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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 толкова 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.  

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. Темата е отново изключително 

полезна в практиката и не се преподава никъде  - нестандартните типове линии в 

AutoCAD. Ще разгледаме как да използваме, контролираме техния мащаб и да 

създаваме стандартните и нестандартни типове линии.  
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ВЪВЕДЕНИЕ: КОИ СА ПРОБЛЕМИТЕ И КАКВИ РЕШЕНИЯ ТЪРСИМ 

Един често срещан и много коварен проблем е работата с типове линии в AutoCAD. 

Първият често срещан проблем е, когато искаме да направим например пунктирана 

линия и тя в моделното пространство изглежда добре. Когато разпечатваме по 

коректният начин чрез лейаут понякога (на пръв поглед непредвидимо) пунктираната 

линия излиза непрекъсната.  

За някои чертежи това дали линията е непрекъсната или пунктирана носи важна 

техническа информация, която може да доведе до сериозна техническа грешка. Още по-

неприятен става проблема, когато имаме чертеж с множество данни и не сме 

забелязали този проблем, разпечатали сме си проекта в 5, 6 или 7 екземпляра и след 

това клиентът ни го забележи и ни го посочи или пък по време на изпълнението стане 

объркване, заради тази техническа неточност. 

Ако решим този проблем на принципа проба-грешка и сме закрепили нещата криво 

ляво, всичко започва да се обърква ако решим да ползваме анотативните мащаби. 

Сменяме мащаба, но линията не се сменя. 

Това е изключително досаден проблем, на който ще покажа решението. 

Кои са решенията в различните варианти: 

 Аз искам, ако не ползвам вградените мащаби, при лейаути винаги мащаба на 

линиите да е коректен; 

 Аз искам, ако ползвам вградените мащаби, когато сменя мащаба на чертежа и 

мащаба на линията да се смени, така че да се вижда коректно в чертежа. 

Човек би си помислил, че това е нещо естествено, което няма какво толкова да се 

разсъждава по проблема, но AutoCAD не работи така. Линиите в AutoCAD изискват 

повече знания, за да се работи с тях и за съжаление работата с тях не е интуитивна и не 

може да се налучка случайно дори при много високи AutoCAD познания. 

В AutoCAD има четири основни променливи, които имат важно отношение към 

мащабите и това са LTSCALE, PSLTSCALE, CELTSCALE и MSLTSCALE. Най-вероятно може и 

да не сте чували някои от тях, но те контролират как изглеждат нашите чертежи. 
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Вторият проблем е непознаването на възможностите на типовете линии в AutoCAD. Чрез 

тип линия можем лесно да управляваме сложни обекти, които все още много хора 

чертаят линийка по линийка. 

Ако вземем например изчертаването на един откос, то разумният начин е чрез тип 

линия. Ето една съвсем къса линия, която е една линия, ако се начертае коректно или 

18 разкривени линии, ако се чертаят по отделно. При един реален чертеж заменяме 

хиляди отделни, неуправляеми линии с десет, двадесет линии с избран тип линия. 

 

Целта ми в тази книга е и да ви запозная с повече възможности за приложение на 

типовете линии. 
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ПРИМЕРНИ ЗА ТИПОВЕ ЛИНИИ В AUTOCAD 

Това което можете да начертаете със стандартен обект в AutoCAD може да стане на тип 

линия, който да използвате вместо непрекъснатата линия по подразбиране. 

Ето няколко различни линии, които може да се направят и са по-често използвани в 

практиката. 
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КОМАНДИ И ПРОМЕНЛИВИ СВЪРЗАНИ С ТИПОВЕТЕ ЛИНИИ 

В AutoCAD имаме доста команди и системни променливи, които контролират работата 

на линиите. 

КОМАНДА СИСТЕМНА ПРОМЕНЛИВА 

LINETYPE CELTSCALE 

LTSCALE CELTYPE 

PURGE LTSCALE 

RENAME MEASUREINIT 

REVERSE MEASUREMENT 

SETBYLAYER MSLTSCALE 

 PLINEGEN 

 PSLTSCALE 

 

Всяка от тях е с различни настройки и възможните комбинации между тях водят до 

пълно объркване при работата с AutoCAD. 

Целта ми е да покажа какво правят те, кои са препоръките за най-добри настройки и как 

лесно да получавате това, което искате. 

