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От версия 9 Графис се доставя с 
интерактивни конструкции. Тези 
конструкции са много гъвкави и позволяват 
да бъдат активирани в много мерни системи.  
Съдържанието на този раздел разглежда 
използването на интерактивните конструкци 

 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.1. Интерактивна Горна част  50 Не се разглеждат  точките на влачене по криви за 
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Чрез примера Горна част 50 се разясняват 
принципните опции и систематиките за 
настройка. Тези принципи се повтарят по 
подобен начин и в другите конструкции. 

 
Рис.13-1 

 

направление и формиращите точки, тъй като са 
аналогични на настройките на Съединяване 10 
от раздел 5.1. 
Чертеж 13-1 показва Горна част 50 и нейните 
области на  влачене.На чертеж 13-2 е представен 
преглед на всички опции за Горна част 50. 
 
Помощни настройки 
В област на влачене Позициониране предната 
част и присъединения ръкав могат да бъдат 
преместени.За конструкцията тези 
премествания нямат никакво значение. 
 
Опция помощен размер 

С тази опция се включват важни 
помощни размери. Препоръчваме, 
тази опция да бъде активирана. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alle Schleppbereiche: 
Hilfsmaße zu/abschalten SB Hintere Mitte 

SB Linienverl.: 
Modelllänge 

SB Seitennaht: 
konturengleich? 

SB Seitennaht: 
 gerade oder geformt? 

SB Seitennaht: 
Gradierung mittig? 

SB Zugaben: 
Taillenkonstruktion SB Seitennaht  

SB Abnäher Taille: 
Position Taillenabnäher 

SB Abnäher Taille 
SB Saum SB Abnäher Schulter 

SB Abnäher Brust SB Armloch 

SB Saum SB Armloch SB Abnäher Brust 

 
Черт.13-2 

Всички обл. на влачене. 
Пом.разм. вкл./изкл. 

ОВ Удълж.линия: 
Дълж. на модел 

ОВ Стр.шев: 
Подравнен с контура 

ОВ Стр.шев: 
Прав или укроен? 

ОВ Стр.шев: 
Градиране по средата ОВ Задна среда 

ОВ шевни резерви: 
Талийна конструкция ОВ Страничен шев 

ОВ свивки талия: 
Позиц..талийни свивки 

ОВ свивки талия: 
ОВ подгъв 

ОВ свивка рамо 

ОВ свивка гърди ОВ свивка ръкавна извивка 

ОВ свивка подгъв ОВ свивка гърди ОВ свивка ръкавна извивка 

Опции 
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Област на влачене Добавки надлъжно и напречно 
 

 
 Настройка на базовата вратна извивка 
9. Базова вратна извивка в предна част 
10. Базова вратна извивка в предна част-рамо 
11. Базова вратна извивка в задна част-рамо 

Внимание, в тази област на влачене се 
предприемат специфичните за пасформата 
настройки за вратна извивка. Всички 
специфични за модела настройки за вратната 
извивка се извършват в област на влачене 
Вратна извивка. 

 

Обиколка в областта на тялото 
1. Добавка към обиколка гърди, която впоследствие 
ще се добави към диаметъра на ръкавната 
извивка. Важно, виж обясненията към обиколка 
гърди. 

2. Част от добавката за обиколка гърди за предна 
широчина. Когато тази част се увеличи, тогава се 
намалява частта в диаметъра на ръкавната 
извивка. 

3. Част от добавката за обиколка гърди за задна 
широчина. Когато тази част се увеличи, тогава се 
намалява частта за диаметъра на ръкавната 
извивка. 

4. Добавка към обиколка талия, виж раздела за 
талийна конструкция на следващата страница. 

5. Добавка към обиколка ханш. 

Настройка на широчина рамо 
12 Добавка  за широчина рамо отпред и отзад. 
13 Добавка  за широчина рамо само отзад 

Настройката на наклона за рамото се извършва в 
област на влачене Рамо. 

Баланс между предна и задна част 
6. Скъсяване/Удължаване на предна част спрямо 
задна част. 

7. Скъсяване/Удължаване на предна част 
8. Скъсяване/Удължаване на задна част, виж раздела 
за Дължина на модел на следващата страница 

 

 Черт. 13-3 
Обиколка гърди  
В различните мерни системи разполагаме с един или 
няколко от четирите телесни размера Обиколка 
гърди, Предна широчина, Широчина гръб и 
Широчина ръкав. По правило за конструкцията се 
използва линията на гръдната обиколка. 
Само в мерната система Optimass ,където се 
разполага и с четирите телесни размера, обиколка 
гърди  не се взема под внимание. 
 

Внимание, в Горна част 10 не се взема под внимание 
широчина ръкав. Тя се изчислява от обиколка гърди. 
По подробна информация ще намерите в помощната 
информация към Основната конструкция. 
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Талийна конструкция                                           
Ако тази опция е активна, тогава точка на 
влачене 4 от черт.13-3 действа като  
добавка към талийната обиколка 
 
Ако тази алтернативна опция е активна, 
тогава талийната линия се конструира  
изхождаща от линията на гръдната 
обиколка. Страничният шев може да се 
настрои интерактивно на височината на 
талията, виж черт.13-4. В този случай 
страничният шев не се променя при 
промяна  
 
 

Опция Дължина модел от...... 
Дължината на модела се настройва в област на 
влачене Линии на удължаване. 

 
Ако тази опция е активна, то тогава 
дължината на модела се конструира от 
базовата вратна извивка. 
Внимание, при изменения с точка на 
влачене 8 на черт.13-3 премества се също 
и линията на подгъва като се взема под 
внимание зададената дължина на модела. 
 
Ако тази алтернативна опция е активна, то 
тогава дължината на модела се конструира 
от талията. При изменения с точка на 
влачене 8 в черт.13-3 линията на подгъва 
не се премества. 
 

 
Черт.13-4 

  

  
Област на влачене Преместване на линии 

 
 
 

1. Преместване на линията на диаметър на 
ръкавна извивка 

2. Преместване на талията 
3. Преместване на ханш 
4. Скъсяване/удължаване на страничен 
шев ва задна част без изравняване на 
дължината на страничен шев. 
Страничният шев в предна съотв. задна 
част се скъсява. 

5. Относителна височина за нанасяне на 
широчина гръб. 

6. Увеличаване на талия при страничен 
шев отпред и отзад. 

7. Настройка на дължина модел 
(пасформа), виж обясненията към 
Дължина модел 

8. Скъсяване на модел спрямо Дължина 
на модел 

9. Помощна линия за оразмеряване 
позиционирането на обиколка гърди, 
виж обясннията към Помощна линия. 

10. Помощна линия за оразмеряване 
позиционирането на обиколка ханш. 

