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ССТТЪЪЛЛББАА  ((SSTTAAIIRR))  

■ Общо описание 
Обектът Стълба (Stair Tool) в ArchiCAD е сложна структура, представляваща система от 

елементи. Това са елементите на стъпалата и на конструкцията. Те са GDL обекти и могат да 
бъдат модифицирани съобразно изискванията на локалната практика и конкретното 
приложение. В режим “Edit” (подобно на обекта Curtain Wall) се извършва редактиране на 
параметрите на стълбата. 

 
Фиг.1. Елементи на стълбата - терминология 

Техниката на изчертаване е подобна на тази на обекта Стена и метода Полилиния 
(Polyline) – поредица от последователни сегменти, при последователност и геометрия, 
избрани от подвижната палитра, обслужваща чертането в този режим. При това, ArchiCAD 
предупреждава за грешки в процеса на изчертаване и предлага възможни варианти за 
решаване на проблема. 

Настройки и създаване на Стълба 
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В диалоговия прозорец за задаване на настройките на Стълба (Фиг.2), в дървовидното 
меню в лявата част се избира желаната група настройки на стълбата и нейните елементи, 
които се отварят в дясната част на диалоговия прозорец.   

   
Фиг.2. Избор на групата настройки за стълбата и елементите й  

Изборът на конструкция на стълбата се извършва при активна опция Structure 
(Конструкция) от дървовидното меню вляво (Фиг. ) 

 
Фиг.2. Избор на групата настройки за стълбата и елементите й  

Има четири основни вида конструкции за стълбищното рамо: монолитна, с носеща 
греда, конзолна, с носещи страници (Фиг. ): 

3 

 



   
 а б в г 
Фиг.1. Конструктивни видове стълби: монолитна (а), с носеща греда (б); конзолна (в), носещи страници (г) 

Междинната площадка, при наличие на такава, има същите четири конструктивни 
варианта. Конструктивните варианти на стълбищното рамо и междинната площадка могат да 
бъдат избирани индивидуално и да притежават индивидуално зададени размери, 
материали, 2D изглед.  

Основни геометрични параметри на стълбата като цяло се задават в диалоговия 
прозорец Geometry and Positioning (Геометрия и позициониране). Конструирането на 
стълбата се извършва с отчитане на 2 принципа:  

- Взаимна обвързаност на геометричните параметри на стълбата и нейните елементи. 
При въвеждане на стойност за даден параметър, автоматично се преизчисляват и променят 
други параметри, между които има пряка зависимост. Така например, при фиксирана обща 
височина на стълбата,равна на разликата в нивата на свързваните етажи, определящ се 
явява или броят стъпала или височината на едно стъпалото. 

-  Използване на диапазон от зададени допустими стойности (Rules and Standards), в 
рамките на които могат да варират размерите на елементите на стълбата. Така например, 
при определянето на размерите ширина (G - Going) и височина (R - Riser) на стъпалото  се 
отчита изискването за ергономичност, зададено с формулата 2R+G=60 ÷ 65см.  

Предвидени са 2 начина за задаване на основните размери на стълбата:  

- При фиксирана ширина на стъпалото (Фиг. ,а); 

- При плаваща ширина на стъпалото (Фиг. ,б) 

а    б  
Фиг. . Опции за задаване на размерите на основни елементи на стълбата: при фиксирана (а) и 

при плаваща (б) ширина на стъпалото 
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Връзката между рамената се извършва чрез междинна  площадка или  скосени стъпала 
в няколко варианта (Фиг. ): 

 
Фиг.  . Избор на свързване с площадка 

 
Фиг.  .  Разновидности на варианта на свързване с еднакъв ъгъл на скосени стъпала  

Фиг.  .  Разновидности на варианта на свързване със скосени стъпала 

две точки 
спомагателна ходова линия 

една точка 

основни линии 
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 Фиг. . Варианти със скосени стъпала: основни линии (а), две точки (б), спомагателна ходова линия (в) 

При решение със скосени стъпала може да бъде избрано положението на ходовата 
линия (Фиг. ): 

  

Фиг. . Избор на положение на ходовата линия. 
Начинът за свързване на стълбата с двата прилежащи етажа се задава чрез избор на 

решение за първото и последното стъпало:  
- Първо стъпало на нивото/над нивото на долния под (Фиг. ,а); 
- Последно стъпало на нивото/под нивото на горния под (Фиг. ,б) 

       

 а  б   
Фиг. . Решение на връзката с долния (а) и горния под (б)   

Подобно на изчертаването на стена, създаването на стълба се извършва чрез базова 
линия (baseline). Подобен е и контролът за положението на базовата линия по отношение на 
създавания обект (Фиг. ).  

