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1. ВЪВЕДЕНИЕ
1.1 Необходима компютърна конфигурация
Тъй като програмата ‘Metal Studio’ работи под платформата на ‘AutoCAD’, за да
стартирате програмата е необходимо двете системи ‘Windows’ и ‘AutoCAD’ (версия
2007 или по-висока) да са успешно инсталирани на Вашия компютър.
Минималните изисквания за стартиране на ‘Metal Studio’ са автоматични
изпълнени, ако Вашият компютър покрива изискванията на програмите ‘Windows’
и ‘AutoCAD’.

1.2

Инсталация на програмата

За да инсталирате правилно програмата е необходимо да имате инсталационен компакт
диск (CD) и съответна тапа (hardlock). Тъй като съществуват единични и мрежови
инсталации на програмата, както и различни видове hardlock-ове (самостоятелна,
мрежова и тапи с временно ограничение за използване), необходимо e да знаете и
серийния номер на инсталацията. Ролята на този сериен номер е да приготви
инсталацията за Вашият hardlock от инсталационния диск.
Всеки потребител има уникален сериен номер на инсталацията, който определя не само
типа на инсталацията, но и функциите на програмата. В случай, че закупите
допълнителен модул на програмата, ще получите нов сериен номер, а стария ви - става
невалиден. Тоест, серийният номер на инсталацията зависи само от вида на hardlock-а,
който Ви е доставен и сте го получили от Вашият дистрибутор.
Може да инсталирате програмата само ако притежавате права да инсталирате програмата,
тоест имате достъп ‘Administrator’ (‘Администратор’) до системата. За разлика от
инсталацията, няма ограничения за използването на програма.
Необходимо е програмата ‘AutoCAD’ да е вече инсталирана, преди да сте започнали
инсталацията на ‘‘Metal Studio’, в противен случай инсталацията няма да се извърши.
Важно:
‘Windows’ има специфични изисквания към USB устройствата, в случай че
получите USB hardlock, не го включвайте преди инсталацията на ‘Metal Studio’ да
ви го изисква. Ако по някакво стечение на обстоятелствата го включите,
прекратете веднага автоматичната процедурата по инсталиране на драйверите
на USB hardlock-а. След инсталация на програмата ‘Metal Studio’, може спокойно
да премахнете тапата от компютъра.

1.2.1

Единична инсталация на програмата

От инсталационният диск, стартирайте програмата ‘\Metal Studio\Setup.exe’,
след което програмата ще провери дали са инсталирани драйверите за
hardlock-а и в случай че не са инсталирани, програмата ще ги инсталира автоматично,
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В случай, че сте инсталирали USB hardlock-а на компютъра преди инсталация на
програмата, трябва да го премахнете и пак да го поставите (за рестарт на порта).

Индикаторна лампа върху USB hardlock индикира, че е правилно поставен
След като hardlock-а е включен, активирайте бутона ‘OK’ и инсталацията ще продължи.
Ако сте инсталирали програмата и друг път на дадения компютър, програмата ще
прескочи предните процедури и директно ще започне да инсталира програмата. На
екрана ще ви излезе следният диалогов прозорец:

Изберете желаният от вас език на инсталацията от падащото меню и след това
активирайте бутона ‘OK’.
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За да продължите с инсталацията активирайте бутона ‘Next’.

В централната част на диалоговия прозорец се намира договор, който представя
условията за ползване на програмата. Внимателно го прочетете и само при условие, че
сте съгласни с клаузите, изберете ‘Приемам условията’. Бутона ‘Next’ ще
стане активен и след натискането му инсталацията на програмата ще продължи.
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В този диалогов прозорец се определя вида на инсталацията – единична или мрежова. С
кликване с курсора върху бутона ‘Единична’ изберете този вид на инсталация за текуща
и натиснете бутона ‘Next’.
Ако програмата ‘AutoCAD’ не е инсталирана на вашия компютър, ще се появи
предупреждение и след това, процедурата по инсталиране на ‘Metal Studio’ ще бъде
прекратена.

В случай че имате повече от една различни версии на програмата ‘AutoCAD’, ще ви се
появи следния диалогов прозорец:

Изберете програмната версия в диалоговия прозорец. Трябва да се отбележи, че с
натискането на бутона ‘Back’, в който и да е диалогов прозорец, ще можете да се върнете
към предната стъпка от инсталацията, а чрез натискането на бутона ‘Cancel’, ще
прекратите инсталацията на програмата. За да продължите с инсталацията натиснете
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върху правилния бутон, изберете желаната програмна версия и натиснете бутона ‘Next’.

В полето ‘Собственик на лиценза’ въведете точното наименование за Вашата фирма, тъй
като то ще се изписва по-късно в дъното на всяка разпечатана страница от вашите
проекти. Ще припомним, че с приемането на условията от договора, сте поели
задължението да въведете точното име на притежателя на лиценза.
В полето ‘Регистрационен номер’ въведете сериен номер на инсталацията, получен от
вашия дистрибутор, след което натиснете бутона ‘Next’.

Чрез този диалогов прозорец се определя мястото на твърдия ви диск, където желаете да
инсталирате програмата. Ако не сте съгласни с предложената от програмата дестинация,
можете да редактирате пътят до инсталационната директория, като директно го
редактирате или с натискането на бутона от дясната страна на полето да изберете
желания път до инсталационната директория. След определяне на директорията
продължете инсталацията чрез натискане на бутона ‘Next’.
В случай, че в зададената директория има вече инсталирана програмата , ще се появи
съобщение, което ще ви даде възможност да запазите съществуващите конфигурационни
файлове или да ги препокриете с нови.
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За ваше улеснение в решението дали да замените конфигурационните файлове, ще Ви
посочим списъка на файловете, в които се запазват данни, достъпни за редактиране по
време на работа с програмата:
MetalStudio.$bks

Библиотека с конфигурации на изгледа

MetalStudio.$bp

Библиотека с нормативи

MetalStudio.$bpk

Библиотека с параметри на котите

MetalStudio.$brcl

Библиотека на работни чертежи на плочи

MetalStudio.$brcs

Библиотека на работни чертежи на профили

MetalStudio.$cws

Библиотека с потребителски символи за заварка

MetalStudio.$eds

Библиотека с конфигурации, създадена от командата ‘Параметри’

MetalStudio.$mk

Библиотека с конструктивни материали

MetalStudio.$mss

Библиотека с клас по якост болтове

MetalStudio.$mtz

Библиотека с потребителски сечения

MetalStudio.$omi

Библиотека с най-често използваните сечения

MetalStudio.$prf

Библиотека с профили

MetalStudio.$pv

Библиотека с параметри на заварките

MetalStudio.$rbk

Данни за командните бутоните

MetalStudio.$skl

Стил на котиране на плочи

MetalStudio.$sklp

Стил на котиране на изглед на плочи

MetalStudio.$skrcl Стил на котиране на работен чертеж на плочи
MetalStudio.$skrcs Стил на котиране на работен чертеж на профили
MetalStudio.$sks

Стил на котиране на профили

MetalStudio.$sksp

Стил на котиране на изглед на профили

MetalStudio.$ssp

Стил на котиране на символ за сечение

MetalStudio.$szc

Библиотека с параметри на сериите болтове
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MetalStudio.$zav

Библиотека с параметри на болтовете

MetalStudio.$har

Библиотека със стандартни размери листове хартия, използвани при
създаването на справки (спецификации и др.)

Директорията, в които тези библиотеки се съхраняват, зависи от операционната система:
Windows XP

C:\Documents and Settings\User name\Application Data\Radimpex\Metal
Studio\

Windows Vista

C:\Users\User name\AppData\Roaming\Radimpex\Metal Studio\

Windows 7

C:\Users\User name\AppData\Roaming\Radimpex\Metal Studio\

Ако сте настройвали всички или части от библиотеките съобразно нуждите си, натиснете
бутона ‘Yes’, така ще подновите само програмните файлове, а всички конфигурационни
файлове ще останат непроменени.

Програмата сега представя всички параметри зададени по време на инсталацията и ако
сте доволни от тях е необходимо да натиснете бутона ‘Finish’,след което ще започне
самият процес на инсталацията. Много скоро ще получите на екрана справка за успешно
извършената инсталация.
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С натискане на бутона ‘OK’ ще бъде приключена работата на инсталационната програма.
В случай, че hardlock-ът не е включен към компютъра, програмата ще прекрати
процедурата на инсталирането и ще издаде съответното съобщение

Ако hardlock-ът е включен към компютъра, но сте сгрешили при въвеждането на
регистрационния номер, бутона ‘Finish’ ще бъде недостъпен за активиране. В
диалоговият прозорец програмата ще Ви уведоми, че е въведен грешен регистрационен
номер.

В такъв случай, натиснете бутона ‘Back’ за да се върнете в диалоговия прозорец за
задаване на регистрационен номер, и го въведете правилно.

1.2.2

Мрежова инсталация на програмата

За да може програмата да работи на всички компютри в мрежата, необходимо е
да бъде установен поне един от следните комуникационни протоколи: TCP/IP, NETBIOS
или IPX. Самата процедура на мрежовата инсталация се извършва в две стъпки. В
първата, на диска на сървъра се инсталира сървърна инсталация, а във втората стъпка –
от диска на сървъра се извършва клиентска инсталация на всички компютри в мрежата
(терминали), на които е необходимо да се пуска програмата. На сървъра освен това е
необходимо постоянно да е активен ‘HASP License Manager’ – програма, която контролира
работата на мрежовият hard-lock.
Тъй като сървърът служи само за включване на hard-lock-а и съхраняване на
изпълнителните програми, то техническите характеристики на сървъра не влияят върху
скоростта на работа на програмата. Много по-важно е самата мрежа да бъде достатъчно
бърза за да може контролът за наличието на hard-lock-а да се извършва с по-голяма
скорост.
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Сървърна инсталация
Тъй като характеристиките на сървъра не влияят на скоростта на работата на програмата,
то за сървър може да се избере който и да е компютър в мрежата. Важното е на него да
бъде извършена сървърната инсталация на програмата, включен hard-lock-а и активен
‘HASP License Manager’. По време на инсталацията, програмата записва в ‘Registry’
поредица от данни необходими за нормалната и работа, ето защо е необходимо да се
логнете като ‘Administrator’ на сървъра.
На сървъра стартирайте от инсталационният диск, програмата ‘\Metal Studio\
Setup.exe’ и проведете същата процедура както при единичната инсталация (виж глава
‘1.2.1’). Всичко по-горе обяснено за включване на USB hard-lock-а, важи и тук. Естествено
за тип на инсталацията е необходимо да изберете ‘Мрежова’.

Инсталация на ‘HASP License Manager’
След като приключи сървърната инсталация, трябва да инсталирате програмата ‘HASP
License Manager’ на сървъра. От инсталационният диск, стартирайте програмата
‘\Hasp\LMSETUP.EXE’.

След натискане на бутона ‘Next’, на екрана ще се появи следния диалогов прозорец:
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Предлагат Ви се два метода за инсталация – ‘Application (nhsrvw32.exe)’, която
инсталира ‘HASP License Manager’, като програма за ‘Windows’ и услуга ‘Service
(nhsrvice.exe)’, която инсталира ‘HASP License Manager’, като услуга на ‘Windows’.
‘HASP License Manager’ като програма за ‘Windows’
Ако изберете ‘Application (nhsrvw32.exe)’ за метод на инсталацията и натиснете бутона
‘Next’, диалоговият прозорец ще Ви даде възможност да промените (или да приемете
предложената) директория за инсталиране на ‘HASP License Manager’.

След натискане на бутона ‘Next’, диалоговият прозорец ще Ви попита дали да постави
програмата в ‘Startup Folder’ и да я стартира автоматично всеки път при стартирането на
‘Windows’. Ако не желаете тази опция, ‘HASP License Manager’ ще трябва да се стартира
ръчно от: ‘Start ► Programs ► HASP License Manager ► HASP License Manager’.
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С натискането на бутона ‘Next’ в този, както и в още няколко диалогови прозорци, ще
приключите инсталацията на ‘HASP License Manager’.
‘HASP License Manager’ като услуга на ‘Windows’
Този метод на инсталация позволява на ‘HASP License Manager’-а да се стартира
автоматично всеки път когато рестартирате компютъра си преди дори да сте се ‘логнали’.
Тази метод на инсталация е направен изключително за реални сървъри, с което се
елиминира всякаква нужда от администриране.
Работа с ‘HASP License Manager’
Най-лесният начин да разберете дали ‘HASP License Manager’ е активен е присъствието на
иконата му в Taskbar-а:

Червената икона индикира, че
‘HASP License Manager’ е активен.
С двойно кликване върху тази икона ще се появи прозореца на ‘HASP License Manager’-а:

С избирането на командата ‘Exit’, прозорецът на ‘HASP License Manager’ може да се
минимизира отново. В случай, че тази програма не е стартирана на сървъра, няма да
имате достъп до мрежовият hardlock, от който и да е компютър свързан в мрежата, което
прави стартирането на програмата невъзможно.
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Трябва да се отбележи, че ако желаете да стартирате програмата на сървъра, ще трябва
да направите клиентска инсталация на сървъра, също както на всички компютри в
мрежата Ви.
Клиенска инсталация
От компютърът, на който желаете да работите с ‘Metal Studio’, е необходимо да
достигнете до диска на сървъра и да стартирате програмата „Setup.exe” от директорията
на сървърната инсталация. Клиентската инсталация не се извършва от
инсталационното CD, а от хард диска на сървъра – от директорията, където е
направена сървърната инсталация. Ако не сте променили пътят предложен Ви от
инсталационната програма на сървърната инсталация, ще го откриете на хард-диска на
сървъра в ‘C:\Metal Studio Server\’.

За да продължите с клиентската инсталация, натиснете бутона ‘Next’.

Изберете някой от типовете инсталации в диалоговия прозорец. Ако изберете ‘Client
installation WITHOUT copying executable files from the server to the workstation’
изпълнимите файлове няма да се копират на клиентския компютър. Така програмата ще
се стартира използвайки изпълнимите файлове директно от сървъра. Този вариант е
удачен за малки, бързи и ненатоварени мрежи, а нейното главно предимство е, че
позволява много лесно обновяване и инсталация на по-старите версии на програмата. С
други думи, ако последната версия е инсталирана на сървъра, всички клиенти ще вземат
автоматично също последната версия.
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Ако изберете ‘Client installation WITH copying executable files from the server to the
workstation’, тогава всички изпълними файлове ще се копират на клиентския компютър.
Този вариант е предназначен за мрежи с голям брой потребители или за тежко
натоварени мрежи. Главното му предимство е, че не зависи от натовареността на мрежата
или състоянието на сървъра по време на стартирането на програмата, затова стартирането
и е по-бързо. При инсталирането на по-нова версия, след инасталацията на сървъра, ще
трябва да повторите и клиентските инсталации на всеки компютър.
След като изберете някой от типовете клиентски инстлации, активирайте бутона ‘Next’.
Ако програмата ‘AutoCAD’ не е инсталирана на вашия компютър, ще се появи
предупреждение и след това, процедурата по инсталиране на ‘Metal Studio’ ще бъде
прекратена.

В случай, че имате повече от една версии на ‘AutoCAD’, ще се появи следният диалогов
прозорец:

Това е индивидуална програмна инсталация, трябва да изберете една от версиите на
‘AutoCAD’ след това да натиснете ‘Next’.
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Покажете мястото на клиентската инсталация на вашия твърд диск и след това натиснете
бутона ‘Next’.

Сега програмата Ви показва всички параметри, които сте посочили по време на
клиентската инсталацията, ако сте съгласни със зададените параметри, натиснете бутона
‘Finish’. След което процедурата по инсталацията ще се стартира. Скоро след това ще се
покаже съобщение за успешна инсталация на програмата.
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По-горе описание процедури по инсталацията могат да се извършат и на всички останали
компютри в мрежата.
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1.3. Деинсталация на програмата
В случай, че желаете да премахнете инсталацията на програмата, отидете в ‘Settings ►
Control Panel’ от старт менюто.

С двойно кликване в отвореният диалогов прозорец, активирайте ‘Add or Remove
Programs’ и ще видите следният диалогов прозорец:

В показаният списък от инсталирани програми, изберете програмата ‘Metal Studio’ и
след това натиснете ‘Change/Remove’. В случай, че искате да премахнете сървърната
инсталация, изберете програмата ‘Metal StudioServer’ а за клиентската инсталация
изберете програмата ‘Metal StudioClient’.
Тъй като тази командата е деструктивна, ще се появи, следното съобщение:
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След като изберете бутона ‘Yes’, ще започне процедурата по деинсталацията, като
програмата ще ви информира за успешната деинсталация със следния прозорец:

След натискане на бутона ‘ОК’, процедурата по деинсталацията ще бъде напълно
завършена и ще се върнете към стандартния прозорец за деинсталация на програми на
Windows.
При операционни системи ‘Windows Vista’ и ‘Windows 7’, трябва да активирате ‘Control
Panel’ от ‘Start’.

Кликвате два пъти върху иконата ‘Programs and Features’, след което се отваря следния
диалогов прозорец:
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В показания списък с програми, изберете програмата ‘Metal Studio’ и активирайте бутона
‘Uninstall/Change’. В случай, че искате да премахнете сървърна инсталация, маркирайте
‘Metal Studio Server’, а за клиентска инсталация - ‘Metal Studio Client’.
По-нататъшната процедура е също, както при Windows XP.