Черт. 13-5 
 
 
 

Добавка към обиколка талия; Важно, 
виж бясненията към Талийна констр. 
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Дължина модел 
Чрез превключване на опцията дължината на модела 
може да се конструира или от   вратна извивка или от  
талия. Тя се настройва посредством точка на влачене 7 
на черт.13-5 в задна среда. За точки на влачене 7 и 8 е в 
сила: 
За  части които са по-дълги от дълбочина ханш се 
използва точка на влачене 7 а точка на влачене 8 
остава  нула. За части които са по-къси от 
дълбочина ханш се настройва специфична за 
фирмата дължина на модел и частта се скъсява с 
точка на влачене 8. 
Препоръчва се дължината  модел да се конструира с 
точка на влачене 7 примерно при увеличаване в 
милиметри и за затваряне/препокриване на талийната 
свивка в подгъва.По логиката на конструирането тя 
трябва да е позиционирана винаги  под ханша. 

Помощна линия за оразмеряване на гръдна обиколка 
 

 
 
В зависимост от настройката на тази опция 
линията в конструкцията е хоризонтална 
или е трансформирана по отношение на 
точка гърди. 
Разликата е особено явна, когато гръдната 
свивка лежи в страничен шев. 

 
 
Област на влачене Гръдна свивка 
Най-напред позицията на гръдната свивка трябва да се настрои чрез превключване на опцията. 
Гръдната свивка може да лежи в рамото, в стр.шев или в ръкавната извивка, виж черт.13-6 

 
1. Преместване на точка гърди 
2. Настройка на свивката в % 
3. Преместване на част от гръдната свивка  в предна среда 
4. Преместване на част от гръдната свивка  в ръкавната извивка 
5. Позициониране на гръдната свивка в контура. Ако свивката лежи в страничен шев, прилага се опцията  
 Среда на гръдна свивка хоризонтална. Да/Не, виж текста. 
6. Скъсяване на свивката 
7. Отнемане от страничен шев, виж текста. Изравняването на страничен шев е в зависимост от опцията 

Дължина модел от ....... Преди да предприемете измененията с точка на влачене 7 направете сравнението. 
Черт.13-6 

 
 
Опция Среда гръдна свивка – хоризонтално 

 
 
Ако гръдната свивка лежи в страничен шев, 
прилага се опцията Среда гръдна свивка – 
хоризонтално, да/не. В зависимост от 
избора на тази опция позицията се 
настройва като разстояние към ръкавната 
извивка или спрямо хоризонталата. 

Отнемане от страничен шев 
Ако гръдната свивка лежи в страничен шев, тогава с 
помощта на точка на влачене 7 на черт.13-6 гръдната 
свивка може да се увеличич/намали.С това страничният 
шев непряко се отнема в предна част.Дължините на 
страничен шев в предна и задна част, в зависимост от 
опцията Дължина модел от... се корегират както следва: 
- Дължина модел от вратна извивка ....чрез 
затваряне/скъсяване на предна част 

- Дължина модел от талия..... чрез затваряне/скъсяване 
на задна част. Внимание, при това се променя дължина 
модел от вратна извивка! 
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Конструкция на гръдна свивка от телесен размер 
Горна предна широчина 
 
Само в мерна система Optimass съществува опцията за 
конструиране на Гръдна свивка под ъгъл или с горна 
предна широчина : 

 
Ако тази опция е активна , тогава гръдната 
свивка се конструира на основата на 
гръдния ъгъл от таблицата за обмерни 
данни. 
 
 

 
Ако тази алтернативна опция е активна, 
гръдната свивка се конструира от телесен 
размер G42 Горна предна широчина. Разбира 
се това е възможно само в мерна система 
Optimass, тъй като само там в таблицата с 

      обмерни данни е зададен този размер.. 
      В този случай на черт.13-7 се появява 
допълнителната точка за влачене 8, с която може да се 
премести  позицията на конструкционната линия за 
горна предна широчина .Гръдната свивка сега се 
конструира така, че представената щриховано линия, 
започваща от точка на влачене 8 да приеме телесен 
размер горна предна широчина. Тази линия 
характеризира най-тясното място над бюста и е свързана 
със скъсяването на ръкавната извивка 

 
                                                      Черт.13-7 

Област на влачене Свивка рамо 
 

 
 

1. Съдържанието на свивката в мм 
2. Дължина и направление на свивката 
3. Позиция на свивка рамо 

Черт.13-8 
Внимание, при промяна на позицията на свивка рамо 
променя се също ръкавната извивка в задна част. 
Дотолкова доколкото свивка рамо трябва да се премести 
във вече изпробвана кройка, направете сравнението и 
накрая поставете отново първоначалната ръкавна 
извивка чрез корекция на наклона на рамото в областта 
на влачене Рамо 
 
Опция позиция на свивка рамо 

 
Ако тази опция е активна, тогава 
свивка рамо се позиционира върху 
относителна дължина по рамото. 
 
Ако тази алтернативна опция е 
активна, тогава нулевата дължина на 
свивка рамо се определя чрез 
позицията на гръдната свивка. Тази 
опция е подходяща, когато гръдната 
свивка лежи също в рамото. 

 
 
Опция Разделяне в задна част 

 
С тази опция, талийните и 
раменните свивки могат да бъдат 
свързани  с помощта на помощна 
линия .При използване на 
инструментариума за задна част тази 

   опция е без значение. 
 

 
 
 
 
 
 

Само в Optimass: Добавка към 
телесен размер G43 разстояние 
точка гърди � горна предна 
широчина, виж текста  
Конструиране на гръдна свивка 
от телесен размер Горна предна 
широчина  
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Област на влачене Талийна свивка 
 

Черт.13-9 
Позициониране на талийната линия 
Позицията на талийната линия се влияе от две области на влачене: 
Област на влачене Преместване на линии 

• Височина на талията общо 
• Повдигане на талията при страничен шев 

Област на влачене Страничен шев 
• Повдигане на талията в предна среда 

 
 

 

 
1.   Съдържание на свивката в предна част в мм 
2. Съдържание на свивката в задна част в мм 

 
Внимание 
При промяна на съдържанието на свивката 
настройката на страничен шев се променя само 
когато талията се конструира от обиколка талия; 
виж обясненията към Талийна конструкция от 
област на влачене Добавки надлъжно и напречно, 
отпреди няколко страници. 
3. Позициониране на горния връх на талийната 

свивка в ПЧ по отношение на точка гърди. 
4. Разстояние на горния връх на талийната свивка 

от талията и хоризонтална позиция 

 
В зависимост от  опцията хоризонталната позиция 
се определя относително спрямо талията или спрямо 
широчина гръб. 

