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 Въведение  в AutoCAD – общи сведения, елементи на екрана. 

Оформяне на чертежите – граници, мерни единици, видове 
използвани мрежи. 

 

1. Въведение в AutoCAD 

1.1 Общи сведения. 
AutoCAD е програмен продукт на фирмата Autodesk, предназначен 

за създаване на графична техническа документация. От 1982 година до 
днес продукта непрекъснато се усъвършенства. Преминаването от DOS 
на Windows операционна система му позволи да стане по интуитивен, 
по-лесен за усвояване и работа. Почти всяка година излиза нова 
подобрена версия на продукта като се започне от AutoCAD Relese 13, 
AutoCAD Release 14, AutoCAD 2000 и се стигне AutoCAD 2002. 
 AutoCAD осигурява двумерно и тримерно изображение на 
обектите, които се създават, поддържайки два екрана едновременно - 
графичен и текстов. Продуктът използва прости средства като линия, 
полилиния, дъга, окръжност и елипса при създаване на чертежи в 
областта на машиностроенето, архитектурата, електрониката, 
картографията и др. 
 Създадените с AutoCAD конструктивни документации се отличават 
с прецизност и естетичен вид. 
 
Нововъведениятя в AutoCAD 2002 в сравнение с предишната версия са: 

• Асоциативно оразмеряване – асоциираните размери автоматично 
се променят при промяна на геометрията на обекта (линия, ъгъл и 
др.) 

• CAD Стандарти – вече е възможно дефинирането на стандартни 
слоеве, стилове на текст, вид на линиите и оразмерителни 
стилове 

• Транслатор на слоеве – променя слоевете в текущия чертеж за да 
съвпаднат с друг чертеж или CAD стандарт. Например ако 
получите чертеж от друга компания която не използва вашите 
стандарти можете да конвертирате чертежа към вашите 
стандарти. 

 

1.2 Елементи на екрана. 
 По своята същност AutoCAD 2002 е 32-битово Windows 
приложение и прилича много на Microsoft Office по идентичност на 
бутони, менюта и диалогови прозорци. След стартиране на AutoCAD 
характерните елементи на екрана са седем  (фиг.1.1): 
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Фиг. 1.1 

1-заглавен ред; 2-главно меню; 3-ред за състоянието; 4-диалогов 
прозорец за създаване на нов чертеж; 5-чертожна област;  6-команден 

ред;  7-инструментални ленти. 
 Заглавен ред / title bar / - Ивица,показваща името на чертежа, 
върху който се работи в момента. Бутоните от този ред имат следното 
предназначение: 
  - минимизиране на AutoCAD сесията до бутон; 
  - максимизиране прозореца на AutoCAD; 
  - затваряне на AutoCAD напълно. 
 Главно меню / menu bar / - Съдържа всички основни менюта и 
бутоните за минимизиране, максимизиране и затваряне на чертожен 
файл. Всяко падащо меню се отваря с щракване на мишката, след 
предварително позициониране върху името или с клавишна комбинация 
Alt + подчертаната буква от името на менюто. При натискане на  Alt+F се 
отваря меню File, а Alt+N - стартира команда  New от меню File. В 
резултат се появява диалоговия прозорец Create New Drawing / фиг.2. / 
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Фиг. 1.2 

 Диалогов прозорец Create New Drawing - Предназначен е да 
помогне в създаването на нов чертеж. 
 Чертожна област / drawing area / - Мястото от екрана, където 
изображенията придобиват форма, като за всеки чертеж областта се 
настройва според  критериите: 
 -размер на границите на чертежа; 
 -начин на долепване. 
 Ред за състоянието / status bar / - Намира се в най-долната част 
на екрана и дава следната информация за чертежа,който се създава: 
 - текущи координати на курсора на мишката; 
 - кои режими на работа са включени - долепване / snap / , мрежа / 
grid/, орто / ortho / и настройващи се екранни полета / tilemode /; 
 - вид на чертежа - двумерен / papir space / или тримерен / model 
space/. 
 Ленти с инструменти / tools bar / - Наричат се още бутонни 
редове или иконни менюта. При задържане курсора на мишката върху 
бутон или икона от тези редове, в жълто поле се изписва името и кратко 
описание на функцията на посочения бутон / икона /. В реда за 
състоянието се появява по-подробно описание на тази функция. 
 AutoCAD разполага със следните инструментални ленти, 
разположени в стартовия екран: 
 - Standart - Намира се под главното меню и чрез бутоните от този 
ред  се стартират функции за управление на файловете, чертежите и 
изгледите. 
 - Object Properties - Разположена е под лентата Standart  и чрез 
отваряне на падащите менюта се описват свойствата на създавания 
обект. 
 - Draw - Намира се в най-левия край на екрана. Тази лента 
съдържа бутони за чертане, чийто действие съвпада с команди от меню 
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Draw. При създаване на нов чертеж тази инструментална лента се 
използва най-често. 
 - Modify - Разположена е до вертикалната лента Draw с  бутони за 
модифициране, чийто действие съвпада с командите от менюто Modify. 
Използва се най-често при редактиране на чертежи. 
Лентите с инструменти могат да се местят навсякъде по екрана, 

променяйки формата си и заемайки скачена или плаваща позиция 
според избраното място за ново разположение. 

AutoCAD 2002 разполага със 26 инструментални ленти, които магат да 
се включат или изключат от менюто View чрез командата Toolbars. 
Повечето команди имат функционални бутони разположени в 
различните ленти с инструменти. На командите които нямат 
функционални бутони могат да се създадат такива от потребителя. 
 Команден ред / command line / - Специфичен ред, който фигурира 
само в AutoCAD за разлика от другите Windows приложения / фиг.3 /. В 
него се попълва поредица от команди, подадени по един от следните 
два начина: 
 - чрез избор на команда от дадено меню или бутонен ред; 
 - чрез директно въвеждане от клавиатурата. 
 

 
Фиг. 1.3 

 Съдържанието на командния ред може да се изведе в текстови 
прозорец  чрез натискане на клавиша F2 /фиг.1.4/. Повторното му 
натискане скрива прозореца. 
 

 
Фиг. 1.4 
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 Всяка команда, въведена чрез клавиатурата на командния ред, за да 
се стартира е необходимо да се натисне клавиш Enter. 

 Повечето от командите предизвикват подканящо съобщение, след 
което се въвеждат нови команди, опции или стойности, последвани от 
натискане на клавиш Enter. 

2. Оформяне на чертежите 

2.1 Граници ( Limits ) 
В двумерното пространство (2D - моделирането) чертожната 

област представлява правоъгълник, който се дефинира чрез 
координатите на долния ляв ъгъл и горния десен ъгъл. Задаването 
става чрез командата Limits. За граници на чертожната област се 
приемат големините на стандартните формати (А4; А3 и т.н.) 
определени от БДСISO5457. 
Command: Limits 
ON/OFF <Lower left corner> <0.0,0.0> 
ON - включва проверката за вместване на въвежданите обекти в 
рамките на чертожната област; 
OFF - изключва проверката; 
Lower left corner - долна лява точка; 
0.0,0.0 - текуща стойност 
Upper right corner <420.0,297.0> - горна дясна точка. 

2.2 Мерни единици ( Units ) 
 Команден ред: Units 

Меню Format Units 
След въвеждането на командата се появява диалоговия прозорец 

на фиг.2.1. 
 

 
Фиг. 2.1 
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1-Избор на линейни единици възможни са следните единици: 
Scientific - научни 
Decimal - десетични 
Engineering - инженерни 
Architectural - архитектурни 
Fractional - дробни 

2 и 4 – Точност (след десетичната запетая) на линейните и ъгловите 
единици  
3- Избор на ъглови единици  

Decimal Degrees - десетични градуси 
Deg/Min/Sec - градус/минута/секунда 
Grads - грaди 
Radians - радиани 
Serveyor’s Units – геодезични 

5- Ако е маркирано отчитането на ъгловите размери става по посока 
на часовниковата стрелка 
6- Направление (Direction) - от тук се задава началото на отчитането 
на ъгловите единици. По подразбиране са приети началото на 
отчитането да е изток (East) или три часа по часовник - 3 o’clock 

 

2.3 Видове използвани мрежи: 

2.3.1 Невидима фиксираща мрежа (Snap) 
 Команден ред:  Snap  

При въвеждането на графични примитиви, AutoCAD позволява 
техните точки да бъдат фиксирани в съответствие с една въображаема 
фиксираща мрежа. Въвежданите точки се прикрепват към възлите на 
тази фиксираща мрежа, по такъв начин потребителят ускорява процеса 
на въвеждането им, без да се пречи на точното им разполагане спрямо 
избраната координатна система. 
Command: Snap 
Specify snap spacing or [ON/OFF/Aspect/Rotate/Style/Type] <10.0000>: 
Spacing (X) - при въвеждане на число се определя стъпката на 
невидимата мрежа; 
ON - включва фиксиращата мрежа; 
OFF- изключва фиксиращата мрежа; 
Aspect - дефиниране на различни стъпки на фиксиращата мрежа спрямо 
осите X/Y; 
Rotate- завъртане на фиксиращата мрежа на определен ъгъл спрямо 
опрделена точка; 
Style - поставяне на стандартен или изометричен стил на фиксиращата 
мрежа; 
Type – вид на невидимата мрежа –полярна (polar) или правоъгълна (grid) 
F9 - включва / изключва фиксиращата мрежа. 
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2.3.2 Видима мрежа (Grid) 
Видима на екрана мрежа от точки, разположени на определено 

разстояние в границите на чертожната област, която служи на 
потребителя да се ориентира за реалните размери на обектите. 
Command: Grid 
Snap spacing (X) or ON/OFF/Snap/Aspect <5.0> 
Spacing (X) - при въвеждане на число се определя стъпката на видимата 
мрежа, а при поставяне на символа Х след числото се определя 
кратността на стъпката спрямо тази от фиксиращата мрежа 
ON - визуализира видимата мрежа; 
OFF - изключва видимата мрежа; 
Aspect - определяне на различни стъпки на видимата мрежа спрямо 
осите X/Y; 
Snap - показва видимата мрежа със стъпка равна на фиксиращата 
мрежа. 
F7 - включва / изключва видимата мрежа. 
 

Възможно е видимата и невидимата мрежи да са с различни 
стъпки по осите X и Y! На фиг.2.3.2а е показана видима мрежа със 
стъпка 10 по Х и Y, и невидима мрежа със стъпка 5 по X и Y. 
 

 
Фиг. 2.2 

 

2.3.3 Ортогонален режим на работа (Ortho) 
Когато този режим е включен се чертаят само вертикални и 

хоризонтални отсечки, а така също преместванията са само в тези две 
направления. 
Command: Ortho 
ON/OFF - включва / изключва ортогоналния режим на работа. 
F9 - включва / изключва ортогоналния режим. 
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 ЧЕРТАНЕ НА ГЕОМЕТРИЧНИ ПРИМИТИВИ. ПОСТРОЯВАНЕ НА 

ТОЧКА. ЧЕРТАНЕ НА ОТСЕЧКА, ОКРЪЖНОСТ, ДЪГА. 
 

1. Построяване на точка  
 Функционален бутон  
 Команден ред: Point 

Меню: Draw Point 
Точката може да бъде зададена чрез различни имена: 

Point - точка; Center - център; Corner - връх на ъгъл. Въвеждането става 
чрез мишката или клавиатурата. След въвеждането им върху екрана 
остава временен малък знак, който е само визуален. След изпълнение 
на командата Redraw този знак изчезва. 
Въвеждането на координатите на точки може да стане чрез: 
  абсолютна координатна система – А(150,145)  указват се 
абсолютните координати на точката като за координати 0,0 се приема 
долния ляв ъгъл. 

правоъгълна относителна координатна система – B(@50,30) 
правоъгълните относителни координати на точка се изразяват като 
разлика между техните абсолютни координати. Задават се чрез @ като 
@50,30 означава изместване на разстояние по Х 50 и по Y 30 от 
последната точка.  

полярна относителна координатна система – C(@30<45) полярните 
относителни координати на точка се задават като радиус вектор и ъгъл - 
@30<45 означава на разстояние  30 под ъгъл 45°. 

Първата точка винаги се задава чрез абсолютната 
координатна система, а следващите могат да се задават и чрез 

останалите! 
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2. Построяване Отсечки ( Line ) 
 Функционален бутон  
 Команден ред: Line 
 Меню Draw Line 

 
Command: Line 
From point: - въвеждат се координатите на първата точка 
To point: - въвеждат се координатите на втората точка 
В командата Line са предвидени и следните опции 
- ако след съобщението “To point” се натисне “Enter” системата разбира, 
че началото на следващата отсечка е края на предната. 
- Close - затваря веригата с началната точка (последно въведената 
точка се свързва с първоначално въведената). 

 
Фиг. 2.1 

Въвеждаме началната точка на линията в абсолютни координати 
A(50,50) , следващата точка я задаваме чрез относителни координати 
B(@60,0) (на разстояние 60 по Х и 0 по Y от предишната точка). 
Следващата точка я задаваме чрез полярни координати C(@30<60) 
(разстояние 30 под ъгъл 60°). Четвъртата точка също е в полярни 
координати D(@15<120). И с въвеждането на “С” затваряме линията 
(свързваме последната точка с първата). 
 