Тази кратка, но изключително концентрирана с решения е-книга е структурирана по този 

начин: 

1. Ще покажем базовите неща за типове линия 

2. Показваме дефинициите на четирите основни променливи (LTSCALE, PSLTSCALE, 

CELTSCALE и MSLTSCALE) 

3. Виждаме проблемите, които се получават в различни случаи; 

4. Показвам решенията на проблемите; 

5. Давам насоки за създаване на собствен тип линия. 
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ПРЕДПОСТАВКИ 

За да управлявате линиите в AutoCAD трябва да имате представа как работят мащабите 

в софтуера и  това е тема, която подробно разяснявам в модул 3 от курса AutoCAD 

Формула. Тук предполагам, че знаете как работят мащабите и какво са анотативни 

мащаби. Ако това не е така, преговорете си уроците от курса AutoCAD Формула. 

(http://aula.bg/ ) 

МЕТОДИ ЗА ЗАДАВАНЕ НА ТИП ЛИНИЯ 

ЗАРЕЖДАНЕ НА НОВ ТИП ЛИНИЯ ОТ ВГРАДЕНАТА БАЗА ДАННИ 

По подразбиране в AutoCAD има заредена само непрекъсната линия. За да използваме 

други линии като например прекъсната линия или линия тип „линия – точка – линия“ , 

то трябва да изпишем командата LINETYPE в командния ред или да кликнем на 

падащото меню в раздела “Home” до иконката, на която са нарисувани няколко типа 

линии и да изберем „other”, за да се стартира мениджъра за типове линии. 

 

 

http://aula.bg/
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По този начин можем да заредим типове линии, които идват заедно с AutoCAD. За по-

лесно разбиране, макар и не много точно, аз наричам тези линии „стандартни“, а 

линиите, които можем да си създадем или някой друг е създал и добавяме чрез 

допълнителни файлове - „нестандартни“. 
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Когато един тип линия е заредена, ние можем да я използваме вече в чертежа, като 

изберем обект и след това зададем типа на линия от падащото меню в свойствата на 

обекта или рибън раздела: 

 

Задаване на типа линия чрез палетата за свойства на обекта: 

 

Задаване на типа линия чрез падащото меню в рибън раздела: 
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Изберете метода, който ви е по-удобен на вас: 

 

Тук трябва да се отбележи, че може да избирате повече от една линия и да задавате нов 

тип линия на група обекти.  
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КАК ДА ЗАДАДЕМ ВСИЧКИ НОВИ ОБЕКТИ ДА СА С РАЗЛИЧЕН ТИП ЛИНИЯ 

Когато трябва да правим много обекти с един тип линия е трудоемко да създаваме 

линия след линия и след това да променяме типа и. За това има възможност да изберем 

с кой тип линия ще се изчертават новите обекти. Това става, когато без да сме избрали 

обект отидем в рибън раздела и избере желания тип линия. 

 

 

Без избрани обекти трябва да виждаме нашия желан тип линия. 
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Това което прави AutoCAD е да пусне командата CELTYPE и да зададе линия с тип 

„ACAD_ISO03W100” в примера, който показвам. Първоначално може да изглежда 

странно защо бихме задали това в командния ред, а не от бутона, но чрез командата 

CELTYPE имаме свободата да променяме типовете линия например чрез скриптове или 

autolisp. 

 

 

ЗАРЕЖДАНЕ НА НОВ ТИП ЛИНИЯ ОТ ВЪНШЕН ФАЙЛ 

Ако искаме да добавим „нестандартен“ тип линия, който ние сме създали, някой друг 

ни е дал на файл или просто сме го намерили в Интернет, то можем да направим това 

по подобен начин от менюто, което се появява след пускане на LINETYPE. 
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Избираме файла с типовете линии (един файл може да съдържа повече от един тип 

линия): 

 

И софтуерът показва, кои са линиите в този файл. Трябва да изберем тези, които искаме 

да заредим в AutoCAD. 