1.4 Стартиране на програмата
По време на работа програмата постоянно проверява присъствието на защита на
софтуера ‘Hardlock’ .Необходимо е да се направи връзка с ‘LPT’ или ‘USB’ порта на
компютъра преди стартиране. Програмата се стартира с активирането на ‘Programs ►
Radimpex ► Metal Studio’ от ‘Start’ менюто. При инсталация клиента трябва да избере
‘Programs ► Radimpex ► Metal Studio Client’.
В двата случаи, първо се показва на екранa логото на програмата, последвано от
самата програма ‘Metal Studio.’
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Сега трябва се определи главният мащаб на чертежа по начин, описан в главата
‘Задаване на мащаб на чертежа’.
По време на първоначалното стартиране на програмата, командите могат да се изведат,
както с падащото меню, така и с икони, които се намират в ‘Toolbar’ на ‘ArmCAD’. Те могат
да бъдат подредени произволно, като се захванат от външната страна и се влачат с
мишката.
Допълнителните операции с ‘Toolbar’ (активиране, деактивиране, изготвяне на нови или
променяне на стари) се извършва с помощта на командите в ‘AutoCAD’ ‘Tools ►Customize ►
Toolbars…’. Тези операции са обяснени в документацията на ‘AutoCAD’.
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1.5

Основна концепция на програмата

Програмата ‘Metal Studio' е написана на програмния език ‘C++’ и използвайки
библиотеката ‘ObjectARX’ е свързана с ‘AutoCAD’, което значи, че не може да работи
самостоятелно, а само под работния пакет на ‘AutoCAD’ (версии ‘2007’ и по-нови).
В ‘Metal Studio' командите се съдържат в падащите менюта на ‘Metal Studio’ като са
равносилни на бутоните.
В процеса на работа, програмата ‘Metal Studio' създава голям брой различни и
взаимносвързани и взаимно-зависещи обекти и единици (елементите представят обектите,
които се изчертават). Тези обекти и елементи съдържат цялата необходима геометрична
информация, която може да се редактира и променя.
Във всеки момент на работа с програмата, е възможно да се създаде спецификация,
изложение и работни чертежи на профили и плочи.
Програмната йерархия в ‘Metal Studio' е както следва:

Документи

Марка

Чертеж
Образ
Позиция

Образ
Образ
Образ

На върха се намира главния обект, ’Документа’, притежателят на всички други обекти и
елементи. Един чертеж съдържа само един ‘Документ’.
Йерархически непосредствено под документа се намира ‘Марка’ на обектите, която се
отнася за определен физически обект на конструкцията. Един документ може да съдържа
няколко монтажни марки.
Под ‘Марка’ в йерархията се намира ‘Позиция’ на обектите, която е свързана с данни за
конструктивния елемент, като например форма и материал за профили и плочи. Позиции,
отнасящи се за профили се наричат ‘Позиции на профили’, респективно тези на плочите
са наречени ‘Плочови позиции’. Една марка може да съдържа до 1000 позиции.
Елементът е обект с графическо представяне (изчертан е), а най-важния елемент е
‘Образ’. Образът представлява графическо изображение на определена позиция на
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профила или плочата. Една позиция може да съдържа няколко образа, или с други думи,
може да се появи на няколко места в чертежа и също така в различни изгледи.
Има два типа образи – материални и нематериални:
- Материалните образи са ‘Профил’ и ‘Плоча’, и те са носителите на контура в
пространствената геометрия. Могат да се определят и като ‘физически реални’.
- Нематериалните образи са ‘Изглед в план на профил’ и ‘Изглед в план на плоча’. Те
представляват 2D картина, получена на базата на определен материален образ, която
виждаме в определен изглед. От един материален образ може да се създаде произволен
брой нематериални образи, като се зададат различни изгледи на материалния образ.
Когато материален образ, представен в определен изглед, се промени, картината в този
изглед също се променя. Както материалните, така и нематериалните образи могат да
се надписват, редактират и променят.
Поради факта, че нематериалните образи са просто 2D картини, не е възможно да се
получат от тях други нематериални образи.
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Фигурата отгоре показва 2D чертеж, а фигурата отдолу показва 3D модел на обекта от
фигурата горе, тъй че може много ясно да се види кои образи са материални и кои не са.
Друг тип образи са референции, болтове и спомагателни обекти.
- Референциите са обекти, които се използват за маркиране на образи и изображение
на данни върху тях. Те не са независими, а зависят от обекта, към който са отнесени,
респективно за който са създадени. В ‘Metal Studio’ референции са ‘Кота за профил или
плоча’ и ‘Нова заварка - кота’.
- Болтовете са обекти за изображение на болтове. Също както референциите, болтовете
не са независими обекти, а наличието им зависи от съществуването на образа (профил
или плоча), която е носител на обекта, наречен ‘Серии болтове’ . Също като образите,
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болтовете могат да бъдат, както материални (реални болтове), така и нематериални
(болтове в планов изглед).
- Спомагателните обекти се използват за презентация на различни видове информациясимволи за сечение, коти и други маркери.
Други важни бележки:
- Чертането се извършва в чертожни единици на програмата ‘AutoCAD’ и посредством
командата ‘Scale’ се дефинира поотделно за всеки чертеж, какво кореспондира на една
чертожна единица. Обикновено, настройването на мащаба се извършва при стартиране
на нов чертеж.
-

Почти всички команди на ‘AutoCAD’ за манипулация на чертожните елементи (‘Erase’,
‘Copy’, ‘Mirror’, ‘Move’, ‘Rotate’, ...) имат същия ефект върху обектите от програмата
‘Metal Studio’. В добавка, тези обекти имат вградени специфични захвати, които чрез
стречване, могат лесно да променят геометрията. Всички направени от графичния
редактор на ‘AutoCAD’ промени автоматично се прехвърлят към всички зависими
елементи на чертежа, като по този начин се осигурява постоянно обновяване на
текущото състояние на чертежа.

1.6

Символи, използвани в програмата

По време на инсталация на програмата ‘Metal Studio’, всички библиотеки със
символи, използвани от програмата се копират на локалния харддиск.
SymDim.dwg

Библиотека със символи за контур, които се изобразяват в котата.

SymBolt.dwg

Библиотека със символи за болтове.

SymWeld.dwg

Библиотека със символи, които могат да се изобразят в котата за
заварка (символи за марката на заваръчния шев и други) .

Папката, в която тези библиотеки се запазват зависи от операционната система:
Windows XP

C:\Documents and Settings\User name\Application Data\Radimpex\Metal
Studio\

Windows Vista

C:\Users\User name\AppData\Roaming\Radimpex\Metal Studio\

Windows 7

C:\Users\User name\AppData\Roaming\Radimpex\Metal Studio\

Тези библиотеки могат да се променят- да се добавят, редактират или изтриват съхранени
в тях символи. Създаването на символ е много просто: първо се изчертава посредством
командите на ‘AutoCAD’, след което се превръща в ‘Block’ посредством командата ‘Make
Block’ на ‘AutoCAD’. Важно е името на блока да е описателно, тъй като символа получава
това име. Тъй като символите са в общи линии типови блокове, е необходимо да
използвате подходящи команди на ‘AutoCAD’, ако искате да ги промените.
За да може да осигурите поставянето на тези символи правилно върху чертежа в по-късен
етап, е необходимо да се съобразите със определени правила по време на създаването
им. Ограждащата кутия на символа в библиотеката ‘SymDim.dwg’ не трябва да е поголяма от 20x20 AutoCAD единици (ACU), при което за базова точка трябва да се избере
център на ограждащата кутия при създаването на блока. При символите, които са
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осигурени от програмата, ограждащата кутия се изобразява като квадрат в сив цвят,
докато базовата точка е маркирана с малък червен хикс.

Символи, намиращи се в библиотеката ‘SymBolt.dwg’ трябва да се чертаят така, че
1ACU=1mm, докато при създаването на блок, центъра на символа трябва да се избере за
базова точка.

Ограждащата кутия на символа в библиотеката ‘SymWeld.dwg’ не трябва да е по голяма от
30x20 AutoCAD единици (ACU), като при създаването на блок долния ляв ъгъл на
ограждащата кутия трябва да се избере за базова точка. При символите, които са
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осигурени от програмата, ограждащата кутия се изобразява като квадрат в сив цвят,
докато базовата точка е маркирана с малък червен хикс.

Също е възможно да се създават напълно нови библиотеки със символи. Посочването на
библиотеките по време на работа с програмата се извършва в диалоговия прозорец от
командата ‘Функционалност’.
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2. ПОЗИЦИИ МАРКИ
2.1

Позиции марки

Посочвайки командата ‘Позиции марки’ от падащото меню ‘Metal Studio’ или
кликвайки върху иконата
, се появява диалогов прозорец със следния вид:

Диалогов прозорец за дефиниране на позиции на монтажни марки
Централната част на показания диалогов прозорец съдържа лист с позициите на всички
монтажни марки, съдържащи се в чертежа. Тук терминът ‘позиция на марка’ се отнася за
името на структурния елемент, към който изчертаните на по-късен етап обекти ще се
присъединят. Позицията на монтажната марка не е видима на чертежа (нефизическа е) и
служи главно за групиране на обектите.
N°

Номер на позиция на марка.

Име

Колона с имената на всички марки. Когато се отвори нов чертеж,
програмата автоматично създава марка под името ‘noname’. Вляво от
името на монтажната марка има маркер, който показва дали към дадена
марка е присъединена позиция на профил или на плоча. Символът ‘ ’
означава, че марката е празна, а ‘ ’ показва наличието на поне един
обект към дадената позиция марка.

Количество

Кутия, в която се показва стойността, с която количеството на профилите
и плочите ще се умножи при създаването на спецификациите.

Добави

Чрез този бутон се добавя нова марка в списъка.

Изтрий

Чрез този бутон се изтрива избраната марка от списъка.

Нагоре

Чрез този бутон избраната марка се премества нагоре в списъка.

Надолу

Чрез този бутон избраната марка се премества нагоре в списъка.
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Натискайки ‘OK’, диалоговият прозорец се затваря, при което маркираната марка става
текуща. С други думи, всички обекти, които ще се изчертаят, се прибавят към текущата
позиция марка.
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3. ПРОФИЛИ
3.1

Нов профил в план

Избирайки ‘Нов профил в план’ от падащото меню на ‘Metal Studio’ или
натискайки иконата
, се отваря диалогов прозорец за създаването на нова позиция на
профил:

Диалогов прозорец за дефиниране на профил в план
Диалоговият прозорец е разделен на две части, като от дясната част се дефинира
напречното сечение, а лявата показва профила в план за избраното напречно сечение и
всички данни, свързани с дадената позиция.
Марка Падащо меню за избор на позиция марка.
Позиция

Това меню показва всички свободни позиции, отговарящи на текущо
избраната марка. Всяка позиция от менюто може да се избере за текуща.
Все пак е необходимо да се подчертае, че свободни са само позициите,
незаети от профили или плочи.

Д.о.

Поле за въвеждане на допълнително означение към позицията профил,
която ще се изпише в котата.

Коментар

Поле за добавяне на коментар за позицията, който ще се изпише в котата.
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Стил на котите
От падащото меню, може да изберете някой от предишно
дефинираните конфигурации за стил на котите. Образецът в ляво от
падащото меню илюстрира съответния стил.
Спецификация
Кутийката с отметка дефинира дали профилът ще се включи в
спецификацията или не.
Конфигурации
Кутийка с отметка, чрез която се избират конфигурации за формат на
обектите. Този формат ще се приложи към всички профили, които ще се изчертаят.
Чрез натискането на този бутон се отваря диалогов прозорец ‘Формат на
обектите’. От там може да променяте текущия формат на профила
(допълнителни указания към този диалогов прозорец са описани в глава
9.3).
Дефиниране на напречно сечение на профила
Сечение тип
Падащо меню за избор на тип напречно сечение. Съдържа всички типове
валцувани профили от библиотеката с профили (I, IPE, ...) и стандартните
напречни сечения (правоъгълни, T-сечения, …), които се дефинират чрез
избор на размери. Чрез избор на някое от предложените напречни
сечения, формата на сечението със всички данни излиза в дясната част на
прозореца.
Сечение

Падащото меню съдържа всички валцувани профили от даден тип, за
който има информация в библиотеката. Ако за тип напречно сечение е
избрано стандартно, това падащо меню ще е неактивно. Възможно е да се
създаде съставено сечение от съществуващи профили, посредством
бутоните.

Клас

Падащо меню за избор на тип стомана.

Използвани напречни сечения
Падащото меню съдържа лист със всички напречни сечения на чертежа и
сортирани по монтажните марки, към които принадлежат. Ако кликнете с
десен бутон върху някое от използваните сечения, ‘Добави към найчесто използваните’ се появява. Кликвайки върху опцията, избраното
сечение се вмъква в списъка с най-често използваните такива. Винаги
когато отваряте нов файл, списъка се зарежда автоматично. Ако искате да
премахнете дадено сечение от списъка, го селектирате, след това десен
бутон и избирате ‘Премахни от най-често използваните’.
Подравняване
Подравняване на напречните сечения се извършва по два начина:
или чрез посочване на една от двете точки, които се намират по
ограждащата кутия на сечението и чрез които локалната координатна
автоматично се поставя в избраната точка, или чрез задаване на стойност
в съответните полета.
Горе

Сечението ще се премести така, че горният му ръб да се намира на
зададеното разстояние ‘е’ от локалната координатна система на профила.
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Долу

Сечението ще се премести така, че долният му ръб да се намира на
зададеното разстояние ‘е’ от локалната координатна система на профила.

Ляво

Сечението ще се премести така, че левият му ръб да се намира на
зададеното разстояние ‘е’ от локалната координатна система на профила.

Дясно

Сечението ще се премести така, че десният му ръб да се намира на
зададеното разстояние ‘е’ от локалната координатна система на профила.

Център

Чрез този бутон се отменят всички предишни подравнявания, така че
центърът на тежестта на сечението да съвпадне с локалната координатна
система на сечението. Текущата стойност в полето ‘е=’ не влияе на
действието на този бутон.

Ъгъл

Поле за въвеждане на ъгъл на завъртане на сечението в градуси
(положителен ъгъл върти обратно на часовниковата стрелка).

D2

Поле за транслиране на центъра на тежестта на напречното сечение по
посока на локална ос ‘2’ спрямо началото на локалната координатна
система.

D3

Поле за транслиране на центъра на тежестта на напречното сечение по
посока на локална ос ‘3’ спрямо началото на локалната координатна
система.
Чрез този бутон дистанцията се измерва директно от чертежа посредством
разстоянието между две точки.

Оглед. ос 2

Чрез този бутон се създава огледален образ на сечението спрямо локална
ос ‘2’.

Оглед. ос 3

Чрез този бутон се създава огледален образ на сечението спрямо локална
ос ‘3’.

Рот +

Завърта сечението на 45 градуса обратно на часовниковата стрелка.

Рот -

Завърта сечението на 45 градуса по посока на часовниковата стрелка.

Редакт.

Отваря диалогов прозорец за редакция на тънкостенни напречни сечения.
Бутона е активен само при селектирани тънкостенни сечения от ‘Тип
напречно сечение’.

Дясната част на диалоговия прозорец показва избраното сечение и локалните му оси,
докато в горния ляв ъгъл на изображението се изписват координатите на текущата
позиция на мишката спрямо началото на локалната координатна система.
Чрез ‘OK’ се затваря диалоговия прозорец и се стартира процедурата по изчертаване на
един или повече профили в план, към които вече посочените в диалоговия прозорец
данни да се присъединят. Командната линия добива следният вид:
Първа точка (Отделно) [поЛилиния/Правоъгълник/Кръг/пРодължи/край] <Край>:
Отделно
След изчертаването на даден профил, началото на следващият не започва
автоматично от края на последния изчертан профил. Програмата
автоматично задава номер на позицията на всеки профил.
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Продължи

При този метод на въвеждане, всички профили са свързани, като началото
на следващия профил започва от края на предишно изчертания. Всеки
сегмент от полилинията отговаря на отделен профил. Програмата
автоматично задава номер на позицията.

Полилиния

Геометрията на профила
полилиния от чертежа.

се

дефинира

от

избиране

на

съответна

Правоъгълник Чертане на профили по правоъгълен контур.
Кръг

Чертане на профили по окръжност.

Ако посочите да дефинирате геометрия на профилите чрез изчертаване на произволна
полилиния, след посочване на първата точка, ново съобщение ще се появи на командната
линия:
Следваща точка [Дъга/Обратно/]:
Дъга

За чертане на дъгови профили.

Обратно

Отменя избора на първа точка.

Чрез избор на командата ‘Изход’, командата завършва и всички данни от диалоговия
прозорец се присъединяват към изчертаните профили.
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3.2

Нов профил в напречно сечение

Или чрез избиране на ’Нов профил в напречно сечение’ от падащото меню
‘Metal Studio’ , или чрез натискане на иконата
, се отваря диалогов прозорец за
създаването на нова позиция профил. След създаването на новата позиция, може да
започнете процедура по поставяне на един или множество профили в напречен изглед.

Диалогов прозорец за дефиниране на профил в напречно сечение
Диалоговия прозорец е разделен на две части, така че дясната част е отделена за
дефиниране на напречно сечение на профила, докато лявата част изобразява страничен
изглед на профила както и данни свързани със зададената позиция. Работата с този
прозорец е идентична с тази при дефинирането на профил в план (виж глава 3.1)
‘L=’

Поле за задаване на дължина на профила в напречна посока.
Чрез този бутон дистанцията се измерва директно от чертежа посредством
разстоянието между две точки.

След като сте определили напречното сечение, трябва да посочите базова точка за
поставяне на профила върху чертежа. Това става, като изберете една от предложените
точки по контура на ограждащата сечението кутия, намираща се в лявата част на
диалоговия прозорец. Избраната базова точка се оцветява в червено.
Чрез бутона ‘OK’ започва процедура по поставяне на профила, към който ще се
присъединят данните от диалоговия прозорец, а програмата ще поиска в командния ред
от Вас да дефинирате позицията на базовата точка на чертежа.
Базова точка [край] <край>:
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След като сте задали базовата точка, командният ред ще добие нов вид и програмата ще
поиска да въведете ъгъла на завъртане на профила спрямо хоризонталата.
Ъгъл [край] <край>:
Тази команда има циклов характер, тоест програмата ще се иска отново от потребителя да
въведе отново базова точка и ъгъл. За да излезете, изберете опцията ‘Изход’.

3.3 Съществуващ профил
Командата ‘Съществуващ профил’ се използва, когато е необходимо да се постави
образа на предварително създадена позиция профил на друго място по чертежа. Или чрез
избор на командата от падащото меню ‘Metal Studio ► Съществуващ профил’, или чрез
кликване на иконата
, диалогов прозорец от следния вид се появява:

Диалогов прозорец за избор на съществуваща позиция профил
Марка Падащо меню, което Ви позволява да изберете като текуща коя да е от предишно
дефинираните монтажни марки.
Стил на котите
От падащото меню, може да изберете кое да е от предишно
дефинираните конфигурации за стил на котите. Образецът в ляво от
падащото меню илюстрира съответния стил.
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Спецификация
Кутийката с отметка дефинира дали профилът ще се включи в
спецификацията или не.
Презент

Кутийка с отметка, която Ви позволява да поставите някой от
съществуващите профили на друго място по чертежа. Все пак, даденият
профил ще представлява надлъжния изглед в план на профила, от
избраната базова точка към точката, избрана върху чертежа.

