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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. 
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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 команди 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 група по-нестандартни команди. 

Това са команди, някои от които може да са ви известни, други нови, 

но по-голямата част са непознати за широката публика. 

А тези команди, точно като заглавието на книгата са малко известни, 

но много полезни. Разгледай ги и вземи тези, които могат да са 

полезни в твоята работа. 

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. BURST - КАК ДА НЕ ЗАГУБВАМЕ ТЕКСТА НА АТРИБУТИТЕ 

ПРИ  РАЗПАДАЕ НА БЛОКОВЕ  
 

Постоянно се налага да 

работим с чертежи, направени 

от други хора.  Законът на 

Мърфи за AutoCAD сигурно е 

„блоковете от чужди чертежи 

винаги са в грешния слой, с 

грешния цвят и с грешната 

дебелина“.  Просто е 

задължително, когато тръгнете 

да плотирате, блокът, който 

искате да бъде на чертежа като 

информация, но да не изпъква, 

да ви избоде очите, три пъти по-дебел от най-важните ваши обекти. 

 

Какво можем да направим по въпроса? 

 

Имаме три възможности, две трудоемки и една интелигентна. 

Първа Възможност. Експлодираме блоковете 

Първата възможност е чрез командата „EXPLODE“ да 

„експлодираме“ блоковете. Проблемите, които могат да се появят тук 

са доста  и можете да си развалите чертежа, ако не внимавате.  Най-

неприятното е, че ако в блока има дефинирани атрибути, вместо 

стойността на атрибута след „EXPLODE“ ще се появи името на 

атрибута, което ви е абсолютно ненужно. Трябва да внимавате много 

и какви обекти избирате, защото  „EXPLODE“ ще превърне 

полилиниите в обикновени линии, дименсиите в линийки и текст, 

multiline text в обикновен текст и т.н. 

 

http://blog.tsukev.com/autocad-block-explode-vs-burst.html
http://blog.tsukev.com/autocad-block-explode-vs-burst.html
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Втора възможност. Коригираме блоковете 

Може да се отворят блоковете с командата „BEDIT“ и да коригирате 

самия блок, като зададете правилните дебелини, цветове и слоеве на 

отделните елементи в блока. Проблемът тук е, че ако имате много 

блокове, това може да се окаже доста трудоемка задача. 

 

Трета възможност. Ползваме командата „BURST“ 

Най-добрият начин е да се ползва командата „BURST“. Тя е 

интелигентно експлодиране на блокове. Дори целият чертеж да 

селектирате, тя ще експлоадира само блоковете без линии, текстове и 

дименсии.  Стойностите на атрибутите ще бъдат превърнати в текст. 

 

Ето и визуален пример какво се случва след „EXPLODE“ и „BURST“. 

 

 

В крайна сметка, не експлодирайте блокове! Ползвайте „BURST“ ! 

*Ако командата „BURST“ не работи, проверете дали при 

инсталацията на AutoCAD сте инсталирали Express Tools. 
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2. TCOUNT - АВТОМАТИЧНА НОМЕРАЦИЯ В AUTOCAD 
 

Доста често ни се налага да номерираме в 

AutoCAD. Когато се наложат промени, а те 

винаги се налагат, трябва да 

преномерираме всичко отначало. Ако го 

правим ръчно, при повече елементи за 

номерация това може да се окаже 

трудоемко. 

 

Един пример може да бъде номерация на 

колоните К1, К2 … К40 и когато се наложи направим промяна, всичко 

на ново. 

 

Има лесно решение на този проблем и то се нарича „TCOUNT“, 

команда част от Express Tools. 

 

Имаме няколко опции в зависимост от това как искаме да номерираме 

елементите. 

 

 

Пускаме командата „TCOUNT“ 

Избираме как искаме номерацията да се увеличава – по X, Y или по 

реда на избиране на елементите  select-order    

Избираме номера на стартиране и стъпката, най-често стартираме с 

номер 1 и стъпка на увеличаване 1 

Накрая имаме няколко опции – да поставим номера като префикс, 

суфикс или да запишем номера върху съществуващия текст. Има и 
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доста гъвкава възможност за търсене на определен символ, който ще 

бъде заменен. 