 

Така те вече се появяват в нашия списък със заредени линии и можем да ги използваме 

в чертежа: 



16 
Тайните на нестандартните линии в AutoCAD 
инж. Иван Цукев   http://aula.bg/ 
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КАК ВСИЧКИ ОБЕКТИ ОТ ЕДИН СЛОЙ ДА СА С ЕДИН ТИП ЛИНИЯ 

Понякога е по-удобно да работим на ниво слой и да зададем всичко обекти от един слой 

да са с определен тип линия. Така избягваме хамалогията да контролираме линия по 

линия дали има правилния тип линия. Когато една линия е в нашия специфичен слой, 

то тя ще получи типа линия за слоя. 

За да работи това, линиите от този слой трябва да са с избран тип линия BYLAYER, което 

означава, че линията ще взима тип си от слоя. 

За да заменим типа на линия за слоя, трябва да пуснем мениджъра на слоеве, чрез 

LAYER и да зададем желания тип. 
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Сега вече всички обекти, които са в слой X-PUNKTIR и в полето си Linetype имат 

настройката ByLayer (която е по подразбиране) ще имат типа линия, който зададохме за 

целия слой. 

 

  



19 
Тайните на нестандартните линии в AutoCAD 
инж. Иван Цукев   http://aula.bg/ 

МАСОВО ЗАДАВАНЕ НА НАСТРОЙКА BYLAYER 

Ако не искаме да проверяваме линия по линия дали имат желаната насройка BYLAYER 

или по-масово искае да зададем тази настройка на повече линии, на помощ идва 

командата SETBYLAYER. 

Когато я стартираме и изберем обектите, те ще се получат свойството BYLAYER. Добре е 

еднократно да и проверим настройките и това става като зададем опцията S за Settings 

преди да сме избрали обекти. 

Трябва да сме сигурни, че има отметка на Linetype, а от тези настройки се вижда, че чрез 

командата могат да се променят и други свойства като цвят, материал, прозрачност и 

дебелина на линията да се взимат от слоя (тоест да се зададе свойство BYLAYER). 
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КАК ДА ПРЕИМЕНУВАМЕ ТИП ЛИНИЯ 

Ако искаме вместо кодове и шифри като имена на типовете линии да имаме по 

„разговорни“ думи и да кажем вместо ACAD_ISO03W100 искаме да имаме думата 

PUNKTIR, то можем да направим това като използваме командата RENAME 

Теоретично имената може да са на кирилица. На практика, в някои по специфични 

случаи това може да доведе до проблеми, така че препоръката е да се заложи на 

сигурното и да се ползват имена на латиница, дори да се използват думи на български. 

Това е начин на изписване по известен като „шльокавица“. Въпреки че не препоръчвам 

като цяло писането по този начин, в случая това може да ни свърши добра работа. 
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ПОЧИСТВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАНИ ЛИНИИ 

Ако заредите прекалено много линии то ще се получи един много дълъг списък с линии 

и избирането от падащото меню е силно затруднено и бавно. 
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За да коригираме това, можем да пуснем командата PURGE и да почистим 

неизползваните типове линии. 

 

 



23 
Тайните на нестандартните линии в AutoCAD 
инж. Иван Цукев   http://aula.bg/ 
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ПОСОКА НА ЛИНИЯТА 

Линиите в AutoCAD имат посока. Може и да не сте забелязали това, ако не използвате 

различни типове линии. Посоката започва от първата точка на чертане към 

последващите точки. Ако имаме тип линия със стрелка за посока или надпис това е от 

значение, защото надписът може да е с главата нагоре или пък посоката да е обратна. 

Посоката на линията се сменя с командата REVERSE. 

Тази команда е в AutoCAD след версия 2010. Преди тази версия практиката беше да се 

използва външна autolisp програма или една и съща линия да се създава в два варианта 

(ляв и десен). Така ако намерите по-стар файл с типове линии, може да видите имена от 

типа „Ограда лява“ и „Ограда дясна“. Това не е необходимо вече, след като имаме 

вградена командата REVERSE. 

Преди REVERSE: 
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След  REVERSE: 
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КАКВО ПРАВЯТ ЧЕТИРИТЕ СИСТЕМНИ ПРОМЕНЛИВИ 

Нека да видим четирите основни променливи и как работят те. Дори да не сменяме 

мащаба на чертежа е редно да разбираме как работят мащабите на линиите.  

Когато имаме един пунктир, мащабът на линията определя дали той ще е по-едър или 

по-дребен.  

