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Създаване и редактиране на окачени фасадни стени  
(Curtain Wall) 

В ArchiCAD окачените фасадни стени (Curtain Wall) представляват комплексни 
тримерни обекти, съставени от множество елементи, образуващи единна система. Те 
могат да бъдат създавани с помощта на специализирания инструмент Curtain Wall tool (в 
Toolbox – Палитра с инструменти) при работа в План, Разрез или 3D.  

Редактирането на тези сложни обекти може да се извърши на две нива – по 
обичайния начин чрез диалоговия прозорец на свойствата, достъпен чрез чертожния 
инструмент (редактиране като цяло) и чрез специализирани команди Modify Curtain 
Wall (Редактирай окачена фасадна стена)в меню Design (Дизайн) - на ниво отделни със-
тавни елементи, със запазване на цялостта на системата.  

 а)    б)  

Фиг.1 . Инструмент Окачена фасадна стена (Curtain Wall)(a) и команди 
за редактиране в меню Design (Дизайн)(б) 

Елементи на окачената фасадна стена 
Окачената фасадна стена представлява сложна система от съставни елементи – 

панели, вертикални и хоризонтални структурни решетъчни елементи, гранична рамка, 
аксесоари, възли. Освен реалните елементи, структурата на окачената фасадна стена 
включва и редица условни елементи, спомагащи реализирането и редактирането на този 
сложен обект – референтна линия, референтна и базова повърхнини, схема. 

Референтната повърхнина (Reference Surface) e въображаемата повърхнина, пре-
карана през референтната линия на окачената фасадна стена. 

Базовата повърхнина (Base Surface) е тази, в която лежат елементите на стената – 
панели, структурни елементи и т.н. 
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a) 

      

 
б) 

 

Фиг.2. Елементи на Окачената фасадна стена (a), (б) 
В пример  а  на горната илюстрация стената е отрязана отгоре с покривна плоскост, при 
което се получават изобразените гранични очертания. Схемата и базовата повърхнина са 
визуализирани при режим на редактиране на окачената фасадна стена – команда Edit 
System (Редактирай система) от групата команди Modify Curtain Wall/ меню Edit.  
Към окачената фасадна стена могат да бъдат добавени допълнителни елементи – аксисо-
ари (Accessories) – слънцезащитни устройства, профили и др. Тяхното създаване става 
единствено в режим „редактиране” – при изпълнение на посочената по-горе команда 
Edit System (Редактирай система). Въвеждането на аксесоарни елементи е радгледано 
подробно по-долу в текста. 
Панели в структурата на стената могат да бъдат заменени от отвори – врати и прозорци. 
Това става отново в режим „редактиране” и се разглежда по-долу в текста. Освен това, 
могат да бъдат добавени допълнителни елементи, например слънцезащитни устройства. 
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Фиг.3. Слънцезащитни решетки и врати в структурата на окачена 
фасадна стена 
 

Задаване на свойствата на окачена фасадна стена 
Свойствата на окачената фасадна стена се задават в диалоговия прозорец Curtain Wall 
Default Settings (Настройки на окачена фасадна стена), отворен чрез двукратно клик-
ване с мишката върху чертожния инструмент в Палитрата Toolbox. 
Чрез него се извършва и редактиране на построена стена на системно ниво, когато е от-
ворен при предварителна селекция на обекта.  

 

Фиг.4. Диалогов прозорец Curtain Wall Default Settings (Настройки на 
окачена фасадна стена) 

Чрез менюто отляво се управлява съдържанието на панелите за задаване на свойства 
вдясно.  
Най-високото ниво на менюто Curtain Wall System (Система на окачената фасадна 
стена) съдържа най-общите панели за настройки. 
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• В панела Geometry and Positioning (Геометрия и позициониране) се задават но-
миналната дебелина (Nominal Thickness) на окачената фасадна стена и се избира етажа, с 
който се асоциира тя (Home Story). 

 

Фиг.5. Панел Geometry and Poditioning (Геометрия и позициониране) 
Номиналната дебелина (Nominal Thickness) на окачената фасадна стена е разстоянието 
от референтната повърхнина до теоретично противоположната страна на стената. Номи-
налната дебелина се използва от елементите, които се свързват със стената, например, 
нормални стени. Връзката се реализира с командата Connect Wall (Свържи стена) от 
групата команди Modify Curtain Wall (Промени Окачена фасадна стена) от меню 
Design и е разгледана по-долу. 
Неактивните настройки в панела се активират само при редактиране на вече създадена 
стена. Задаването на тези настройки за нова стена става в процеса на изчертаване – в 
появяващия се автоматично диалогов прозорец Place Curtain Wall (Разположи окачена 
фасадна стена). 