Command: Line 
Specify first point: 50,50 
Specify next point or [Undo]: @60,0 
Specify next point or [Undo]: @30<60 
Specify next point or [Close/Undo]: @15<120 
Specify next point or [Close/Undo]: C  
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3. Построяване на окръжност (Circle) 
 Функционален бутон  
 Команден ред: Circle 
 Меню Draw Circle 

Изобразяването на окръжност, като еднозначно определена се 
разглежда при задаване на следните параметри: 
Center, Radius - център и радиус 
Center, Diammeter - център и диаметър 
2 Points - две диаметрални точки 
3 Points - три точки лежащи на една окръжност 
TTR ( Tangent, Tangent, Radius) - допирателна, допирателна и радиус - 
окръжност като допирателна на съществуващи обекти. 

 
 a)    б)    в)  

Фиг. 3.1 
 

Построяване на окръжност по център и радиус: 
Въвеждаме координатите на центъра A(100,150) (X=100, Y=150) и 

след това задаваме радиус на окръжността 20 (D=20)   фиг.3.1а 
 
Command: Circle 
Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 100,150 
Specify radius of circle or [Diameter]: 20 
 
Построяване на окръжност по център и диаметър: 

Въвеждаме координатите на центъра A(150,150) (X=150, Y=150) , 
въвеждаме “D” за диаметър и задаваме диаметъра  на окръжността 50 
(D=50)   фиг.3.1б 
 
Command: Circle 
Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 150,150 
Specify radius of circle or [Diameter] <20.0000>: D 
Specify diameter of circle <40.0000>: 50 
 
 
 
Построяване на окръжност по две допирателни и радиус: 
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Първо построяваме допирателните: 
  Първа допирателна с координати 143,218 (начало) и 314,284 (край) 
 
Command: Line 
Specify first point: 143,218 
Specify next point or [Undo]: 314,284 
Specify next point or [Undo]: 
 
  Втора допирателна с координати 260,216 (начало)  и 371,216 (край) 
 
Command: Line 
Specify first point: 260,216 
Specify next point or [Undo]: 371,216 
Specify next point or [Undo]: 
 

След това задаваме командата Circle и въвеждаме “Т” за 
построяване на окръжност по две допирателни и радиус. С курсора 
посочваме линия 1 за първа допирателна, след това линия 2 за втора 
допирателна и въвеждаме 25 за радиус на окръжността фиг.3.1в 
 
Command: Circle 
Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: T 
Specify point on object for first tangent of circle: 
Specify point on object for second tangent of circle: 
Specify radius of circle: 25 

 
а)     б) 

Фиг. 3.2 
    
Построяване на окръжност по две диаметрални точки: 

Въвеждаме “2P” за да укажем, че ще построяваме окръжност по 
две диаметрални точки след което въвеждаме координатите на първата 
точка A(80,340) и на втората точка B(95,327) фиг.3.2а  
 
Command: Circle 
Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 2P 
Specify first end point of circle's diameter: 80,340 
Specify second end point of circle's diameter: 95,327 
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Построяване на окръжност по три точки лежащи на нея: 
Въвеждаме “3P” за построяваме на окръжност по три точки лежащи 

на нея след което въвеждаме координатите на първата точка 135,340, 
на втората точка 130,333 и третата точка  150,337 фиг.3.2б 
 
Command: Circle 
Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 3P 
Specify first point on circle: 135,340 
Specify second point on circle: 130,333 
Specify third point on circle: 150,337 

4. Построяване на дъга (Arc) 
 Функционален бутон   
 Команден ред: Arc 
 Меню Draw Arc 

Дъгите се чертаят по подразбиране в положителна за ъглите 
посока, т.е. обратно на часовниковата стрелка. 
Command: ARC 

Дъгите могат да се създават по няколко начина: 
3 Points - три точки  
S,C,E (Start, Center, End) - начало, център, край; 
S,C,A (Start, Center, Angle) - начало, център, ъгъл; 
S,C,L (Start, Center, Length) - начало, център, дължина на хорда; 
S,E,A (Start, End, Angle) - начало, край, ъгъл; 
S,E,D (Start, End, Direction) - начало, край, посока; 
S,E,R (Start, End, Radius) - начало, край, радиус; 
C,S,E (Center, Start, End) - център, начало, край; 
C,S,A (Center, Start, Angle) - център, начало, ъгъл; 
C,S,L (Center, Start, Length) - център, начало, дължина на хорда. 
Възможно е да се построи дъга от края на предишна като се избере  

 Меню Draw Arc Continue. 

 
а)    б)    в) 

Фиг. 4.1 
Построяване на дъга по три точки 
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Въвеждаме координатите на началната точка от дъгата 3,60 след 
това координатите на втора точка от дъгата 10,70 и координатите на 
крайната точка от дъгата 20,70 фиг.4.1а. 
 
Command: ARC 
Specify start point of arc or [Center]: 3,60 
Specify second point of arc or [Center/End]: 10,70 
Specify end point of arc: 20,70 
 
Построяване на дъга по начало, център, край 

Въвеждаме началните координати A(40,60) след това “С” за 
въвеждане на координатите на центъра на дъгата B(50,70) и крайна 
точка на дъгата с координати 60,60 фиг.4.1б. 
 
Command: ARC 
Specify start point of arc or [Center]: 40,60 
Specify second point of arc or [Center/End]: C 
Specify center point of arc: 50,70 
Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: 60,60 
 
Построяване на дъга по начало, център и ъгъл 

Начална точка A(90,60) втора точка с координати B(100,70). След 
това  “А” за въвеждане на вътрешен ъгъл  на дъгата и го задаваме 200° 
фиг. 4.1в. 
 
Command: ARC 
Specify start point of arc or [Center]: 90,60 
Specify second point of arc or [Center/End]: C 
Specify center point of arc: 100,70 
Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: A 
Specify included angle: 200 
 

 
а)    б)    в) 

Фиг. 4.2 
 
Построяване на дъга по начало, център и дължина на хорда 
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Начална точка A(30,100), център с координати B(40,100). След това  
“L” за въвеждане на дължина на хордата фиг. 4.2 а. 
 
Command: ARC 
Specify start point of arc or [Center]: 30,100 
Specify second point of arc or [Center/End]: C 
Specify center point of arc: 40,100 
Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: L 
Specify length of chord: 15 – дължина на хордата 
 
Построяване на дъга по начало, край и вписан ъгъл 

Начална точка A(70,90), крайна точка с координати B(80,100). След 
това  “А” за въвеждане на вътрешен ъгъл  на дъгата и го задаваме 90° 
фиг. 4.1 б. Ако ъгъла е положителен дъгата се изчертава по посока 
обратна на часовниковата стрелка, ако е отрицателен – по 
часовниковата стрелка. 
 
Command: ARC 
Specify start point of arc or [Center]: 70,90 
Specify second point of arc or [Center/End]: E 
Specify end point of arc: 80,100 
Specify center point of arc or [Angle/Direction/Radius]: A 
Specify included angle: 90 
 
Построяване на дъга по начало, край и направление 

Начална точка A(3,100), карйна точка с координати B(20,140). След 
това  “D” за въвеждане на направление по което ще тангира дъгата фиг. 
4.2 в. 
 
Command: ARC 
Specify start point of arc or [Center]: 3,130 
Specify second point of arc or [Center/End]: E 
Specify end point of arc: 20,140 
Specify center point of arc or [Angle/Direction/Radius]: D 
Specify tangent direction for the start point of arc: 290 
 
Построяване на дъга по начало, край и радиус 

Начална точка A(60,130), край с координати B(80,140). След това  
“R” за въвеждане на радиус на дъгата фиг. 4.3 а. 
 
Command: ARC  
Specify start point of arc or [Center]: 60,130 
Specify second point of arc or [Center/End]: E 
Specify end point of arc: 80,140 
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Specify center point of arc or [Angle/Direction/Radius]: R 
Specify radius of arc: 20 
 

 
 a)    б)    в) 

Фиг. 4.3  
Построяване на дъга по център,начало и край 

Център A(125,135), начало B(119,130) и край с координати 
C(125,143) фиг. 4.3 б. 
 
Command: ARC 
Specify start point of arc or [Center]: C 
Specify center point of arc: 125,135 
Specify start point of arc: 119,130 
Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: 125,143 
 
Построяване на дъга по център,начало и вписан ъгъл 

Център A(10,180), начало с координати B(10,170). След това  “A” за 
въвеждане на вписан ъгъл и стойност на ъгъла 180° фиг. 4.3 в. 
 
Command: ARC 
Specify start point of arc or [Center]: C 
Specify center point of arc: 10,180 
Specify start point of arc: 10,170 
Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: A 
Specify included angle: 180 
 
Построяване на дъга по център, начало и дължина на хордата 

Център A(40,180), начало с координати B(35,190). След това  “L” за 
въвеждане на дължина на хордата на дъгата фиг. 4.4. 
 
Command: ARC 
Specify start point of arc or [Center]: C 
Specify center point of arc: 40,180 
Specify start point of arc: 35,190 
Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: L 
Specify length of chord: 15 – дължина на хордата на дъгата 
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Фиг. 4.4 
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 ЧЕРТАНЕ НА ГЕОМЕТРИЧНИ ПРИМИТИВИ 

 ЧЕРТАНЕ НА ПОЛИЛИНИЯ, МУЛТИЛИНИЯ, ЕЛИПСА, ПОЛИГОН, 
СПЛАЙН. 

 

1. Полилиния (Pline) 
 Функционален бутон  
 Команден ред: Pline 
 Меню: Draw Polyline 

 
Command: Pline 
В командата Pline съществуват два режима на работа с линейни 

(Line mode) и ъглови (Arc mode) сегменти. 
Работа с линейни (Line mode) сегменти: 
Command: Pline 
From point: Посочва се точка 1; 
Current line - width is 0.0000 - текущата ширина на линията е 0.0000; 
Arc (дъга) - възможност да се премине в режим на ъглови сегменти; 
Close (затвори) - затваряне на полилинията; 
Halfwidth (полуширочина) - представлява разстоянието от средата на 
отсечката до края и, отчетено в напречно сечение. (В отговор на тази 
опция потребителят трябва да въведе начална и крайна полуширочина); 
Length (дължина) - позволява да се изобрази линеен сегмент на същия 
ъгъл, както предходния, като сe определя само дължината на новия 
сегмент; 
Undo - изтрива последния въведен сегмент от текущата полилиния; 
Width (широчина) - определя пълната широчина на следващия сегмент; 
<Endpoint of line> - въвеждане на крайна точка от текущия сегмент. 
Ако въведем: 
Arc/Close/Length/Undo/Width<Endpoint of line> - А – преминаваме в режим 
на чертане на дъга. 
Angle - въвежда се централния ъгъл на дъгата. Ако се въведе с 
отрицателна стойност по AutoCAD го възприема като ъгъл по посока на 
движението на часовниковата стрелка; 
CEnter - определя се центъра на дъгата; 
Close - затваря полилинията с дъгов сегмент, свързващ последно 
въведената точка с първоначалната 
Direction - изисква да се определи направлението на сегмента; 
Halfwidth - определя полуширочината на линията с която се изобразяват 
слеедващите дъгови сегменти. AutoCAD изисква стойности за начална и 
крайна полуширочина; 
Line - превключва полилинията в изобразяване на линейни сегменти; 
Radius - определя радиусът на дъгата; 
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Second pt - въвежда се втора точка от дъгата, ако тя се изобразява чрез 
три точки. 
Undo - изтрива предходно въведения сегмент; 
Width - задава широчина на дъгата в началото и края й; 
<Endpoint of arc> - въвеждане на крайна точка от текущия дъгов сегмент. 
 

F(190,100)

G(190,135)
H(15,135)

C(85,100)

B

A(15,60)

E(135,100)

D(110,100)

 
Фиг. 1.1 

Command: PLINE 
Specify start point: 15,60 
Current line-width is 0.0000 
Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: L 
Specify length of line: 40 
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: W 
Specify starting width <0.0000>: 
Specify ending width <0.0000>: 5 
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 85,100 
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: W 
Specify starting width <5.0000>: 0 
Specify ending width <0.0000>: 0 
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: A 
Specify endpoint of arc or 
[Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: 
CЕ 
Specify center point of arc: 110,100 
Specify endpoint of arc or [Angle/Length]: 135,100 
Specify endpoint of arc or 
[Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: 
L 
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Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: W 
Specify starting width <10.0000>: 5 
Specify ending width <5.0000>: 5 
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 190,100 
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 190,135 
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: W 
Specify starting width <5.0000>: 
Specify ending width <5.0000>: 0 
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: 
Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: C 
 

2. Мултилиния (Mline) 
 Функционален бутон  
 Команден ред: Mline 
 Меню: Draw Multiline 

Тя се състои от 1 до 16 успоредни отсечки, наречени елементи 
 
Command: Mline 
Current settings: Justification = Top, Scale = 20.00, Style = STANDARD 
Specify start point or [Justification/Scale/STyle]:  J 
Enter justification type [Top/Zero/Bottom] <top>: 
 

 
Фиг. 2.1 

 
Top/Zero/Bottom – определя как да се изчертава мултилинията спрямо 
зададените точки 
 
Scale – мащаб е разстоянието в единици между успоредните линии 
 
Стил на мултилинията: 
 
Command: MLSTYLE 
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Фиг. 2.2 

1- Current - Избор на текущ стил 
2- Name - Наименование 
3- Description - Описание на стила за потребителя 
4- Rename - Преименува стил 
5- Add - Добавя ново име 
6- Element Properties - Свойства на елементите (брой и разстояния 

между линиите, тип и цвят на линиите. 
7- Multiline Properties - Начало и край на мултилинията (Caps) и 

запълването и с определен цвят (Fill) 
8- Save - Записва стила във външен файл 
9- Load - Зарежда стил от външен файл  
 
Command: mline 
Current settings: Justification = Top, Scale = 20.00, Style = STANDARD 
Specify start point or [Justification/Scale/STyle]:  60,100 
Specify next point:  @100,0 
Specify next point or [Undo]:  @0,50 
Specify next point or [Close/Undo]:  @-100,0 
Specify next point or [Close/Undo]:  C 
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Фиг. 2.3 

3. Затворени линии ( Ellipse ) 
 Функционален бутон   
 Команден ред: Ellipse 
 Меню: Draw Ellipse 

С командата Ellipse могат да се чертаят затворени елипси или 
елиптични дъги. 
Command: Ellipse 
Center - център на елипсата; 
Axis - голяма ос на елипсата; 
Other axis distance - разстояние до малката ос; 
Rotation around major axis - ъгъл на завъртане около голямата ос; 
Parameter - параметър (тази опция позволява да се чертаят елипси 
според израза - р(и)=с+a*cos(u)+b*sin(u), където с - център, а и b са 
дължини на двете оси). 