Лявата част на диалоговия прозорец представя списък, съдържаща всички предварително
дефинирани позиции на греди от текущата марка.
N°

Номер на позиция на марка.

Д.о.

Поле за добавяне на произволен текст към профила (Допълнително
Означение), който ще се изпише в котата.

Описание

Тази колона Ви позволява да напишете тип на профилната позиция,
забележка и дължина. Вляво от тази колонка има и друга колонка със
символ за сечението на профила, което се оцветява в розово, ако
количеството е нулево.

Мат.

Тип на стоманата.

Коментар

Поле за задаване на произволен коментар към профилната позиция, който
ще се запише в текста на котата.
В дясната част на диалоговия прозорец има прозорец, който е предназначен за
изобразяване на избраната позиция профил.
Тип изглед

В изглед

Падащото меню Ви позволява да поставите, като текущ, някой от трите
начина, предназначени за изобразяване на избраната позиция.
Изглед и напречно сечение на профила – показва изгледа и
напречното сечение на избраната позиция профил.
Елементи от текущата марка – показва образите на всички профилни
позиции от текущата марка, като избраният профил се маркира.
Всички елементи – показва образите на всички профилни позиции от
всички монтажни марки, като избраният профил се маркира.
Превключвател за поставяне на избраната позиция върху чертежа в план.

В напречно сечение Превключвател за поставяне на избраната позиция върху чертежа
в напречен разрез.
Ъгъл

Поле за въвеждане на ъгъла, с който ще бъде ротирано сечението
(положителен ъгъл съответства на ротация обратно на часовниковата
стрелка).
Чрез този бутон дистанцията се измерва директно от чертежа посредством
разстоянието между две точки.

Рот +

Завърта сечението на 45 градуса обратно на часовниковата стрелка.

Рот -

Завърта сечението на 45 градуса по посока на часовниковата стрелка.

Конфигурации
Кутийка с отметка, чрез която се избират конфигурации за формат на
обектите. Този формат ще се приложи към всички профили, които ще се изчертаят.
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Чрез натискането на този бутон се отваря диалогов прозорец ‘Формат на
обектите’. Оттам може да променяте текущия формат.
След като сте определили напречното сечение, трябва да посочите базова точка за
поставяне на профила върху чертежа. Това става, като изберете една от предложените
точки по контура на ограждащата профила кутия, намираща се в лявата част на
диалоговия прозорец. Избраната базова точка се оцветява в червено.
Чрез бутона ‘OK’ започва процедура по поставяне на профила, към който ще се
присъединят данните от диалоговия прозорец, а програмата ще поиска в командния ред
от Вас да дефинирате позицията на базовата точка на чертежа.
Базова точка [край] <край>:
След като сте задали базовата точка, командният ред ще добие нов вид и програмата ще
поиска да въведете ъгъла на завъртане на профила, спрямо хоризонталата.
Ъгъл [край] <край>:
Тази команда има циклов характер, тоест програмата ще поиска от потребителя да въведе
отново базова точка и ъгъл. За да излезете, изберете опцията ‘Изход’.
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4. ПЛОЧИ
4.1

Нова плоча в план

Посредством тази команда може да създадете нова позиция плоча и да поставите на
чертежа тази плоча, която се вижда в план. Геометрията на плочата се задава или като се
изчертае произволна полилиния, или чрез избиране на някои от опциите, предложени в
командната линия.
Първа точка (поЛилиния/Правоъгълник/Кръг):
Полилиния
Правоъгълник
Окръжност

Геометрията на плочата се задава чрез произволна полилиния на
чертежа.
Чертане на плочи с правоъгълна форма.
Чертане на плочи с кръгла форма.

След като сте дефинирали геометрията на плочата, може да изберете от чертежа
съществуваща плоча, или плоча с която ще бъде подравнена по дълбочина, след което
командният ред добива следния вид:
Избери обект за подравняване (Изход) <Изход>:
Посочването на обект за подравняване на плочата може да се извърши в последствие от
диалоговия прозорец на тази команда.
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В лявата част на диалоговия прозорец е изобразена избраната геометрия на плочата,
обекта за подравняване и положението на профила, който е изобразен в дясната част.
Марка

Падащото меню Ви дава избор от дефинираните монтажни марки.

Позиция

Падащото меню показва свободните позиции, съответстващи на текущата
марка. Всяка позиция може да бъде настроена като текуща.

Д.о.

Поле за поставяне на произволен текст (Допълнително означение),
който ще се добави към номера на позицията. Поставянето на
допълнително означение в зависимост от номера на позицията се задава в
диалоговия прозорец на командата ‘Параметри’. Има три опции: преди,
след и вместо номер на позиция. Същите параметри на формата, които се
поставят към допълнителната забележка, се поставят и към номера на
позицията.

Коментар

Поле за задаване на произволен коментар, който ще се запише в текста
на котата на плочата.

Стил на котите
От падащото меню, може да изберете кое да е от предишно
дефинираните конфигурации за стил на котите. Образецът в ляво от
падащото меню илюстрира съответния стил.
Спецификация
Кутийката с отметка дефинира дали профилът ще се включи в
спецификацията или не.
Клас

Падащо меню за избор на материал за плочата. Списъка се набавя от
командата ‘Библиотека със структурни материали’.

Дебелина плоча

Поле за задаване на дебелина на плочата.

Z [mm]

Чрез командата ‘Нова плоча в план’ може да поставите едновременно на
чертежа няколко успоредни образа на създадената позиция-плоча. Всички
образи са показани в таблицата, в която текущия образ е маркиран с
различен цвят. Подравняването по дълбочина се извършва независимо за
всяка от тях:
- чрез задаване на разстояние между образа и чертожната равнина в полето ‘Z [mm]’
- чрез избор на две точки от чертежа вдясно.
Втория метод е обяснен по-дробно нататък.
Добави

Добавяне на нов образ на плоча в таблицата.

Изтрий

Изтриване на образ на плоча от таблицата.

Премести разреза
Тъй като е възможно оста на разрез да не преминава през обекта за
подравняване, тя може да се премести. Първо, трябва да натиснете бутона
‘Премести линията на разреза’, след което линията се оцветява в червено,
а след това, избирайки точка от левия чертеж, избирате нова позиция за
оста на разрез. Следва да се отбележи, че линията на разрез трябва да
пресича избраната плоча.
Премести разреза
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Падащо меню, намиращо се под левия чертеж, от което се избира една от
предложените секущи равнини, както и нейния изглед в план.
Съдържанието зависи от позицията на плочата на чертежа.
Избери обект за подравняване
С този бутон се избира обект за подравняване директно от чертежа.
Подравняване на плочата чрез избор на точки от десния чертеж
Във всички пресечни точки на контурните сегменти на обекта за
подравняване се поставят малки кръгчета. Едно от кръгчетата е винаги
маркирано със различен цвят, което означава, че тази точка е текущо
селектирана за базова точка за подравняване на плочата. Смяната на
базовата точка се извършва чрез преместване и поставяне на курсора на
мишката върху кръгчетата. Когато курсора е върху тях и смени цвета си,
трябва да натиснете левия бутон. Когато мишката е позиционирана върху
някое от кръгчетата в горния ляв ъгъл на чертежа, програмата показва
дистанцията в посока на ос Z , между тази точка и базовата точка.
Образът на плочата, който е избран от таблицата се показва на този
чертеж в различен цвят и само той може да бъде подравнен спрямо
избраната базова точка. Подравняването се извършва чрез преместване и
поставяне на курсора върху някои от сегментите на контура на текущата
плоча и след като промени цвета си, натискате левия бутон на мишката. В
добавка към сегментите на контура, оста на сечението също може да бъде
избрана за подравняване.
Конфигурации
Падащо меню за избор на някой от предварително дефинираните изгледи
на обектите.
Чрез този бутон се отваря диалогов прозорец ‘Изглед на обектите’. Оттам
може да променяте текущия изглед на обектите (допълнителни указания
към този диалогов прозорец са описани в глава ‘Изглед на обектите’).
Оформяне плочи
Чрез този бутон се отваря диалогов прозорец, от който се променя
геометрията на създадената плоча. Работата с този диалогов прозорец е
обяснена по-нататък в главата ‘Плочи оформяне’.

4.2

Нова плоча в напречно сечение

Чрез тази команда създавате нова позиция плоча и поставяте образа на
плочата, чиято равнина е перпендикулярна на чертожната равнина. Имайки в предвид
начина, по който се изобразяват плочите, задаването на произволна геометрия не е
възможно. Все пак може да се създаде плоча първоначално като правоъгълник и след
това да се промени геометрията й от диалоговия прозорец на командата. След активиране
на командата, програмата ще иска в командния ред да зададете дължина и дебелина на
плочата, като изберете две точки на чертежа. Друга необходима информация се въвежда
в прозорчето, което се отваря.
Плоча в напречно сечение – стартова точка:
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Осово
Когато тази опция е избрана, може да дефинирате позицията и дължината
на оста на плочата в напречно сечение, като зададете две точки от
чертежа.
По ръба

Когато тази опция е избрана, може да дефинирате позицията и дължината
на единия ръб на плочата в напречно сечение, като изберете две точки от
чертежа. Програмата не знае дали това е началото или края на плочата,
може да е ориентирате с следното меню:

Ориентация (Назад):
Дебелина плоча Задава дебелината на плочата.
Широчина плоча Задава широчината на плочата.
След като сте задали геометрия на плочата, може да изберете от чертежа съществуващ
елемент, към който ще се подравни:
Избери обект за подравняване (Изход) < Изход >:
Посочването на обект за подравняване на плочи може да се извърши в последствие от
диалоговия прозорец на командата.
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Диалоговия прозорец работи по същия начин, както диалоговия прозорец на командата
‘Нова плоча в план’. Новост е ‘Широчина плоча’, което позволява да промените
широчината на създадената плоча, която преди това е била зададена в плаващото
прозорче. Другата разлика е в таблицата, която вече включва и колоната ‘Огл.’
(Огледално). Ако включите тази отметка, ще получите огледална трансформация на
посочената плоча.
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4.3

Оформяне на плочи

Този диалогов прозорец може да се извика от прозореца на командата ‘Нова плоча в
план’, ‘Нова плоча в напречно сечение’ и ‘Библиотека с позиции’, като от него се променя
геометрията на плочата.
Отстояние от сегментите на контура:
Всички

Поле за задаване на отстояние от всички ръбове на контура на плочата

Избрани

Поле за задаване на отстояние от избраните сегменти на контура.
Селектирането става, като се постави курсора на мишката върху един от
сегментите на контура на плочата и се натисне левия бутон върху него.
След това той се оцветява в друг цвят.

Оформяне на ъгли:
Избор на ъгли на плочата от чертежа
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За да може да се оформи ъгъл на плочата, е необходимо първо да се
селектира. Селектирането се извършва, като се постави курсора на
мишката върху един от кръгчетата, които се намират на всички възлови
точки от контура на плочата и се натисне левия бутон на мишката. За да
може да селектирате множество ъгли едновременно, трябва първо да
задържите Shift а след това да селектирате точки. Деселектирането става
като натиснете втори път със задържан Shift точката.
Вдлъбнато заобляне на избраните ъгли. С други думи, тези сегменти на
контура, от които избраният ъгъл се оформя се скъсяват със стойност,
зададена в полето ‘Размер’ и новият вдлъбнат дъгов сегмент е вмъкнат
между тях.
Изпъкнало заобляне на избраните ъгли. Тези сегменти на контура, от
които избраният ъгъл се оформя се скъсяват със стойност, зададена в
полето ‘Размер’ и новият изпъкнал дъгов сегмент е вмъкнат между тях.

Скосяване – по височина. Тези сегменти от контура, от които избраният
ъгъл се оформя, се скъсяват и между тях се въвежда кос сегмент, така че
разстоянието от ъгъла до скосения сегмент да е стойността, зададена в
полето ‘Размер’.
Скосяване – по катет. Сегментите от контура, от които се формира
ъгъла, се скъсяват със стойност, зададена в полето ‘Размер’, след което
между тях се вмъква скосения сегмент.
Скосяване по два размера. Тази опция е възможна, само когато е
маркиран един ъгъл. Когато посочите тази опция, сегментите на контура,
от които се оформя ъгъла, се маркират в различни цветове на чертежа и
за всеки един от тях трябва да въведете различна стойност на размера, с
който ще се скъсят. След това, между тях се появява нов сегмент.
Избери всички точки
Бутон за селектиране на всички ръбови точки на плочата.
Деселектирай всички точки
Бутон за деселектиране на всички ръбови точки на плочата.
Размер

Поле за въвеждане на размерите, с които сегментите на контура ще се
скъсят.

Приложи

Бутон, с който се прилагат въведените параметри към селектираните ъгли
на плочата.

Отмени

Отменя всички промени в геометрията на плочата.

Локални размери на плочата:
Ширина x Дължина
Показва размерите на ограждащата кутия на плочата.
Промени

Променя локалната координатна система на плочата, така че една от
осите на плочата винаги да е успоредна със един от сегментите на
контура.

Подразбиране Връща локалната координатна система в оригинално положение.
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4.4 Съществуваща плоча
Чрез командата ‘Съществуваща плоча’ можете да поставите върху чертежа
ново копие на съществуваща позиция плоча. След активиране на командата, се отваря
диалогов прозорец от следния вид:

Марка

Падащо меню за избор на текуща марка.

Спецификация
Кутийка с отметка за избор дали дадена плоча да се включи в
спецификацията или не.
Лява таблица Таблицата показва всички позиции плочи, които принадлежат към
текущата марка. Маркираната с различен цвят в таблицата е текущата
плоча, която ще се поставя. Полетата в колони ‘Д.о.’ и ‘Коментар’ се
редактират, след което допълнително означение, респективно произволен
коментар се добавя към позицията плоча.
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В изглед

Превключвател, чрез който копието на съществуваща плоча се поставя в
изглед върху чертежа.

В напречно сечение
Превключвател, чрез който копието на съществуваща плоча се поставя в
напречно сечение върху чертежа. Когато тази опция е избрана, падащото
меню за избор на ориентация на плочата – ‘Хоризонтално’ или
‘Вертикално’ се появява.
Дясна таблица От командата ‘Съществуваща плоча’ може да поставите на чертежа
множество копия на съществуваща позиция плоча. Всички копия се
показват в тази таблица, в която текущото копие е маркирано в различен
цвят. Подравняването по дълбочина се извършва независимо за всяко от
тях, чрез въвеждане на дистанцията между копието и чертожната равнина
в колоната ‘Z [mm]’. В тази таблица се намира още и колона ‘Огл.’
(Огледално), която трансформира копието в огледален образ.
Добави

С този бутон се поставя ново копие на плочата в таблицата.

Изтрий

С този бутон новото копие на плочата се премахва от таблицата.

Отвори за болтове
Падащото меню става активно, само когато поне едно от предишните
копия има отвори за болтове. Като изберете подходяща опция от
падащото меню, плочата може да се постави на чертежа - без отвори или
със отвори както оригинала.
Тип Изглед
Лява част

Падащото меню, от което може да изберете видимостта на дадения обект
спрямо изчертаните елементи на чертежа.
Ако изберете опцията ‘Изглед плоча’, левия прозорец ще покаже, как би
изглеждала плочата, когато се постави в главния чертеж. В пресечните
точни на сегментите на контура, в средата на всеки сегмент, и във
върховете на ограждащата кутия на плочата, са поставени малки
кръгчета. Те показват, че всяка една от тези точки може да бъде избрана
за базова при поставяне на образа на плочата в главния чертеж. Освен
това, оста на напречното сечение, показана в десния чертеж, също е
изчертана. Все пак, ако изберете опцията ‘Елементи от текущата марка’
или ‘Всички елементи’ от ‘Тип изглед’, този чертеж ще покаже всички
елементи от текущата марка, респективно всички марки, като образите на
избраната позиция плоча се маркират с различен цвят.
Променят ориентацията на плочата. Плочата може да върне позицията на
всеки преди това поставен образ на избраната позиция. Също така, е
възможно да се направи подравняване на плочата с локални оси.

Избор на изглед
Падащо меню, над десния чертеж, за избор на секуща равнина, както и
изглед.
Дясна част

На този чертеж, може да извършите подравняване по дълбочина на
плочата, която е поставена с избрания обект за подравняване.
Подравняването става по същия начин, както при командата ‘Нова плоча в
план’.
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Избери обект за подравняване
Избира обект за подравняване директно от чертежа.
Конфигурации
Меню за избор на някоя от предварително дефинираните конфигурации
за изглед на обектите.
Отваря диалогов прозорец за дефиниране на конфигурации на обектите.
Виж глава ‘Изглед на обекти’.
След изход от диалоговия прозорец, трябва да изберете базова точка от чертежа, както и
точка, която ще определи ъгъла на плочата спрямо хоризонтала:
Базова точка:
Ъгъл:
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5. ОФОРМЯНЕ НА ПРОФИЛИ И
ПЛОЧИ
Тъй като доста често се налага да се правят промени в съществуващи обекти, в
менюто ‘Metal Studio ► Оформяне’ се намират множество команди, които позволяват на
потребителя да променя в последствие профили и плочи по чертежа. Промяна на отделен
профил или плоча има за цел промяна на всички копия от дадената позиция.

5.1

Оформяне на край на профил

Чрез командата ‘Оформяне на край на профил’ можете, както да удължите,
така и да ги скъсите до избрани граници. От менюто ‘Metal Studio ► Оформяне’ , или от
иконата
, се отваря диалогов прозорец със следния вид:

Диалогов прозорец за оформяне на профили чрез задаване на граници
Диалоговия прозорец стои на екрана след изпълнение на командата, което означава, че
промени могат да се правят дори след задаване на граници и избор на профили.
Отстояние

Поле за въвеждане на стойност, с която избраните профили ще се
удължат, респективно скъсят, в зависимост от приложените граници. Ако
зададената стойност е положителна, профилите ще се удължат, а ако е
отрицателна – ще се скъсят. Ако се зададе нулева стойност, края на
профила ще съвпадне с избраните граници.

Успоредно

Краищата на избраните профили ще се оформят така, че удължаването
им, респективно скъсяването със стойност от полето ‘Отстояние’ ще стане
успоредно на избраните граници.