• Панел Offset to Reference Surface (Отместване от референтната равнина). 

 
Фиг.6. Панел Offset to Reference Surface (Отместване от референтната рав-
нина) 

В панела Offset to Reference Surface (Отместване от референтната равнина) в ак-
тивните долни полета се задават: 

- разстоянието от референтната повърхнина до елементите на решетката на окаче-
ната фасадна стена; 

- разстоянието между референтната и базовата равнина, в която са разположени 
панелите (Panel Offset). 
Четирите редактируеми полета са взаимосвързани – при промяна на размера в ед-

но от тях, автоматично се актуализират стойностите в останалите. 
Дебелините на трите структурни елемента в неактивните полета се задават в спе-

цифичните панели, отварящи се чрез менюто отляво в диалоговия прозорец Curtain Wall 
Default Settings (Настройки на окачена фасадна стена). 

• Панелът  Floor plan and Section (План и разрез) съдържа познатите от обекта 
Стена настройки, определящи свойствата на графичното изобразяване на окачената фа-
садна стена в чертежите в план и вертикален разрез – избор на типове линии, щриховки 
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и цветове за изобразяване на структурните елементи на стената в разрез (Cut Elements) и 
изглед (Outlines).  

 
Фиг.7. Панел Floor plan and Section (План и разрез) 

Режимите на изобразяване на окачената фасадна стена в чертежа в план (Floor Plan 
Display) дават възможност за постигане на желания образ. 

 

 
Фиг.8. Избор на режим на изобразяване в план 

Предвидени са седем различни режима на изобразяване в план. Те са илюстрирани на 
фиг. 9, приложени за наклонена окачена фасадна стена. 

 
Фиг.9. Режими на изобразяване на стената в план (Floor Plan Display): 

а д 

б е 

в 

г ж 
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а -  Projected (с проектиране); 
б - Projected with Overhead (проектиране с изобразяване и над равнината на 

сечение); 
в - Cut Only (само разрез); 
г - Symbolic (символно); 
д - Symbolic with Overhead (символно с изобразяване и над равнината на сече-

ние); 
е - Outlines Only (само очертания); 
ж - Overhead All (изобразяване изцяло като над равнината на сечение)  
• Панелът  Model (Модел) съдържа единствената команда за отмяна на връзката на 

окачената фасадна стена с други стени. Активен е единствено при наличие на избрана 
окачена фасадна стена, за която е реализирано свързване с командата Connect Wall 
(Свържи стена) от групата команди Modify Curtain Wall (Промени Окачена фасадна 
стена) от меню Design. 

 
Фиг.10. Бутон Undo Connections (Отмени връзките) в панела Model (Модел) 
• Панелът  Member Placement (Разполагане на елементи) съдържа настройки за 

определяне на начина на разположение на елементите на окачената фасадна стена.  

 
Фиг.11. Съдържание на панела Member Placement (Разполагане на елементи)  

Определя се местоположението на три структурни елемента по отношение на решетката 
на стената (Grid) – Junction (Възли), Mullions (Шпросни) и Boundary Frames 
(Гранични структурни елементи). Решетката на стената е зададена като елемент на 
схемата на окачената фасадна стена и се определя в раздела за дефиниране на схемата 
(Sheme) в същия диалогов прозорец, разгледана по-долу. 
За възлите (Junction) са възможни два варианта на разполагане: 

- One by one (Един по един) – индивидуално, в посочени възли на решетката. Този 
метод е достъпен само в режим „редактиране” на окачена фасадна стена – при 
наличие на предварително избрана съществуваща стена, при използване на 
инструмента Junction tool; 

- At all Gridpoints (Във всички възли на мрежата) – този избор разполага възли 
автоматично във всички точки на мрежата при създаване на нова стена или при 
активиране за предварително избрана окачена фасадна стена. 

Двата метода за разполагане на възли са разгледани и илюстрирани по-долу. 
За Шпросните (Mullions) са предвидени два варианта на избор на ориентация по 
отношение на линиите на мрежата, определени чрез схемата на окачената фасадна стена: 

- Primary Gridlines (Първични линии на мрежата) – ориентация по първичните 
линии на мрежата, чиято посока е определена в схемата; 
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- Secondary Gridlines (Вторични линии на мрежата) ориентация по вторичните 
линии на мрежата, чиято посока е определена в схемата.  