 

Ето един пример, в който бързо съм копирал 24 пъти един текст и чрез 

„TCOUNT“ съм ги номерирал. В случая номерацията е по Y, започваща 

с номер 1, стъпка 1 и overwrite. 
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3. WBLOCK – ETO КАК ДА ИЗПРАТИМ САМО ЧАСТ ОТ 

ЧЕРТЕЖ 
Имаме тежък чертеж. Фрагмент от него 

трябва да се дискутира с колега или 

клиент. Но не искаме да изпращаме 

целият чертеж. Било то защото е 

прекалено голям, защото в него има и 

друга конфиденциална информация, 

защото в него сме си записали собствено 

направени с много усилия блокове или 

детайли, които не искаме да плъзнат 

навсякъде или най-малкото не искаме да 

объркваме човека с огромно количество 

информация, когато му трябва само малка 

част от файла. 

 

Какво правим?  

Записваме копие на чертежа. Отваряме копието и от него изтриваме 

всичко, което не ни трябва. Но въпреки, че са изтрити, блоковете 

остават в чертежа. Трябва да се махнат XREF-нати чертежи и картинки. 

Трябва да се почистват слоеве и стилове, направо трябва да се purge-

вa. Махнали сме всичко, но чертежът си остава тежък. Това е единият 

вариант. Не че не става, но има и по-интелигентен начин. Много по-

бърз и удобен. 

 

 

Тайната команда е „WBLOCK“ и въпреки, че замисълът и е съвсем 

друг, ние хитро можем да я използваме за нашата цел. „WBLOCK“ по 

принцип се използва за създаване на блокове от съществуващ чертеж. 

 

 



21 малко известни, но много полезни команди в autocad 

10 

Aula.bg 
 

Как да я използваме? 

Изписваме WBLOCK в комадния ред, избираме опцията Objects  [1],  

избираме само елементите на чертежа, които искаме [2], изписваме 

името на файла [3], който ще създадем и натискаме ОК. 

 

В резултат ще получим лек файл, съдържащ само елементите, които 

сме избрали, без другите  слоеве, стилове и блокове от оригиналния 

чертеж.  По този начин можем да си направим и библиотека с детайл. 
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4. LIST – НАМИРАНЕ НА X, Y И Z КООРДИНАТИ НА 

ПОЛИЛИНИЯ 
 

Как да намерим X, Y, Z координатите на 

една полилиния? 

 

За да намерим свойствата на всеки 

един обект, можем да ползваме 

командата LIST. Тя е доста удобна в 

ситуации като тази, защото в 

Properties палетата не се показва 

цялата информация за даден обект. В 

случая ще извади списък с 

координатите на полилинията. 

 

Малка и удобна команда, просто трябва да се знае, за да ни върши 

работа. Ако не сте я ползвали досега, може да я пробвате и на други 

по-сложни обекти. 

Ето какво дава за една примерна полилиния: 
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5. PEDITACCEPT - ПО-БЪРЗА РАБОТА С ПОЛИЛИНИИ 
 

Предимствата да работите с полилинии са много. Въпреки че работите 

с тях, доста често изчертавате обикновена линия или просто имате 

обекти, чертани от друг, който упорито си ползва обикновените линии. 

 

За радост с командата 

“PEDIT” можете да 

превърнете обикновена 

линия в полилиния, но тя 

всеки път ви 

предупреждава какво се случва и ви пита дали наистина искате да го 

направите? Това може да стане наистина досадно. 

 

Работете по-бързо с полилинии като въведете командата 

“PEDITACCEPT” и въведете стойност 1. AutoCAD повече няма да ви 

досажда с горния въпрос. Може да изчислете колко клика сте си 

спестили за днес, тази седмица, тази година. Като ползвате множество 

от тези малки трикове, накрая увеличавате производителността си в 

пъти. 
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6. DIMREASSOC - ДИМЕНСИИТЕ НЕ СА ТОВА, КОЕТО СА 
 

Често се случва да отворим файл, 

чертан от друг, при който дименсиите 

показват една стойност, но геометрията 

реално е друга. 

 

Много хора намират за по-лесно 

набързо да преправят текста на 

дименсиите, вместо да коригират 

геометрията. Това може да доведе до 

крайно неприятни грешки без да 

очаквате. 

 

Когато имаме съмнения, че дименсиите може да са манипулирани, 

можем бързо да върнем дименсиите да показват реалните размери. 

