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Предназначение на програмата 

Програмен продукт Design Expert Plug-in за ZWCAD и AutoCAD е предназначен за изчертаване на 

армировъчни планове и монтажни планове на стоманени конструкции в среда на ZWCAD 2011/2012, 

ZWCAD+ и AutoCAD. Командите може да стартирате от менюто „Design Expert”, лентата с бутони или 

от командния ред на ZWCAD/AutoCAD. Командите за надписване и спецификация са съвместими с 

армировката, генерирана от модулите за греди, колони, шайби, фундаменти и стълби на Design 

Expert. Съкратените варианти на командите не се зареждат автоматично след инсталацията, но са 

дадени във файла c:\DesignExpert\ZWCAD\Menu\DesignExpert.ica откъдето могат да се заредят в 

ZWCAD. 

 Настройки 

Команда: DEXSET, DXS 

Показва диалог с основни настройки на 

програмата. Винаги започвайте работа с 

тази команда. В полето „Височина на 

буквите” въведете височината на буквите, 

която трябва да се получи след 

отпечатването на чертежа в [mm]. 

Програмата автоматично ще определи 

височината на буквите в чертежа, в 

зависимост от мащаба и мерните 

единици. Например при показаните 

настройки височината на буквите в 

чертежа ще бъде 2.5*50/10 = 12.5 mm. За 

армировки избирайте мерни единици 

[cm], а за стоманени конструкции [mm].  

Програмата автоматично настройва глобалния мащаб на линиите. За да изглежда добре 

чертежа, трябва отделните линии да са начертани с мащаб единица. Използвайте основните 

стилове за пунктирани и осови линии “DASHDOT”, “HIDDEN” и др. 

Когато чертаете армировъчни планове, включете опцията „Динамични обекти армировка”. 

Тогава програмата създава динамични обекти, които реагират автоматично на командите за 

редактиране на ZWCAD/AutoCAD (STRETCH, COPY, MIRROR). Когато чертаете стоманени 

конструкции, изберете „Динамични обекти стомана”. Тогава при всяка промяна на оста на 

елемента (удължаване, разтегляне), автоматично ще се опреснява и неговия изглед в 2D или 3D. 

Общи правила за изпълнение на командите 

При работа с командите на програмата, се изисква въвеждане на данни от командния ред или 

посочване на точки от чертежа. При това се спазват общите правила, приети и за вътрешните 

команди на ZWCAD/AutoCAD.  

Някои от командите имат допълнителни параметри, чрез които могат да се сменят някои 

настройки на командата или да се промени пътят за изпълнение на командата (разклонение). 

Допълнителните параметри се означават в правоъгълни скоби [] и са разделени помежду си с /. 
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Избирането на допълнителния параметър става като напишете буквите, означени като главни в 

името на параметъра и натиснете Enter. 

Често, когато се изисква въвеждане на стойност от клавиатурата се предлага такава по 

подразбиране. Тя е заградена в триъгълни скоби <>. За да приемете стойността по 

подразбиране, натиснете Enter, без да въвеждате или пишете нищо друго. Например, командата 

за разполагане на пръти в разрез по дадена линия, изисква да се въведе разстояние между 

прътите (от което ще се получи общата бройка). Може да въведете и общата бройка, при което 

разстоянието ще бъде изчислено от дължината, разделена на бройката. При изпълнението на 

тази команда ще получите следната покана: 

Command: Разстояние между прътите <20,0 cm> or [Count]: 

Тук стойността по подразбиране е <20,0 cm>. Ако натиснете само Enter, ще остане тази стойност. 

Ако напишете нова стойност и Enter, ще бъде приета новата стойност. В тази команда [Count] е 

допълнителен параметър. Ако натиснете C и Enter, ще отидете в ново разклонение на 

програмата, където ще трябва да въведете общата бройка, вместо разстоянието между прътите: 

Command: Брой на прътите <1>: 

Навсякъде по-нататък в текста, диалогът от страна на програмата е означен с курсив. 

Стоманобетонни конструкции 

 

 Огъвки и куки 

Команда: BARROUND, RN 

Добавя закръгления и куки към маркирани пръти. Прътите трябва да бъдат изчертани като 

полилинии. 

Може да маркирате обектите преди и след стартирането на командата. След това трябва да 

въведете последователно в командния ред: 

Command: Радиус на огъване <Стандартен>: 

За прецизно изчертаване и специфициране е препоръчително да се въвежда радиуса по оста на 

пръта ro който е с 0.5∙Ø по-голям от радиуса на дорника rd. Съгласно НПБСтБК радиусът е rd = 

1.25∙Ø. Препоръчва се за армировка AIII или Ø > 12 mm, радиусът да се увеличи двойно. Най-

добре е да се използват стойностите от Еврокод 2, особено при използване на армировки клас 

TIV (B500). 

