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Легенда 

PEDIT – Команда, която се изписва в командния ред 

Multiple  – Опция на команда, която се избира от командния ред при 

стартирана комадна 

CTRL+1 – Клавишна комбинация. Задържане на клавиша CTRL и 

натискане на клавиш 1 
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ЗА АВТОРА И КНИГАТА 
 

Здравей! Радвам се, че до теб 

достига моята е-книга. Аз съм 

Иван Цукев и съм строителен 

инженер. Управител съм на 

проектантско бюро „ЦУКЕВ“, в 

което изработваме проекти 

основно по части ВиК и 

строителни конструкции. 

През 2008 година стартирах 

блога за AutoCAD „CAD Тайни“, в 

който споделям трикове и уроци за AutoCAD, обикновено научени с 

много ровене, четене и изпробване по време на работата ни в 

проектирането. 

Блогът стана доста популярен и към момента, в който пиша това има 

над 10,000 имейл абоната и още повече следващи Фейсбук 

страницата. 

Когато създадох първият си курс AutoCAD Формула, бях наясно, че 

няма литература на български език, а има професионалисти, които 

търсят начини да подобрят ефективността си при работа с AutoCAD.  

Дори най-добрите книги бяха до голяма степен неразбираеми преводи 

с примери в инчове и футове. 

Това което не очаквах, беше големият глад към практическа 

информация. Не просто превод на ръководство, а реалното 

приложение на инструментите на AutoCAD с примери, съответстващи 

на българската практика и показани на чист български език. 

Очевидно хората се бяха уморили и от „професионални“ 

преподаватели, които знаят нещата само на теория, но не ги 

практикуват ежедневно и си вадят хляба не от практиката, а от 

преподаването. 



74 ТРИКА ЗА ЕФИКАСНА РАБОТА С AUTOCAD 

 

Aula.bg 6 

Хората харесаха нашите практични AutoCAD курсове и започнаха да 

търсят от нас други практични компютърни курсове – Revit, 3ds Max, 

Photoshop и т.н. 

Така създадохме онлайн учебен център AULA.BG, в който група топ 

експерти практици споделят познанията си. 

Тази книга е допълнение към курсовете по AutoCAD.  

През годините съм писал много статии за отделни инструменти, 

методи на работа и решения на проблеми в AutoCAD.  

Сега реших да ги събера в една е-книга, да ги актуализирам и допълня, 

за да може на едно място да се видят тези трикове. 

Тази книга е по-скоро справочник, отколкото свързани и 

последователни стъпки. За това препоръката ми е да я прочетете един 

път от край до край и след това да я използвате като справочник и да 

прескачате директно до „трика“, който искате да използвате. 

И не на последно място бих искал да благодаря на екипа от Аула и по 

специално на инж. Красимир Кръстев за изключително ценната му 

помощ при създаването и редакцията на тази книга и на Мария Балева 

за графичния дизайн на корицата. 
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1. 5 ГРЕШКИ, КОИТО ЩЕ ТЕ ИЗДАДАТ, ЧЕ СИ AUTOCAD 

АМАТЬОР 
 

Масово хората, които работят с 

AutoCAD са самоуки. Не знам дали 

защото няма подходящи курсове 

или литература, но фактът си е 

факт. Това води до понякога 

фрапиращи грешки, дори при хора, 

които от години работят с AutoCAD. 

 

Има няколко досадни грешки, 

които се правят от новаците в 

AutoCAD и много дразнят по-опитните. Когато се изпрати чертеж с 

такива грешки за информация или като подложка към друга 

специалност веднага може да лъсне колко много не знаеш в AutoCAD. 

Дори да си супер специалист, когато чертежът ти е калпав, изглеждаш 

като аматьор. 

 

Ето петте най-често срещани грешки. Казвам ги не за да дразня някой, 

че не знае, а за да ги избегне и да изглежда „по-професионално“, 

когато комуникира с колеги. 

 

 

1. Не използваш прилепвания (OSNAP) 

Когато не се използват прилепвания, отделните линии не са винаги 

добре свързани. Когато се гледа чертежа като цяло изглежда ОК, но 

когато се направи Zoom на даден елемент, изведнъж лъсват 

множество места, при които линиите не са свързани. 

 



74 ТРИКА ЗА ЕФИКАСНА РАБОТА С AUTOCAD 

 

Aula.bg 8 

Това води основно до два проблема. Първо, когато ползваш 

оразмерителни линии, не знаеш точно къде ще се прихванат, ако 

ъгълът ти не е ъгъл, а две линии. Следователно размерът, който се 

показва може да не е верен. Вторият проблем е ако се работи с колеги, 

които разчитат, че чертежът ти е верен и го ползват като своя 

подложка. Например, конструкторите често използват архитектурната 

подложка за да си направят модел на сградата и ако има неточности 

програмите за анализ дават грешки, които ръчно трябва да се оправят. 

 

2. Използваш модифициран стил Standard 

Независимо дали е за оразмерителни линии, текст или таблици, 

ползването на стил Standard трябва да е забранено със закон. Страшно 

много хора за по-лесно модифицират стила Standard и го ползват за 

чертежа си. Къде е проблема? Като се опиташ да копираш например 

текст с този стил в друг чертеж, там също има стил с име Standard. 

Твоите текстове приемат настройките на новия чертеж и като се 

преместят се „разхвърчават“ из целия чертеж. 

 

Дори с неистови мъки да си синхронизираш стила във всички файлове, 

то като пратиш файла си на колега и той копира нещо от него, 99% е 

сигурно че няма да изглежда добре. 

 

3. Слоеве ти са пълен хаос 

Изпращаш чертежа си на колега, той решава да „загаси“ стоя с 

оразмерителните линии, понеже не му трябва и … се изгася 

половината чертеж, но все пак една част от оразмерителните линии 

остават. Гарантирано ти лепват етикет „тая/тоя не може да чертае“. 
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4. Чертаеш не 1:1, а директно в мащаб 

Не знаеш как да ползваш layout - и и чертаеш детайлите си (или още 

по-лошо основния чертеж !?) директно в мащаб. Ползването на layout 

- и е задължително и е голямо облекчение при плотиране. Има един 

основен закон в AutoCAD и той е, че всичко, ама абсолютно всичко се 

чертае 1:1. 

 

5. Имаш обекти в слой „0“ (нула) 

Слой нула е специален слой. При прикрепване на XREF, слоя нула 

остава един за всички взаимно свързани файлове. Ако сложиш обекти 

в слой нула и те трябва да бъдат управлявани чрез мениджъра на 

слоеве, то когато ги промениш за единия файл, настройките 

рефлектират за всички файлове. Дори да не използваш XREF, твоите 

чертежи може да бъдат ползвани и закачани като XREF от други 

специалисти. 

 

Има едно правило, че слой нула се ползва само за закачване на XREF и 

за обекти, които влизат в блокове, но има и изключения. В крайна 

сметка в слой нула не трябва да има никакви обекти, освен ако е добре 

обмислено и аргументирано ползването му. Ползването му за такава 

идея издава, че човекът правил чертежа не познава добре AutoCAD. 
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2. 10 КЛАВИШИ ЗА БЪРЗ ДОСТЪП, КОИТО ИЗПОЛЗВАМ 

НАЙ-ЧЕСТО 
 

Работата с клавишни комбинации за 

бърз достъп („shortcuts“) е един от 

най-сигурните начини за ускоряване 

на работата с която и да е програма. 

В AutoCAD те са от огромно 

значение за производителността на 

чертане. 

 

Първоначално исках да покажа 

всички комбинации, но списъкът се 

оказа дълъг и отегчителен, с много 

неизползвани команди. За това предпочетох да споделя кои бързи 

клавиши ползвам аз най-много. 

 

10 клавиши за бърз достъп, които използвам най-много: 

 

1. CTRL + TAB сменя отворените чертежи. Особено полезно ако 

използвате новия Ribbon интерфейс и нямате менюто „Windows“ от 

което да изберете текущ чертеж; 

 

2. SHIFT+SPACE спасява положението когато имаме няколко 

припокриващи се обекти и искаме да изберем само един от тях; 

 

3. CTRL + SHIFT + C стартира  Copy с Basepoint; 

 

4. CTRL + 1 отваря/затваря палета с Properties; 
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5. CTRL+3 отваря/затваря палета „Tool Palettes“, която ползвам доста 

често; 

 

6. F2 Отваря/затваря прозореца „Command Line“. Полезно, когато 

искаме да видим резултатът от командата  и той не се събира в двата 

стандартни реда; 

 

7. F3 – Включва/изключва прихващането на обекти (Object Snap). 

Много удобно е докато сме по средата на изпълнение на една команда 

и не искаме да има прихващане да го изключим бързо с F3 и след 

приключването на командата да го включим обратно; 

 

8. SHIFT + ДЕСЕН БУТОН на мишката изважда опциите за Оbject 

snap и има приложение предимно за по-неизползвани прихващания, 

които не сме настроили в нашите Оbject snap опции; 

 

9. F8 включва/изключва ортогонално чертане, което също е много 

полезно по време на изпълнение на команда; 

 

10. Към всички тези специфични за AutoCAD бързи клавиши, можем да 

добавим и стандартните Windows комбинации като CTRL+N (нов 

чертеж), CTRL+S (запис на чертежа),  CTRL+О ( отваряне чертеж), 

CTRL+P (плотиране). 
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3. XREF Тайна: Attach или Overlay? 
 

XREF е мощен инструмент за работа с 

подложки или външни файлове, които 

искаме да прикачим към нашият чертеж. 

Когато „вкарваме“ чертеж с XREF има две 

опции: едната е Attach, другата е Overlay. 

Читател на блога попита: „Каква е 

разликата?“. 

 

Разликата е в нивата на „прикачване“ на файловете. Когато 

прикачваме един чертеж в друг, а след това последния в трети и т.н., 

Attach показва всички чертежи по веригата, докато Overlay показва 

само едно ниво. 

 

В първия случай, нека имаме чертеж „А“, който е прикачен чрез 

„Аttach“ в чертеж „B“, а „B“ от своя страна е „Аttach-нат“ в чертеж „С“. 

Когато отворим чертеж „C“, в него ще се виждат и чертеж „А“ и чертеж 

B“. 
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Във втория случай, прикачваме чрез „Overlay“ чертеж „А“ в чертеж „B“. 

Тогава, когато отворим чертеж „C“ ще виждаме само чертеж „B“. 
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При ползване на повече XREFs чрез Attach може да се окаже, че сте 

заредили огромно количество чертежи без те дори да ви трябват. Това 

естествено забавя работата на програмата. Препоръчително е да се 

ползва „Overlay“, но все пак ако липсва нещо от чертежите, помислете 

и за Attach. 
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4. УПРАВЛЕНИЕ НА RIBBON ИНТЕРФЕЙСА 
 

След AutoCAD 2009 се въведе нов 

интерфейс, подобен на Microsoft Office 

2007, който раздели потребителите на 

програмата на два лагера – „за“ и 

„против“. Има няколко кратки команди, 

които могат да ни помогнат да го 

настроим, както ние искаме. Това помага 

и когато внезапно изчезнат полетата с 

иконките.  

 

„RIBBON“ – показва ribbon интерфейса 

„RIBBONCLOSE“ – затваря ribbon интерфейса 

 

MENUBAR със стойност 1 – показва старите менюта 

MENUBAR със стойност 0 – скрива старите менюта 

 

Ако не сте свикнали с новия начин на работа с layout - и, може да 

върнете старите layout табове като натиснете с десния бутон на 

мишката върху иконката за модел в долния десен ъгъл и изберете 

„Display Layout and Model Tabs“. 
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5. ВРЪЩАНЕ НА СТАРИЯ ИНТЕРФЕЙС В AUTOCAD 
 

Ribbon интерфейсът все още среща 

голям отпор от страна на 

потребителите на AutoCAD. Аз от голям 

противник се превърнах в голям фен, 

но ми отне известно време да свикна с 

него. Въпреки това, непрекъснато ме 

питат как може да се изключи Ribbon 

интерфейса, за да може да се ползват 

функциите на новите версии, а 

AutoCAD да изглежда както преди. 

 

Най-лесният начин е като в долния 

десен ъгъл се избере иконката за работно пространство със зъбното 

колело и от нея се включи „AutoCAD Classic“. 

 

В някои особени случаи обаче, „AutoCAD Classic“ го няма или 

настройките му са променени и не върши тази работа. Тогава се налага 

„ръчно“ да върнем стария вид. Това става в няколко стъпки : 

 

1. Включваме старите менюта с menubar =1. 

2. Включваме старите layout табове, като натиснем с десния бутон на 

мишката върху иконката за модел в долния десен ъгъл и изберем 

„Display Layout and Model Tabs“. 

3. Включваме старите тулбарове, като напишем следния код в 

командния ред: “ _.-TOOLBAR ACAD. Standard _Top 0,0″. С включен един 

тулбар, можем да пуснем останалите като натиснем с десния бутон на 

мишката върху пространстовото до пуснатия тулбар и от менюто 

изберем останалите, които желаем да включим. 
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4. Кликваме с десния бутон върху иконките в долния десен ъгъл и 

махаме отметката „use icons“. 

5. Ribbon интерфейсът се изключва с „RIBBONCLOSE“, но не е лоша 

идея да го оставите включен дори и минимизиран, за да започнете да 

свиквате с него. 
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6. БЪРЗА СПРАВКА ЗА БЛОКОВЕТЕ 
 

Често ни се налага бързо да извадим 

информация за броя на дадени блокове в 

AutoCAD. Например броя на врати, 

прозорци, сифони, зъбни колела, дръвчета 

или каквото друго чертаете с помощта на 

блокове. 

 

Имаме няколко варианта как изберем 

блоковете: 

 

1. DataExtraction. Това е много мощен инструмент, но изисква доста 

стъпки докато се получи крайния резултат. Понякога искаме просто 

бързо сведение за броя на определен блок и ползването на 

DataExtraction е все едно да стреляме врабче с топ. 

 

2. Quick Select е добро решение в случая, но отново изисква избора на 

доста опции от падащи менюта. 

 

3. „Bcount“, която е част от Express Tools е това което аз препоръчвам за 

бърза справка за количеството блокове. Просто пишете „BCOUNT“ в 

командния ред, натискате Enter за всички блокове и получавате 

сведения за тях. 
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7. УДОБНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО ИНТЕРНЕТ 
 

Ако ви кажа, че вместо по телефона е 

удобно да обсъждате проекти по Skype, 

най - вероятно ще ми кажете: „нищо 

ново“. 

 

Има обаче една опция на Skype, която е 

много удобна, а я използват малко хора. 

Това е „споделяне на екрана„. 

Изпробвайте го – много удобно е. 

 

Независимо дали дискутирате проекта с колега или клиент, обаждате 

се по Skype, пускате „споделяне на екрана“ и отваряте чертежа. Така 

човекът отсреща вижда това, което се случва на вашия екран, докато 

си говорите с микрофон и слушалки. Удобството е, че си обсъждате 

нещата докато се „разхождате“ по чертежа и нагледно обяснявате 

това, което трябва да се обсъди. 

 

Така се избягват и проблемите с това от другата страна да имат вашия 

софтуер и да могат да отварят вашите файлове в съответната версия. 

 

Като всичко в Skype и тази функция се пуска доста: избирате човека от 

списъка, след това се избира „Сподели екрана“ от меню „Разговор“. 

Има две опции – споделяне на целия екран или част от него. 
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8. ДВА МНОГО ДОСАДНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ИЗБОР НА 

ОБЕКТИ И ТЕХНИТЕ РЕШЕНИЯ 
 

Има случаи, в които AutoCAD като 

чели полудява и не прави това, 

което е правил до сега. Избираме 

обектите си и когато пуснем 

команда, AutoCAD премахва 

избора. Кликваме няколко обекта 

за избор и AutoCAD е избрал само 

последния от тях. Това може много 

сериозно да ни прекъсне 

утвърдения процес на работа и 

много да забави скоростта ни на 

работа с програмата. 

 

Всъщност това са два проблема, 

които се получават доста често и 

съм получавал много запитвания как може да се оправи това. 

 

Защо AutoCAD прави така? Ето по-подробно обяснение на двата 

проблема и какви са решенията за тези проблеми. 

 Проблем 1: При пускане на команда, AutoCAD премахва избраните 

обекти и иска избор на ново. 

Ако сте работили по-дълго време с AutoCAD най-вероятно сте свикнали 

първо да изберете обектите и след това да пуснете командата. 

Например ако искате да изпълните проста операция по преместване – 

избирате обектите, натискате „m“ за „MOVE” и ги премествате. И 

изведнъж, след години наред вярна служба, AutoCAD отказва да 

работи по този начин и настоява първо да се избере командата и после 

обектите. Ако направите това, което сте правили досега и изберете 
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обектите, при пускане на команда AutoCAD ще премахне всичко 

избрано до момента и ще настоява да направите избора на ново. 

 

Решение: Настройте „PICKFIRST” да е 1 

За да решите този досаден проблем, който може да ви скъса нервите 

(особено след като дълго сте избирали множество обекти и 

програмата е премахнала избора), просто напишете командата 

„PICKFIRST” в командния ред и задайте стойност 1. 

 

 

Проблем 2: Не мога да избирам повече от един обект с мишката 

Друг често срещан проблем е когато избираме обекти и AutoCAD ни 

дава да изберем само един обект. Например кликваме върху един 

обект, той се избира, след това върху втория обект, но AutoCAD вместо 

да избере и двата, избира само последния, върху който сме кликнали. 

Единственият начин да добавяме обекти към вече избрани е да 

задържаме бутона SHIFT, което е излишна операция, особено ако сте 

свикнали да го правите без него. 

 

Решение: Настройте „PICKADD” да е 1 (2 за новите версии) 

Решението е да напишете командата „PICKADD” и да зададете 

стойност 1. В по-новите версии на AutoCAD може да се зададе и 

стойност 2, която е препоръчителна и единственият ефект е по-добра 

работа при употреба на командата „SELECT”, като оставя обектите 

избрани и след като командата приключи. Реално повечето 

потребители няма да забележат разлика между стойности 1 и 2, така 

че за по-сигурно просто задайте стойност 2 и ако AutoCAD не я приеме, 

задайте стойност 1. 
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С това се надявам да си решите тези два наистина много изнервящи 

проблема, ако ви се случат. 
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9. БЪРЗО ПРЕВКЛЮЧВАНЕ МЕЖДУ LAYOUT-И 
 

Когато използваме layouts може да ползваме малък, но много бърз и 

удобен трик. 

Задръжте бутона CTRL и с бутоните PAGEDOWN и PAGEUP може 

да превключвате бързо между отделните layout-и. 
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10. КАК ДА СИ ПУСНЕМ СТАРИТЕ LAYOUT ТАБОВЕ? 
 

В AutoCAD 2009 въведоха опцията 

Quick View Layouts, която е доста 

удобна, но не всички са свикнали с 

нововъведението и си търсят 

добрите стари layout табове. 

 

Старите Layout табове имат 

предимството да заемат малко 

място и винаги да са видими. По 

този начин можем чрез един клик 

да влезнем в даден Layout без да 

пускаме Quick View Layouts. 

 

В AutoCAD 2009 и 2010 старите табове не се показват, но ние можем да 

си ги върнем по следният начин. 

 

1. Клик с десен бутон върху екрана и избор на „Options“ от появилото 

се падащо меню. 

 

2. В раздела „Display“ слагаме отметка на „Display Layout and Model 

tabs“ 
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3. Натискаме „ОК“ и в долния край на екрана можем да видим layout-

ите. 
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11. КЪДЕ ИЗЧЕЗНА КОМАНДНИЯ РЕД? 
 

Дори опитните потребители 

понякога успяват да улучат такава 

уникална комбинация от клавиши 

или случайно да дръпнат нещо с 

мишката, че то да изчезне и да не 

можете да го върнете. 

 

Ако ви изчезне командния ред 

(command line), може да се 

чувствате направо изгубени! Не 

виждате нито какви команди, нито 

какви координати и параметри 

въвеждате. 

 

Ето как можете бързо да се върнете в правилния път. 

Командния ред се скрива/показва с клавишната комбинация 

CTRL + 9 
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12. КАКВО Е ДИНАМИЧЕН БЛОК И КАК ДА ГО 

НАПРАВИМ? 
 