Това става чрез командата „DIMREASSOC“. След пускането и 

избирате всички дименсии или само тези, които желаете да проверите 

и получавате справка, колко дименсии са върнати към реалните им 

размери.  
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7. OVERKILL - ДА СЕ ОТЪРВЕМ ОТ ПОВТАРЯЩИТЕ СЕ 

ОБЕКТИ 
 

При по-големи чертежи, дори на по-

мощни компютри, AutoCAD може да се 

забави значително и работата с 

програмата да стане некомфортна. В 

много от случаите обаче самите ние сме 

си виновни. По време на чертането се 

копират обекти и когато имаме два 

обекта един върху друг, визуално 

всичко е наред, но реално имаме 

повтарящи се обекти които не ни 

трябват, а натоварват излишно чертежа. Ще се учудите като разберете 

колко много такива обекти имате. 

 

Можем ли да проверим линия по линия и блок по блок дали всъщност 

не са два, три или четири на едно място? Ръчно би било абсурдно, но 

има една хитра команда, която прави автоматично това вместо нас. 

При по-големи чертежи може да ви помогне значително. 

 

Напишете в командния ред „OVERKILL“ и след това ALL за да се 

изберат всички обекти или изберете само част от обектите с мишката. 

Ще се появи прозореца с опции. Аз препоръчвам да се оставят 

отметките така както са показани в прозореца по долу. По-важно е да 

се прецени каква стойност да се зададе в numeric fuzz, което 

представлява отместването, при което AutoCAD ще възприеме линиите 

за една върху друга. Ако ви е страх, че по погрешка може да изтриете 

две близки линии, може да зададете стойност 0.000001, но в повечето 

случаи 0.1 или 0.01 върши добра работа като коригира и съвсем леко 

отместените линии. 
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Ето един примерен резултат от командата на съвсем малък чертеж. За 

съжаление командата не работи много бързо и може да се наложи да 

се почака при чертежи с повече обекти. 
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8. TXT2MTXT - ФОРМАТИРАНЕ НА ОТДЕЛНИ ЕДНОРЕДОВИ 

ТЕКСТОВЕ 
Понякога в бързината създаваме отделни 

надписи с командата „TEXT“, която 

изчертава едноредов текст и няма много 

възможности за форматиране. Друг път 

получаваме подложки или чертежи 

правени от други хора, които предпочитат 

да използват „TEXT“ пред командата с 

много повече възможности „MTEXT“ 

(многоредов текст).  

 

Трудността идва, когато се опитваме да 

форматираме този текст, например да е 

подравнен вляво и разстоянието между 

редовете да е еднакво. Ако имаме и редове с различна дължина и се 

отпиваме да подравним равномерно, положението става трагично. 

Трябва да се прехвърлят думи с Copy - Paste между отделните редове, 

докато някакви нещата изглеждат добре. При промяна на текста, тази 

операция се налага отново. 

 

Има една малко, но много удобна команда „TXT2MTXT„, която 

превръща едноредoв текст в многоредов и проблемът е решен.  

Командата се изписва на командния ред, избират се единични 

текстове и се натиска Enter. Готово. 
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Командата „TXT2MTXT„ е част от Express Tools. В случай, че не работи, 

може Express Tools да не са инсталирани. 
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9. SAVEALL - ЗАПИС НА ВСИЧКИ 

ФАЙЛОВЕ НАВЕДНЪЖ 
 Често отваряме голямо количество 

файлове и работим във всички от тях. Ако 

сме отворили десетина или повече файла 

е досадно да превключваме всеки един от 

тях и да ги записваме един по един. В 

резултат, просто не го правим, което може 

да доведе до загуба на информация, 

въпреки добрия Recovery Manager. 

 

Тук на помощ идва командата „SAVEALL“, която бързо, наведнъж 

записва всички отворени файлове. Трябва да се внимава обаче, ако 

сме отворили архивен проект, за да гледаме или копираме от него и 

неволно сме направили промени. За да не се модифицират архивни 

проекти, аз винаги препоръчвам да се отварят Read Only, като изберем 

тази опция от малкият триъгълник до бутона OPEN, на командата 

„OPEN“. 

 

 

Когато сме приключили с дадена задача и искаме да затворим 

всичките файлове и да поосвободим малко памет, може да ползваме 

„CLOSEALL“, за да затворим всички файлове наведнъж. 