Перпендикулярно Краищата на избраните профили ще се оформят така, че
удължаването им, респективно скъсяването със стойност от полето
‘Отстояние’, ще стане перпендикулярно на избраните граници до найблизката точка на избраният профил.
Изпъкнало

Бутонът е активен, само когато е включен бутона ‘Успоредно’, и показва,
че краищата на избраните профили ще имат изпъкнала форма, успоредна
на избраните граници. За целта трябва да се маркират множество
граници.
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Вдлъбнато

Бутонът е активен, само когато е включен бутона ‘Успоредно’, и показва,
че краищата на избраните профили ще имат вдлъбната форма, успоредна
на избраните граници. За целта трябва да се маркират множество
граници.

След показване на диалоговия прозорец, командния ред добива следния вид:
Избери граници [Изход] < Изход>:
Избери граници
Процедурата по селектиране е стандартна. За граници е възможно да се
избере всяка права линия от профили, плочи и техните изгледи, както и
линии от AutoCAD, към които искате да удължите или скъсите профилите.
Важно е да се отбележи, че профилите могат се удължават само до
границите, с които се може да се получи пресичане, докато скъсяване
става за граници, които пресичат профила.
След като сте избрали всички граници, програмата ще поиска в командния ред да
селектирате края на профила, който ще се оформя:
Избор на край на профил, който да бъде модифициран [Изход] < Изход >:
Избор на профила
Трябва да изберете края на профила, който трябва да се удължи или
скъси към избраните граници. Също е възможно да изберете дъгообразни
профили. Програмата ще поиска от Вас да селектирате нови краища,
докато не изберете подопцията ‘Изход’ от командния ред.

5.2
Задаване на секуща равнина за
профили
От командата ’Задаване на секуща равнина за профил’ може да скъсите
профил спрямо зададената равнина. Командата се активира от менюто ‘Metal Studio ►
Оформяне’ или от иконата
, след което командния ред добива следния вид:
Избор на профил [Изход] < Изход>:
Сега Ви се предлага да изберете профила, който искате да скъсите. Възможно е все пак
да се изберат дъгови профили.
След избор се появява съобщение в командния ред, в което се иска да зададете режеща
равнина, дефинирана от две точки:
Първа точка:
Крайна точка:
По време на задаване на точките, е необходимо равнината, която образуват да пресича
дадения профил.
Точка от страната, която искате да запазите:
Тъй като зададената режеща равнина разделя профила на две части, е важно да се
зададете точка от страната, която искате да запазите, след което командата скъсява
профила.
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5.3
Оформяне на връзка под ъгъл на два
профила
Чрез командата ’Оформяне на връзка под ъгъл между два профила’
можете да оформите ъгъл между два профила, чиито оси имат общ връх.
При оформянето двата края на профилите съвпадат с ъглополовящата на
ъгъла между осите на профилите. Командата се активира от менюто
‘Metal Studio► Оформяне’ или от иконата
, след което командния ред
добива следния вид:
Избери първи профил [Изход] < Изход>:
След избор на профила, може да зададете просвета между двата профила, които ще се
свържат в ъглова връзка, като след избор на втория профил, осите им ще се свържат, а
самите профили ще има успоредни ръбове на разстояние, посочено в полето ‘Просвет’.
След селектиране на първия профил, е необходимо да се зададе втори профил:
Избери другия профил [Изход] < Изход >:

След избор на втори профил, краищата на профила се оформят.
Тази команда не приключва, докато потребителя не избере опцията ‘Изход’ от командния
ред.

5.4

Дефиниране на отвор

Чрез командата ’Дефиниране на отвор’ от падащото меню ‘Metal Studio ►
Оформяне’ или от иконата
се започва процедура за задаване на обекти, в които се
създават отвори:
Избор на профил или плоча:
След избора на профил или плоча, може да дефинирате произволна полилиния, която ще
определи геометрията на отвора.
Първа точка: [Правоъгълник/Кръг]:
Процедурата е същата, както при задаване на геометрия на плоча. (виж глава ‘2.1’).
Правоъгълник
Кръг

Чертане на правоъгълни отвори.
Чертане на кръгли отвори.

След като сте задали контура на отвора върху плоча, след затварянето, командата ще
приключи и ще се изчертае отвора върху плочата. Ако зададете контур на отвора върху
профил, след затваряне, програмата автоматично отваря диалогов прозорец за
дефиниране на дълбочината на отвора:
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Диалогов прозорец за дълбочина на отвора
Чертежа в диалоговия прозорец показва напречното сечение на профила и илюстрира как
е разположен отвора, докато синята стрелка показва посоката на разпростиране в
дълбочина.
Предна страна
Поле за въвеждане на стойност, с която дълбочината на отвора се намаля
спрямо предната страна, тоест страната, която е по-близко до изгледната
равнина. Тъй като промяната се вижда мигновено на чертежа в
диалоговия прозорец, потребителя може лесно да настрои дълбочината на
проникване на отвора през сечението.
Задна страна
Поле за въвеждане на стойност, с която дълбочината на отвора се намаля
спрямо задната страна. Тъй като промяната се вижда мигновено на
чертежа в диалоговия прозорец, потребителя може лесно да настрои
дълбочината на проникване на отвора през сечението.
След натискане на бутона ‘OK’, диалоговия прозорец се затваря, и отвора се изчертава в
профила, с дълбочината, която сте задали в предишния диалогов прозорец.

5.5 Зарязване на пресичащи се профили
Тъй като доста често в практиката има случай, при които един обект прониква
през друг, програмата е предвидила възможността да се извади (в мястото на
проникване) частта, през която другият обект прониква. Или чрез активиране
на командата ’Зарязване на пресичащи се профили’ от менюто ‘Metal
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Studio ► Оформяне’ или чрез иконата
изглед:

, командния ред добива следния

Избери обектите за перфорация:
Сега се иска да зададете всички обекти, от които искате да извадите части, през които
други обекти преминават, като може да се избират, както профили, така и плочи. Десния
бутон маркира края на селектирането, при което командния ред добива следния вид:
Избери перфориращите обекти:
Сега трябва да посочите всички обекти, които преминават през предишно селектираните
обекти, като отново може да посочите плочи и профили. Командата завършва с натискане
на Enter или десен бутон на мишката.

5.6

Редактиране на зарязванията

Чрез командата ‘Редактиране на зарязванията’, която се активира от
менюто ‘Metal Studio ► Оформяне’ или от иконата може да прегледате или изтриете
всички създадени оформяния на избрания профил или плоча. След старта на командата
започва процедура по селектиране:
Избери обекти за изтриване на отвори, граници и серии болтове/отвори за болтове
[Изход] < Изход >:
Начинът, по който тази команда действа е един и същ за профили и плочи. След избор на
обект се отваря следния диалогов прозорец:

Диалогов прозорец за изтриване на зададените оформяния на обекта
Лявата част на диалоговия прозорец показва списък, съдържащ всички оформяния на
дадения обект, докато дясната част на диалоговия прозорец показва обект със всички
оформяния. Селектираното оформяне се оцветява.
No

Номер на оформянето за обект.
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Тип

Колона с типовете оформяне за избрания обект. До пет типа оформяне
може да се използват върху един обект:
Отвор – Оформяния върху обект, създавани чрез пробиване на отвор.
Изрязване на тяло – Оформяния върху обект, създавани чрез командата
’Зарязване на пресичащи се профили’.
Серии отвори за болтове - Оформяния върху обект, създавани чрез
командата ’Серии болтове’.
Режеща равнина - Оформяния върху обект, създавани чрез командата
’Задаване на режеща равнина за профили’.
Граница на профил - Оформяния върху обект, създавани чрез
командата ‘Оформяне на край на профил’.

Изтрий

С този бутон може да премахнете текущо селектираното оформяне от
обекта, което се визуализира в дясната част на прозореца.

Назад

Възстановява изтритото оформяне.

С бутона ‘OK’ се прилага промените и се обновява чертежа. Бутона ‘Cancel’ отменя
промените.
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6. СЪЕДИНИТЕЛНИ СРЕДСТВА
6.1

Серии болтове
Чрез тази команда може да създадете връзка между избраните обекти,
като се поставят серии болтове в зависимост от зададените параметри.
Тези болтове автоматично пробиват отвори през елементите, които
свързват, като е възможно пробиване на отвори без поставяне на болтове.
Чрез активация на командата от менюто ‘Metal Studio ► Съединителни
средства’ или иконата
, програмата иска в командния ред да посочите
обектите за свързване:

Избор на обекти:
Сега трябва да посочите базова точка за поставяне на серии болтове:
Базова точка:
Когато се избере базова точка, се отваря диалогов прозорец за задаване на всички
параметри, необходими за създаване на серии болтове.

Чертежът в горната част на диалоговия прозорец показва оформлението на серията, която
се създава в съответствие с текущото състояние на параметрите. Избраната базова точка
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е маркирана в червено, като специални цветове се използват за изчертаване на осите на
надлъжни и напречни разрези, които са показани в две изображения в долната част на
диалоговия прозорец. Показаните стрелки посочват страната, от която се гледа равнината
на разреза.
Равнината, в която болтовите глави и един от избраните обекти се допират, се нарича
равнина на серията, а дадения обект е водач на серията. От това следва, че всички понататъшни действия, извършени върху този обект, като например преместване или
копиране, се прилагат и за болтовата серия, чийто водач е. В чертежите на сечението,
равнината на серията се маркира със различен цвят. Можете да промените равнината на
серията, като посочите нова равнина от чертежа на сечението. Промяната се извършва
чрез поставяне на курсора на мишката върху друга равнина и с натискане на левия бутон
на мишката, когато тя промени цвета си.

Бутоните за смяна на равнината на видимост на серията болтове. Всеки
път, когато натиснете първия бутон, дадена равнина ще бъде сменена,
докато всички възможни равнини се изредят. С натискането на втория
бутон се позволява промяна на равнината на сериите, но в обратен ред. В
полето под тези бутони, програмата изписва общия брой на възможните
равнини, както и номера на текущата равнина.
Подравняване Чрез тези бутони серията се подравнява спрямо избраната базова точка.

При отваряне на диалоговия прозорец програмата уточнява посоката на
серията болтове, базирайки се на обектите, които са избрани за
съединяване. Посоката на серията по подразбиране може да бъде
променяна чрез бутон, така че да е перпендикулярна спрямо сегмента,
който е избран от контура на елемента. Избирането на сегмент се
извършва от чертежа в горната част на диалоговия прозорец чрез
поставяне на мишката над желания сегмент и чрез натискане левия бутон
на мишката, след превключване на този бутон.

Посоката на серията по подразбиране може да бъде променяна чрез
бутон, така че да е успоредна спрямо сегмента, който е избран от
контура на елемента.
Бутон за добавяне на елементи от чертежа към съединението.
Бутон за премахване на елементи от чертежа от съединението.

Бутонът за избор на точката, през която осите на напречното сечение ще
преминат. Осите на напречното сечение трябва да преминат през един от
болтовете от схемата в горната част на диалоговия прозорец. Избор на
болта се извършва първо, като кликнете върху този бутон и след това
чрез поставяне на курсора на мишката върху желания болт и натискане
на левия бутон на мишката, когато тя промени цвета си.
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Бутонът за смяна на базовата точка. Когато натиснете този бутон, всички
точки, които могат да бъдат избрани като базови, се маркират на чертежа
в горната част на диалоговия прозорец. Избор на нова базова точка се
извършва, като кликнете върху всяка точка. Освен този бутон, има друг
бутон,
при активиране на който директно се взема точка от чертежа
за нова базова точка.
Избиране на болтове от чертежа в диалоговия прозорец
Избора на болтове се извършва чрез поставяне на курсора на мишката
върху желания болт и натискане на левия бутон, когато тя промени цвета
си. Нови болтове са включват в селекцията по същия начин, когато
клавишът Shift е натиснат. Отменянето поотделно на всички
предварително избрани болтове от селекцията се извършва по същия
начин, докато деселектирането на всички болтове се осъществява чрез
щракване върху някоя празна част от този чертеж.
Селекция:
Избиране на всички болтове от серията.
Този бутон става достъпен само, когато поне един болт е бил избран.
Също така, избирането на всички останали болтове от реда в серията, към
които дадения болт принадлежи, се извършва чрез този бутон.

Този бутон става достъпен само, когато поне един болт е бил избран.
Също така, избирането на всички останали болтове от колоната в серията,
към които дадения болт принадлежи, се извършва чрез този бутон.
Отвор

Бутоните, които се намират в тази част на диалоговия прозорец работят
като превключватели. Един от тези ключове трябва да е включен за всеки
болт от серията. Ключовете също така определят начина, по който даден
болт ще бъде поставен на чертежа.

На чертежа се поставят болтове и отвори.
На чертежа се поставят само отвори.
На чертежа не се поставят болтове и отвори.
Отстояние

Полето за задаване на разстояние между редовете и колоните в серия. На
чертежа в диалоговия прозорец, има малки правоъгълници, между всички
редове и колони, на които е написано отстоянието между съседни редове
респективно колони. При щракване върху някой от тези правоъгълници,
той се обозначава със различен цвят, като стойността, която се показва в
него е изписана в полето за "Отстояние". Разстоянието между редовете и
колоните, между които са разположени избраните правоъгълници, се
променя, като въведете нова стойност в полето. Добавянето на нови
правоъгълници в селекцията, както и премахването на по-рано
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избрани такива, се извършва чрез кликване върху тях със задържан Shift.
С двойно щракване върху някой от тези правоъгълници, в зависимост от
мястото, където се намира той, всички разстояния между редовете,
респективно
колони,
в
серия
са
избрани.
Същата стойност може да бъде зададена към всички избрани отстояния,
като я въведете в полето "Отстояние".
Серии:
Брой редове
Поле за задаване на брой на редовете в серията болтове. Ако се създаде
радиална серия, в това поле се задава !!‘Брой на лъчите’.
Брой колони
Поле за задаване на брой на колоните в серията болтове. Ако се създаде
радиална серия, в това поле се задава !!‘Брой на окръжностите’.
Отстояние по X Отстояние на сериите в посока Х.
Отстояние по Y Отстояние на сериите в посока Y.
Наклон

Ъгълът, който колоните свързват с оста Y. Също може да бъде въведен,
като се посочат точки от чертежа чрез бутона
това поле е недостъпно.

Ротация

. При радиални серии

Ъгълът на завъртане на серията около базовата точка. Също може да бъде
въведен, като се посочат точки от чертежа чрез бутона

Радиално:

.

Създава радиална серия болтове.

Болт:
Фамилия

Можете да зададете една от фамилиите болтове, които се съдържат в
библиотеката за болтове, като настояща, като изберете от списъка.

Диаметър

Списък за избор на диаметър на болта.

Клас

Списък за избор - клас по якост на болта.

Максимална дължина на отвора
Поле за задаване на максимална ширина на елементите, които се
свързват. Ако присвоената стойност е по-голяма от реалната ширина на
елементите, които са свързани, програмата ще постави болтове според
реалната ширина. Ако присвоената стойност е по-малка от реалната
ширина, програмата ще издаде предупредително съобщение след изход
от диалоговия прозорец. Тази стойност може да бъде зададена и чрез
избор на точка от чертежа на напречния или надлъжния разрез в
диалоговия прозорец. За да направите това, поставете курсора на
мишката върху желаното място и натиснете десния бутон на мишката.
Разстоянието между зададената точка и равнината на серията ще бъдат
показани в това поле за редакция. Ако курсорът на мишката е поставен
над равнина, принадлежаща към един от елементите, които са свързани,
тя ще промени цвета си. С други думи, като натиснете десния бутон на
мишката, разстоянието между дадената равнина и равнината на серията
ще бъде изписано в полето за редакция.
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Диаметър на отвора
Поле за задаване на диаметър на отвора, пробит от болта в обектите,
които са свързани. Стандартната стойност зависи от избраната фамилия и
диаметър на болта. Програмата ще внесе тази стойност от библиотеката
на болтове.
Разстояние до главата на болта
Поле за задаване на разстояние от главата на болта до равнината на
серията. Тези данни са полезни за поставянето на анкери и на практика
тя представлява частта от анкера, която се намира в бетон.
Гайка
Определя дали да се постави гайка на болта.
Друга посока
Сменя посоката на болта, но запазва равнината на серията.
Недвижим

Поставя недвижими болтове, тоест болтове с кръгъл отвор.

Преместваеми по Х
Поставя болтове, които могат да се преместват в посока Х. Дължината на
отвора се задава в полето вдясно.
Преместваеми по Y
Поставя болтове, които могат да се преместват в посока Y. Дължината на
отвора се задава в полето вдясно.
Лупа

Лупа на чертежа със серията – мести се със плъзгача или със Ctrl+среден
бутон на мишката.
Максимално увеличение.
Минимално увеличение.

Конфигурация:
Всяка предишна конфигурация може да се избере от списъка, като
текуща.
Запази

Конфигурацията с текущата настройка на параметрите в диалоговия
прозорец се запазва в библиотеката.

Изтрий

Изтрива текущата конфигурация.

6.2

Нова заварка - кота

Използването на тази команда ви позволява да поставите в чертежа кота, която
показва, че заварка с дадени характеристики се намира някъде в конструкцията. Чрез
командата ’Нова заварка - кота’ от менюто ‘Metal Studio ► Съединителни средства’
или през иконата
, се отваря диалогов прозорец със следния вид:
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Горен ред

Тази част на диалоговия прозорец съдържа параметрите, които се
използват за определяне на формата и съдържанието на котата на
заварката над базовата линия на котата.
Ключ за показване/скриване на съдържанието над базовата линия на
котата.

Формат

Поле за определяне на котата на заварката над базовата линия на котата.
С натискането на бутона
, който е в продължение на полето за
редакция, се отваря падащото меню за избор на параметри, които се
показват в котата на заварките. Кратко описание, което ясно показва,
какво представлява даден параметър в котата и е написано след символа
на всеки параметър. Избор на желаните параметри се извършва само с
щракване, след което програмата затворя падащото меню и избраните
параметри ще бъдат поставени в полето за редактиране. Можете да
поставите всички тези параметри направо в полето за редактиране,
използвайки
клавиатурата.
Също
така,
можете
да
използвате
клавиатурата, за да въведете произволен текст в полето за редактиране.
Тази програмна опция е най-вече използвана за описване на определени
данни в текста на котата.

Основен знак
От този падащ списък, можете да изберете основния символ за заварката,
който ще бъде показан в котата. Основните заваръчни символи се
създават по същия начин, както и AutoCAD блоковете и се съхраняват в
библиотеката с конфигурации ‘Seemed.dig’.
Допълнителни означения
Допълнителните означения се използват за прецизиране на формата на
заваръчния шев:
Равен
Повърхността на заваръчния шев е плоска.
Изпъкнал
Повърхността на заваръчния шев е изпъкнала.
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Вдлъбнат

Повърхността на заваръчния шев е вдлъбната.