Норми НПБСтБК Еврокод 2 

Ø <12 ≥12 ≤ 16 > 16 

rd 1.25 Ø 2.5 Ø 2.0 Ø 3.5 Ø 

ro 1.75 Ø 3.0 Ø 2.5 Ø 4.0 Ø 
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За да изберете опцията „Стандартен”, натиснете само Enter. Тогава радиусът се изчислява по 

формулата за Еврокод 2 в горната таблица. Диаметърът Ø се взима от дебелината на 

полилинията (Global width), дори и когато прътът не е надписан. 

Command: Дължина на куките (0 - без куки) <>: 

Ако въведете стойност 0, програмата ще добави само закръгления в ъглите на прътите, без да 

добавя куки. Ако въведете положително число, посоката на куките ще бъде нагоре и наляво 

(като за долна армировка) за прави пръти и навътре за огънати. Ако въведете отрицателно 

число, посоката на куките ще бъде надолу и надясно (като за горна армировка) за прави пръти и 

навън за огънати. Резултатът от работата на командата, съответно при положителна и 

отрицателна дължина на куките е даден на схемата по-долу. 

 

Command: Ъгъл на куките (0°, 45°, 90°) <>: 

В скобите <> се изписва текущата стойност. Ако желаете да я използвате без промяна натиснете 

само Enter. 

Ако сте маркирали прътите предварително, куките се добавят в двата края на всички маркирани 

полилинии, след което командата приключва. Ако не сте, получавате покана 

Command: Изберете обект: 

Трябва да изберете полилиния с единично щракване на мишката върху нея, близо до края, в 

който искате да добавите кука. Така може да добавите кука само едностранно. Може да 

избирате последователно обекти докато не натиснете Esc или не щракнете в празно място в 

чертежа. Разпознават се само полилинии, начертани в слоя за армировка. Така се елиминира 

възможността да „повредите” други обекти, които не са армировъчни пръти. 

 Надписване на пръти  

Команда: BARTEXT, BTE 

Въвежда се информация за позиция, брой, 

тип, диаметър и стъпка на редене за 

маркираните пръти и се изчертават 

надписите и размерите на отделните прави 

участъци. Дължината се попълва 

автоматично. Програмата изчислява площта 

на армировката „As” и я показва горе в ляво 

на диалога.  

Информацията се записва в самата полилиния. Ако някое от полетата се остави празно за 

надписа се използват текущите данни от полилинията. С бутона „Изчисти” се изчистват всички 
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полета. Може да маркирате много пръти едновременно. При зареждане на диалога, се прочитат 

данните за всички пръти и се зареждат в съответните полета. Ако дадено свойство е еднакво за 

всички пръти, неговата стойност се попълва в полето, иначе полето остава празно. Ако искате 

само да обновите надписите без промяна, натиснете „Въведи”, без да променяте нищо. 

 

Ако желаете броят да се изчисли автоматично може да посочите дължината на зоната на редене 

на прътите  . Това става като натиснете „ Избери” и изберете първа и втора точка от 

чертежа. Дължината е равна на разстоянието между двете точки. Вместо точки може да 

изберете опцията „Object”. Тогава трябва да маркирате обект (зона, линия, полилиния и др.) и 

дължината на зоната се взима от обекта. Ако обектът е зона (Виж. „Означаване на зони на 

полагане”), тя се привързва към пръта и оттук нататък бройката на прътите се опреснява 

автоматично при промяна на дължината на зоната. Броят е равен на дължината/стъпката + 1. 

При промяна на стъпката броят също се преизчислява автоматично. Ако не желаете това, 

изключете бутона за зоната. 

Изберете „  Размери” за надписване на дължините на отделните участъци от пръта. Може да 

въведете мащабен фактор за размери и дължини. Например ако чертаете прът, който е увеличен 

двойно спрямо основния чертеж трябва да въведете мащаб „x0.5” за да получите 

действителните размери. 

С опцията „  Радиус” може да добавите автоматично закръгления в ъглите на прътите. По 

подразбиране се прилага стандартния радиус, но може да въведете и друга стойност. 

След попълване на информацията натиснете бутона „Въведи” за да се изчертаят надписите. С 

бутона „Копирай” може да изнесете пръта на друго място заедно с надписа. Това се използва 

при чертане на пръти в разрез или изглед на греди, колони и др. 