Неподходящо високо или ниско число на мащаба може да направи 

така, че един пунктир да изглежда като непрекъсната линия. 

КАК РАБОТИ LTSCALE 

Мащабите за линиите в AutoCAD могат да се зададат на две места – глобално и локално. 

Чрез LTSCALE задаваме глобално мащаба за всички линии на 

чертежа.  

Можем да използваме LTSCALE за да зададем на всички обекти на чертежа на веднъж. 

Това може да е удобно, когато сменяме мащаба на чертежа и не използваме лейаути за 

плотиране. Ползването на лейаути естествено е препоръчителният вариант и поради 

това, смяна на мащаба по този начин не е препоръчително. 

Ако искаме да модифицираме мащаба само на една линия, а не на всички на чертежа, 

то правим това като изберем линията и в палетата със свойства зададем мащаба.  

Важно е да се отбележи, че локалният мащаб не отменя 

глобалния, а двата работят съвместно. 

Например ако сме задали глобалният мащаб да е ltscale 25 и променим локалният да 

бъде ltscale 2, то линията ще бъде в мащаб 25 х 2 = 50. 
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Важно! LTSCALE е валиден за чертежа, в който е заден, а не целия 

AutoCAD. Различните чертежи могат да имат различни мащаби 

Препоръката е да зададете LTSCALE 1 във вашите чертежи и ако използвате шаблон 

(template) и в него да зададете LTSCALE 1. 

 

КАК РАБОТИ PSLTSCALE 

PSLTSCALE е променлива, която има две стойности 0 и 1, тоест включено (1) и изключено 

(0). 

0 – Мащабът на линиите в лейаута (хартиеното пространство) е същия  като в моделното 

пространство. 

1 – Мащабът на линията във вюпорта се определя от зададения мащаб за този вюпорт 

(вюпорт е погледа от лейаута към модела).  

Изключително важно и често изпускано е, че PSLTSCALE важи за всеки отделен layout. 

Най-често срещаната грешка е когато човек зададе в един лейаут PSLTSCALE и очаква да 

са афектирани всички лейаути. 

PSLTSCALE се задава за всеки лейаут по отделно. 

 

КАК РАБОТИ CELTSCALE 

Определя какъв ще бъде мащабът на нови обекти спрямо настройката LTSCALE.  

Линия създадена със CELTSCALE 2 в чертеж в който глобално е зададено LTSCALE 0.5 ще 

изглежда по същия начин, както линия създадена със CELTSCALE 1 в чертеж с LTSCALE 1. 
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КАК РАБОТИ MSLTSCALE 

MSLTSCALE задава дали AutoCAD да взима в предвид анотативния мащаб, когато 

показва линиите в моделното пространство. 

MSLTSCALE е променлива, която има две стойности 0 и 1, тоест включено (1) и изключено 

(0). 

 

0 – Линиите в модела не са премащабирани съгласно избрания анотативен мащаб 

1 – Линиите в модела са премащабирани съгласно избрания анотативен мащаб 

 

КАК РАБОТИ MEASUREMENT 

Една коварна, много коварна настройка, която може да ви обърка всичките мащаби не 

само за линии, а и за щриховки и да се чудите защо в един чертеж се получават добре 

нещата, а в  друг не, е MEASUREMENT. 

Настройка 1 задава, че работите в метрична система, а 0 в имперична. 

Ако работите в метрична система, винаги задавайте 

MEASUREMENT 1 на всичките си файлове, включително шаблоните. 
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КАКВО ИЗПУСКАМЕ НАЙ-ЧЕСТО 

REGENALL се изпуска най-често и това води до големи обърквания. Когато смените една 

настройка, AutoCAD не пречертава автоматично линиите с техните нови мащаби, за 

целта ръчно трябва да се пусне REGENALL. 

Ако не пуснете REGENALL след всяка промяна на системните 

променливи, то промените няма да се визуализират на екрана. 

 

ПРОТОКОЛИ ЗА РАБОТА С МАЩАБИ ЗА ЛИНИИ 

Създал съм два протокола за работа. Протоколът е група настройки, които работят 

коректно една спрямо друга. 

Умният начин е да се работи по протокол 1, но няма как да избегнете да работите по 

протокол 2, защото винаги ще получавате чертежи от колеги, които не знаят как да си 

настроят линиите и ще отваряте ваши стари чертежи, които не използват анотативни 

мащаби. 