 

Командите „SAVEALL“ и „CLOSEALL“ са част от Express Tools. В 

случай, че не работят, може Express Tools да не са инсталирани. 
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10. TSPACEINVADERS - SPACE INVADERS В AUTOCAD 
 

Space Invaders е една от тези 

игри, които замениха старите 

дървени графики с нова и 

интересна визия :) 

 

Преди нея обикновено едно 

триъгълниче стреляше с едно 

кръгче по едно правоъгълниче. 

Така че да не съм чул някой да 

говори против графиката на 

Space Invaders… 

 

А какво общо има това с AutoCAD? Неее… за съжаление това не е 

вградена игра, която можем да играем, докато се правим че чертаем. 

В AutoCAD има команда „SPACE INVADERS“ 

(„TSPACEINVADERS“), която отгоре на всичко може да е и доста 

полезна. 

 

На английски това е малко игра на думи, но „SPACE INVADERS“ 

(космически нашественици) може да се преведе и нашественици в 

пространството. 

 

Това което прави тази команда е да маркира текстовете, които са 

навлезли в други обекти. Както знаем, ако сложим текст върху 

претрупан чертеж, обикновено текстът въобще не се чете. 
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Някой друг да му се е случвало 100 пъти да провери на екрана чертежа 

и всичко е ОК, а като го разпечата … пълен с проблеми? Реално с тази 

команда можем да си спестим разпечатване на чертежи по няколко 

пъти, само за да видим, че има проблемни текстове, които не сме 

забелязали на екрана. 

 

Ако искаме да направим текста по-четлив, то тази команда ни показва 

тези текстове, при които може да има проблем. След което можем да 

ги преместим на по-подходящо място. 

Пробвайте я :) 

„TSPACEINVADERS“ 
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11. CHANGE - ЕТО КАК ДА ПРОМЕНЯМЕ СВОЙСТВАТА 

НА МНОЖЕСТВО ОБЕКТИ НАВЕДНЪЖ 
 

Когато палетата със свойствата се претовари и не дава възможност за 

промяна на характеристиките, на помощ идва командата „CHANGE“. 

Кликнете на изображението, за да видите видео за командата: 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pKpLsN6H7t0&feature=youtube_gdata_player
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12. FILTER - СЛОЖНИ СЕЛЕКЦИИ С AUTOCAD 
 

Изключително важно е да 

можем да избираме обекти по 

зададени критерии и то бързо. 

От това дали можем да изберем 

група обекти или трябва да ги 

обработваме един по един 

зависи до голяма степен колко 

бързо работим.  

 

Вече имам няколко статии за 

избор на обекти в AutoCAD и 

избор на обекти в претрупани чертежи. Писал съм и за проблеми при 

избор на обекти. 

 

Днес обаче бих искал да обърна внимание на един малко известен 

инструмент, който разширява арсенала ни и може да ни помогне при 

по-сложни селекции на обекти. Това е командата „FILTER”, която 

може да се пусне и със съкращението „FI“. 

 

За разлика от Quick Select, която работи на подобен принцип, тук 

можем да слагаме множество критерии наведнъж. Например тук 

можем да задаваме списък от слоеве за избора на обекти, вместо да 

се ограничаваме само до един слой, както е „QSELECT”. 

 

Другото изключително полезно нещо при „FILTER” е опцията за 

записване на филтри. Тоест не е необходимо всеки път да избираме 3-

4-5 опции от дълги падащи менюта. Просто зареждаме предварително 

подготвените филтри. Естествено записваме си такива филтри, които 

използваме често, а не еднократно. 
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Ето как изглежда „FILTER”. 
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13. QUICKCALC - ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА КАЛКУЛАТОРА 

В AUTOCAD? 
 

В AutoCAD има вграден калкулатор. Да… и то отдавна. За какво можем 

да го използваме и какви са предимствата му. В това видео показвам 

как работи калкулатора на AutoCAD. 

 

„QC” или „QUICKCALC” Показва палетата с калкулатора в AutoCAD. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jSpbC8EPSnI&feature=youtube_gdata_player
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14. BLOCKREPLACE - ЕТО КАК ДА КОПИРАМЕ БЛОКОВЕ С 

ЕДНАКВИ ИМЕНА МЕЖДУ ЧЕРТЕЖИТЕ 
 

Имаш си един блок в чертежа, 

да го наречем „vrata“, но 

виждаш, че не е актуален и в 

съседния чертеж има по-нова 

версия. Копираш по - новия 

блок в първия чертеж с 

Copy/Paste само че нищо не се 

случва… 

 

Остава си стария блок, въпреки 

че е копирана по-новата 

версия. Защо става така и как да 

решим този проблем? 

