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От версия 7 натаък стъпковото градиране е 
интегрирано в Графис.Както конструктивните 
кройки така и стъпково градираните кройки могат 
еднакво да се използват за разработване на модели. 
Конструктивните кройки се създават на базата на 
телесните размери. Те не изискват стъпкови 
стойности за градиране, виж раздел 12. 
Една кройка за стъпково градиране  се състои от 
контур на кройка с точки на градиране. Към всяка 
точка на градиране принадлежи таблица със 
стъпкови стойности за градиране със зависими от 
размера премествания на точки по осите Х и Y. 
Кройките за стъпково градиране  , както и 
конструктивните кройки могат да се прехвърлят в 
протокола и да бъдат изходна точка за 
разработването на модели. 
За разлика от конструктивните кройки, кройките за 
стъпково градиране  не могат да се градират по 
размер 
В този раздел ще се разгледат следните теми: 
• Дигитализиране на кройка 
• Преглед на вариантите за задаване на стъпкови 

стойности 
• Корегиране на стъпковите стойности по три 

начина 
• Запис на стъпково градираната кройка във 

вариантите: 
� Прехвърляне в конструктивния протокол за 

разработване на модел 
� Запис като образец 
� Запис като конструкция в списъка с 

интерактивни конструкции 
 

• Обработка на кройка за стъпково градиране  , 
пренасяне и влачене на стъпкови стойности 

• Дигитализиране на стъпкови стойности от 
даден чертеж гнездо . 

• Приемане на стъпкови стойности от даден 
образец 

• „Сваляне” на кройка за стъпково градиране   
� За изваждане на части от комплексния 

модел и вграждане на модули както и 
� За прехвърляне на стъпкови стойности от 

„проверени” кройки върху 
дигитализирани контури 

• Прилагане и използване на библиотека от 
стъпкови стойности 

• Създаване на множества за градиране 

 



Стр.2 от 30   Раздел 16 Стъпково градиране    ©Friedrich: Grafis –Учебник, издание 2012 
 
 
16.1..Дигитализиране контура на кройка 
 
Предпоставки 
Предпоставка за дигитализирането е наличието 
на включен  дигитайзер с 16-бутон-лупи. 
Съответният Уиндоус- драйвер трябва да е 
инсталиран. Ако тези изисквания са изпълнени, 
тестовата програма \Grafis\Hilfen\Tabtest.exe ,при 
движение на дигитализиращага лупа по 
активната повърхност, показва съответните  
Пиксел-позиции по X и Y 
Поставете в готонтост преглеждането чрез 
Използването на бутоните от лупата и Меню 
шаблона за дигитайзера. И двете функции могат 
да се вземат от <F1> - <Помощ> 
Позиционирайте Меню шаблона на произволно 
място в активната област на дигитализиращият 
таблет. Само в началото и след всяка промяна на 
позицията, неговата позиция се определя както 
следва. Посредством <TAB> се стартира 
настройката. След това точките Р1 и Р2 от 
Меню-шаблона се дигитализират. 
 
Последователност 

� Подготовка на дигитайзер 
� Подготовка на кройката която ще се 

дигитализира,очертаване на липсващите 
маркировки, решаване дали ще се 
дигитализира със или без шевни резерви. 

� Активиране и надписване на празна част 
от списъка с детайли (евентуално 
подготвяне на  списък с описание на 
всички кройки които ще се 
дигитализират) 

� Нанасяне на базовият размер на кройката 
която ще се дигитализира в първата 
позиция на таблицата за градиране. 

� Стъпка за градиране / дигитализиране на 
кройка за стъпково градиране   

� Кликнете „дигитализиране на 
кройка за стъпково градиране  ”  

 
 

� Настройка на меню-шаблона ( само в 
началото) 

� Определяне на трансформацията за 
въвеждане и задаване на фактора за 
уголемяване Fa=...... (напр.2 за кройки в 
мащаб 1:2) 

� Дигитализиране на линни и точки 
� При необходимост записване на 

дигитализираната кройка и 
дигитализиране на друга 

� Приключване с [Изход от 
дигитализиране]  от меню-шаблона или с 

 
� Обработване ( след дигитализиране / 

замяна) и запис на стъпково градираната 
кройка ( виж раздели 16.4 и 16.5) 

� Приключване с  
 
По-надолу „дигитализиращ-„ се съкращава с 
„Диги-„ 
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Подготовка 
Дигитализирането се улеснява, когато върху 
кройката желаните точки за градиране бъдат 
специално маркирани. Те могат да бъдат 
очертани и ръчно. 
Чрез Стъпка/Дигитализиране на кройка за 
стъпково градиране  може да се дигитализира в 
една празна част. Активирайте дадена част с „0” 
протоколни стъпки. Дигитализраната кройка по-
късно може да се обвърже в протокола или в 
списъка с интерактивни конструкции или да 
бъде записана като образец. 
Чрез Стъпка/Обработване на кройка за 
стъпково градиране  е възможно последващото 
дигитализиране на точки, линии или 
стъпкови стойности в необработени или 
обработени стъпково градирани кройки или 
също и в конструктивни кройки. Този вариант на 
използване няма да се разглежда подробно. 
Преди дигитализирането, на Графис трябва да се 
посочи какъв е размера на кройката която ще се 
дигитализира. Базовият размер трябва да се 
въведе на първата позиция в таблицата за 
градиране. За примера с фианката на блейзер 
(черт.16-5) това е размер 38. 
След тези приготовления се продължава с 
Стъпка/Дигитализиране на кройка за стъпково 
градиране  . Отваря се изобразеният в раздел 16-
4 прозорец с меню кройка за стъпково 
градиране  за обработване на стъпково 
градирани кройки. Най-напред изберете менюто 
за дигитализиране чрез   функцията 
дигитализиране от изобразеното меню . 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Schablone positionieren 

Eingabetransformationen: 
P+ Px = >  (0,0) 
P+ Py = >  (0,0) 

P+ Px = >  P 
P+ Py = >  P 
P+ P   = >  P+ P 

 
 
Maßstabsfaktor 
 
 

Punkte 
Linien/Kurven 
 
 

Sprungwerte 
 

Menü digitalisieren 
 

 
 

В меню дигитализиране не може да се прави 
избор. Управлението се извършва единствено 
чрез меню-шаблона от дигитайзера В меню 
дигитализиране се показва актуалното 
състояние. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Меню за дигитализиране 
 

Позиц. на шаблона 
 Въвеждане на 
трансформация. 

Мащаб 
 

Точки 
Линии/криви 
 

Стъпкови стойности 
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Входна трансформация 
За прехвърлянето на данни дигитайзер� Графис 
Има пет вида входни трансформации. 
Р + Рх   �  0,0 
Р + Рy   �  0,0 
Р + Рх   �  P 
Р + Рy   �  P+P 
Р + Р     �  P+P 
Входната трансформация определя 
прехвърлянето на данни дигитайзер � Графис. 
След всяко ново позициониране на кройката 
върху дигитайзера тя трябва да се актуализира. 
Входните трансформации се извикват чрез 
меню-шаблона. Те имат следните значения. 
Трансформации Р+Рх�0,0 и Р+Рх � Р 
 

 
     Черт.16-1 

Тези трансформации хоризонтират кройката. С  
Р + Рх � 0,0 първата точка от дигитайзера – Ра, 
ще бъде поставена в нулевата точка на Графис. 
Втората точка от дигитайзера – Рb определя 
посоката на Х-остта на Диги-образеца(Черт.16-1) 
За разлика от  Р+Рх � 0,0, при  Р+Рх�P 
Първата точка от дигитайзера Ра лежи върху 
точка която ще се конструира в Графис. 
 
Трансформации Р+Рy�  0,0 и Р+Рy�P 

 
    Черт.16-2 

Тези трансформации насочват кройката 
вертикално. Те се различават от Р+Рх�0,0 
съотв.Р+Рх�P само с това, че втората точка от 
дигитайзера – Рb в този случай определя 
посоката на Y-остта на Диги-кройката 
(Черт.16-2). 
 
Трансформации Р+Р� P+P 

 
    Черт.16-3 

Първата точка от дигитайзера Ра се появява в 
т.Рс на Графис; втората точка Pb се появява в 
Графи на Pd. Мащабът и завъртанията на осите 
се изчисляват на базата на тези задания (Черт.16-
3). Използвайте тази трансформация за 
въвеждане/замяна на криви линии. 
 
Коефициент на Мащабиране 
За трансформации освен Р+Р� P+P трябва да 
се въведе коефициент на мащабиране. С този 
коефициент се мултиплицират дигитализираните 
координати на точките. Една кройка в мащаб 
1:2, която се дигитализира с коефициент 2.00, в 
Графис се появява в оригинален размер. 
 
Функции на  лупата 
За дигитализирането е необходима лупа с 16 
клавиша чиито клавиши притежават следните 
функции (Черт.16-4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дигитайзер 

Графис 

Дигитайзер 

Графис 

Дигитайзер 
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Черт.16-5 

 
1: <Дигитализиране> 
       Поставяне на дигиточки. 
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2: <полагане + продължаване> 
Полагат се активната линия/крива (червено) или 
активните точки (черни,кръгли). Следващата 
линия/крива директно се прикрепва. Началната 
точка на следващата линия/крива представлява 
крайната точка на последната линия/крива. Тя не 
се дигитализира повторно. 

3:  <полагане + започване отначало>Полагат      
 се активната линия/крива или активните 
 точки.Дигитализира се нов обект с ново  начало. 
4:    <изтриване на следващата дигиточка> 
 Лежащата непосредствено след курсора, все 
 още активна точка (дигиточка или точка на 
 градиране) се изтрива. 
5. <Дигитализиране с точка на градиране> 

Дадена дигиточка се дигитализира като точка за 
градиране. 