Надписите и зоните се привързват към съответните полилинии като се създават комплексни 

обекти „пръти”, всеки от които включва полилиния, надписи, размери и зона. Ако е избрана 

опцията „Динамични армировки” от настройките, обектите реагират автоматично на командите 

за редактиране на ZWCAD/AutoCAD (GRIP, STRETCH) и обновяват съответната информация. 

Например, при промяна на зоната, автоматично се преизчисляват бройките, а при промяна на 

размерите на пръта, автоматично се преизчислява дължината и се обновява надписа. При 

копиране с командите COPY, ARRAY и MIRROR, автоматично се създават нови комплексни обекти, 

копия на маркираните. 

 Предефиниране на размери 

Ако чертаете дълга стена в разрез като детайл и хоризонталната армировка ще се развива от 

кангал, обикновено се налага да я начертаете като къса линия, но да посочите цялата дължина. 
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Програмата ви дава възможност да пренапишете ръчно определени размери, което в 

последствие да се отрази на дължината на пръта при надписването и спецификацията. 

Размерите на отделните участъци на прътите са стандартни размерни линии. Редактирането им 

става с командата DDEDIT (съкратено ED). Стартирайте командата, кликнете върху избрания 

надпис и напишете новия размер. След това трябва да опресните надписа, за да се отрази в 

дължината. Опресняването може да стане с някоя от командите за редактиране, например 

STRETCH, при включени динамични обекти. Може да използвате и командата за надписване, но 

внимавайте: трябва да изключите опцията за размери. Ако не го направите, размерите ще се 

генерират повторно и ще загубите предефинирането. 

 Пръти с променлива дължина 

Чрез пренаписване на размерите, може да въвеждате пръти с променливи дължини. За целта, 

трябва да редактирате избраните размери с командата DDEDIT. Въвеждат се началния и краен 

размер, разделени с тире “−”, например “500−1000”. Може единият размер да е оригиналния, 

например “<>−1000” или “500−<>”, но могат да са пренаписани и двата. Вследствие на това се 

получава и променлива дължина на пръта в надписа и спецификацията. Общото тегло на 

прътите съответства на реалните дължини. 
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 Надписване на стремена  

Команда: LINKTEXT, LTE 

Има аналогично действие на горната команда, но се надписват само размерите за височина и 

ширина на стремето, а не всеки прав участък. Полилинията също така се маркира като стреме и 

това се отразява и при изобразяването в спецификацията. 

 Изчистване на данни за пръти  

Команда: BARCLEAR, BCL 

Изчиства всички данни от пръта и го превръща в обикновена полилиния, която няма да влезе в 

спецификацията. Изтрива и надписа, но оставя размерите. 

 Чертане на пръти  

Команда: BARDRAW, BD 

Изчертава прът с произволна форма като полилиния и показва диалога за надписване. 

Командата Ви позволява да въведете и странично отместване (Offset), равно на бетонното 

покритие. Така ще може да посочвате точките по ръба на бетона и да получите полилинията 

отместена навътре на съответното разстояние. 

След стартиране на командата се изписва покана да въведете първа точка. 

Command: Начална точка [Offset <>]:  

Ако въведете „O” може да посочите разстояние за странично отместване. В скобите <> е 

изписана текущата стойност. 

Command: Enter offset distance [Pick]< >: 

Напишете стойност или въведете „P” за да посочите разстоянието на чертежа. 

Command: Разстояние първа точка: 

Command: Разстояние втора точка: 

Когато стойността е положително число, отместването е от лявата страна, ако гледаме по 

посоката на чертане. Ако е отрицателно число, е съответно от дясната страна, както е показано 

на схемата: 

 

След въвеждане на отместването се връщате в началото на командата.  

Command: Начална точка [Offset <>]:  

Посочете първа точка от полилинията на чертежа 

Command: Следваща точка [Undo/Close]: 
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Посочете следваща точка и продължете така докато изчертаете полилинията. За край натиснете 

„Enter” или десен бутон на мишката. Линията се изчертава отместена на разстоянието Offset. 

След изчертаването се показва диалогът за надписване. 

 Вмъкване на пръти  

Команда: BARINSERT, BI 

Вмъква прът със стандартна форма в чертежа. След стартиране на командата се показва диалог: 

 

От хоризонталната лента изберете формата на пръта. Вляво се вижда схема на пръта с означени 

размери A - E. Изберете точка на вмъкване с помощта на радио бутоните  от схемата. В рамката 

„Размери” въведете стойностите A – E, както и бетонно покритие, радиус на закръгление и ъгъл 

на ротация в план. За да посочите даден размер директно от чертежа натиснете съответното 

бутонче . При въведено покритие може за удобство да посочвате по ръба на елемента. 

Покритието се приспада от посочените размери. 