5. Завъртане/обръщане на цялата свивка в предна 
част 

6. Завъртане/обръщане на цялата свивка в задна 
част 

7. Завъртане/обръщане на долна свивка в предна 
част 

8. Завъртане/обръщане на долна свивка в задна 
част 

9. Затваряне/Залягане в подгъв ПЧ на височината 
на дължина модел 

10. Затваряне/Залягане в подгъва на задна част  на 
височината на дължина модел 

 
Точките на влачене 9 и 10 са активни, само когато 
талийната свивка е отворена чрез превключване на 
опцията до подгъва. 
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Област на влачене Предна и Задна среда 
 

 
1. Поставяне на предна среда на височината на 

дължина модел 
2. Завъртане/Обръщане на конструкцията  на 

горна предна част около точката на кройката 
на линията на гръдната обиколка с предна 
среда. 

 

3. Настройка на задна среда на височина на 
талията 

4. Настройка на задна среда на височина на 
ханша 

5. Настройка на задна среда  при вратна 
извивка. 

Черт.13-10 
Област на влачене Вратна извивка 

 
 

1. Увеличаване на вр.извивка при рамо 
2. Увеличаване на вр.извивка в Предна среда 
3. Увеличаване на вр.извивка в Задна среда 

4. Дължина на правия участък в предна среда 
5. Дължина на правия участък в задна среда 
 

Черт.13-11 
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Внимание! Пасформата при вратна извивка беше настроена още в област на влачене Добавки надлъжни и 
напречни.В област на влачене Вратна извивка вратната извивка се моделира. 
 

 
 

1. Преместване на рамо при вратна извивка 
2. Преместване на рамо при ръкавна извивка 
3. Наклон рамо в предна и задна част 

4. Допълнителен наклон рамо за раменна вата 
5. Оформяне на рамо в мм 

Черт.13-12 
Внимание,Съществените за пасформата наклони на 
рамо се установяват с точката на влачене 3 от черт. 
13-12. Допълнително и специфично за модела можете 
да зададете чрез точката на влачене 4 добавка за 
раменната вата. Съответната дължина в повече е 
зададена в скоби 

Дотолкова доколкото моделът по-късно би се 
произвеждал с преместено рамо, би трябвало рамото 
преди извикването на  ръкава временно да се премести. 
За правилното разпределение на клъцките по ръкава е 
необходимо да се кликне върху естесвеното рамо. А това 
може да се види само при преместено рамо. 

 
 
Област на влачене Ръкавна извивка 

 

С опцията   
 
се настройва броя на 
сегментите в 
ръкавната извивка 
 
Четири сегмента 

означава ....по два сегмента в предна и 
задна част, разделени от клъцките за 
прикачане на ръкава. 
6/8/10 сегмента означава....по 2/3/4  
сегмента над клъцките за прикачане на 
ръкава. 
Броят на сегментите по ръкавната 
извивка трябва да съвпада с броя на 
сегментите по ръкава. Той може 
впоследствие да бъде променен. 
Опцията 

се появява едва 
след 6 сегмента.  
Тя предлага избор 
за настройка на 
дължината на най-

горният сегмент като  относителна 
дължина в % или като частична 
дължина.                                                                                                                                                                                        

1 и 2 Изместване на точката за центроване на ръкавната извивка 
3 и 4  Изместване на клъцката за прикачане на ръкава по дълж. на 
 рък.изв. спрямо точката на центроване на   рък.изв. 

 

       Черт.13-13  
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Област на влачене Страничен шев 

 
1. Преместване на страничен шев без промяна на 
ръкавната извивка 

2. Преместване на на най-ниска точка рък.изв. с 
промяна на ръкавната извивка 

3. Преместване на страничен шев нагоре/ надолу, за 
да се скъси ръкавната изв., виж текста 

4. аналогично точка на влачене 3, но в задна част 
5. Асиметрична корекция на формата на талията 
само в предна среда. 

Черт.13-14 
Преместване на страничен шев нагоре/надолу 

С точката на влачене 3 от черт.13-14 страничният шев 
може да се премества нагоре/надолу. Тази точка на 
влачене служи за надържане на ръкавната извивка. 
Гръдната свивка индиректно се премества  в областта на 
подгъва. 
Опции Страничен шев подравнен с контура 

Страничните шевове в предна и 
задна част са подравнени с контура. 
Формата на страничния шев се 
настройва в предна част 
 
 
 
 
 
 
Двата странични шева се настройват 
независимо един от друг, виж черт. 
13-14 вдясно. 
Разликите в дължините се изравняват 
на страничен шев в предна част. 
 
 
 

 

 
Опция Страничен шев прав/под форма 

 
С избора на тази опция страничните 
шевове са прави, виж черт. 13-14 в 
средата. 
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Опции  Направление  на стр.шев 

 
 
 
 
 
 
 
Ако тази опция за талията съотв. ханша е 
активна, направленията на кривите могат да 
се настройват независимо един от друг. 
 
 
 
 
 
 

 
Ако е необходима една 
непрекъсната форма на кривата, 
трябва да се активира тази опция. 

Опция Градиране на страничен шев в средно пол. 
 
Ако тази опция е активна, 
страничният шев се градира 
пропорционално на широчина гърди 
и широчина гръб. 
 
 
 
Ако тази опция е 
активна,страничният шев се градира 
с ¼ от стъпката на гръдната 
обиколка независимо от 
нарастването на отделните части. 
 
 
 

 
 

 
 
С дългата точка за влачене се настройва направлението в долната част на сегмента. Изхождайки от това 
направление, с помощта на късата точка на влачене  може да се повлияе на направлението на горната част на 
сегмента.За непрекъснатата форма на кривата задайте за късата точка на влачене за направление - 0°. 
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Област на влачене Подгъв 

 
1. Точка на въртене за представяне на страничен 
шев при подгъва на височината на дължина 
модел 

2. Представяне на страничен шев при подгъв 
3. Скъсяване/Удължаване на страничен шев 
4. Точка на въртене за представяне на предна среда 
при подгъв 

5. Представяне на предна среда при подгъв 
6. Точка на въртене за представяне на задна среда 
при подгъв 

7. Представяне на задна среда при подгъв 
8. Прав участък при подгъв отпред 
9. Прав участък при подгъв отпред 

 
Черт. 13-15 

 
 
Опция Удължаване на подгъв в мм/*  

Представянето с точка на влачене 2 следва в 
мм или в градуси. 
 