Ето един от най-добрите съвети, 
който мога да ви дам. Ако не 
използвате динамични блокове, 
започнете още сега. Независимо 
какъв специалист сте и с какви 
конкретни задачи се занимавате, 
динамичните блокове спестяват 
много време, чертежът ни е 
подреден и лесен за промяна. По 
този начин сме гъвкави, когато се 
наложат корекции и ги правим без 
ненужни усилия. 

Ако най-често използваните ви 
командите са „MOVE”, „STRETCH”, “TRIM”, “EXTEND” и подобни, 
най-вероятно не използвате достатъчни динамични блокове. 

Преди време направих кратка анкета каква поредица бихте искали да 

видите в блога и от Аnnotative дименсии и текст, параметрични 

чертежи, уроци по Autolisp и тайните на плотирането, динамичните 

блокове бяха категоричен победител. 

Основното предимство на динамичните пред обикновените блокове е, 

че те заместват десетки, дори стотици обикновени 

блокове.  Например, вместо да имаме отделни блокове за всички 

видове прозорци, можем да имаме само един единствен блок. Това 

прави управлението му много по-лесно, а когато го актуализираме 

(промяна на слой, цвят, дебелина и т.н.) го правим на едно единствено 

място, вместо на множество различни места. Това важи за всичко: 

няма нужда от повече от един блок за врата, прозорец, маса, стол или 

каквото и да е друго обзавеждане. Един блок за болт например, може 

да бъде така начертан, че да може да се визуализира освен с различни 

размери и с различни проекции – поглед отгоре, поглед отстрани и т.н. 

http://blog.tsukev.com/autocad-anketi-blog.html
http://blog.tsukev.com/autocad-anketi-blog.html
http://blog.tsukev.com/tag/annotative-%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%b8%d0%b8
http://blog.tsukev.com/tag/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
http://blog.tsukev.com/tag/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
http://blog.tsukev.com/tag/autolisp
http://blog.tsukev.com/category/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5
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Нека да започнем с един съвсем прост пример за блок на 

маса.  Размерите и ще бъдат променливи. Ако за пръв път ползвате 

динамични блокове, дайте малко шанс на AutoCAD, процеса не е 

труден, но е малко специфичен и доста често нещата могат да се 

получат на принципа проба-грешка. 

Нека да видим стъпка по стъпка как можем да създадем динамична 

маса. Примера е с AutoCAD 2010, но всяка версия след 2007 

включително  поддържа динамични блокове и принципът е 

аналогичен. Иконките естествено може да са леко различни и 

разместени. 

1. Начертаваме един правоъгълник, който гордо наричаме „маса“ 

 

2. Избираме Create Block от таба Insert или изписваме 

командата “BLOCK” 
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3. Подобно на обикновените блокове, трябва да изберем име на блока 

[1], базова точка (например някъде в средата на масата) [2], да 

изберем обектите за блока [3],   ако желаем да добавим подробно 

описание [4] и да натиснем ОК. В случая, за да не усложняваме 

примера, няма да правим Annotative блок, който сам да се 

премащабира, в зависимост от това в какъв мащаб чертаете. Ако 

сложите описание, това може да ви помогне автоматично да 

направите по четлива спецификация. 
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4. Появява се редактора на блокове. Тук е важно да се отлежи, че за да 

има масата променлива дължина, трябва да направим две действия – 

да добавим параметър и Аction. Искаме масата да има променлива 

дължина и за това ще добавим параметър distance. 

 

5. Избираме долен ляв ъгъл, после долен десен ъгъл и след това 

задаваме местоположение на параметъра. Когато AutoCAD ни попита 

колко Grips (маркер за промяна на формата) искаме, ще изберем 1 и 

натискаме Enter. Накрая се появява удивителна, която ни 

предупреждава, че към този параметър няма прикрепено действие. 
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6. Следва да добавим и действие (action) към съществуващия 

параметър distance. Избираме действието stretch от Ribbon-а. 

 

7. Тук моментът е малко специфичен, трябва да се внимава какво се 

избира. [1] избираме параметъра, който създадохме, [2] Избира се 

синия маркер, прави се правоъгълник както при командата 

„STRETCH“ (избираме две точки – [3] долу дясно извън масата и [4] 

горна точка  по средата, пресичаща масата). Последно се избира 

обекта [5], който трябва да се променя. В нашия случай трябва да 

изберем масата. Ако всичко сте направили както трябва, се появява 

малка иконка за зададения action и изчезва удивителната. 
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8. На този етап, най-добре е да натиснете бутона Close в горния десен 

ъгъл на Ribbon-а, за да излезте и да тествате блока. След това се 

върнете в редактора като изберете командaта “BLOCK EDITOR” от 

Ribbon или като изпишете bedit и изберете името на блока. 

 

9. Принципно сме готови, но тук можем да добавим няколко удобни 

екстри. Вместо да ни изписва distance1, можем да изберем 

параметъра и в прозореца Properties да го кръстим „Дължина“ [1]. Ако 

искаме да имаме фиксирани размери на масата, избираме „List“ от 

„Dist Type„, и натискаме [3], за да добавим размерите на масата 



74 ТРИКА ЗА ЕФИКАСНА РАБОТА С AUTOCAD 

 

Aula.bg 33 

 

10. Въвеждаме неограничен брой размери. В конкретния пример, 

масата ще има фиксирани дължини 60, 90, 110 или 130см. 

 

11. Излизаме от редактора като натискаме close block в горния десен 

ъгъл и получaваме резултата. Хващаме с мишката стрелката и я 

раздърпваме наляво и надясно, за да изберем желания размер. 
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12. Отново с командата „BEDIT“ влизаме в редактора на блокове и 

повтаряме процедурата и за ширината на масата и така в един блок 

получаваме безброй комбинации на размери, вместо да правим по 

един блок за всеки от тях. Може да експериментирате, като не  

избирайте „List“ от стъпка 9, за да видите разликата . Така ще имаме 

каквито си размери пожелаем, ако го оставим ще фиксираме желани 

от нас комбинации. 

 

Пробвайте този начален пример и следва да продължим с доста по-

интересни и полезни възможности на динамичните блокове. 
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13. ДИНАМИЧНИ БЛОКОВЕ – РОТАЦИЯ И 

ПРЕМЕСТВАНЕ 
 

В началото на серията за динамични 

блокове направихме маса с променливи 

размери. Сега целта ни е да направим 

блок за бюро с различни размери, но ще 

добавим и стол, който можем да въртим 

и местим където си пожелаем, за да 

съответства на разпределението ни. Това 

означава, че на този стол трябва да 

добавим две действия (actions) – въртене 

и местене.  Примерът е с бюро, но 

принципът е еднакъв независимо от това 

какъв специалист сте и какъв тип блокове ползвате.  

 

Припомням, че добавянето на „динамичност“ в блока се състои от две 

стъпки  – добавяне на параметър и след това прикрепянето на 

действие към него. Това изтренирахме подробно, когато добавихме 

параметър за разтегляне и е необходимо да се разбере много добре, 

за да се работи с динамични блокове. 

 

Ще направим блока стъпка по стъпка. Ето едно видео на крайния 

резултат, който се опитваме да постигнем. 

https://www.youtube.com/watch?v=9SlCvf4daA0
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1. Копираме стария блок в нов файл и чрез командата „RENAME“ 

преименуваме блока; 

 

2. Влизаме в редактора на блокове, както направихме, когато 

създадохме първия си блок; 

https://www.youtube.com/watch?v=9SlCvf4daA0&feature=youtube_gdata_player
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3. Създаваме един параметър за въртене (rotation parameter), като 

натискаме иконката му, след това избираме центъра на стола, радиус 

на кръга (към него ще бъде закачен маркера за въртене), задаваме 360 

градуса за ъгъл и на въпроса колко маркера искаме, въвеждаме 1; 

 

4. Създаваме действие към този параметър като [1] избираме иконката 

за действие въртене.  След това [2] избираме параметъра, който 

създадохме и [3] избираме обектите само на стола. Ако всичко е 

станало както трябва. Удивителната, която ни предупреждава, че няма 

действия към параметъра трябва да изчезне; 

 

5. На този етап можете да излезнете чрез „close“ в горния десен ъгъл 

от редактора на блокове и да тествате как се върти стола. След това 

отново влезте в редактора на блока; 
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6. Създаваме един точков параметър като избираме центъра на стола 

и след това позиционираме наименованието му някъде извън стола; 

 

 

7. Задаваме действие за преместване (move action), като избираме 
първо параметъра за точка и след това обектите на стола, както и 
параметъра за въртене. Тук трябва да се внимава, ако не изберем 
параметъра за въртене, след преместване столът ще се отмести, а 
параметърът му ще остане на същото място и столът вече няма да се 
върти спрямо центъра си, а спрямо фиксирана точка от чертежа. 
  

8. Готови сме, сега можем да излезнем от редактора на блока и да си 
„поиграем“ със стола като го местим и въртим, както искаме спрямо 
бюрото. 
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14. TOOL PALETTES ОРГАНИЗИРА НАШАТА БИБЛИОТЕКА 
 

Една от най-удобните и същевременно 

най-рядко използвани възможности в 

AutoCAD са палетите с инструменти (Tool 

Palettes). Те могат да съдържат цялата ни 

колекция с блокове, които да използваме 

без да отваряме и ги търсим в множество 

стари файлове. 

 

В кратко видео съм показал как можем да 

отворим палетите с инструменти (CTRL + 

3), създаване на нова палета след клик с 

десния бутон на мишката, drag & drop (с десен бутон) на съществуващ 

блок към палетата и повторното му използване отново с drag & drop. 

 

Съвет: Отворете няколко чертежа и чрез drag & drop с десен бутон на 

мишката създайте палети със собствени блокове. 

https://www.youtube.com/watch?v=VjutVhMtOxU&feature=youtube_gdata_player
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15. НАЙ-ЧЕСТО ИЗПОЛЗВАНИ 

РАЗМЕРИ И ДИНАМИЧНИТЕ 

БЛОКОВЕ 
 

Динамичните блокове са страхотни, 

защото един блок съдържа десетки 

възможни „обикновени“ блока. 

 

Но в повечето случаи, не ни трябват 

безгранични възможности  за вариации, а 

има определени комбинации от размери, които са най-често 

използвани. За целта можем да използваме фиксирани комбинации от 

различни параметри чрез допълнителния параметър „Lookup“. 

 

Например за една врата има стандартни комбинации между ширина и 

височина.  Дали ще са болтове в машиностроенето, въздуховоди за 

част ОВК или колони за конструкторите, тези блокове имат много 

широко приложение. 

 

 

Ще използвам примера с масата, когато направихме блок за маса с 

променливи дължина и ширина.  За да демонстрираме възможностите 

на фиксираните комбинации, ще създадем маса с примерни размери 

50х60cm, 50х90cm, 60х60cm и 60х90cm. 

 

Това се постига по-лесно отколкото си представяте: 

 

1. Стартираме „Block Editor” –a  и избираме вече създадения блок. 

Натискаме иконката lookup параметър, избираме позиция, където ще 

поставим параметъра и натискаме Enter. 
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2. Кликваме иконката за Lookup действие, избираме параметъра, 

който току - що създадохме. В появилото се меню трябва да изберем 

Add Properties, от където се избират параметрите, които искаме да 

комбинираме. В нашия пример това са ширината и дължината на 

масата. След това, в лявата част попълваме желаните от нас размери, 

а в дясната изписваме описание на комбинацията. Натискаме ОК и сме 

готови. 

 

 

3. Ако е необходима корекция на тази таблица, тя може да бъде 

извикана, чрез клик с десния бутон на мишката върху Lookup 

действието и от появилото се меню се избира „Display Lookup Table“. 

 

4. Излизаме от Block Editor - a и резултатът е налице. До блока се 

появява триъгълник, от който се показва меню с различни размери, 

когато се кликне върху него.  Избирането на тип маса от менюто 

съответно променя размерите на блока. 
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16. ДА СИ НАПРАВИМ СОБСТВЕНИ КРАТКИ КОМАНДИ 
 

Както знаете, аз съм голям фен на 

използването на бързи клавиши и 

споделих своите 10 комбинации, които 

използвам най - често. Какво да правим 

обаче, когато имаме команда, която 

използваме много често, но няма бърз 

клавиш? 

 

Вместо да стартираме командата от 

иконки,  менюта или да изписваме дългото 

и име в командния ред, можем да си направим Alias (буквалният 

превод е „псевдоним“, не се сещам за по-добър). 

 

Например, когато искам да ползвам Aligned Dimension, вместо да 

изписвам “DIMALIGNED”, аз съм си направил двубуквен „Alias“ DA, 

което е много по-бързо и лесно за изписване. Това е сигурен начин да 

ускорим работата си с програмата. Използването на иконки и менюта 

е най-бавният начин за чертане. 

 

Как да си направим „Alias“? 

 

1. От таба „Express Tools“ избираме иконата „Command Aliases“ или 

просто изписваме Alias Edit в командния ред. От появилия се прозорец 

можем да добавяме, изтриваме или променяме зададен вече „Alias“. 

Ако го стартирате за пръв път, ще видите, че има вече доста 

дефинирани. 
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2. В моя случай, чрез Edit, ще коригирам вече дефиниран Alias за 

“DIMALIGNED” на такъв, който мен ме устройва. 
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Натискам ОК и сме готови. Всъщност тази команда представлява едно 

улеснение за нас. Другият начин е да намерим файла ACAD.PGP и да го 

коригираме ръчно с произволна текстообработваща програма като 

например Notepad. 

Трябва да се отбележи, че за да работи командата, трябва да са 

инсталирани Express Tools, които са опция при инсталирането на 

AutoCAD. 
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17. ДИНАМИЧЕН БЛОК ЗА ВРАТА – ЧАСТ I 
 

Ще направим един често използван блок в 
архитектурата – врата, за да 
демонстрираме силата на динамичните 
блокове. Ако не ползвате динамичен блок, 
то вариантите са ви безброй – различни 
ширини, различни височини, леви, десни, 
отворена на 90 градуса, отворена на 45 
градуса и всичките комбинации по между 
им. Вече ви трябва само един динамичен 
блок за врата. 

Нека започнем с по-прост пример – 
правоъгълник за крило и дъга, която оформя движението на вратата. 

Ако ползваме действието разтягане, за да получим различна ширина 
на вратата, ще видим, че дъгата не се разтяга както очакваме. За целта 
ще ползваме мащабиране (Scale Action) на дъгата и разтягане (Stretch 
Action) на крилото. Нека да видим как става това. 
 

1. Слагаме един параметър за разстояние (distance parameter) за 
ширина на вратата и ще го прекръстим на „ширина”. 
 

2. Добавяме едно действие за разтягане (Stretch Action). Избираме 
параметърa „Ширина“ [1], след това правим правоъгълник около 
горния ръб на крилото [2] и [3] и накрая избираме само крилото [4]. 
Действието е добавено, но то ще разтегли вратата в грешната посока и 
за това тук е важно да кликнем на иконката за действието разтягане и 
от Properties в Аngle Offset да въведем 90 градуса. 
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За да се сменя размера и на дъгата, слагаме едно действие за 

мащабиране (scale action) като избирам вече съществуващия 

параметър „Ширина” [1] и дъгата [2]. ОК, това беше бързо и лесно. 

Готови сме. 

Тук можем да фиксираме широчините на вратите напр. 70, 80, 90cm и 

т.н. като зададем Dist Type да е List в Properties на параметъра 

„Ширина”, както направихме това, когато подробно разучавахме 

действието разтягане. 

Кратка видео демонстрация какво би трябвало да се получи:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=wuG1_u0WJes&feature=youtube_gdata_player
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18. ДИНАМИЧЕН БЛОК ЗА ЛЯВА/ДЯСНА ВРАТА – ЧАСТ II 
 

Направихме блок за врата с динамична широчина, но можем да 

подобрим блока си още, като го направим, така че да може да бъде и 

за лява/дясна врата. 

 

Това става с действието за обръщане (Flip Action).  Ако Ви е трудно да 

се справите със следващите стъпки и нещо не се получава, припомнете 

си подробните стъпки, когато разучавахме действията за разтягане, 

ротация и преместване. 

 

1. Създаваме един параметър за обръщане (Flip Parameter), който 

представлява оста, според която ще се обърне обекта (подобно на 

командата „MIRROR“). В нашият пример това ще бъде средата на 

вратата. 

 

2. Създаваме едно действие за обръщане (Flip Action), като [1] 

избираме параметъра за обръщане, който създадохме и [2] при 

запитването кои обекти да изберем, изписваме „ALL“ . 

 

Тук трябва да се отбележи, че в AutoCAD 2010 вече няма възможност с 

мишката да се избира действие, а само параметър.  Обикновено това 

и не се налага. В 95% от случаите избор на действие е техническа 

грешка и блока не действа както очакваме. Предполагам по тази 

причина са премахнали избирането на действие, но конкретно в нашия 

случай за обръщане трябва да обърне и действието за разтягане, 

затова го избираме ръчно с „ALL“. 

 

3. Когато обръщаме и разтягаме вратата се вижда, че оста за обръщане 

не се премества заедно с разтягането на врата. За да остане в центъра 
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на вратата, оста трябва да се премести на половината от ширината с 

която увеличаваме вратата. Можем да оправим това като добавим 

едно действие за преместване (Move Action) при което избираме [1] 

параметъра за ширина на вратата, [2] оста на обръщане.  Последно 

избираме действието преместване (иконката) и от нейните свойства 

(Properties) променяме Distance Multiplier да е 0.5. 

 

Накрая трябва да се получи това:  

https://www.youtube.com/watch?v=KSZJpNF_tKI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KSZJpNF_tKI
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19. БЪРЗО ЩРИХОВАНЕ НА ОТДЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ 
 

Има много причини да искате да щриховате отделни елементи 

наведнъж. След като сте завършили с контурите на елементите, 

пускате командата за щриховане и правите всичко наведнъж. Да, ама 

не! Винаги се налагат корекции и когато тръгнете да редактирате 

щрихован елемент, доста често щрихите се развалят.  Ако сте 

щриховали много елементи с един щрих, се налага да изтриете щриха 

за елементите от коригирания тип и да щриховате всичко на ново. За 

това доста хора в практиката правят отделен щрих за всеки отделен 

елемент. Това е добра практика и ще ви спести доста главоболия.  Ако 

вземем за пример един план е добре да се правят отделни щрихи за 

всяка отделна стена, колона или шайба. Същото важи и за разрезите. 

 

До скоро беше доста досадно, ако например трябва да щриховате 

двадесет отделни стени. Трябва всеки път да пускате командата 

„HATCH“, да натискате една от възможностите за избор на обект, да 

влезнете в прозореца за избор на обект, да изберете един обект, да се 

върнете в менюто и да натискате ОК, след което пак да избирате 

командата и т.н. На петия обект, обикновено решавате, че трябва да 

изпушите една цигара или да е крайно време за кафе… 

 

Имам добра новина за вас, ако ползвате AutoCAD 2006 или по-нова 

версия. Вероятно не сте забелязали, че в менюто за щриховка се е 

появила нова опция „Create Separate Hatches“. Изберете командата 

„HATCH“, изберете обектите, които искате да щриховате и сложете 

отметка на новата опция, както е показано по - долу. Готови сте! 
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20. УВЕЛИЧЕТЕ СКОРОСТТА СИ С ТРИ ЛЕСНИ СТЪПКИ ЗА 

AUTOLISP 
 

Всички сме чували за AutoLisp, но малко хора знаят колко лесно е 

всъщност да се използват AutoLisp програми. За отделни операции 

(обикновено повтарящи се и скучни действия), те могат да ви спестят 

страшно много време.  Трябва ли да сте програмист за да ползвате 

AutoLisp? Категорично не! Ето три лесни стъпки как да започнете. 

 

1. Потърсете в Google за безплатни програми, които са свързани с 

вашата дейност 

 

2. Заредете свалената програма (с разширение .lsp) в AutoCAD, чрез 

Tools –> Load Application или просто чрез написване на командата 

„Аppload“ 

 

3. Стартирайте командата от командния ред. Обикновено името на 

командата съвпада с името на файла или е изрично записано в 

страницата, където сте намерили програмата. 