За да изчертаете и надпис изберете „  Надписване”. За информация относно въвеждането на 

данните за надписване вижте „Надписване на пръти”. 

След въвеждане на всички данни, натиснете бутона „Вмъкни” и посочете точка на вмъкване. Ако 

за размера A е включено „  От чертежа” трябва да посочите и втора точка за края на пръта, а 

размерът A се ще бъде изчислен на база на разстоянието между посочените точки. Ако за 

„Ротация” е избрано „  Посочи на чертежа”, ъгълът на ротация се определя от взаимното 

положение на първата и втората точка. 

 Чертане в потребителска координатна система UCS 

Ако имате плоча или елемент с по-сложна геометрия, където армировката не е разположена 

ортогонално по X или по Y, може лесно да чертаете армировки завъртени под ъгъл като 

използвате потребителска координатна система UCS. Всички команди на Design Expert Plug-in 

поддържат потребителски координатни системи и резултатът от изпълнението им се 

осъществява в текущата координатна система.  
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Смяната на координатната система става с командата UCS: 

Command:  UCS 

Current UCS name:  NO NAME 

Specify origin of UCS or  

[Face/NAmed/OBject/Previous/View/World/3point/X/Y/Z/ZAxis] <World>: 

Трябва да посочите положението на новата координатна система по три точки или да изберете 

някоя от предлаганите опции. За да се върнете обратно, стартирайте повторно командата и 

изберете World. За повече информация, вижте документацията на ZWCAD или AutoCAD. Ако 

трябва да сменяте често координатната система, е добре да я запишете с име, след което може 

да я ползвате многократно. Записването става като извикате повторно командата UCS докато сте 

в потребителска координатна система. След това изберете NAmed , след това Save и напишете 

име. 

Command:  UCS 

Current UCS name:  NO NAME 

Specify origin of UCS or  

[Face/NAmed/OBject/Previous/View/World/3point/X/Y/Z/ZAxis] <World>: na 

Enter an option [Restore/Save/Delete/?]: s 

Enter name of the current UCS to save or [?]: UCS1 

Може да извикате лентата с бутони UCSII на екрана, откъдето да превключвате бързо между 

записаните координатни системи: 
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 Означаване на зони на полагане  

Команда: BARZONE, BZ 

Изчертава зоната на подреждане на пръта. След стартиране на командата, изберете първа и 

втора точка и маркирайте прът(и). Зоната се изчертава като размерна линия с обозначаване на 

местата на пресичане на избраните пръти с кръгчета. Бройките на прътите се преизчисляват 

автоматично. Зоната се привързва към прътите и при промяна на зоната бройките на 

съответните пръти се преизчислят автоматично. Това улеснява значително последващо нанасяне 

на промени в чертежите и намалява риска от грешки. 

 Единично отворено стреме  

Команда: LINKDRAW0, LD 

Чертае единично стреме с куки. След стартиране на командата се въвежда 

Първа точка [Cover<>/Radius<>/Hooks<>/Angle<>]: 

Чрез изписване съответно на „C” (Cover), „R” (Radius), „H” (Hooks) или „A” (Angle) може да 

смените стойностите за бетонно покритие, радиус на закръгление, дължина на куките или ъгъл 

на куките. Текущите стойности са дадени в скобите <>. Посочете първа и втора точка по 

границите на сечението. Бетонното покритие се приспада от посочената дължина. Стремето се 

изчертава и се показва диалогът за надписване. За да изнесете надписаното стреме извън 

сечението, изберете „Копирай” вместо „Въведи”. 

 Единично затворено стреме  

Команда: LINKDRAW1, SD 

Действието е аналогично на командата „Единично отворено стреме”, но чертае затворено 

стреме между два пръта. 

 Чертане на отворени стремена  

Команда: LINKDRAW2, LDO 

Действието е аналогично на командата „Единично отворено стреме”, но се посочват два 

срещуположни ъгъла на сечението 

 Чертане на затворени стремена  

Команда: LINKDRAW3, LDC 

Като „Чертане на отворени стремена”. 

 Двойно затворени стремена  

Команда: LINKDRAW4, LDD 

Като „Чертане на отворени стремена”. 

 Чертане на пръти в разрез  

Команда: BARSECTION, BS 
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Чертае последователност от кръгчета с даден радиус и стъпка по траектория, определена от 

посочените от потребителя точки. Командата изисква въвеждането на диаметър, стъпка и точки 

в следната последователност: 

Command: Диаметър <>: 

Command: Разстояние между прътите < > или [Count]: 

Ако изберете „C” (Count) може да въведете крайния брой, а разстоянието се получава от общата 

дължина и броят. 

