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ДДееййссттввиияя  сс  ппллъъттннии  ттееллаа    
(Solid Element Operations) 
Конструктивните елементи могат да взаимодействат помежду си чрез 

Булевите операции събиране, изваждане и пресичане, с които се създават обемни 
тела със сложни форми. В този случай конструктивните елементи се третират като 
плътни обемни тела, от които се формират новите обекти. 

Командите за извършване на действията с плътни обекти се избира от меню 
Design/Solid Element Operations… (Фиг.1). 

Фиг.1. Команда за операции с твърди тела 

Резултатът от извършваните действия е асоциативен – чрез промяна на 
образуващите елементи, се променят формираните в резултат на извършените 
действия обекти. 

Изходни обекти 
При извършване на действия с плътни тела са необходими два типа елементи, 

имащи различна роля при формиране на новия обект (Фиг.2): 
- Target (Цел - обект на действието) е елементът, чиято форма се променя, 

за да се получи новото тяло; 
- Operator (Оператор) е елемент, който взаимодейства с изходния обект, 

променяйки формата му. 
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Фиг. 2.   Роля на елементите, участващи в булевата операция: 
а –  Обект на операцията – наклонена стена (Target) и оператори (Operators) – 

наклонени колони; 
б –  Обекта след извършване на действието изваждане с екструдеране нагоре 

(Subtraction with upwards extrusion); 
в –  Резултат от операцията при включване на статус Wireframe   
  (всички ръбове видими) за слоя на операторите 
г – Скриване на слоя, съдържащ операторите 

Един оператор може да бъде използван при повече обекти на действието, 
както и да бъде едновременно оператор и обект. 

Промяната на оператора или обекта на действието водят до промяна на 
резултата от булевата операция.  

При желание за фиксиране на резултата от извършваните действия с плътни 
тела, полученото тяло с по-сложна геометрия може да бъде конвертирано в Морф 
или  записано като библиотечен обект. 

Библиотеката ArchiCAD Library (Basic Library/ Special Constructions/ Basic 
Shapes) съдържа набор от елементарни обемни тела, подходящи за комбиниране 
чрез Булеви  операции (Фиг.3). От тях могат да бъдат получени сложни елементи, 
които да бъдат използвани директно в контекста на модела или записани като 
библиотечни обекти. 

 
Фиг. 3.  Подраздел с обемни примитиви Basic Shapes от библиотеката на ArchiCAD  
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Видове действия с плътни тела 
Предвидени са пет вида действия между участващите обекти (Фиг.4). Те се 

избират от диалоговия прозорец на командата Solid Element Operations… (Действия 
с плътни тела...). 
 

 
Фиг.4.  Избор на тип действие между плътни тела от диалоговия прозорец на 

командата Solid Element Operations… (Действия с плътни тела...) 

 
а  б в г д  

Фиг.5. Видове действия между плътни тела: 
а – изходни тела и събиране (Addition); 
б – изваждане на тела (Subtraction); 
в – изваждане с екструдиране нагоре(Subtraction with upward extrusion); 
г – изваждане с екструдиране надолу (Subtraction with downward extrusion); 
д – пресичане(Intersection) 

Изгледите в подточки б, в, г и д на показания по-горе пример са получени при 
изключена видимост на слоя, в който са разположени операторите. 

Действията предизвикват следните съчетания между участващите обекти 
(Фиг.5): 

- Subtraction (Изваждане), при което от обекта на действието се изваждат 
избраните оператори; 

- Subtraction with upwards extrusion (Изваждане с екструдиране нагоре), при 
което от обекта на действието (Target) се изважда обемът, образуван от 
екструдирането (движението) на оператора нагоре до края на обектът на действие; 

- Subtraction with downwards extrusion (Изваждане с екструдиране надолу), 
при което от обекта на действието се изважда обемът, образуван от движението на 
оператора надолу до края на обектът на действие; 

- Intersection (Пресичане), при което остава общата част от обекта и оператора; 
- Addition (Събиране), при което към обекта на действие се добавя обема на 

оператора. 
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Извършване на действия с плътни тела 
За извършване на действия с плътни тела се използва командата Solid Element 

Operations… (Действия с плътни тела...) от меню Design (Дизайн).  

Палитрата съдържа две групи команди (Фиг.6): 
- New Operations (Нови операции), служещи за избор на обекти на действие и 

оператори и извършване на нови операции между тях; 
- Maintain Operations (Поддръжка на операции), съдържаща команди за 

проверка и анулиране на извършени операции между плътни тела. 

 

Фиг.6.  Основни групи настройки на командата Solid Element Operations… (Действия с 
плътни тела...) 

След отварянето на палитрата, тя остава отворена в процеса на изпълнение на 
последователните команди. 

 
Фиг. 7. Съдържание на панела New Operation (Нова операция) 

Операции с плътни тела могат да бъдат извършени както при работа в план, 
така и в 3D Прозореца.  

Извършването на операции с плътни тела се реализира при следните 
последователни действия: 

- избор в чертежа на елемент или елементи, които ще изпълняват ролята на 
обекти на действие (Target); 
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- кликване върху бутона в палитрата Get Target Elements (Избери обекти за 
операция). В резултат, в текстовата зона под бутона се отчита броя на избраните 
елементи; 

- избор в чертежа на елементите, които ще изпълняват ролята на оператори; 
- кликване върху бутона в палитрата Get Operator Elements (Избери 

оператори). В резултат, в текстовата зона под бутона се отчита броя на избраните 
елементи-оператори; 

- избор от палитрата на желаната операция; 
- кликване върху бутона Execute (Изпълни), което реализира посочената 

операция между избраните обекти и оператори. 