Съвет: Ако сте харесали някоя програмка и сте решили, че бихте искали 

да я използвате многократно, но не желаете да минавате през горната 

процедура по зареждане за всеки чертеж, можете от менюто за 

зареждане (Tools – Load Application) да изберете бутона „Contents“ в 

категория Statup Suite в долния десен ъгъл. Добавяйки файлът там, 

програмата ви ще е постоянно заредена и можете да я ползвате 

винаги, без да трябва да я зареждате за всеки чертеж. 
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21. ИЗЧЕРТАВАНЕ НА ОБЕКТИ ЧРЕЗ ДАННИ ОТ EXCEL 
 

Нерядко получаваме или сами създаваме 

данни в Excel или дори обикновен текстов 

файл и трябва да ги импортираме в 

AutoCAD.  Excel е наистина мощно средство, 

чрез  което можем да обработваме данни в 

суров вид и от тях да получим сложни 

геометрични обекти, които би било много 

трудоемко да се вкарат ръчно, точка по 

точка в AutoCAD. Тук говорим за чист 

AutoCAD, а не Civil или AutoCAD с 

допълнителни Аdd-ons. Темата отново е 

провокирана от читател на блога, който би 

искал да научи повече по въпроса. Един често срещан пример е 

вкарване на множество точки с X, Y и Z координати. Нека да усложним 

задачата и да кажем, че тези точки са последователни и трябва да са 

свързани и да образуват фигура. Това може да е сграда, надлъжен 

профил и т.н. 

Да вкараме ръчно, да кажем 800 точки и след това да ги свържем с 

линия може да отнеме цял ден и гарантирам, че поне 30 от тях ще са с 

грешни координати. Можем да автоматизираме задачата по два 

основни начина: чрез няколко манипулации в Excel или чрез AutoLisp 

програма. Ще разгледам възможно най-лесният според мен метод, 

който не изисква никакви програмистки умения, а само ежедневно 

използвани Windows операции. Естествено и тук има много различни 

вариации как могат да се направят нещата. 

Ако искаме да вкараме ръчно една точка с координати X=10, Y=15 и 

Z=500 ще изпълним командата „POINT“ 10,15,500. Целта ни е да 

накараме AutoCAD да изпълни командата „POINT“ 800 пъти, като 

задава съответните координати на точката. Това можем да 

осъществим в 3 стъпки. 
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1. Подготовка в Excel 

 

Независимо колко колони има в таблицата, трябва да добавим още 

една, в която да форматираме координатите на съответната точка във 

горепосочения вид (10,15,500). За да съединим три колони съдържащи 

X, Y и Z и да им добавим разделител запетая, трябва да напишем 

следната формула: =A1 & „,“ & B1& „,“ & C1 

 

Примерът е с X, Y, Z точки в колони A, B и C, започващи от първи ред, 

но формулата трябва да се модифицира, ако колоните са други. Така 

получваме една колона с координати на точки в AutoCAD стил. Трябва 

да се внимава разделителят за десетични знаци да не е запетая, а 

точка. Ако това не е така, трябва да се коригира в Options -> 

International -> Decimal Separator. 

2. Копиране на данните 

Избираме само координатите от новата колона в Excel и изпълзяваме 

командата Edit -> Copy. 
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3. Вмъкване в AutoCAD 

Отиваме в AutoCAD и влизаме в командния ред като натискаме F2. 

изпълняваме командата „MULTIPLE“, след това командата „POINT“ 

и накрая с десния бутон на мишката от менюто избираме PASTE. 

Готово! всички точки са вкарани за секунда с X, Y, Z координати. При 

това абсолютно безпогрешно. 

 

Други приложения 

Принципът е същият, когато искаме да съединим точките с линия. 

Просто избираме командата „LINE“ и след това PASTE на точките (този 

път не е необходимо MULTIPLE). AutoCAD свързва точките с линия. На 

този принцип могат да се вкарват всякакви по-сложни обекти като 

например: кръг, елипса, полигони, правоъгълници, 3D обекти. Само 

трябва формулата в Excel трябва да се модифицира, така че да 

предоставя на AutoCAD необходимите геометрични данни. Например 

за кръг, може да му подадете център на окръжността и радиус. При 

повече изобретателност, с горният метод могат да се направят и доста 

сложни чертежи, например цели надлъжни профили, генериране на 

етажни нива и 3D фигури. Естествено, колкото по-сложни стават 

AutoCAD операциите, толкова повече расте необходимостта задачата 

да се реши чрез AutoLisp програма. 
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22. БЯЛ ИЛИ ЧЕРЕН ФОН? 
 

В AutoCAD 2009 бе предложена нова 

концепция за чертане, а именно 

чертане върху бял фон, а не 

стандартния досега черен. И преди 

можеше допълнително да се промени 

върху какъв фон да се чертае, но 

повечето хора оставяха черния по 

подразбиране. 

 

Трябва да призная, че се сещам за две предимства на белия фон, които 

не са без значение. Първо, белият фон е по-близък до крайния продукт, 

който получаваме (чертеж на бял лист). Така се получава по-добра 

представа как чертежът ни ще „стои“ на листа. И то още докато 

чертаем, а не само при Print Preview. 

 

Второ, на запад (не и в България) в някои браншове е масова практика 

да се правят цветни чертежи, а не черно бели. Цената е практически 

еднаква, но ние упорито си предаваме черно бели чертежи както ги е 

чертал дядо ми. Всъщност дядо ми наистина е чертал, защото и той е 

строителен инженер. Умело направените цветни чертежи са много по-

лесни за четене. Какво общо има това с белия фон? Ами единствения 

читав начин да се придобие представа как ще изглежда чертежа е да 

се види на екрана с реалните цветове върху бял фон, както ще 

изглежда и действително на хартия. Например, ако чертаем на черен 

фон, жълтото изглежда много добре. Можете да си представите обаче 

колко „добре“ ще изглежда върху бял фон. За да не се затормозяваме 

непрекъснато да обмисляме кой цвят как ще изглежда или да правим 

Print Preview, за да видим как реално изглежда чертежа, е много по-

удобно да работим на бял фон и в реално време, докато чертаем да 

виждаме дали нещата стоят добре. 
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Проблемът обаче е за по-дългогодишните потребители. Всичките 

слоеве, блокове, чертежи с типови детайли и т.н. са настроени така, че 

да изглеждат добре на черен фон, На бял фон изглеждат просто 

трагично. Би било безумие да се инвестира толкова много време за 

коригиране на цветовете, за да изглежда добре на бял фон. 

В този случай, въпреки предимствата на белия екран, е много по-лесно 

просто да оправим настройките си и да се върнем на черен фон. 

Новите потребители все пак трябва сериозно да обмислят 

възможността да чертаят върху бял фон, преди да обвържат всичката 

си информация с черния. 

За да върнем черния фон, правим няколко стъпки. Десен клик на 

мишката върху екрана и избираме Оptions. От таба Drafting се избира 

Colors. 
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Избираме 2D model space [1],след това Uniform background [2] и накрая 

цвета black [3]. 

 

 

Можем да направим същото и за “Block Editor” – a . Ако го оставим бял 

ще е много трудно да обработваме блоковете си, когато цветовете им 

са за черен екран. За да няма объркване между модел и “Block Editor” 

– a е добра практика цветът му да е леко различен, например тъмно 

сиво, което е много близко до черното. 
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23. КАК ПРАВЯ ДАДЕН СЛОЙ ТЕКУЩ НАЙ-БЪРЗО? 
 

На нашата стена с въпроси и отговори за 

AutoCAD бе зададен въпрос за работа със 

слоевете от Дарина: 

„Здравейте, гледах, но не видям - дано не се 

повтарям с някой друг…много се 

интересувам от това има ли бърза команда за 

сменяне на Layer-a, а не всеки път да го 

избирам от падащото меню. Много Ви 

благодаря предварително! Поздрави и успех 

със сайта, страхотен е!“ 

Христо я помоли да уточни: 

„@Дарина. В какъв смисъл, да го смениш като настоящ или да 

прехвърлиш нещо в друг слой? 

Това беше добре, защото проблемът стана по-ясен: 

„Да, да го сменя като настоящ…т.е. ако чертая стени примерно слой 

wall, искам след това ръчно да си прeвключа веднага на слой osi 

примерно, за да продължа да си чертая осите в дадения слой, а не 

всеки път да ги избирам от падащото меню…иначе прехвърлянето 

знам че си става с Match Properties, но някак си ми се вижда по-

културно да си чертая всичко на момента, където си трябва. Благодаря 

предварително!“ 

Да избираме „следварително“ слой за всеки елемент, който сме 

начертали е много трудоемко. Малко по-лесно е всичко да се начертае 

както ни падне и след това с „Match Properties“ да се „оправи“. В някои 

случаи варианта с „Match Properties“ не е лош и може да е се окаже 

най-бързото решение. 

Всъщност необходимо е преди да започнем да чертаем група 

елементи, да кажем стени, да сменим текущия слой в напр. „wall“. Така 

всички нови елементи ще бъдат начертани в коректния слой. Всъщност 

това е операция, която се прави многократно докато чертаем. 
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 Има три начина даден слой да се направи „текущ“. 

 

1. Чрез командата „LAYER“ 

Написваме командата „LAYER“, появява се палета и правим двоен 

клик пред името на слоя [1] или избираме новия слой и натискаме 

отметката [2], както е показано на снимката. 

 

2. От падащото меню Layers 

Натискаме падащото меню от панела „Layers“ и избираме слоя, който 

искаме да бъде текущ. 
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3. Начинът, който аз ползвам 

 

Най-бързият за мен начин е командата, която взима слоя на даден 

обект и го прави текущ. Така например когато се работи с много слоеве 

с по-дълги имената, без да се затормозявам кое в кой слой се прави, 

аз просто пускам командата и избирам например една стена. Слоят със 

стените става мой текущ слой и продължавам да чертая в коректния 

слой. 

 

Комадната се казва LAYMCUR (Make object’s current layer“) и отново 

се намира в панела „Layers“. 

 

Аз обаче не я пускам от там, а я пускам от командния ред. Понеже 

името и е неприятно за изписване, съм си направил двубуквен Alias на 

командата и така стартирането и става още по-бързо. 
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24. КОГА „FILLET“ НЕ РАБОТИ ПРИ ПОЛИЛИНИИ? 
 

„FILLET“ е една от най-полезните 

команди в AutoCAD. Понякога обаче не 

работи както очакваме. Опитвате се да 

свържете две полилинии чрез „FILLET“, 

което е привидно лесно, но просто 

AutoCAD отказва да го направи. Същото 

може да се получи и между линия и 

полилиния. Как да решим този проблем? 

Има няколко възможни решения. 

1. Полилиниите не са в една равнина. 

Това обикновено е проблема в 90% от 

случаите. Дори да работим в 2D при използване на чужда подложка 

или по погрешка една от линиите има Z координата или полилинията 

има Elevation. Тогава в 3D пространството линиите са в различни 

равнините и понеже AutoCAD e 3D програма не може да ги свърже. 

Проблемът се решава, когато напрaвим Z (или Elevation) да е 0. 

2. Понякога „FILLET“ се държи различно при смяна посоката на 

полилинията 

Дали е бъг в програмата или нещо друго няма значение, но фактът е, 

че „FILLET“ работи различно, в зависимост дали свързвате началото 

или края на полилинията. За да е най-интересно, това се случва само 

понякога, в много редки случаи. Решението тук е да се обърне 

полилинията чрез “REVERSE” (AutoCAD 2010 команда) или да се 

„explode-не“ и „FILLET“ вече може да се ползва. 

3. „FILLET“ има проблем с точността на чертежа.  

В други редки случаи, проблемът е в точността на координатите на 

крайната точка на една от полилиниите, които се опитваме да 

свържем. Преместване на крайната точка от полилинията на 

милиметър, решава проблема и „FILLET“ работи нормално. 
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25. НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИТЕ ГРЕШКИ ПРИ РАБОТА С 

ПОДЛОЖКИ 
 

Трябва да се приеме като закон, че 

настройките на файловете се правят 

преди да се започне работа по един 

чертеж, а не след като сме работили да 

го „оправяме“ за плотиране. 

 

Повечето от нас работят с някаква 

подложка, било то от друг специалист 

или собствена разработка от архива. Непрекъснато се учудвам колко 

много хора правят едни и същи грешки и си усложняват живота 

неимоверно, като се втурват да отворят подложката и да започнат да я 

анализират и направо да работят по нея. 

 

Знам, че е изкушаващо просто да отворим подложката както ни е 

дошла по Еmail-а и да започнем директно да работим по нея. Може да 

е по-логично да е така, но AutoCAD не работи така. Съжалявам, просто 

този метод на работа създава прекалено много главоболия и 

проблеми, за решението на които е необходимо часове къртовска 

работа, която може да се избегне. 

Най-често срещаните признаци, че сме сложили каруцата пред коня: 

1. Заглавието в чертежа е едва видимо, а нормален обяснителен текст 

към някой елемент от чертежа се плотира с реална височина на листа 

2см, все едно е най-важното нещо на света. 

Проблемът най-често е: Използвани са не собствени стилове на 

текстове и дименсии, а тези които идват с подложката или са копирани 

стилове от чертежи в други мащаби. 

2. На чертежа излизат на няколко места по едно голямо хубаво черно 

петно. 
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Проблемът най-често е: Използват се блокове от подложката, а не 

собствени и чуждият блок е бил точно този цвят, който в стилове за 

плотиране са с дебелина 1мм 

 

3. На единия чертеж антетката е голяма колкото А3, на следващия е 

3х3см и не може да се чете нищо. 

Проблемът най-често е: Не се използват предварително настроени 

Layout-и и размери на листа, а се „донагласят“ тези от подложката. 

4. Архитектът отнася доста псувни и е обявен за некадърен при всяка 

смяна на подложката, понеже трябва да се прехвърля половин ден 

линия по линия от стария в новия файл. 

Проблемът най-често е: Директно се чертае в подложката, а не се 

вкарва като XREF. Промяната на подложки е много трудоемка и време 

отделяща. 

Решението в две стъпки 

Ако това ви се е случвало, приемете като закон, че не можете веднага 

да започнете да чертаете без да сте отделили необходимото време за 

настройка на чертежа. В зависимост от подготовката Ви, това може да 

отнеме от 15мин до няколко часа, но при всички положения ще бъде 

много по-кратко, отколкото да оправяте нещата „следварително“: 

 

1. Нов чертеж се стартира само от собствен template с предварително 

настроени слоеве, цветове, мащаби, текстови и дименсионни стилове, 

блокове и Layouts и Page Setups. 

 

2. Подложката се прикрепя като XREF към нашия чист и настроен файл. 

 

Има и друг вариант. Да не ви пука и да оставите чертежите да 

изглеждат отвратително. Може да се учудите колко много хора считат, 

че това е добро решение на проблема. 
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26. ТАЙНАТА НА „СТРЕЛКА НАГОРЕ“ И ЗАЩО СПРЯ ДА 

РАБОТИ? 
Чудесно улеснение е да използвате „стелка нагоре„, когато чертаете 

обект чрез въвеждане от командния ред. Така, вместо да въвеждате 

повтарящи се стойности всеки път на ново, просто да натиснете 

„стрелка нагоре“ и след това Enter. 

 

Това има приложение на много места, но да кажем, че чертаете 

стълбище. Избирате командата полилиния и трябва да въведете девет 

пъти подред @0,16.84 и @27. 78,0. Вместо всеки път да изписвате тези 

относителни координати, след първото им въвеждане, направете 

следното: 

 

1. Натискате два пъти „стрелка нагоре“, @0,16.84 се появява в 

командния ред и натискате Enter. 

 

2. Натискате първо „стрелка надолу“, след това Enter колкото пъти е 

нужно и вижте резултата. 

 

Във вашия конкретен случай, използвайте стрелките надолу и нагоре 

колкото пъти е необходимо, за да постигнете желаното. 

 

Всичко е чудесно ако сте на AutoCAD 2005 или някоя от по-старите 

версии, но ако сте на по-нова версия, вместо да видите на екрана 

@0,16.84, ще видите нещо безумно от сорта на 

534234234.1274,798095545.6523. След версия 2006, Autodesk 

промениха как тази опция работи по подразбиране и сега вместо да ви 

покаже относителните координати, ви показва абсолютните 

координати на въведената от вас точка. Това естествено не ви върши 

никаква работа. Със сигурност имат причина да са променили нещата 

така и едва ли е било с целта да объркат потребителите, но поне аз не 
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се сещам каква би била ползата от тези абсолютни координати. Само 

геодезист би работил с абсолютни координати, но се съмнявам, че 

някой вкарва такива числа на ръка без да обърка всяко второ. 

За да върнете работата на командата както очаквате да работи, 

напишете „INPUTHISTORYMODE“ в командния ред и въведете 

стойност 0. Така връщате начина на работа както е бил при AutoCAD 

2005. 
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27. ИЗЧЕРТАВАНЕ НА СИТУАЦИЯ ПРИ РЪЧНО 

ЗАМЕРВАНЕ. 
 

Автоматизиране на задачи, които са си 

чиста проба хамалогия е любимата ми 

тема. Задачи, при които има безмозъчна 

и безкрайна ръчна дейност са най-

досадната работа за един архитект или 

инженер.  Отнемат време, изцеждат ни 

енергията и почти винаги се допускат 

технически грешки, които са трудно 

проследими. 

 

За това ще отговоря и на въпрос на 

читател на блога, който се свърза с мен за 

следния проблем: 

 

Като начало да ви споделя че съм изцяло самоук проектант с AutoCAD. 

Работя във фирма за ландшафтно изграждане, като основно 

проектирам напоителни системи. В работата ми се сблъсквам с един 

основен проблем: изчертаването на дадена ситуация по взети от мен 

мерки. Скоро малко оптимизирах вземането на мерки с помощта на 

лазерна ролетка и статив с градусна скала. За съжаление няма 

възможност за тотална станция а и на този етап и аз самия не мога да 

работя с нея. Затова преминах на по - елементарния, но и по - неточен, 

вариант с лазерната ролетка. Та при измерването на площи използвам 

метод на векторно изчертаване. Векторите са с обща начална точка и 

се явяват измерените дължини от началната точка до точка от 

границата на площта. При измерване вземам две данни: дължината на 

вектора и ъгъла на завъртане. След което при изчертаване на 

векторната диаграма с общо начало и съответната дължина и ъгъл на 

завъртане на всеки вектор и свързване на краищата на векторите се 

получава съответната форма на площта. Всичко това обаче е много 



74 ТРИКА ЗА ЕФИКАСНА РАБОТА С AUTOCAD 

 

Aula.bg 69 

бавен и трудоемък. И след дългото ми обяснение с цел да бъда  

по -  ясен, идва и въпроса ми: Как би следвало да изглежда таблицата 

на Excel с тези данни (дължина на вектора; ъгъл на завъртане) и как 

автоматично да се свързват краищата на векторите за да получа 

крайната картинка.“ 

 

Трудоемка ръчна задача, когато сме с чист AutoCAD без надстройки за 

геодезия, която може да се автоматизира изключително лесно. Хората, 

които по-отдавна четат блога, може би се сещат за статията ми 

„изчертаване на обекти чрез данни от Excel„. Накратко, данните се 

подготвят в Excel, копират се в клипборда и се изпълняват в AutoCAD с 

командата „MULTIPLE“. 

 

Но как да изглеждат подготвените данни за горната задача? Ще прима 

че началната ми точка е в „0,0“ и около нея ще начертая границите с 

командите „MULTIPLE“ и  „LINE“.  

 

И така решавам задачата, като изпълня стъпките за изчертаване на 

обекти чрез данни от Excel. 
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Който знае AutoLisp, може да реши задачата и с една елегантна 

програмка на Autolisp, която да има и допълнителни „екстри“. 
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28. ТАЙНАТА НА ПРИПОКРИВАЩИТЕ СЕ ОБЕКТИ 
 

Какво правите когато имате 

два или повече обекта 

(например линии) един върху 

друг и искате да изберете 

един от тях? AutoCAD избира 

само последния начертан 

обект и ако искате да 

изберете друг под него може 

да правите какви ли не 

манипулации докато си 

скъсате нервите. Е, в крайна 

сметка ще намерите начин да 

се оправите, но има и  

по-лесен начин. 

Тайната е да посочите с мишката желания обект и след това да 

натискате комбинация „SHIFT+SPACE“ докато получите възможност 

да изберете желания обект.  