 

 

Фиг. . Избор на положението на базовата линия 

Позициониране на стълбата 

Задаването на височината и позиционирането на стълбата може да бъде извършено по 
три начина: 

- Привързване на долния и горния край на стълбата към нивата на прилежащите етажи, 
което позволява автоматична промяна на височината при промяна на нивата на етажите 
(Linked - Фиг. , а); 

- Без привързване към нивата на етажите – стълба със зададена фиксирана височина и 
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ниво на основата (Not Linked - Фиг. , б); 
- Гъвкаво (Flexible) - достъпно преди започване на въвеждането на стълбище (не за 

съществуващо стълбище). Стълбището не е свързано и височината на стълбата не е 
определена; това зависи от изчертаването. Например, при създаване на Стълба с фиксирана 
височина на стъпалото и брой, зададен при изчертаването. 

           
 а  б в 
Фиг. . Позициониране и определяне на височината на стълбата 

Правила и стандарти (Rules & Standards) 

Конструирането на стълби в ArchiCAD се базира на система от правила и зададени 
допустими стойности (Rules and Standards), в рамките на които могат да варират размерите 
на елементите на стълбата.   Те са зададени и могат да бъдат редактирани в панела „Rules & 
Standards”. Той има два раздела: Treads & Risers и Walking Line Calculation & Symbol. 

Настройките за правила и стандарти са част от файла ARCHICAD 21 Template  и са 
достъпни за показване/скриване чрез панела Stair Rules & Standards от меню 
Options/Preferences (Опции> Предпочитания>). Това дава възможност за отчитане на 
фирмени/ регионални особености в настройките за стълби.  

 
Фиг. . Контрол на видимостта на правилата за стълби  
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Чрез  иконите за видимост (Visibility) могат да се покажат или скрият някои правила за 
конкретния проект. При изключена видимост съответната опция отсъства от панела 
"Правила и стандарти" на "Настройки на стълби", при условие че правилото не се използва. 

Допустимите стойности сса зададени и могат да се редактират от панела Rules & 
Standards (Фиг. ). 

 
Фиг. . Панел Rules & Standards (Правила & Стандарти) 

При генериране на грешка при конструирането на стълбата, несъответствие със 
зададените правила и стандарти, автоматично се появява  помощ с вариантни предложения 
за решение на възникналия проблем (Фиг. ). 

 
Фиг. . Автоматична помощ за решаване на грешен параметър на стълбата (Solver) 
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Създаване на стълба 

Изчертаването на стълба е подобно на това на полилиния и стена. От Информационния 
прозорец се избира ориентацията на стълбата спрямо базовата линия. 

 

Фиг. . Избор на привързване на стълбата към базовата линия 

Основните начини за позициониране на референтната линия са: ляво подравняване, 
дясно позициониране и  центрирано. Възможно е задаване на отместване на базовата линия 
при избрано ляво или дясно подравняване. Зададеното отстояние  на базовата линия може 
да бъде и със знак минус, при което се сменя посоката на отместване. 

Посоката на чертане може по избор да съвпада с посоката нагоре или надолу на 
стълбата. Съответният избор се извършва от Информационния прозорец (Фиг. ). 

 
Фиг. . Избор на посоката на чертане от сектора Input Method на Инфо прозореца. 

В същия сектор на Информационния прозорец е включването на парапет от някоя или 
от двете страни на стълбата (Фиг. ). 

  

Фиг. . Включване на парапети при изчертаване на стълбата 

Самият процес на чертане се управлява от плаващата палитра, в която освен опциите за 
чертане на полилиния, присъства и избор на вариантите на стълбата. 