Възможни са следните начини за изчертаване на елипси: 
1. Две крайни точки на голямата ос и точка от малката ос. 
2. Центъра на елипсата, крайна точка от голямата ос и крайна точка от 
малката ос. 
3. Чрез две крайни точки от голямата ос и ъгъл на завъртане около нея. 

 
 а)     б)       в) 

Фиг. 3.1 
 
Построяване на елипса по две крайни точки на голямата ос и точка от 
малката ос 
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Задаваме първата крайна точка с координати A(280,200) от 
голямата ос на елипсата, задаваме и другата точка с координати 
B(310,200), следва да зададем разстоянието до другата ос на елипсата 
това е точката с координати C(295,210) фиг.3.1а 
 
Command: ELLIPSE 
Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]: 280,200 
Specify other endpoint of axis: 310,200 
Specify distance to other axis or [Rotation]: 295,210 
 
Построяване на елипса от център на елипсата, крайна точка от голямата 
ос и крайна точка от малката ос 

Въвеждаме “С” за да укажем, че ще въведем центъра на елипсата. 
Въвеждаме координатите на центъра A(370,200), след това въвеждаме 
крайна точка от голямата ос с координати B(390,200) и крайна точка от 
малката ос C(370,208) фиг.3.1б 
 
Command: ELLIPSE 
Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]: C 
Specify center of ellipse: 370,200 
Specify endpoint of axis: 390,200 
Specify distance to other axis or [Rotation]: 370,208 
 
Построяване на елипса чрез две крайни точки от голямата ос и ъгъл на 
завъртане около нея 

Въвеждаме двете крайни точки от голямата ос съответно 
A(420,200) и B(450,200) и след това въвеждаме ъгъла на завъртане 
около нея 45° фиг.3.1в. 
 
Command: ELLIPSE 
Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]: 420,200 
Specify other endpoint of axis: 450,200 
Specify distance to other axis or [Rotation]: R 
Specify rotation around major axis: 45 
 

4. Полигон (многоъгълник) (Polygon) 
 Функционален бутон  
 Команден ред: Polygon 
 Меню: Draw Polygon 

Многоъгълникът е затворена форма. Съдържаща от 3 до 1024 
равни страни. Може да се начертае по два основни начина: 

1- Като се дефинира една от страните и AutoCAD ще разпознае 
другите 
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2- Като се избере център на многоъгълника и AutoCAD ще 
начертае страните вътре или извън кръга 

 
Построяване на полигон по зададена една страна 

Първо задаваме брой на страните на многоъгълника – 8, след това 
въвеждаме “Е” – за да укажем, че ще зададем една от страните му и 
въвеждаме координатите и т.А(19,10)  и т.В(19,6) – фиг.4.1б. 
 
 

 
а)     б) 

Фиг. 4.1 
 
Command: Polygon 
POLYGON Enter number of sides <6>: 8 
Specify center of polygon or [Edge]: E 
Specify first endpoint of edge: 19,10 
Specify second endpoint of edge: 19,6 
 
Построяване на полигон вписан в или около окръжност 

Задаваме брой на страните на многоъгълника – 6, след това 
задаваме центъра на многоъгълника т.А(10,10). Въвеждаме “I” за да 
укажем, че многоъгълника ще бъде вписан в окръжността (можем да 
въведем и “C”  ако искаме многоъгълника да бъде описан около 
окръжността) . Остава да зададем радиуса на окръжността – т.В(15,10) – 
фиг.4.1а. 
 
Command: Polygon 
Enter number of sides <4>: 6 
Specify center of polygon or [Edge]: 10,10 
Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] <I>: 
Specify radius of circle: 15,10 
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5. Сплайн (Spline) 
 Функционален бутон  
 Команден ред: Spline 
 Меню: Draw Spline 

Сплайн е аналитически неописаема плавна крива, минаваща през 
избрана съвкупност от точки. 
 

 
Фиг. 5.1 

Изчертаване на сплайн линия 
Задаваме координатите на точките през които ще минава кривата 

т.А(50,50), т.В(100,80), т.С(160,45) и т.D(220,80). След това трябва да 
зададем правите с които да тангира началото и края на кривата. За 
тангираща права за началото на кривата задаваме т.E(70,15), а правата 
се образува от началото на кривата и т.Е. За края се същото задаваме 
т.F(260,30) и тангиращата се образува от края на кривата и т.F – фиг. 
 
Command: spline 
Specify first point or [Object]: 50,50 
Specify next point: 100,80 
Specify next point or [Close/Fit tolerance] <start tangent>: 160,45 
Specify next point or [Close/Fit tolerance] <start tangent>: 220,80 
Specify next point or [Close/Fit tolerance] <start tangent>: 
Specify start tangent: 70,15 
Specify end tangent: 260,30 
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 ЧЕРТАНЕ НА ГЕОМЕТРИЧНИ ПРИМИТИВИ 

 ЧЕРТАНЕ НА ПРЪСТЕН, ЗАПЪЛНЕНА ПЛОЩ, КАНАЛ, 
СВОБОДНО СКИЦИРАНЕ, КОНСТРУКЦИОННИ ЛИНИИ И ЛЪЧИ. 

1. Пръстени  
 Команден ред: Donut 
 Меню: Draw Donut 

Пръстените са окръжности направени от полилинии. Те имат два 
диаметъра. Пространството между тях е запълнено, ако командата Fill е 
установена в On – Фиг.1.1а. При Fill – OFF фиг.1.1б. 
 

 
а)    б) 

Фиг. 1.1 
 Въвеждаме първо вътрешния диаметър на пръстена, след това 
външния и координатите на центъра. 
 
Command: Donut 
Specify inside diameter of donut <20.0000>: 
Specify outside diameter of donut <60.0000>: 
Specify center of donut or <exit>: 50,100 

2. Запълнена площ 
 Команден ред: Solid 
 Меню: Draw Surfaces 

Площите могат да бъдат триъгълни или четириъгълни (фиг.2.1). 
 
Command: SOLID 
Specify first point: - посочва се първата точка  
Specify second point: - втора точка 
Specify third point: - трета точка 
Specify fourth point or <exit>: - четвърта или изход 
Specify third point: 
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Фиг. 2.1 

3. Канал 
 Команден ред: Trace 

Каналите представляват обекти от типа отсечки, които имат 
ширина  и са запълнени с определен цвят. Чертаят се аналитично на 
обикновените отсечки с тази разлика, че първо се въвежда широчина на 
канала. 
 

21 3 4

 
Фиг. 3.1 

Command: Trace 
Specify trace width <1.0000>: 5 
Specify start point: - посочва се точка 1 
Specify next point: - точка 2 
Specify next point: - точка 3 
Specify next point: - точка 4 
Specify next point: ↵ - [ENTER] за край 
 
 

4. Свободно скициране 
 Команден ред: Sketch 

Свободното скицираните обекти представляват набор от 
множество линейни сегменти с зададена дължина (increment) фиг.4.1. 
Колкото е по-малка тази дължина, толкова по-точно може да се 
начертае даден контур, но и толкова повече нараства големината на 
чертожния файл. Затова този вид чертане трябва да се използва само 
при неотложна необходимост. 
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B

A C

D

 
Фиг. 4.1 

 
Въвеждаме командата SKETCH и дължина на линейния сегмент 1. 

Посочваме т.А с мишката и натискаме левия бутон, след което излиза 
съобщението PenDown (писец долу). След това се чертае свободно 
докато не натиснем отново левия бутон на мишката в т.В при което 
писеца се вдига PenUp (писец горе) и се прекъсва линията. Чертането 
завършва с клавиша  ENTER или една от опциите на командата: 
  Pen – вдига / спуска “писеца” 
  eXit – записва начертаното и прекратява командата 
  Quit – изход – прекратява командата без да записва начертаното 
  Record – записва начертаното без да прекъсва командата 
  Erase – изтрива начертаното 
  Connect – свързва следващите сегменти с края на предишните или 
изтрити с Erase сегменти. При това след съобщението Connect:  Move to 
endpoint of line трябва да се посочи точка близо до този край. 
 
 
Command: SKETCH  
Record increment <1.0000>: 1 
Sketch.  Pen eXit Quit Record Erase Connect . <Pen down>  <Pen up> 
53 lines recorded. 
 
 

5. Създаване на конструктивни линии (х-линии) 
 Функционален бутон  
 Команден ред: Xline 

Конструкционната линия е линия която продължава до безкрайност 
в две посоки. За да я дефинираме трябва да зададем две точки. 
Първата точка, която изберете става “корен” на конструкционната линия. 
Конструкционните линии се използват като спомагателни елементи за 
ориентация на други обекти (фиг.5.1). 
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Фиг. 5.1 

6. Създаване на лъчи 
 Функционален бутон  
 Команден ред: Ray 
 Меню: Draw Ray 

Лъчът е линия с начална точка, която продължава до безкрайност 
в една посока. Те помагат да се конструира чертежа, а не са обекти, 
които са част от останалия чертеж. Когато се зададе командата 
AutoCAD пита за начална точка на лъча и след това друга точка, през 
която той ще мине (фиг.6.1). 

 
Фиг. 6.1 
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 ВЪВЕЖДАНЕ И РЕДАКТИРАНЕ НА ТЕКСТ 

1. Въвеждане на текст ( Text ) 
 Функционален бутон   
 Команден ред: Text 
 Меню: Draw Text Single Line Text 

Текстът в AutoCAD се третира като равноправен графичен обект. 
Command: Text 
Justify - подравнява последващия въведен текст; 
Опции на Justify: 
Align - подравняване между две зададени точки, начална и крайна, като 
мащабът и височината на текста се променят така, че да не се получи 
изкривяване; 
Fit - наместване на текста между две точки, като висичината на текста се 
запазва,  а се променя само широчината на символите, така, че текста 
да се вмести в определените точки; 
Centеr -  изисква въвеждане на точка за хоризонтален център за 
текстовия низ;  
Middle - трява да се определи средната точка на текстовия низ; 
Right - изисква базова точка, като текста се разполага вдясно и долу 
спрямо нея; 
TL - базовата точка ще се намира горе вляво на въведения текст. Под 
горе се разбира символът с най-голяма височина от текста; 
TC - текстът се разполага спрямо най-високия символ и спрямо средата 
на въведената базова точка; 
TR - текста се разполага горе вдясно спрямо базовата точка; 
ML - базовата точка се намира в средата и вляво на въведения текст; 
MC - базовата точка се намира в средата и в центъра на въведения 
текст; 
MR - базовата точка се намира в средата и вдясно на въведения текст; 
BL - базовата точка се намира долу вляво на въведения текст; 
BC - базовата точка се намира долу в средата на въведения текст; 
BR - базовата точка се намира долу вдясно на въведения текст; 
Style - предоставя възможност за задаване на нов текстов стил по 
подразбиране, ако вече е зададен с командата STYLE; 
<Start Point> - изисква въвеждане на отправна точка за подравняване 
спрямо долния ляв ъгъл на чертежа; 
Height - изисква да се зададе височина на текста; 
Rotationangle - изисква да се въведе ъгъл спрямо който се разполага 
текста; 
Text - изисква да се въведе текст, който се възприема като графичен 
обект. 
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2. Стил (Style)  
 Функционален бутон  
 Команден ред: Style 
 Меню: Format Text Style 

Текстът се дефинира със свой стил. 
Command: Style 

 
Фиг. 2.1 

 
1- Style Name  - Име на текущия стил;  
2- New – дефиниране на нов стил; 
3- Rename – преименуване на стил; 
4- Delete – изтриване на стил; 
5- Apply – прилагане на стил; 
6- Cancel – отказ; 
7- Hight - задава височина на главните букви. Ако се въведе 0 стилът 

има променлива височина. 
8- Preview – показва стила; 
9- Oblique Angle - променя ъгъла на наклона на текста. При 

положително число наклона е надясно, при отрицателно число 
наклона е наляво. 

10-  Width Factor - променя широчината между символите, по 
подразбиране е 1 което съответствува на нормалната широчина; 

11-  Font Style – стил на шрифта (нормален, удебелен, подчертан и 
комбиниран) 

12-  Vertical - ориентира текста във вертикална посока; 
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13-  Backwards - създава огледално копие на текста във 
хоризонтална посока; 

14-  Upside down - създава огледално копие на текста във вертикална 
посока; 

15-  Font Name - избира име на шрифт, който да бъде използван като 
текстови стил; 

 

3. Параграфен (многоредов )текст 
 Функционален бутон  
 Команден ред: MText или Mt 
 Меню: Draw Text Multiline Text   

Избира се “първи” и “срещуположен” ъгъл, за да се укаже къде 
искате да бъде позициониран текстът. Отваря се редакторът Multiline 
Text Editor – Фиг.3.1 

 
Фиг. 3.1 

1- Избор на шрифт 
2- Размер на шрифта 
3- Удебелен шрифт 
4- Наклонен шрифт 
5- Подчертан шрифт 
6- Цвят на шрифта 
7- Специални символи като: градус °, плюс/минус ± и др. 
8- Вмъкване на готов текст от файл 

 
Опции на Multiline Text Editor (поле Properties) – фиг.3.2 
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Фиг. 3.2 

1- Избира вече дефиниран стил на текст 
2- Позициониране на текста в заграждащия прозорец (виж командата 

Text) 
3- Широчина на параграфа 
4- Завъртане на текста спрямо текущите ъглови единици (градуси, 

радиани или гради) 
 
Разтояние между редовете (поле Line Spacing) – фиг.3.3 

 
Фиг. 3.3 

1- Определяне разстоянието между редовете спрямо най-голямата 
буква (At Least) или постоянно разстояние (Exactly) 

2- Разстояние между редовете 
 
Търсене и замяна на текст – (поле Find/Replace) – фиг.3.4 
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Фиг. 3.4 

1- Поле в което се въвежда текстът който се търси 
2- Стартиране на търсенето 
3- Поле в което се въвежда текста с който да се замени търсения 
4- Прилага заместването на текста 
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 НАСТРОЙКА И КОНТРОЛ НА ГРАФИЧНИЯ ДИСПЛЕЙ. МЕТОДИ 
ЗА ИЗБОР НА ОБЕКТИ. РЕДАКТИРАНЕ НА ГЕОМЕТРИЧНИ ОБЕКТИ. 