В последните версии на AutoCAD се появи допълнителен инструмент, 

който помага в тези ситуации.  

Това е SELECTION CYCLING и се активира с клавишната 

комбинация CTRL+SHIFT+W или от бутона в лентата със състояния. 

Когато инструмента е активен, при избор на обект, при който има в 

близост няколко обекта, се появява меню за избор на желание обект. 

Това е изключително удобно в 3D пространството и там този 

инструмент е незаменим. 

Моето лично предпочитание е SHIFT+SPACE когато работя в 2D и 

Selectin Cycling когато работя в 3D. 
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29. ФОРМАТИРАНЕ НА ДЪЛГИ ТАБЛИЦИ 
 

 Получих запитване от читател на 

блога „как една таблица може да се 

раздели на няколко части, когато тя е 

прекалено дълга“.  Това е възможно 

с маркера с форма на триъгълник в 

средата на дъното на таблицата. 

Когато се захване и придърпа 

нагоре, таблицата се разделя на две 

или повече части. 

 

Трябва да се отбележи, че 

инструментите за работа с таблици 

търпят сериозна еволюция във всяка 

версия след 2007. Гореописаното работи след AutoCAD 2008 

(включително), но предходните версии нямат тази възможност. Като 

цяло, когато се налага повече работа с таблици, старите версии не са 

добро решение. 

 

Ето и един пример за илюстрация, как да коригираме дълга таблица. 
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1. Изходно положение 

 

2. Избор на таблицата и „придърпване“ на триъгълния маркер на горе до 

желаното положение 
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3. Резултат 
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30. РЕШЕНИЕ ЗА „ЗАПЕЦВАЩА“ МИШКА 
 

Понякога, на определени компютри се 

получава един много дразнещ ефект на 

мишката. Тя „блокира“ за части от 

секундата докато работим. Това е често 

срещан проблем при AutoCAD 2009 и 

2010. Неприятното е че ни 

разконцентрира и разпокъсва работата. 

 

При по-слаби компютри е почти 

задължително, но дефектът се получава 

и при доста мощни CAD станции.  

 

Най-добре е ако проблемът се реши като приложим 12те трика за 

ускоряване на бавен AutoCAD, но понякога и те не помагат. 

 

Има една тайна променлива, която магически оправя нещата. 

 

В командния ред се изписва „SELECTIONPREVIEW“ и се задава 

стойност 0. Готово, това е всичко и мишката си работи вече нормално. 

 

Ако нямате проблем с мишката, не препоръчвам да се ползва този 

трик, понеже се губи част от функционалността на програмата, а 

именно когато минаваме с мишката над определен обект, той да 

„светва“.  
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31. ТАЙНАТА БИБЛИОТЕКА С БЛОКОВЕ И ДЕТАЙЛИ НА 

AUTODESK 
 

Наскоро открих Autodesk Seek, сайт 

поддържан от Autodesk, който е пълен 

с блокове на врати, прозорци, мивки, 

тоалетни, обзавеждане и т.н. Поне на 

мен ми беше непознат и останах 

приятно изненадан. Autodesk Seek е 

малко скрит и никой не го рекламира 

никъде. Идеята на сайта е 

производители на оборудване и 

обзавеждане да могат да качват 

своите продукти в най-различни 

формати, а ние да ги използваме в 

чертежите си. 

 

Най-разпространени са блоковете в DWG (за AutoCAD), RVT (за Revit), 

DWF и PDF, но ако разгледате сайта ще видите, че списъкът с 

форматите за различни програми е доста дълъг. 

Със сигурност и китайските братя доста са се зарадвали на този сайт с 

точни спецификации на различни продукти на топ производители. 

Ето един поглед към секцията за дограма: 
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32. КАК ДА ПРЕХВЪРЛИМ ПАЛЕТИТЕ С ИНСТРУМЕНТИ 

КЪМ AUTOCAD НА НОВ 

КОМПЮТЪР? 
 

Палетите с инструменти или Tool 

Palettes са много удобни и полезни, 

но как да ги прехвърлим на нов 

компютър? 

 

Това е въпрос, който получих по 

имейл.  

 

Ако просто слагаме нова версия на 

AutoCAD, то може да използваме 

инструмента за миграция на настройки. Аз лично не го ползвам, 

защото предпочитам ръчно да си ги настроя, вместо AutoCAD да ми 

вкара неща, които вече може да не ми трябват, но на един компютър 

това е опция. 

 

Нямамe такава опция обаче, ако си сменим компютъра. Палетите си 

остават на стария компютър. 

 

Има два варианта за прехвръляне на палети. И при двата метода 

трябва да се знае обаче принципа, на който работят палетите. 

Например в палетите не се пазят блокове, а само препратки към тях. 

След преместване на палетата трябва да се преместят и dwg 

файловете, в които се намират блоковете. 

По-лесният метод чрез Export / Import 

1. Отварят се палетите с CTRL+3 
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2. Кликва се с десния бутон на мишката върху сивата част (където е 

името Tool Palettes) и се избира „Customize..“ 
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3. Дава се Export на целия каталог с палети 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Стъпките 1 и 2 се повтарят на новия компютър, но този път се избира 

import и се вкарват палетите 
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По-гъвкавият метод чрез копиране на файлове 

1. Пуснете командата Options и изберете раздела „Files“ 

 

2. Намерете групата „Tool Palette File Locations“ 

 

3.  Изберете дългия път и го задайте в Windows Explorer 

Вместо да го преписвате, може да се кликне на него, след това F2 за 

редакция и CTRL+C за копиране. Накрая в windows explorer CTRL+V 

 

4. Копирате Catalog файла и поддиректорията Palettes на новия 

компютър. 

Една палета е един файл с разширение atc. 

 

До тук всичко е еднакво с първия метод, който е по-лесен. 



74 ТРИКА ЗА ЕФИКАСНА РАБОТА С AUTOCAD 

 

Aula.bg 81 

Но ако искаме да не копираме всеки път файловете на нов компютър, 

може да си ги преместим в папка, която е в облака (например Dropbox) 

или на сървър, за да я споделяме с други колеги. Тогава първият метод 

не ни върши работа. 

 

Вариантът с Dropbox е полезен, ако човек работи в работа и вкъщи и 

иска палетите да са му синхронизирани. Или пък, ако работи на два 

отделни компютъра на две места. 

 

За екипна работа си е направо задължително екипът да работи с общи 

палети. 

 

В Options просто може да се добави второ място за палети и там да се 

съхраняват споделените палети. Така човек може да има „лични“ и 

„споделени“ палети. 
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33. ЧЕСТО СРЕЩАН ПРОБЛЕМ ПРИ ПЛОТИРАНЕ С 

AUTOCAD И НЕГОВОТО РЕШЕНИЕ 
 

В този видео урок ще ви 

покажа как може да се реши 

един доста често срещан 

проблем при плотиране в 

AutoCAD. 

 

Това може да се случи не само 

ако отдавна работите с 

програмата, но и ако отскоро 

се опитвате да плотирате с 

лейаути. 

 

Това е един проблем, който 

наистина може да ви коства 

доста усилия и нерви, защото 

се получава, така че AutoCAD забива и не може да излезете от дадената 

ситуация. 

 

Ще решим този проблем чрез командите “PSPACE” и “MSPACE”. 
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Ето и самият видео урок:  

https://www.youtube.com/watch?v=WNHoU2-93Sw&feature=youtube_gdata_player
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34. КАК ДА ПРОМЕНИМ ШАБЛОНА, КОЙТО AUTOCAD 

ЗАРЕЖДА ПРИ СТАРТИРАНЕ 
 

Когато стартираме AutoCAD, на 

екрана се зарежда привидно 

празен файл. Този файл дефакто 

е шаблон, който съдържа 

настройки като мерни единици, 

стилове за надписване, стилове 

за таблици и т.н. 

 

Получих въпрос в блога: „Как 

можем да променим този 

шаблон и при стартиране да се 

зареждат настройките, които 

ние желаем“. Отговарям не 

само на този въпрос, но и 

споделям някои добри практики за шаблоните в AutoCAD 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7mnqWeqDY2E&feature=youtube_gdata_player
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35. КАК ДА РЕДАКТИРАМЕ МНОЖЕСТВО ТЕКСТОВЕ 

НАВЕДНЪЖ В AUTOCAD 
 

Избираме многоредов текст в 

AutoCAD, натискаме на бутона 

за да променим стила и 

очакваме стилът да се 

актуализира. Да, ама не! Нищо 

не се получава и текстът 

изглежда непроменен. 

 

Това е един често срещан 

проблем, който може да 

решим като влезнем в 

редактора на текста, изберем съдържанието и променим стила. При 3-

4 текста това е ОК, но ако имаме множество текстове това е работа с 

часове. 

В това видео показвам два различни метода, които могат да ни 

помогнат да се използват, за да се редактират текстовете наведнъж и 

да си спестим буквално часове работа при по-големи чертежи. 

Ето видео по темата:  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Avh-IwZjwAY&feature=youtube_gdata_player
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Във видеото споменавам и един ЛИСП. 

Ето това е страницата, от която може да се свали безплатно : 

http://cadabyss.wordpress.com/2010/01/04/stripmtext-v5-0/ 

http://cadabyss.wordpress.com/2010/01/04/stripmtext-v5-0/
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36. КАК ДА НАПРАВИМ АВТОМАТИЧЕН РАЗРЕЗ С 

AUTOCAD 
 

3D моделирането е бъдещето независимо от това каква специалност 

сте. 

Има много предимства, но в този видео урок ще покажа възможността 

да правим автоматично 2D разрези и погледи от един 3D модел. 

Допълнително, един от основните проблеми, които имаме е, че винаги 

се налагат корекции по време на чертането. Добрата новина е, че 

когато използваме 3D модел, 2D разрезите се актуализират 

автоматично. 

 

Вижте как става това в това видео:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бих искал да обърна внимание и на онлайн обучението по 3D 

моделиране с AutoCAD, което водя в учебен център АУЛА. За повече 

информация, ето линк към 3D курса - http://aula.bg/autocad-3D . 

 

http://aula.bg/autocad-3D
https://www.youtube.com/watch?v=xQYlVNwHuMM&feature=youtube_gdata_player
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37. КАК ДА ПРЕМАХНЕМ МНОЖЕСТВОТО МАРКЕРИ ОТ 

ЕДИН БЛОК 
 

Получих въпрос за AutoCAD блокове и проблем, при който се появяват 

множество маркери вместо една базова точка. 

 

Направих бързо видео, което показва решението на този проблем, за 

да може да го избегнете, ако се случи и на вас. Ако не сте работили с 

динамични блокове, може да ви е интересно и какво представляват те, 

въпреки че във видеото са засегнати много малко от възможностите 

им. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eQJqjPXE-R8&feature=youtube_gdata_player
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38. КАК ДА ПРОМЕНЯМЕ И ДОБАВЯМЕ БУТОНИ В 

AUTOCAD 
 

Тази седмица за пореден път получих въпрос как можем да добавяме 

бутони в AutoCAD и реших да направя бързо видео по въпроса. 

 

Разглеждаме няколко неща. Първо как можем да премахнем бутон от 

интерфейса и да го заменим с друга команда, която ползваме по-често. 

 

Второто нещо, което разглеждаме е как да създадем нова команда 

(например за наш лисп ) и да го добaвим като бутон в интерфейса. 

Всичко това става чрез командата „CUI”. 

https://www.youtube.com/watch?v=7tmKCqxq6RU#t=13 

 

В урока давам пример с този безплатен lisp 

http://tsukev.com/kolichestva-vik-proekt  за ВиК обекти. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7tmKCqxq6RU#t=13
http://tsukev.com/kolichestva-vik-proekt
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39. КАК ДА ПРОМЕНИМ СТИЛА НА ОРАЗМЕРИТЕЛНИТЕ 

ЛИНИИ В AUTOCAD ? 
 

Много често ни се налага да 

променяме оразмерителните 

стилове в AutoCAD и да 

дефинираме нови. Например в 

немалко специалности вместо 

оразмерителна линия 

завършваща със стрелки се 

използват наклонени черти. 

Другата често срещана промяна 

са водачите на оразмерителните 

линии, които показват кое място 

оразмеряваме. Ако са вътре в 

чертежа и не са изнесени 

отстрани, това често може да 

„задраска“ до известна степен 

начертаното. Тогава имаме опцията да зададем този водач да е с 

фиксирана дължина и да не навлиза в чертежа точно до мястото което 

оразмерява.  

Всичко е въпрос на лични предпочитания и практика на съответната 

специалност, но ето как може да направим нов стил с тези две 

промени стъпка по стъпка: 
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1. Стартираме мениджъра на стилове за оразмерителни линии 

Кликваме на показаното място или пускаме командата „DIMSTYLE”. 

И двете стартират мениджъра на стилове за оразмерителни линии. 
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2. Създаваме нов стил 

Първо избираме стил, на базата на който да започнем нашия нов стил. 

След това натискаме New за създаване на стил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 ТРИКА ЗА ЕФИКАСНА РАБОТА С AUTOCAD 

 

Aula.bg 93 

3. Коригираме стрелките 

Избираме раздела Symbols and Arrows и за Arrowheads избираме 

Oblique. В прозореца горе дясно може да се види как изглежда 

промяната в реално време. 
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4. Коригираме водачите 

В раздела Lines слагаме показаната отметка и задаваме фиксирана 

стойност на водача. 
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5. Проверяваме как изглежда новия стил 

Създаваме нова оразмерителна линия с новия стил и виждаме как стои 

тя реално на чертежа. 
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40. ЧЕК ЛИСТ – ИЗПРАЩАНЕ НА AUTOCAD ФАЙЛОВЕ НА 

КОЛЕГА 
 

Тръгнах да направя инструкция в нашия офис как се изпращат файлове 

на колеги, за да се избегнат проблеми като например колегите ни да 

не могат да си отворят файловете, понеже работят на по-ниска версия 

или пък да не получат XREF подложките. 

 

Реших да публикувам този полезен чек лист и в блога, за да може 

повече хора да го ползват, когато изпращат файлове. 
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Изпращането на няколко файла от проект само чрез прикачването им 

има няколко проблема. 

 

Първо, ако сте на по-висока версия колегите ви може да не отворят 

файла. 

 

Второ DWG файловете са често тежки и може да имате проблем с 

прикачването им, ако ги изпращате по имейл без да ги компресирате 

и почистите. 

 

Трето – ако използвате XREF подложки е доста вероятно да ги 

изпуснете и човекът, който получава проекта да получи проект с 

липсваща информация. В крайна сметка, може да се окаже че сме 

разменили половин ден разговори по телефона и имейли напред-

назад докато пратим няколко DWG файла, което не е никак 

продуктивно. 

 

Целта е с няколко клика да можем да изпратим файл или проект и това 

става много лесно чрез командата „ETRANSMIT”. Тя ни спестява един 

списък от операции, които прави автоматично вместо нас. Командата 

обаче има доста настройки и тук разглеждаме точно кои отметки къде 

трябва да се кликнат, за да елиминираме горните три проблема, а 

вероятно и още доста други. 

 

1. Пуска се командата „ETRANSMIT” 

2. Модифицират се настройките за „ETRANSMIT” 

Избираме Transmittal Setups в долния десен ъгъл. 



74 ТРИКА ЗА ЕФИКАСНА РАБОТА С AUTOCAD 

 

Aula.bg 98 

 

Тук можем да модифицираме настройките Standard или чрез New да 

си създадем наши настройки. 
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3. Задават се настройките на eTransmit 

 

Ето препоръчителните настройки, които са изброени по-долу. 

Задължителните са оградени в червено, за да не ги изпуснете. 

 

3.1. Изпрати като ZIP файл 

Тази опция създава един компресиран ZIP файл, който съдържа всички 

файлове, които сме задали да се включат. Не използвайте опцията EXE, 

понеже много пощи ще пратят имейла ви в спам папката или въобще 

няма да разрешат да приложите или свалите EXE файл. 
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3.2. Внедряване на прикачените XREF 

Задължителна е отметката на „Bind external references“, ако ползвате 

XREF, за да си спестите отново обаждания, че не могат да отворят 

целия чертеж. Препоръчвам опцията BIND, която допълнително 

избягва проблеми, ако хората, на които изпращате не са чували за 

XREF. 

 

3.3. Версия на файла 2007 или по-ниска 

Колегите ви не винаги имат най-високата версия и за да избегнете 

повторна работа и разговори по телефона от типа „прати ми го в по-

ниска версия“, направо без да питате пускате в 2004 или 2007. 

 

3.4. Слагане на всички файлове в една директория 

Ако ползвате различни подпапки с XREF и изпращате от Sheet Set може 

да се окаже, че в архива сте създали десетки папки и подпапки с 

eTransmit. Oпция „Place all in one folder“ прави нещата много прости за 

вашите колеги. За тях всичко ще бъде в една папка. 

 

3.5. Препоръчителни отметки 

Purge Drawing – почиства чертежите от излишна информация и прави 

файла по-лек. 

Махнати отметки в графата Include Options – не изпраща шрифтове, 

текстури, DATA файлове, които обикновено не им трябват на колегите 

ви. Може само да сложите отметка на Fonts, ако ползвате нещо  

по-специфично. 

Send Email Ако ползвате програма като Outlook може да кликнете тази 

отметка и автоматично ще ви се отвори нов имейл с прикачения ZIP 

файл. Не може да се ползва за уеб базирани имейли като АБВ или 

Mail.bg 
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4. Разкажи на колеги за „ETRANSMIT“ 

 

Ако ти е писнало да ти изпращат файлове във версия, която не можеш 

да отвориш или липсват закачените XREF подложки, изпрати им тази 

статия, за да получаваш в бъдеще файловете както трябва. 
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41. КАК СЕ СЪЗДАВАТ ЛЕЙАУТИ И КАК СЕ ПЛОТИРА С 

AUTOCAD 
 

Непрекъснато получавам един 

въпрос и най-накрая реших да 

напиша отговор на него, за да 

може повече хора да имат 

стъпка по стъпка инструкция 

как се плотира. 

 

Въпросът е кратък, но много 

важен: „Как се създават 

лейаути и как се плотира с 

AutoCAD“. 

 

Имаше години, в които си късах нервите, когато се стигне до 

плотиране, стоях по нощите и изпусках срокове, само защото не знаех 

правилният начин да превърна „уж“ готовия на компютъра чертеж в 

класьор с документация. Е, сега си спомням с усмивка за тези времена. 

 

Ако нямате система за бързо финализиране и плотиране на един 

проект, проблемът е дори по-голям, отколкото си мислите. 

 

Изпуснатите срокове водят до недоволни клиенти или работодатели. 

Дори да си супер като специалист и да имаш перфектно и оптимално 

решение, те си мислят – „много е бавен/бавна – не става“. 

 

Стресът е най-висок при финализиране на един проект и той е от най-

лошия тип – негативен стрес, който може да доведе до много 

негативни последствия като болести и наднормено тегло. 
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Ако бързаме, това води до много технически грешки и това, което 

виждам страшно често – грозен краен продукт – прекалено малки или 

големи текстове, несъразмерни антетки и куп други проблеми, 

причинени от некоректно използвани мащаби. 

 

Един вид, не е зле да помислим как можем да подобрим процеса си 

на финализиране и плотиране на проект, за да намалим стреса и 

негативните последствия. 

 

Има много начини за плотиране, повечето тотално грешни, други 

неефективни. 

 

Ето моята система в 5 стъпки за финализиране и плотиране на проект. 

Естествено отделните стъпки изискват определени умения, които ако 

нямате, трябва да си набавите на принципа „проба-грешка“ или просто 

като се запишете на читав курс по AutoCAD, но се надявам тази статия 

да ви даде правилната насока, която да ви помогне да сте по-

ефективни и по-бързи в своята работа. 

 

1. Използване на вградените мащаби 

Изключително опростява работата с мащабите. Вместо да работим с 

фиктивни коефициенти при нагласянето на листа от типа на 0.2 – 

просто избираме от менюто 1:50. 

 

2. Използване на анотативни стилове 

Анотативните стилове са толкова удобни, че просто нямам думи. По 

всяко време мога да сменя мащаба в различен и надписите и 

оразмерителните линии се премащабират автоматично и изглеждат 

добре. 
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Отделно използването им изключително опростява организацията на 

стилове, защото няма нужда да имаме отделни стилове за всеки 

различен мащаб. 