Добра практика е да се гледат как изглеждат мащабите в хартиеното пространство. 

Моделното пространство понякога може да ни заблуди, че пределен мащаб е 

прекалено дребен или едър, докато всъщност е добър.  Хартиеното пространство ни 

дава по-добър поглед върху мащаба на линията и размера на целия чертеж. Най-добре 

естествено нещата се виждат разпечатани на хартия и ако човек се чуди дали линията 

би изглеждала добре, не е необходимо да разпечатва целия чертеж (примерно А0), за 

да види това. Достатъчно е в хартиеното пространство да се пусне командата Plot 

(CTRL+P) и да се разпечата фрагмент от чертежа на А4. 
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ПРОТОКОЛ 1 – ИЗПОЛЗВАМЕ АНОТАТИВНИ МАЩАБИ ЗА 

ПРЕМАЩАБИРАНЕ НА ЛИНИИ 

В този случай бихме искали при промяна на мащаба в модела да се промени и мащаба 

на линията. Тоест, ако сменим от 1:50 на 1:10 и линиите да се премащабират. 

Това означава, че трябва да нагласим MSLTSCALE = 1. 

Това е изходната позиция, от която започваме. 

ПРЕДИМСТВА НА ПРОТОКОЛ 1 

Ако променяме анотативния мащаб в моделното пространство се променя и мащаба на 

линията (след REGENALL) 

ЛИМИТАЦИИ НА ПРОТОКОЛ 1 

Трябва да знаем как работят анотативните мащаби. 

ПРОТОКОЛ 1 СТЪПКА ПО СТЪПКА: 

1. Задаваме MSLTSCALE =1 

2. Пускаме RegenALL 

3. Нагласяме всички линии да са с локален мащаб 1 

4. Нагласяме LTSCALE (който е за целия чертежи) с такъв мащаб, че линиите да се 

виждат добре. 

5. Ако даден тип линия не е добре спрямо другите линии – наглася се локален 

мащаб за нея само. 

6. Във всеки лейаут задаваме PSLTSCALE=1 

7. Пускаме RegenALL 

Следва пример за протокол 1. Примерът е в сантиметри и основен мащаб 1:50, въпреки 

че това реално няма никакво значение. Стъпките по-горе не зависят в кой мащаб 

работите и в какви мерни единици. 

За да демонстрирам разликата между протоколите, в хартиеното пространство 

(лейаута) има два вюпорта в различен мащаб (план в ляво 1:50 и детайл в дясно 1:10).  
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Моделно пространство LTSCALE 0.2, MSLTSCALE=1; Локален LTSCALE=1 
Анотативен мащаб 1:50 в cm (1paper unit=5drawing units); [scale 0.2] и 
1:10 за детайл [scale 1.0] 

 

Хартиено пространство PSLTSCALE=1;  
Мащаб 1:50 в cm (1paper unit=5drawing units); [scale 0.2] и 1:10 за детайл [scale 1.0] 

 

ПРОТОКОЛ 1 

Пример в cm; 
Основен 

мащаб 1:50 
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ПРОТОКОЛ 2 – НЕ ИЗПОЛЗВАМЕ АНОТАТИВНИ МАЩАБИ ЗА 

ПРЕМАЩАБИРАНЕ НА ЛИНИИ 

ПРЕДИМСТВА НА ПРОТОКОЛ 2 

По-опростено решение, не трябва да нагласяме мащаби. 

Работи за стари чертежи без мащаби. 

Обикновено LTSCALE=1 работи чудесно, което е принципно добра практика. 

НЕДОСТАТЪЦИ НА ПРОТОКОЛ 2 

Не можем да задаваме различен мащаб на линиите за различни вюпорти, съответно 

всичките вюпорти трябва да са в един еднакъв мащаб. При този случай, най-често 

мащабът на линиите е бъде различен (по-едър/по-дребен) на различните чертежи.  