 

Има няколко решения, аз ще споделя най-бързото (поне според мен). 

Когато в един чертеж имаме блок с едно име (например „vrata“) и се 

опитаме да копираме от друг чертеж различен блок, но със същото 

име, то тогава AutoCAD ни казва: „чакай малко, вече има такъв блок – 

ще игнорирам командата“.  

 

Официалното решение по книга е да се изтрият всички блокове с това 

име, да се пусне командата „PURGE”, за да се изтрие и от „паметта“ 

на чертежа и да се вкара новия блок. 
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Това е бавно решение, особено ако имаме повече блокове. Ще трябва 

да вкараме блок по блок и да им задаваме местоположение, ъгъл и 

т.н. Аз искам просто новата версия да замени всички блокове от 

старата версия там където са си били, а не например да вкарвам 20 

врати на ново. 

 

Ето решение как може да стане това: 

 

1. Правим си архив на файловете, за да не „омажем“ нещо :) ; 

2. Преименуваме блока в нашия чертеж, например „vrata-stara“; 

3. Копираме актуалния блок в нашия чертеж. Дотук хубаво, но старите 

ни блокове не са актуализирани; 

4. Пускаме командата „BLOCKREPLACE”, избираме блокът който 

искаме да подменим „vrata-stara“ и след това новия „vrata“; 

5. Избираме Y на опцията „PURGE“, ако искаме да се изтрие 

дефиницията за стария блок 

 

Готово, всички блокове са актуализирани! 
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При динамични блокове, които са получили автоматично служебно 

име от типа на *U3211 или нещо подобно нещата стават малко по-

сложни и трябва да се ползват лиспове, но в повечето случаи горните 

стъпки са напълно достатъчни. 

Ако предпочитате да работите с Design Center, блокове могат да се 

копират и през него. Показаният метод обаче е по-често използван в 

практиката. 
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15. MASSPROP - КАК ДА НАМЕРИМ ЦЕНТЪР НА 

ТЕЖЕСТТА И ИНЕРЦИОННИ МОМЕНТИ ? 
 

Знаете ли, че AutoCAD за секунда ни дава център на тежестта и 

инерционните моменти дори на 

най-сложните фигури? 

Спомням си как в университета ни 

караха да намираме инерционни 

моменти на сложни фигури, които 

трябваше да разбиваме на 

множество прости фигури и да 

правим изчисления с часове. Тук 

само ни трябва да е начертана 

фигурата и ще получим 

инерционните моменти и центъра 

на тежестта за секунда, дори да не 

знаем правилото на Щайнер или 

формулите за инерционни 

моменти. 

 

 

 

Център на тежестта и инерционни моменти стъпка по стъпка 

Стъпките са следните: 

1. Начертаваме фигурата със затворена полилиния. 

2. Превръщаме я в регион с командата „REGION“ 

3. Пускаме командата „MASSPROP” и избираме обекта 

4. В комадния ред се изписват всички данни (центърът на тежестта е в 

графа Centroid) 
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Няколко важни особености: 

Удобно е чрез командата „POINT“ да създадем обект точка в центъра 

на тежестта (с copy/paste на X и Y). С командата „DDPTYPE“ можем да 

променим визуално стила на точка, за да е по - ясен. 

 

Инерционните моменти са спрямо точка 0,0 от координатната система, 

а не спрямо центъра на тежестта на фигурата! Тоест, в повечето случаи 

е необходимо да преместим региона, така че центъра на тежестта да 

отиде в точка 0,0 и да повторим командата „MASSPROP“, за да 

получим инерционни моменти спрямо центъра на тежестта на 

фигурата. 
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Последната ми препоръка е да внимавате с мерните единици. Водещо 

е в какви мерни единици е начертана фигурата. 
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16. TORIENT - АВТОМАТИЧНО ЗАВЪРТАНЕ НА 

„ОБЪРНАТИ“ ТЕКСТОВЕ 
 

Имах един проблем, който трудно решавах с години. Получава се 

когато имаме много завъртяни текстове с главата надолу. 

 

Трябва един по един да се избират и завъртат, което е доста трудоемко 

и време отделящо. Това беше докато открих една скрита команда за 

автоматично завъртане на текстове. 

 

Направих видео урок, защото съм сигурен, че този дребен трик може 

да е полезен и на други. 