6:. <pick P>  (избери точка) 
 Дигиточка се полага върху точка. 
7:. <pick L > (избери линия) 
 Дигиточка се поставя върху линия/крива 
8: <pick PL> (избери точка/линия) 
 Дигиточка се поставя върху опорната точка 
 на дадена линия/крива 
9: <Уголемяване на дигиобласт> 
 Отрязък от изображението се увеличава така 
 , че да съдържа всички активни, все още 
 неположени дигиобекти. 
10: <Уголемяване на всичко> 
 Отрязък от изображението се уголемява така, 
 че да съдържа всички обекти от екрана;  аналог 
на функцията „центриране на  картината” с <F6>. 
11: <Уголемяване+> 
 Уголемяване на отрязък от изображението 
12: <Уголемяване - > 
 Намаляване на отрязък от изображението 
15: <Изместване на точик> 
 Изместване на точки за градиране 
16: <Ново дигитализиране на лини/криви> 
 Замяна на линии/криви. Началната и 
 крайната точка на линията/кривата не могат 
 да се променят. 
 Функциите <изместване на точки> и < ново 
 дигитализиране на линии/криви> са особено 
 интересни при обработката на  стъпково 
 градиране кройки, които вече са свързани в 
 разработката на даден модел. 
 Функциите на меню-шаблона ще бъдат обяснени 
 накрая по време на упражненията. 

Дигитализиране на точки и линии/криви 
 
В режим дигитализиране, всички положени линии се 
паявяват в синьо и всички активни линии в 
червено.Активните точки са кръгли и червени, 
положените точки са черни кръстчета. 
Превключването между [точки] и [линии/криви]  ( 
върху меню-шаблона) въздейства върху всички 
активни обекти. Всяка дигитализирана линия или 
поредица от точки трябва да се полагат с 
<полагане+продължаване>  съотв. <полагане+ ново 
начало>.Началната и крайна точка на дадена 
линия/крива автоматично стават точки на градиране. 
След това се продължава с нов обект. 
Преди всяко полагане контролирайте чрез 
<Увеличаване Дигиобласт>, дали дигитализираният 
контур съвпада с кройката. 
Последователност 

 Избор на обект [точки] или [линии/криви]  
 В случай на [линии/криви]; в началото и след 

<полагане+ ново начало>:  
• Дигитализира се началната точка, Вариант 1  
„ Форми с междинни точки” 
• Дигитализира се крайната точка 
• <Увеличаване дигиобласт>  
• Дигитализират се межд.точки, Вариант 2 
„последователно дигитализиране” 

• Точки от линии се дигитализират в 
последователен ред 

• <Увеличаване дигиобласт>  
 

 В случай на [точки]:  
• Дигитализират се всички точки 

 Корекция с <изтриване на следваща дигиточка> 
 Полагане на дигитализираната линия/ точка с 

• <полагане+продължаване>  , ако крайната 
 точка на дигитализираният обект трябва да е 
 начална точка на следващият обект или 

•  <полагане+ ново начало>., ако следващият 
 обект започва на друго място. 

 
 Корекция с <изместване на точки> и < ново 
дигитализиране на линии/криви> 

 Дигитализирайте обектите от кройката. 
Контурът на обиколни размери не трябва да има 
прекъсвания.Тя трябва да се затвори, когато крайната 
точка на последната линия се свърже с наличния 
обект чрез <pick P>,<pick L> или <pick PL>. 
Точки върху линии (напр.позициите на  клъцките) 
трябва да се свързват към вече дигитализираните 
линии чрез <pick PL>. 
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Упражнение 
Дигитализирането ще се поясни на пример с фианка 
на блейзер (Черт.16-5), която е представена в мащаб 
1:2. Обърнете внимание, че колкото е по-малък 
мащабът на детайла, толкова по- неточна ще бъде 
дигитализираната кройка. 
Прикрепете копие от фианката върху дигитайзера. 
Активирайте празен файл от списъка с детайли, 
именовайте го, и задайте размера на модела 
(тук:...38_0) на първа позиция в таблицата за 
градиране.Следващите стъпки се отнасят към 
черт.16-6. 
Стойност на стъпка/ Стъпково дигитализиране на 
кройка 
Дигитализиране 
<TAB>  Последователно се дигитализират  
  точки Р1 и Р2 от меню-шаблона 
Р+Рy => 0,0 Точка 11 и 10 се кликват   
  последователно за кройки в мащаб  
  1:2. 
[линия/крива] 
Р1 с <дигитализиране> 
Р2 с <дигитализиране с точка на градиране> 
Р3 с <дигитализиране с точка на градиране> 
Р4 с <дигитализиране> 
<Увеличаване(zoom) на дигиобласт> 
Тази крива беше дигитализирана 
„последователно” . Другият вариант следва при 
дигитализиране на кривата на ръкавната 
извивка. 
Преди полагането кривата се оформа с точки Р14, 
Р15, Р16. 
 Р14 с <дигитализиране> 
Ако Р14 няма желаната позиция, с 
  Р14 с <изтриване на следв дигиточка> 
  Р14 с <дигитализиране> 
  Р15 с <дигитализиране>  
  Р16 с <дигитализиране> 
    <полагане+продължаване> 
 
 Р5  с <дигитализиране> 
    <увеличаване на всичко> 
 <полагане+продължаване> 
Сега следва другият вариант за дигитализиране. 
Най-напред се дигитализира крайната точка и 
накрая междинните точки. Препоръчваме този 
вариант, тъй като и при дигитализирането важи: 
Колкото по-малко точки, толкова по-хубава ще 
изглежда кривата. 
 Р7  с <дигитализиране> 
 <увеличаване на дигиобласт> 
 Р6 с <дигитализиране с точка на градиране> 
 Р17  с <дигитализиране> 
 Евентуално допълн. Межд.точки 
 <полагане+продължаване> 

 Р9 с <дигитализиране> 
 <увеличаване на дигиобласт> 
 Р8 с <дигитализиране> 
 <дигитализиране с точка на градиране> сега 
 не се използва, тъй като все още предстои 
 дигитализирането на точки. 
 Р18 с <дигитализиране> 
 Р19 с <дигитализиране> 
 Евентуално допълн. Межд.точки 
 <полагане+продължаване> 
 

 
     Черт.16-6 

Дигитализиране на позицията на клъцка Р8 като 
точка на градиране. 
[точки] 
Р8 се кликва с <pick L > 
<полагане + ново начало> 
[линия/крива] 
<увеличаване на всичко> 
Р9 се кликва с <pick РL > 
<полагане + ново начало> 
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Контурът е затворен. На всяка позиция на клъцка се 
намират точки на градиране. Дигитализирайте още и 
правата нишка. 
 Р10  с <дигитализиране> 
 <полагане+продължаване> 
 Р11  с <дигитализиране> 
 <полагане+продължаване> 
 Р12  с <дигитализиране> 
 <полагане+продължаване> 
 Р13 <дигитализиране> 
 <полагане+продължаване> 
Кройката е дигитализирана в размер 38. Направете 
една  окончателна  проверка. Функционалните 
клавиши <F2> (Увеличаване с дигилупата) и <F6> 
функционират и в режим на дигитализиране. 
Изтриването на обекти е възможно само в режим  
Стойност на стъпка/ Стъпково дигитализирана не 
кройки , а не в режим  Стойност на стъпка/ 
Обработка на стъпково дигитализирани кройки. За 
изтриването на точки кликнете[  Изтриване на 
обекти Р] от меню-шаблона ; за изтриване на 
линии/криви кликнете [Изтриване на обекти L] (Ехо 
� менюто вдясно). Изтрийте с дигитализиращата 
лупа съответните обекти. Изтриването завършва с  
[Изтриване на обекти ИЗКЛ.]  
Замяната на обекти е възможна и в режим  Стойност 
на стъпка/ Обработка на стъпково дигитализирани 
кройки Стъпково градирани кройки , които са база за 
разработване на модел, могат впоследствие да бъдет 
променени. За изместването на дадена точка 
кликнете върху нея с клавиша от лупата <изместване 
на точка> и я дигитализирайте отново. С <Ново 
дигитализиране на линия/крива>  се заменя 
линия/крива. Началната и крайната точка на 
линията/кривата остават непроменени. С <полагане + 
ново начало> се полага линията/кривата. Ако трябва 
да се дигитализират стъпкови стойности от даден 
„гнездов”  чертеж , трябва да се продължи съгласно 
Раздел 16.6. Инак можете да избирате между: 
• Дигитализиране на всички кройки и едва по-късно 
да се обработят със стъпковите стойности или 

• Веднага да се зададат стъпковите стойности и след 
това да се дигитализира следващата кройка. 
Функцията [Запис върху детайла] от меню-шаблона  
позволява записването на дигитализиранта кройка в 
протокола. Графис отваря прозорец в който са 
посочени номерата на детайлите и означенията им. 
Изберете с функциите на шаблона [↑] и [↓] свободен 
детайл и запишете с [ДА].  Това записване , директно 
от режим дигитализиране позволява дигитализиране-
то на множество кройки, без да се налага превключ-
ването между дигилупата и клавиатурата. 
Означенията на предстоящите за дигитализиране 
детайли могат да се въведат в списъка на детайлите 
предварително преди дигитализирането.  

Дигитализирането се приключва с [Изход 
дигитализиране] от меню-шаблона.Ако няма да 
продължите веднага със следващият раздел от тази 
глава, прехвърлете дигитализираната кройка чрез 
запис = > Проток.  в активния детайл. Можете по-
късно да я обработвате чрез Стойност на стъпката/ 
Обработка на стъпково градирана кройка.   
 