  
Фиг. . Съдържание на подвижната палитра при изчертаване на стълба 

9 

 



При включена координатна палитра (Tracker) в нея са достъпни за въвеждане основни 
параметри на стълбата. Влизане в палитрата – с клавиша TAB или D (Distance), A (Angle), а при 
формат с правоъгълни координати X и Y (Фиг. ).  

 

Фиг. . Изчертаване на стълба  

Редактиране на стълбата 

Използват се два метода за редактиране: 
- графично редактиране; 
- редактиране в режим EDIT. 

● Графично редактиране на геометрията на стълбата 

Извършва се при работа в план с мишката при използване на опциите от плаващата 
палитра за редактиране. Предвидени са следните варианти на редактиране: 

- Пренареждане на стъпалата в рамената при двураменна стълба, което води до 
промяна на броя им в отделните рамена при запазване на общия им брой и височина на 
стълбата. Опцията е достъпна от палитрата за редактиране, отворена при кликване върху 
началната или крайната точка на базовата линия на предварително избраната стълба (Фиг. ). 

 
Фиг. . Пренареждане на стъпалата в рамената на стълбата 

- Редактиране на базовата линия на стълбата 
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Включване на видимостта на базовата линия, с оглед  визуалния контрол при нейното 
редактиране, се извършва с командата   View > On-Screen View Options >  Stair Baselines 
(Фиг. ). 

 

Фиг. . Включване на видимостта на базовата линия на стълбата 

   
Фиг. Редактиране на стълбата чрез базовата линия 

- Продължаване на стълбата 

Продължаване на стълбата се извършва с включване на бутона от палитрата за 
редактиране, отворена при кликване върху крайна точка на базовата линия и изчертаване на 
добавените сегменти (Фиг. ). 

    
а  б 

   

  

в  г 

Фиг. . Последователни действия при продължаване на стълба 
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- Редактиране на контура на стълбата 

 Редактирането на контура на стълбата, водещо до промени в нейната форма, се 
извършва както при редактиране на полигон – с помощта на палитрата за редактиране. 
Необходимо е да се уверим, че се редактира контура (Boundary), а не базовата линия на 
стълбата (Baseline). При предварителна селекция - поставяне на курсора върху контура (без 
кликване с мишката), с клавиша TAB в появилия се прозорец с информация се редува 
изборът на базовата линия и контура (Фиг. ). 

    

  

Фиг. . Редактиране на контура (Boundary) на стълбата 

- Скриване/показване на сегмент от контура на стълбата между два възела 

 Това действие се извършва с помощта на 
съответната опция от палитрата за редактиране 
(Фиг. ).  

Фиг. . Показване/скриване на сегмент от контура 
на стълбата 
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Възможно е прецизно скриване на част от контура чрез предварително въвеждане в 
него на два ограничителни възела (от палитрата за редактиране). 

Възстановяване на първоначалното състояние на контура се извършва чрез съответната 
опция в палитрата за редактиране (Фиг. ). 

Фиг. . Възстановяване на контур на стълбата 

Редактиране на стълбата в режим EDIT 

В режим EDIT са достъпни за промяна отделните компоненти на стълбата. Включване 
на режима EDIT може да се извърши от прозорците за работа в план, разрез, фасада, 3D. 

При работа в режима не могат да бъдат създавани нови елементи на стълбата, 
съществуващите могат да бъдат редактирани графично или чрез диалоговите прозорци за 
задаване на параметрите им. 

Включване на режима се извършва с появилия се бутон Edit или с командата от меню 
Design > Enter Stair Edit Mode. 

Изключване на режима може да се извърши по три начина: с клавиша ESC при 
отсъствие на селекция; чрез Exit Edit Mode от палитрата, обслужваща режима (Edit Mode 
Display Palette); с командата от меню Design > Exit Stair Edit Mode. 

При включен режим EDIT, подобно на обекта Curtain Wall, се появява палитра, с 
основно предназначение управление на изобразяването на елементите на стълбата и 
обкръжението. 

а      б     в   

Фиг. . Съдържание на палитрата за управление на режими на изобразяване на стълбата: 
а -при работа в план ; б – в 3D прозореца; в – в разрез / фасада 

И при трите варианта на палитрата, последните две опции са еднакви – отваряне на 
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прозореца за настройки на стълбата или изход от режим Редактиране. 
При работа в план в режим Редактиране (Edit) са възможни два режима на 

изобразяване на стълбата: Schematic (Схематичен)  Symbol (Символ) (Фиг. ).  