 
 

 
 

Опция Направление подгъв при стр.шев 
 
Направлението на подгъва се 
изчислява като се изхожда от 
правия ъгъл към страничен шев 
или свободно или свързано. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.2 . Интерактивен ръкав 30                                                                                                                                                                                                                              
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В примера Ръкав 30 са обяснени принципните опции и 
систематиката на настройките за всички ръкави на 
Графис.  
Извикване на ръкава 
Всички интерактивни графис-ръкави пасват автоматично към 
ръкавната извивка на горната част. Този автоматизъм е 
възможен , тъй като при извикването на ръкава различни 
информации от горната част на облеклото могат да се 
прехвърлят чрез кликване: 

• Естествено рамо отзад 
• Ръкавна извивка в задна част 
• Точка на прикачане на ръкава в задна част 
• Най-ниска точка на ръкавна извивка 
• Точка на прикачане на ръкава в предна част 
• Ръкавна извивка в предна част и 
•  Естествено рамо отпред 

Ръкавната извивка в задна и предна част трябва да е 
свързана непрекъсната линия, съответно. Точките на 
прикачане на ръкава и най-ниска точка ръкав трябва 
неотложно да се кликнат с pick P (избери точка) ( а не с 
pick PL-избери точка/линия).  Ако рамото е преместено 
напред/назад, трябва да се избере естественото рамо, т.е. 
рамо в оригиналното му положение. Ръкавът не трябва да 
се променя чрез преместване на раменният шев. 
Същото важи и за най-ниска точка ръкавна извивка в 
случай на  преместване на страничния шев. 
 

 
 
 
 
В горните части на Графис естественото рамо се представя 
с щриховани линии веднага щом рамото малко се измести. 
Препоръчваме,преди извикването на даден ръкав рамото 
да се премести и след това да се възстанови 
първоначалната позиция на   рамото . За корекция на вече 
настроен ръкав от 10 версия нататък може да се използва 
функцията „Reset Click”, виж Раздел 14. В горните части 
на Графис ръкавната извивка  в предна част е разделена, 
за да може броя на обектите да е коректен дори и в случай 
на Гръдна свивка в ръкавни извивка  . При извикване на 
ръкав, следователно, трябва да се кликне върху 
съединената ръкавна извивка, която по правило се намира 
между предна и задна част. 
Черт. 13-16 показва един преглед на всички опции за 
Ръкав 30 със пояснение към коя област на влачене 
принадлежи опцията. 
 

 Помощни настройки 
 
Опция Помощни размери 

 
С тази опция се активират важни 
помощни размери. Препоръчваме, 
тази опция да бъде активирана. 

ОВ Настройка на криви (напасване по дълж.) ОВ Настройка на криви 

ОВ Настройка на криви ОВ Разпред.надръжка   

ОВ Преместване линии Всички ОВ: 
Вкл./Изкл. на пом.разм. 

ОВ Краен размер ОВ ПЧ ръкав ОВ Лакът ОВ Подгъв ОВ Настр.на криви 
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Област на влачене Настройка на криви 

 
Пропорции на ръкава 
1. Височина бомбе. Важно, виж Автоматично 

напасване по дължина. 
2. Обиколка бицепс. Важно, виж Автоматично 

напасване по дължина. 
3. Доп.дълж. в мм или % в зависимост от опцията. 
Важно ,виж Доп.дължина. 

4. Относителна позиция на най-висока точка бомбе 
 
Всички непояснени специално точки са формиращи 
точки за бомбе ръкав 
 

Направления и изравняване на кривите 
5. Дължина на частта от кривата на ръкавната извивка, 
която директно се прехвърля 

6. Направление на бомбе ръкав в началото/края, ако 
курсорът 5 е поставена на нула. 

7. Настройка на общото направление на бомбе ръкав 
отпред и отзад в най-висока точка ръкав 

8. Разлика в направлението на ръкавната крива отзад. 
Ако разликата в направлението е различно от нула, 
тогава в най-високата точка на бомбе ръкав се 
получава чупка. 

9. Дължина на настройваната крива в заден шев ръкав. 
 

Черт.13-17 
 
 

Доп.дължиина: 
: 

Доп.дължиина: 
: 
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Автоматично напасване на дължина 
 
При конструирането на бомбе 
ръкав три конструктивни 
размера са взаимнозависими: 
• Височино бомбе 
• Обиколка бицепс и 
• Дължина бомбе 
 
Дължина бомбе е равна на 
дължината на линиите на ръкавната извивка плюс 
допълнителната дължина. По правило важи, че два от 
тези конструктивни размера са зададени и съответно 
третият размер се получава от настройката им. 

 
Ако тази опция е активна, тогава се 
задейства автоматичното напасване 
на дължина. Височина бомбе или 
обиколка бицепс се настройват 
така, че зададената дължина бомбе 
се получава . Автоматичното 
напасване на дължина може да се 
извърши в четири варианта, виж 
опция Напасване дължина като..... 
 
 
 
 
Ако тази алтернативна опция е 
активна, тогава автоматичното 
напасване на дължина е изключено. 
Височина бомбе и обиколка бицепс 
са предварително зададени и 
дължина бомбе се получава при 

конструирането. 
Избирайте тази опция само когато искате да  
прехвърлите  бомбе ръкав от даден дигитализиран 
образец. След прехвърлянето  активирайте отново 
автоматичното напасване на дължина. 
 
Опция Напасване на дължина като..... 
Ако автоматичното напасване на дължина е активирано, 
тогава височина бомбе или обиколка бицепс 
автоматично се настройват така че да се получи 
зададената предварително дължина бомбе. 
Допълнителната дължина може да се настрои в 
зависимост от ръстовия размер. Напасването на 
дължини може да се извърши по 4 варианта.: 

 
Височина бомбе се настройва като 
готов размер с опорни размери(break 
size) . Обиколка бицепс се получава 

при конструирането. 
 
 
 
 
 

Широчина  горна част ръкав се 
настройва като готов размер с 
опорни размери (break size). 
Височина бомбе се получава при 
конструирането. 
Височина бомбе се настройва като се 
изхожда от средната височина ръкав. 
Широчина горна част ръкав се 
получава при конструирането. 
Височина бомбе се градира също и 

без опорни размери (break size)  пропорционално на 
средната ръкавна височина. 

 
Широчина горна част ръкав се 
настройва като се изходи от телесен 
размер обиколка бицепс. Височина 

бомбе се получава при конструирането. Широчина 
горна част ръкав се градира пропорционално на 
обиколка бицепс дори и без опорни размери (break 
size)   
 
Допълнителна дължина 

 
 
Настройваемата с точка на влачене 
3 на черт 13-17 допълнителна 
дължина се изчислява като 
процентна стойност от дължината 
на ръкавната извивка. 
Допълнителната дължина се 
изчислява като дължина в 
милиметри.  

 
 
Опция Огледално изобразяване на най-ниска точка ръкав по 
настроенатапод ъгъл или правата пречупна линия ръкав ..... 

 
Тази опция 
определя, дали най-
ниска точка ръкав 
се изобразява 
огледално по 
настроената под 
ъгъл или по правата 
пречупна линия. 
Най-ниската точка 
ръкав може да се 
измества 

нагоре/надолу в област на влачене Преместване на 
линии . Тази опция въздейства върху настройката на 
лакътя. 
 
Опция Огледален образ на крива 

 
 
С тази опция, огледалното 
изображение на кривата на бомбе 
ръкав може допълнително и 
временно да се направи видима в 
област на влачене Настройка на 
криви       . 
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Опция Права отпред.... съотв. Права отзад.... 