Функциите на Меню-шаблона 
Меню-шаблона се позиционира в активната област 
на дигитайзера.Позицията на меню-шаблона се 
определя от  <Tab> и дигитализирането на точки Р1 и 
Р2. След това полетата на меню-шаблона се 
активират чрез кликване  и имат следните функции.: 
[Р + Рх   �  0,0] 
[Р + Рх   �  Р] 
[Р + Рy   �  0,0] 
[Р + Рy   �  P ] 
[Р + Р     �  P+P] 
Активиране не една от петте вече описани  входни 
трансформации. 
[Fa=….] 
Задаване на мащаба (без за „Р + Р     �  P+P”) 
[Точки] 
Дигитализирае на отделни точки (важи за всички все 
още активни дигиточки) 
[Линии/криви] 
Дигитализиране на линии/криви (важи за всички все 
още активни дигиточки). За дадена линия изберете  
[Линии/криви], дигитализирайте началната и крайна 
точка на линията и поставете обекта. 
[Стойности на стъпката Вкл/Изкл] 
Начало/Край на дигитализирането на стъпкови 
стойности от даден гнездов чертеж, виж раздел 16.6 
[Поставяне на атрибути] 
Определяне на атрибутите за активни видове обекти  
[Точки] съотв. [Линии/криви] . Кликнете върху 
желаният номер атрибут 1,2 или 3. Новият номер на 
атрибут ще се появи като Ехо върху менюто вдясно 
зад активния вид обект в скоби. 
Пример: Линия/Крива  (3)  означава, че дадена 
дигитализирана Линия/Крива получава атрибут за 
линия №3. 
[Изтриване на обекти] 
Изтриване на точки чрез [Изтриване обекти Р ] 
съотв. линии чрез [Изтриване обекти L] 
[Запис върху детайл] 
Записване на дигитализирана кройка  върху все още 
избираем, празен детайл, от списъка с детайли. С [↑] 
съотв. [↓] се прелиства  списъка от менюто. Изборът 
се потвърждава с [ДА] 
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[↑] съотв. [↓] 
Прелистване в списъка с детайли 
[Запис] съотв. [Прекъсване] 
Потвърждаване на избор в списъка с детайли съотв. 
прекъсване на записа. 
[Изход дигитализиране] 
Напускане на режим дигитализиране. Диалогът 
продължава на компютъра. 
Следните функции не бяха използване в 
упражнението: 
• Изтриване на обекти 
• Поставяне на атрибути и 
• Запис от режим дигитализиране 
 
16.2. Поглед върхууказването на стъпкови 
стойности. 
Стъпковите стойности  трябва да се задават само в 
опорните размери (също стъпкови-/ прекъснати 
размери) Всички останали размери Графис изчислява 
автоматично чрез интерполация съотв. 
екстраполация аналогично на изчисляването на 
стойностите – Х.  
 
Поглед върху вариантите на указване на 
стъпковите стойности. 
• Задаването на абсолютни стъпкови стойности 
(Раздел 16.3) е обичайният начин на указване. 
Стъпковите стойности могат да се задават в мм или 
1/10 мм. 

• Използва се също така и задаването на стъпкови 
разлики ( Раздел 16.3) 

• Дигитализирането на стъпкови стойности 
(Раздел 16.6) е необходимо, ако стъпковите 
стойности не са налични като числови стойности, а 
само индиректно  през набора от размери (гнездови 
чертежи) или комплекти шаблони. 

• Пренасянето на стъпкови стойности  с Копиране 
или Пропорционално ( Раздел 16.5) е необходимо 
примерно за допълнителни точки на градиране. 

• С влаченето на стъпкови стойности (Раздел 16.5) 
, стъпковите стойности могат могат да се променят 
„на око” или чрез растерни стойности. 

• Използването на библиотека от стъпкови 
стойности е интересно за фирмите (раздел 16.9), 
които имат дългогодишен опит със стъпковото 
градиране и работят със собствени библиотеки. 

• За прехвърлянето на стъпкови стойности от 
дадена кройка-образец (раздел 16.7) първоначално 
трябва да се залагат проверени образци които могат 
да се градират за интересуващият ни модел. 
Дигитализирани първи кройки без информация за 
градиране могат да възприемат от тези образци 
стъпковите стойности. 

 

• Импортирането на стъпково градирани кройки от 
други CAD системи беше разгледано  вече в раздел 
15. 

 
16.3 Корекция на стъпковите стойности 
Точките на градиране са обозначени в червен съотв. 
зелен кръг.Червеният кръг означава, че на точката на 
градиране все още не е присвоено никакво правило 
за градиране. Вариантите за указване на стъпкови 
стойности бяха на кратко представени в раздел 16.2. 
Предмет на този раздел е корегирането на стъпкови 
стойности във въриантите нормално представяне и 
чрез представяне на разлики. 
Правилата за градиране са съхранени в Графис във 
вид на таблици със стъпкови стойности. Прозорецът 
за корегиране на таблицата със стъпкови стойности 
(черт 16.7) се отваря след кликване върху дадена 
точка за градиране.Червена стрелка посочна точката 
за градиране, за която е отворена таблицата със 
стъпкови стойности. Най-важните елементи  на 
прозореца са обяснени на черт. 16.7. 
Изглед 
Стъпковите стойности са показани в мм или в 1/10 от 
милиметъра. Активният вариант е маркиран с 
отметка. В практиката обичайният вариант е изглед в 
1/10 от мм. 

 
Задаване на стойности в маркираната колона. 
Интерпретирането на стойностите по осите X- и Y- е 
в зависимост от избора на вариант на изглед . 

Стойностите се прехвърлят с  или с . 
 

 Прехвърляне на стойностите от полетата на 
задаване „X” и „Y”. Маркираният размер става 
опорен размер. 
 

 Маркираният размер като опорен  се изтрива. 
Стойностите на този размер след това се 
интерполират. 

 
 Избор на друг тип фигура 

 
Показва се актуално настроеният ъгъл на завъртане 
на стъпковата стойност. Завъртането на стъпковите 
стойности се активира чрез Обработка/Завъртане/ 
Огледално изображение на стъпкова стойност 
разрешена. 
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Черт.16-7 

 
 
 
 
 

 
По-подробни обяснения към това следват в текста. 
 

 
Задамане на собствен номер (от 0 до 999) на правила 
за градиране, виж също раздел16.9. 
 

 
Картотеките norm и diff  съдържат различни варианти 
на изгледи на актуалните таблици със стъпкови 
стойности ( Черт.16-9 и 16-10). Промените в даден 
изглед променят също и съдържанието на останалите 
изгледи 

Сиво поле за корекции в долния край на прозореца 
В това поле за корекции можете да поставите 
собствени коментари към правилата за градиране. То 
се отваря с двойно кликване .Кликването върху някоя 
друга функция го затваря. Графис нанася в това поле 
автоматично информации относно произхода на 
правилото и за влаченето на точките за градиране. 
Предмет на следващото упражнение е  
задаването на стъпкови стойности в нормален 
изглед. След това следва обяснението към 
варианта за изглед diff 

Правило за т.на градиране №: Размер на модела 

 
Превкл. от мм в 1/10 мм 

 
Задаване стъпкова 
стойност за Х съотв.Y 

Изтриване на стъпкова 
стойност като опорна 

Приемане  на стъпкова 
стойност като опорна 

Варианти на изглед 

Означение за 
 опорен размер 

Означение за 
базов размер 

Област на задаване на 
коментари. Отваря се с 
двойно кликване 

Колона за размери Разлика спрямо разм. на модела по ос Y 

Разлика спрямо размера на модела по оъХ в 
мм или 1/10 мм 
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Упражнение: Задаване на стъпкови стойности за 
фианка на блейзер. 
За фианката на блейзера, която беше дигитализи-
рана в раздел 16.1 , сега трябва да се зададат 
правилата за градиране, така че да може да се 
градира в обхвата размери от 34 до 46. 
Към точките на градиране с номерация съгл. 
Черт.16-6 спадат следните правила за градиране 
(Данни съотв. в мм) Възможно е те да не 
съответствуват на обичайните правила за градиране. 
Упражнявайте задаването на стъпкови стойности. 
По-късно, можете сами да определяте стойностите. 
Точка 01 

 
Точка 02 

 
Точка 03 

 
Точка 04 

 
Точка 05 

 
Точка 06 

 
Точка 07 

 
Точка 08 

 
Точка 09 

 
Точки 10 до 13 

 
Ако след упражнението от раздел 16.1 напуснете 
меню Стъпково градирани кройки  и  със запис: : 
=> Протокол положите контура , най-напред трябва 
да активирате съотв. детайл и чрез Стъпкова 
стойност/ Обработка на стъпкова градирана 
кройка отново да отворите менюто.  

Кликнете точка 01. Ще се отвори таблицата със 
стъпкови стойности аналогично на черт 16-
7.Първоначално стъпковите стойности са заложени 
с „0”.Изберете показанията да са в мм, като изберета 
Изглед / мм . Маркирайте размер ____34_0 и задайте 

в полето за корекции  стойност -36.2 а 
в полето за корекции „Y” стойност 5,6. 
Превключвайте двете полета с клавиш <TAB>. 
 

 
     Черт.16-8 

Потвърдете стойностите с    или <ENTER> 
Продължете със стойностите за размер ___46_0 , 
като маркирате този размер, и зададете в полето за 
корекции „Х” стойност 72.4 а в полето „Y” -11.2 и 
ги потвърдете. Таблицата със стъпкови стойности в 
нормален изглед е с въведени стойности съгласно 
Черт.16-9. 
Отворете таблицата със стъпкови стойности за 
точка на градиране 02, като кликнете върху 
нея.Задайте стъпковите стойности и продължете с 
останалите точки на градиране. Проверете 
градирането директно от меню Стъпково градирани 
кройки с градирането с резултати показани на Черт. 
16-8. 
 
Нормален изглед „norm” 
 Нормалният изглед на точка на градиране 01 от 
черт.16-6 е показан на черт.16.9. 
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Черт.16-9 
 

Колоните от този изглед съдържат: 
1: Обозначението за базови- и опорни размери. 
Знакът >> означава базовите размери, за които се 
отнасят опорните размери. Знакът > означава 
опорните размери. 
2: Означението на размерите 
3:  Стойността на стъпката на размера по ос –Х, 
като разлика спрямо базовият размер. Показанията 
са в мм или 1/10мм,  в зависимост от избора при 
Избор. 
4. Стойността на стъпката  на размера по ос Y 
За всички не-опорни размери стъпковите стойности 
се интерполират съотв. екстраполират от съседни 
опорни размери. 
Един размер се превъръща в опорен, като размера се 
маркира, предварителните данни при необходимост 

се променят и се потвърди с  
 
Диференциален изглед (на база разлики-б.пр) „diff”  
Разгледайте правилото за градиране на точка 01 в 
диференциален изглед (Черт.16-10) 
В този изглед са представени допълнително към 
стойностите на опорните размери също и разликите 
за всяка стъпка и които могат да се корегират. На 
черт.16-10 това са размери 34, 38 и 46. Базов размер 
38 е означен с >>. Редът с  означението за размери 
във втората колона съдържа стъпковата стойност за 
този размер като разлика спрямо базовият размер. 
Съответно следващата колона с означението ddx 
съотв. ddy показва стойността на разликата за всяка 
стъпка. Диференциалните стойности трябва да се 
обработват в диференциален изглед. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Черт.16-10 
 

Ако разполагате със диференциалните стойности за 
всяка стъпка, продължете със задаването на 
стъпкови стойности както следва: 
� Означете в нормален изглед всички опорни 

размери, като маркирате съответният размер и 

потвърдите стойността с   
� Изглед / Само опорни размери 
� След това превключете на дифепенциален 

изглед и задайте стъпковите разлики по оси Х и 
Y. 