 

1. Настройка и контрол на графичния дисплей. 

1.1 Мащабиране ( Zoom ) 
Управлението на чертожната  област се осъществява чрез 

командата Zoom. Има и изведени функционални бутони за увеличаване 
в реално време - , увеличаване чрез ограждане в прозорез -  а с 
новите мишки които имат скрол бутон (въртящ се бутон) увеличаването/ 
намаляването на чертожната област може да се извърши чрез въртене 
на бутона. 
 
Command: Zoom 
Опции: 
All (всичко) - изобразява всичко което се намира в границите на 
чертожната област; 
Center (център) - променя размерите на изображението спрямо дадена 
централна точка; 
Dynamic (динамично) - динамично определяне на прозорец (обединява 
All и Window) 
Extents ( максимални предели на чертежа) - визуализира всички 
геометрични обекти, дори да се намират извън чертожната област; 
Previous (предишно) - възстановява предишното изображение 
Window (прозорец) - променя размерите в зададена правоъгълна 
област, като се изисква да се въведат два противоположни ъгъла на 
прозореца; 
Scale (X/XP) (мащаб) - увеличение с мащабно число (Х - относително; 
ХР - относително спрямо двумерното пространство); 
Realtime (мащаб в реално време) - динамично увеличаване и 
намаляване с курсора на мишката. 
 На фиг.1.1.1 е показано примерно увеличаване чрез ограждане в 
прозорец, а на фиг.1.1.2 резултата след увеличаването 
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Фиг. 1.1.1 

 
Фиг. 1.1.2 

1.2 Преместване ( PAN ) 
 Функционален бутон  
 Команден ред: Pan  
 Меню: View Pan Realtime    

Транслиране на чертожната област спрямо тази на екрана, като 
тази команда позволява да се видят части на чертежа които са били 
извън екранната област. След въвеждане на командата курсора става в 
формата на ръчичка и с щтракване и влачене се премества чертожната 
област. Има и втора разновидност на командата “-PAN” изисква 
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задаване на две точки, определящи разстоянието и посоката на 
преместването. 
Displacement (изместване) - въвежда се т.1; 
Second point - въвежда се т.2. 
 

1.3 Пречертаване ( Redraw ) 
 Команден ред: Redraw 
 Меню: View Redraw 

 Използва се за почистване на чертежа от ненужни елементи в процеса 
на създаване или редактиране на чертежа 
 

2. Методи за избор на обекти 
Много често се налага избор на обекти по време на чертане. Най-

често се използва курсора (мишката) за тяхното избиране като това 
може да стане чрез последователно избиране на обектите или чрез 
ограждането им в прозорец. Съществуват обаче и други методи за избор 
на обекти които може да се прилагат когато командния ред показва:  
“Select objects:” 
1- All – той избира всички обекти в чертежа с изключение на 

замразените слоеве. Това е полезно ако искате да преместите 
целия чертеж на друго място в страницата. 

2- L:l – означава последен (last). Ще бъде избран последния обект, 
върху който сте работили. 

3- P:p – означава предишен (previous). Ще бъдат избрани последните 
обекти, които сте избирали. 

4- F:f – означава ограда (fence). Можете да изберете точки от екрана, 
през които AutoCAD 2002 начертава линия на ограда. Ще бъдат 
избрани обектите, пресечени от оградата. 

5- cp – означава пресичащ многоъгълник. Този път оградата се нарича 
многоъгълник. Той се конструира по същия начин, като оградата. 
Избраните обекти или пресичат многоъгълника или изцяло се 
намират вътре в него. 

6- c – означава пресичане. Този метод за избиране включва 
изтеглянето на прозорец около обекта. Избират се обектите, които 
пресичат прозореца или се намират изцяло в него. 

7- w – означава прозорец. Едно и също е като ограждане с курсора. 
8- Wp – това многоъгълен прозорец. Обектите трябва д а се намират 

изцяло в многоъгълника за да бъдат избрани. 
9- R – означава премахване. Отменя избраните обекти по погрешка. 
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3. Редактиране на геометрични обекти 

3.1 Мащабиране ( Scale )   
 Функционален бутон  
 Команден ред: Scale 
 Меню: Modify Scale 

Командата Zoom работи с екранната област, а чрез Scale 
мащабирането се извършва в чертожната област на създадения чертеж. 
Чрез Scale имаме възможност за свиване и уголемяване на графични 
обекти спрямо избрана базова точка, посредством мащабен 
коефициент. 
Command: Scale 
Опции: 
Select objects - избира се обект, който ще бъде променян; 
Base point - избира се базова точка спрямо която ще стане промяната; 
Scale factor (мащабен фактор) - посочва  се дължина за сравнение 
Reference (отнесено към) - позволява да бъде посочена точка в която да 
бъде преместена базовата точка. 
  На фиг. а е показан първоначалния вид на детайл а на фиг. б след 
мащабиране с мащабен фактор 2. 

 
а)    б) 

Фиг. 3.1.1 

3.2 Прeместване ( Move ) 
 Функционален бутон:  
 Команден ред: Move 
 Меню: Modify Move 

Чрез тази команда даден обект се премества от едно към друго 
място, посредством избрана базова точка. 
Command: Move 
Select objects - избира се обект, който ще бъде преместван; 
Base point or displacement (изместване) - избира се базова точка спрямо 
която ще стане преместването; 
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Second point of displacement (изместване) - въвежда се втора точка, след 
което става преместване на обекта на посоченото място. 
 

3.3 Промяна на обекти ( Change ) 
 Команден ред: Change 

Служи за коригиране на различни графични обекти: 
Command: Change 
Select objects - избира се обект, който ще бъде променян; 
Change point - промяна на точки от графичния обект: 
- при начертана линия се променя крайната точка на линията; 
- при начертана окръжност се запазва само центъра на окръжността, а 
се променя радиусът, така че окръжността да минава през зададена 
точка; 
- при въведен текст се променя местоположението на текста, ъгълът на 
ротация, височината и стила на текста; 
Properties (характеристика) - променя се цвета на линиите (Color), 
издигане на линиите (Elev), слоя на линиите (Lauer), типа на линиите 
(Ltype), мащаба на типа на линиите(ltScale) и дебелината (плътността) 
(Thickness) на линиите. 
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 ИЗТРИВАНЕ, КОПИРАНЕ, ОГЛЕДАЛЕН ОБРАЗ, РОТАЦИЯ, 

РАЗМНОЖАВАНЕ 
 

1. Изтриване ( Erase )  
 Функционален бутон  
 Команден ред: Erase 
 Меню: Modify Erase 

Използва се за изтриване на ненужни обекти - да се внимава, Undo 
връща стъпка назад. 
 Въвеждаме командата и посочваме обектите които желаем да изтрием. 

 
Фиг. 1.1 

Command: ERASE 
Select objects: 1 found – посочваме линия 1 
Select objects: 1 found, 2 total – линия 2 
Select objects: 1 found, 3 total – линия 3 
Select objects: ↵ 

2. Копиране ( Copy ) 
 Функционален бутон  
 Команден ред: Copy  
 Меню: Modify Copy 

Дублира обекти по форма и размери. 
Опции на командата Copy: 
Select objects - избира се обект, който ще бъде копиран; 
Base point or displacement (изместване) - избира се базова точка спрямо 
която ще стане откопирането – т.1; 
Second point of displacement (изместване) - въвежда се втора точка, след 
което става откопиране на обекта на посоченото място, като копирания 
обект се разполага по същия начин спрямо базовата точка както е 
разположен оригиналния обект – т.2; 
Multiple - откопиране се повтаря многократно докато се въведе Enter. 
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Фиг. 2.1 

Command: Copy 
Select objects: Specify opposite corner: 6 found 
Select objects: 
Specify base point or displacement, or [Multiple]: Specify second  
point of displacement or <use first point as displacement>: 
 

3. Огледален образ (Mirror) 
 Функционален бутон  
 Команден ред: Mirror 
 Меню: Modify Mirror 

След въвеждане на командата  се избира обекта (фиг.3.1а) на 
които ще се прави огледален образ. След избора се натиска ENTER. 
Огледалното преобразуване на обектите се извършва чрез задаване 
линия на симетрия (mirror line) –посочва се т.1 и т.2  от Фиг.3.1б.  Следва 
запитване дали оригиналните образи да бъдат изтрити или запазени. 
 
Command: mirror 
Select objects: Specify opposite corner: 11 found 
Select objects: 
Specify first point of mirror line: Specify second point of mirror line: 
Delete source objects? [Yes/No] <N>: 
 

1 2

 
а)    б) 

Фиг. 3.1 
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4. Ротация ( Rotate ) 
 Функционален бутон  
 Команден ред: Rotate 
 Меню: Modify Rotate 

Използваме за завъртане на готови обекти под точен ъгъл, като 
задаваме базова точка. При задаване на “+” ъгъл завъртането е по 
посока обратна на часовниковата стрелка. 
Command: Rotate 
Select objects - избира се обект, който ще бъде преместван; 
Base point or displacement (изместване) - избира се базова точка спрямо 
която ще стане преместването; 
Rotation angle -  избира се ъгъл спрямо който ще стане завъртането; 
Refrence angle - избира се ъгъл който да послужи като отправка при 
завъртането; 
Nеw angle - избира се нов ъгъл на ротация. 
 

 
Фиг. 4.1 

 
Command: ROTATE 
Current positive angle in UCS:  ANGDIR=counterclockwise  ANGBASE=0 
Select objects:  - ограждаме или маркираме обектите 
Specify opposite corner: 2 found 
Select objects: ↵ 
Specify base point: 
Specify rotation angle or [Reference]: 90 – завъртане на 90° 

5.  Размножаване (Array) 
 Функционален бутон  
 Команден ред: Array 
 Меню: Modify Array  

AutoCAD създава множество от копия на избрани обекти 
подредени по такъв начин, че да се образуват правоъгълни или кръгли 
масиви. Всеки обект получен по този начин се нарича елемент на 
масива и може да бъде обработван самостоятелно. 

След активиране на командата се появява прозорецът на Фиг.5.1  
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Фиг. 5.1 

1- Избор на вида на масива (правоъгълен или кръгъл) 
2- Брой на редовете на масива 
3- Брой на колоните на масива 
4- Избор на обекти които ще се размножават в масива 
5- Избор на размерите на масива като чрез мишката се указва 

диагонала на масива 
6- Избор на отместването между редовете (чрез мишката) 
7- Примерно показване на разположението на обектите в масива 
8- Избор на отместването между колоните (чрез мишката) 
9- Избор на ъгъл на масива (чрез мишката) 
10- Показване на действителния вид на масива 
11- Ръчно въвеждане на ъгъла на масива 
12- Ръчно задаване на отместването на колоните 
13- Ръчно задаване на отместването на редовете 

 
 По подразбиране се предлага правоъгълен вид на масива за 
преминаване в кръгъл вид на масива трябва да се избере Polar Array.  
 На фиг.5.3б е показан правоъгълен масив с два реда и две колони, а на 
фиг.5.3а кръгъл масив с шест обекта и завъртане на 360°. 
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Фиг. 5.2 

1- Ръчно задаване на координатите на центъра на кръглия масив 
2- Избор на координатите на центъра чрез мишката 
3- Избор на ъгъл на завъртане на обектите (чрез мишката) 
4- Избор на ъгъла между обектите (чрез мишката) 
5- Допълнителни опции 
6- Ръчно задаване на ъгъл на завъртане на обектите 
7- Ръчно задаване на ъгъла между обектите 
8- Брой на обектите в масива 
9- Избор на метод и стойности за въвеждане 
10- Завърта обектите в масива ако е маркирано 

 
а)    б) 

Фиг. 5.3 
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 ОТМЕСТВАНЕ, РАЗТЯГАНЕ, УДЪЛЖАВАНЕ, ПРЕКЪСВАНЕ. 

НАПРАВА НА ФАСКИ И ЗАКРЪГЛЕНИЯ 

1. Отместване (Offset) 
 Функционален бутон  
 Команден ред: Offset 
 Меню: Modify Offset 

Тази команда прави копие на обектите, успоредно на 
съществуващите обекти. 
След стартиране на командата от Вас ще бъде поискано да укажете на 
какво разстояние, какво ще се отмества и накрая страната на 
диагоналния обект, за която да се изпълни отместването. 
 

 
Фиг. 1.1 

 Въвеждаме отместване на разстояние 10 и посочваме обект 1, след 
това посочваме точка в посока на която желаем да се премести обекта. 
 