Command: Въведете първа точка: 

Command: Следваща точка: 

Кръгчетата се изчертават за посочения участък. Може да продължите да въвеждате докато не 

натиснете „Esc” или десен бутон на мишката за край. 

 Пръти в разрез по обект  

Команда: BARDIVIDE, BD 

Чертае последователност от кръгчета с даден радиус и стъпка по траектория, определена от 

избраните от потребителя обекти. Командата протича в следната последователност: 

Command: Select Objects: 

Маркирайте желаните обекти и натиснете „Enter” или десен бутон за да продължите. Може да 

изберете множество обекти от тип линия (line), полилиния (polyline), дъга (arc) и кръг (circle). 

Command: Диаметър <>: 

Command: Разстояние между прътите <> или [Count]: 

 Спецификация на армировката  

Команда: BARSCHED, BSC 

Автоматично съставя и изчертава фигурна и 

обобщена спецификация за маркираните 

пръти. Чертежът трябва да е в cm. Прътите 

трябва да са изчертани в слоя, предвиден за 

армировки (виж. „Настройки”) като 

полилинии. На полилиниите трябва да са 

зададени данни с командата за надписване. 

След стартиране на командата трябва да 

изберете обекти. При маркирането всички 

обекти, които не отговарят на условията се 

филтрират. Може да прегледате чертежа за 

да се уверите, че в спецификацията ще 

влязат точно тези обекти, които трябва. 

След това натиснете „Enter” или десен 

бутон. 
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Програмата прочита данните и съставя спецификацията. При това, сравнява данните и ако има 

различни пръти с еднакви позиции Ви предлага да ги преномерира автоматично. Може даже 

изобщо да не слагате позиции докато чертаете и да използвате тази функция за ги номерирате 

автоматично. 

Появяват се таблици със подробна и обобщена спецификация. С бутона „Чертай” може да 

вмъкнете таблиците в избрана от Вас точка в чертежа. „Копирай” изпраща съдържанието в 

системния буфер „Clipboard”, откъдето може да се вмъкне в други приложения. „Запис CSV…” 

записва csv файл и го отваря с приложението по подразбиране, обикновено електронна таблица 

(например MS Excel). 

 Армиране на плоча  

Команда: PLATE, PLA  

Командата запълва контур с произволна форма с 

армировъчна мрежа с избран диаметър и стъпка на 

редене. Автоматично се разкрояват и изчертават 

всички необходими армировъчни пръти, определят 

се и се надписват дължините и бройките, и се 

изчертават зоните за подреждане. Контурът трябва 

да е затворена полилиния. С тази команда могат да 

се армират полета на гредови плочи, зони с 

усилители – горна армировка, контурът на 

безгредова или фундаментна плоча, частични зони 

в безгредови плочи, стени и др. Първо трябва да 

определите зоните за разполагане на армировката 

и да ги начертаете като контури. След стартиране на 

командата трябва да маркирате контурите, след 

което се показва диалог за настройки. 

Трябва да въведете номер на първата позиция, диаметър и стъпка на прътите, направление X/Y, 

Долна/Горна армировка, дебелина на плочата, бетонно покритие, дължина на закотвяне. Ако 

изберете „  Добави отляво/отдясно” прътите се удължават със закотвящата дължина зад 

границите на контура. Това се използва при полета на гредови плочи или при покриване на 

безгредови плочи, когато размерите на зоните следват точно диаграмата на необходимата 

армировка и не включват закотвянето. 

Може да изберете максимална дължина на прътите. Ако ширината на контура е по-голяма от 

максималната дължина, програмата снажда няколко пръта с посочената дължина на снаждане. 

Може да изберете „  Надписи” за да начертаете направо и надписите. За да се изчертаят и 

зоните за полагане на прътите, изберете „  Зони”, а за да се надпишат и размерите на прътите, 

изберете „  Размери”. Зоните обикновено не се изчертават при гредовите плочи, където 

армировката е разположена в цялото поле открай-докрай. Размерите на прътите не са 

необходими, когато прътите са прави, тъй като са равни на дължините, които вече са надписани 

в етикетите. 
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 Обрамчване на отвори  

Команда: HOLE, HO 

Изчертава детайл за обрамчване на малки 

правоъгълни отвори. Трябва да посочите двата 

срещуположни ъгъла на отвора - 

Command: Първа точка [Object]: 

Command: Втора точка: 

Ако изберете „O” (Object) може да маркирате контура 

на отвора, който трябва да е затворена полилиния. 

Показва се диалог с настройки. Закотвянето се мери след ръба на отвора.  