ПРОТОКОЛ 2 СТЪПКА ПО СТЪПКА ИНСТРУКЦИЯ 

1. Задаваме MSLTSCALE=0 (Не би трябвало да има значение, но за всеки случай го 

правим); 

2. Пускаме RegenALL; 

3. Нагласяме всички линии да са с локален мащаб 1; 

4. Нагласяме LTSCALE (който е за целия чертежи) с такъв мащаб, че линиите да се 

виждат добре; 

5. Ако даден тип линия не е добре спрямо другите линии – наглася се локален 

мащаб за нея само; 

6. Във всеки отделен лейаут задаваме PSLTSCALE=0 

7. Пускаме RegenALL 
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Моделно пространство 
LTSCALE 1, MSLTSCALE=0;  Локален LTSCALE=1 

 

Хартиено пространство PSLTSCALE=0;  
Мащаб 1:50 в cm (1paper unit=5drawing units); [scale 0.2] и 1:10 за детайл [scale 1.0] 

  

ПРОТОКОЛ 2 

Пример в cm; 
Основен 

мащаб 1:50 
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НАМИРАНЕ И СЪЗДАВАНЕ НА НЕСТАНДАРТНИ ЛИНИИ 

В AutoCAD може да се създаде собствен тип линия и това често е доста удобно и пести 

много време за чертане на повтарящи се елементи. 

Лошата новина е, че сигурно няма функционалност в програмата, която да е толкова 

неудобна за работа. Чувал съм доста хора да казват – в ArchiCAD е много лесно да се 

създаде тип линия, а в AutoCAD си е цял научен труд. Това е положението…. или поне на 

пръв поглед. 

Реално има три начина да използвате нестандартни линии. 

1. Да намерите готова линия от колега или Интернет. 

2. Да си създадете свой тип линия чрез текстов файл; 

3. Да си създадете свой тип линия чрез AutoCAD команда; 

 

МЕТОД 1: НОВИ ТИПОВЕ ЛИНИИ ОТ ИНТЕРНЕТ 

Вместо да създавате собствена линии, най-лесно е да потърсите в Интернет дали вече 

няма такава. Всъщност имам много типове линии, които могат да се намерят и реално 

може да ви свършат добра работа. Типовете линии се записват с разширение „.lin“. 

Пуска се командата linetype и чрез load се избира файла. След това се избират кои 

типове линии да се заредят, тъй като в един файл може да има повече от един тип. 

На тази страница поддържам линкове с различни типове линии. Не са написани в 

книгата, защото в повечето случаи тези сайтове изчезват и се появяват и не всички 

линкове биха работили. Най-актуалните линкове са на сайта на този адр3ес: 

http://blog.tsukev.com/autocad-sobstven-tip-linia.html 

По всяко време може да потърсите и в google, но на английски език например чрез 

търсене за „autocad linetype download“. 

Полезното на тези линии е, че могат да служат и за основа за собствени линии и вместо 

да започваме от нулата, само с дребни модификации да създадем наша линия.  

http://blog.tsukev.com/autocad-sobstven-tip-linia.html
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МЕТОД 2: СЪЗДАВАНЕ НА СОБСТВЕНИ ЛИНИИ ЧРЕЗ MKLTYPE 

Понеже ръчният начин е много трудоемък, добавиха една по-хитра команда в Express 

Tools, която сама създава линии. Начертават се обектите от линията, пуска се командата 

MKLTYPE, избират се обектите и типа линия се записва в нов .LIN файл. Човек малко 

трябва да си поиграе, докато свикне как работи командата. В крайна сметка обаче не 

винаги тази команда може да ни позволи да правим точно това, което желаем. 

Ето един бърз пример.  

1. Създадох си по две отсечки около текст. 

 

 

2. Стартирах командата MKLTYPE и избрах обектите. 
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3. Крайният резултат приложен върху един правоъгълник: 

 

 

МЕТОД 3: СЪЗДАВАНЕ НА СОБСТВЕНИ ЛИНИИ ЧРЕЗ ТЕКСТОВ ФАЙЛ 

Ако не сме намерили типа линия в Интернет и не сме успели да направим точно това, 

което искаме с MKLTYPE ни остава ръчния метод. Начинът е следния: пускаме -linetype, 

натискаме „C“ за create и започваме да пишем код, който на пръв поглед е доста 

неразбираем. 

Само че това, което повечето хора правят е да отворят съществуващите линии и на 

базата на тях, с леко модифициране да направят такава линия, каквато им е 

необходима. Реално отваряме с Notepad един .lin файл (например C:\Program 

Files\Autodesk\AutoCAD LT 2011\UserDataCache\Support\acad.lin\). 