 

3. Създаване и настройка на лейаути 

Определено най-бързият и ефективен начин за плотиране са лейаутите 

и аз ги правя за всеки проект, независимо колко малък или голям е той. 

 

Хубавото е, че автоматично се елиминират разни странични проблеми 

като например – след разпечатване, големината на антетката е 

различна на всеки чертеж. Тук имаме една единствена антетка и това 

опростява много нещата и елиминира възможността от грешки в 

мащабите. 

 

4. Използване на Sheet Set 

Sheet Set е едно от най-най-най удобните неща, което са правили в 

AutoCAD. Мога да изброя поне 20 супер предимства от ползването на 

Sheet Set, но основните са, че имам общ поглед върху всички чертежи, 

мога да сменя нещо от антетката (напр. име на обект) на едно място и 

това афектира всички чертежи – дори да са 200, автоматично 

съдържание на чертежите, лесен архив на проекта, възможност за 

работа в екип, разпечатване с един клик и т.н. и т.н. 

 

5. Плотиране с един клик 

Тук идва най-добрият съвет. Първите 4 стъпки се правят по време на 

чертането – обикновено по средата на проекта. Най-късно на 2/3 от 

времето за проекта. Правим това по времето, когато или имаме дупка 

и изчакваме някаква информация или не сме натоварени прекалено 

много. В никакъв случай лейаути не се правят накрая на проекта или 

опази боже в деня на предаване! 
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Накрая, в деня на предаване, първо преглеждаме чертежите и накрая 

просто отиваме в Sheet Set и кликваме на бутона за плотиране на 

всички чертежи наведнъж. Това е. Прегледа и проверката зависи от 

обема на проекта, но чисто технически подготовка няма, а 

плотирането е 5 минути с кликване на един бутон. 

 

Системата не работи без да ползвате всичките изброени компоненти и 

няма как да работи, защото са взаимно свързани. Sheet Set не работи, 

ако нямаме лейаути. Лейаутите са пълна мъка, ако не използваме 

вградените мащаби и анотативни стилове. 

 

Нещата са точно толкова лесни и прости, стига някой да ти покаже как 

се прави. 
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42. АВТОМАТИЗИРАНЕ НА ПОВТАРЯЩИ СЕ ЗАДАЧИ С 

МАКРОСИ В AUTOCAD 
 

Кой не би искал да 

автоматизира повтарящите се 

задачи при чертане? Има един 

инструмент в AutoCAD, който 

позволява това и то без да е 

необходимо човек да знае да 

програмира на AutoLISP или да 

може да пише на ръка сложни 

макроси. 

В AutoCAD отдавна има 

възможността да се пускат 

макроси, но не всеки може или 

има нервите да напише на ръка 

нещо от сорта на: 

^C^C-plot;y;;DWG To 

PDF.pc3;ISO A1 (841.00 x 594.00 

MM); m;l;n; l;1:1; 0.00,0.00;y ;monochrome.ctb; y;n;n; n;;n;y; 

Макросите може да са ви познати от Excel, където доста хора си 

записват сами макроси без да знаят да програмират на VBA и е голямо 

улеснение в работата им. 

 

Основната идея е, че ако имаме повтарящи се операции от няколко 

команди, можем да направим тези операции веднъж, да ги запишем 

и след това да си пускаме макроса да работи вместо нас. Тук трябва да 

се каже, че не всичко подлежи на автоматизиране и макросите не са 

толкова мощни като език за програмиране, но могат да ни помогнат в 

немалко операции. 
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Нека да видим един пример, в който ние имаме нашите слоеве и 

техните настройки като цветове, дебелини на линии и типове линии. 

Ако не ползваме Template, вместо да ги създаваме в нови файлове 

всеки път, може просто да си запишем един макрос, който създава 

всичките ни слоеве и техните настройки натискането на един Play 

бутон. 

 

Нека да видим 5-те стъпки как да направим това: 

 

1. Започни запис 

Записът започва като просто отидем в раздела Manage и изберем 

Record. 

 

2. Направи необходимите стъпки 

При започването на записа стъпка по стъпка (най-добре бавно и 

внимателно) правим необходимите действия за нашия макрос. 
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3. Натисни стоп 

След като сме направили повтарящите се действия, просто натискаме 

бутона Stop. 
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4. Задай име 

Изкача ни прозорец, в който трябва да напишем име, което да ни 

подсказва какво прави макроса и подробно описание, ако желаем. 

 

5. Пусни отново и отново и отново … 

Готово. След това само избираме макроса от падащото меню и 

натискаме бутона Play за всеки отделен чертеж. Всеки макрос е 

отделен файл с разширение .actm, т.е. може да се копира на друг 

компютър и да се постави на сървър за работа в екип. 
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Няколко идеи за записване на макроси 

Естествено тук възможностите са безброй, но ако на първо време не 

може да се сетите за какво да използвате макросите, ето няколко идеи: 

 

Създаване на стандартни слоеве; 

Създаване на стилове; 

Задаване на всички обекти на чертежа да са с цвят ByLayer, тип линия 

ByLayer, дебелина ByLayer и т.н.; 

Задаване на определени настройки в AutoCAD за системни 

променливи като „PICKADD“, „PICKFIRST“, „AUTOSAVE“ и т.н.; 

Уеднаквяване на настройките между колеги от един екип/фирма; 

Почистване на XREF подложки (например: set all by layer, burst, overkill, 

purge, audit); 

Включване/изключване на слоеве (като алтернатива на LayerStates); 

Повтарящи се настройки при плотиране, нагласяне на листата; 

Почистване преди затваряне (zoom extents, purge, -purge (registered 

applications), audit, close ); 

Настройки на лейаути и плотиране. 
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43. КАК ДА СИ СПАСИМ ЧЕРТЕЖА СЛЕД „ГРЪМВАНЕ“ НА 

AUTOCAD ИЛИ ПРИ ПОГРЕШЕН SAVE 
 

AutoCAD „изгърмява“ със или 

без съобщение за грешка, спира 

тока или просто затваряме 

AutoCAD по погрешка без да 

запишем чертежа. 

 

Има ли въобще шанс да си 

спасим и възстановим чертежа? 

 

Отговорът е : „не винаги, но 

доста често, ако знаете как 

работи AutoCAD“. 

 

И тук ще дам няколко начина, които може да пробвате по реда, по 

който съм ги описал. Ако не стане с първия, отивате на втория. Ако не 

стане с втория, третия. 

 

Ако не стане с никой… поне ще знаете как да си настроите AutoCAD за 

следващия път. 

1. Спасителен план при „гръмване“ на AutoCAD/Windows или внезапно 

рестартиране на компютъра. 

Ако AutoCAD не е бил чисто затворен, при следващото му стартиране 

се пуска „Drawing Recovery Manager“. Може и ръчно да се пусне с 

командата „DRAWINGRECOVERY“. (ако искате, сега пробвайт да го 

пуснете и ще видите на кои файлове е имало проблеми). 

AutoCAD записва временни копия на файловете докато работи 

независимо дали сте записали файловете или не. Мениджъра за 
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възстановяване намира тези файлове и ви ги показва. Остава вие да 

изберете кое копие на файла най-много ви устройва. Тук обикновено 

се ориентираме по дата. 

 

Ако в 17ч ни е спрял тока, можем например да видим следното: 

PLAN.dwg 13:45 

PLAN.bak 13:15 

PLAN_1_1_9285.sv$ 16:52 

 

Ако искаме най-последната версия, трябва да изберем последния 

файл и да го отворим. След това е необходимо да направим Save As и 

да му зададем ново име.  

Важно условие, за да работи Drawing Recovery Manager 

Резервното копие на отворен чертеж се записва само, ако в 

настройките е включено това да се случи (по подразбиране е 

включено). Това е така нареченият AUTOSAVE. Пуска се през Options -> 

Open and Save. 
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Тук ние имаме варианта да изберем през колко време да се прави 

резервно копие. Първата асоциация е да го направим колкото се може 

по-често, например през 1 минута, но ако имате тежки файлове със 

сигурност не искате на всяка минута AutoCAD да „запецва“ по две-три 

секунди, за да направи запис. Ако работите на сървър по мрежа, също 

не е добра идея да е много малък този период. 

 

Според мен всичко между 5-10 минути е добър компромис между 

сигурност и бързина. Ако в конкретен ден токът ви спира много често, 

нищо не ви пречи да го нагласите през 2 минути и после да го върнете 

обратно. 

 

Другата опция, която трябва да има отметка е „Create backup copy with 

each save“. Тя ще ви пази „един save назад“, което е полезно при 
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неволно записване на файл, след като сме изтрили по погрешка нещо 

от него и си искаме стария файл. 

2.  Какво да правим, когато Recovery Manager не показва нашия файл? 

Ако сме махнали отметката на Autosave – няма как програмата да е 

направила резервно копие. Но все пак има случаи на няколко пъти 

подред рестартиране на компютъра (например при често спиране на 

тока), когато AutoCAD просто не показва файловете с разширения sv$ 

(които са реално резервните копия). 

 

Тогава трябва да ги потърсим ръчно. Директорията, в която се записват 

файловете се вижда в options или като изпишете „(GETVAR 

TEMPPREFIX )“ в командния ред – заедно със скобите. 

Получава се нещо от типа на 

„C:\\Users\\PC-name\\appdata\\local\\temp\\“ 

 

Отивате в тази директория и търсите всички файлове (по дата, по име), 

които са с разширение SV$. При малко късмет може да се намери 

файла и като преименуваме разширението на DWG да отворим 

чертежа. 

 

Файловете с разширение AC$ отново са на AutoCAD, но не мисля, че по 

някакъв начин могат да се използват. Те съдържат информация за 

Undo и подобни команди по време на сесия на AutoCAD. 

3.  А какво ако без да искам съм натиснал SAVE и искам да се върна назад? 

На пръв поглед ако човек направи грешна промяна и натисне Save – 

старата информация е безвъзвратно изгубена. 

 

Ако обаче не сте махали отметката „Create backup copy with each save“, 

то има голям шанс AutoCAD да е направил резервно копие на 
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„предишния save“ и файлът е със същото име, но с разширение „.bak“ 

в директорията на вашия файл. Решението е или да преименувате този 

файл на dwg и да го отворите или да си пускате Drawing Recovery и да 

кликнете два пъти върху него. 

 

Така можем да спасим на пръв поглед изгубена информация. 
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44. КАК ДА ПРЕВЪРНЕМ СКАНИРАН ЧЕРТЕЖ 

(PDF,JPG,TIF) В AUTOCAD DWG? 
 

Независимо дали работим често 

със сканирани чертежи или по-

рядко ни се налага да се борим с 

тях, почти няма проектант, който 

да не се е опитвал да вкара 

сканирана информация в 

AutoCAD. 

 

Най-често срещан е случая, в 

който имаме сканирана карта, 

която трябва да ползваме за 

подложка на нашия чертеж или 

пък да ползваме като референтна информация докато чертаем, дори 

и след това да не плотираме сканирания чертеж. 

 

С две думи, сканираните чертежи са „растерни изображения“, най-

често във формат jpg/jpeg, pdf или tif и те са като „картинка“, която не 

можем да модифицираме – не можем да избираме линии или други 

обекти, както можем да правим това в AutoCAD.  

Има няколко варианта да вкараме тези изображения в AutoCAD: 

 

1. Автоматично конвертиране (растер към вектор програми) 

Това е идеалният вариант, при който нашият чертеж, който е растерно 

изображение се вкарва в програма и тя ни генерира .dwg файл, който 

можем да отворим в AutoCAD и вече да работим върху чертежа, като 

при всеки друг чертеж. 
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Стъпките са прости. Има безброй различни програми (някои 

безплатни, други платени) за превръщане на растерни изображения 

във векторни. Могат да се намерят с едно търсене в Google на „raster 

to vector software“. Подава се сканирания чертеж и програмата ни 

връща .dwg или .dxf, които отваряме в AutoCAD. 

 

Проблемът е, че този метод рядко работи. Колкото и да е добро 

качеството на сканирания чертеж, програмите не могат да разпознаят 

добре линиите и резултатът е лош. DWG-то е въобще неизползваемо, 

ако ни трябва висока точност. Забелязал съм, че тези програми не 

работят добре и с текст. Например имената на улици и номерата на 

парцели от една карта се превръщат в нечетливи йероглифи. 

 

За мен този вариант никога не е работил добре, но съм наясно, че в 

определени ситуации може да свърши работа – например когато 

имаме наистина качествен хартиен носител, качествено сканиране, не 

ни трябва висока точност и чертежът няма текстове. 

 

2. Полуавтоматично конвертиране (чрез програми като Raster Design) 

Осъзнавайки проблемите на 100% автоматичните методи, се появиха 

няколко програми, които са на полуавтоматичен принцип. Най-добре 

развита като чели е Raster Design, която естествено е най-популярна 

понеже е на Autodesk и е тясно интегрирана в AutoCAD. Даже в разните 

софтуерни пакети на Autodesk често фигурира и ако имате някой от 

suite-овете, може и вече да я имате. 

 

Принципът тук е, че имаме отделни инструменти. Например ако 

искаме да дигитализираме хоризонтал, избираме хоризонтала от 

сканирания чертеж и програмата го превръща в AutoCAD обект, като 

ако срещне някъде проблем или прекъсване, спира и ние като 

оператори можем да зададем следващата стъпка, след което 
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програмата продължава да разпознава автоматично. По този начин 

можем да превръщаме всякакви обекти от сканирания чертеж в 

AutoCAD обекти. 

 

Получава се точен и качествен краен чертеж, но изисква доста ръчна 

работа и често избор на обектите един по един. За разлика от 

автоматичния метод, където програмата ни дава „dwg-тo“ за под 

минута, тук може да се наложи да работим цял ден, но пак е по-бързо, 

отколкото изцяло ръчно да подчертаем чертежа, което би отнело 

например три-четири дни. 

 

3. Обработка на сканирания чертеж (чрез програма като Photoshop) 

Често се получава така, че няма необходимост да се променя 

сканирания чертеж, а само да се използва като подложка. Тогава може 

да се премине към вариант, в който ние закачаме сканирания чертеж 

в AutoCAD, без да го векторизираме. Това можем да направим чрез 

XREF и той си стои като една „картинка“, върху която чертаем. 

 

В повечето случаи обаче не можем просто да „закачим“ сканирания 

файл, защото при сканирането са се получили сенки, оттенъци и други 

паразитни форми, които ни пречат. Тогава можем да прибегнем до 

редакцията на изображението и както знаем най-популярния софтуер 

за обработка на растерни изображения – Photoshop. Чрез нея можем 

да изчистим ненужното, да оправим фона и доста често може да се 

стигне до резултат, годен за подложка. 

 

Проблем тук остава обаче големината на файловете. Сканираните 

файлове са големи и когато ги закачим в AutoCAD, програмата започва 

да се затруднява. Трябва ни доста мощен компютър с много RAM 

памет, за да работим нормално. При плотиране отново има сериозно 
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забавяне и чертежите излизат много по-бавно, отколкото в 

предишните варианти. 

 

Този метод обаче често е най-бързият възможен от всички 

разглеждани методи и ние в нашето проектантско бюро го ползваме 

най-често него. 

 

4. Ръчно пречертаване на сканирания чертеж 

Последният вариант е да закачим файла, както е сканиран в AutoCAD, 

да си плюем на ръцете и да „повторим“ линиите отгоре. Това е метод, 

който изисква най-много време, но получаваме лек и качествен файл. 

Това е вариант, ако нямаме, не познаваме или не искаме да учим 

допълнителна програма като Raster Design. 

 

Няма много какво да се говори за този метод, просто се хвърляме в 

повече хамалогия, което в някои случаи може и да е оправдано. 
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45. ДВА МЕТОДА ЗА ИЗБОР НА ОБЕКТИ ПРИ 

ПРЕТРУПАНИ ЧЕРТЕЖИ 
 

В това видео давам отговор на няколко въпроса, които регулярно 

получавам по имейл или на Facebook страницата на блога. Първият 

въпрос е как да изберем обекти, когато имаме няколко обекта един 

върху друг. Вторият въпрос е как да махнем досадно изскачащите 

прозорци при избор на обект и въобще какво представляват те. 

 

CTRL+W Включва/изключва Selection Cycling след AutoCAD 2011 

 

SHIFT + SPACE Превключва между избор на припокриващи се 

обекти 

 

CTRL + SHIFT + P Включва/изключва Quick Properties 

https://www.youtube.com/watch?v=boG3OAkkI-A&feature=youtube_gdata_player
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46. ЕТО КАК РАБОТЯТ ДРОБИТЕ В AUTOCAD 
 

Искаш да разделиш две числа 

в AutoCAD с „/“, но програмата 

ти ги превръща автоматично в 

дроб. Ядосваш се, кликаш из 

интерфейса, докато някак си 

успееш да накраш AutoCAD да 

ги остави на мира. 

 

След време ти трябва да 

направиш дроб. Опппа… 

проклетото меню го няма 

никъде. 

 

Откъде знам това? Няколко пъти минах по горния сценарий, докато не 

реших да разчовъркам проклетите дроби и да разбера как наистина 

действат в AutoCAD.  

Ако и вие сте се сблъсквали с подобен проблем, тази статия ще ви даде 

яснота по въпроса. 

Дребен трик, който прави цялата разлика. 

Оказва се, че тези които са правили интерфейса, са искали да го 

направят по умен, но това доста обърква потребителите. Всеки по-

опитен потребител, който познава принципите на работа с AutoCAD ще 

отвори редактора на текст ( „MTEXT“ ) и ще кликне с десния бутон на 

мишката, за да види опциите. 

 

Да, ама не… няма нищо за Auto stacking, както Autodesk са назовали 

автоматичното превръщане в дроби. 
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Целият трик е съвсем дребен, но може да ви скъса нервите, докато го 

разберете. Трикът е, че дробта трябва задължително да е маркирана. 

Само когато числата, които искаме да превърнем в дроб са маркирани 

ще видим опцията „Stack“ (тя ги превръща в дроб), когато кликнем с 

десния бутон на мишката. Ако пък маркираме дроб и кликнем с десния 

бутон на мишката, ще видим опцията Unstack и Stack Properties. 

 

Как да включим или изключим автоматичното превръщане в дроби? 

След като знаем горния трик, маркираме една дроб и избираме Stack 

properties. Там има един бутон Auto Stack и когато го натиснем се 

появява нов прозорец, в който можем да сложим или махнем 

отметката на Enable Auto stacking, т.е. да включим или изключим 

автоматичното превръщане на дроби докато пишем. 
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При нова инсталация AutoCAD сам ни показва опцията дали искаме да 

включим или изключим Auto Stack, но ако в бързината сме избрали 

повече да не ни безпокои с изскачащи прозорци, това е начин по който 

отново можем да се върнем в това меню. 

 

Ако отметката е включена, AutoCAD ще превръща всеки път числата от 

типа 1/2 в дроб автоматично, докато пишем. Ако е изключена, ще ги 

оставя във вида 1/2. 

Какъв е синтаксиса за дроби? 

Малко хора знаят, че в зависимост от това как изпишем дробта в 

редактора на текст, ще получим различен краен резултат като визия. 

Ако разделим числата с „/“, те ще бъдат едно под друго. Ако искаме да 

се под наклон, ги разделяме с „#“. При разделяне с „^“ липсва линията, 

която ги разделя. Ето какво се получава: 
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47. 4 МЕТОДА КАК ДА ИЗБИРАМЕ ПО-БЪРЗО ОБЕКТИ 
 

Избирането на обекти по 

дадени критерии е често 

срещана операция и е от 

любимите ми трикове за 

спестяване на време. Получих 

следния въпрос: 

 

Здравейте, искам да попитам в 

AUTOCAD възможно ли е да се 

маркират едновременно всички 

обекти от един слой и ако може 

как става това. Ако даден слой 

съдържа само текстови обекти, 

как може големината на шрифта 

да се увеличи едновременно за 

всички обекти от слоя. 

 

Това е често срещата задача и за това реших да публикувам отговор в 

блога, за да могат да го видят повече хора. 

 

Обикновено се налага да избираме всички обекти по даден критерий, 

ако ни трябва да правим нещо с тях, например всички текстове за да 

сменим размера на текста от 2.0 на 2.6 например. Когато имаме 

избрани например два текста и искаме да им сменим височината, 

просто пускаме палетата със свойства (CTRL+1) и променяме Height. 