 Оразмеряване и изчертаване на греди  

Команда: BEAM, BE 

Извиква модулът BeamExpert.exe. За информация вижте Beam Expert.pdf. 

 Изчертаване на колони 

Команда: COLUMN, CL 

Извиква модулът ColumnExpert.exe. За информация вижте Column Expert.pdf. 

 Изчертаване на шайби 

Команда: SHEARWALL, SW 

Извиква модулът ShearWallExpert.exe. 

 Оразмеряване и изчертаване на фундаменти 

Команда: PAD   

Извиква модулът PadExpert.exe. За информация вижте Pad Expert.pdf. 

 Оразмеряване и изчертаване на стълби 

Команда: STAIR, STA 

Извиква модулът Stair Expert.exe. 

 Включи групи  

PICKSTYLE 1, Ctrl+Shift+A 

Обектите, с които са изчертани армировъчните пръти (полилиния, надпис, размери, зона) са 

обединени в групи. Ако групите са включени, при маркиране на който и да е от обектите, се 

маркират и останалите, принадлежащи на същия прът. Това прави маркирането удобно, когато 

чертежът е претрупан или прътите се застъпват с други. Може да го използвате, когато желаете 

file:///C:/DesignExpert/Beam%20Expert.pdf
file:///C:/DesignExpert/Column%20Expert.pdf
file:///C:/DesignExpert/Pad%20Expert.pdf
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да преместите или копирате целия прът с всички прилежащи обекти или по-голяма част от 

чертежа. 

 Изключи групи 

PICKSTYLE 0, Ctrl+Shift+A 

Когато изключите групите, може да маркирате и редактирате отделните обекти самостоятелно. 

Удобно, е когато искате да разместите само надписа или зоната спрямо останалите обекти за да 

подредите чертежа. 
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 Стоманени конструкции 

 

 Чертане на осови линии 

Команда: GRIDLINE, GRL 

Командата изчертава група от последователни конструктивни оси. Номерата (буквите) на осите 

нарастват автоматично. Осите може да са ортогонални или под ъгъл. Може да има различни 

разстояния между осите, но ако имате оси през равни разстояния може да изчертаете всички 

оси наведнъж като посочите и бройката. Командата се изпълнява в следната последователност: 

Command: Първа точка: 

Command: Втора точка: 

Посочете началната и крайна точка на първата ос. Не е задължително линията да е ортогонална, 

но всички следващи оси, изчертани с тази команда, ще бъдат успоредни на първата. Ако имате 

няколко системи от оси под различни направления, трябва просто да стартирате командата 

няколко пъти, по един за всяко направление. Може да изчертаете и отделна ос. 

Command: Удължение в краищата <>: 

Въведете разстоянието, с което оста ще се удължи извън въведените точки. В скобите <> е 

посочено последното въведено разстояние по подразбиране. За да го използвате, натиснете 

Enter, без да пишете нищо. 

Command: Име на ос или "0" за край <1>: 

Въведете цифрово, буквено или смесено означаване на оста. Може да използвате всякакви 

символи. Ако оста е начертана по направление по-близко до Y, програмата автоматично 

предлага цифрова номерация, която се увеличава с единица за всяка следваща ос. Ако оста е с 

направление по-близко до X, номерацията започва от „A” и се увеличава по реда на азбуката. 

Ако искате да смените стойността по подразбиране, въведете нова стойност и натиснете Enter. 

Command: Разстояние до следващата ос (L or n*L) <>: 

Въведете разстоянието до следващата ос. В скобите <> е посочено последното въведено 

разстояние по подразбиране. Ако имате няколко оси с последователна номерация и през 

еднакви разстояния, въведете брой и разстояние във формат n*L. Например, ако имате 4 оси 

през 6000 mm, въведете 4*6000. 

Command: Име на ос или "0" за край <2>: 

Въведете името на следващата ос, или натиснете Enter за да приемете предложената стойност в 

скобите <>. Командата продължава да чертае оси в същата последователност, докато не 

въведете 0 за име на ос или не натиснете Esc. 
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 Чертане на коти 

Команда: LEVEL, LVL 

Командата изчертава последователно коти в разрез като изчислява автоматично стойността на 

всяка кота спрямо посоченото нулево ниво. Може да избирате между различни символи за кота 

като отидете първо на командата за настройки. Командата се изпълнява в следната 

последователност: 

Command: Направление [X/Y] <Y>: 

Един разрез може да е обърнат вертикално или хоризонтално. Ако е обърнат хоризонтално, 

изберете X, а ако е обърнат вертикално – Y. Ако разрезът е обърнат по X, котите ще нарастват 

отдясно наляво. 