Ето видеото: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Wh_wiKELXxw&feature=youtube_gdata_player
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17. MOCORO - MOVE, COPY И ROTATE С ЕДНА КОМАНДА  
 

Има една скрита команда в 

AutoCAD, която е малко известна 

и повечето проектанти дори не са 

чували за нея. Това е команда, 

която съчетава в себе си няколко 

от най-използваните команди в 

AutoCAD. А именно „COPY“, 

„MOVE“, „ROTATE“, „SCALE“ 

и „BASE“ (задаване на базова 

точка на даден обект спрямо, 

която се извършва дадената 

операция). С тази команда можем 

при селектирането на един обект, 

да извършим гореспоменати операции с този обект без да се налага да 

селектирате, задавате команда, извършвате операцията с нея и така  за 

всяка една от командите. Това е чиста загуба на време. Решението се 

крие в командата „MOCORO“. 

 

При селектирането на даден обект и стартирането на тази команда, 

както се предполага се изисква от нас да изберем базова точка (спрямо 

която да модифицираме обекта). След което се появява падащо меню 

от което можем да изберем как точно да промени селектираният 

обект. В него можем да изберем да преместим, копираме, завъртим 

или „скалираме“ обекта. В края на списъка има и други две опции. С 

„BASE“ можем да смени базовата точка спрямо която  

модифицираме обекта, а с Undo  съответно да върнем една стъпка 

назад. 
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Това една много хитра команда, която ако свикнем да използваме 

може да ни спести малко време и неудобството да извършваме всички 

нейни функции по отделно. 
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18. OOPS – КОГАТО ОБЪРКАМЕ НЕЩО 
 

Ползвали ли сте командата „OOPS“? 

Често се случва докато чертаем да 

изтрием даден обект и после да си 

продължим да чертаем. След време 

се оказва, че сме изтрили обекта 

погрешно и искаме да го върнем. 

 

Какво правим най-често? Чрез 

командата „UNDO” изтриваме 

цялата си работа докато върнем 

обекта. След това трябва да повторим 

всичките стъпки докато възстановим начертаното. 

 

Undo е много полезна команда (пробвайте програма без Undo!), но 

когато само искаме да възстановим един изтрит обект, без да губим 

начертаното, може да ползваме командата „OOPS“. При нея не губим 

информацията, а само се възстановява последното изтрито нещо. 

 

 

Трябва да се има в предвид, че Oops не възстановява изтрити 

параметри и действия при Block Editor-а (ако е правен динамичен блок 

например). Не работи и за обекти, изтрити с командата „PURGE“. 

 

Въпреки тези ограничения, „OOPS“ е хитра и полезна команда.  
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19. MYPURGE – ЛИЧНА ВЕРСИЯ НА PURGE 
„PURGE“ е добра команда за да 

направим файла, с който работим по 

лек и лесен за ориентация в 

пластовете и блокове, но тя не изтрива 

регистрирани приложения и Xdata. 

(Тези скрити данни се генерират, 

когато вмъкваме други файлове, 

които носят тази информация в себе 

си.) 

 

Това може да съсипе един файл и да 

го направи неизползваем. 

 

Решението на проблема е „-PURGE“. 

 

 

Изтриване на скритите данни с „-PURGE“  

Command: „-PURGE“  

Intel type of unused objects to purge 

[Blocks/Dimstyles/LAyers/LTypes/MAterials/MUltileaderstyles/Plotstyles/

SHapes/te 

xtSTyles/Mlinestyles/Tablestyles/Visualstyles/Regapps/Zero-length 

geometry/Empty text objects/All]:R (Натискаме  „R“ за Regapps) 

Enter name(s) to purge <*>: Enter (След това ви пита за името на 

регистъра който искате да изтриете ,по подразбиране е “ * “ , при което 

изтрива всички регистри) 

Verify each name to be purged? [Yes/No] <Y>: n (Опция дали да ви пита 

за всеки регистър поотделно или да ги изтрие всички без да пита.) 
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Можем да си направим и бърз бутон 

Ако често ви се налага да правите тези стъпки можете да си направите 

и бърз бутон в падащите менюта или Ribbon-a. 

 

Влезте в „CUI “ (Customize User Interface) 

 

Въвеждаме името на новата команда (примерно „MYPURGE“) и я 

създаваме  с бутона Create a New Command. 