 
С тази опция даден прав участък 
може да се вкл./изкл между втора и 
трета формираща точка. 
 

 
Тази опция е на разположение 
както за преден така и за заден 
ръкав. 
 

 
 
Област на влачене Разпределение на надръжка 

 
1. Точка на влачене за ръчно разпределение на 
клъцките 

2.Точка на влачене за доп.дълж. в отделните сегменти, 
виж Гребен на доп. дължина 

Черт.13-18 
Опция Брой на сегменти.... 

 
С тази опция се настройва броя на 
сегментите по дължината на бомбе 
ръкав, виж също и изчерпателните 
обяснения към областта на влачене               

Ръкавна извивка от горна част 50 
Броят на сегментите в ръкавната извивка трябва да 
съвпада с броя на сегментите в ръкава. Той може да се 
промени впоследствие. 
 
Гребен на допълнителни дължини 
Допълнителната дължина може да се разпредели или 
ръчно чрез изтегляне на клъцките  с точка на влачене 1 
от черт.13-18 или чрез настройка на Гребена на 
допълнителна дължина с точката на влачене 2.   

 
Всяка точка на влачене от Гребена на доп.дължина 
отговаря на допълнителната дължина в даден сегмент. 
По правило Гребена на доп.дължина се използва, тъй 
като той дава възможност същевременно и за визуален 
контрол. 
 
Линии за измерване на допълнителна дължина 
Малките хоризонтални щриховани линии по средата на 
всеки сегмент се прехвърлят също в конструкцията. 
Дължината на тези помощни линии е равна на 
допълнителната дължина в съответния сегмент. Същото 
важи и за щрихованата помощна линия по правата 
нишка, която е равна на общата допълнителна дължина. 
Тези линии могат да се прехвърлят с фунцията  
оразмеряване в ТОД или чрез Z-стойностите   в 
текстовете. 

 
 
Област на влачене Готов размер 
Област на влачене Готов размер може да се избере само когато обиколката на китката е зададена предварително 
като готов размер 
Опция Градиране  подгъв ръкав като горна част ръкав 
 

Ако тази опция е активна, тогава оби-
колката на китка се изчислява от теле-
сен размер обиколка бицепс като се 
извади настройката за пречупна линия 
ръкав отпред/долу и се приспадне също 
съдържанието на лакътната свивка. 
Лакътната свивка се настройва в област 
на влачене Лакът чрез точка на влачене 
14 (черт.13-19) 
 

Ако тази алтернативна опция е активна, 
тогава обиколката на китката се настройва 
като готов размер с опорни размери (break 
size) 
Само в този случай е възможно да се 
активира областта на влачене Готов 
размер. 

Доп.дължина 
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  Област на влачене Преместване на линии, Пречупна линия ръкав, Долна част ръкав, Лакът 
 
ОВ Преместване на линии ОВ Преч.линия ръкав ОВ Д.част ръкав  ОВ Лакът 

 
 
ОВ преместване на линии 
1. Завъртане на ръкава в рък.изв. чрез изместване на 
клъцки 

2. Изместване на най-ниска точка ръкав нагоре/надолу 
3. Преместване линията на лакътя 
4. Настройка на дължина ръкав. В зависимост от 
опцията като готов размер с опорни размери (break 
size) или като добавка към дължина ръкав, виж 
Дължина ръкав 

5. Ръчна корекция на дължина ръкав 
 
ОВ пречупна линия ръкав 
6. Настройка на пречупна линия ръкав на височина 
лакът 

7. Добавка към обиколка лакът 
8. Настройка на пречупна линия ръкав на височината 
на китката. 

 
ОВ Долна част ръкав 
9. Преместване шев долна част ръкав по дължината на 
бомбе ръкав. Нулевото ниво е в зависимост от 
Опция Преместване шев отпред.... 

10. Преместване шев долна част ръкав на височината на 
лакът 

11. Преместване шев долна част ръкав на височината на 
китката 

12. Настройка на разликата в шевовете 
13. Преместване на клъцките по дълж. на шев долна 
част ръкав 

14. Дължина на изравняване на кривата при шев долна 
част ръкав 

 
ОВ Лакът 
15. Настройка на лакътната свивка. Тази точка на 
влачене е активна, ако обиколката на китката се 
изчисли от телесен размер обиколка бицепс, виж 
обясненията  към област на влачене Готов размер 

16. Преместване на шев лакът по дълж. на бомбе ръкав 
17. Преместване на шев лакът на височината на лакътя. 
18. Преместване на шев лакът на височината на китката. 
19. Настройка на разликата в шевовете 
20. Преместване на клъцките по дължината на  лакътен 
шев 

21. Дължина на изравняване на кривата при лакътен 
шев. 

 

Черт.13-19 
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Опция Задаване дължина ръкав... 

 
Ако тази опция е активна, тогава 
дължината ръкав се получава от 
телесен размер дължина ръка.Тя 
може да се донапасва с точка на 
влачене 4 ( Черт.13-19) в област на 
влачене Преместване на линии  
Линията на лакътя не се променя 
при това напасване. 
 
 
 
 
Дължината ръкав се настройва 
интерактивно с точка на влачене 4 
и опорни размери (break size). В 
този случай се променя и 
положението на лакътната линия. 
 
 
 
 
 

 
 
Опция Автоматична корекция на Подгъв... 
Дължината на линията на правата нишка ( зелената 
линия) съответствува на действителната дължина на 
ръкава. След оформянето на кривата на подгъва, 
действителната дължина ръкав, настроена с точка на 
влачене 4 може да се отклонява. 

 
След оформянето на кривата на подгъва 
не може да се извършва автоматично 
напасване на действителната дължина 
ръкав. Дължината ръкав при 
необходимост трябва да се донастройва 
интерактивно с точка на влачене 5. 
 

След оформянето на кривата на подгъва 
действителната дължина ръкав 
автоматично се корегира.За целта 
подгъвът се трансформира на 
предварително зададената дължина 
ръкав и съответно шевовете на долен 
ръкав се удължават или скъсяват. В 
област на влачене Подгъв разбира се 
тази корекция е дезактивирана. Тя се 
изпълнява след смяната на областта на 
влачене или след напускане на                         

  интерактивното меню . 
 
Опция Преместване на шев отпред..... 

В зависимост от  
настройката на тази 
опция се получава 
нулевото положе-
ние за точка на вла-
чене 8 (Черт.13-19) 
от най-долна точка 
или от  страничен 
шев на горното 
облекло или от шев 
долна част ръкав. 

 
Опция  лакътен шев подравнен с контура.... 

 
В зависимост от 
настройката на тази 
опция, се появяват 
допълнителни точки на 
влачене за оформянето 
на лакътния шев. 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Област на влачене Подгъв 
Кривата на подгъва, след напускане на областта на влачене,   автоматично се трансформира в предварително 
зададената дължина ръкав , виж обясненията към двете опции за дължина ръкав , горе на тази страница. 
 