Command: Offset 
Specify offset distance or [Through] <5.0000>: 10 
Select object to offset or <exit>: 
Specify point on side to offset: 
Select object to offset or <exit>: 
 
 

2. Разтягане (Stretch) 
 Функционален бутон  
 Команден ред: Stretch 
 Меню: Modify Stretch 

Тази команда удължава или скосява обектите. Обектите, които 
искате да разтягате, трябва да се пресекат от пресичащ прозорец или 
многоъгълник. Всички обекти, попадащи изцяло в прозореца за 
избиране ще бъдат преместени. AutoCAD ще Ви попита за базова точка 
която използва за изчисляване на разтягането. 
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    а)    б) 

Фиг. 2.1 
 

Въвеждаме командата Stretch и се селектират обектите които ще 
разтягаме. Това става чрез задържане на левия бутон на мишката и 
преместване докато прекъснатия прозорец премине през обектите които 
ще разтягаме. След това се посочва базова точка т.А за преместването 
и втора точка т.В. Фигура  а) оригинален вид на обекта б) след 
разтягането. 
 
Command: Stretch 
Select objects to stretch by crossing-window or crossing-polygon... 
Select objects: Specify opposite corner: 2 found 
Select objects: 
Specify base point or displacement: 
Specify second point of displacement or <use first point as displacement>:  
 

3. Удължаване (Extend) 
 Функционален бутон  
 Команден ред: Extend 
 Меню: Modify Extend 

Можете да удължите даден обект, за да се срещне с друг обект. Не 
можете да удължавате обекти, които са успоредни, защото те никога 
няма да се срещнат. 
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Фиг. 3.1 

Command: EXTEND 
Current settings: Projection=UCS, Edge=None 
Select boundary edges ... 
Select objects: 1 found 
Select objects: 
Select object to extend or shift-select to trim or [Project/Edge/Undo]: 
Select object to extend or shift-select to trim or [Project/Edge/Undo]: 
Select object to extend or shift-select to trim or [Project/Edge/Undo]: 
Select object to extend or shift-select to trim or [Project/Edge/Undo]: 
Select object to extend or shift-select to trim or [Project/Edge/Undo]: 
Select object to extend or shift-select to trim or [Project/Edge/Undo]: 
Select object to extend or shift-select to trim or [Project/Edge/Undo]: 
Select object to extend or shift-select to trim or [Project/Edge/Undo]: 
Select object to extend or shift-select to trim or [Project/Edge/Undo]: 
 

4. Отрязване (Trim) 
 Функционален бутон  
 Команден ред: Trim 
 Меню: Modify Trim 

Тази команда ви позволява да отрязвате парчета от обекти които 
се пресичат с други обекти. Гледайте на командата като ножица, която 
реже по дължината на единия ръб (наречен режещ ръб). AutoCAD ще ви 
попита за режещия ръб. След като му го зададете, той ще иска да знае 
от кои обекти искате да се отървете. След като ги изберете, командата 
ще ги отреже. 
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а)       б) 

Фиг. 4.1 
Въвеждаме командата и избираме последователно обектите А,B,C 

натискаме ENTER и посочваме частите които искаме да отрежем, това 
са т.1, т.2, т.3, т.4, т.5 и т.6. След избирането на всяка част AutoCAD 
веднага я премахва за край трябва да се натисне ENTER. 
 
Command: Trim 
Current settings: Projection=UCS, Edge=None 
Select cutting edges ... 
Select objects: 1 found 
Select objects: 1 found, 2 total 
Select objects: 1 found, 3 total 
Select objects: 
Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: 
Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: 
Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: 
Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: 
Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]:  
Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: 
Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: 

5. Фаски (Chamfer) 
 Функционален бутон  
 Команден ред: Chamfer 
 Меню: Modify Chamfer 

Фаската съединява два непаралелни обекта, като това може да 
стане по два начина: чрез задаване на две дължини (first chamfer 
distance и second chamfer distance) или чрез задаване на една дължина и 
ъгъл (angle). При направата на фаски излишните краища на обектите 
могат да бъдат отрязани (Trim) или не (No Trim). 
Command: Chamfer 
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Polyline/Distance/Angle/Trim/Method/< Select first line>: 
Полилиния/Разстояние(дължина)/Ъгъл/Рязане/Метод/ <Изберете първа 
линия> 
Select second line: Изберете втора линия. 
 
Command: CHAMFER 
(TRIM mode) Current chamfer Dist1 = 10.0000, Dist2 = 10.0000 
Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]: A 
Specify chamfer length on the first line <20.0000>: 15 
Specify chamfer angle from the first line <0>: 30 
Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]: 
Select second line: 

6. Закръгляване ( Fillet) 
 Функционален бутон  
 Команден ред: Fillet 
 Меню: Modify Fillet 

  Свързване на два линейни графични обекта с указан радиус се 
извършва с: 
Command: Fillet 
Линиите при закръгляването се модифицират спрямо зададения радиус, 
така че те плавно и точно си вливат в дъга. 
Polyline - позволява да се избере полилиния; 
Radius - изисква въвеждането на радиус на закръглението; 
Trim - отрязване на излишнште краища; 
Select  two objects - по подразбиране се изисква да се изберат два 
обекта. 
 
Command: FILLET 
Current settings: Mode = TRIM, Radius = 10.0000 
Select first object or [Polyline/Radius/Trim]: R 
Specify fillet radius <10.0000>: 20 
Select first object or [Polyline/Radius/Trim]: 
Select second object: 

 
Фиг. 6.1 
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 РЕДАКТИРАНЕ НА ПОЛИНИЯ И МУЛТИЛИНИЯ, СПЛАЙН. 
РАЗДЕЛЯНЕ НА ЕКРАННАТА ОБЛАСТ НА ПОДОБЛАСТИ 

 

1. Редактиране на полилиния и мултилиния 

1.1 Редактиране на полилиния 
 Функционален бутон  
 Команден ред: Pedit 
 Меню: Modify Object Polyline 

След въвеждането на командата трябва да изберете полининия 
която ще редактирате. Ако избрете отсечка или дъга ще бъде 
предложено тя да се преобразува в полининия след това са възможни 
следните опции: 
 Close – затвяря отворена полиния 
 Join – свързва полилиния с други обекти в една 
 Width – задава широчина на полилинията 
 Edit Vertex – редактира възлите на полилинията. Следват опциите: 
 Next – избор на следващ възел 
 Previous – избор на предишен възел 
 Break – прекъсва полилинията в избрания възел 
 Insert – вмъква нов възел след избрания 
 Move – мести избрания възел 
 Regen – регенерира полилинията 
 Straighten – изправя полилинията между два възела 

Tangent – дава възможност да се определи тангентата във възел,   
служеща при Fit 
Width – ширина 
Exit – изход 

 Fit – превръща полилинията в крива 
 Spline – превръща полилинията в сплайн 
 Decurve – превръща обратно “кривата” полилиния в отсечки 
 Ltype gen – определя начина на изчертаване на прекъсната линия 
 Undo – връща една стъпка назад 
 
  На фиг.1.1.1 са показани няколко примера за редактиране на 
полилиния. 



©2003 by ПБПSoft 2D моделиране с AutoCAD 2002  51 
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Преди След

 
Фиг. 1.1.1 

1.2 Редактиране на мултилиния 
 Функционален бутон  
 Команден ред: Mledit 
 Меню: Modify Object Multiline 

 

 
Фиг. 1.2.1 

1- затворен кръст 
2- затворено “Т” 
3- ъгълово съединение 
4- единично отрязване 
5- цялостно отрязване 
6- добавяне на връх 
7- отрязване на всички елементи от мултилинията 
8- премахване на връх 
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9- сливане в дърво 
10- създавне на отворено дърво 
11- сливане в кръст 
12- сливане в отворен кръст 

 
Command: MLEDIT 
Select first mline: - посочваме мутилиния 1 
Select second mline: - посочваме мултилиния 2 
Select first mline or [Undo]: 
 

 
Фиг. 1.3 Отворено дърво 

 
Фиг. 1.4 Отворен кръст 

 
Фиг. 1.5 Ъглово съединение 
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 ЛИНИИ. СЛОЕВЕ. СЪЗДАВАНЕ И РАБОТА С ТЯХ. 

 

1. Линии (Linetype) 
AutoCAD разполага с линии от различен вид записани в библиотечен 

файл ACAD.LIN и ACADISO.LIN. Извикването на всяка една от тях се 
осъществява чрез съответното и име при използване на: 
Command: Linetype 
Опции: 
Load - избиране на даден вид линия; 
Current - поставяне на дадена линия за текуща. 

2. Мащаб на типовете линии ( LTScale ) 
Линиите се състоят от отделни сегменти с определена дължина, 

която не винаги е подходяща за различните чертежи. Чрез тази команда 
става настройка на линиите. 
Command: LTScale 
New Scale Factor - нов мащабен фактор (при желание се въвежда 
стойност подходяща за дадения чертеж); 
Global Scale Factor - общ мащабен фактор; 
Current Object Scale - мащаб на текущия обект. 

3. Слоеве (Layer) 
 Функционален бутон  
 Команден ред: Layer 

Слоевете могат да се оприличат на прозрачни екрани намиращи се 
един зад друг, като във всеки екран могат да се чертаят различни 
обекти. Например: За един чертеж в отделни слоеве се поставят 
рамките на чертожния формат, основния надпис, избрания обект, 
неговото оразмеряване, текст и т.н. Ако в последствие се наложи да се 
редактират някои елементи от чертежа, които не са били предвидени 
първоначално, за последните могат да бъдат създадени нови слоеве. 
Когато се чертае нов обект той с превързва към текущия слой. Като за 
простота при възприемането на слоевете всеки слой се оцветява със 
съответен цвят. 
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Фиг. 3.1 

1 - Name - имена на слоевете; 
2 - Оn (on/off) -  включва/ изключва определен слой; 
3 – Freeze in all VP - замразяване/ размразяване във всички 
изгледи; 
4 - Lock - (lock/unlock) - заключено/ отключено - ако потребителят 
иска даден слой да остане видим, но обектите в него да не могат да 
бъдат променяни, то той го заключва, а ако иска да редактира слоя го 
отключва; 
5 - Color - поставя цвят за избран слой; 
6 - Linetype - поставя типа на линията за даден слой. 
7 – Lineweight променя дебелината на линията; 
8 – New - създава нов слой; 
9 – Current - прави избрания слой текущ; 
10 – изтрива избрания слой; 
11 – Show Details - показва детайли за текущия слой (име, цвят, линия и 
др.); 
12 – замразяване/ размразяване в текущия изглед и всички 
новосъздадени; 
13 – замразяване/ размразяване в текущия изглед; 
14 – Plot – забранява/разрешава разпечатването на слоя; 
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 ЩРИХОВАНЕ 

 

1. Щриховане (Hatch) 
 Функционален бутон  
 Команден ред: Hatch 

Щриховката е запълване на определена област с готов набор от 
линии, фигури или др. обекти. Щриховките биват два вида асоциативна 
и неасоциативна, чрез командата BHATCH се създават и двата вида, а 
чрез командата HATCH се създава само неасоциативна щриховка. 
Асоциативната щриховка е свързана с границите си и при тяхната 
промяна автоматично се променя, докато неасоциативната не е 
свързана: 

 
а) начална щриховка      б) асоциативна       в) неасоциативна  

Фиг. 1.1 
Използват се три стила на щриховане : 

нормален (normal)- щриховат се всички обекти вградени в дадените 
граници; 
външен (outer) - щрихова само площа между двете най-външни граници 
и следващата вътрешна; 
игнориращ (ignore) - защрихова всичко в рамките на най-външните 
граници, игнорирайки вътрешните. 

 
а) нормален         б) външен      в) игнориращ 

Фиг. 1.2 
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Стиловете се управляват чрез подменюто Advanced Option от 
диалоговия прозорец Boundary Hatch. 
command: Hatch 
Pattern or name -  предоставя възможност за въвеждане на 
предварително дефинирано име на щриховката; 
? -  изважда списък от имената на съществуващите щриховки, 
придружени с описания; 
Solid - твърдо защриховане на дадена област; 
User defined - създава дефинирана от потребителя решетка от двойна 
щриховка в зависимост от отговорите на следните въпроси: 
Angle for crosshatch lines <0> - ъгъл между линиите съставляващи 
двойната щриховка; 
Spacing between lines <1.00> - разстояние между линиите; 
Doble hatch area? <N> - двойна щриховка Да/Не. 
Чрез HATCH могат да се щриховат и отворени площи, но трябва да се 
има предвид, че мястото, където площта е отворена няма да има 
щриховка. 

 
Фиг. 1.3 

command: BHATCH - извиква диалоговия прозорец Boundary Hatch, чрез 
който с управляват всички параметри на щриховката, посочват се 
границите за защриховане и др. 
 

 
Фиг. 1.4 
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 ОРАЗМЕРЯВАНЕ 

 
AutoCAD разполага с всички нужни инструменти за оразмеряване. 

Също така съдържа и вградени стилове на размерите по ISO, ANSI, DIN 
и др. стандарти. 
 

1. Линейно оразмеряване (DIMLINEAR) 
 Функционален бутон  
 Команден ред: DIMLINEAR 
 Меню: Dimension Linear 

Създава линейни размери. Изисква да се зададат начална и 
крайна точка или да се избере обект. За да се избере обект е нужно да 
се щракне с десния бутон на мишката и да се избере обект. 
 
Command: DIMLINEAR 
Specify first extension line origin or <select object>: - начална точка или 
обект 
Specify second extension line origin: - крайна точка 
Specify dimension line location or – позиция на размерната линия 
[Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]:  
Dimension text = 54 – изчисленото от AutoCAD разстояние 
 

- Mtext – поставя текст преди или след размерната стойност 
- Text – променя размерния текст 
- Angle – променя ъгъла на размерния текст 
- Horizontal – размера е хоризонтален 
- Vertical – размера е вертикален 
- Rotated – завъртане на размера под въведен ъгъл 

 
Командата изчислява разстоянието между двете странични линии 

(линия 1 и линия 2 фиг.1.1 а) на размера! За наклонени линии се 
използва командата  DIMALIGNED която изчислява разстоянието между 
координатите на началната и крайната точка. 