Указание: Ако стъпковите разлики са еднакви за 
целият обхват от размери, потвърдете един по-
голям размер (спрямо базовия размер) като опорен. 
Ако размер 38 е базов размер, потвърдете размер 40 

с  и задайте за размер 04 в нормален или 
диференциален изглед стъпковите разлики. 
 
Общо правило за градиране 
Ако е избран  превключвател Общо правило за 
градиране, то тогава това правило за градиране 
важи за всички линии от областта на търсене.  

 
     Черт.16-11 
Ако две линии се пресичат, то тогава този 
превключвател тлябва да е включен. 
Превключвателят не бива да е включен, когато 
дадено правило трябва да важи само за една 
линия/точка. Ако например линията на правата 
нишка докосва случайно контура на базовия 
размер, тогава, правилото за градиране на линията 
на правата нишка не бива да бъде общото правило 
за градиране, в противен случай при градирането 
линията на контура ще се „прикачи” към линията 
на правата нишка. 
Напротив, правилото за градиране на клъцка трябва 
дя у Общо правило, тъй като в противен случай 
базовата линия ще бъде изтрита от клъцката, виж 
черт.16-11. 
Ако се превключвателя „Общо правило за 
градиране” бъде изключен, тогава Графис ще 
очаква кликването на базовата линия за правило на 
градиране. 
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Допълнителни функции 
Функциите в прозореца за стъпкови стойности 
на черт. 16-7 имат следните значения: 
Файл / Запис в библиотеката.... 
 Записва таблицата със стъпкови 
 стойности в беблиотека, ако съществува 
 такава, (Раздел 16.9). 
Файл / Изтриване от библиотеката 
 Изтрива таблицата със стъпкови 
 стойности от библиотеката (Раздел 16.9). 
Файл / Отпечатване 

Отпечатва отделната таблица със 
стъпкови стойности в активен режим на 
изобразяване. Преглед на всички 
таблици със стъпкови стойности може 
да се извика чрез меню-позицията  
печат.  

Файл / Затваряне или  
 Затваря прозореца. 
Обработка / Точка за градиране става  нова 
 регистърна точка 
 Маркираната точка на градиране става 
 нова регистърна точка от стъпково 
 гпадираната кройка. 
Обработка/ Намаляване на опорните размери 
(всички точки на градиране 
 Маркоровката за всички опорен размер 
 автоматично се премахва за всички 
 размери, чиито стойности могат да се 
 изчислят чрез интерполация от съседни 
 опорни размери без промяна. В 
 междинна стъпка потребителят може да 
 маркира предпочетените опорни 
 размери, виж.черт. 16-12. 

 
Черт.16-12 

При постоянни стъпки избраните, като опорни, 
размери остават непроменени. Изтриват се само 
тези опорни размери, които действително не са 
нужни за градирането. Градирането, след тази 
функция остава непроменена. 

Обработка / Намаляване на опорни точки (тази 
точка на градиране) 
 Както и преди, но само за маркираната точка 
 на градиране. 
Обработка / X и Y нули 
 Изтриват се всичка задания за стъпкови 
 стойности. След тази функция точката на 
 градиране не се градира, тя си остава на 
 мястото. 
Обработка  / X съотв. Y нули 
 Изтриват се заданията за стъпкови 
стойности за компонентата  Х- съотв- Y. След тази 
функция точката на градиране се градира само по 
единият компонент. 
Обработка /    Въртене/Огледално изобразяване на 
стъпкови стойности разрешено. 
 
Ако преди тази функция е поставена  
маркировка(отметка), стъпковите стойности на 
точката на градиране могат да се завъртат и да се 
отразяват огледално. За целта се появява окомерен 
кръст с функции аналогични на  <F3>. Завъртането 
и огледалното отразяване трябва да се използва 
само от опитни потребители.! Ъгълът на завъртане и 
огледалното изобразяване се покзва в таблицата със 
стъпкови стойности. Градирането се променя. 
 
 Обработка /    Въртене/Огледално изобразяванена 
цялта стъпково градирана кройка разрешено 
Ако преди тази функция е поставена маркировка 
(отметка), кройката може да бъде завъртяна. 
Таблиците със стъпкови стойности се актуализират, 
така че кройката да се градира непроменена. 
 
Обработка / Градиране преместване  с размер 
нагоре 
Размерът на модела и стъпките  се преместват с 
един размер нагоре. Контурът на по-големият 
размер става нова база за изчисляването на точката 
на градиране. Регистърът на градиране се променя 
при неравномерни стъпки на градиране. 
 
Изглед / мм или Изглед / 1/10мм 
Показване на стойностите в мм или десети от мм. 
 
Изглед / Само опорни размери 
Показват се само опорни размери 
 
Изглед / Покажи индивидуални размери 
Нанесените в таблицата за градиране индивидуални 
размери се показват на позицията на съответната 
ТОД.(таблица с обмерни данни) 
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16.4. Запис на стъпково градирана кройка 
Преди напускане на меню Стъпково градиране на 
кройка е необходимо стъпково градираната кройка 
да се запише.(съхрани). За целта са на разположение 
следните три варианта. 
Меню Стъпково градиране на кройка 
 
 
Дигитализиране 
Сваляне 
 
Точки на градиране.. 
Поставяне 
Влачене 
Групиране 
 
± показания 
 
Стъпкови стойности.... 
Обработване 
Възприемане 
Влачене 
 
± оразмеряване 
Избор на оразмеряване 
 
 
Изтриване 
Печат 
 
Запис... 
= > извикване 
= > кройка 
= > протокол 
 
Проба 
Градиране 
Щапелиране 

 
Запис със = > Протокол 
Стъпково градираната кройка се прехвърля в 
активната част.Поставянето на тази кройка  е  
конструктивна стъпка и съответствува на 
извикването(вземането) на конструкция със 
стъпкови стойности.  
Изберете този вариант, когато извършвате  
дигитализиране на множество нови кройки. В 
този случай, отворете в Графис един нов модел, 
задайте в списъка с кройки предварително 
означенията на кройките за дигитализиране и 
дигитализирайте кройките. По този начин 
всички кройки са записани в даден графис-
модел. След изпробването/проверката всеки 
детайл може чрез   
 

Стъпкова стойност / Обработка на стъпково 
градирана кройка да се постави като образец 
или да се постави в списъка с интерактивни 
конструкции. 
Ако в даден детайл се посочат множество 
стъпково градирани кройки, в долният край на 
менюто се появява прозорец с набор от 
клавиши. Кликването на тези клавиши подменя 
стъпково градираните кройки в детайла. 
Запис със = > като образец 
Стъпково градираната кройка се записва в 
директорията за кройки-образци \Grafis\[текущата 
измервателна система\]\SWERT или в някаква друга 
директория.Файловете със стъпково градирани 
кройки имат разширение *.SWS. Стъпковите 
стойности на тези кройки – образци могат да бъдат 
прехвърляни върху други стъпково градирани 
кройки(виж раздел 16.7). Запишете фианката на 
блейзера от раздел 16.3 като образец под \Графис\ 
[Директорията на конструкционната система] \ 
SWERT\BLAZERST.SWS. 
Запис със = > в списъка с интерактивни 
конструкции 
Стъпково градираната кройка се записва като 
конструкция със стъпкови стойности в списъка с 
интерактивни конструкции. 
 
Записвайте дадена кройка в с писъка с 
интерактивни конструкции, само когато тя е 
изпробвана и одобрена. 
 

Стъпка по стъпка 
� Отворете меню Стъпково градирани кройки за 

стъпково градираната кройка която ще се 
записва, напр. чрез  Стъпкова 
стойност/Обработка на стъпково градирана 
кройка 

� Запис: = > в списъка с интерактивни 
конструкции 

� Кликване върху  или  и задаване на 
подходящо означение. 

� По-нататък: Обработка на списъка с 
интерактивни конструкции, оформяне на 
графика за конструкцията и съхраняване на 
текстовата информация. 

Запишете фианката на блейзера от раздел 16.3 в 
списъка с интерактивните конструкции. След 
кликване върху запис = > в  списък с интерактивни 
конструкции се отваря диалог въвеждане на модули 
( черт. 16-13) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Черт.16-3 
 

 
За задаването на означение за SWS-файла кликнете 

върху  и в полето Запишете като можете да  
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зададете името на файла. Алтернативно, чрез 

кликване върху  може да се извика педварително 
подготвена маска.Този интерфейс е подробно 
описан в раздел 14.5. 
След ОК файлът се записва в директорията \Графис\ 
Директория на конструкционната система\Prog. В 
списъка с интерактивни конструкции ще откриете 
„Нов запис” при конструкциите от конструкцион -
ната система. Записът може да бъде преименован и 
оформен 
 
16.5. Обработка на стъпково градирана кройка, 
влачене на стъпкови стойности и прехвърляне 
Меню Стъпково градирана кройка ( виж 
предходната страница) се отваря за: 
 Обработка на стъпково градирана  кройка 
 Преобразуване на протокола в стъпково 
 градирана кройка 
 Дигитализиране на стъпково градирана 
 кройка 
В зависимост от избора определени функции се 
показват в сиво. Отделните функции от менюто 
имат следното значение. 
 
Дигитализиране и извличане 
В зависимост от избора са достъпни една или повече 
функции  . Дигитализиране  стартира 
дигитализирането на контури или стъпкови 
стойности, виж раздел 16.1 съотв. 16.6. 
Извличане стартира извличането на дадена 
стъпково градирана кройка от активен детайл. 
Активният детайл може да бъде 
• Кройка ,конструирана на базата на телесни 
размери или 

• Стъпково градирана кройка със или без 
модификации. 
Възможностите на тази функция са предмет на 
раздел 16.8. 
 
Точки на градиране 
Частта Точки на градиране съдържа всички функции 
за обработка на точките за градиране. 
 

Поставяне на точки наа градиране отваря 
показаното меню. 