Command: Посочете базова точка на ниво нула: 

Изберете точка, която е разположена на ниво 0.00 и по линията, където искате да се подредят  

котите. 

Command: Точка от разреза: 

Последователно посочете точки върху разреза. Означенията за коти се вмъкват като блокове с 

атрибути, а стойностите се изчисляват и надписват автоматично. Котите се подреждат една над 

друга, по вертикална линия, започваща от базовата точка. 

 Изчертаване на стоманени елементи 

Команда: STEELDRAW, STL  

Командата е предназначена за изчертаване на стоманени елементи. 
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Изберете тип на сечението от лентата с бутони. 

В списъка вляво се зареждат стандартни сечения, от които може да си изберете. Данните за 

профилите се намират в съответните текстови файлове в папката „.\ZWCAD\SteelShapes\”. Може 

да ги отворите с MS Excel и да добавяте профили като спазвате дадения формат. 

В полето „Сечение” се попълва името на профила, но може да задавате и друга информация – 

номер на елемента, означение, марка и др. 

Може да зададете и материал. Списъкът с материали се намира във файла 

„.\ZWCAD\Materials.txt”. Ако профилът е нестандартен може да попълните съответните размери, 

съгласно схемата вдясно. Може да изчертаете профилът като „Сечение”, „Изглед” (отстрани), 

„План” (отгоре) или „3D”. За сечение ще трябва да посочите точка на вмъкване, а за изглед и 

план – две точки в равнината XY, определящи оста. За 3D трябва да посочите две точки в 

пространството. Ако имате вертикална колона може да попълните височината на колоната в 

полето „H =”. Тогава трябва да посочите само точката в основата на колоната, а тя ще се изчертае 

със съответната височина. Червената точка на схемата обозначава точката или оста на 

привързване, която ще трябва да изчертаете при въвеждането. Профилът ще бъде разположен 

спрямо нея така, както е показано на схемата. С бутоните ,  може да обръщате сечението 

огледално съответно спрямо вертикалната и хоризонталната ос. За профил в сечение или 3D 

колона може да посочите ъгъл на ротация. Ако е включено „  Посочи”, ъгълът се задава в 

момента на въвеждане, чрез посочване върху чертежа. За да преминете към изчертаването 

натиснете „Чертай”. Сечението се изчертава като затворена полилиния, изглед и план като 

успоредни скрити и видими линии, съответстващи на ръбовете на профила. В 3D профилът се 

изчертава като Solid. Изчертава се осовата линия, която има важна роля – в нея се записват 

данните за елемента. На базата на тези данни работят всички останали команди. При копиране 

на оста се копират и данните, след което се пречертават и контурите на елемента. 

 Чертане в потребителска координатна система UCS 

За да чертаете по-лесно конструкции, които не са ортогонални, може да ползвате потребителска 

координатна система UCS. Тя се поддържа от всички команди за чертане на стоманени 

конструкции на Design Expert Plug-in. Начинът на работа е описан по-горе в настоящото 

ръководство в модула за чертане на армировки. По-подробни указания може да намерите в 

документацията на съответната CAD система – AutoCAD или ZWCAD+. 

 Въвеждане на стоманени елементи 

Команда: STEELINPUT, STI 

Може да начертаете предварително осите като линии в съответния слой (виж „Настройки”). 

След това може да използвате командата за да зададете данни за сечение и материал да ги 

преобразувате в елементи, изчертани в изглед, план или 3D.  

С тази команда може да промените и вече зададени профили и да ги пречертаете с новото 

сечение. След стартиране на командата трябва да маркирате осите на елементите и да 

натиснете „Enter” или десен бутон на мишката. Въвеждането на данните става в същия диалог 

като при „Изчертаване на стоманени елементи”. Когато редактирате няколко елемента 

едновременно, може да избирате кои от данните да бъдат променени и кои да останат 

непроменени. Това става като изберете опцията пред съответното поле за попълване. 

file:///C:/DesignExpert/ZWCAD/SteelShapes/
file:///C:/DesignExpert/ZWCAD/Materials.txt
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Може да начертаете предварително осова схема в 3D, да я прехвърлите в програма за статико 

динамичен анализ, след което да въведете получените сечения. С помощта на описаните по-

долу команди може да генерирате автоматично планове и разрези на конструкцията и да 

съставите спецификация на елементите. 

 Сечения на стоманени елементи 

Команда: STEELSECTION, STS 

Изчертава разрезите на стоманени елементи от 2D чертеж. След стартиране на командата 

посочете първа и втора точка на разреза така, че да пресича желаните елементи. По дължина на 

разреза се изчертават сеченията на пресечените елементи. 