 
а)     б)            в)  г) 

Фиг. 1.1 
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2. Наклонено оразмеряване (DIMALIGNED) 
 Функционален бутон  
 Команден ред: DIMALIGNED 
 Меню: Dimension Aligned 

Командата е аналогична на предишната (DIMLINEAR) с тази 
разлика, че винаги изчислява разстоянието като разлика между 
координатите на началната и крайната точка (фиг.1.1 б). 
 
Command: DIMALIGNED 
Specify first extension line origin or <select object>: - указване начална 
точка или обект 
Specify second extension line origin: - крайна точка 
Specify dimension line location or – позиция на размера 
[Mtext/Text/Angle]: 
Dimension text = 12 
 

3. Оразмеряване на радиус (DIMRADIUS) 
 Функционален бутон  
 Команден ред: DIMRADIUS 
 Меню: Dimension Radius 

 Служи за оразмеряване на дъги или окръжности (фиг.1.1 в) 
автоматично поставя “R” преди стойността на радиуса. 
 
Command: DIMRADIUS 
Select arc or circle: - избор на дъга или окръжност 
Dimension text = 15  
Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]: 
 

4. Оразмеряване на диаметър (DIMDIAMETER) 
 Функционален бутон  
 Команден ред: DIMDIAMETER 
 Меню: Dimension Diameter 

Оразмерява диаметър на дъга или окръжност, като автоматично 
поставя знака за диаметър “∅” преди размерната стойност (фиг.1.1 в). 
 
Command: DIMDIAMETER 
Select arc or circle: - посочваме дъга или окръжност 
Dimension text = 30 
Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]: 
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5. Оразмеряване на ъгъл (DIMANGULAR) 
 Функционален бутон  
 Команден ред: DIMANGULAR 
 Меню: Dimension Diameter 

Служи за оразмеряване на ъгли на дъги, окръжности или между 
две линии (фиг.1.1 г). 
 
Command: DIMANGULAR 
Select arc, circle, line, or <specify vertex>: - избор на обект (дъга, 
окръжност или линии) 
Select second line: - втора линия или крайна точка на ъгъла 
Specify dimension arc line location or [Mtext/Text/Angle]: - позиция на 
размера 
Dimension text = 138 
 

6. Бързо оразмеряване (QDIM) 
 Функционален бутон  
 Команден ред: QDIM 
 Меню: Dimension Quick Dimension 

Използва се за бързо създаване на серия от размери. Тази 
команда практически се използва за създаване на серия от базови 
размери , продължени размери или за оразмеряване на серия от 
окръжности и дъги (фиг.6.1).  
 
Command: QDIM 
Select geometry to dimension: 1 found – линия 1 
Select geometry to dimension: 1 found, 2 total – линия 2 
Select geometry to dimension: 1 found, 3 total – линия 3 
Select geometry to dimension: 1 found, 4 total – линия 4 
Select geometry to dimension: 1 found, 5 total – линия 5 
Select geometry to dimension: ↵ 
Specify dimension line position, or – позиция на размера 
[Continuous/Staggered/Baseline/Ordinate/Radius/Diameter/datumPoint/Edit]  
<Continuous>: 
 

- Continuous – продължен размер 
- Staggered – шахматно разположение на размерите 
- Baseline – оразмеряване спрямо базова линия 
- Ordinate – ординатно оразмеряване 
- Radius – оразмеряване на радиуси (при дъги или окръжности) 
- Diameter - оразмеряване на диаметри (при дъги или окръжности) 
- datumPoint – нова базова точка 
- Edit – добавяне или премахване на размерна точка 
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* Първия размер (41.8) е съсдаден предварително! 

 
Фиг. 6.1 

7. Базово оразмеряване (DIMBASELINE) 
 Функционален бутон  
 Команден ред: DIMBASELINE 
 Меню: Dimension BaseLine 

Продължава линеен, ъглов или ординатен размер от базовата 
линия на предишния или избрания размер (фиг.7.1 а) като автоматично 
измества всеки следващ размер. Посочват се само крайните точки! 
 
Command: DIMBASELINE 
Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>: 
Dimension text = 51.73 
Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>: 
Dimension text = 72.72 
Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>: 
Dimension text = 99.33 
Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>: ↵ 
 

 
а)     б) 

Фиг. 7.1 
 

8. Продължено оразмеряване (DIMCONTINUE) 
 Функционален бутон  
 Команден ред: DIMCONTINUE 
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 Меню: Dimension Continue 
Продължава линеен, ъглов или ординатен размер от втората 

линия на предишния или избрания размер (фиг.7.1 б) като запазва 
позицията на следващите размери подравнена. Посочват се само 
крайните точки! 
 
Command: DIMCONTINUE 
Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>: 
Dimension text = 8.25 
Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>: 
Dimension text = 20.99 
Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>: 
Dimension text = 26.61 
Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>: 
 

9. Бърз водач (QLEADER) 
 Функционален бутон  
 Команден ред: QLEADER 
 Меню: Dimension Leader 

Създава водач и забележка (фиг.9.1) 
 
Command: QLEADER 
Specify first leader point, or [Settings] <Settings>: - начална точка или 
настройки. Възможно да се променя вида на началото на водача 
(стрелка, точка или др.), вида на забележката (текст, допуск и др.), бр. на 
точките образуващи водача и др. (фиг.9.2, фиг.9.3) 
Specify next point: - следваща точка 
Specify next point: - следваща точка 
Specify text width <0>: -широчина на текста 
Enter first line of annotation text <Mtext>: Коментар 
Enter next line of annotation text: ↵ - [ENTER] за край 
 

 
Фиг. 9.1 
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Фиг. 9.2 

 
1- Опции за запитване за широчина на текста, винаги ляво 

подравняване или текст в рамка ако вида на забележката е от вид 
Mtext 

2- Вид на забележката: 
- Текст 
- Копие на обект (блок, допуск или текст) 
- Допуск 
- Блок 
- Няма 

 

 
Фиг. 9.3 

 
1- Вид на началото (стрелка, точка и т.н.) 
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2- Вид на наклона на първия сегмент: 
- произволен ъгъл 
- хоризонтален 
- 90° 
- 45° 
- 30° 
- 15° 

3- Вид на наклона на втория сегмент (виж. 2) 
4- Максимален брой точки съставящи водача 
5- Без ограничение на броя на точките съставящи водача 
6- Вид на линията на водача (права или плавна крива) 

 
 Полето “Attachment” служи за настройка на позицията на текста. 

10. Допуск (TOLERANCE) 
 Функционален бутон  
 Команден ред: TOLERANCE 
 Меню: Dimension Tolerance... 

Създава рамка с информация за геометричен допуск (фиг.10.2 а). 
След въвеждане на командата се появява диалоговия прозорец на 
фиг.10.1. 

 
Фиг. 10.1 

 
1- въвежда символа за диаметър 
2- поле в което се въвежда стойността на допуска 
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3- Буквено означение на базата за която се отнася допуска 
 

При щракване в полето “Sym” се появява диалогов прозорец с всички 
символи за отклонение от кръглост, успоредност и т.н. При щракване в 
полето след стойността на допуска се появява друг прозорец със 
символите за обозначаване от какво зависи допускът (фиг.10.2а). При 
попълване само на полето “Datum Indentifer” със символ (буквено 
означение) съответния символ се появява на чертежа ограден от 
квадрат (с добавяне на линия и запълнена триъгълна основа се 
получава символа за обозначаване на база.  

 
а)    б) 

Фиг. 10.2 

11. Маркиране на центрите на дъги или окръжности (DIMCENTER) 
 Функционален бутон  
 Команден ред: DIMCENTER 
 Меню: Dimension Center Mark 

Поставя маркер в центъра на съществуваща дъга или окръжност 
(фиг.10.2 б) 
 
Command: DIMCENTER 
Select arc or circle: - посочете дъга или окръжност 
 

12. Стил на размерите (DIMSTYLE) 
 Функционален бутон  
 Команден ред: DIMSTYLE 
 Меню: Dimension Style... 

Дефинира, модифицира или създава нов вид стил на размерите. 
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Фиг. 12.1 

 
1- списък на наличните размерни стилове 
2- примерно показване на вида на размерния стил 
3- прави маркирания стил текущ 
4- създава нов стил 
5- модифицира вече създаден стил временно 
6- модифицира съществуващ стил трайно 
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 БЛОКОВЕ 

1. Използване на блокове 
Блоковете са обекти, които могат да обединят в себе си много други 

обекти в един. Блоковете могат да бъдат вмъквани, завъртани, 
мащабирани и копирани многократно. Те могат да се разпаднат на 
съставните си обекти, които да се променят и отново да се дефинират в 
блок. Промяната на съдържанието на блока води до промяна на всички 
такива блокове вмъкнати в чертежа. 

Блоковете са обекти, използването на които води до ускоряване на 
процеса на документиране и обработка на чертежа. Те могат да бъдат 
използвани за създаване на стандартни библиотеки от графични 
символи, компоненти и стандартни елементи (например болтове, гайки, 
лагери и др.) 

2. Създаване на блокове 
 Функционален бутон  
 Команден ред: Block 
 Меню: Draw Block/Make 

 След въвеждането на командата се появява диалоговия прозорец – 
фиг.2.1 
 

 
Фиг. 2.1 

1- Име на блока 
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2- Избор на обектите които образуват блока 
3- Бърза селекция на обекти по зададени критерий 
4- Обектите които съставят блока се запазват след създаването му 
5- Обектите се преобразуват в блок 
6- Обектите се изтриват 
7- Икона на блока (умалено изображение на блока) 
8- Избор на мерни единици за блока 
9- Текстово (пояснително) описание на блока 
10-  Създава икона на блока от геометрията му 
11-  Не включва икона в блока 
12-  Ръчно задаване на базова точка на вмъкване на блока 
13-  Задаване на базова точка чрез мишката 

 

3. Вмъкване на блокове 
 Функционален бутон  
 Команден ред: Insert 
 Меню: Insert Block 

  След извикване на командата се появява диалоговия прозорец на 
фиг.3.1 
 

 
Фиг. 3.1 

1- Избор на име на блока който ще вмъкваме в чертежа 
2- Избор на блок от файл 
3- Завъртане на блока след вмъкване с помощта на мишката 
4- Ръчно указване на ъгъла на завъртане след вмъкването на блока 
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5- Увеличаване на блока по ос Х 
6- Увеличаване на блока по ос Y 
7- Увеличаване на блока по ос Z 
8- Еднакво увеличаване на блока по трите оси ката се взема 

стойността на Х 
9- Разпада блока и вмъква отделни обекти от него 
10-  Ръчно задаване на координатите на вмъкване на блока 
11-  Задаване на координатите на вмъкване чрез мишката 

 

 
а)  б)  в) 

Фиг. 3.2 
 На фиг.3.2а е показан примерен блок (винт) в оригинални размери, а на 
фиг.3.2б блока е увеличен по направление на ос Y с 2, и на фиг.3.2в 
увеличени само по ос Х с 1,5. 
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 ПРИМЕР 

 
Детайла за пример (фиг.4.7) е симетричен за това ще изчертаем само 

едната част и ще направим огледален образ за да получим цялостен 
детайл. Тъй като детайла е с много малки размери ще трябва да 
увеличим чертожната област с командата ZOOM и след като начертаем 
детайла ще го увеличим в мащаб 3:1. 
 

1.  Дефиниране границите на чертежа 
Началото на координатната система е 0,0 и горния десен ъгъл е с 

координати 420,297 – формат A3: 
 
Command: LIMITS 
Reset Model space limits: 
Specify lower left corner or [ON/OFF] <0.0000,0.0000>: ↵ 
Specify upper right corner <420.0000,297.0000>: ↵ 
 

2. Дефиниране на необходимите слоевете 
Необходими са ни 5 слоя: 

1- Default – слоя в който ще чертаем – цвят черен, непрекъсната линия 
с дебелина 0.3 мм. 

2- Base Line – слой за базови и осови линии – цвят син, прекъсната 
линия с дебелина 0.09 мм. 

3- Dimеnsion – слой за размерните линии – цвят червен, непрекъсната 
линия с дебелина 0.09 мм. 

4- Text – слой за пояснителен текст и таблици – цвят зелен, 
непрекъсната линия с дебелина 0.09 мм. 

5- Hatch – слоя за щриховка – цвят жълт, непрекъсната линия с 
дебелина 0.09 мм. 

 

3. Построяване на чертежа 
Започваме с построяването на осова линия, началните и координати 

избираме произволно. Правим слоя Base Line активен и построяваме 
осова линия: 
 
Command: LINE 
Specify first point: 40,98 – начало на осовата линия 
Specify next point or [Undo]: @200,0 – дължина на линията 200 
Specify next point or [Undo]: ↵ - клавиш [ENTER] (за край) 
 Сменяме слоя с Default (слоя за чертане) и започваме изчертаването на 
горната част на детайла: 
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Command: LINE 
Specify first point: 52,98 
Specify next point or [Undo]: @0,6 
Specify next point or [Undo]: @3,0 
Specify next point or [Close/Undo]: @0,-0.1 
Specify next point or [Close/Undo]: @2,0 
Specify next point or [Close/Undo]: @0,0.6 
Specify next point or [Close/Undo]: @4,0 
Specify next point or [Close/Undo]: @0,6.5 
Specify next point or [Close/Undo]: @11,0 
Specify next point or [Close/Undo]: @0,-5 
Specify next point or [Close/Undo]: @10,0 
Specify next point or [Close/Undo]: @0,-0.5 
Specify next point or [Close/Undo]: @10,0 
Specify next point or [Close/Undo]: @0,-1 
Specify next point or [Close/Undo]: @5,0 
Specify next point or [Close/Undo]: @0,-0.6 
Specify next point or [Close/Undo]: @2,0 
Specify next point or [Close/Undo]: @0,0.1 
Specify next point or [Close/Undo]: @5,0 
Specify next point or [Close/Undo]: @0,-6 
Specify next point or [Close/Undo]: ↵ 
 
 Само с една команда LINE горната част e оформена (Фиг. ).  
 