Граничните структурни елементи (Boundary elements) се разполагат винаги по гранич-
ния полигон на окачената фасадна стена. По отношение на линиите на мрежата те могат 
да са: 

- Center on  Grid (Централно върху мрежата)- оста съвпада с линиите на мрежа-
та; 

- Inside Grid (Вътре в мрежата)- граничните структурни елементи са вътре в 
очертанията на линиите на мрежата; 

- Outside Grid (Извън Мрежата)- граничните структурни елементи са извън в 
очертанията на линиите на мрежата. 

       
а  б в 

Фиг.12. Начини на разположение на граничните елементи спрямо линиите на 
мрежата: 
а -  Center on  Grid (Централно върху мрежата); 
б - Inside Grid (Вътре в мрежата); 
в - Outside Grid (Извън мрежата) 

• Панелът  Listing and Labelrng (Спесификации и етикети) съдържа настрой-
ки за: 
- задаване на ID (Идентификатор); 
- включване на етикет към стената (Label Wall); 
- задаване на свойства, използвани при количествените сметки (Link Properties); 
- определяне на отношението към зоните (Relation to Zones). 

 
Фиг.13. Съдържание на панела Listing and Labelrng (Спесификации и етикети) 
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Чрез настройките Relation to Zones (Отношение към зоните) се дефинира окачената фа-
садна стена като евентуален ограничител на зона, като елемент, който да бъде изваден от 
площта на зоната или да бъде игнориран при специфициране на зоните. 
No Effect on Zones (Без ефект върху зоните) – площта и обемът на зоната ще включват 
тези на окачената фасадна стена; 
Zone Boundary (Граница на зона) – окачената фасадна стена се възприевма като 
автоматично разпознавана граница на зона в съответния режим на дефенеране на зони.  
Reduce Zone Area Only (Намали само площта на зоната) – 2D зоната включва 
окачената фасадна стена, но площта на зоната се редуцира с тази на стената. Обемът на 
стената се включва в този на зоната; 
Reduce Zone Volume (Намали обема на зоната) – при изчисление на 3D обема на 
зоната не се включва обемът на всяка окачена фасадна стена, разположена в нея. 

Настройки на Схемата (Sheme) на окачената фасадна стена. 
Чрез този панел настройки се задава схемата на мрежата на окачената фасадна стена, 
първичните и вторичните й линии с техните направления. Мрежата определя размера и 
подреждането на панелите на окачената фасадна стена.  
Важно е да се отбележи, че композираният в този панел растер на мрежата (Pattern) е 
мотивът, който се повтаря в хоризонтална и вертикална посока в зависимост от 
зададената дължина и височина при изчертаване на окачената фасадна стена.  
Ако схемата на стената е по-сложна и не може да бъде реализирана чрез повтарящ се 
елемент, то тя може да бъде композирана изцяло тук. 
Настройките Primary Gridlines (Първични линии на мрежата) задават стъпките на 
редуване на линиите на мрежата в първичната посока. Първичните линии на мрежата са 
винаги перпендикулярни на вектора на изчертаване. Автоматичното именуване на 
полетата на панелите, дефинирани с първичните линии на мрежата се извършва с буквен 
идентификатор (ID) – А, B, C, … 

При композиране на линиите на мрежата се използват бутоните  и   съответно за 
създаване на нови или премахване на съществуващи линии. 

 
Фиг14 . Съдържание на панела Grid Pattern and Preview (Растер на мрежата и 
преглед)от системните настройки на Схемата (Sheme) 
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Вторичните линии на мрежата (Secondary Gridlines) нормално са перпендикулярни на 
първичните. Чрез настройката Rotation (Завъртане) може да бъде зададен и ъгъл, 
различен от 90° - между 20° и 160°. Завъртането не се отразява в изгледа в прозореца за 
преглед, но става факт в чертежа след потвърждаване на направените настройки. 
Сумарните общи размери на композираните полета в двете посоки се изобразяват в Total 
Size (Общ размер). 
Настройката Pattern Position (Ориентация на растера) служи за определяне на 
мястото, от което започва мрежата или растера на панелите.  
За окачена фасадна стена, построена в план с геометричния метод полилиния, всеки 
сегмент на образуващата линия се третира отделно и избраното положение на растера се 
прилага отделно за всеки сегмент. 