Без допълнително означение

Когато не е необходимо прецизиране.

Коментар

Поле за въвеждане на произволен коментар.

Дължина

Дължина на заваръчния шев. Ако отметката след полето е включена,
върху котата се изписват мерните единици след зададената в полето
стойност.

Размер 1

Поле за въвеждане на размер на заваръчния шев спрямо напречното
сечение. Този размер има различно влияние за различните видове
заварки. Например, може да бъде височината или катета на шева.
Отметката включва изписването на мерните единици в котата.

Размер 2

Полето има същият смисъл като предишното,’Размер 1’.

Брой сегменти
Броя на сегментите се задава в това поле, когато се поставя прекъснат
заваръчен шев. Отметката включва изписването на мерните единици в
котата.
Дължина на сегмента
Когато се постави прекъснат заваръчен шев, дължината на сегмента се
задава в това поле. Отметката включва изписването на мерните единици в
котата.
Разстояние между сегментите
Когато се постави прекъснат заваръчен шев, разстоянието между
сегментите се задава в това поле. Отметката включва изписването на
мерните единици в котата.
При натискането на този бутон, стойностите, които са зададени на
параметрите на котата над базовата линия, автоматично се копират в
параметрите на котата под базовата линия.
Долен ред

Тази част на диалоговия прозорец съдържа параметрите, които се
използват за определяне на формата и съдържанието на котата на
заварката под базовата линия. Те имат същата цел, като по-рано
описаните параметрите на котата над базовата линия.

Прекъсната линия
Използвайки кутийките 'Горе’ и ‘ Долу’ може да поставите прекъсната линия над или под
непрекъсната базова линия на котата. Тази линия показва дали заварката
отпред е от страната на стрелката или от другата страна. Ако и двете
квадратчета са изключени, прекъснатата линия се пропуска.
Заваръчен процес:
отгоре

Поле за задаване на заваръчен процес. В котата, заваръчния процес се
изписва след клоновете, поставени автоматично от програмата.

отдолу

Могат да се зададат различни заваръчни процеси за двете страни, като се
зададе нова стойност в полето.
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Заваряване по целия контур
При включена отметка, се появява символ (кръг), индикиращ, че
заварката се поставя по затворен контур (например по ръба на плоча).
Монтажна заварка При включена отметка се появява символ в котата (флаг), че
заварката е монтажна.
Формат за дължина
От този падащ списък, можете да изберете единиците, които се използват
за определяне на котата. Когато единиците се променят, всички
стойности, които вече са определени, се превръщат в нови единици.
Показването на избраните единици в котата се регулира поотделно за
всеки размер, чрез използване на съответните кутийки. Кутийката, която
се намира в тази част на диалоговия прозорец се използва за
включване/изключване едновременно. Броят на знаците след десетичната
запетая, с която размерите на заварката ще бъдат показани на котата, се
дава в показаното поле за редактиране.
Конфигурация:
Всяка предварително зададена конфигурация може да бъде избрана от
списъка.
Запази

Конфигурацията с текущата настройка на параметрите в диалоговия
прозорец се запазва в библиотеката.

Изтрий

Изтрива текущата конфигурация.

Заваръчни символи, създадени от потребителите, не се показват в списъка за автоматичен
избор, поради което трябва да бъдат вмъкнати в списъка. За тази цел
служи бутонът ‘Потребителски символи’. След натискането му се
отваря диалогов прозорец със следния вид:
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За да вмъкнете заваръчен символ, трябва първо да добавите нов ред в таблицата от
бутона ‘ Добави’ и да въведете името му в колоната ’Име’.
Избраният ред се изтрива от таблицата от бутона ‘ Изтрий’, като с бутоните ‘
и‘
Надолу’ се премества нагоре или надолу в списъка.

Нагоре’

С натискането на бутона ‘OK’ в главния диалогов прозорец, командата го затваря и
програмата иска от Вас да зададете стартова точка на котата:
Стартова точка на котата (Въведи):
Може да отворите същия диалогов прозорец през опцията ‘Въведи’, ако искате да
промените определени параметри. След въвеждането на стартовата точка на котата,
програмата иска от Вас да определите позицията на текста чрез кликване.
Позиция на текста (Допълнително):
След избиране на опцията’ Допълнително’, започва процедурата по поставяне на
произволен номер допълнителни стрелки, така че с една кота може да маркирате
позициите на няколко идентични заварки на чертежа.
Допълнителна точка на котата (Изход) <Изход>:
Накрая, програмата иска от Вас да определите ъгъла, на който е наклонен текста в котата
или чрез избор на точка от чертежа, или чрез въвеждане на ъгъл от клавиатурата.
Ъгъл на текста:
След това, създадената кота на заваръчния шев се поставя на чертежа.
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7. РЕФЕРЕНЦИИ
7.1

Котиране нa профил или плоча

Чрез тази команда може да поставите коти върху профили или плочи.
Чрез избор на командата от ‘Metal Studio ► Референции’ или след натискане на
иконата
, командния ред добива следния вид:
Стартова точка на котата (Въведи/Изход) <Изход>:
Програмата сега ще изиска от Вас да въведете началната точка на котата чрез избор на
точка от обекта или чрез избор на една от предложените под-опции.
Командата привършва след избор на подопцията ‘Изход’ от командния ред, а след
подопцията ‘Въведи’, се отваря диалогов прозорец със следния вид:

Тъй като котите на различните обекти нямат еднакви съдържания, в този диалогов
прозорец има прозорче, предназначено за преглед на текущия стил на котиране, заедно с
падащо меню, което съдържа всички предварително създадени стилове на котите. След
като сте избрали от падащото меню желания стил за обекта, който надписвате, трябва да
натиснете ‘ОК’ и да поставите котата.
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След задаване на стартова точка, програмата иска от Вас да определите позицията на
текста чрез кликване.
Позиция на текста (Въведи/Допълнителни/Изход) <Изход>:
Изборът на ’Допълнителни’ Ви позволява да поставите произволен брой допълнителни
стрелки, така че една кота да се отнася за няколко обекта на чертежа.
Допълнителна точка на котата (Изход) <Изход>:
Накрая, програмата ще поиска да определите ъгъла на текста в котата чрез избор на
точка от чертежа или чрез въвеждане на стойност от клавиатурата.
Ъгъл на текста:
Програмата ще прочетете, от дадения обект, всички преди това въведени цифрови данни
и, в зависимост от избрания стил за коти, ще създаде формата на котата.
Ако по време на определяне на стартовата точка на котата, щракнете върху празна част
от чертежа, а не в близост до обекта, програмата ще изиска (по същия начин, както в
предварително описаната процедура), да определите позицията на текста, като кликнете.
Този път, обаче, съдържанието на котата ще включва данни за всички обекти, които са
били пресечени със зададената котировъчна линия. Броят на редовете в така създадената
кота ще съответства на броя на пресечните точка между котировъчната линия и обектите
на чертежа, като тяхната позиция по височина показва обекта, за който дадената кота се
отнася. Накрая, бихме искали да подчертаем, че допълнителни стрелки на котите не може
да се задават по време на такова котиране.

7.2

Изваждане на сечение

Чрез тази команда може да създадете два типа напречно сечение:
Сечение без ширина Само сечението на обекта на мястото на зададената пресечна линия
се поставя на чертежа.
Сечение с ширина

Освен пресечната линия, се задава и дължина на сечението, при
което се формира правоъгълна област. Сечението на обекта на
мястото на пресечната линия, заедно с проекцията на всички обекти,
попадащи в дадената област, се поставя на чертежа.

Чрез командата ‘Изваждане на сечение’ от менюто ‘Metal Studio ►
, програмата иска в командния ред да определите първа
Референции’ или от иконата
точка на пресечната линия. В същото време се показва малък
прозорец за допълнителни параметри за изваденото сечение.
Първа точка:
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Мащаб

Задаване на мащаб за изважданото сечение.

Нормално напречно сечение в разрез:
Параметрите, показани в тази част на диалоговия прозорец, засягат изваждането на
сечения от профили, с които пресечната линия сключва ъгъл различен от 90 градуса.
Включи

При поставена отметка, програмата идеализира изваденото напречно
сечение. С други думи, програмата го изкарва така, както би било ако
линията сключва ъгъл от 90 градуса с профила.

Напречно сечение на профили
Когато изваждате нормално сечение с ширина, като резултат получавате
две части: идеализираното напречно сечение на профила и проекцията на
профилната част, която се намира в площта до пресечната линия.
Отметката определя дали идеализираното сечение да се постави на
чертежа.
Подравняване Когато се изважда сечение с ширина, това падащо меню се използва за
избор на подравняване на идеализираното напречно сечение на профила
с частта, проектирана върху пресечната линия.
След като изберете първата точка, програмата иска от Вас да въведете крайната точка на
пресечната линия,
Крайна точка:
В следваща стъпка да въведете ширина на сечението
Въведи ширина (Край):
След избор на опцията ’Край’, сечението се изважда без ширина.
Накрая, трябва да посочите позицията на ваденото сечение върху чертежа, като изберете
базова точка и ъгъл на сечението спрямо хоризонталата.
Базова точка:
Ъгъл:
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7.3

Изваждане на детайл

Чрез тази команда може да изберете и поставите, като специален чертеж всяка
една част от преди това изчертания модел. Командата се използва най-често за
изображение на част от структурата (фермови възли, съединения и др.) в мащаб, който се
различава от този на главния чертеж.
Чрез командата ’Изваждане на детайл’ от менюто ‘Metal Studio ► Референции’
или от иконата
, започвате процедурата по задаване на произволна затворена
полилиния, посредством, която част от чертежа се маркира за детайлиране.
Първа точка (Правоъгълник/Кръг):
Правоъгълник

Избирането на част от чертежа се извършва чрез задаване на
правоъгълна област.

Кръг

Избирането на част от чертежа се извършва чрез задаването на кръгла
област.

Накрая, трябва да определите позицията на извадения детайл в чертежа, като изберете
базова точка и като зададете ъгъл спрямо хоризонтала.
Базова точка:
Ъгъл:

7.4

Символ за сечение

Чрез командата ’Символ за сечение’ може да поставите на чертежа символ, с
който да покажете, къде в модела е извадено сечение. Символа се състои от две части:
Източник

- Символ за означение на мястото на детайлиране.

Дестинация – Текста, който се поставя на мястото, където се намира дадено сечение на
чертежа.
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Може да променяте формата на символа за сечение според Вашите нужди чрез командите
‘Параметри’ и ‘Стил на котите’.
Чрез командата ‘Символ за сечение’ от менюто ‘Metal Studio ► Референции’ или чрез
иконата
, се появява съобщение в командния ред да въведете първа
точка, след което крайна точка на пресечната линия.
Първа точка:

Крайна точка:
След избор на тези точки, програмата показва формата на поставеното напречно сечение
и в командния ред излиза следното съобщение:
Позиция на текста (Кота/Огледално/Край/Мащаб<1:10>/Знак<1>) < Изход>:
Сега трябва да въведете точка, определяща позицията на текста или да изберете една от
избраните подопции.
Край

Край на командата.

Въведи

Отваря диалогов прозорец за избор на някои от предишно дефинираните
стилове за символ за сечение. Стиловете се дефинират от командата ‘Стил
на котите’.

Огледално

Обръща посоката на текста и символите.

Мащаб

Програмата изписва мащаба на целия чертеж в скоби, които са зад
подопцията ‘Мащаб’. Ако той е различен от мащаба на сечението,
избирането на този подвариант ще Ви позволи да присвоите в текста на
символа за сечение, мащаба, с който сечението е поставено на чертежа.
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Знак

Програмата изписва знака на символа за сечение в скоби, които са зад
подопцията ‘Знак’. По подразбиране, както източника, така и
дестинацията имат знак, което служи за свързването на тези две части от
символа за сечение. Като изберете тази подопция, може да присвоите
напълно произволен текст като знак.

След като сте задали позицията на текста на символа за сечение, трябва да посочите
ъгъла на текста или чрез точка от чертежа, или чрез стойност от клавиатурата.
Посока на текста:
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8. РЕДАКТИРАНЕ НА ОБЕКТИ
8.1

Списък позиции
Чрез избор на командата ’Списък позиции’ от менюто ‘Metal Studio ►
Списък позиции’ или чрез иконата
, се отваря следния прозорец:

Диалогов прозорец ‘Списък позиции’
Марка

Падащо меню за избор на марка.

Лявата част на диалоговия прозорец показва списък с дефинираните позиции профили и
плочи в текущата марка. Значението на колоните е същото, както при описаната команда
‘Съществуващи профили’ (виж глава3.3).
В дясната част на диалоговия прозорец има прозорец, предназначен за изображение на
геометрията на избраните позиции.
Тип изглед

Падащо меню за избор на някой от тези три метода за изобразяване на
текущата позиция.
Геометрия на позицията– показва геометрията на избраната позиция.
Профили и плочи от текущата марка – образите на всички позиции
профили и плочи на текущата марка се изобразяват, като избраната
позиция е маркирана в различен цвят.
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Всички профили и плочи– образите на всички позиции профили и
плочи се изобразяват, като избраната позиция е маркирана в различен
цвят.
Тъй като един профил или плоча може да имат няколко копия, които да
заемат различни позиции на чертежа, този бутон Ви позволява да
прегледате всяко едно от тези копия на чертежа в диалоговия прозорец.
Количество

Общото количество копия на профили или плочи, на избраната позиция,
които се намират на чертежа.

Добавени бройки
Поле, което Ви позволява да добавите към избрания профил или плоча
произволно количество добавени бройки, които не се показват на
чертежа.
Общо

Общото количество профили и плочи на избраната позиция, които да се
включат в спецификацията, т.е. сумата на стойностите в полетата
‘Количество’ и ‘Добавени бройки’.

Под изгледа на геометрията на избраната позиция, има полета с цифри, които определят
геометрията на тази позиция.
Ако се маркира позиция на профил, показаните полета имат следното значение:
Dсег =

осова дължина на избраната позиция

Dx =

дължина на хоризонталната проекция на оста

Dy =

дължина на вертикалната проекция на оста

Ъгъл =

ъгълът на наклон на оста спрямо хоризонтала.

Fn =

стрелка на дъгата на криволинеен профил (Fn=0 за прави профили)

Dреал =

реалната дължина на избраната позиция профил
Чрез този бутон дистанцията се измерва директно от чертежа посредством
разстоянието между две точки.

В показаната геометрия на избраната позиция, неподвижната точка се маркира с червен
цвят. Програмата поставя по подразбиране тази точка в началото на оста
на профила. Промяната на позицията и става, като кликнете или в
средата, или в края на оста. Маркирайки тази точка, може да определите
коя точка няма да променя положението си на чертежа, когато
геометрията на профила се промени. Например, ако изберете крайната
осна точка на профила, като неподвижна и промените дължината на
профила, като резултат, профила ще се удължи именно спрямо тази
точка. От друга страна, ако маркирате позиция плоча, се появяват три
нови полета за редакция:
Ширина

Ширина на избраната позиция плоча.

Дължина

Дължина на избраната позиция плоча.

Дебелина

Дебелина на избраната позиция плоча.
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Оформяне плоча
От този бутон се активира диалогов прозорец за оформяне на плочи. (виж
глава 4.3).
Клас

Падащо меню за избор на тип стомана.

Добави

Бутон за добавяне в списъка на нова позиция със същите геометрия и
цифрови данни, като изходната позиция. Новата позиция има колона,
маркирана с розово, което означава, че няма образ на чертежа и нейното
количество е нула.

Изтрий

Избраната позиция се изтрива от чертежа.
Премества избраната позиция нагоре в списъка.
Премества избраната позиция надолу в списъка.

Промени

Отваря нов диалогов прозорец за промяна на номера на позицията, така и
марката, към която принадлежи.

Диалогов прозорец за промяна на номера на позицията
и марката, към която принадлежи
Марка

Падащо меню за избор на някоя от предишно дефинираните марки.

Позиция

Падащо меню, което показва всички свободни позиции, отговарящи на
текущата позиция марка.

С бутона ‘ОК’ програмата се връща към основния изглед на диалоговия прозорец в тази
команда и обновява списъка с позициите, в зависимост от новите данни.
Сортирай

Бутон, който отваря диалогов прозорец със следния вид:
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Диалогов прозорец за сортиране на позициите
Изтрий празните позиции (n=0)
Всички позиции, чието количество е равно на нула (позиции, чиято
колона е маркирана с розов символ), ще се премахнат от списъка, като
техните копия (ако има такива), ще бъдат изтрити от чертежа.
Съедини еднаквите позиции
Всички позиции с еднаква геометрия се съединяват в обща позиция.
Увеличи поредния номер на позицията
Този критерии Ви позволява да промените подредбата на групата на
позициите в списъка. Номера на първата или последната позиция от
групата, който се променя, се въвежда в полетата ‘n1=’ и ‘n2=’, като нов
номер на първата позиция в групата се въвежда в полето ‘=> n1=’. По
този начин, практически премествате избраната група позиции в списъка
към позицията, която сте задали с нов номер на първата позиция от
групата.
Премести плочите в края
Всички плочи от списъка с позиции се преместват в края на списъка.
Премести профилите в края
Всички профили от списъка с позиции се преместват в края на списъка.
Обозначи поредни номера
Тъй като по време на работа често се случва някои номера в списъка
позиции да остават свободни, с други думи там няма позиции с тези
номера (поради изтриване, премахване на празни позиции и т.н.), чрез
този критерии може да обновите списъка така, че позициите от избраната
група (номера на първата позиция се въвежда в полето ‘n1=’ , а номера
на последната позиция от групата се въвежда в полето ‘n2=’) придобиват
поредни номера.
Сортирай по коментари
Сортирането се извършва спрямо коментарите към обектите.
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С бутона ‘OK’ се приемат всички промени в диалоговия прозорец и програмата променя
параметрите на позициите на чертежа. С бутона ‘Cancel’ се излиза без запазване на
промените.