Понеже са избрани и двата обекта, те получават новата височина. 

Проблемът обаче е при избора на обекти. Как да стане най-бързо и 

лесно?  

Нека да видим как можем да направим това… 
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Метод 1: Ръчна селекция 

Очевидно най-бавният и най-тромав начин е да изберем обектите 

един по един, като кликваме на всеки един от тях. Ако имаш 2-3 обекта 

за избор – това е най-бързият начин, но при повече от 5-6 обекта или 

при огромен чертеж с много информация, в който не знаеш къде са 

обектите и трябва да ги търсиш един по един сред куп друга 

информация, това е трудоемко и е пълна хамалогия – тоест нещата, 

които мразим в този блог. 

 

При този метод трябва да се внимава променливата „PICKADD“ да е 

1 или 2 (в по-новите версии). 

Нека да видим другите методи, с които това може да стане по-бързо. 

 

Метод 2: Избор чрез Select Similar 

Това е една команда, която беше въведена в AutoCAD 2011 и 

определено е една от любимите ми. В предишни версии също е 

възможно да се ползва, но трябва да се инсталира като отделен 

АutoLisp. Принципът на действие е прост: Кликваш върху един от 

текстовете, кликваш с десен бутон на мишката и от менюто избираш 

Select Similar (избери подобни) и … това е :) AutoCAD е избрал обектите, 

които искаш. 
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По подразбиране командата избира всички обекти с еднакво име и 

слой, но критериите могат да се променят, като се пусне в командния 

ред Select Similar с опцията Settings. Тогава имаме общо 8 параметъра, 

като например може да включим и опцията по-цвят. Тоест да ни 

избира само обектите, които са от един тип (Name), един слой и един 

цвят. 
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Метод 3: Селекция с Quick Select 

„QSELECT“ е чудесен инструмент, който може да ни спести много 

работа. За да изберем обекти с него, въвеждаме в командния ред 

командата „QUICKSELECT” и тя ни дава възможност да изберем 

обекти по всички възможни параметри, които един обект има.  

Най-често може би се използва избирането по слой, цвят, име или 

съдържание. 

 

Например можем да изберем всички обекти от чертежа, които са с 

червен цвят или пък всички обекти от слой STREET, както е показано в 

примера: 
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Mетод 4: Сложни селекции с комбиниран метод 

Когато искаме да правим по - сложни селекции по няколко критерия, 

които ги няма в  „QSELECT“ можем да прибегнем до комбиниран 

метод между „SELECTSIMILAR” + „QSELECT“ или два пъти 

„QSELECT“. Например, искаме да изберем всички текстове само от 

даден слой, които започват с числата „19“. Най-бързо става като 

изберем текст от този слой и кликнем на „SELECTSIMILAR” . Сега 

имаме всички текстове от този слой, но ни трябва втори филтър по 

съдържание. 

 

Без да премахваме селекцията пускаме „QSELECT“ и избираме 

опцията „Apply to current selection“. Тоест да търси само в настоящата 

селекция. След това си избираме филтъра Content т.е. съдържанието 

на текста и критерия „19*“, т.е. всички текстове започващи с „19“. Така 

реално правим избор по два филтъра – слой и съдържание. 
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48. 4 НАЧИНА ЗА АВТОМАТИЧНИ КОЛИЧЕСТВЕНИ 

СМЕТКИ С AUTOCAD 
 

Досега не съм срещнал 

проектант да се радва да прави 

количествени сметки. Може и 

да има такива, но не ми се е 

случвало някой ентусиазирано 

да каже: „Хайде да свършваме 

с проектирането, че да мога да 

си седна да си вадя 

количествата“. Има начин да 

направим процеса за вадене на 

количества много по-приятен и 

бърз и в тази статия ще дам 

няколко идеи, които се 

надявам да ти помогнат в тази посока. 

 

Много е важно да се разбере, че това дали ще вадим количества лесно, 

трудно или невъзможно, зависи от това как сме си организирали 

чертежа ПРЕДИ да сме започнали да чертаем.  

Количества се вадят много лесно от един чертеж с предварително 

планирани наименования на слоеве и блокове, но се вадят много 

трудоемко, ако първо направим чертежа, а накрая се сетим – дай 

количествени сметки. 

 

Ползващите AutoCAD са десетки пъти повече от тези, които ползват 

Revit и BIM базиран софтуер и това не е случайно. Но тук трябва да 

споделим, че при ползването на BIM базиран софтуер количествените 

сметки се вадят доста по - лесно, защото имаме обектно ориентирана 

програма, която знае например, че даден обект е стена и може да 
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извади необходимите количества зидария, мазилка и боя от едната 

страна и изолация от другата страна, ако това е външна стена. 

 

Все пак целта тук е да покажа как можем да си улесним работата с 

AutoCAD. 

 

За всяка специалност има различна комбинация от долуизброените 

методи, която би била оптимална, за това показвам и четирите метода, 

а всеки за себе си може да избере тези, които най-много му вършат 

работа. 

Метод 1. Подредени слоеве 

Добре организирани слоеве могат да ни свършат много полезна 

работа. Например в един линеен обект бихме могли да организираме 

по този начин тръбопроводите: 

Слой 1: съществуващи, но запазващи се; 

Слой 2: съществуващи, но за подмяна; 

Слой 3: новоизградени. 

 

В този опростен пример бързо можем да изолираме отделните слоеве 

и да видим дължината им дори само в Properties на полилинията или 

чрез командата „LIST“. 

 

Метод 2. Команда „BCOUNT“ 

Много бърз и лесен начин да преброим блоковете в един чертеж. Ако 

сме си организирали блокове добре и да кажем имаме Vrata-90×210 и 

Prozorec-240×180, просто пускаме командата, избираме целия чертеж 

и AutoCAD ще ни върне колко врати и прозорци от кой тип имаме.  
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Тук трябва да се отбележи, че когато имаме динамични блокове с име 

от типа *U324f командата ще засича всеки блок като отделен. 

 

Метод 3. „DATAEXTRACTION” 

„DATA EXTRACTION” е тежката артилерия с много възможности. 

Може да вади дължини, бройки, площи и почти всички възможни 

характеристики на обектите, като ги групира по различни критерии. 

Освен това може да създаде файл за Excel или просто да създаде 

таблица в чертежа, която да се актуализира автоматично, при промяна 

на модела. 

 

За „DATAEXTRACTION” имам две статии, така че няма да влизам в 

подробности тук. Може да видите статиите за AutoCAD 

„DATAXTRACTION” и автоматична спецификация за дължини. 

 

Метод 4. Използване на AutoLisp 

Аз съм голям фен на лисп. С малко повече човъркане, дори не 

програмист като мен може да си сглоби набързо изключително 

полезни програмки, които са правени специално за мен и за никой 

друг. Има разбира се и много безплатни програмки по Интернет. 

Например аз си направих лисп, който избираш текстовете за 

армировки в даден чертеж и ти създава таблица с количества по 

диаметри и тегло на стоманата. 

 

Autodesk залитат към C# с .NET, но не могат да разберат, че силата им 

е в AutoLisp, защото обикновен проектант може да извади Notepad и с 

10 реда скрипт да напише програмка, която да му спести една седмица 

работа. 

Ентусиастите да се пробват на AutoLisp, могат да започнат с тези 

AutoLisp уроци : http://blog.tsukev.com/autolisp-uroci.html 

http://blog.tsukev.com/autolisp-uroci.html
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49. 7 СТЪПКИ КАК ДА РАБОТИМ ПО-БЪРЗО ПРИ ТЕЖКИ 

DWG ФАЙЛОВЕ 
 

Работата с тежки файлове е 

един от често срещаните 

проблеми, за които хората ме 

питат. Често се оказва, че дори 

на мощни компютри AutoCAD 

издъхва, насича и работата с 

програмата става трудна и 

неприятна. Има няколко 

съвета, които ако досега не са 

се използвали, могат 

драстично да намалят 

размера на файловете и да ускорят работата. 

 

Ето стъпка по стъпка инструкция как да превърнем тежък DWG файл в 

лек DWG файл, с който да работим по-бързо:  

 

1. Изтрий ненужната информация от модела и лейаутите 

Доста често се оказва, че в чертежите пазим много допълнителна 

информация – стари версии на чертежа, детайли или други елементи 

просто за всеки случай. Това много може да утежни чертежа. Всъщност 

можем да ги копираме в друг чертеж, който да наречем archiv-

versii.dwg или stari-detaili.dwg и да ги изтрием от нашия чертеж. 

 

Същото се отнася и за лейаутите. В табове с лейаути често седят 

лейаути от различни стари проекти с цялата информация в тях. В 

повечето случаи спокойно могат да се изтрият. 
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2. Използвай блокове 

Можем да направим която и да е повтаряща се група от елементи 

(текст, линии и т.н.) на блок. Блоковете имат две основни предимства. 

Първото е, че AutoCAD помни само веднъж обектите и знае, че другите 

са просто копия на първото с различно местоположение, ъгъл на 

завъртане и т.н. 

 

Ползването на блокове олекотява файловете, а имаме и второто 

предимство, че като направим промяна на едно място, ако имаме 20 

блока, те ще се актуализират автоматично. 

 

3. Използвай XREF 

Да държим чужди подложки в нашия файл води до десетки проблеми, 

един от които е, че файловете ни стават по-тежки. Най-добре е да ги 

закачаме като XREF подложки и да ги включваме само, когато ни 

трябват. В повечето време най-вероятно могат да стоят изключени, 

което води до драстично ускоряване на програмата. 

 

4. Почисти чертежа с Overkill 

Понякога, когато копираме обекти, по погрешка можем да ги 

копираме 2 дори 3 пъти един върху друг. Точно защото са един върху 

друг не разбираме, че имаме няколко копия на обектите. На помощ 

идва командата „OVERKILL“, която почиства файловете от 

дублирани обекти (само не забравяй да запишеш файла преди да я 

пуснеш, защото понякога забива  ). 

 

5. Почисти чертежа с Purge 

DWG файловете пазят дефиниции на обекти като блокове и стилове, 

дори да сме ги изтрили. Ако искаме да ги изтрием, можем да направим 

това с командата „PURGE“. Виждал съм някои файлове да намалеят 
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по 3-4 пъти като размер, след използване на „PURGE“ в комбинация 

със съвет 1. 

 

6. Запиши DWG файлa в по-нов формат 

Много често срещана грешка е да се наглася AutoCAD да работи с по-

стар формат, само защото като изпратим файла на колега, той може да 

не го отвори, ако е с по-стара версия. Това идва на цената на бавната 

работа и тежките файлове. Един експеримент наскоро ми показа, че 

един файл записан във версия 2013 е 66KB, a същият файл във версия 

2007 става 780КB, т.е. близо 12 пъти по-голям. 

 

Ясно е, че работим с колеги, но имаме опцията да им записваме файла 

във по-стара версия чрез Save As (стига да не забравяме) или да 

използваме доста по-интелигентното решение „ETRANSMIT”. 

 

7. Купи си евтина RAM памет 

При работа с тежки чертежи от най-голямо значение е RAM паметта. 

Ако компютърът е стар и нямаме бюджет за нов, то това може да е от 

най-евтините “Upgrade-и” и то с най-добър резултат. Преди време 

цената на RAM паметта беше изключително висока, но за сравнително 

малка сума може да се добави повече памет и да направим нашия 

компютър да работи много по-бързо. 
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50. ДВА МЕТОДА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ПЛОЩИ С 

AUTOCAD 
 

Много често се налага да 

измерваме площи с AutoCAD. Но 

кой е най-бързият и удобен 

начин за това? 

 

Ще споделя два метода, с които 

можем да измерим площ, както 

и в кои случаи е добре да се 

използват отделните методи. 

 

Независимо дали ни трябва 

бърза справка или автоматично 

обновяващи се данни за площи 

при промяна, ние трябва да 

можем бързо да си извадим 

информацията, която ни е 

необходима. 

Докато първият метод се 

използва по-често за бърза справка, то вторият е по-подходящ за 

изготвянето на количествени сметки и дори при промяна на 

геометрията има възможности данните за площите да се актуализират 

автоматично. 
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Метод 1 – Измерване на площи чрез командата „MESUREGEOM“ 

Първият метод е най-интуитивният, а именно чрез командата 

„MESUREGEOM” с опция AREA. Може би по-удобният начин за 

стартиране е чрез иконката от „Ribbon” интерфейса. По подразбиране 

е избрана опцията за измерване на дължини и поради това трябва да 

се кликне на триъгълничето под иконката, за да се появят и другите 

опции за площ, обем, радиус и т.н. 

 

Очевидно избираме опцията за площ AREA и тогава AutoCAD ни дава 

възможност или да изберем съществуващ обект или да изберем точки, 

които да формират площ. Избирайки точка след точка можем да 

оформим фигурата и накрая чрез бутона ENTER да приключим. 

Крайният резултат за площ и периметър ще получим в командния ред. 

 

Тук има един трик, който е полезен, когато искаме да заградим площ, 

но имаме и част вътре в нея, която не искаме да влезне сметките ни. 

Старият начин бе да се сметнат двете площи отделно и да се извади 
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едната от другата. Сега това е вградено вътре в командата (ако не се 

лъжа след 2010 версия). 

 

За целта отново се пуска командата и след като е избрана опция AREA 

се избира подопция ADD (добавяне). Така командата работи по 

аналогичен начин и избираме точките, формиращи площта. Когато 

приключим, натискаме ENTER и избираме подопцията Subtract 

(изваждане). Така имаме възможност да изберем площта, която да 

изключим. Тя се маркира визуално много добре в друг цвят. На финала 

ENTER ни дава крайния резултат. 

 

Метод 2 – Измерване на площи чрез полилиния. 

Горният метод е много удобен за еднократно измерване на дължини, 

но понякога искаме да си оформим няколко площи, които да можем 

да модифицираме и да ги мерим многократно. Ако използваме метод 

1 трябва да заграждаме фигурите всеки път, което за повече площи би 

било твърде трудоемко. 
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Този метод включва създаването на слой, който можем да наречем 

„площи“ и да му кликнем отметката да не се принтира. В него вече 

можем чрез командата „PLINE“ да създадем затворени полилинии за 

всяка площ. 

 

От тук нататък възможностите ни как да извадим площите са много. 

 

 Можем да изберем полилинията и да видим площа и в Properties 

палетата (CTRL+1) в поле AREA; 

Можем да пуснем командата „LIST“ и да изберем една или повече 

площи и ще ни даде площта поотделно (няма да ги сумира); 

Можем да ползваме „DATAEXTRACTION“ и да си извадим 

автоматично актуализираща се таблица с площите; 

Можем да ползваме полета (FIELDS) и да надпишем всяка площ една 

по една, като надписите отново ще се актуализират автоматично при 

промяна. 



74 ТРИКА ЗА ЕФИКАСНА РАБОТА С AUTOCAD 

 

Aula.bg 140 
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51. КОНВЕРТИРАНЕ НА DWG В PDF 
 

„Как се конвертира DWG в PDF?“ е един от най-често срещаните 

въпроси, които получавам. Оказа се, че наистина това е проблем за 

доста хора и поради това реших да покажа стъпка по стъпка как се 

прави PDF файл с AutoCAD чрез кратко видео. 

 

 

Ето и връзка към CutePDF, който споменавам във видеото :  

http://www.cutepdf.com/products/cutepdf/writer.asp 

 

http://www.cutepdf.com/products/cutepdf/writer.asp
https://www.youtube.com/watch?v=jy2oAHuDiPE&feature=youtube_gdata_player
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52. КАК ДА УВЕЛИЧИМ ПАМЕТТА НА КОМАНДНИЯ РЕД 
 

Влизам в командния ред на AutoCAD, за да видя данни от предишна 

команда и….. не ги виждам. AutoCAD не помни много и показва само 

информацията от последните команди. Колко пъти само съм се 

ядосвал, че ми е изчезнала информация, която ми трябва. 

 

Вече не! Наскоро 

разбрах, че има 

начин да се 

увеличи до 5 пъти 

паметта на 

командния ред, 

така че да помни и 

показва повече 

информация. 

 

Ако пуснете 

командата (getenv "CmdHistLines") ще видите настоящата си настройка, 

която е доста вероятно да е „400 реда“. Най-хубавото е, че може да го 

промените. 

 

Максимумът е 2048 реда и може да промените това с командата 

(setenv "CmdHistLines" "2048"). Главните букви имат значение, ако го 

преписвате. 

 

Така командният ред ще помни 5 пъти повече! Това не е някаква тежка 

и сложна информация, така че нямам притеснения, че това ще ми 

изяде паметта и AutoCAD ще се забави. 
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За мен е много по-ценно да виждам повече редове от командния ред, 

защото ползвам и доста лиспове, а те често дават доста информация в 

командния ред и бързо се препълва. Но и без тях пак ми се е налагало 

да търся в командния ред и данните да са изчезнали. 
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53. ПОМОЩ! ОРАЗМЕРИТЕЛНИТЕ ЛИНИИ ПОЛУДЯХА. 
 

Преместваш обектите, а 

оразмерителните линии се 

разхвърчават из целия чертеж и 

всичко става мазало…. 

Всичко идва от прекрасната идея на 

Autodesk да направят дименсиите 

(оразмерителните линии) 

асоциативни. Например: имаш 

правоъгълник и асоциативна 

оразмерителна линия за едната му 

страна. Променяш размера на 

правоъгълника и дименсията се 

актуализира автоматично. Както често се случва обаче, на практика в 

определени ситуации нещата стоят различно от на теория. 

 

Това изглежда на пръв поглед логично, но нерядко може да се получи, 

дименсията да прихване две точки от различни обекти. Един чертеж 

многократно се модифицира, като елементите му се променят или 

изтриват и добавят. Така след повечко корекции, може да се окаже, че 

дадена дименсия е асоциативна, но едната и точка е прихваната към 

един обект, а другата към обект, който е изтрит. 

 

Местим обекта и какво се получава. Дименсията се състои от две точки 

– едната отива на новото място, а втората „помни“ предишното. 

Получава се дименсия, която преминава през целия чертеж все едно 

го „задрасква“. Умножи това по 20 и чертежът изглежда …. ужасно. 

 

Какво е решението на проблема? 
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Има няколко решения: 

 

Ако държиш да ползваш асоциативни дименсии, трябва на 

„развалените“ дименсии да пуснеш командата „DIMREASSOCIATE” 

и да актуализираш асоциативността. 

 

Ако не искаш да ползваш асоциативни дименсии, с командата 

„DIMDISASSOCIATE” избираш развалените или всички дименсии и 

им премахваш асоциативността. Това се прави преди да се преместят 

обектите. 

 

Ако искаш и за в бъдеще тези дименсии да не са асоциативни, то 

пускаш командата „DIMASSOC” и задаваш стойност „1“. По този 

начин всички бъдещи дименсии няма да са асоциативни, но вече 

направените трябва да се оправят пак с „DIMDISASSOCIATE”. 
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54. (НЕ)СТАНДАРТНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА FILLET И 

CHAMFER. 
 

„FILLET” и „CHAMFER” могат да се 

окажат много полезни команди, дори 

да не ги използвате по 

предназначението им. 

 

Получих няколко запитвания в блога как 

се работи с двете команди и реших да 

напиша кратка статия по въпроса. Аз 

използвам „FILLET” многократно 

всеки ден, без дори да ми трябва 

първоначалната цел – да заоблям 

ръбове. Това е малко нестандартна, но много полезна употреба на 

командата. 

 

Първо бих искал да покажа как работят двете команди. 

 

Командата „CHAMFER” в AutoCAD 

Командата „CHAMFER” създава скосяване между две линии 

(„фаска“). След като се пусне командата, се избира първата линия и 

след това има опция за задаване на дължината на скосяване (натиска 

се d). Накрая се избира втората линия и скосяването е факт. 
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Командата „FILLET” в AutoCAD 

Командата „FILLET” е аналогична, но вместо скосяване прави 

заобляне. Съответно вместо дължини се задава радиус на заоблянето. 

Като се пусне командата, се избира „r“, задава се радиус и след това се 

избират двете прави. 