 
 1. Скъсяване на шев долна част ръкав 

Черт. 13-20 
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Опция подгъв като една крива линия... 
 

 
 
 
Ако тази опция е активна 
тогава подгъвът се представя 
като една крива линия 
 
 
 
 
 
 
Ако тази алтернативна опция е активна,  
тогава подгъвът при долна част ръкав е  
права и може да се изобрази само само  
подгъва от горна част ръкав. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Раздел 13:  Интерактивни конструкции – издание 2012  

©Friedrich: Grafis – Lehrbuch, Ausgabe 2012 

Стр. 196 от 213 

13.3. допълнителни функции към настройката на 
интерактивните конструкции 

Настройката на интерактивните конструкции беше вече 
разгледана в раздели 2.4 „Настройка на интерактивни 
конструкции ” и 11.2 „Настройка на интерактивни 
конструкции в зависимост от размерите „ 
Предмет на този раздел са допълнителните функции в 
меню интерактивна среда 
 
Меню за интерактивни конструкции 
 
 
Зареждане на форма 
Запис на форма 
 
 
 
Опорни размери 
 
 
 
 
Растер 
 
 
 
 
 
 
± Магнит 
± Линеал(рулер) 
 
 
 
± Бележки 
± Опции 
± Стойности 
 
± Оразмеряване 
Определяне на размери 
 
± Сравнение 
Избор на сравнение 
 
± Регистър (stack) 
Избор на регистър (stack) 
 
 
 
 
 
Стъпки на промяна 
 
 
Начално състояние 
Стъпка назад 
Стъпка напред 
 
 
Край 
Прекъсване 
 
 
 
 
 
Помощ към конструкцията 
 

 Прозорец на стойности 
Прозорецът на стойности ( черт.13-21) съдържа 
настройките на стойности-Х към активната точка на 
влачене. Показват се всички активирани в областта на 
влачене опорни  размери (break size)  и могат да се 
настройват. 
 

Левият бутон  
дава възможност за 
влачене на единични 
размери. Измененията 
на един размер не 
влияят върху другите 
размери. Променят се 
стъпките на градиране 
 

Десният бутон  
дава възможност за 
едновременна промяна 
на размерите на дадена 
типова фигура. 
Измененията 
автоматично се 
пренасят върху всички размери на въпросната типова 
фигура. Стъпките на градиране се запазват. 
 

Бутонът   дава възможност за едновременна 
промяна на всички опорни размери(break size). 
Измененията се пренасят автоматично върху всички 
опорни размери (break size). Стъпките на градиране се 
запазват. 
Останалите елементи на Прозореца на стойности имат 
следното значение: 
 

 
С тази точка на влачене се 
настройва една единиччна 
стойност – Х 

 
С тази точка на влачене се 
настройват  две стойности – Х, 
напр. Х-и Y-координатите на 
една свободно движеща се точка. 
Във всеки случай са видими само 
настройките за една стойност –Х  

 
Намаляване / Уголемяване на 
прозорец 

 
 Всички размери се правят 
видими 

 
Всички размери, с изключение на 
активния размер , се скриват. 

 
Базов размер на конструкцията 

 
Този размер е скрит. Кликването 
върху квадратчето пред размера 
го прави отново видим 

 
Този размер е видим. 
Кликването върху отметката го 
прави отново невидим 
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13.4. Допълнителни функции към настройката на 
интерактивните конструкции 

Настройката на интерактивните конструкции беше вече 
разгледана в раздели 2.4 „Настройка на интерактивни 
конструкции ” и 11.2 „Настройка на интерактивни 
конструкции в зависимост от размерите „ 
 
Използване на функцията Въведи регистър (stack) 
При интерактивната настройка на регистър(stack) от 
размери може да се използва функцията Въведи регистър 
(stack)  . След кликване върху  Въведи регистър (stack) се 
определя точката на регистъра(stack) а накрая по избор- 
точка за направление. Ако точката за направление не е 
необходима, тогава след въвеждането на точката на 
регистъра(stack) натиснете десният бутон на мишката. 
Кликнете върху +/- stack, което активира или дезактивира 
регистъра (stack) с данни.  Всички точки на влачене 
могат да се използват дори когато данните са в регистър. 
Изместването при използване на регистър(stack) се взима 
под внимание от Графис. 
 
Оразмеряване на интерактивни конструкции. 
 
По интерактивните конструк-
ции има  вече посочени доста 
оразмерявания. В практиката 
обаче са необходими специ-
фични за всяка фирма оразме-
рявания. За целта Графис 
предлага възможност, да се 
поставят собствени оразме-
рявания , които се променят 
заедно с интерактивните про-
мени по конструкцията. С 
функцията Оразмеряване 
можете да поставите 
собствени оразмерявания, 
които се променят веднага 
при влаченето. 

Черт.13-22 
 Оразмеряването следва аналогично на измерванията в 
раздел 7.1. За всяко оразмеряване има допълнителни 
опции, виж черт.13-22. 
Опции за показване: 

 
Текст към оразмеряване 

 
Текст видим/невидим 

 
Стойност видима/невидима 

 
Пом.линия вляво видима/невидима 

 
Пом.линия вдясно 
видима/невидима 

 
Линия на оразмеряване 
видима/невидима 

 
Оразмеряването чрез кликване 
става ID  размер. ID  размерите се 
записват заедно с формата. 

 

В кои области на влачене 
оразмеряването трябва да е 
видимо. 

 
Бутонът  ID размер задейства автоматичното въвеждане 
на дадено оразмеряване в бележките към конструкцията 
и при запис на формата да се запомни под формата на 
таблица с размери. Тази таблица при зареждане на дадена 
форма се появява в      
 

 
прозореца с предварителния преглед. Бутонът ID размер 
остава неактивен, ако оразмеряването е свързано с обекти, 
които не принадлежат към интер-активната 
конструкция..Ако, например, настройвате интерактивен 
джоб, можете да поставяте оразмерявания към основната 
конструкция за горна част.. Тези оразмерявания  по 
конструкциите за горни части не могат да се залагат като 
ID  размери, тъй като те не описват  формата на джоба и 
биха се променяли при зареждане на дадена форма.. 
Оразмеряванията могат да се задават и за сравняване. Ако 
например искате да предприемете дадена промяна, при 
която оразмеряването не трябва да се променя, то тогава 
трябва да подходите по следният начин. Най-напред 
изберете сравнение и включете  +сравнение . С <F3> и 
<F5> позиционирайте по подходящ начин оригиналният 
детайл и детайла за сравнение. Изпълнете промяната. 
Оразмеряването на детайла за сравнение  при напускане 
на менюто за влачене ще бъде възстановено. 
Разпечатването на оразмеряването е възможно 
посредством Обработване / Копиране (Edit/Copy) във 
временната памет. 
 