Меню Избор на точки на градиране 
 

Автоматично 
 
 
 
 

Конструктивно  
 
 
 

С автоматично точките на градиране се  поставят 
автоматично. Съществуващите точки на градиране 
не се презаписва и не се изтриват. 
С конструктивно се поставят отделни точки на 
градиране чрез познатите функции на точковото 
конструиране. 
Новите точки на градиране са маркирани в червено, 
тъй като техните таблици със стъпкови стойности са 
все още празни. С функциите от Стъпкови 
стойности: на точките на градиране се присвояват 
стъпкови стойности. 
Поставете допълнителни точки на градирани 
особено върху криви, когато кривата все още не е с 
желаната форма. 
Чрез влачене на точки на градиране може да се 
обработи контурът в базовия размер. Активирайте 
влачене . Отваря се прозорецът Графис-растерен 
инструмент (черт. 16-14). Ако е натиснат бутон 
стойност на растера, тогава точките на градиране 
се влачат в настроените растерни стъпки. 

Черт.16-14 
Активирайте растерна стойност  и издърпайте 
една точка на градиране с натиснат ляв бутон на 
мишката.Ще промените контура „на око”. Графис 
показва изместването на точката на градиране по 
осете Х- и Y в прозореца Графис-Растерни 

инструменти. Влаченето завършва с . Едва след 
потвърждаването на  осигурителните въроси 
измененията се възприемат. За Ваша информация 
Графис регистрира стойностите на изместване в 
диалоговия прозорец на таблицата със стъпкови 
стойности към точката на градиране с код % и 
датата на промяната, виж. Черт. 16-14. 
С групиране на точки на градиране могат да се 
образуват свързани (асоциирани) градирания. Тази 
много специална опция на градиране е предмет на 
раздел 16.10. 
Изберете +показване, за да се покажат номерата на 
точките на градиране.Изображението на екрана 
може да се изведе чрез Обработка/Копиране 
(междинната памет) или чрез функциите за печат 
от  менюто. 
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Стъпкови стойности 
Обработка на стъпкови стойности отваря 
съответното меню за обработване на таблиците със 
стъпкови стойности със следните възможности: 
С Корегиране на стъпкови стойности и кликване 
върху дадена точка на градиране се отваря нейната 
таблица със стъпкови стойности, виж раздел 16.3. 
 
Меню Обработка на стъпкови стойности 
 
 Стъпкови стойности...... 
 Корегиране 
 Влачене  
 
Копиране на стъпкови стойн. 
 1 = > 1 (XY) 
 1 = > 1 (X) 
 1 = > 1 (Y) 
 [специален 1] 
 Поставяне на спец.1 
 
 [специален 2] 
 Поставяне на спец.2 
 
       Копиране на стъпкови ст. 
 2 = > 1 (линейно) 
 2 = > 1 (криволинейно) 
 
 
Копиране  позволява прехвърлянето на стъпкови 
стойности на една или двойка точки на градиране 
върху друга тачка на градиране със следните 
варианти: 
• 1= > 1 
•  [специален] и  
• 2= > 1 
• Вариантите „1= > 1” се различават както следва: 
 

1 = > 1 (XY) Копира се цялата таблица със 
стъпкови стойности 

1 = > 1 (X) Копират се стойностите само на Х-
компонентата 

1 = > 1 (Y) Копират се стойностите само на Y -
компонентата 

 
За копиране на „1 = > 1” , активирайте един от трите 
варианта за копиране и клекнете върху точката на 
градиране, стъпковите стойности на която ще 
трябва д асе копират. Придвижете курсора. Появява 
се стрелка, с която определяте върху коя точка на 
градиране трябва да се копират стъпковите 

стойности. Завършете копирането с . 
С вариантите „[ специален]” се копират правилата за 
градиране на определена точка на градиране върху 
друга точка. При копирането например, може   

Х-компонентата да се представи огледално ( в 
случай [Xоглед. Y   1]). В другия случай стъпковите 
стойности нама да се презапишат, а ще се сумират. 
Двойно кликване върху специално поставяне 
позволява избор на други специални варианти, 
които трябва да се използват само от потребители с 
опит.  
Вариантите „2 = > 1” прехвърлят стъпковите 
стойности на двойка точки върху трета. Те се 
различават както следва: 

2 = > 1 (линейно) Новите стъпкови стой-ности се 
изчисляват линейно по отноше-
ние директното свързване на 
двете точки. Използвайте този 
вариант, когато точките лежат 
върху дълга (мислена) линия на 
свързване. 

2 = > 1(по крива) Новите стъпкови стойности се 
изчисляват по компоненти. 
Използвайте този вариант, 
когато точките лежат върху 
оформена крива линия на 
свързване (мислена). 

 
За копиране на 2 = > 1 активирайте един от двата 
варианта на копиране и кликвайте последователно 
точките на градиране, чиито стъпкови стойности 
следва да бъдат копирани.Определете със стрелката, 
на кои точки трябва да се присвоят нови правила за 

градиране ( черт. 16-15). Приключете с . 
Обърнете внимание на упражнението от този 
раздел. 
 
Приемане на стъпкови стойности  отваря менюто 
за приемане на стъпкови стойности от кройки-
образци, виж. 16.7 
 
Влачене на стъпкови стойности и кликване върху 
дадена точка н аградиране отваря отново прозореца 
Графис-растерни инструменти. Едновременно се 
градират всички размери от таблицата за градиране. 
Контурът във различните размери сега може 
директно да се влачи със или без растер.    

Правилата на 
градиране на тези 
точки........ 

......се прехвърлят                    
върху тази точка 
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Внимание,  тези изменения директно се 
възприемат в таблицата със стъпкови 
стойности на активната точка на градиране.! 
По всяко време, всяка друга точка на градиране 
може да се активира чрез кликване върху нея. 
Влаченето на стъпковите стойности се завършва 

чрез  
Оразмеряване 
Чрез Въвеждане на оразмеряване можете да 
поставяте собствени оразмерявания върху дадена 
кройка със стъпкови стойности. При влачене на 
стъпкови стойности или при влачене на точки на 
градиране тези собствени оразмерявания се 
променят едновременно. Поставянето на 
оразмеряване следва аналогично на измерването от 
Разедл 7. С превключвателя + / - Оразмеряване  те 
се посочват или подчертават. 
Изтриване 
Изтриване отваря собствено подменю. То позволява 
изтриването на отделни или на всички точки и 
линии от контура. 
Меню изтриване 
 
Отделни линии 
Отделни точки 
Всички линии и точки 
 
Отделни точки на 
градиране 
Всички точки на градиране 
 
 
Точките на градиране се изтриват с Отделни точки 
на градиране или с Всички точки на градиране. 
Изтриването на точки и линии от контура при 
промяна на дадена стъпкова стойност не е 
позволено, тъй като следващите конструктивни 
стъпки могат да се базират върху тези обекти. 
Печат 
Печат отваря подменю със следните функции: 
Меню Печат 
 
 
Регистри със стъпкови ст...... 
       Рапечатване 
 
 
 Копиране 
 
 
Кройка със стъпкови ст...... 
 Разпечатване  

Разпечатване на регистри със стъпкови ст. 
Стартира разпечатването на таблиците със стъпкови 
стойности на всички точки на градиране. Регистърът 
съдържа номерата на точките на градиране както и 
техните абсолютни стойности на стъпките в 
опорните размери. 
Копиране на регистри със стъпкови стойности 
копира тези регистри в междинната памет. За 
форматиран изглед изберете пропорционален 
шрифт, напр. CourierNew. 
Разпечатване на кройка със стъпкови стойности 
стартира разпечатването на кройката със стъпкови 
стойности с маркирани точки на градиране. 
Дотолкова доколкото номерата на точките на 
градиране са видими ( Меню Кройка със стъпкови 
стойности +показване) те също ще бъдат 
разпечатани. 
Тест-проба / градиране / регистър / запис 
Тези функции са вече известни. Градиране  в това 
меню стартира градирането със стъпкови стойности. 
Записът беше предмет на раздел 16.4. 
 
Упражнение 
Активирайте в списъка с детайли градируемата 
фианка на блейзера от раздел 16.3. Поставете една 
допълнителна точка на градиране върху кривата на 
ръкавната извивка. Копирайте стъпковите стойности 
на съседните  точки на градиране чрез „2 = > 1” – 
копиране върху новата точка на градиране ( черт. 
16-15) 
Работа по детайла 
Стъпкова ст./ Обработка на кройка със стъпкова 
ст. 
 Поставяне на точка на градиране 
 Избери линия  Поставяне на точката 
    на градиране върху 
    кривата на ръкавната 
    извивка 
 Обработка на стъпкови ст. 
 Копиране 2 = > 1 (линейно) 
   Правилото за градиране се изби- 
   ра аналогично на черт. 16-15. 
   Най-напред кликнете върху 
   точката на прикачане на ръкава, 
   след това върху точката от стр. 
   шев и накрая новата точка на 
   градиране. 

   завършва копирането 
 Градиране Градирането съответствува 
   на десния ръстов регистър на 
   черт. 16-16. Формата на 
   кривата е станала малко по-
   плоска. 
 Обработка на стъпкови ст. 
 Копиране 2 = > 1 (криволинейно) 
   Същите стъпки 
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Черт.16-16 

Градиране Градирането съответствува на левият 
  ръстов набор от черт.16-16. Формата 
  на кривата е леко заоблена. 

  завършва копирането 
Изтеглете точката на градиране в размер 38 на 
модела, на около 2мм „наляво”, т.е. 2 мм в 
отрицателно Х-направление ( Черт. 16-17) 

 
Черт.16-17 

Точка на градиране: Влачене  Изтеглете 
  точката на градиране с натиснат ляв 
  бутон на мишката. В прозореца за 
  съобщения ще бъде показана  
  стойността на прецестването. 
Чрез влаченето на точката на градиране Вие 
променихте контура на кройката в базовия размер. 
Графис регистрира стойностите на преместване на 
точката на градиране в полето за съобщения на 
таблицата за стъпкови стойности с означение % и 
датата на промяната. (напр.: %31-07-98 = -2.0    0.0) 
 
 

 
Черт.16-18 

Издърпайте стъпковите стойности на тази точка 
на градиране.  Внимание! Тези промени се възприе-
мат без запитване за сигурност. 
 Стъпкова стойност: влачене  Кликните 
  върху точката на градиране, чиито 
  стъпкови стойности желаете да 
  влачите. Изтеглете маркерите  
  съгласно черт.16-18 с натиснат ляв 
  бутон на мишката. В прозореца за 
  съобщения ще се покаже стойността 
  на преместването. 
 