 Вертикални разрези и изгледи 

Команда: STEELVIEW, STV 

Автоматично генерира вертикални разрези на конструкцията от 3D чертеж. След стартиране на 

командата получавате покана за посочване на две точки. Елементите, които желаете да се 

изчертаят в изглед трябва да попадат изцяло в прозореца, определен от двете точки. След това 

посочете точка на вмъкване от лявата или дясната страна. Елементите, пресечени от прозореца 

от срещуположната страна на точката на вмъкване се изчертават в разрез. 

 Пречертаване 2D/3D 

Команда: STEELUPDATE, SU 

Автоматично пречертава избрани елементи, на които са зададени данни за сечения. Ако 

елементите са изчертани в 3D, чертежът се преобразува в 2D като всички координати z се 

зануляват. Това може да се използва за генериране на 2D планове от 3D модели. Ако желаете 

може да извадите 2D план на даден етаж. Копирайте елементите от етажа с прилежащите 

колони встрани и стартирайте командата. 

 Надписване на стоманени елементи 

Команда: STEELTEXT, STT 

С командата може автоматично да генерирате надписи на елементите, които да съдържат данни 

за елементите. Надписът може да бъде във вид на текст или може да използвате блокове за 

надписване. Вида на надписа се избира от опцията „Блок за надписи“ в настройките на Plug-in-а. 

Ако полето „Блок за надписи“ е празно, надписването ще се извършва с текст. За да надписвате 

с блокове, трябва да изберете съответното име на блока. Блокът може да съдържа всякакви 

обекти и атрибути в които да бъдат записани данните. Атрибутите се създават с командата 

ATTDEF (съкратено ATT). 
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За да може програмата да разбере кои данни къде да бъдат записани, трябва да използвате 

точно определени имена за атрибутите. Те се попълват в полето “Tag”, както следва: 

 M – номер на марката на елемента; 

 P – номер на позицията; 

 S – име на напречното сечение; 

 L – дължина на елемента. 

Блокът може да включва всички изброени по-горе атрибути или само някои от тях. Може да 

няма и нито един атрибут, при което командата за надписване просто ще постави по един блок 

до всеки елемент. Може да има и други атрибути освен описаните, но на тях няма да бъдат 

задавани стойности автоматично. 

Създаването на блока става с командата BLOCK (съкратено B). След това трябва да въведете име, 

да посочите базова точка и да изберете обекти. 

 

За да получите възможно най-добър резултат, блоковете трябва да отговарят на следните 

изисквания: 

 Блокът да бъде изчертан като за мащаб 1:1. Височината на буквите да бъде такава, 

каквато трябва да излезе след отпечатване, например 2.5 mm. След вмъкване, 

програмата автоматично ще го преоразмери за избрания мащаб. 
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 Да бъде ориентиран хоризонтално по направление X. След вмъкване, блокът ще бъде 

завъртян автоматично по направление на елемента. 

 Обектите, предназначени за блока да бъдат изчертани в слой “0”. При надписване, 

блокът ще бъде вмъкнат в съответния слой за надписи. Ако обектите са изчертани в слой 

“0”, те винаги ще приемат слоя на блока, иначе ще си останат в предварително 

избраните слоеве. 

 Точката на вмъкване на блока “Base point” да бъде на известно разстояние под обектите. 

Така, при вмъкване няма да се получи застъпване между надписа и елемента. 

След стартиране на командата за надписване, трябва да маркирате съответните обекти. 

Резултатът от работата на командата с блок ще изглежда както на схемата: 

 

След редактиране на елемента с командата за въвеждане на данни от Plug-in-а, надписът се 

обновява автоматично. Ако редактирате елемента с командите на AutoCAD (ZWCAD+), например 

STRETCH и промените дължината, надписът няма да се обнови. Това може да направите, като 

стартирате след това командата за надписване. 

 Спецификация на стоманени елементи 

Команда: STEELBOM, STB  

Автоматично съставя и изчертава спецификация 

на стоманените елементи, създадени с 

програмата. Чертежът трябва да е в mm. След 

стартиране на командата маркирайте осите на 

елементите. Показва се таблица с изчислените 

количества. С бутона „Чертай” може да 

вмъкнете таблиците в избрана от Вас точка в 

чертежа. „Копирай” изпраща съдържанието в 

системния буфер „Clipboard”, откъдето може да 

се вмъкне в други приложения. „Запис CSV…” 

записва csv файл и го отваря с приложението по 

подразбиране, обикновено електронна таблица 

(например MS Excel). 

Може да съставите спецификацията от 2D или 

3D чертеж. Изчертайте с програмата 2D сечения 

не влизат в спецификацията, а само профилите, 

които са изчертани като елементи с оси. 
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