    

 а б 
Фиг. . Режими на изобразяване на стълбата в режим Редактиране 

В режим Схематичен (Schematic) стълбата се изобразява като 3D изглед в план с 
възможност за избор за редактиране на елементите на стълбата: стъпала, чела на стъпала, 
конструктивни елементи, контур на стълбата. Алтернативна селекция се осъществява с 
клавиша Tab, а информацията за избрания елемент се появява в информационно прозорче. 
За улесняване на груповата селекция на повече елементи е налично допълнително меню, 
появяващо се в процеса на селекция (Фиг. ). 

           

Фиг. . Групова селекция с допълнителното меню  

В режим Символ (Symbol) стълбата се изобразява в 2D и за селекция и редактиране са 
достъпни 2D елементите й – ходова линия, номера на стъпалата и т.н. (Фиг. , б). 

 Избор на компонент на стълбата за редактиране 

Избор и редактиране на компонент на стълбата се извършва в прозореца за работа в 
план или в 3D прозореца. Трудностите при селекция на елементи със съвпадащи очертания 
се преодоляват чрез метода за предварителна селекция – поставяне на курсора в режим 
селекция върху желания елемент, при което се появява информационен прозорец с 
описание на прихванатия елемент и редуване на съвпадащите елементи с клавиша Tab; 
кликване с мишката при поява в прозореца на желания елемент.  
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Фиг. . Селекция на стъпка при изглед в план и 3D прозореца 

 Редактирането може да се извърши чрез графична манипулация с мишката или чрез 
настройките на конкретния елемент. Достъпът до настройките на избрания елемент може да 
бъде реализиран по няколко начина: чрез менюто в Информационния прозорец (Фиг. ), в 
контекстното меню, командата Stair settings в палитрата управляваща изобразяването в 
режим Редактиране. 

 

Фиг. . Настройки на избрания елемент от меню в Информационния прозорец 

Редактиране на стъпало в прозореца на Разрез/Фасада 

Задаване на индивидуална височина на стъпало в прозореца на разрез се извършва с 
помощта на командата Stretch Height (Разтегляне на височина) от менюто в палитрата за 
редактиране (Фиг. ). 

 

Фиг. . Промяна на стъпало в режим Редактиране (Edit) 
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Разделяне на стълбата (прекъсване) (Split Stair Structure) 

Разделяне на стълбата на две масти (прекъсване) се извършва когато е необходимо в рамките 
на едно стълбищно рамо да има два типа стълбищна конструкция.  

Разделянето се извършва в режим Редактиране (Edit) в 3D прозореца със следните 
последователни стъпки: 

− Селекция на стълбата и избор от контекстното меню на командата Split Stair Structure 
(Прекъсни (раздели) стълбищната конструкция) (Фиг. ): 

 

Фиг. . Избор на командата за разделяне 

− Посочване на мястото за разделяне (Фиг. ): 

 

Фиг. . Посочване на мястото на разделяне на стълбата на две части 
 

− Избор и промяна на структурата на двете части на стълбата (Фиг. ): 
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Фиг. . Промяна на двете части на стълбата 

Създаване на парапет на стълбата 

Добавянето на парапет на стълбата се извършва с инструмента Railing Tool (Парапет). 
Подобно на обектите Стълба (Stair) и Окачена фасадна стена (Curtain wall), парапетът 
представлява система от елементи, всеки от които може да има различни варианти в общата 
схема. Парапетът може да има асоциативна връзка с обектите, с които обикновено е свързан 
в сградата: стълби, плочи, сени, покриви и мрежи. 

Елементите на парапета са следните (Фиг.): 
- Toprail – горна релса 
- Handrail – ръкохватка на парапет 
- Rails – релси 
- Post  – стойка 
- Inner Post  – вътрешна стойка 
- Balusters – балюстри 
- Panels  - панели 

 
Фиг. . Елементи на парапета 
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При въвеждане на парапет върху стълба се използва асоциативната връзка. Чертането 
се извършва по външните контури на стълбата, при което парапетът автоматично се 
привързва към нея (Фиг. ). 

 
Фиг. . Изчертаване на парапет към стълба 
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