 

Малко нестандартна, но много удобна употреба на „FILLET”  

На мен лично в работата не ми трябва да правя скосявания и 

заобляния, но ежедневно използвам „FILLET”. Как така? Много често 

в практиката се случва да има две линии, които просто искаме да 

съединим. Вместо да използвам прихващане и дърпане или 

комбинация от „TRIM” и „EXTEND”, е много по лесно да натиска „f“ 

за „FILLET” и да избера първата и втората линия. Трикът е да се 

зададе еднократно радиус 0. Това, което ми харесва основно е, че 



74 ТРИКА ЗА ЕФИКАСНА РАБОТА С AUTOCAD 

 

Aula.bg 148 

когато обектите са полилинии, те се съединяват и стават един обект, 

който приема свойствата (слой, цвят) на първия избран обект. 

 

Ако трябва да съединя два обекта чрез стандартни команди и да ги 

направя като една полилиния с едни в един слой, цвят и т.н., то сигурни 

щяха да ми трябват 15 клика и ползването на 3-4 команди. Чрез 

„FILLET” това става много бързо. Същото се получава и при 

„CHAMFER” с дължина нула, но аз ползвам „FILLET”, заради по-

лесния за мен бърз клавиш „F“. 
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55. МНОГО СЛОЕВЕ В AUTOCAD? НЯМА ПРОБЛЕМ! 
 

Напоследък непрекъснато получавам мнения от читатели на блога 

колко по-лесно и бързо се учи AutoCAD с видео по Интернет, отколкото 

ако се чете написана статия или книга. За това реших да правя повече 

видеа и съм публикувал видео с трик за AutoCAD слоевете и по-точно 

използването на филтри. 

Гледайте видеото тук: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h0O7TPqepHc&feature=youtube_gdata_player
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56. ПОЛЕЗНО ПРИ РАБОТА В ЕКИП (А И НЕ САМО) 
 

 Отварям стар проект, за да копирам 

нещо от него. При избирането на 

обекти променям тук там разни 

работи, но няма проблем тъй като не 

мисля да го записвам. След това си 

работя по текущия проект с часове и 

вече съм забравил, че е отворен 

стария. Тръгвам си вечерта, затварям 

всички файлове и по навик давам 

„Save“ на всичко. Съсипвам си стария 

проект. Оппаа…. 

 

Друг случай. Отварям файл само за да гледам от него и след малко 

колегата казва: „Ще ми пуснеш ли файла, че трябва да правя промени“. 

Не е много ясно кой какво е отворил и кога е променял, когато се 

работи в мрежа с повече от един човек. 

 

И двата проблема имат едно много бързо и удобно решение, което се 

усещам, че започвам да ползвам страшно много напоследък. За това 

реших да го споделя с вас. Не е кой знае какъв трик, а по-скоро нещо 

което знаем, но не правим и бих го сложил в графата „добра практика“. 

 

Решението е наистина просто: 

1. Натискаме иконката за отваряне на файл или пускаме командата 

Open (както нормално); 

2. Избираме файла, който искаме да отворим; 

3. От долния десен ъгъл вместо OPEN, натискаме триъгълничето за 

опции и избираме OPEN Read-Only; 
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Така отварям файловете, от които ще гледам или копирам, винаги с 

опцията Read Only, която не променя файла, дори да натисна Save. 
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57. ПОМОЩ! КИРИЛИЦАТА В AUTOCAD СТАНА НА 

ЙЕРОГЛИФИ. 
 

Инсталирате по-нова версия на 

AutoCAD и като отворите стар файл 

виждате, че кирилицата не се чете, а се 

виждат само йероглифи и маймунки. 

Проблемът е много неприятен и ако 

има много текст, възстановяването му 

може да отнеме дни, но хубавото е, че 

има бързо решение на въпроса. Оказва 

се, че кирилицата се е записала в друга 

кодировка и трябва да бъде 

конвертирана в коректната кодировка. 

Това става най-лесно чрез лисп скрипт.  

Как да превърнем йероглифите в кирилица? 

 

1. Сваляте този файл.  

http://blog.tsukev.com/wp-content/uploads/2011/05/maimunki-kum-

kirilica.lsp 

 

Ако вашият брaузър не го свали автоматично, а го отвори в нов 

прозорец, отваряте нов Notepad файл, copy&paste на скрипта в него и 

го записвате с разширение .lsp; Другият вариант е да кликнете с десен 

бутон на мишката върху връзката и от менюто да изберете „Save Target 

As“. 

 

2. Чрез командата „APPLOAD” го зареждате; 

 

http://blog.tsukev.com/wp-content/uploads/2011/05/maimunki-kum-kirilica.lsp
http://blog.tsukev.com/wp-content/uploads/2011/05/maimunki-kum-kirilica.lsp
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3. Пускате командата („ALLTEXT”) заедно със скобите и чудото става. 

 

Ако това не проработи, значи работата е по-дебела и можете да 

ползвате опита на руснаците, като разгледате тази страница: 

http://www.caduser.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=44&TI

D=20384&phrase_id=285194 

П.П. Искам да кажа, че аз не съм автор на въпросния скрипт  и не 

познавам авторът му, за да му благодаря и да го питам за позволение 

да го публикувам. Намерил съм го забутан по разни форуми и съм го 

качил, за да е полезен и на други хора. Ако авторът му има нещо против 

публикуването, да се свърже с мен. 

 

http://www.caduser.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=44&TID=20384&phrase_id=285194
http://www.caduser.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=44&TID=20384&phrase_id=285194
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58. DWF – НАЙ-ПОДЦЕНЯВАНАТА ОПЦИЯ В AUTOCAD? 
 

Малко хора знаят, че когато подготвяме 

чертеж в AutoCAD можем да направим 

DWF, а не PDF или плот файл. Още по-

малко хора го ползват. Всъщност DWF е в 

пъти по-добър от PDF и плот файл взети 

заедно. Аз го ползвам и съм много 

доволен. 

 

Защо тогава е толкова непопулярен? Нека 

да разнищим малко темата.  

 

Какво е DWF файл? 

DWF е файлов формат създаден от Autodesk, чрез който лесно се 

разглежда, проверява или плотира даден чертеж. Ползва се 

компресия и самите файлове са доста компактни като размери. 

Поддържат се множество чертежи, т.е. един DWF файл обикновено 

съдържа всички чертежи от един проект. Основната цел е лесен обмен 

на данни между отделните участници в процеса на проектиране 

включително нетехнически лица като възложители и копирни 

центрове. 

Създаване и разглеждане на DWF. 

Файлът се създава по същият начин както се създава PDF и плот файл – 

чрез избиране на „принтер“, който в случая се казва „DWF ePlot“. Той 

е част от AutoCAD и не трябва да се инсталира нищо допълнително. 

 

За разглеждане на DWF обаче се инсталира програмата „Design 

Review“, която идва заедно с всеки AutoCAD и Revit и е доста вероятно 

дори да я имате инсталирана. Тази малка програма е безплатна и 

всъщност разкрива потенциала на DWF файловете. Тук идва основната 
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разлика между PDF и DWF. При PDF чертежите вече са в някакъв мащаб 

и когато липсва оразмерителна линия меренето на дължини е ужасно. 

При DWF се знае мащаба и има инструменти за мерене на дължини, 

като същевременно и чертежът си остава форматиран в лист готов за 

плотиране. 

 

Чрез тази програмка може да се мерят още площи, да се добавят 

коментари, стрелки, текстове, да се маркират и подчертават 

определени участъци от чертежа – въобще всичко, което е 

необходимо ако си пращате коментари напред-назад по чертежа с 

някой. 

 

Друго предимство, което на мен лично много ми харесва е лесното 

плотиране и опцията един чертеж автоматично да се раздели на 

колкото трябва А4 или А3. Това е особено полезно, когато чертежът се 

праща на инвеститори, които в офиса си често имат най-много един А4 

принтер. 

 

Предимствата на DWF 

Нека обобщим предимствата на DWF файловете: 

 

Лесно обсъждане на проектите с нетехнически лица, които нямат 

AutoCAD; 

Не е необходим лиценз за AutoCAD за работни места, на които не се 

чертае, а само разглежда, проверява или плотира; 

Ако в офиса си имате главен инженер/архитект или КТК, който не 

чертае, а само преглежда си спестявате един лиценз; 

Могат да се мерят дължини и площи; 

Лесно плотиране; 
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При 3D DWF можете да си правите сами разрези където поискате – 

много е удобно! 

Недостатъците на DWF 

След като е толкова „супер“, защо никой не го ползва?  

 

Изглежда програмата Design Review, въпреки всичките изброени  

по-горе възможности и предимства е и  най-големият недостатък на 

DWF. Хората не обичат да си инсталирате „още една програма“ и като 

чуят това бягат. Изпращаш им DWF и обясняваш всичките „екстри“, 

които получават, а те ти казват „не може ли все пак един PDF“? 

 

Най-вероятно поради това, Autodesk се опитаха да наложат формата 

DWFx, който се създава аналогично, но може да се отваря в браузър от 

типа на Internet Explorer. Всичко изглежда много хитро, но от Microsoft 

са наблъскали разни ограничения и съобщения от типа – това е 

„ActiveX приложение, не го отваряй, защото сигурността ти е 

нарушена“. Изглежда удобно, но и това не виждам да се ползва много. 
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59. МОЖЕ БИ НАЙ-ЛЕСНИЯТ НАЧИН ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ 

НА ПЛОЩИ 
 

Задачата е следната: показваме 

площта на дадена област, 

заградена от полилиния, но 

искаме тя автоматично да се 

актуализира, когато променяме 

полилинията. 

 

Сещам се на първо четене за три 

решения:  

 

Текст с Field 

Блок 

AutoLisp програмка. 

Най-лесният начин е чрез текст с Field и днес ще разгледам него.  Да 

кажем, че имаме правоъгълник. В средата му има текст A=12m2 и 

искаме този текст да се актуализира когато променим размера на 

правоъгълника. 

Отваряме текста, изтриваме числото 12, натискаме десен бутон и 

избираме Insert Field. 
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1. В появилият се прозорец избираме Object от колоната Field names; 

 

2. До втората колона Object type има иконка за избиране на обект. Натискаме 

я и след това избираме правоъгълника, чиято площ искаме да покажем; 

 

3. Появяват се различните свойства на обекта и избираме Area (площ); 

 

4. Като опция в третата колонка можем да избираме точността на числото. 

Натискаме ОК. 

 

Получава се текст, като динамичната част се вижда в сиво, което няма 

да се разпечата, а само показва, че това е Field. 
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Сега можем да променим правоъгълника, но трябва да регенерираме 

чертежа чрез Regen, за да се актуализира текста и получаваме: 

 

Така площите могат да са винаги актуални. В зависимост от нуждите, 

могат да се ползват Fiеlds и за дължина, коти и т.н. 

 

Естествено ако искаме повече гъвкавост можем да направим и блок, 

при който ще имаме и възможност за лесна автоматична количествена 

сметка. 
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60. ПОМОЩ! СЕЛЕКТИРАНЕТО НА ОБЕКТИ СЕ ПОБЪРКА 
 

„Когато избирам обекти един след друг, не 

се избират всичките, а само последния. 

Преди не беше така. Какво да направя?“ 

Проблемът е в интерфейса на AutoCAD. 

Сигурен съм, защото толкова често се 

среща изведнъж да се промени начина на 

селектиране, без да знаем защо е станало 

това.  

Откъде идва промяната? 

Най-често това се случва, когато в палетата „Properties“ (включва се с 

CTRL+1) се кликне по погрешка на „плюсa“ в първия ред и то стане на 

„единица“. Това променя системната променлива „PICKADD”, която 

контролира дали когато изберем обект да се добавя в селекцията или 

да остане само последния избран обект. 

 

Решението на проблема 

Решението е бързо и лесно и дори има три начина 

 

Натиска се CTRL+1, за да се покажат Properties, ако не се виждат на 

екрана и се кликва „единицата“, така че да стане на „плюс“; 

Написва се „PICKADD” в командния ред и се задава стойност „1“ 

Отива се в Options -> Selection  и се маха отметката на „Use Shift to add 

to selection“ 
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По-горното е и интересен пример, че едно нещо може да се направи 

по много различни начини в AutoCAD, а не както доста хора твърдят, че 

има само „един правилен начин“ 
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61. КАК ВРЕМЕННО ДА ИЗКЛЮЧВАМЕ OSNAP? 
 

Когато чертаем понякога ни се 

налага да изключим „OSNAP“ за 

дадена операция. Повечето 

хора използват бързия бутон 

„F3″, за да изключат „OSNAP“. В 

не редки случаи забравяме да го 

включим обратно, в резултат на 

което могат да се получат 

неточности при изчертаването. 

Най-често използвана е 

комбинацията „SHIFT+D“. 

Докато се чертае, се натиска и задържа тази комбинация от бутони. 

Това води до временно изключване на „OSNAP“ и „OTRACK“. Когато ги 

отпуснем, прилепванията отново са включени. 

 

Ако пък OSNAP е изключен и искате да го включите временно, може да 

използвате „SHIFT+A“. 

 

Ето и още няколко бързи комбинация с „Shift“ : 

 

Задържането само на „SHIFT“, включва и изключва „ORTHO“. 

 

Задържането на  „SHIFT+Q“ включва „OTRACK“. 

 

Задържането на  „SHIFT+E“ включва Endpoint „OSNAP“. 

 

Задържането на  „SHIFT+V“ включва Midpoint „OSNAP“. 
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Задържането на  „SHIFT+C“ включва Center „OSNAP“. 

 

Тези комбинации са направени така, че когато човек държи мишката с 

дясната ръка, да може да ги извършва удобно с лявата на 

клавиатурата. Има и аналогични комбинации за хората, които ползват 

мишката с лява ръка, които мога да публикувам ако има интерес. 
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62. КАК ДА ПРЕВЪРНЕМ МАЛКИ В ГЛАВНИ БУКВИ И 

ОБРАТНО 
 

Много от проектантите предпочитат да надписват чертежите си с 

главни букви. На всеки му се налага да изключи Caps Lock, за да работи 

с друга програма и след това да забрави да го включи  в AutoCAD.  

В този случай надписваме даден обект и чак след това виждаме, че 

надписът не е с главни букви. На практика повечето от нас изтриват 

написаното и го повтарят с главни букви. 

 

Хитрият начин да се справим в тази ситуация е да използваме 

функцията „Change Case“. 

 

 

Превръщане в главни и малки букви 

Отваряме текста (било то „TEXT“ или „MTEXT“), маркираме 

написаното и кликваме с десен бутон. Поява се падащо меню с 

множество опции (при „TEXT“ и „MTEXT“ падащите менюта се 

различават, но и двете съдържат опцията „Change Case“) , от него 
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избираме Change Case. При което се появява ново падащо меню с 

опции „UPPERCASE“ и „lowercase“, с тяхна помощ можем да направим 

нашият текст съответно с малки или главни букви. 

 

Както се вижда и на снимката, има и възможност да се използват 

комбинация от клавиши за постигането на същият ефект. 

 

При маркиран текст с комбинация „CTRL+SHIFT+U“ преобразуваме 

текста в главни букви, а с комбинация „CTRL+SHIFT+L“ в малки 

букви. 

Писане с главни букви по подразбиране. 

Друг начин да се избегнат подобни ситуации е да се нагласи да пишем 

с главни букви по подразбиране от настройките на „MTEXT“. За целта 

е необходимо при започването на работа в  нов  файл да се отвори 

„MTEXT“ и с десен бутон да се извика падащото меню, в което да се 

маркира с тик „AutoCAPS“ . 
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Който работи с Ribbon Interface може да го направи и от концептуалния 

раздел Text Editor (показва при отворен „MTEXT“) в панела Tools. 
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63. „ПЛОТ ФАЙЛ“ СРЕЩУ PDF ПЛОТИРАНЕ. КОЕ Е ПО-

ДОБРО? 
 

Копирните центрове ни обучиха на 

времето да си правим плот файлове 

(разширение .plt). Преди десет години 

това беше най-добрият начин за 

плотиране. Времената се промениха и 

това вече не е така. Има и по-добро 

решение, но ние си останахме верни на 

стария навик и все още масово се правят 

плот файлове. 

 

PDF файловете станаха много популярни и 

се отварят вече на всеки компютър. Самият файлове формат е доста 

добре направен – отварят се бързо, размерът им е малък, а качеството 

високо. 

 

Все пак при мен не беше лесно да мина на PDF файлове. 

 

Какви бяха моите притеснения за PDF ? 

Аз също бях първоначално скептичен да заменя правенето на плот 

файлове с PDF. Все пак този начин беше работил безотказно години 

наред. Имах основно две притеснения за PDF файловете. 

 

Първото беше качеството – дали няма да има загуба на качество. 

Докато плот файлът е файл с инструкции специално за съответния 

плотер, PDF файлът е универсален с променлива разделителна 

способност. 
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Второто притеснение беше дали ще го плотират в копирния център 

както трябва. При плот файлът няма какво да се сбърка – това е голямо 

предимство, когато изпратиш проект за плотиране на място, където 

често работи някое неопитно девойче, което миналата седмица за 

пръв път е видяла чертеж. При PDF има настройки, които са само 2-3, 

но много лесно чертежът може да се премащабира на 96% примерно, 

ако се остави някоя Аutofit настройка по подразбиране. 

 

В крайна сметка до сега това се оказаха неоправдани притеснения. 

Качеството на PDF е перфектно (стига да ползвате AutoCAD 2010/2011 

или външния драйвер Cute PDF). Все още с лек трепет изпращам PDF 

към копирния център по отношение на втория въпрос, но до сега, за 

няколко години никога вече, не са го обърквали. 

 

Какви са предимствата на PDF пред PLOT файл 

Четири проблема заковаха последните пирони в ковчега на плот 

файловете. 

1. Все повече клиенти започнаха да искат проектите в цифров вид. 

Поради широката популярност на PDF, всеки го иска на PDF. Правенето 

на plot файл и pdf е двойна работа. След като е плотиран проекта, без 

допълнителна работа е готово и CD-то за клиента. 

2. PDF се принтира на всеки принтер и във всеки мащаб. Дали вие за 

чернова или клиентът за себе си, A1 чертеж се принтира много лесно 

например на А3, като Adobe Reader сам се грижи са премащабирането. 

3. При PDF винаги се вижда какво излиза на чертежа. Програми от 

сорта на ViewCompanion са платени и често показват бял лист при  

по-тежки чертежи. Тогава пращаме файлът към копирния център на 

сляпо. 

4. Размерът на PDF файловете е много по-малък. Имал съм случаи, при 

които plot file 200MB става на 10MB PDF, без това да води до загуба на 
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качество. Това стана благодарение на многократно подобреното PDF 

плотиране след AutoCAD 2010. 

 

Заключение. 

За мен се оказа, че PDF е по-лесен, бърз и удобен начин да плотирам 

проектите си. 
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64. АВТОМАТИЧНА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ДЪЛЖИНИ 
 

 „Как да се автоматизира спецификация по 

тип на дължините на ел. инсталация“? 

Има много възможни решения. Това, което 

предлагам аз може би е най-бързо, без 

допълнителни лиспове, а и работи не само 

за електро инсталации, а за всички обекти, 

при които е необходима спецификация по 

дължина и елементът се чертае с линия или 

полилиния. Това може да са всякакви 

тръбопроводи например – водопровод, 

канализация, газопровод и т.н. 

 

Използва се „DATAEXTRACTION“, за който съм показвал примери и 

преди. Сега съм направил едно видео, понеже това е най-лесният 

начин да се покаже и разбере дадена възможност на програма. Може 

да се паузира докато опитвате на вашия компютър, да се връща назад 

няколко пъти, за да станат ясни нещата стъпка по стъпка. Доста по-

удобни се оказват видео уроците от всякакви книжки и дори устни 

обяснения. 

https://www.youtube.com/watch?v=XI5kuM18ELI&feature=youtube_gdata_player
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65. ТРИ ПОЛЕЗНИ ТРИКА СЪС „SHIFT“ 
 

Записах видео за три малко известни, но много удобни комбинации с 

клавиша Shift. 