16.6. Дигитализиране на стъпкови стойности 
Ако кройката е налична като гнездов чертеж т.е. 
като набор от необходимите размери, тогава 
стъпковите стойности могат да се дигитализират. 
Гнездовият чертеж трябва да съдържа само 
размера на модела и опорните размери. Не е 
необходимо да се дигитализират други размери, 
те се интерполират автоматично от Графис. 
Защо да се върши повече работа отколкото е 
необходимо ! 
 
Последователност 
� Дигитализиране контура на кройката в размера 

на модела ( виж раздел 16.1) 
� Отваряне на таблицата за градиране чрез 

Екстри/Таблици за градиране и въвеждане и 
активиране на размерите на гнездовия чертеж в 
систематична последователност ; Размерът в 
позиция 01 е размерът на дигитализираният 
контур. Стъпковите стойности на всички 
следващи активирани размери ще бъдат 
дигитализирани в тази последователност 

� При напускане на меню кройка със стъпкови 
стойности: 
• Стъпкова стойност/Обработка на кройка 

със стъпкова стойност 

Вляво: 
2=>1(проп.) 
В средата: 
Градиране преди 
въвеждане на 
точки за 
градиране 
Вдясно: 
2=>1( лин.) копи-
рано 
 

 Точката на гради-
ране да се изтегли 
2 мм в отрицател-
но Х-направление 
 

 Преди 
 
 След  
 

 С тези маркери 
стъпковите 
стойности на 
размер 34 съоттв. 
46 могат да бъдат 
влачени 
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• Дигитализиране 
• Входна трансформация и определяне на 

мащаб 
� кликване върху [стъпкови ст. 

вкл/изкл.]от меню-шаблона 
� Дигитализиране на стъпковите стойности на 

всички точки на градиране, съотв. чрез: 
• Кликване върху точката на градиране, при 

необходимост да се ориентира по екрана. 
Достатъчно е да се кликне в близост до 
точката 

• Дигитализиране на позициите на точката в 
другите размери. Размерът за 
дигитализиране е показан в списъка на 
менюто. Посочената последователност 
трябва точно да бъде спазена. 

• След дигитализирането на последният 
размер компютърът издава акустичен 
сигнал. 

� Завършване с [стъпкови ст. вкл/изкл.]от меню-
шаблона 

� При необходимост 
допълнително дигитали-
зиране на линии, точки 
или стъпкови стойности. 

� Завършване с [Изход 
дигитализиране]  от 

шаблона или  
� Обработка на кройката 

със стъпкови стойности 
� Запис на кройката със 

стъпкови ст. в протокола, 
като образец или в 
списъка с интерактивни 
конструкции. 

След напускане на режима 
на дигитализиране, 
проверете работното 
състояние чрез Пробен тест 
и Градиране от меню Кройки 
със стъпкови стойности. 
Дотолкова доколкото могат 
да се появят грешки, линии, 
точки и стъпкови стойности 
се дигитализират повторно. 
 
Упражнение 
 Черт. 16-19 е гнездови чертеж на фианка от 
блейзера ( упражнението от раздел 16.1) в размерите 
34,38 и 46. За по-добър изглед, размерите не са 
показани както обикновено в набор, а са подредени 
изместени един спрямо друг. Стъпковите стойности 
на фианката на блейзера трябва да се 
дигитализират.  
Фиксирайте копие на гнездовия чертеж върху 

 

Дигитайзера. Дигитализирайте най-напред контура 
в размер 38, виж раздел 16.1.След дигитализирането 
на контура следва дигитализирането на стъпковите 
стойности.Следните стъпки се базират на черт.16-20 
 <Увеличаване на всичко> 
 [Стъпкови стойности вкл/изкл] 
В менюто при Стъпкови стойности се появяват 
размери 38,34 и 46. Ако се появяват други размери 
или друга последователност, трябва да промените 
входното въвеждане в таблицата за градиране. В 
този случай излезте от режим дигитализиране, но не 
и от меню Кройка със стъпкови стойности и 
преработете таблицата за градиране чрез Екстри / 
Таблица за градиране. След дигитализиране отново 
ще попаднете в режим дигитализиране. Ако 
образеца върху дигитайзера не е променен, 
продължете веднага с дигитализирането на 
стъпковите стойности. 
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Черт. 16-19 
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Черт. 16-20 

На точка Р1 в размер 38 съответствуват точки Р2 в 
размер 34 и Р3 в размер 46. Стъпковите стойности за 
тази точка се дигитализират както следва: 
 Р1 – с <дигитализиране> приблизително 
  дигитализиране  
 Р2 – с <дигитализиране> точно  
  дигитализиране 
 Р3 – с <дигитализиране> точно  
  дигитализиране 
След Р3 компютърът издава акустичен сигнал. Това 
означава: Дигитализирането на стъпковите 
стойности е завършено. Сега, точката на градиране е 
оцветена в зелено и с присвоени стъпкови 
стойности. Може да се продължи с друга точка на 
градиране.Продължете с все още маркираната в 
червено точка на градиране Р4. 
 Р4 – с <дигитализиране> приблизително 
  дигитализиране  
 Р5 – с <дигитализиране> точно  
  дигитализиране 
 Р6 – с <дигитализиране> точно  
  дигитализиране 
Ако по време на тези стъпки се допусне грешка, 
дигитализирайте до сигналния тон (или 
натиснете бутонаът-лупа №4 ) и дигитализирайте 
стъпковите стойности отново. 
Дигитализирайте стъпковите стойности за точките 
на градиране докато всички точки се маркират в 

в зелено. Напуснету режима на дигитализиране чрез  
[Изход дигитализиране]  от меню-шаблона и 
проверете градирането с пробен тест и градиране.  
Ако стъпковите стойности се дигитализират 
погрешно, набора градирани кройки може да 
изглежда лошо. Анализирайте най-напред, кои 
точки не са градирани правилно. При необходимост 
деактивирайте в таблицата за градиране размер 46, 
така че да бъдат представени само размери 34 и 38. 
Дигитализирайте стъпковите стойности отново. При 
дигитализирането размери 38,34 и 46 трябва отново  
да се активират. Като следваща стъпка трябва да се 
провери формата на кривата в градираните размери. 
Формата на разделителния шев в размер 46 все още 
не отговаря на образеца. За корекция на формата 
на кривите поставете допълнителни една или 
повече точки на градиране и дигитализирайте 
съответните стъпкови стойности.  
       Точка на градиране: поставяне 
 Избери линия  поставете допълни-
    телните точки на 
    градиране Р1 и Р4 
    (черт.16-21) 

 
Черт.16-21 

Маркирайте допълнителните точки на градиране 
също и върху образеца в размерите на гнездовия 
чертеж. Дигитализирайте стъпковите стойности на 
новите точки на градиране. 
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 Р1 – с <дигитализиране> приблизително 
  дигитализиране  
 Р2 – с <дигитализиране> точно  
  дигитализиране 
 Р3 – с <дигитализиране> точно  
  дигитализиране 
След Р3 компютърът издава акустичен сигнал. 
Продължете аналогично с Р4, накрая излезте от 
режима на дигитализиране чрез [Изход 
дигитализиране]  от меню-шаблона и тествайте 
отново. Поставете допълнително точки на 
градиране, докато се задоволите с резултата от 
градирането и накрая запишете кройката със 
стъпковите стойности. ( виж раздел 16.4) 
 
16.7. Прехвърляне на стъпкови стойности 
 
Прехвърляне на стъпкови стойности от друг 
графис-детайл. 
Стъпковите стойности могат да бъдат прехвърлени 
много удобно за потребителя, от друг детайл на 
графис-модела върху активната кройка със стъпкови 
стойности. Предпоставка за това е , необходимият 
детайл да е видим и градиран на заден план, виж 
черт. 16-22. 

 
Черт. 16-22 

Директно в меню Кройка със стъпкови стойности 
придвижете курсора над градирания графис-детайл. 
Стъпковите стойности се визуализират под формата 
на малки точки. Кликнете върху някоя точка или 
линия от градираният графис-детайл и придвижете 
курсора накрая към активната кройка със стъпкови 
стойности. В активната кройка със стъпкови 
стойности кликнете върху съответната точка на 
градиране. На тази точка на градиране сега ще бъдат 
присвоени стъпковите стойности. Чрез градиране от 
меню-списъка може да се види актуалното 
състояние. 
 

Прехвърляне на стъпкови стойности от записана 
кройка-образец. 
Чрез Прехвърляне на стъпкови стойности от меню 
Кройки със стъпкови стойности, се прехвърлят 
стъпковите стойности от дадена записана кройка-
образец. Използвайте тази възможност, когато 
разполагате с кройка само размера на модела. 
Дигитализирайте кройката в размера на модела и 
прехвърлете накрая стъпковите стойности от дадена 
налична и проверена кройка със стъпкови 
стойности.  
След инсталирането на Графис, първоначално няма 
никакви налични кройки-образци. Кройки-образци 
се създават чрез Запис => Образец от меню Кройка 
със стъпкови стойности. Записването на дадена 
кройка със стъпкови стойности като образец е 
възможно чрез Стъпкова стойност/Обработка на 
кройка със стъпкови стойности или Стъпкова 
стойност/Преобразуване на  Протокол в кройка със 
стъпкови стойности (виж раздел 16.8) 
Кликването върху прехвърляне от меню Кройка със 
стъпкови стойности отваря меню със следните 
функции. 
Меню Прехвърляне на стъпкови стойности 
 
 
Корегиране на стъпкови ст. 
 
 
Образец..... 
извикване 
маркиране 
координиране 
 
придвижване 
 
ъглово изместване 
 
Копиране на стъпкови ст. 
 1=>(XY) 
 1=>(X) 
 1=>(Y) 
  
 поединично 
 
 направлявано 
 
Таблици със стъпкови ст. 
±  идентични показания 
±  Х – компонента 
±  Y– компонента 
 
 
 
Корегиране на стъпкови стойности отваря таблицата 
със стъпкови стойности на предстоящата за кликване 
точка на градиране, виж раздел 16.3. 