8.2

Команда ‘Редактиране на обекти’

8.2.1
Редактиране на профили и изгледи на
профили
Тази команда Ви дава възможност да редактирате профили и всички надлъжни
и странични изгледи на профилите. Ако се селектирали само един образ на профила,
програмата ще отвори диалогов прозорец, подобен на командата за чертане на профил в
план:

Диалогов прозорец за редактиране на данни за профили в план
В този диалогов прозорец, може да променяте свободно цялата преди това зададена
информация, като част от нея ще се отнесе само за избрания образ, а останалата ще се
приложи към всички образи на дадената позиция. Всяка промяна в напречното сечение и
подравняване ще засегне всички профили на дадената позиция, докато други промени (на
марката, позицията и т.н.) ще се приложат само към селектирания образ.
Приложи

С този бутон променената информация за напречното сечение се прилага
към дадената позиция. В лявата част на прозореца може да прегледате
направените промени в геометрията на профила. Бутонът е активен само
при направена промяна в напречното сечение.
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Възстанови

Бутонът е активен, само когато напречните сечения в лявата и дясната
част на диалоговия прозорец не са еднакви. Това се случва, когато
изберете ново сечение. След като натиснете този бутон, трансферирате
сечението заедно с цялата информация за него от лявата част към десния
чертеж.

Промяна на множество данни
Ако изберете няколко профила в план, програмата ще отвори същия диалогов прозорец,
както при избор на един профил. Разликата е в това, че информацията, която е различна
между дадените профили, няма да бъде показана. Тоест, може да редактирате само
общата за тях информация.

Диалогов прозорец за редактиране на множество данни на профили в план
Смисълът на параметрите в диалоговия прозорец, както и методите за промяната им, са
същите, както при редакция на единичен профил. Ако са селектирани профили с
различно сечение, десния чертеж става празен и полетата за редакция – недостъпни. Ако
се зададе ново напречно сечение за избраните профили, се показва десния чертеж и
прилежащите полета за редакция. Също така, ако променяте позицията на марката и
номера на позицията на профила, има някои разлики, които зависят от избраните образи
от чертежа. Ако няколко образа принадлежат към различни марки, падащите менюта
‘Марка’ и ‘Позиция’ стават неактивни. В такива случай трябва да активирате командата
‘Списък позиции’.
След натискане на бутона ‘ОК’, само тези данни, които са ясно показани в диалоговия
прозорец, ще бъдат приложени към селектираните образи, докато другите (празни и
неактивни полета), остават непроменени.
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8.2.2

Редактиране на плочи

Ако е селектиран отделен образ на плоча в план, програмата отваря диалогов
прозорец със същия облик, както програмата ‘Нова плоча в план’.

В този диалогов прозорец може да променяте свободно всички преди това зададени
параметри, докато някои от тях ще бъдат приложени само към избрания образ, докато
други – към всички образни на дадената позиция. Данните, които засягат всички образи
на дадена позиция, са ‘Дебелина на плоча’, ‘Клас’, както и промени в геометрията,
направени в диалоговия прозорец ‘Оформяне плоча’.
Ако е селектиран само един образ на плоча в напречно сечение, програмата отваря
диалогов прозорец с изглед, както в командата ‘Нова плоча в напречно сечение’.
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В този диалогов прозорец може също да променяте зададените преди това данни.
Параметри, които засягат всички образи на дадена позиция, са ‘Дебелина на плоча’,
‘Клас’, както и промени в геометрията, направени в диалоговия прозорец ‘Оформяне
плоча’.
Ако са поставени едновременно няколко образа на дадена позиция плоча, посредством
някоя от командите за поставяне на плоча на чертежа, и ако са запазили своята
взаимовръзка, при избор на една от тях за редакция, програмата автоматично селектира
всички.
Ако селектирате няколко образа на плоча в план, респективно в напречно сечение,
програмата отваря същия диалогов прозорец, както при случая с единичен образ. Все пак,
данните, които не са еднакви за отделните образи, няма да се покажат (кутийките с
отметки, които нямат еднакво положение за селектираните образи, се маркират
специално). Също така, определени параметри в прозореца стават неактивни за промяна.
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8.2.3

Редактиране на коти

Чрез универсалната команда ‘Редактиране на обекти’, може да променяте и
стила на селектираните коти от чертежа. Независимо от това дали сте маркирали един
или повече коти, програмата отваря един и същ диалогов прозорец:

диалогов прозорец за редакция на стила на котата
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Този диалогов прозорец работи по същия начин, както диалоговия прозорец, който се
отваря от опцията ‘Въведи’ от командата ‘Кота за профил или плоча’. Разликата е в това,
че сега може да промените стила само на маркираните коти от чертежа.
Коментар за котата
Поле за произволен коментар към котата.
Допълнителни маркери
Със стрелките определяте броя на допълнителните маркери, които има
към котата.
След избор на желан стил за котиране, трябва да натиснете ‘ОК’, след което
селектираните коти се променят спрямо зададения стил.

8.2.4 Редактиране на символи за напречно сечение
Чрез универсалната команда ‘Редактиране на обекти’, може да променяте и параметри,
които засягат изгледа на избраните символи за напречно сечение. С други думи, след
задаване на командата, ако сте селектирали само един символ за напречно сечение от
чертежа, се отваря следния диалогов прозорец:

Дясната част на този диалогов прозорец е преглед на избрания символ, докато лявата
част съдържа параметрите за промяна.
Стил

Падащо меню със всички стилове за символи за напречно сечение, които
са зададени до този момент.

Знак

Част от диалоговия прозорец ‘Знак’ съдържа параметрите, които засягат
знака на символа. Ако ключът ‘5!’ е натиснат, може да зададе
положително цяло число за номер в полето за знак на символа. Все пак,
не забравяйте, че когато включите бутона, програмата автоматично
задава първия свободен номер. Когато е активиран ключът ‘А!’, може да
зададете произволна главна буква в това поле. Аналогично,
Copyright (c) Radimpex * VAG LTD * http://www.vag.bg *e-mail:office@vag.bg * Tel 02 813 30 40

първоначално програмата задава първата свободна главна буква. Ако и
двата бутона са изключени, може да зададете произволен текст.
Начало

Кутийките с отметки, които се намират в частта от диалоговия прозорец
‘Начало’, дефинират как ще изглежда началото на пресичащата линия –
дали ще се покаже избраният символ и от коя страна на пресичащата
линия ще се намира.

Край

Аналогично, от тук се променя края на пресичащата линия.

Перпендикулярен текст
От тази отметка сменяте ориентацията на знака на символа за напречно
сечение. С други думи, при изключена отметка, знака се изписва в
направлението на пресичащата линия, а в противен случай – под 90
градуса, спрямо пресичащата линия.
Едносегментен
При включена отметка, пресечната линия се изчертава, като
непрекъсната от начало до край. В противен случай, линията не пресича
конструкцията.
Направи по подразбиране
При включена отметка на ‘Направи по подразбиране’, след натискане
на ‘ОК’, програмата запомня текущите стойности на всички параметри в
диалоговия прозорец и ги използва занапред по подразбиране. Когато
отделни стойности се променят, програмата автоматично маха отметката,
така че във всеки един момент да знаете дали съдържанието на прозореца
отговаря на предварително запазените настройки по подразбиране.

Ако изберете няколко символа за напречно сечение от чертежа, програмата отваря същия
диалогов прозорец, както при един избран. Все пак, параметри, които се различават
между отделните символи, не се изписват (кутийките с отметки, които нямат еднакво
положение за селектираните символи, се маркират специално). След натискане на ‘ОК’,
само тези параметри, които са изобразени ясно (не са празни или неактивни), ще се
променят.

8.3

Редактиране на серии болтове
Чрез командата ‘Редактиране на серия болтове и отвори’ от менюто
‘Metal Studio ► Съединителни средства’ от иконата
, командния ред
добива следния вид:

Избор на серията чрез най-близка точка:
За да изберете серията, която ще се редактира, трябва да изберете от чертежа или точка
от някои от болтовете, принадлежащи към серията, или точка в непосредствена близост.
Ако има няколко серии в равно разстояние от избраната точка, програмата ще Ви
предупреди със съобщение:
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Избери някоя от сериите, сортирани по дълбочина (1-2) <1>
След избор на серията се отваря диалогов прозорец със следния вид:

Работата с този прозорец е същата, както при командата ‘Серия болтове и отвори’.

8.4

Промяна на позицията и марката

От тази команда може да променяте в последствие както номера на позицията, така
и позицията на марката (към която принадлежат) на избраните обекти от чертежа. Това
става от командата ‘Промяна на позиция и марка’ от менюто ‘Metal Studio’ или от
иконата
, след което в командния ред програмата Ви подканя да изберете обект, чийто
данни искате да промените:
Избор на обект:
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Тъй като може да промените както отделни, така и множество параметри, програмата ще
иска след избор на първия обект, да селектирате следващ, докато не натиснете ‘Enter’ или
десния бутон на мишката.
Ако сте избрали само един обект от чертежа, се отваря диалогов прозорец със следния
вид:

Марка

Падащо меню за избор на позиция марка, към която се трансферира
селектирания обект.

Позиция

Съдържанието на менюто зависи от типа на обекта, който е селектиран.
По това падащо меню програмата извежда съобщение кои номера на
позиции от избраната марка са включени там, т.е. кои са свободните
места за промяна на позицията. До номерата на някои позиции има
символи. ‘→’ означава номера на позицията, към която принадлежи
съответния образ, докато ‘+’ показва номерата на вече заетите позиции.
До празните клетки няма символи.

В случай, че изберете номер на съществуваща позиция от падащото меню, диалоговия
прозорец променя изгледа си.
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Тъй като избрания обект и избраната нова позиция в общия случай имат различна
геометрия, като изберете един от двата критерия, които се намират в диалоговия
прозорец, може да дефинирате дали обекта ще приеме или ще промени геометрията на
позицията, на която се поставя.
Промяна на множество данни
Ако селектирате множество елементи от чертежа, програмата отваря същия диалогов
прозорец, както при единичен елемент. Все пак, параметрите, които не са еднакви за
всички селектирани елементи, няма да се покажат.
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Ако избраните обекти принадлежат към различни марки, менюто ‘Позиция’ става
неактивно, докато не изберете желаната позиция марка от менюто ‘Марка’.
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9. НАСТРОЙВАНЕ НА ИЗГЛЕДА
НА ОБЕКТИТЕ
9.1

Промяна на мащаба

В практиката често се налага да се покажат част от чертежа в друг мащаб, за
това разработихме команда, която Ви позволява да променяте в последствие мащаба на
произволно избран обект от чертежа. С други думи, чрез командата ‘Промяна на
мащаба’ от менюто ‘Metal Studio’, или от иконата
, се появява съобщение в командния
ред да въведете обектите, които ще се мащабират.
Изберете обект за мащабиране:
Съобщението продължава да се появява на командния ред, докато не завършите
процедурата с ‘Enter’ или десен бутон на мишката, при което програмата ще поиска от Вас
да зададете точка, спрямо която избраните обекти ще се мащабират.
Положение на базовата точка за мащабиране:
След като сте избрали базова точка от чертежа, програмата ще отвори диалогов прозорец
за настройка на новия мащаб.

Диалогов прозорец за промяна на мащаба
Основен мащаб на чертежа
Тази част на диалоговия прозорец съдържа главния мащаб, който се
отнася за целия чертеж.
Мащаб на избраните обекти
Това поле показва текущия мащаб на избраните елементи, който се
променя чрез падащото меню или чрез въвеждане от клавиатурата.
След ‘ОК’ диалоговия прозорец се затваря и програмата мащабира избраните елементи от
чертежа със стойност, която представлява или относително увеличение, или относително
смаляване, спрямо глобалния мащаб на чертежа. При мащабирането, единственото нещо,
което не се променя е размера на текста, който обаче ще си промени относителното
положение в зависимост от мащабираните елементи на чертежа. Така всички надписи на
чертежа имат еднакви размери в ‘AutoCAD’ единици.
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9.2

Преизчисляване на видимостта

На практика, в повечето случаи, елементите обикновено се припокриват един
друг частично или напълно. За да се осигури по-добра видимост на чертежа, програмата
предвижда възможността да се изчислят скритите ръбове на всички елементи. Това става
чрез командата ‘Преизчисляване на видимостта’ от менюто ‘Metal Studio’ или от
иконата
, след което програмата автоматично опреснява видимостта на всички
елементи, като скритите ръбове ще се изобразяват според зададения стил за
изобразяване на скрити елементи. (виж глава 10.1).

9.3

Изглед на обекти

Чрез командата ’Изглед на обекти’ променяте начина, по който обекта се
показва на чертежа. Командата се активира от главното меню или от иконата
, след
което командния ред добива следния вид:
Избор на обект:
Сега трябва да посочите всички обекти, чийто изглед искате да промените. Това
съобщение остава на командния ред, докато не натиснете ‘Enter’ или десния бутон на
мишката, след което се показва диалогов прозорец за настройка на изгледа на
елементите на чертежа:

Диалогов прозорец за настройка на изглед на обектите
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Изчертай оси на профилите
Включва/изключва осите на профилите.
Използвай по-подробна геометрия на напречното сечение
Включва/изключва детайлното изчертаване на напречното сечение.
Степента на детайлност се настройва в диалоговия прозорец
‘Функционалност’. (виж глава 11.3).
Покажи невидимите ръбове
Включва/изключва показването на невидимите ръбове на елементите.
Настройки за скритите ръбове се намират в диалоговия прозорец
‘Параметри’ (виж глава 10.1).
Покажи видимите ръбове като невидими
Показва видимите ръбове с настройките за невидими ръбове.
Изглед напречно сечение
Група настройки за метода на показване на изгледа в план на профили и плочи.
Изглед в план без дълбочина
Чрез тази отметка може да видите, без дълбочина, изгледите, получени
чрез командата за изваждане на напречно сечение с широчина, което
води до опростен изглед.
Щриховане на напречното сечението
Включва/изключва щриховката на напречното сечение.
Промяна ъгъла на щриховката
Задаване на ъгъл за завъртане на щриховката.
Щриховката
Отваря меню за избор на типове щриховка, създадени от програмата.
Изглед болтове
Настройки, отнасящи се само към метода за показване на болтовете.
Разрез през средата
Падащото меню има следните опции:
Не се чертае – Болтът няма да бъде изчертан.
Символен – Болтът се представя с подходящ символ (символите за
болтове се намират във файл, виж глава 11.3)
Реалистичен с щриховка – Реалистичен изглед на болтовете с
щриховка.
Реалистичен без щриховка - Реалистичен изглед на болтовете без
щриховка.
Напречен изглед
Падащото меню има следните опции:
Не се чертае – Болтът няма да бъде изчертан.
Символен – Болтът се представя с подходящ символ.
Тип символ – Падащо меню, което е активно само, ако е избран
символен изглед на болтовете. Позволява да се представи болта в
надлъжно сечение ‘само ос’, ‘едностранен’, ‘двустранен’.
Реалистичен с щриховка – Реалистичен изглед на болтовете с
щриховка.
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Реалистичен без щриховка - Реалистичен изглед на болтовете без
щриховка.
Покажи отвори на болтовете
При включена отметка, върху обекта се показват отвори на болтовете. В
противен случай, отвори не се изобразяват, което е често използвано,
когато болтовете се представят със символи.
Запази

Запазва конфигурацията за изглед на обектите в библиотеката под
произволно име.

Падащото меню вляво от бутона съдържа всички предварително запазени конфигурации
на изгледите, като по този начин можете лесно да възстановите някоя от тях.
С бутона ‘ОК’ потвърждавате промените в изгледа на обектите, а ‘Cancel’ ги отменя.

9.4

Конфигуриране изгледите на обектите

Чрез командата Изглед на обекти - конфигурация’ от главното меню ‘Metal
Studio' или иконата
, се отваря диалогов прозорец за настройване на различните
конфигурации за изглед на обектите:

Диалогов прозорец за настройване на
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различните конфигурации за изглед на обектите
Диалоговия прозорец е идентичен на този, който се отваря при команда ’Изглед на
обекти’, затова функцията на параметрите не следва да се обяснят отново. (виж глава
7.3).
Изтрий

Изтрива текущата конфигурация от списъка

Избиране на конфигурация по обекти
С този бутон се отваря нов диалогов прозорец, в който може да се зададе различна
конфигурация от изгледи за всеки отделен обект:

Профил

От това падащо меню може да изберете някоя от преди това
дефинираните конфигурации за изглед на обектите. Следователно, всички
профили, които са изчертани в последствие, ще се изобразят спрямо тази
конфигурация.

Също така е възможно за всички останали обекти (страничен изглед на профил, надлъжен
изглед на профил, плоча, плоча в план, работен чертеж на профил в план, работен
чертеж на профил в напречно сечение и работен чертеж на плоча) да се настрои
подходяща конфигурация изгледи, които може да се използват впоследствие.
С ‘ОК’ се затваря прозореца и настроените конфигурации на изгледи за всеки тип обекти
ще се използват от програмата до настройка на нови конфигурации.
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9.5

Настройка на видимостта на обектите в
‘Metal Studio’ (ВИДИМОСТ)

Чрез командата ’Видимост’ можете избирателно да настроите и отмените
видимост на обектите, намиращи се на чертежа. Това става от менюто ‘Metal Studio' или
от иконата
, след което се отваря следния диалогов прозорец:

Диалогов прозорец ‘Видимост на обектите’
Горната лява част на диалоговия прозорец показва списък, съдържащ всички позиции
марки, които са добавени към текущия чертеж.
Вид.

Индикатор, показващ дали дадена позиция марка е видима или не. С
десен бутон се променят стойностите на тази колона (Да/Не). Ако
кликнете с десен бутон върху името на колоната ‘Вид.’, включвате,
респективно изключвате видимостта на марките в списъка.

В долната лява част на диалоговия прозорец има списък, показващ всички позиции
профили и плочи, принадлежащи към избраната позиция марка от горния списък.
Вид.

Индикатор, показващ дали дадена позиция профил или плоча е видима
или не. С десен бутон се променят стойностите на тази колона (Да/Не).
Ако кликнете с десен бутон върху името на колоната ‘Вид.’, включвате,
респективно изключвате видимостта на профилите и плочите в списъка.
Трябва да се отбележи, че ако за даден профил или плоча видимостта е
включена, но марката е с изключена видимост, те също ще имат
изключена видимост, тъй като критерия за видимост на марката е преди
критерия за видимост на позициите профили и плочи.