 
Фиг. 3.1 

Следва направата на фаските и закръгленията: 
 Променяме размера на фаските на 0.2 мм и посочваме линия 1 след 
това линия 2. По същия начин продължаваме от ляво на дясно да 
правим всички фаски 0.2 x 45°: 
 
Command: CHAMFER 
(TRIM mode) Current chamfer Dist1 = 10.0000, Dist2 = 10.0000 
Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]: A 
Specify chamfer length on the first line <20.0000>: 0.2–дължина на фаската 
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Specify chamfer angle from the first line <0>: 45 – наклон на фаската 
Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]: - линия 1 
Select second line: - посочваме линия 2 
 
Command: CHAMFER 
(TRIM mode) Current chamfer Length = 0.2000, Angle = 45 
Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]: - линия 4 
Select second line: - линия 5 
 
Command: CHAMFER 
(TRIM mode) Current chamfer Length = 0.2000, Angle = 45 
Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]: - линия 9 
Select second line: - линия 10 
 
Command: CHAMFER 
(TRIM mode) Current chamfer Length = 0.2000, Angle = 45 
Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]: - линия 11 
Select second line: - линия 12 
 
Command: CHAMFER 
(TRIM mode) Current chamfer Length = 0.2000, Angle = 45 
Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]: - линия 13 
Select second line: - линия 14 
 
Command: CHAMFER 
(TRIM mode) Current chamfer Length = 0.2000, Angle = 45 
Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]: - линия 16 
Select second line: - линия 17 
 
 Имаме две фаски 0.5 x 45°. За това променяме размера на 0.5 мм: 
 
Command: CHAMFER 
(TRIM mode) Current chamfer Length = 0.2000, Angle = 45 
Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]: A 
Specify chamfer length on the first line <0.2000>: 0.5 
Specify chamfer angle from the first line <0>: 45 
Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]: - линия 6 
Select second line: - линия 7 
 
Command: CHAMFER 
(TRIM mode) Current chamfer Length = 0.5000, Angle = 45 
Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]: - линия 7 
Select second line: - линия 8 
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Следват няколко закръгления с радиус 0.2мм. Въвеждаме 
командата FILLET и променяме радиуса на 0.2мм, методиката е същата 
както при направата на фаските: 
 
Command: FILLET 
Current settings: Mode = TRIM, Radius = 10.0000 
Select first object or [Polyline/Radius/Trim]: R 
Specify fillet radius <10.0000>: 0.2 
Select first object or [Polyline/Radius/Trim]: - линия 3 
Select second object: - линия 4 
 
Command: FILLET 
Current settings: Mode = TRIM, Radius = 0.2000 
Select first object or [Polyline/Radius/Trim]: - линия 5 
Select second object: - линия 6 
 
Command: FILLET 
Current settings: Mode = TRIM, Radius = 0.2000 
Select first object or [Polyline/Radius/Trim]: - линия 8 
Select second object: - линия 9 
 
Command: FILLET 
Current settings: Mode = TRIM, Radius = 0.2000 
Select first object or [Polyline/Radius/Trim]: - линия 10 
Select second object: - линия 11 
 
Command: FILLET 
Current settings: Mode = TRIM, Radius = 0.2000 
Select first object or [Polyline/Radius/Trim]: - линия 12 
Select second object: - линия 13 
 
Command: FILLET 
Current settings: Mode = TRIM, Radius = 0.2000 
Select first object or [Polyline/Radius/Trim]: - линия 14 
Select second object: - линия 15 
  

Следва да построим линията на зацепване на зъбното колело и 
основата на зъба в полуразрез. Преминаваме в слоя Base Line и 
построяваме линията на зацепване: 
 
Command: LINE 
Specify first point: 61,110 
Specify next point or [Undo]: 72,110 
Specify next point or [Undo]: ↵ 
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Отново се връщаме в слоя Default и изчертаваме линията на 

основата на зъба: 
 
Command: LINE 
Specify first point: 61,108 
Specify next point or [Undo]: 72,108 
Specify next point or [Undo]: ↵ 
 

Горната част на детайла е завършена (фиг. ). Сега трябва да 
направим огледален образ на вече начертаното. Въвеждаме командата 
MIRROR и ограждаме начертаното: 

 
Фиг. 3.2 

Command: MIRROR 
Select objects: - ограждаме начертаното 
Specify opposite corner: 35 found – намерени са 35 обекти 
Select objects: ↵ - край на избора на обекти 
Specify first point of mirror line:  - указваме началото на огледалната 
линия. Посочваме точка от осовата линия. 
Specify second point of mirror line: - показваме втора точка лежаща на 
осовата линия спрямо която желаем да направим огледалния образ. 
Delete source objects? [Yes/No] <N>: ↵ <N> потвърждаваме, че не 
желаем оригиналните обекти да бъдат изтрити. 
  
 След изпълнението на командата се получава общия вид на вала 
(Фиг.3.3 ) 
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Фиг. 3.3 

Следва да направим ръбовете на стъпалата на вала и фаските. 
Тъй като незнаем координатите на ръбовете на фаските увеличаваме 
чертежа с командата ZOOM <Real Time> (в реално време) до толкова, 
че да се виждат точките които трябва да свържем за да образуваме 
стъпалата. Включваме OSNAP∗ - прехващане на обекти (намира се в 
реда на състоянието или клавиш F3), въвеждаме командата LINE и 
доближаваме курсора до точката откъдето ще започнем да свързваме 
ръбовете. AutoCAD автоматично прехваща координатите на тази точка 
(Фиг. ) и можем да ги видим в реда на състоянието. AutoCAD 2002 също 
така показва перпендикулярна прекъсната линия по която ако се движим 
ще попаднем точно на срещулежащата точка от ръба която трябва да 
свържем. Сега можем просто да щракнем за да използваме 
координатите на тази точка за начало на линия или да ги въведем 
ръчно. И така свързваме всички точки с линии който образуват ръбове: 

 
Фиг. 3.4 

Command: LINE 
Specify first point: 52.2,104 
Specify next point or [Undo]: 52.2,92 
Specify next point or [Undo]: ↵ 
                                                 
∗ Може да се настройва кои точки да прихваща автоматично AutoCAD 
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Command: LINE  
Specify first point: 55,103.9 
Specify next point or [Undo]: 55,92.1 
Specify next point or [Undo]: ↵ 
 
Command: LINE 
Specify first point: 57,104.1 
Specify next point or [Undo]: 57,91.9 
Specify next point or [Undo]: ↵ 
 
Command: LINE 
Specify first point: 57.2,104.5 
Specify next point or [Undo]: 57.2,91.5 
Specify next point or [Undo]: ↵ 
 
Command: LINE 
Specify first point: 61,104.7 
Specify next point or [Undo]: 61,91.3 
Specify next point or [Undo]: ↵ 
 
 Сега достигаме до ръбовете на фаските на зъбното колело но ще 
трябва да ги прескочим тъй като там имаме полуразрез и линиите не са 
от край до край! 
  
Command: LINE 
Specify first point: 72,106.2 
Specify next point or [Undo]: 72,89.8 
Specify next point or [Undo]: ↵ 
 
Command: LINE 
Specify first point: 81.8,106 
Specify next point or [Undo]: 91.8,90 
Specify next point or [Undo]: ↵ 
 
Command: LINE 
Specify first point: 82,105.8 
Specify next point or [Undo]: 82,90.2 
Specify next point or [Undo]: 
 
Command: LINE 
Specify first point: 91.8,105.5 
Specify next point or [Undo]: 91.8,90.5 
Specify next point or [Undo]: 
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Command: LINE 
Specify first point: 92,104.7 
Specify next point or [Undo]: 92,91.3 
Specify next point or [Undo]: ↵ 
 
Command: LINE 
Specify first point: 96.8,104.5 
Specify next point or [Undo]: 96.8,91.5 
Specify next point or [Undo]: ↵ 
 
Command: LINE 
Specify first point: 97,104.1 
Specify next point or [Undo]: 97,91.9 
Specify next point or [Undo]: ↵ 
 
Command: LINE 
Specify first point: 99,103.9 
Specify next point or [Undo]: 99,92.1 
Specify next point or [Undo]: ↵ 
 
Command: LINE 
Specify first point: 103.8,104 
Specify next point or [Undo]: 103.8,92 
Specify next point or [Undo]: ↵ 
 
 След завършване чертежа трябва да изглежда както на фиг.3.5. 

 
Фиг. 3.5 

 Следващото което трябва да направим е да построим шпонковия канал. 
Тъй като знаем размерите и положението й можем да изчислим центъра 
на дъгата (спрямо нашата осова линия) на която после ще построим 
огледален образ и ще свържем краищата на дъгите с линии за да 
получим шпонковия канал: 
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Command: ARC  
Specify start point of arc or [Center]: c 
Specify center point of arc: 85,98 
Specify start point of arc: 85,100 
Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: 85,96 
 
 Построяваме огледален образ на вече получената дъга като изчислим 
координатата X на осовата линия спрямо която ще образуваме 
огледален образ (в нашия случай тя е X=87): 
 
Command: MIRROR 
Select objects: 1 found – посочваме дъгата 
Select objects: ↵ 
Specify first point of mirror line: 87,98 
Specify second point of mirror line: 87,120 
Delete source objects? [Yes/No] <N>: ↵ 
 
 Сега свързваме краищата на дъгите с линии както при образуването на 
ръбовете: 
  
Command: LINE  
Specify first point: 85,100 
Specify next point or [Undo]: 89,100 
Specify next point or [Undo]: ↵ 
 
Command: LINE 
Specify first point: 85,96 
Specify next point or [Undo]: 89,96 
Specify next point or [Undo]: ↵ 
 
 На Фиг.3.7 се вижда резултата. Следва да направим полуразреза в 
горната част на зъбното колело. За целта ще използваме командата 
SKETCH (свободно скициране) и ще построим крива линия която да 
пресича цялото зъбно колело: 
 
Command: SKETCH 
Record increment <1.0000>: - дължина на линейния сегмент 1 
Sketch.  Pen eXit Quit Record Erase Connect . <Pen down>  <Pen up> 
12 lines recorded. – кривата е разделена на 12 линии (в зависимост от 
вида на кривата може да се получат различен брой линии!) 
 Сега ще построим линиите на фаските които пропуснахме преди. Този 
път ще започнем от долната част на горе докато пресечем кривата която 
построихме преди малко: 
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Command: LINE 
Specify first point: 61.5,85 
Specify next point or [Undo]: 61.5,107 
Specify next point or [Undo]: ↵ 
 
Command: LINE  
Specify first point: 71.5,85 
Specify next point or [Undo]: 71.5,107 
Specify next point or [Undo]: ↵ 
 
 Резултата трябва да изглежда както на Фиг.3.6 а. 
Сега трябва да отрежем линийте на фаските до кривата и след това да 
изрежем частите от кривата които са извън зъбното колело. Въвеждаме 
командата TRIM: 
 

 
a)     б) 

Фиг. 3.6 
Command: TRIM 
Current settings: Projection=UCS, Edge=None 
Select cutting edges ... 
Select objects: 1 found – посочваме линия 5 
Select objects: 1 found, 2 total – посочваме линия 4 
Select objects: ↵ 
Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: -линия 8 
Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: -линия 2 
Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: ↵ 
 
 Отрязване на кривата излизаща от зъбното колело: 
 
Command: TRIM 
Current settings: Projection=UCS, Edge=None 
Select cutting edges ... 
Select objects: 1 found – посочваме линия 6 
Select objects: 1 found, 2 total – посочваме линия 1 
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Select objects: ↵ 
Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: -линия 3 
Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: -линия 7 
Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: ↵ 
 
 Остава да направим щриховката на полуразреза. Преминаваме в слой 
Hatch и въвеждаме командата BHATCH. След което се появява 
диалоговия прозорец за щриховане тук е нужно да променим 
параметъра “Scale” на 0.25 защото нашия детайл е много малък и 
подразбиращата се щриховка е прекалено голяма. Щракваме на бутона 
“Pick Points” (избор на точки) и посочваме точка вътре в областта която 
ще щриховаме. 
 
Command: BHATCH 
Select internal point: Selecting everything... 
Selecting everything visible... 
Analyzing the selected data... 
Analyzing internal islands... 
Select internal point: ↵ 
 
 Чертежа трябва да изглежда вече както на Фиг.3.7. 

 
Фиг. 3.7 

Имаме да начертаем един разрез на стъпалото с шпонковия канал 
и един изнесен елемент.  Започваме с изчертаването на разреза на 
стъпалото. Преминаваме в слой Base Line и построяваме осовите линий 
линии на окръжността. Избираме си произволен център (в случая  
60,64). Изчертаваме осовите линии: 
 
Command: LINE  
Specify first point: 50,64 
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Specify next point or [Undo]: @20,0 
Specify next point or [Undo]: ↵ 
 
Command: LINE  
Specify first point: 60,74 
Specify next point or [Undo]: @0,-20 
Specify next point or [Undo]: ↵ 
 
 Връщаме се в Default слойя, и изчертаваме окръжност с диаметър 
15мм.: 
 
Command: CIRCLE  
Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 60,64 
Specify radius of circle or [Diameter]: D 
Specify diameter of circle: 15 
 

Започваме да изчертаваме шпонковия канал като изчисляваме 
координатите на една точка от него по желание (в случая 58,68.5). 
Отново двете стени (линии) на шпонковия канал трябва да пресекат 
окръжността (Фиг.3.8)! 
 