 

Градиран          Активна кройка 
Графис-детайл           със стъпкова ст. 
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Функционална група Образец 
Функциите от Образец служат за подготовка на 
образеца за прехвърляне на стъпкови стойности. 
Най-напред образеца трябва да се извика. Изберете 
някой утвърден , записан като кройка със стъпкови 
стойности (*SWS) образец. Образеца се появява с 
щриховани линии. Същевременно Графис изисква 
от Вас да координирате един към друг двете 
кройки. Координирането (обяснено по-долу) е вече 
активно. 
За извикването на друг образец е необходимо най-
напред да се скрие активния образец. След това 
може да се извика друг нов образец. Възможно е 
прехвърлянето на стъпкови стойности от  
множество образци. 
Чрез координиране определяте кои точки на 
градиране имат идентични стойности на градиране. 
Най-напред се определя точката от образеца; след 
това точката от активната кройка със стъпкови 
стойности. 
Придвижване позволява да се премести образеца, 
да се завърти или да се обърне огледално. 
Функционалността съответствува на функцията 
<F3> . При завъртане или огледално изобразяване 
на образеца се актуализират и стъпковите 
стойности. Затова въртете и изобразявайте 
огледално, преди да започнете с копирането на 
стъпковите стойности. Ъгълът на завъртане на 
образеца се посочва в менюто. За много малки 
завъртания влачете (издърпвайте) по далеч от 
центъра на кръга. Преместването не влияе върху 
стъпковите стойности. 
След като образеца е ориентиран и подходящо 
позициониран, започва копирането на стъпковите 
стойности чрез функциите от копиране. 
 
Функционална група копиране 
С функциите от копиране следва прехвърлянето на 
стъпкови стойности от образеца върху активната 
кройка със стъпкови стойности. Вариантите на 
копиране бяха вече описани в раздел 16.5. За 
вариантите на копиране „1=>1” копирането може да 
се извърши или поединично или направлявано. В 
случай на направлявано, точките на градиране на 
активната кройка със стъпкови стойности са 
последовтелно на началната точка на нишката, 
която трябва да се свърже със съответната точка на 
градиране от образеца.  Точките на градиране се 
обработват в последователността на тяхната 

номерация. Дадено указание се прескача чрез  
Активирането на поединично  завършва 
направляваното прехвърляне. 
 
  

Опции на показване 
В положение +идентично показание точките на 
градиране с идентични стъпкови стойности се 
свързват помежду си чрез прекъснати линии. 
Свързват се помежду си: 

 
Черт. 16-24 

 
Черт. 16-23 

+Х -компонента + Y- компонента: 
Идентични таблици със стъпкови ст. 

 
+Х -компонента + Y- компонента: 

Таблици със стъпкови ст. с идентични Х –
компоненти 

 
+Х -компонента + Y- компонента: 

Таблици със стъпкови ст. с идентични Y –
компоненти 
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Упражнение 
Създайте си най-напред фианка на блейзер подобна 
на черт.16-23, например чрез изчертаване и 
дигитализиране на контура. Прехвърлете 
стъпковите стойности от записания в раздел 16.4 
образец BLAZERST.SWS. 
Преработете дигитализираната кройка в меню 
Кройка със стъпкови стойности както следва: 
     Прехвърляне на стъпкови стойности 
     Извикване         Отваряне на BLAZERST.SWS 
Подготвената фианка на блейзера се появява 
щрихована. 
     Координиране в двете кройки на ъгловите точки 
  кликване върху Рък.изв./стр.шев 
     Придвижване       преместване и завъртане на    
            образеца; завъртането да се 
   върне отново на 0 
     Направлявано 
     Копиране   1=>1 (XY) 
 Всички точки на градиране се подреждат 
 направлявано; при необходимост прескачане 

 на дадена точка чрез и дообработване 
 чрез  поединично 
    Градиране  Градирането съответствува на 
  ръстовия набор от черт.16-24  
  (Размери 34,38 и46) 
Ако дадена точка на градиране се градира 
погрешно, изберете повторно Стъпкова стойност: 
Прехвърляне. Настройките за прехвърляне остават 
запазени до напускане на меню Кройка със 
стъпкови стойности. При необходимост кройката 
се обработва допълнително с разгледаните функции 
от раздел 16.5. 
 
16.8. Преобразуване на протокол в кройка със 

стъпкови стойности 
 
Всеки Графис-детайл може да се преобразува в 
кройка със стъпкови стойности. Това важи както за 
чисто конструктивни кройки както и за кройки със 
стъпкови стойности, които допълнително са 
обработини с конструктивните функции на Графис. 
Преобразуването на детайла в кройка със стъпкови 
стойности, също и „извеждането” на кройка със 
стъпкови стойности е интересно напр. за: 
• Освобождаване на един или повече детайли от 
родовата (фамилната – б.пр.) линия, с цел по-
нататъшното използване в друг модел или 

• Прехвърляне на утвърдено конструирано 
градиране върху кройка, което е налично само в 
размера на модела. 

 
 

 
Черт.16-26 

Последователност 
� Активиране на детайла, който трябва да се 

преобразува в кройка със стъпкови стойности; 
� Въвеждане на първа позиция в таблицата за 

градиране на базовия размер, на следващите 
позиции в таблицата за градилане да се въведат 
и активират всички размери , чиито стъпкови 
стойности следва да бъдат снети; 

� Стъпкова стойност / Преобразуване на 
Протокол в кройка със стъпкови стойности. 

� Снемане, първоначално оставете точките на 
градиране да се поставят автоматично. Графис 
след това снема стъпковите стойности на тези 
точки на градиране за всички активирани 
размери от таблицата за градиране. 

� Градиране, сега кройката ще бъде градирана 
като кройка със стъпкови стойности. Кройката 
трябва да бъде идентична с първоначалната 
конструктивна кройка. Особено при кривите 
възникват отклонения, които чрез поставяне на 
допълнителни точки на градиране посредством 
Точка на градиране:поставяне и повторно 
снемане трябва да се отстранят. Не е 
необходимо точките на градиране да бъдат 
повторно поставяни. Кликнете последователно 
върху Снемане и Градиране. Ако не могат да се 
различат отклонения, кройката със стъпкови 
стойности може да бъде записана. 

� При необходимост преработете кройката със 
стъпкови стойности съгласно Раздел 16.5. 

� Запишете кройката съгл. Раздел 16.4. 

� Завършете с  

Допълнителни 
точки на градиране 
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Черт.16-25 

Проверете снемането, като запишете 
производствените детайли или определен етапи на 
разработката от даден модел като кройка със 
стъпкови стойности.От конструираната средна част 
на блейзера от черт. 16-26 бяха снети стъпковите 
стойности на опорните размери 34,38 и 46 заедно с 
автоматично поставените точки на градиране. На 
черт.16-25 набора от конструирани кройки и набора 
от снетите кройки със стъпкови стойностилежат 
един върху друг.По маркираните линии възникват 
отклонения.След поставянето на допълнителни 
точки на градиране чрез Поставяне на точки на 
градиране и конструктивно съгласно черт.16-26 и 
повторно Снемане наборите на конструираните 
кройки и кройките със стъпкови стойности са 
идентични ( черт. 16-27) 
Проверете преди снемането, дали клъцките или 
други символи няма да е по-добре да се заменят с 
точки. Дадена клъцка например получава две точки 
на градиране. Размерът на модела и всички опорни 
размери трябва да са въведени в таблицата за 
градиране и да са активни.Продължете след това 
съгласно последователността на стъпките и 
запишете кройките както в списъка с интерактивни 
конструкции както и като кройка-образец със 
стъпкови стойности. 
 

16.9 Сьздаване, използване и корегиране на 
библиотека от стьпкови стоиности 

Библиотеката сьс стьпкови стойности е сьвкупност 
от таблици сьс стьпкови стойности. Вьзможно е 
използването на няколко библиотеки. Отделните 
таблици сьс стьпкови стойности могат да имат 
собствено означение.Библиотеките се сьхраняват 
вьв формат на кройки сьс стьпкови стойности 
(*SWS). 
Този раздел се подразделя в следните теми: 
• Сьздаване на библиотека сьс стьпкови стойности 
• Присвояване на стьпкови стойности от 
библиотеката 

• Корегиране на библиотеката сьс стьпкови 
стойности. 

  

 
Черт.16-27 

 
Сьздаване на библиотека от стьпкови стойности 
Библиотека може да се сьздаде от налични кройки 
или чрез задаване на стойности. Най-напред ще 
разясним пьрвият вариант. 
Последователност 
� Подготовка на детайл с всички годни за 

градиране крйки. 
� Вьвеждане и активиране на опорните размери в 

таблиците за градиране  
� Стьпкови стойности / Пробразуване на 

протокол в кройка сьс стьпкови стойности 

Оклоненията между конструктивната кройка и 
кройката със стъпкови стойности се корегират с 
допълнителни точки на градиране 

Конструктивна- и кройка сьс стьпкови стойности 
след корекцията 
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� Рьчно поставяне на точки на градиране, чиито 

таблици сьс стьпкови стойности трябва да бьдат 
прехвьрлени в библиотеката 

� Снемане 
� При необходимост поставяне на допьлнителни 

точки на градиране и Снемане. 

� С  врьщане в меню Кройки сьс стьпкови 
стойности. 

� Номерирайте таблиците сьс стьпкови стойности 
с число между 1 и 999 в полето No. Tова число 
по-кьсно ще се появи в библиотеката. 

� Запис на кройката сьс стьпкови стойности чрез 
Запис =>  Образец в \Графис\[Конструктивната 
система]\SWERT\Библиотека\[Името на 
библиотеката].SWS. 

 

 
Черт.16-28 

Сьздайте си Графис –детайл с всички 
кореспондиращи кройки, виж Черт.16-28. 
Активирайте в таблицата за градиране опорните 
размери (тук: 38,34 и 46) и стартирайте Градиране / 
Градиране на всички детайли.  Отворете накрая, 
чрез Стьпкови стойности/Преобразуване на 
протокол в кройка сьс стьпкови стойности, меню 
Кройка сьс стьпкови стойности и поставете чрез 
Поставяне на точки на градиране точките на 
градиране, чиито таблици сьс стьпкови 
стойности трябва да бьдат прехвьрлени в 
библиотеката.Не е необходимо всички точки на 
градиране да бьдат поставени! След това кликнете 
вьрху Снемане. Таблиците сьс стьпкови стойности 
за точките на градиране ще бьдат изчислени. 
Кликнете вьрху дадена точка на градиране. Ще се 
отвори прозореца сьс таблицата сьс стьпкоеи 
стойности (Черт.16-29). Кликнете два пьти вьрху 
полето за сьобщениа в долния край на таблицата. 