Използване на линеал(рулер) 
 
Чрез превключване на +Lineal+(рулер) линеалът става 
видим. Състои се от две взаимно перпендикулярни линии, 
при което едната линия е много дълга, а другата 
значително по-къса. 
 

 
Черт. 13-23 

Кликването с натиснат бутон на мишката..... 
• върху късата линия премества линеала (рулера) 
• върху дългата линия завърта линеала 
При преместване и въртене на линеала, линеала (рулера) 
автоматично се привлича от съседните  линии и точки. 
Можете да поставите линеала върху определена точка и 
да го насочите по дължината на дадена линия. 
Свободно движещи се точки 

на влачене  при активен 
линеал(рулер) могат да се 
придвижват само по 
направлението на линеала.  
На черт.13-23 линеалът е 
поставен върху връх яка и 
насочен(настроен). Точката на влачене  -връх яка – сега 
може да се движи само по направлението на линеала. С 
това връх яка се удължи с 10мм, без да се промени ъгълът 
на яката. 
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Зареждане и запис на форма    
  
Настройките на дадена интерактивна конструкция се 
записват в   регистъра на съответните Х-стойности Този 
регистър е невидим за потребителя, той се актуализира 
автоматично от Графис.Чрез кликване наForm:speichern  
(запис форма) регистърът с Х-стойности се записва 
заедно с предварителния преглед, бележките и по-горе 
разяснените ID  размери . Наименованието на формата  се 
изгражда от  датата, часът както и от името на 
компютъра и потребителя. Те се записват като отделни 
XWF- файлове във папката\Графис\Форма\[Име на 
конструкцията]. 
След кликване върху Form: Laden ( зареждане на форма) 
се отваря списък с наличните форми  на конструкцията. 
Предлагат се всички форми, които са записани като 
XWF-файлове в папката \Графис\Форма\ [Име на 
конструкцията].Кликвайки върху дадена форма с десният 
бутон на мишката се отваря подменю с функциите 
Umbennen и Loeschen ( Преименоване и изтриване). 
Използвайте особено функцията преименоване за да 
систематизирате  Вашият регистър с форми. 

 
Черт. 13-24 

Формите могат да бъдат зареждани и за други опорни 
размери (break size) а също и за модели от други мерни 
системи. При това при необходимост трябва  наново да 
зададете съответствието на опорните размери за формата. 
Ако искате да заредите дадена форма, която 
първоначално е била настроена за размери 38 и т.н., 
тогава можете да зададете ново съответствие на опорните 
размери, виж частичното изображение от черт.13-24. 
Тогава, конструкцията в размер N 42 ще се градира така, 
както първоначално за размер _42 
Също и ID  размерите , които бяха заложени при 
оразмеряването, и Бележките ще се запишат във 
формата.. Полето за задаване на Бележките се отваря чрез 
превключване на +Бележки в десният меню-прозорец.  
При нови разработки заредете първоначално 
основната конструкция и тогава една от Вас 
подготвените форми. Тази комбинация от 
интерактивна конструкция и новата форма може да 
се запише в регистъра за извикване, виж раздел 13.5. 
 
13.4 Донастройка на дигитализиран модел с 
интерактивна конструция 
 
Последователност на стъпките 
� Извикване на дигитализираният модел на кройка и на 

интерактивната конструкция в различни части. 
� Позициониране на частите един спрямо друг с <F3>, 

например в нулевата точка на интерактивната 
конструкция. 

� Активиране на интерактивната конструкция 
� Настройка на най-важните опции 
 

 
� При конструкции на предна/задна част: Активиране 

на областта на влачене позициониране и изместване 
на предна и задна части един спрямо друг. 
Използвайте при това Функцията Магнит.  

� Настройте грубо най-важните области на влачене, 
например в конструкциите за горни части Надлъжни 
и напречни добавки  и Преместване на линии . 
Започнете със симетрично променящите се точки на 
влачене. 

� Извършете стъпка по стъпка, систематично, фината 
настройка. При това записвайте добрите междинни 
форми и съответно преименовайте тези форми. 
Кликнете върху � съотв. върху �, за да можете да се 
премествате напред и назад. 

 
Донастройване на проверена(изпитана) конструкция 
за горни части 
Заредете изпитаната конструкция на горна част и 
интерактивната конструкция на горна част, която искате 
да напасвате в различни части. Позиционирайте частите 
един спрямо друг чрез <F3>, например в нулевата точка 
на интерактивната конструкция. Активирайте 
интерактивната конструкция и настройте посредством 
избор на  +Optionen (+ опции) най-важните опции, 
например разположението на гръдните и раменни свивки 
( Черт. 13-25) 

 
Черт. 13-25 

 
 

 

Образец 
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При конструкции за предни/задни части 
активирайте област на влачене Позициониране и 
преместете предна и задна част един спрямо друг 
(Черт.13-26). 

 
Черт.13-26 

Използвайте при това функцията Магнит , като 
превключите на + Магнит .Функцията Магнит е 
активна при точките на преместване , които 
впоследствие се прикрепват към налични линии и 
точки на намиращата се отдолу конструкция. 
Функцията магнит  не е целесъобразна при ъглови 
и процентни изменения.Накрая настройте най-
важните области на влачене. В конструкциите за 
горни части това е на първо място областта  
Добавки надлъжно и напречно. Поставете 
добавките към гръдна-,талийна- и ханшова 
обиколка.След това преминете в област 
Преместване линии и настройте разположението на 
гръдната-,талийната-, ханшовата-, и седалищната 
линии. Накрая преминете в област Страничен шев 
и изместете най-ниска точка ръкавна извивка. Тази 
точка на влачене се намира на пресечната точка на 
ръкавна извивка/ страничен шев в задна част. 
Аналогичната точка в предна част предизвиква 
преместване на страничния шев. 
Настройте стъпка по стъпка: 
• В област Добавки напр. и надл.връх вратна 
извивка в предна-, и задна част. 

• В област Свивка гърди  позицията на точка гърди 
с +Магнит , мястото на лявото рамо на свивката и 
ъгъла на отваряне. 

• В област Рамо  наклона на рамото в предна-, и 
задна част. 

• В област Добавки напр. и надл.  Добавките за 
широчина плещи в предна-, и задна част. 

 
Резултатът е представен на черт. 13-27 
 
 

 
Черт. 13-27 

В област Свивка рамо  се настройва свивка гръб ( 
Черт.13-27). Първо, преместете свивка гръб с точка 
„1”, при необходимост също и с +Магнит  , след 
това точка „2” и накрая  ъгъла на отваряне с точка 
„3”.При необходимост поставете наклона на рамото 
в област Рамо с резултат аналогичен на Черт.13-28. 