 
Фиг. 3.8 

Command: LINE 
Specify first point: 58,68.5 
Specify next point or [Undo]: @4,0 
Specify next point or [Undo]: @0,10 
Specify next point or [Close/Undo]: ↵ 
 
Command: LINE 
Specify first point: 58,68.5 
Specify next point or [Undo]: @0,10 
Specify next point or [Undo]: ↵ 
 
Трябва да отрежем излишните части от отсечките по известния вече 
начин:  
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Command: TRIM 
Current settings: Projection=UCS, Edge=None 
Select cutting edges ... 
Select objects: 1 found – посочваме окръжността 3 
Select objects: ↵ 
Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: -линия 1 
Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: -линия 2 
Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: 
 
 Шпонковия канал има две закръгления по 0.2мм: 
 
Command: FILLET 
Current settings: Mode = TRIM, Radius = 0.2000 
Select first object or [Polyline/Radius/Trim]: - посочваме линия 1 
Select second object: - посочваме линия 4 
 
Command: FILLET 
Current settings: Mode = TRIM, Radius = 0.2000 
Select first object or [Polyline/Radius/Trim]: - посочваме линия 2 
Select second object: - посочваме линия 4 
 

Следва да щриховаме останалата част от окръжността. За целта 
преминаваме в слой Hatch, въвеждаме командата BHATCH избираме 
наклонена щриховка и променяме параметъра Scale на 0.25. Щракваме  
на бутона Select Objects и избираме: окръжността 3, линии 1,2,4 както и 
появилите се още две дъги след закръгленията (не е задължително да 
се посочват но има вероятност щриховката да влезе в част от 
шпонковия канал!): 
 
Command: BHATCH 
Select objects: 1 found – посочваме окръжността 3 
Select objects: 1 found, 2 total – линия 1 
Select objects: 1 found, 3 total – линия 2 
Select objects: 1 found, 4 total – линия 4 
Select objects: 1 found, 5 total – едната дъга от едното закръгление 
Select objects: 1 found, 6 total – дъгата от другото закръгление 
Select objects: ↵ 
 

Накрая трябва да се получи Фиг.3.9 а. За изнесения елемент ще 
копираме вече готова част от чертежа като я оградим с мишката и 
допълнително щракнем на четирите големи линии тъй като чрез 
ограждане AutoCAD маркира само фаската и закръглението. За 
копирането можем да използваме командата COPY или от меню Edit
Copy и след това Edit Paste като и при двата случая избираме  
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свободно място от чертожната област (Фиг.3.9 б). Отново ще 
използваме командата SKETCH (свободно скициране) за да построим 
крива която да пресича изцяло всички “дълги” линии и отрязваме 
излишните части като предишните случай (Фиг.3.9 в). 

 
а)     б)     в) 

Фиг. 3.9 
 Сега можем оразмерим детайла но тъй като е много малък стрелките на 
размерните линии ще изглеждат много големи но AutoCAD автоматично 
ще покаже размера на отсечките закръгленията и т.н. За това ще 
мащабираме чертежа в мащаб 3:1 за целта въвеждаме командата 
SCALE и ограждаме всичко начертано до момента: 
 
 
Command: SCALE 
Select objects: Specify opposite corner: 136 found – намерени са 136 
обекта 
Select objects: ↵ 
Specify base point: 52,98 – началната точка от която започнахме да 
чертаем 
Specify scale factor or [Reference]: 3 – мащабираме 3:1 
 

4.  Оразмеряване на чертежа 
Ще започнем оразмеряването от ляво на дясно. Въвеждаме 

командата DIMLINEAR и ще използваме същия метод за определяне на 
координатите на точките както при свързването на ръбовете когато 
доближим курсора то точката (началото на отсечката която ще 
оразмеряваме) AutoCAD автоматично ще я маркира и чрез щракване на 
мишката ще укажем на AutoCAD да използва нейните координати за 
начало на размерната линия фиг.4.1 а. Следва да укажем крайна точка 
на отсечката по същия начин. Както се вижда от фиг.4.1 б се получава 
наклонена отсечка което не изглежда достоверно но ако изтеглим 
курсора надолу или нагоре AutoCAD ще използва разликата между 
координатите X на двете точки за размер и обратно ако изтеглим 



©2003 by ПБПSoft 2D моделиране с AutoCAD 2002  83 
 

курсора наляво или надясно AutoCAD ще използва разликата между 
координатите Y на двете точки. И така изтегляме курсора надолу 
(фиг.4.1 в) до позицията на която желаем да се появи размера. Но преди 
да щракнем за да завършим оразмеряването виждаме, че размера който 
AutoCAD показва е 9мм, а знаем, че той трябва да е 3мм (това се 
получава поради факта, че мащабирахме чертежа в мащаб 3:1 – това е 
един от недостатъците на AutoCAD. При намаляване на чертежи 
примерно в мащаб 1:4 може да се укаже AutoCAD автоматично да 
завишава размерите с x1,x2 и т.н.). За да променим този размер 
въвеждаме “T” (за промяна на размерния текст) и въвеждаме 
действителния 3мм (показвания от АutoCAD разделен на 3). 

 
а)    б)    в) 

Фиг. 4.1 
 
Command: DIMLINEAR 
Specify first extension line origin or <select object>: - посочваме точката на 
фиг.4.1а. 
Specify second extension line origin: - точката на фиг.4.1б. 
Specify dimension line location or 
[Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]: T 
Enter dimension text <9>: 3 – променяме размера от 9 на 3 мм. 
Specify dimension line location or – щракваме за да позиционираме 
размерната линия. 
[Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]: 
Dimension text = 9 
 
 Следват няколко размера които имат обща базова линия (първата 
линия на размера който направихме преди малко) и е уместно да 
използваме командата DIMBASELINE (оразмеряване спрямо базова 
линия). След въвеждането на командата AutoCAD автоматично 
използва първата линия на предишния размер за базова (Фиг.4.2 а – 1), 
също така можем да изберем и друга за базова), размерът автоматично 
се измества под предишния, а ние трябва да укажем само крайната 
точка на отсечката която ще оразмеряваме (фиг.4.2 а - 2). 
 
Command: DIMBASELINE 
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Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>: - точка 2 
Dimension text = 27 

 
 
 
 

 
 
 

а)      б) 
Фиг. 4.2 

При използване на командата DIMBASELINE обаче нямаме 
възможност да редактираме размерния текст! Затова маркираме 
размера и с дясно щракване на мишката избираме от появилото се 
меню “Properties”. Появява се диалогов прозорец в който променяме 
съдържането на полето “Text override” (фиг.4.2 б) с реалния размер 9 
мм. Продължаваме до края на детайла като на места ще се налага да 
използваме командата DIMCONTINUE която с сходна с DIMBASELINE но 
за разлика от нея за начало на размерната линия се използва крайната 
линия на предишния размер или избран такъв и другата разлика е, че 
новият размер не се измества надолу от предишния. 

 При оразмеряването на фаските трябва да въведем размерния 
текст ръчно и накрая “%%d” за символа “°” (градус). 
  За извеждане на знака за диаметър “∅” въвеждаме “%%c” 

4.1  Оразмеряване на закръгленията 
За оразмеряване на закръгленията ще използваме командата 

DIMRADIUS – изисква се да посочим обект дъга или окръжност. В случая 
трябва да посочим дъгите на закръгленията но тъй като те са много 
малки (0.2 мм) ще трябва да увеличим чертежа с командата ZOOM и 
след като посочим дъгата въвеждаме “Т” за да променим размерния 
текст (намаляваме го три пъти) и избираме къде да се позиционира 
размера (фиг.4.3). 
 
Command: DIMRADIUS 
Select arc or circle: - посочваме дъгата на закръглението 
Dimension text =0.6 
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Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]: T – за да променим 
размерния текст 
Enter dimension text <0.6>: 0.2 – променяме размерния текст 
Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]: - указваме позицията 
на размера. 
 

 
Фиг. 4.3 

4.2 Означаване на грапавост 
AutoCAD няма вграден знак за грапавост за това трябва да си 

начертаем такъв. На фиг.4.4 а е показано как се чертае знак за 
грапавост по БДС 2.313-80 като h е големината на шрифта. В нашия 
случай h=2.5 mm, следователно за да определим размерите на 
отсечките трябва да пресметнем тяхната  дължина: 

- малката страна: mm889,2
)30cos(

5,2
=

°
 

- голямата страна: mm04,7
)30cos(
4,15,2.3
=

°
−  

Избираме си произволна точка за основата на символа и го изчертаваме 
 
Command: LINE  
Specify first point: 50,130 
Specify next point or [Undo]: @7.04<60 
Specify next point or [Undo]: 
 
Command: LINE 
Specify first point: 50,130 
Specify next point or [Undo]: @2.889<120 
Specify next point or [Undo]: @10,0 
Specify next point or [Close/Undo]: 
 
Отрязваме излишната част по известния начин . Тъй като всичките 
грапавости са Ra1,25 въвеждаме текст “1.25” и го долепяме до горната 
страна на знака (фиг.4.4 б). Сега трябва да го копираме на местата 
където трябва да означим грапавост. 
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a)      б) 

Фиг. 4.4 

4.3 Допуски на формата 
Имаме два допуска за отклонение на формата. Въвеждаме 

командата TOLERANCE и се появява диалоговия прозорец на фиг. а в 
поле “Sym” (1) избираме желания знак, в поле “Tolerance 1” (2) 
въвеждаме допуска и в поле “Datum 1” (3) означението на базата. В 
резултат получаваме обекта на фиг.4.5 б който поставяме на желаното 
място. Обекта го свързваме с повърхността за която се допуска с т.нар. 
“Водач” QLEADER. 

• Има и друг начин чрез водач с вид на забележката “Допуск” 
(Tolerance). След построяване на водача автоматично се почвява 
диалоговия прозорец за допуски и AutoCAD автомачино свързва  
допуска с водача. 
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а)        б) 

Фиг. 4.5 

4.4 Означаване на базата, разреза и изнесения елемент 

4.4.1 Построяване на символа за база 
За да направим символа за означение на базата въвеждаме 

отново командата TOLERANCE но попълваме само полето “Datum 
Identifer” с символа за дадената база в случая “А” в резултат се 
получава фиг.4.6 а. Начертаваме линия от средата на долната страна 
на квадрата, основата на символа за база представлява триъгълник 
които можем да построим чрез линии или тристранен полигон след 
което долепяме върха му до построената преди малко линия (фиг.4.6 б). 
Готовия символ го преместваме на осовата линия на детайла. 
 

 
а)  б) 
Фиг. 4.6 

4.4.2 Означаване на разреза 
За да построим означението ще трябва да построим една 

вертикална линия и да променим дебелината и на 0.30 мм. Използваме 
QLEADER за да построим стрелка към нея и добавяме текст “Б” над 
стрелката. Маркираме текста, стрелката и линията и ги позиционираме 
на желаното място. Остава да направим още едно копие от другата 
страна на детайла чрез копиране. 
 

4.4.3 Изнесен елемент 
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Построяваме окръжност около мястото и я свързваме с “водач” 
(QLEADER) над който поставяме съответното буквено означение. 
 

Буквени означения поставяме и над начертания разрез и 
изнесения елемент под детайла. Готовия чертеж трябва да изглежда 
като на фиг.4.7. 
 

 
Фиг. 4.7 

5. Основна таблица и технически изисквания 

5.1  Основна таблица 
Основната таблица я имаме като готов блок който ще вмъкнем в 

чертежа за целта преминаваме в слой Text и от меню Insert Block... и 
избираме файла с готовата рамка и основна таблица формат A3. 
Вмъкваме го в чертежа с координати 0,0. Маркираме целия чертеж и го 
позиционираме в рамката на чертежа. Следва да надпишем основната 
таблица. Надписването става чрез двойно щракване на полетата който 
желаем да надпишем. 
 

5.2 Таблица 
Отново ще трябва да изчертаем таблицата ръчно: 

 
Command: LINE 
Specify first point: 410,255 
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Specify next point or [Undo]: @-90,0 
Specify next point or [Undo]: @0,-115 
Specify next point or [Close/Undo]: @90,0 
Specify next point or [Close/Undo]: C 
 
Command: LINE 
Specify first point: 410,248 
Specify next point or [Undo]: @-90,0 
Specify next point or [Undo]: 
 
Command: LINE 
Specify first point: 410,241 
Specify next point or [Undo]: @-90,0 
Specify next point or [Undo]: 
 
Command: LINE 
Specify first point: 410,234 
Specify next point or [Undo]: @-70,0 
Specify next point or [Undo]: 
 
Command: LINE 
Specify first point: 410,224 
Specify next point or [Undo]: @-70,0 
Specify next point or [Undo]: 
 
Command: LINE 
Specify first point: 410,214 
Specify next point or [Undo]: @-70,0 
Specify next point or [Undo]: 
 
Command: LINE 
Specify first point: 410,204 
Specify next point or [Undo]: @-90,0 
Specify next point or [Undo]: 
 
Command: line 
Specify first point: 410,192 
Specify next point or [Undo]: @-90,0 
Specify next point or [Undo]: 
 
Command: LINE 
Specify first point: 410,180 
Specify next point or [Undo]: @-90,0 
Specify next point or [Undo]: 
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Command: LINE 
Specify first point: 410,168 
Specify next point or [Undo]: @-90,0 
Specify next point or [Undo]: 
 
Command: line 
Specify first point: 410,154 
Specify next point or [Undo]: @-90,0 
Specify next point or [Undo]: 
 
Command: LINE 
Specify first point: 390,255 
Specify next point or [Undo]: @0,-115 
Specify next point or [Undo]: 
 
Command: LINE 
Specify first point: 340,241 
Specify next point or [Undo]: 340,204 
Specify next point or [Undo]: 
 
   Попълването на таблицата става чрез командата TEXT като указваме 
откъде да започне той. 
 

5.3 Технически изисквания 
Използваме командата TEXT посочваме началото му и въвеждаме 

техническите изисквания. 
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