 

Нека да видим синтаксиса на една линя. Той представлява нещо от типа на: 

A,1.0,-.125,.25,-.125 

 

А е код който показва започване на дефиницията за линия; 
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1.0 е дължината на първата част на линията; 

-.125 е дължината на празното място, където прекъсва линията. Минусът казва на 

AutoCAD да не се чертае линия с тази дължина; 

0.25 казва на AutoCAD да начертае отсечка с дължина 0.25, след като е имало празно 

място; 

Последното -0.125 отново дефинира празно място с дъжлина 0.125. 

Това е дефиницията на един сегмент и когато линията е по-дълга той започва да се 

повтаря. 

 

Можем в линията да вкараме и текст, тогава може да направим нещо като: 

A,.5,-.2,["ГАЗ",LT-Style,S=.1,R=0.0,X=-0.1,Y=-.05],-.2 

 

„ГАЗ“ е текстът, който ще се покаже. LT-Style е текстовият стил, който ще се използва. Аз 

препоръчвам да се ползва специален стил (тук с име LT-Style, а не STANDARD, тъй като 

той може да е променен и така в различните чертежи линията ще изглежда различно. 

Може да липсва името на стила и тогава AutoCAD ще покаже линията с текущия стил; 

S=.1 Това е мащаба на текста. Ако текстовият стил има височина 0, чрез S дефинираме 

височината. Тук е 0.1 единици. Ако текстовият стил има някаква височина, то това е 

коефициент по който се умножава тази височина. В този случай .1 означава 10% от 

дефинираната височина в текстовия стил; 

R=0.0 определя завъртането на текста в градуси спрямо линията, която чертаем; 

A=0.0 може да се ползва, за да определи завъртането на текста спрямо оста X; 

X=-0.1 Този параметър премества текста по посока Х (ползва се за центриране на текста); 

Y=-0.05 Аналогично като Х, но отместване по Y (отново за позициониране на текста). 

Трябва да се има в предвид, че linetype scale factor променя тези единици и линиите в 

чертежа може да се премащабират чрез командата LtScale. 
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В текстовите стилове има доста символи различни от стандартните букви, които могат 

да се ползват за да се направят доста интересни линии. 

 

СЪЗДАВАНЕ НА СЛОЖНИ ЛИНИИ С SHAPE ФАЙЛОВЕ 

Създаването на нестандартни линии на базата на шрифтове има своите лимитации. В 

този случай можем да направим „сложна линия“. Това означава, че ще трябва да 

създадем shape файл и да накараме AutoCAD да ползва него. 

Нека си създадем един shape, който да се повтаря на нашата линия. 

За целта си начертаваме нашия символ и с MKSHAPE го превръщаме в shape. 

 

AutoCAD ще ни попита за името, резоюцията (128) , базовата точка (аналогично на 

блокове) и кои обекти се включват в нашия shape. 

Накрая софтуерът потвърждава, че е създаден файл с разширение shx (в примера my-

shape.shx с име MYSHAPE) 

След това начертаваме една съразмерна линия и ще вкараме нашата форма (shape) чрез 

командата SHAPE. 

Ако не е заредена, чрез LOAD зареждаме създадената форма (shape). 
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Пускаме SHAPE и вкарваме формата, като я позижионираме на коректно място спрямо 

линията. 

 

Накрая създаваме нашата линия с MKLTYPE. 
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По този начин можем да създаваме сравнително лесно, макар и с малко повече стъпки 

интересни и сложни типове линии.  Докато работата с текстовия файл включва доста 

итерации на принципа „проба-грешка“ тук сравнително бързо получаваме добри 

резултати. 
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ПОСЛЕДНИ ДУМИ ЗА ТИПОВЕТЕ ЛИНИИ 

Използването на типове линии може да ви спести много работа в AutoCAD.  

Надявам се, чрез тази книга да съм разяснил как работят типовете линии, как може да 

създавате свои типове линии, да настройвате AutoCAD, така че те винаги да изглеждат 

добре и да намалите максимално риска от технически неточности. 

За допълнителна информация и обучения свързани с AutoCAD, моля проверете 

http://aula.bg/ и http://cadtaini.com/ 

 

http://aula.bg/
http://cadtaini.com/