Видеото може да гледате тук: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EiwxRSwpp2Y&feature=youtube_gdata_player
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66. AUTOLISP УРОЦИ – ВСИЧКИ ВРЪЗКИ, КОИТО 

НЯКОГА ЩЕ ВИ ТРЯБВАТ 
 

 AutoLisp ни позволява с малко усилия 

да автоматизираме задачи в AutoCAD, 

когато няма готови инструменти за 

това. Неща, които съм правил преди за 

два месеца, сега правя за един месец 

благодарение на пакет от малки 

AutoLisp програмки, които правят 

автоматично голяма част от 

хамалогията. AutoLisp програмите, 

които ми помагат на мен, ще са 

различни за вас. Това е силата на 

AutoLisp – автоматизира работата и 

създава чертежи точно както вие ги 

искате. 

 

Искам да предупредя, че AutoLisp не е за всеки. Това все пак е език за 

програмиране и не е лесно да се научи. Но тези, които го знаят имат 

мощен инструмент в ръцете си. 

 

Информацията за AutoLisp на български език е много оскъдна. Има 

само една книга, която съм намерил – „AutoLisp самоучител“ на 

Джордж Омура, която е старо издание и трудно може да се намери. Аз 

я намерих обаче онлайн и съм сложил връзка към нея по долу. Тя, 

както и всички други препоръчани сайтове са на английски език. За 

съжаление не мога да променя това. 

 

През годините, с много време и усилия събрах най-добрите връзки в 

Интернет с най-полезна информация. За мен те са безценни, сега ги 

давам и на вас. 
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Имайте в предвид, че това са връзки към чужди сайтове, върху които 

нямам контрол. Това означва, че докато пиша това тези сайтове могат 

да работят, но дори след ден може собственика да изтрие страницата. 

Аз непрекъснато ги актуализирам, но все пак не мога да гаратирам, че 

100% от линковете работят винаги. 

Ето ги: 

 

Книга за AutoLisp „AutoLisp самоучител“ на Джордж Омура - 

http://klobouk.fsv.cvut.cz/~chour/Lisp/Contents.htm 

Онлайн уроци по Autolisp 

http://www.afralisp.net/index.php 

http://www.jefferypsanders.com/autolisp.html 

http://lee-mac.com/tutorials.html#lisptutorials 

AutoCAD Visual Lisp Tutorial 

http://dml.chania.teicrete.gr/mathimata/Simeiwseis/Cad/AutoCAD%2020

00%20Visual%20Lisp%20Tutorial.pdf 

 

http://ik.ku.lt/~olegas/ips/pvz/VLGUIDE.pdf 

Visual LISP Documentation (AutoLISP) - 

http://docs.autodesk.com/ACD/2013/ENU/index.html?url=files/GUID-

E1BD97BB-FAE6-40DF-B7B3-

CE4BBD0241C4.htm,topicNumber=d30e555154 

AutoLisp Developer’s Guide - 

http://docs.autodesk.com/ACDMAC/2013/ENU/PDFs/acdmac_2013_auto

lisp_developers_guide.pdf 

AutoLisp Форуми 

http://www.cadtutor.net/forum/forumdisplay.php?21-AutoLISP-Visual-

LISP-amp-DCL 

http://klobouk.fsv.cvut.cz/~chour/Lisp/Contents.htm
http://www.afralisp.net/index.php
http://www.jefferypsanders.com/autolisp.html
http://lee-mac.com/tutorials.html#lisptutorials
http://dml.chania.teicrete.gr/mathimata/Simeiwseis/Cad/AutoCAD%202000%20Visual%20Lisp%20Tutorial.pdf
http://dml.chania.teicrete.gr/mathimata/Simeiwseis/Cad/AutoCAD%202000%20Visual%20Lisp%20Tutorial.pdf
http://ik.ku.lt/~olegas/ips/pvz/VLGUIDE.pdf
http://docs.autodesk.com/ACD/2013/ENU/index.html?url=files/GUID-E1BD97BB-FAE6-40DF-B7B3-CE4BBD0241C4.htm,topicNumber=d30e555154
http://docs.autodesk.com/ACD/2013/ENU/index.html?url=files/GUID-E1BD97BB-FAE6-40DF-B7B3-CE4BBD0241C4.htm,topicNumber=d30e555154
http://docs.autodesk.com/ACD/2013/ENU/index.html?url=files/GUID-E1BD97BB-FAE6-40DF-B7B3-CE4BBD0241C4.htm,topicNumber=d30e555154
http://docs.autodesk.com/ACDMAC/2013/ENU/PDFs/acdmac_2013_autolisp_developers_guide.pdf
http://docs.autodesk.com/ACDMAC/2013/ENU/PDFs/acdmac_2013_autolisp_developers_guide.pdf
http://www.cadtutor.net/forum/forumdisplay.php?21-AutoLISP-Visual-LISP-amp-DCL
http://www.cadtutor.net/forum/forumdisplay.php?21-AutoLISP-Visual-LISP-amp-DCL
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http://forums.autodesk.com/t5/Visual-LISP-AutoLISP-and-General/bd-

p/130 

Описание на функциите в AutoLisp: 

http://www.austincc.edu/sgideon/fctnlist.html 

http://www.kxcad.net/autodesk/autocad/AutoLISP_Reference_Guide/ 

http://www.hyperpics.com/customization/autolisp/autolisp_functions/ 

http://www.stbartl.at/Visual_LISP_Functions_Reference_Chart_2000-

2004_A4.pdf 

Готови външни функции за AutoLisp: 

http://www.jadp.co.uk/Lisp_Functions.htm 

Готови лиспове: 

http://www.simplecad.com/autolisp-files 

http://paracadd.com/lisp.htm 

http://cadtips.cadalyst.com/node/category-listing 

http://www.pacifier.com/~nemi/ 

Решение на някои специфични проблеми с AutoLisp: 

http://cad.digitalmedianet.com/articles/viewarticle.jsp?id=6396 

http://www.cadalyst.com/management/programming-topics-part-4-

autolisp-6447 

http://rkmcswain.blogspot.com/search/label/Programming 

https://sites.google.com/site/cadkits/home 

http://forums.autodesk.com/t5/Visual-LISP-AutoLISP-and-General/bd-p/130
http://forums.autodesk.com/t5/Visual-LISP-AutoLISP-and-General/bd-p/130
http://www.austincc.edu/sgideon/fctnlist.html
http://www.kxcad.net/autodesk/autocad/AutoLISP_Reference_Guide/
http://www.hyperpics.com/customization/autolisp/autolisp_functions/
http://www.stbartl.at/Visual_LISP_Functions_Reference_Chart_2000-2004_A4.pdf
http://www.stbartl.at/Visual_LISP_Functions_Reference_Chart_2000-2004_A4.pdf
http://www.jadp.co.uk/Lisp_Functions.htm
http://www.simplecad.com/autolisp-files
http://paracadd.com/lisp.htm
http://cadtips.cadalyst.com/node/category-listing
http://www.pacifier.com/~nemi/
http://cad.digitalmedianet.com/articles/viewarticle.jsp?id=6396
http://www.cadalyst.com/management/programming-topics-part-4-autolisp-6447
http://www.cadalyst.com/management/programming-topics-part-4-autolisp-6447
http://rkmcswain.blogspot.com/search/label/Programming
https://sites.google.com/site/cadkits/home
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67. Как се работи с XREF подложка? 
  

Едно от най-времеспестяващите средства в 

AutoCAD е използването на XREF подложки. 

 

Ако работим в екип с други специалисти, те 

са просто задължителни. Например, когато 

се наложи на един инженер да актуализира 

архитектурна подложка и не ползва XREF, 

това може да отнеме много време, дори цял 

ден. Чрез ползването на XREF, подложките обикновено се сменят за 

минути. 

 

XREF идва от External Reference, което по смислов превод е „външен 

файл“. Външните файлове могат да бъдат изображения, чертеж или 

PDF.  При закачването на файл чрез XREF, подложката е заключена и не 

може да се редактира директно от текущия чертеж и изглежда като 

блок. 

 

Работата с командата е доста интуитивна. 

Стъпка по стъпка как се „закача“ подложка. 

Отваряте подложката и се подсигурявате, че мерните единици са 

коректни (чрез командата „UNITS“). Затваряте файла; 

Отваряте вашия файл („UNITS“ трябва да е настроен коректно и тук); 

Пуска се командата „XREF“, която отваря XREF мениджъра; 

В горния ляв ъгъл се избира иконката за прикачване; 

Избира се пътя към подложката; 
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В новопоявилия се прозорец е най-добре да използвате опциите 

„overlay“, „full path“, scale 1 и махната отметка на „Insertion Point – 

specify on-screen“ 

С командата „LAYFRZ“ замразявате слоевете от подложката, които не 

ви трябват. 

Няколко съвета: 

Какво правите ако ви изпратят нова подложка? Просто записвате новия 

файл върху стария и в XREF мениджъра задавате „Reload“ на 

подложката. 

 

Ако човекът, който ви е пратил подложката не е чертал коректно, може 

да се наложи да я почистите и поправите.  Например, загасяте слой с 

ненужен текст, но се загася и някой необходим елемент. В този случай 

трябва да се отвори подложката и елемента да се сложи в коректния 

слой. 

 

Голямо предимство е и че при този стил на работа не прехвърляме в 

нашия чертеж множество слоеве, блокове, стилове и други елементи 

от чуждите чертежи. С командата „UNLOAD“ се „отърваваме“ от 

подложката ако тя вече не ни трябва и остава само нашият чертеж, лек 

и бърз. 
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68. Защо AutoCAD отваря всеки чертеж в нов 

прозорец? 
 

Проблемът е, че всеки чертеж в AutoCAD след преинсталиране или 

неволна промяна на настройките започва да се отваря в нов прозорец 

а не в един, както е стандартно. Това се получава по-често при по-

старите версии. 

 

Две настройки могат да помогнат, ако това се случва. Тези команди се 

пишат в командния ред. 

 

„TASKBAR” - задавате стойност 0 

„SDI” - задавате стойност 0 

Ако това не помогне, вижте дали има разлика от начина, по който се 

отварят файловете. Пробвайте чрез командата Open вътре в AutoCAD, 

а не чрез двойно кликване на файла в Windows Explorer. 
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69. АУТОКАД НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 
 

Ако вие или някой от колегите ви 

срещате трудности с английските 

менюта на AutoCAD, ето един много 

бърз и лесен начин да си направите 

сами AutoCAD на български език. 

 

Едва ли скоро ще има официален 

превод, но както можете да видите 

от видеото, въобще не е сложно и 

сами да се справите, стига да знаете 

малко английски или да можете да хванете някой, който знае 

английски език. 

 

Примерът е с Ribbon интерфейс, но по аналогичен начин се постигна и 

превод със стария интерфейс.  

https://www.youtube.com/watch?v=zB5E4qcm8sw&feature=youtube_gdata_player
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70. КЛАСИЧЕСКИЯТ НАЧИН ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ 

ГОЛЕМИНА НА ТЕКСТ 
 

Как да определим големината на 

текста така, че при плотиране да 

изглежда добре? Вече споделих един 

алтернативен метод за поставяне на 

дименсии и текстове. 

 

Класическият начин за определяне на 

големината на текстовете е както 

следва: 

 

1. Избира се височината в мащаб 1:1. 

Добре четящ се текст е 2.4px. Може 

да си направите дори три стила 

малък, нормален и голям текст. Например с височини: 2px, 2.4px и 3px, 

в зависимост от това какво надписвате. 

 

2. Избирате мащаб в който ще чертаете. 

 

3. За да получите големината на текста в съответния мащаб, 

умножавате мащаба по избраната големина, като изчисленията трябва 

да са в милиметри. 

Ето два примера: 

 

Чертаете в сантиметри, 1:50 и големината е 2.4px. Големината, която 

ви трябва е 12px (50 х 2.4 /10). Изчисленията трябва да са в милиметри 

и 10 идва от това че 10мм са 1см. 
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Чертаете в метри, 1:2000 и големината е 2.4px. Големината, която ви 

трябва е 4.8px (2000 х 2.4 / 1000). 1000мм са 1м. 

 

Ето наготово няколко големини: 

 

Размер 2.4px и чертеж в сантиметри: 

1:10 -> 2.4px 

1:25 -> 6px 

1:50 -> 12px 

1:100 -> 24px 

1:150 -> 36px 

1:200 -> 48px 

1:250 -> 60px 

 

Размер 2.4px и чертеж в метри: 

1:250 -> 0.6px 

1:500 -> 1.2px 

1:1000 -> 2.4px 

1:2000 -> 4.8px 

1:2500 -> 6px 

1:3000 -> 7.2px 
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71. МОДЕРНИЯТ НАЧИН ЗА МАЩАБИРАНЕ НА ТЕКСТ И 

ДИМЕНСИИ 
 

Ако работите само в един мащаб и никога 

не ви се налага да го променяте, тази 

статия не е за вас. Но ако искате да 

проектирате свободно, без непрекъснато 

да се замисляте в какъв мащаб ще са ви 

текстовете и дименсиите, така че да 

изглеждат добре, има едно решение, 

което може да е подходящо за вас. 

 

Проблемът: Текстовете и дименсиите са или прекалено малки или 

прекалено големи при плотиране, а често са с различни големини: 

едните малки, другите големи. 

 

Вече споделих класическият метод за справяне с проблема, който е да 

се прецени отначало в какъв мащаб ще е чертежът и да се изчисли 

ръчно големината на текста. 

 

Неудобството идва, когато се наложи да сменим мащаба. Всички 

текстове трябва да се променят, за да изглеждат добре. При по-

нестандартни проекти, невинаги знаем отначало какъв мащаб е 

подходящ. 

 

Решението е просто: когато използваме вградената функция за 

мащаби в чертежа (Drawing Scales) си чертаем без да се притесняваме 

за мащабите, а накрая всичко се плотира в коректните големини. 
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ДА ама НЕ? Чертожните мащаби са съвсем лесни, но има две-три 

тънкости, които ако не се знаят, много бързо могат да ни откажат от 

тях. При неразбиране на основните концепции как работят чертожните 

мащаби може да се появят следните проблеми: текстовете са огромни; 

виждате по няколко текста един върху друг; текстовете са изчезнали в 

„layout-ите”? 

 

Въпреки че буквалният превод може да не е перфектен, ще използвам 

думата „анотативен“ понеже това е термина, който Autodesk използва. 

Те са нарекли обектите, които имат възможност да се премащабират, 

когато променяме чертожния мащаб. Тоест, ако един текст е 

„анотативен“, големината му ще се промени, когато променим 

чертожния мащаб. 

В крайна сметка, разучете и използвайте анотативните мащаби. 
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72. ГОЛЯМОТО ЧУДЕНЕ: ГОЛЕМИНА НА ТЕКСТОВЕТЕ 

ПРИ ПЛОТИРАНЕ? 
 

Случвало ли ви се е дименсиите и 

текстовете след плотиране да са 

прекалено малки или прекалено големи? 

Има една техника на чертане, която 

решава безотказно проблема с 

непрекъснатото чудене - „дали тази 

големина на текста ще се вижда добре 

след плотиране?“ 

 

В AutoCAD и почти всичките подобни CAD 

програми имаме модел и layout.  Единият вариант е да чертаете всичко 

в модела и да слагате дори рамката си в него и да плотирате чрез плот. 

Това е най-неефективният и бавен начин за плотиране. 

 

Най-разпространеният (при по-опитните поне) начин е да се начертае 

чертежа с дименсии и текстове в модела, а рамката, антетката, 

забележките и легендите (в доста случаи и детайлите) да са в layout-а.  

При ползването на layout имаме предимството от възможността да се 

подготвим за плотиране в началната фаза на проекта и когато дойде 

време за плотиране само да натиснем Publish и да плотираме всичко 

наведнъж с един клик без стрес. Дава ни и възможност да ползваме 

Sheet Sets, които са просто страхотно улеснение. 

 

Има една друга техника пак с използването на layout-и. Чертежът без 

дименсии и текстове се намира в модела, а в layout-a правим всички 

дименсии и обяснителни текстове. Какво е предимството? Всичко е в 

мащаб 1:1. В един layout може да имате няколко Viewport-a към 

модела. Например ситуация 1:250, план 1:50 и детайл 1:10. Ползва се 

само един стил на дименсии, който е еднакъв за всичките части на 
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чертежа без значение какъв им е мащаба. С един стил обирате 

всичките възможни мащаби. Текстовете са винаги толкова големи, 

колкото трябва да бъдат. 

 

Аз предпочитам да ползвам Annotative Dimensions, но ако не ги 

ползвате, тази техника може да ви е доста полезна.  Ако решите да 

пробвате, командите като „DIMREGEN”, „DIMREASSOCIATE”, 

„ALIGNSPACE” може да ви се сторят удобни. 
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73. 5 НАЧИНА ДА ПОБЕДИМ AUTOCAD IS „OUT OF 

MEMORY“ 
 

Ако работите с тежки файлове или на  

по-стар компютър може да ви се появи 

съобщение, че на AutoCAD му свършва 

паметта и не може да продължи да работи. 

Съобщнието е „AutoCAD is running out of 

system memory“. 

 

Има няколко мерки, които могат да 

подобрят положението. 

 

1. Влезте в директорията с временни файлове (temp folder) и я 

почистете. Ако не сте сигурни къде се намира, напишете (getvar 

"tempprefix")  в командния ред. 

 

2. Задайте „FIELDEVAL” на 4. Това ще актуализира данните за fields 

само при плотиране. 

 

3. Задайте „INDEXCTL” на 2. Така се прави индекс на чертежа и 

работата с него е по-бърза. 

 

4. Пуснете командата „OPTIONS”. В таба „System“ настройките 

„Layout Regen options“ на „Cache model tab and last layout“. Това може 

да ускори и превключването между layout-и 

 

5. Последната стъпка е да нагласим Windows да ползва по-малко 

ресурси. Ако сте на XP, натискате десен бутон върху My Computer и в 
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System Properties -> Advanced се настройва „Visual Effects“ да бъде 

„Adjust for best performance“. 
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74. 5 НАЧИНА КАК ДА ЗАЩИТИМ DWG ФАЙЛОВЕТЕ СИ 

ОТ КРАЖБА 
 

 „Как да се заключи .dwg, така че друг 

да не може да ни открадне детайла“? 

 

За мен няма 100% идеално решение. 

Дори някой да има детайла на хартия, 

винаги може да си го сканира и да го 

вкара в AutoCAD, където да затрие 

логото на вашата фирма и да си 

напише името. 

 

Има обаче няколко начина, чрез които 

максимално да се затруднят хората, 

които искат да ползват ваш файл. 

 

Знам за 5 решения, които могат да помогнат в тази насока: 

1. Като направим PDF  

Ако целта е да си защитите информацията, изключете опцията за 

запазване на слоевете. Това е бърз и лесен начин. Има начини да се 

върне PDF към DWG с конвертори, но се губят стиловете, настройките 

и всичко се появява като линийки. 

 

2. Като ползваме защитен с парола DWF или DWG 

След версия 2004, имаме опцията да защитим с парола нашия DWG 

файл. Това става чрез Оptions при save as. Това е решение, ако целта е 

никой да не може да отваря файловете. Ако файлът се праща на друго 

лице и то трябва само да гледа от него не е подходящо, защото все пак 

трябва да му дадете паролата, за да отвори файла. 



74 ТРИКА ЗА ЕФИКАСНА РАБОТА С AUTOCAD 

 

Aula.bg 188 

 

3. Като съсипем DWG-то с „EXPLODE“  и „PURGE“ 

Един начин е преди изпращане на файла, той да се „съсипе“ с 

„EXPLODE“ и всички обекти да се разпаднат на линийки. След това с 

„PURGE“ се изчистват запомнените блокове и стилове от паметта. 

Така се получава файл, който изглежда като първоначалния, но е 

труден, почти невъзможен за работа. 

 

4. Като използваме външен софтуер 

Някои външни програми като CADVault могат да защитават файловете 

ни само за четене, но те са допълнителен софтуер, който трябва да се 

закупи и инсталира. Аз не съм почитател на ползването на външен 

софтуер, защото никога няма гаранция дали няма да „омажат“ файла 

ми и какво ще стане когато излезе нова версия на AutoCAD или 

фирмата просто реши да спре разработката на софтуерът си. 

 

5. Един по-хитър начин 

Както казах няма 100% защита, но ето един начин, при който ще 

поизпотите доста „крадецът“, докато разкодира какво сте направили. 

Детайлът се прави на блок, пуска се командата „MINSERT“ и се вкарва 

с опции 2 rows, 2 columns и distance 0. 

 