 

Задайте в полето № число между 0 и 999 като 
означение за правилото на градиране. Този номер 
ще се появи съответно означен със “#” като номер 
при точкато ( при + показание), в коментарното 
поле а по-късно и в библиотеката за стъпкови 
стойности. Когато означавате въведете своя 
собствена систематика за наименоване. Обърнете 
внимание, че правилата за градиране се подреждат в 
азбучна последователност. Задайте означение на 
всички точки на градиране. Запишете накрая 
кройката със стъпкови стойности чрез Запис:  => 
Образец в \Графис\ [конструктивна система]\ 
SWERT\Библиотека\Блейзер.SWS. С това 
библиотеката със стъпкови стойности е създадена. 
Ако Ви е необходима празна библиотека, в която на 
по-късен етап ще записвате стъпкови стойности, 
важи следната последователност: 
Последователност за празна библиотека 
� активирайте празен детайл 
� въведете базовият размер в таблицата за 

градиране 
� Стъпкова стойност/Дигитализиране на кройка 

със стъпкови стойности 

 
Черт.16-29 

� Поставяне на точки на градиране 
� Конструиарне 
� Точка на X&Y  с X=Y=0 

� Връщане с в меню Кройка със стъпкови 
стойности 

� Запис на кройката със стъпкови стойности чрез 
Запис => Образец в Графис\ [конструктивна 
система]\ SWERT\Библиотека\[означение на 
библиотеката].SWS. 

 
Използване на библиотеката със стъпкови ст. 
Библиотеките със стъпкови стойности се отварят в 
меню Кройки със стъпкови стойности , в позиция 
от менюто Обработка на стъпкови стойности, и се 
използват както следва 
 

Въвеждане 
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Последователност 
� в меню Кройки със стъпкови стойности клик-нете върху позиция Обработка на стъпкови стойности, 
� Изберете желаната библиотека със стъпкови стойности ( черт. 16-30), 
� Кликнете еднократно върху желаното правило за градиране и след това кликнете върху точката на 

градиране на която трябва да се присвои правилото за градиране 
Дигитализирайте някоя кройка без стъпкови стойности. Обработете този кройка в меню Кройка със 
стъпкови стойности ( при необходимост Стъпкова стойност/Обработка на кройка на със стъпкови 
стойности). Отворете меню Обработка на стъпкови стойности (черт.16-30). Всички известни от раздел 
16.5 функции сега са на разположение. Изберете в полето при влачене желаната библиотека със стъпкови 
стойности, като кликнете това поле и изберете една от наличните там библиотеки. Избраната библиотека 
ще бъде въведена в полето при влачене. Списъкът под полето с означението на библиотеката съдържа сега 
правилата за градиране. Претърсете този списък, като кликвате разделителните линии над и под 
списъка.Кликнете върху някое правило за градиране и придвижете курсора без натиснат бутон на мишката 
до кройката. За Ваша помощ се появява стрелка сочеща съответно към следващата точка на градиране. 
Кликнете върху точката на градиране, на която трябва да се присвои това правило за 
градиране.Присвояването може да се извърши чрез трите варианта на копиране 1=>1, при което вариантът 
1=> (XY) е предварително зададен. 
 

 
        Черт.16-30 

Корегиране на библиотеката със стъпкови стойности 
За отворената библиотека със стъпкови стойности могат да се добавят нови правила за градиране както 
следва. 
Последователност 
� в меню Кройки със стъпкови стойности кликнете върху позиция Обработка на стъпкови стойности 
� изберете желаната библиотека със стъпкови стойности, 
� Промяна на някое правило за градиране: двойно кликване върху правилото за градиране в менюто 

вдясно, променяне на правилото за градиране и завършване със . 
 

Отворена библиотека със стъпкови ст. 
Кликнете тук за да изберете някоя друга 
библиотека 

Списък за избор 
Изберете тук желаната библиотека 
съотв. Правилото за градиране 

 Превъртане на списъка за 
избор 
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� Въвеждане на правило за градиране: корегиране 

активиране и двойно кликване върху подобно 
правило за градиране в менюто вдясно, проме-
няне на правилото за  градиране, полето №...да 
се попълни и да се запише в библиотеката чрез 
Файл/ Запис в библиотека. Затваряне на 

таблицата със стъпкови стойности чрез  при 
това измененията без повторно потвърждаване 
на промените, защото в противен случай 
избраното като образец правило за градиране ще 
бъде презаписано. 

� Изтриване на дадено правило за градиране: 
Двойно кликване върху правилото за градиране 
в менюто вдясно и Файл/Изтриване от 
библиотеката. 

Променяйте библиотеката в съответствие в 
посочената последователност. Измененията ще 
бъдат незабавно записани в библиотеката. 
 
16.10 .  Групиране на точки на градиране 
Групирането на точки на градиране е една мощна и 
сложна функция. Тя ще бъде разяснена накратко в 
този раздел върху един прост пример. Тя може да се 
използва в далеч по-голям обхват отколкото ще 
бъде посочено тук. 
С функцията групиране може да се укаже , дадена 
точка на градиране да се градира спрямо друга 
точка на градиране. До тук разгледаните таблици 
със стъпкови стойности се отнасят спрямо контура 
на кройката в базовия размер.  Чрез групиране и 
присвояване  това отношение се освобождава и 
градирането се извършва спрямо дадена точка на 
градиране. 
На дадена точка на градиране могат да се 
присвоят множество точки на градиране. 
Точката на градиране, на която са присвоени 
други точки на гпадиране, е означена със 
щрихован кръг.Точка на градиране, на която са 
присвоени други точки на градиране, може от 
своя страна да бъде присвоена на друга точка на 
градиране ( Верига от свързани градирания) 
 
Меню Групиране на точки на 
градиране 

 
Корекция на стъпкови стойности 
 
 
Точка на градиране неутрално........ 
присвояване 
 
освобождаване 
 
 
 
 

Вариантите Групиране неутрално или 
кумулативно 
Точките на градиране могат да се групират 
неутрално или кумулативно(с натрупване): 

 
Черт.16-31 

В случай на  Точка на градиране неутрално 
стъпковите стойности на точката на градиране се 
преизчисляват така , че тя както и досега да се 
градира без изменение. 
В случай Точка на градиране кумулативно  
таблицата със стъпкови стойности остава 
непроменена. Променя се само там където се 
отнасят стъпковите стойности. Този вариант 
първоначално не е видим, тъй като се използва 
много рядко. Включването на варианта 
кумулативно следва в Grafis.ini, Рубрика [опции] 
чрез GRD_GRP_ADD=1. 
Точка на градиране неутрално присвояване и в 
заключение Точка на градиране неутрално 
освобождаване възвръща отново изходното 
състояние. Същото важи и за варианта 
кумулативно. 

 
Черт.16-32 

 

Центровъчни отвори 
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Случаят Точка на градиране неутрално, трябва да 
се използва, когато точката на градиране вече е 
коректно градирана и само  нейното градиране 
отнесено към друга точка трябва   отново да се 
настрои/провери. Виж също следният пример 
(Черт.16-31 и 16-36). 
Вариантът Точка на градиране кумулативно се 
използва, когато правилото за градиране трябва да 
се настрои за дадена нова точка по отношение на 
налична точка. 
 
Пример 
Черт.16-31 показва предна част с центровъчни 
отвори за капак-джоб.Капакът за всички ръстове е с 
едни и същи размери. Ръстовият набор от черт.16-31 
е насложен на Р1. Таблицата със стъпкови 
стойности на Р2 е показана на черт. 16-32. Точката 
на градиране Р2 ще бъде присвоена чрез следните 
стъпки върху точка на градиране Р1 и градирана по 
отношение на Р1.  
 
Стъпкова стойност / Обработка на кройка със 
стъпкови стойности 
 Групиране на точки на градиране 
 Точка на градиране неутрално присвояване 
 Р2 съгл.черт.16-33 се присвоява на Р1 

 
Черт.16-33 

 Корегиране 
 
Таблицата със стъпкови стойности за Р2 след 
присвояването е показана на черт.16-34. Позицията 
на Р2 се променя по отношение на Р1 но не и по 
отношение на размерите. Всички стъпкови 
стойности са НУЛА. 

 
Челт.16-34 

Стъпковите стойности за центровъчният отвор Р2 
сега трябва да се променят така, че джобът за 
размери 34 и 36 да е с 5мм по-тесен и след 44 ръст 

да е с 10мм по-широк. В размери 38 до 42 той 
трябва да се градира непроменен. Затова таблицата 
със стъпкови стойности за Р2 трябва  да се промени 
само в съответствие с черт.16-35. 

 
Черт.16-35 

Резултатът след градиране и щапелиране на 
кройката към Р1 е показан на черт. 16-36. 

 
Черт.16-36 

Освободете сега свързаното градиране чрез 
Стъпкови стойности/Обработка на стъпкови ст. 
 Групиране на точки на градиране 
 Освобождаване на Точка на градиране 
 неутрално 
 За осмобождаване кликнете върху точката, 
 която е била присвоена на друга точка, в 
 този случай трябва да се кликне върху Р2. 
 Корегиране 
Таблицата със стъпкови стойности е преизчислена 
сега по отношение на контура на кройката (черт.16-
37). Градирането на кройката съответствува 
непроменено на черт.16-36. 
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Черт. 16-37 

Използвайте кумулативно, когато имате 
новопоставена точка на градиране и желаете да я 
градирате по отношение на дадена налична точка на 
градиране.Ако в центровъчният отвор Р2 все още не 
е поставена точка на градиране, можете да 
постигнете резултата от черт.16-36 както следва. 
    Стъпкова стойност/Обработка на стъпкови ст. 
   Поставяне на точки на градиране 
  Консктруктивно Кликване в/у центъра на               
 центровъчния отвор. 
  Точка на градиране кумулативно присвояване 
 Р2, в съотв.с черт.16-31 се присвоява на Р1 
 Корегиране 
 Стъпковите стойности за Р2 след 
 присвояването продължават да са нула 
 (черт.16-34). Променете стъпковите 
 стойности съгл. Черт.16-35. 
    Градиране Резултатът виж на черт. 16-36 

 

 