 
Черт.13-28 

За настройка на вратна извивка преминете в област 
Вратна извивка  и увеличете изображението на 
вратна извивка-задна част. В тази област сега могат 
да се извършват настройки по увеличаване   
дълбочината и разширяване  на вратната извивка. 
Напасвайте формата на вратната извивка, като най-
напред настроите посоките с точки „1” и „2”, след   
това настройте средната формираща точка „3” с 
+Магнит  и чак накрая помощни точки „4” и „5”.. 
Ако настройвате повторно интерактивни криви, 
най-напред нулирайте формиращите точки  
( точки 3 до 5 на черт.13-28),като примерно 
настроите растер 10 и кликнете тези точки. 
След това настройте направленията в началото 
и края на кривата, нулирайте на растер 0, 
активирайте Магнит и настройте формиращи 
точки 3 до 5 отново. 
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Черт. 13-29 

Резултатът от тези настройки може да се види на черт.13-
29, където все още трябва да се настроят страничен шев, 
талийните свивки и накрая ръкавната извивка. 
Обърнете внимание, че след настройката на размера 
на модела трябва да се прехвърли от образеца и 
градирането на опорните размери  . 
 
Потребителите на Графис версии 8 и по-ранни могат 
да реконструират по такъв начин изпитаните досега 
конструкции и да ги запишат като форми. 
 
Една интерактивна конструкция може да се запише 
заедно с една нова форма в списъка с интерактивни 
конструкции (call - list), виж следващият раздел 13-5. 
 
13.5 Оформяне на списъка с интерактивни 

конструкции (call list) 
 
Последователност 
� rplruldke; Отваря се диалогов прозорец Графис-

базови конструкции / модули 
� Dujrlr,dke kd Обработване / режим на обработка 
� Отваряне на директории/поддиректории 
� Въвеждане на конструкции на програмен език  , 

модел,градирани кройки или интерактивна 
конструкция със съответната форма. 

� Оформяне на принадлежащите към конструкцията 
картотеки от изображения и текстове. Функциите 
за обработка се отварят съответно чрез 
подменюто  

 
Въвеждане на нова директория/поддиректория 
Кликнете с десният бутон на мишката върху Generall 
(Общи) и изберете  Въвеждане на нова директория  и 
въведете  „Моите поли”. 
ВНИМАНИЕ! Не създавайте нови директории с 
наименование „Графис.....” и поддиректории и записи 
в тях. При една по-късна актуализация вашите данни 
могат да бъдат презаписани с друга информация. . 
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Типови файлове в списъка с 
интерактивни конструкции (call 
list) 
 
В списъка с интерактивни 
конструкции (call list)  могат да се 
въведат: 
• Модел (.MDL)=Графис-модел с 
всички части 

• Програма (.CPR) = Графис-
програма на специализиран 
език, виж раздели 19 и 20. 
Дотолкова доколкото се касае 
за интерактивна конструкция, 
на извиканият файл може да се 
присвои дадена форма. 

• Програма (.PRG) = Графис-
програма на специализиран език, на старият специализиран език 

• Градирана кройка (.SWS) =          Черт.13-30 
Графис-градирана кройка запи-
сана като образец, виж раздел 16  
 
 
Комбинацията от модули, от 
версия 10 нататък не е вече 
необходима. Използвайте опцията  
Reset Clicks(върни стъпки), виж 
раздел 14, и свържете модулите 
като модел (.MDL). 
    
    
    
  
 
 
 
 

Черт.13-31 
  
Въвеждане на базова конструкция и форма 
Запишете една форма „RockformStandard” („Форма на 
пола стандартна”) за Пола 20, в която настройката на 
страничен шев е нулирана (reset) и двете 2.свивки в 
предна и задна част са съответно затворени, виж 
Черт.13-30. В списъка с интерактивни конструкции (call 
list) сега трябва да се въведе запис за Пола 20 свързана с 
тази форма на полата. Най-напред определете означе-
нието за файла-CPR за Пола 20. За целта активирайте в 
регистъра на файлове(call list) Обработване/Режим на 
обработка. Кликнете с десният бутон на мишката върху 
Пола 20  и отворете Linkfile (свързания файл) с едитора. 
На първият ред ще намерите CPR-наименованието за 
Пола 20. Създайте сега една нова директория за Вашите 
поли, като с десния бутон на мишката кликнете върху 
(Generall) Общи и Създаване на нова директория. 
Извикайте новата директория   „Моите поли” 
Създайте сега новият запис за Пола 20  свързан с 
формата „Форма на пола стандартна”. За целта кликнете 
с десният бутон на мишката върху „Моите поли” и 
изберете Създаване на нов запис. Ще се отвори диалогов 
режим Въвеждане на модули ( Черт.13-31). Изберете   
Базова конструкция и изберете CPR-файла на Пола 20, 
тук CraPrg_GK_RO_c002_03.cpr 

и затворете с ОК. Извикайте записа  „Форма на пола 
стандартна”- 
 
Присвоете на пола 20 специалната форма, като кликнете 
с десния бутон на мишката върху новият запис и 
изберете „ Задаване на форма” .Формите се записват 
централно в \ Grafis\Forms\Name на базовата 
конструкция. В конкретният случай изберете 
\GRAFIS\FORMS\CraPrg_GK_RO_x002_01\Форма на 
пола стандартна.xwf. Ако в последващият диалог не 
създадете дубликат на формата, впоследствие не бива да 
преименовате или изтривате избраната форма. 
Дубликатът се съхранява  в регистъра на свързани 
файлове (Linkfile). 
Добавете към новият запис подходящо изображение и 
кратък текст с описание. 
 
Въвеждане на запис като модел 
Въвеждането на модели в списъка с интерактивни 
конструкции (call list)  има смисъл при основни типове, 
които често са изходна точка за разработване на 
модели.При извикване на модел Графис прехвърля  
всички части и ги въвежда в обработвания модел. 
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Създайте Графис-модел с множество части и го въведете в списъка с интерактивни конструкции (call list). 
Процедурата е аналогична на Въвеждане на базова конструкция и форма, но в диалоговия режим Въвеждане на 
модули (Черт.13-31) се избира модел (.MDL) . В този случай отпада свързването с определена форма. 
Аналогично е и въвеждането на градирани кройки в списъка с интерактивни конструкции (call list). 
 
Графика и текст при въвеждане в списъка 
При активен режим на обработка можете  чрез подменюто към графиката или към текста да отворите графиката или 
текста за обработка. Графиката трябва да е съхранена в Bitmap –формат. Препоръчваме Ви размер 750 х 500 
пиксела. 
 
Новата или променена графика или текст се появяват едва след нов избор в списъка със записи. 
 
Бърз преглед можете да получите чрез заснимане на изображението от екрана след натискане на бутон 
<Печат/Печат екран> (<Druck/Print>) при леко намалена  кройка  След това вкарайте изображението от 
екрана  в Paint.  
 

 
       Черт.13-32 