Бутоните за проверка на избраните обекти и оператори се намират вдясно от 
информационните текстови зони (Фиг.8).  

 
Фиг. 8.  Бутони за проверка на набора от обекти и оператори 

Проверката на направените селекции се извършва чрез кликване върху 
съответния бутон. Това води до маркиране в чертежа на елементите, формиращи 
набора на обекти или оператори за действие. 

При избор на елементите за обект или оператор на действието в 3D Прозореца 
е възможно да бъдат посочени такива, които принадлежат на различни етажи. В този 
случай, при проверка в чертежа в план излиза предупредително съобщение, 
информиращо, че има обекти от набора, които принадлежат на други етажи.  

Възможно е избраните обекти и оператори за предвиденото действие да бъдат 
в различни прозорци или в различни етажи при избор в план. 

Повторно избиране на бутоните Get … Elements при маркирани други обекти, 
води до замяна на предходната селекция с новоизбраните елементи.  

При необходимост от отказ от направена селекция за обекти или оператори, 
се щраква върху съответния бутон Get … Elements при отсъствие на маркирани 
елементи. 

Чрез двата кръгли бутона в долната част на панела за нова операция се 
определят атрибутите на новополучените повърхнини от обекта на действие:  
цвят на контура и материал.  

Възможни са две решения: 
- приемане на атрибутите на оператора; 
- използване на собствените атрибути.  

Поддръжка  на действия с плътни тела 
Долният панел на палитрата Edit Target and Operators (Редактирай обекти и 

оператори) (Фиг.9) служи за поддръжка на извършените операции между плътни 

бутон за проверка на набора 
от обекти за действие 

бутон за проверка на набора 
от оператори 

6 
 



тела. Чрез средствата, включени в панела, се извършва проверка и анулиране на 
извършени операции. 

 
Фиг.9. Съдържание на панела Maintain Operations (Поддръжка на операции) 

Чрез горните два бутона от панела, към избраните за редактиране елементи 
могат да бъдат добавени свързаните с тях чрез Булеви  операции обекти. По този 
начин, планираното редактиране на избраните обекти (например, преместване) се 
извършва без нарушаване на връзките, създадени при операциите между тях. 

С цел запазване на връзките между елементите, участващи в булева операция, 
може да бъде използвано групиране. 

Трите бутона в долната част на панела Maintain Operations служат за анулиране 
на извършени операции между плътни тела. Те могат да бъдат използвани само при 
наличие на предварително маркирани обекти в проекта.  

Използването им води до анулиране на следните операции: 
- бутонът Clear All Targets (Анулирай всички обекти на действие) анулира 

операциите на всички избрани оператори върху техните обекти, върху които са 
извършени Булеви  операции; 

- бутонът Clear All Operators (Всички оператори) анулира операциите на 
избраните обекти на действие с всички оператори, действащи върху тях; 

- бутонът Clear Common Operations (Анулирай общи операции) анулира всички 
операции на избраните елементи помежду им, в които те са обекти на действие или 
оператори. От друга страна, не се променят операциите, които свързват избраните 
елементи с неизбрани оператори или обекти на действие.  

Важна особеност на връзката между обекта на въздействие (Target) и 
операторите е, че тя се запазва и при промяна на операторите (например, при 
преместване, изтриване, промяна на свойствата и т.н.) се актуализира 
автоматично (Фиг. 10). 
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Фиг.10 . Промяна на размерите и разположението на оператор (а) и резултат след 

автоматичното актуализиране (б)и изключване видимостта на слоя на операторите (в) 

Конвертиране на резултата от Булеви  операции в Морф 
Конвертирането на получения резултат от операцията върху обекта на 

въздействие го превръща в Морф (Фиг.11), при което се запазва получената форма 
без съхранение на връзката с операторите. При тяхна промяна обектът (Target) 
остава непроменен. 
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Фиг.11. Конвертиране на обекта (Target) в Морф 

Един и същи обект може да бъде подложен на последователно моделиране с 
Булеви операции с различни оператори до постигане на желаната форма. 

При възможност за многократно приложение, обектът може да бъде записан 
като библиотечен обект с командата от меню File/Libraries and Objects/Save Selection 
as…/ Object…  (Файл/Библиотеки и обекти/Запиши селекция като…/Обект… 

Ограничения при използване на Булеви  операции 
При извършване на Булеви  операции между конструктивните елементи трябва 

да се имат предвид зададените за тях приоритети на 3D пресичане. 
При извършване на операции между греди, операторът трябва да има най-

малко същия приоритет на 3D пресичане, както обектът на действие. Ако 
приоритетът на оператора е по-нисък, извършваното действие не дава резултат. 

Пример: Подзиждане на стълба 

Първоначално стените, с които ще се подзижда стълбата, са с по-голяма 
височина. Те са изчертани по външния контур на стълбата. Следва избор на 
командата Solid Element Operations… (Действия с плътни тела...) от меню Design 
(Дизайн). За избраните стени по контура на стълбата се кликва бутона Get Target 
Elements (Избери обекти за операция). Следва селекция на стълбата и избор чрез 
бутона Get Operator Elements (Избери оператори). Избира се тип на операцията 
Subtraction with upwords extrusion (Изваждане с екструдиране нагоре) и тя се 
привежда в изпълнение с бутона Execute (Изпълни). Крайният резултат е премахване 
на частта от стените над долната повърхнина на стълбата (Фиг.12). 
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Фиг.12.   Подзиждане на стълба:  последователен избор на Target Elements (Обекти 

на операцията) и Operators (Оператори), тип на операцията – Subtraction with upwords 
extrusion (Изваждане с екструдиране нагоре) (а) и резултат след изпълнение – бутон 
Execute (Изпълни) (б) 
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