 

От менюто Button Image  си избираме картинка която да ни се показва 

в Ribbon-a , в менюто Properties въвеждаме Name  и Command Display 

Name , а в полето Macro пишем следната команда  ^C^C-purge;A;*;N;-

purge;R;*;N; 

 

Натискаме бутона Apply за да запазим направените промени.  
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Отиваме в ACAD – Ribbon – Panels и избираме къде да се намира 

нашата иконка. 
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Например избираме нашата иконка да е в таба Manage в панела 

Customization (Manage-Customization) и придърпваме нашата команда, 

след което  се появява предварителен поглед на панела в десният 

горен ъгъл . 

 

От меню Properties в раздел Appearance можем да изберем как да 

изглежда иконката в нашият случай е Large with text (Vertical). 
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Натискаме бутона Apply за да запазим направените промени. Можете 

да намерите направения от вас бърз бутон в панела в който сте 

избрали да бъде в съответният таб. 

 

Ако все още не използвате Ribbon Interface , аналогично можете да 

направите бързия бутон в някое от падащите менюта като придърпате 

командата към него. Отиваме в ACAD – Menus, избирате меню и 

придърпвате командата. 
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20. SELECTIONANNODISPLAY - ПРЕТРУПВАНЕ С 

АНОТАТИВЕН ТЕКСТ 
 

Един от проблемите, които се получават при 

ползването на анотативен текст в AutoCAD е 

претрупването от текст в различни мащаби. ( 

http://blog.tsukev.com/autocad-video-

mashtab-anotativni-obekti-video.html ) 

Това се случва, когато тестваме как ще 

изглежда текста в различни мащаби и сме 

оставили включена иконката в долния десен 

ъгъл за добавяне на обектите в променения 

мащаб (на англ. automatically add scales to 

annotative objects when the annotation scale changes). 

 

Ако тази иконка е включена и няколко пъти сменим мащаба, като 

кликнем върху един текст изведнъж се появяват 4-5 текста различни 

големини, които често пречат. 

Единият начин да се преборим с проблема е да използваме системната 

настройка „SELECTIONANNODISPLAY“ и да и зададем стойност 0. 

Тогава на екрана се показва само един текст от текущия мащаб. 

 

Аз препоръчвам обаче да се използва командата „OBJECTSCALE“, с 

която да се изтрият ненужните мащаби от избраните обекти.  

 

Причината за това е, че чертежът става по лек и бърз за работа. 

Използването на множество мащаби за един обект може да забави 

значително работата на програмата, а ако сме използвали 

„SELECTIONANNODISPLAY“ „скриваме“ проблема и трудно ще се 

досетим откъде идва големината на файла и бавната работа. 

http://blog.tsukev.com/autocad-video-mashtab-anotativni-obekti-video.html
http://blog.tsukev.com/autocad-video-mashtab-anotativni-obekti-video.html
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21. XLINE – ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОМОЩНИ ЛИНИИ 
 

XLINE е предната полезна, но 

малко известна команда в 

AutoCAD.  

Много често в практиката ни се 

налага при чертането да 

използваме допълнителни 

помощни или конструктивни 

линии.  

Използваме ги, за да можем да 

начертаем обектите на база на 

тях. 

Естествено можем да 

използваме обикновена линия с LINE, но в AutoCAD има вградена 

команда за целта, която има няколко предимства – XLINE. 

XLINE създава безкрайна линия, която ние можем да използваме като 

помощна. 

Ако си сложим всички XLINE обекти в един слой, можем да му 

зададем да не се разпечатва и така реално ще имаме помощни линии, 

които виждаме само на екрана, но не и на чертежа. 
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Друго предимство на XLINE е изключително лесния избор на 

обектите, ако искаме да ги модифицираме или изтрием. Просто 

правим zoom out и чертежът ни остава малко правоъгълниче в 

центъра, а XLINE обектите, понеже са безкрайни остават и можем да 

ги изберем лесно. 

XLINE може да е наклонена под ъгъл, който желаем.  

В допълнение има и подопция за ъглополовяща Bisect  – ако зададем 

две пресичащи се линии, ще ни направи XLINE като ъглополовяща. 

Това не е чак ежедневна задача за решаване, но понякога се налага 

при построяването на дадена фигура да намерим ъглополовящата и 

XLINE може да ни помогне. 

Изпробвайте XLINE и преценете как може да я използвате във вашата 

работа. 

 


