и конструирайте застъпване от 40мм и шевен 
резерв на 10мм  и затворете сввката. (Фигура 
7-18). Поставете 5мм илик на 
ъглополовящата на свивката на 15 мм от 
върха на свивката. Поместете изрезите за 
свивката директно на резервата. Подравнете 
изрезите по линиите на свивката. Поставете 
излезите на страничния шев, подравнете ги 
хоризонтално и вляво и след това преместете 
ги към шевната резерв. 
Конструирайте последователност от точки 
върху среда предна част с растер 3 (s=20, 
N=4, d=50). Постройте окръжности с 15мм 
дължина около тези точки с постави т. 
Градирайте изделието и проверете позицията 
и направлението на изрезите. 

 
Фигура 7-18 

7.5 Атрибути 
Менюто атрибути 
 
Това меню, което може да 
бъде извикано от основното 
меню позволява променяне на 
типа на линиите или 
промяната на точка н 
частичен маркер. 
Промяна на типа на 
линията 
Упътване стъпка по стъпка 
► Основно меню – атрибути 
► Активирайте желаният тип 
линия 
► Изберете линията 
Всяка линия може да бъде 
превърната в един от 
следните вида линии: 

• непрекъсната 
• прекъсната линия 

с малки разстояния 
• прекъсната линия 

с големи 
разстояния 

• с тирета 
• с точки и тирета - 

груби 
• с точки и тирета – 

финни 
• линия за 

съобщения 
• права нишка 
• разделителна линия 
• вътрешна линия на рязане 

 
Изберете типа линия и кликнете върху 
линията, която искате да промените в 
конструкцията. Ако опцията верижно  е 
активирана, на целият контур се сменя вида 
на линиите. 
 
Поставяне на маркер 
Упътване стъпка по стъпка 
► Основно меню – атрибути 
► Активирайте маркерът който ви трябва 
► Изберете точката 
 

 
Фигура 7-19 
Всяка точка може да бъде преобразувана до 
един от показаните на фигра 7-19 маркери. 
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За по нататъчно преобразуване тези символи 
отново се третират като точки. 
За да преобразувате точка в маркер, 
активирайте избраният от вас маркер и 
изберете точката. Пресечната точка в 
маркерът отговаря на оригиналното 
местоположение на точката. 
 

7.6 Щрихи 
 
Менюто щриховка 
Менюто щриховка може да 
бъде достигнато от 
Редактирай/Щриховка 
. Щрихите не се записват. 
Извикването по късно на 
функция със запис ще 
изтрие щрихите. 
 
Упътване стъпка по стъпка  
► Редактирай/Щриховка 
► Настройте стойностита за щриховката: 
разстояние, посока и писец. 
► Генерирайте периметъра автоматично или 
стъпка по стъпка 
► Натиснете генерирай 
 
Параметри на щриховката 
 
 

Пърната част 
на менюто 
позволява 
настройване на 
параметрите 
на 
щрихите,такив 

а като разстоянието между щрихите в мм, 
посоката на линиите и номер на писец, ако се 
чертае върху цветен писалков плотер. Тези 
параметри трябва да бъдат настроени преди 
натискането на генерирай 
 
Определяне на периметър 
Втората част на менюто се използва за 
определяне на периметъра, който ще се 
щрихова. Ако изберете автоматично  и 
посочите линия на конструкцията, Графис 
авточатично ще създаде затворен контур. Ако 
избраната от вас линия е грешна, изберете 
изтрий  и ще се върнете в първоначалното 
състояние. Следва се принципът на дясната 
посока при генериране автоматично на 
контур. Изграждането на контура започва от 
избраната линия и продължава по 
протежението и, следвайки посоката. 
Продължава от финалната си точка нататък 
към следващата пресечна линия. Ако няколко 
линии се пресичат, обиколкат винаги ще 
следва най дясната. 

 
Ако желаният контур не може да бъде 
генериран автоматично, трябва да 
активиратъ стъпка по стъпка. . Трябва да 
кликвате върху всяка линия от дясната и 
страна по посоката на избиране /пътуване/, 
която желаете да се включи в щрихования 
периметър. Ако се появат бели линии на 
екрана, които не се отнасят към 
конструкцията ви, звачи сте кликнали някоя 
от линиите от грешната страна. Чред стъпка 
по стъпка обратно връщате последната от 
създаването на контура. Ако кликнете върху 
изтрий изтрива целият активен /син/ контур. 
Със завърши се свързват всичките избрани 
линии в контур. 
 
Генериране и изтриване на щриховка 
След като сте генерирали контура изберете 
генерирай ,за да се създаде щриховката. 
Тази стъпка може да се върне назад чрез 
избиране на изтириване и кликване върху 
щриховката. 
 
Упражнение 
В Графис горни и раменни детайли 20 
конструирайте показаната щриховка в 
предната част с разстояние 20 мм и посока 45 
и в задната част с разстояние 10 и посока 135 
(фигура 7-20) 

 
 
 