В дясната част на диалоговия прозорец има прозорец за преглед на позициите профили и
плочи. Чрез избор от падащото меню може да настроите типа изглед: ’Геометрия на
позицията’, ‘Профили и плочи от избраната марка’ и ‘Всички профили и плочи’.
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Трябва да се посочи, че избраният изглед на позициите обекти не представлява смален
образ на чертежа след излизане от този прозорец; целта на този изглед е да улесни
изборът на правилната позиция профил или плоча от списъка. Затова, избраният изглед
на обектите винаги изглежда един и същ в диалоговия прозорец, независимо от текущата
видимост на обектите в прозореца.
Допълнителен филтър
Падащо меню, което съдържа филтри, създадени от програмата за диагностики по
чертежа. Тези филтри имат ефект само върху позициите профили и плочи, които са
видими.
Няма – Програмата задава като видими всички позиции профили и плочи, които имат
индикатор ‘Да’ без допълнителни критерии.
Само образи, които ще се включат в спецификацията – Всички образи профили и
плочи, при които отметката ‘Спецификация’ е поставена, и тяхното общо количество е
различно от нула, ще се покажат на чертежа.
Само образи, които няма да се включат в спецификацията – С този филтър
получавате полезна информация, като например кои обекти са на чертежа, но не вземат
участие при формиране на спецификацията. По този начин лесно се откриват грешки.
Само образи на позиции с работни чертежи - всички образи на профили и плочи, за
които са генерирани работни чертежи, ще се появят на чертежа.
Само образи на позиции без работни чертежи - всички образи на профили и плочи,
за които няма генерирани работни чертежи, ще се появят на чертежа.
Само образи на позиции профили с дължина по-голяма от - всички образи на
профили, чиято дължина е по-голяма от зададената в новото поле.
Само позиции с избраното сечение - всички образи на профили и плочи, които
отговарят на двата нови критерия – форма и височина на сечението, се изобразяват на
чертежа.

9.6

Включване 2D и 3D изглед
Променя изгледа към чертожната равнина в перспектива и прави обемни
обектите. Кликването на бутона отново или избирането на командата от
главното меню връща погледа отгоре и премахва обемният изглед.
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10. СЪЗДАВАНЕ НА
БИБЛИОТЕКИ, ИЗПОЛЗВАНИ ОТ
ПРОГРАМАТА
10.1

Библиотека с профили

Чрез командата ’Библиотека с профили’ се отваря диалогов прозорец за
редактиране на библиотеката с профили, които се предоставят с програмата.

Тъй като може да има няколко библиотеки с профили, името на текущо активната
библиотека се изписва в знака на този прозорец.
Запази като
Зареди

Запазва текущата библиотека под друго име.

Зарежда някоя от предварително създадените библиотеки с профили.
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Горния ляв ъгъл на диалоговия прозорец показва всички типове сечения, съществуващи в
текущата библиотека. След избор на някоя от тях, таблица с данни се появява в долната
част на прозореца.

Всяко сечение се дефинира по неговото означение и множество цифрова информация,
зададена в съответните колони. Във всяка колона има буква, означаваща дадена
характеристика на сечението, а в скобите след буквата са мерните единици на тази
характеристика. В горната дясна част на прозореца, значението на тези букви е показано
схематично.
Чрез групата бутони в долната част може да подреждате таблицата.
Добави

Прибавя към таблицата ново сечение. Ако е маркирана опцията ‘С
копиране’,
прибавеното
сечение
копира
характеристиките
на
селектираното.

Изтрий

Изтрива маркираното сечение.

Нагоре

Премества сечението нагоре в таблицата.

Надолу

Премества сечението надолу в таблицата.
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Възможно е и да се редактира и списъка с типове сечения. За тази цел са бутоните, които
се намират в дясната част на списъка.
Бутона ' Добави’ отваря диалогов прозорец за дефиниране на име и тип на сечението,
което ще се прибавя към библиотеката със сечения.

Може да се въведе напълно произволно име на групата сечения, стига да не съвпада с
името на група от списъка, като избирането на тип на сечението се извършва от падащото
меню.
Ако е поставена отметката ‘С копиране’, текущо избрания тип сечение се копира чрез
бутона ‘ Добави’ под ново име. В прозореца, който се отваря, можете да редактирате
само името на групата, но не и типа на сечение.
Символ

В това поле, името на символа, който се показва в означението на всички
сечения от даден тип, може да бъде добавено към всеки тип сечения.
Изгледът на зададения символ се показва в прозореца в лявата част на
това поле. Тези символи се създават по същия начин, както и блоковете
на AutoCAD.

Тип сечение

В това поле може да бъде добавен произволен коментар, който ще се
изпише в котата на всички сечения от даден тип, ако показването на
коментара е включено към текущия стил на котиране.

След натискане на бутона ‘Стандартни сечения’ се отваря нов диалогов прозорец.
Горната лява част на прозореца показва списък с всички стандартни сечения, създадени
от програмата. След избор на някой от тях, схемата на сечението с размерите му, се
появява в дясната част на диалоговия прозорец.
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Символ

В това поле, името на символа, който ще се покаже в котата, може да
бъде добавен към всяко стандартно сечение. Изгледът на зададения
символ се показва в прозореца, който се намира в лявата част на
диалоговия прозорец. Тези символи се създават, както е обяснено в
главата ‘Символи, използвани в програмата’.

Тип сечение В това поле, произволно описание, което ще се изпише в котата, може да
се добави към всяко стандартно сечение, ако текущият стил на котиране
позволява това.
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10.2 Библиотека с болтове
Командата ‘Библиотека с болтове’ отваря диалогов прозорец за редакция на
библиотеката с болтове, предоставена с програмата.

Тъй като може да има няколко библиотеки с болтове, името на текущо активната е
отразено в заглавието на този диалогов прозорец.
Запази като
Зареди

Запазва текущата библиотека с болтове под друго име.

Зарежда някоя от преди това създадените библиотеки.

Горния ляв ъгъл на прозореца показва списък със всички фамилии болтове,
съществуващи в текущо активната библиотека. След избор на някоя от тях, в долната част
на диалоговия прозорец се показва таблица с цифрова информация за всички болтове от
избраната фамилия.
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Всеки болт се дефинира със своето заглавие и множество цифрова информация, зададена
в съответните колони. В заглавието на всяка колона, има буквено означение и мерни
единици за съответната характеристика, като за яснота в горната дясна част на този
диалогов прозорец тези характеристики са означени схематично.
Болтове

Заглавие на болта.

Lt [mm]

Максимална дължина на тялото на болта.

dt [mm]

Диаметър на болта.

hg [mm]

Височина на главата на болта.

sg [mm]

Диаметър на окръжността, вписана в главата на болта.

Lr [mm]

Максимална дължина на отвора, който болта може да пробие в даден
елемент.

dr [mm]

Диаметър на отвора, през който преминава болта.

hn [mm]

Височина на гайката.

rn [mm]

Диаметър на отвора в гайката.

sn [mm]

Диаметър на окръжността, вписана в гайката.
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Символ

В тази колона, може добавите към всеки болт името на символа, което ще
се изпише на чертежа, вместо болта, когато е избран символен изглед на
болтовете в надлъжно сечение. Изгледа на зададения символ се показва в
прозореца, който се намира в средата на диалоговия прозорец. Тези
символи се създават както блоковете в AutoCAD и се запазват в
библиотеката с конфигурации ’SymBolt.dwg’. Работата с тези блокове и
символи е описана в главата ’Символи, използвани в програмата’.

Чрез група бутони в долната част на диалоговия прозорец може да подреждате таблицата
с болтове за всеки избран тип от списъка.
Добави

С този бутон се добавя нов болт в таблицата. Ако отметката на ‘С
копиране’ е включена, се добавя копие на текущо избрания болт.

Изтрий

Изтрива избрания болт от таблицата.

Нагоре

Премества избраната позиция нагоре в списъка.

Надолу

Премества избраната позиция надолу в списъка.

В добавка към възможността да подреждате таблицата за всяка фамилия болтове от
списъка, е възможно да редактирате и имената на фамилиите болтове. За тази цел са
създадени бутоните, намиращи се в дясната част на списъка.
Натискайки бутона ' Добави’, се отваря диалоговия прозорец за дефиниране на име и
тип на фамилията болтове, които ще се прибавят към библиотеката.

Името на фамилията болтове може да се зададе напълно произволно, при условие, че не
съществува в списъка. Тип на фамилията се задава от падащото меню. Бутона ‘ОК’ Ви
връща основния диалогов прозорец за редакция на библиотеката с болтове, а новата
фамилия болтове се вмъква в края на списъка.
Ако отметката на ‘С копиране’ е включена, избраната фамилия се копира в списъка под
друго име. Отваря се същия диалогов прозорец, както при изключена отметка, но сега
може да промените само името на фамилията.

Бутоните ‘
Изтрий’, ‘
Нагоре’ и ‘
Надолу’ имат същата функции, както при
работата с таблицата с болтове, само че в този случай обслужват списъка с фамилии.

10.3 Библиотека с конструктивни материали
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Командата ‘Библиотека с конструктивни материали’ отваря диалогов прозорец за
редакция на библиотеката с материали, предоставена с програмата.

Всички типове стомана, които се намират в библиотеката, се показват в таблицата.
Бутоните '
горе.

10.4

Добави’, ‘

Изтрий’, ‘

Нагоре’ и ‘

Надолу’ имат функции, описани по-

Библиотека с клас по якост болтове

Командата ‘Библиотека с класове болтове’ отваря диалогов прозорец за
редакция на библиотеката с класовете болтове, предоставена с програмата.

Всички типове които се намират в библиотеката, се показват в таблицата.
Бутоните '
горе.

Добави’, ‘

Изтрий’, ‘

Нагоре’ и ‘

Надолу’ имат функции, описани по-
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11. РАБОТЕН ЧЕРТЕЖ
Чрез тази команда генерирате работен чертеж на избраната позиция плоча или профил,
котирана със своите размери, показано сечение и котирани дължини на сегменти,
позиции на отвори и серии от болтове.
Чрез командата ‘Генериране на работен чертеж за обект’ от менюто ‘Metal Studio’
или чрез иконата
, се появява съобщение в командния ред за избор на обект от
чертежа:
Избор на профил или плоча [Изход] < Изход >:
В зависимост от това дали сте избрали профил или плоча, се отварят два различни
диалогови прозореца, в които се дефинира цялата необходима информация за генериране
на работен чертеж.

11.1 Работен чертеж на профил
Ако сте избрали позиция профил или изглед на профил в план, програмата
отваря диалогов прозорец от следния вид:

Диалогов прозорец за генериране на работен чертеж
Горната лява част на диалоговия прозорец показва изгледа на избраната позиция профил
с всички оформяния, отвори и серии болтове.
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Тъй като работния чертеж на профила се състои от котирани надлъжни и напречни
изгледи на избрания профил, е необходимо да се дефинират подходящи параметри на
изгледа за всеки от тези изгледи.
Надлъжни изгледи
Частта от диалоговия прозорец, която съдържа параметри за дефиниране на надлъжните
изгледи на профила.
Списъка показва всички надлъжни изгледи, които ще се котират на чертежа. Текущо
избрания изглед се показва на чертежа в диалоговия прозорец.
Ъгъл

Поле за въвеждане на ъгъл, с който изгледа на профила ще се дефинира.
В зависимост от зададения ъгъл на изглед, профила на чертежа ще се
промени.

Добави

Добавя нов ред в списъка.

Изтрий

Изтрива избрания ред от списъка.

Поставяне на напречни изгледи
Частта от диалоговия прозорец, която съдържа параметри за дефиниране на формата за
напречни изгледи на профила.
Списъка показва всички напречни изгледи, които ще се котират на чертежа.
Позиция

Поле за задаване на позицията върху профила, от която се изважда
напречно сечение за котиране. Мястото може да се зададе, чрез
въвеждане на стойност от клавиатурата, относително (в милиметри),
параметрично или чрез избор директно от чертежа. Позициите на
напречните сечения се показват с прекъсната линия на чертежа в
диалоговия прозорец, а избраната позиция е маркирана.

Относително-параметрично
При включена отметка, позицията на напречното сечение се задава
параметрично (оста на профила е в проценти) със стойности от 0 до 1. В
противния случаи, стойностите се задават относително в милиметри.
Избери
Бутон за избор на позиция директно от чертежа, след което в полето
автоматично се задава стойност.
Добави

Добавя нов ред в таблицата.

Изтрий

Изтрива желания ред.

Настройка на дължината на чертежа на надлъжния изглед
Тъй като дължината на профила може да бъде твърде голяма и няма нужда да се
представят на работния чертеж части от профила, които не са модифицирани или имат
отвори, е възможно тези части да се отстранят. Това Ви дава възможност да настроите
дължината на работния чертеж, за да се вместите в размерите на хартията. Естествено,
реалните размери се изписват в котите.
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Настройката на дължината на надлъжните изгледи се извършва по два начина:
- Чрез задаване на максималната дължина на надлъжните изгледи, при което
програмата автоматично отстранява тези части, които не са модифицирани;
- Чрез задаване на интервала по такъв начин, че потребителя сам избира
интервалите от профилите, които не иска да се покажат.
Максимална дължина на надлъжния изглед
Поле за въвеждане на дължината, която надлъжните изгледи ще имат на
чертежа, така че програмата автоматично отстранява участъците без
отвори и оформяния.
Разстояние между прекъсващите линии
Поле за въвеждане на разстоянието между прекъсващите линии, изразено
в милиметри.
Минимална дължина на участък
Поле за въвеждане на допустимата дължина на прекъсваните участъци.
Полето е активно само при зададена максимална дължина на чертежа на
профила.
Участъци, които не се показват
Списъка съдържа всички части на профила, които не искате да се покажат на чертежа.
Н (Начало)

Поле за задаване на началната позиция на участъка от профила, който
няма да се покаже на чертежа. Позицията се задава чрез стойност от
клавиатурата, или относително (в мм) или параметрично, или директно от
чертежа. Участъците, които няма да се покажат се маркират на чертежа в
диалоговия прозорец.

К (Край)

Поле за задаване на крайната позиция на участъка от профила, който
няма да се покаже на чертежа. Позицията се задава чрез стойност от
клавиатурата, или относително (в мм) или параметрично, или директно от
чертежа. Участъците, които няма да се покажат се маркират на чертежа в
диалоговия прозорец.
относително-параметрично
При включена отметка, позицията на напречното сечение се задава
параметрично (оста на профила е в проценти) със стойности от 0 до 1. В
противния случаи, стойностите се задават относително в милиметри.
Избери
Бутон за избор на позиция директно от чертежа, след което в полето
автоматично се задава стойност.
Добави

Добавя нов ред в таблицата.

Изтрий

Изтрива желания ред.

Описание
Тази част от диалоговия прозорец съдържа поле за задаване на параметри, които
дефинират описанието на работния чертеж. Бутона след това поле вмъква избраните
параметри, като всеки един от тях има кратко описание в падащото меню.
Разстояние до чертежа
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От това поле определяте размера на празното пространство от чертежа до
описанието на работния чертеж.
Ротация +90

С включване на отметката, позицията на описанието се променя, като се
завърта на 90 градуса. Нужда от смяна на позицията на описанието
възниква само, когато работния чертеж се поставя вертикално.

Подравняване Избира позицията на описанието.
Чертежи
Мащаб

В това поле задавате желания мащаб на работния чертеж.

Хоризонтално разстояние между чертежите
В това поле задавате хоризонталното разстояние между чертежите, като в
това се включва и предполагаемия размер на котировъчния текст.
Вертикално разстояние между чертежите
В това поле задавате вертикалното разстояние между чертежите, като в
това се включва и предполагаемия размер на котировъчния текст.
Промяна на ориентацията на профила
При включена отметка, ориентацията на надлъжния изглед се променя,
което се отразява в диалоговия прозорец.
Рамка
Параметрите в тази част на прозореца се отнасят за изчертаването на рамка около
работните чертежи.
Изчертай рамка При включена отметка всички работни чертежи ще бъдат оградени.
Граница около чертежа
В полето се задава размера на празно пространство около работния
чертеж.
Котиране
Част от диалоговия прозорец, който съдържа параметри за дефиниране на стила на
котиране на надлъжните и напречните изгледи на профила.
Мерни единици
Падащо меню за избор на мерни единици, в които да се покажат
котировките (м, см, мм).
Десетични знаци
В това поле задавате броя знаци след десетичната запетая, с който
дименсиите ще се изобразят на чертежа.
Детайлност за котиране на напречни сечения
Падащо меню за избор на един от три предложени стила за котиране на
напречни изгледи. Падащото меню става активно само при избрана
позиция на напречно сечение.
В зависимост от геометрията сечението – програмата автоматично
дефинира степента на детайлност за котиране на сечението на профила.
За валцувани сечения, ще покаже габаритните размери, а за стандартни
сечения ще избере детайлирано котиране.
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Габаритно – само габаритите на сечението ще се котират, независимо от
типа на сечението.
Детайлно – страничния изглед се котира детайлно, тоест всички размери
на напречното сечение (дебелина на стеблото, на пояса, т.н.) се котират.
Стил на котиране
От падащото меню се избира някоя от предишно дефинираните
конфигурации със стилове на котиране за надлъжни и напречни изгледи.
С този бутон се отваря диалоговия прозорец ‘Стил на котиране’:

диалогов прозорец за дефиниране на стилове за котиране
I

Диалоговия прозорец се разделя на две части, така че в лявата част се съдържат
параметри за дефиниране на изгледа на хоризонталните котировки, а в дясната част – за
вертикалните.
Хоризонтални котировки
Стил на котиране
Падащо меню за избор на стил.
От ляво към върха– котирането става по такъв начин, че всеки ред котировки
започва от левия връх на профила и свършва във върха, който се котира.
От дясно към върха– котирането става по такъв начин, че всеки ред
котировки започва от десния връх на профила и свършва във върха, който се
котира.
От по-близкия ръб до върха – котирането на всеки връх на контура започва
така, че всеки ред котировки започва от ръба на профила, който е по-близко
до върха, който се котира и свършва в този връх.
Котиране на сегменти – котирането става по сегменти.
Без котиране на контура– контура на надлъжния и напречния изглед не се
котира.
Положение на котировките
Долу – всички коти са разположени под чертежа.
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Горе - всички коти са разположени над чертежа.
Първо долу – Първия ред коти се поставят под чертежа, а всички останали над.
Първо горе – Първия ред коти се поставят над чертежа, а всички останали под.
По-близката страна – котите се поставят горе или долу, в зависимост от това,
до коя страна на сегмента е по близко.
Запълване на празните пространства в редове коти.
Когато отметката е включена, програмата автоматично запълва празните
пространства в редове на котировки.
Разстояние до първия ред коти
Поле за въвеждане на разстоянието от чертежа до първия ред коти.
Разстояние между редовете коти
Поле за въвеждане на разстоянието между редовете коти
Котиране на отвори и серии болтове
Избира стил за котиране на отворите и сериите болтове.
Долу – Котите се поставят под отвора или серията.
Горе - Котите се поставят над отвора или серията.
Извън - Котите се поставят под извън профила, а метода се дефинира от
падащото меню ‘Стил на котиране’.
Без котиране - отвори и серии болтове няма да се котират.
Сливане на поредни равни коти
Ако един ред съдържа няколко коти, с които се маркират отвори от серии
болтове, след включване на отметката, тези коти се обединяват в една обща, и
броя на повторенията, умножен по котата, се изписва. (например, n * 50,
където n е броя на еднаквите коти).
Котирай заедно всички серии болтове
При включена отметка, отворите от всички серии болтове се котират заедно.
Вертикални котировки
Този метод на задаване на вертикални котировки е същия, като метода на дефиниране на
хоризонтални, затова няма да се описва отново.
Котиране до оста на профила
При включена отметка, разстоянието до оста на профила ще се котира.
Конфигурация:
Всяка предишна конфигурация за стил на котиране може да се избере от
списъка като текуща.
Запази

Конфигурацията с текущата настройка на параметрите в диалоговия
прозорец се запазва в библиотеката.

Изтрий

Изтрива текущата конфигурация.

С ‘OK’ потвърждавате всички действия в диалоговия прозорец, а ‘Cancel’ ги отменя.
След изход от диалоговия прозорец, програмата се връща към основния диалогов
прозорец за дефиниране на работен чертеж.
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Конфигурация:
Всяка предишна конфигурация на работен чертеж може да се избере от
списъка като текуща.
Запази

Конфигурацията с текущата настройка на параметрите в диалоговия
прозорец се запазва в библиотеката.

Изтрий

Изтрива текущата конфигурация.

Приложи на всички Бутона прилага текущите параметри от диалоговия прозорец към
всички позиции профили на чертежа.
Направи по подразбиране
Текущата конфигурация се настройва по подразбиране, с други думи, дадената
конфигурация ще се приложи за всички профили на чертежа, както и за тези,
които ще се изчертаят.
С ‘ОК’ се започва процедура по поставяне на работния чертеж, към който ще се
присъедини информацията от диалоговия прозорец. В командния ред програмата иска да
зададете базова точка от чертежа.
Базова точка:
След задаване на базова точка, командния ред добива друга форма и се иска от Вас да
зададете ъгъл на наклон на чертежа спрямо хоризонталата:
Ъгъл:

11.2 Работен чертеж на плоча
Ако сте избрали позиция на плоча или изглед в план на плоча, програмата
отваря следния диалогов прозорец:
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Диалогов прозорец за генериране на работен чертеж на плоча
Тип изглед

Тъй като работния чертеж на плочата се състои от няколко котирани
изгледа в план, потребителя може да избере изгледа, който иска да
котира от съответните кутии с отметки.

Друга информация, която се дефинира в този диалогов прозорец, е същата, както тази
при генериране на работен чертеж на плоча, затова няма да се изясняват отново (глава
8.1.).
С бутона ‘ОК’ се започва процедура по поставяне на работния чертеж, към който се отнася
зададената в диалоговия прозорец информация, и се иска от Вас да зададете позиция на
базовата точка:
Базова точка:
След задаване на базова точка, командния ред добива друга форма и се иска от Вас да
зададете ъгъл на наклон на чертежа спрямо хоризонталата:
Ъгъл:

11.3 Генериране на работни чертежи за
избраната марка
След като поставянето на работни чертежи за всеки елемент поотделно може
да е много време- и трудоемък процес, програмата Ви позволява да генерирате
работни чертежи на всички обекти от избраната марка. Чрез бутона
‘Генериране на работни чертежи за избраната марка’ от менюто ‘Metal
Studio’ или от иконата
се отваря следния диалогов прозорец:

Диалогов прозорец за генериране на работни чертежи на цялата марка
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Лявата част на този диалогов прозорец съдържа списък със всички марки, които се
съдържат на чертежа. Включването на отметката, която е до името на марката, индикира,
че работни чертежи се генерират за дадената марка.
Включи всички

Включва всички марки.

Изключи всички

Изключва всички марки.

Профили

Създава работни чертежи за всички профили, които се намират в
избраните марки.

От менюто, което е под кутията ‘Профили’, може да изберете някои от преди това
запазените конфигурации на работни чертежи. В допълнение към тях, менюто съдържа
също така конфигурацията ‘според вътрешни данни’, която генерира работни чертежи
според локалната информация. С други думи, те ще се генерират спрямо информацията,
зададена поотделно за всеки профил от командата ‘Генерирай работен чертеж за
избрания обект’.
Бутона отваря прозорец за генериране на работен чертеж на профил:

Диалогов прозорец за генериране на работен чертеж на профил
Този диалогов прозорец е същия, като този, който се отваря от командата ‘Генерирай
работен чертеж поотделно’, поради което работата с този прозорец няма да се обяснява
отново (виж глава 8.1).
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Плочи

При включена отметка, работни чертежи се генерират за всички плочи,
които се намират в избраните марки.

От менюто, което е под кутията ‘Плочи, може да изберете някои от преди това запазените
конфигурации на работни чертежи. В допълнение към тях, менюто съдържа също така
конфигурацията ‘според вътрешни данни’, която генерира работни чертежи според
локалната информация. С други думи, те ще се генерират спрямо информацията, зададена
поотделно за всяка плоча от командата ‘Генерирай работен чертеж за избрания
обект’.
Бутона отваря прозорец за генериране на работен чертеж на плоча:

Диалогов прозорец за генериране на работен чертеж на плоча
Този диалогов прозорец е същия, като този, който се отваря от командата ‘Генерирай
работен чертеж поотделно’, поради което работата с този прозорец няма да се обяснява
отново (виж глава 8.2).
Разделяне по марки
При включена отметка, работните чертежи се поставят по марки, тъй че
базови точки се избират поотделно за всяка марка, когато се поставят на
чертежа. От друга страна, когато кутията е изключена, всички работни
чертежи от всички марки, се поставят едновременно на чертежа. В такъв
случай е необходимо да се избере само една базова точка за поставяне, а
пространството между марките се задава в полето ‘Пространство между
марките’.
Разделяне на профили от плочи в марките
Когато кутията е включена, първо работните чертежи на всички профили
от дадена марка ще се поставят, а след това програмата ще подреди под
тях всички работни чертежи на плочи. При изключена опция, работните
чертежи се поставят според номера на позицията. Тази кутия става
активна само при включени отметки на ‘Профили’ и ‘Плочи’.
Разстояние между чертежите
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Поле за въвеждане на разстоянието между работните чертежи в една
марка.
Разстояние между марките
Поле за въвеждане на разстоянието между работните чертежи на две
марки. Активно само при изключена отметка 'Разделяне по марки’.
След натискане на ‘OK’ програмата иска от Вас базова точка, за да започне процедурата
по поставяне на работни чертежи:
Базова точка:

12. ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА
ПАРАМЕТРИТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ ОТ
ПРОГРАМАТА ПО ВРЕМЕ НА
РАБОТАТА Й
В падащото меню ‘Metal Studio ► Настройки’ има серия команди за
персонализиране на параметрите, които се използват от програмата по време на нейната
работа. В тази глава ще опишем смисъла и функцията на всеки от тях.

12.1
Настройка на цветове и шрифтове за
обектите в ‘Metal Studio’ (ПАРАМЕТРИ)
Чрез командата ‘Параметри’ от ‘Metal Studio ► Настройки’ или от иконата
се отваря диалогов прозорец за дефиниране на параметри, които се използват за
определяне как чертежа ще изглежда на екрана.
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Диалогов прозорец на командата ‘Параметри’
Тъй като е необходимо да се показва голям обем информация в този диалогов прозорец,
тя е организирана в разклонена структура. За да може да промените съдържанието в
средата на диалоговия прозорец, трябва да изберете една от опциите и нейните
подопции. Долната част на диалоговия прозорец е обща за всички данни в структурното
дърво и работи по същия начин, независимо от това коя от тях е текущо активна.
Запази

Програмата перманентно запазва под произволно име състоянието на
всички параметри.

Изтрий

Изтрива текущата конфигурация.

Предишно

Зарежда предишното състояние на параметрите, с които е бил запазен
последния път чертежа.

Падащото меню вляво от бутона ‘Запази’ е предназначен за избор на някои от преди това
запазените конфигурации.
С ‘ОК’ се затваря диалоговия и прозорец програмата приема избраната конфигурация за
по-нататъшната си операция.
Профил
Тази част от структурното дърво съдържа параметри, които се използват за дефиниране
на изгледа на профилите и прилежащите коти на екрана.
Ръбове

Подопция за избор на параметри за изобразяване на видими и невидими
ръбове на профили.
Тип линия- отваря подменю за избор на тип линия, зададени от
програмата.
Цвят на линия – задава цвят на линия.
Плътност на линия– плътност, изразена в проценти, се задава на
прекъснатите линии.
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Ос

Подопция за избор на параметри за изобразяване на оста на профили.
Тип линия- отваря подменю за избор на тип линия, зададени от
програмата.
Цвят на линия – задава цвят на линия.
Плътност на линия – плътност, изразена в проценти, се задава на
прекъснатите линии.

Линия на кота

Подопция за избор на параметри за изобразяване на котировъчната
линия на профили.
Цвят – задава цвят на котировъчната линия.
Тип символ – избира един от типовете символи, предложени от
програмата, които се поставят в пресечната точка на профила и неговата
котировъчна линия.
Големина на символа –Размера на избрания символ в мм.

Котировъчен текст Подопция за избор на параметри за изобразяване на котировъчния
текст на профили.
Номер позиция- параметрите дефинират изгледа на номера на
позицията профил. От това падащо меню, може да изберете размера на
шрифта, с който номера на позицията ще се изпише.
може да приложите текущите параметри към всички
От бутона
котировъчни текстове на всички обекти в ‘Metal Studio’.
Тип символ– отваря падащо меню за избор на един от типовете символи,
създадени от програмата, с който номера на позицията ще се изпише.
Големина на символа – Поле за въвеждане на размера на избрания
символ, в проценти спрямо зададената стойност на номера.
Римски цифри – При включена отметка изписва номера на позицията с
римски цифри, а при изключена – с арабски.
Поредни номера – При включена отметка, номерата на позициите са
последвани от точка.
Д.о. на позицията – с включване на една от трите предложени кутии,
може да изберете положението на допълнителното описание на позицията
в котата: преди номера на позицията, след него, или вместо него.
Котировъчен текст– параметри за изобразяване на котировъчния текст
на профили.
Изглед в план на профил
Тази част от структурното дърво е предназначена за задаване не само на преди това
описани параметри, но също така и тип на щриха и крайната линия.
Щриховка

Подопция за избор на параметри за изобразяване на щриховката на
профили.
Цвят– Задава цвят на щриховката.
Щриховка- Избира един от предложените от програмата типове
щриховка.
Гъстота на щриховката– задава мащаб на щриховката.

Крайна линия Подопция за избор на параметри за изобразяване на крайната линия на
профили в план (линията, с която изгледа свършва). Работата с тези
параметри е същата, като работата с параметрите в частта ‘Ръбове’ на
диалоговия прозорец.
Продължение линия- Поле за задаване на продължението на крайната линия в
милиметри.
Всичко досега казано за профили и профили в изглед, се отнася и за останалите обекти
на чертежа, затова няма да се спираме на тях отново.
Copyright (c) Radimpex * VAG LTD * http://www.vag.bg *e-mail:office@vag.bg * Tel 02 813 30 40

12.2 Дефиниране на стилове на котиране на
обектите в ’Metal Studio’ (СТИЛОВЕ НА
КОТИРАНЕ)
Чрез командата
Настройки’ или от иконата

‘Стилове на котиране’ от менюто ‘Metal
, се отваря диалогов прозорец от следния вид:

Studio

►

Диалогов прозорец за дефиниране на стилове на котиране
Обект

Падащо меню за избор на обект в ’Metal Studio’.

Конфигурация Показва всички досега дефинирани конфигурации.
Както може би сте забелязали, определени символи са поставени до имената на някои
стилове на котиране в падащото меню. Те имат следното значение:
Стилът е текущо използваният на чертежа.
Стилът не съществува в библиотеката с конфигурации – зареден е с текущия
чертеж.
‘ * ’ Програмата поставя този символ вдясно от името на стила за котиране, когато
определена промяна в библиотеката с конфигурации е настъпила. Този символ
индикира, че направените промени не са запазени, и че в момента на запазване,
програмата автоматично го премахва.
Стилът на котиране, чието име е подчертано показва текущия стил на маркирания
обект. Това означава, че програмата ще Ви предложи този стил на котиране по
подразбиране, когато поставяте дадения обект на чертежа. Текущия стил на
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котиране може да се промени от подопцията ‘Въведи’, която се появява в командния
ред след команда ‘Кота за профил или плоча’.
Добави

С този бутон програмата вмъква нов котировъчен стил в края на списъка.
Този стил има същите параметри като маркирания по време на натискане
на бутона. След като стиловете не може да имат еднакво име, програмата
вмъква първото свободно число към името на добавения стил.

Изтрий

Изтрива текущо избрания стил на котиране от списъка.

Запази

Запазва в библиотеката с конфигурации всички промени, направени в
стиловете на котиране за текущия обект.

Всички стилове на котиране, които са запазени в библиотеката с конфигурации, ще се
появят в списъка за избор на стил на котиране, във всички прозорци, в които може да се
направи такъв избор.
Централната част на диалоговия прозорец показва параметрите, които се използват за
дефиниране на избрания стил на котиране. Трябва да подчертаем обаче, че различните
параметри се предлагат за различни обекти в ‘Metal Studio’, които се избират от падащото
меню ‘Обекти’.
Профил
Когато изберете обекта ’Профил’ за текущ, параметрите, които се използват за
дефиниране на стил на котиране на профил, ще се покажат в централната част на
диалоговия прозорец.
Кота

Тази част от диалоговия прозорец съдържа полетата за редакция, в които
може да зададете параметри, дефиниращи съдържанието на котировъчния
текст за профили. Параметрите, зададени в горното поле, дефинират
съдържанието на текста, който се изписва над котировъчната линия,
докато параметрите в долното – на този под линията. Бутоните след
полетата добавят параметри, които може да се изпишат в котировъчния
текст. Тези параметри са обяснени накратко.

Формат за дължина на профили
В тази част на диалоговия прозорец, може да дефинирате изгледа на
означението за дължина на профила в котата. От тук избирате мерните
единици за дължината, и дали те да се изпишат след действителното
разстояние, както и броя на знаците след десетичната запетая, с които
котите ще се покажат.

12.3 Функционалност
Чрез командата ‘Функционалност’ персонализирате начина, по който
програмата функционира, за да може да отговори на Вашите потребности. Командата се
активира от менюто ‘Metal Studio ► Настройки’ или от иконата
, след което се отваря
диалогов прозорец от следния вид:
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Диалогов прозорец на командата ‘Функционалност’
Тъй като е необходимо да се показва голям обем информация в този диалогов прозорец,
тя е организирана в разклонена структура. За да може да промените съдържанието в
дясната част на диалоговия прозорец, трябва да изберете една от опциите и нейните
подопции.
Общо
Избор на език
Съдържа две падащи менюта, от които може да изберете език на
програмата.
Език на програмата– Падащо меню за избор на език, използван от
програмата по време на работата й. Списъка с предлагани езици зависи от
лиценза, който сте закупили.
Език за документацията - Падащо меню за избор на език, използван от
програмата за създаване на документация. В това меню няма
ограничения, т.е. всички езици са достъпни.
Отвори диалогов прозорец за избор на мащаб и мерни единици
Включва диалогов прозорец при зареждането на нов чертеж, в който
посочвате желаните мащаб и мерни единици. При изключена отметка по
подразбиране задава мащаб 1:10 и мерни единици милиметри (мм).
Файлове със символи
Файловете със чертежи на символи, които потребителят може само да
редактира, се доставят с програмата.
Символи за сечения в коти – в това поле се задават името и мястото
върху диска на библиотеката със символи за сечение, които ще се появят
в котата. Тези данни също могат да се зададат от стандартен диалогов
'.
прозорец на ‘Windows’ от бутона ‘
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Символи за болтове – в това поле се задават името и мястото върху
диска на библиотеката със символи за болтове.
Символи за заварки – в това поле се задават името и мястото върху
диска на библиотеката със символи за заваръчни шевове.
Многосегментна кота
Тази отметка определя дали даден обект ще се котира със едносегментна
котировъчна линия или със такава от произволен брой сегменти. И двата
метода са обяснени детайлно в глава ‘Котиране на профил или плоча’.
Покажи информация за обекта
При включена отметка, когато приближите мишката към някои обект на
чертежа, програмата показва информация как точно би изглеждал
котировъчния текст към дадения обект със текущия стил на котиране.

Текущ чертеж

Поставяне на означения за подпозиции на профили
Тъй като всички профили от една позиция имат еднаква геометрия, и
могат да се различават един от друг само по позицията на отворите,
програмата Ви позволява автоматично подпозициониране на дадените
профили. При включена отметка, номера на позицията ще бъде последван
от знак за подпозиция.
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Поставяне на означения за подпозиции на плочи
Тъй като всички плочи от една позиция имат еднаква геометрия, и могат
да се различават един от друг само по позицията на отворите, програмата
Ви позволява автоматично подпозициониране на дадените плочи. При
включена отметка, номера на позицията ще бъде последван от знак за
подпозиция.
Символ подпозиция
В това поле въвеждате символа, който ще се постави преди означението
за подпозиция в котата.
Метод за маркиране на подпозиции
Падащо меню за избор на някой от методите, предложени от програмата,
за маркиране на подпозиции.
Детайлност на геометрията на профила
Падащо меню за избор на един от три предложени метода за
изобразяване
на
степента
на
детайлност
на
профилите:

A

B

C

Ниска детайлност: профили, в които по-подробната геометрия на
напречното сечение е включена (виж глава 9.3), ще изглеждат както на
фигура С.
Средна детайлност: профили, в които по-подробната геометрия на
напречното сечение е включена, ще изглеждат както на фигура А.
Висока детайлност: профили, в които по-подробната геометрия на
напречното сечение е включена, ще изглеждат както на фигура В.
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