 
Фиг.15. Съдържание на панела Grid Pattern and Preview (Растер на мрежата и 
преглед)от системните настройки на Схемата (Sheme) 

 - Custom Origin (Специфично начало) – позволява преместване на мрежата в 
първичното направление в посочена точка; 

  - Start with Segment (Започни със сегмент) – растерът на мрежата ще започне от 
началото на сегмента; 

   

    

Фиг.16. Преместване на мрежата при промяна на режима на подравняване: 
а - изходно положение на мрежата; 
б - преместване на мрежата при избор на режим Start with Segment (Започни 

със сегмент); 

 - Start from Center (Започни от центъра) 

а
 

 

б 
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Фиг.17. Преместване на мрежата при промяна на режима на подравняване: 
а -  изходно положение на мрежата; 
б  преместване на мрежата при избор на режим Start from Center (Започни от 

центъра); 

 - Align to Center (Подравни по центъра) – центърът на мрежовия растер ще бъде 
разположен в центъра на сегмента; 

 - End with Segment (Завърши със сегмент)  – растера на мрежата ще започне от 
края на сегмента. 

Настройки на структурните елементи на стената  (Frame)  
Структурните елементи, формиращи скелета на окачената фасадна стена се разделят на 
3 класа: Boundary (Гранични), Mullions (Шпросни), Transom (Напречни елементи). 

 Фиг.18 . Структурни елементи на стената 
За всеки клас структурни елементи са предвидени отделни настройки. Появяват се в 
панелите вдясно при избор на съответния клас от менюто вляво (фиг. 19). 
Чрез бутона Uniform Frame Classes (Еднакви елементи за всички класове), зададените 
за конкретен клас настройки се прилагат едновременно за всички класове. 

а
 

 

б 
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Фиг.19. Избор на еднакви настройки за всички класове елементи 
В панела Frame Type and Geometry(Тип и геометрия)се избира типа структурен 
елемент и се задават неговите геометрични свойства.  

 
Фиг.20. Избор на тип структурен елемент 
В зависимост от избраният тип структурен елемент се задават съответните геометрични 
параметри. 

   
а б 
Фиг.21 . Геометрични параметри в зависимост от типа структурен елемент: 

a) при тип „общ”; 
б) при тип „остъклен” 

За типа „модулен елемент” са предвидени редица варианти на формата на елемента и 
неговите съставни части. 

невидим 
общ 
остъклен 
структурен елемент  
модулен елемент  
зареди друг структурен елемент... 
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Фиг. 22. Типове при избор на модулен елемент 13 в панела Curtain Wall Frame Set-
ings (Настройки на структурен елемент на окачена фасадна стена) 

   
Фиг.23 . Типове челен завършек при избор на модулен елемент 13  
Сред вариантите за избор на тип на структурния елемент и челния му завършек 
присъства и Custom. Собствени типове могат да бъдат моделирани и записани като 
библиотечни обекти, след което са достъпни за избор и използване като типове 
структурни елементи. 

Пресичане на структурни елементи 
Свързването на структурни елементи в структурната мрежа на окачената фасадна стена 
се управлява от приоритетите на пресичане, зададени за тях. По подразбиране за 
различните класове структурни елементи са зададени различни числа на приоритета на 
пресичане: 

- Boundary Frames (гранични елементи) - ниво на приоритета 15; 
- Mullion Frames (шпросни)  - ниво на приоритета 10; 
- Transom Frames (напречни елементи) - ниво на приоритета 5 

Тези приоритети не са достъпни за промяна на ниво системни настройки на класовете 
структурни елементи. Могат да бъдат променени обаче индивидуално – за 
предварително избрани структурни елементи, в режим редактиране (команда Edit System 
(Редактирай система) от групата Modify Curtain Wall от меню Design). 

Настройки на панелите  (Panels)  
Панелите се разполагат автоматично в полетата на решетката, създадена от 
структурните елементи – върху базовата равнина.   
Различават се два класа панели: 

- Основни (Main) – при композиране те са обозначени в схемата с бял цвят; 
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- Различни (Distinct) – обозначени са в схемата в сив цвят. 
Основните панели обикновено са остъкляването.  
Между двата класа панели може да се превключва в прозорчето за преглед и 
композиране на схемата на окачената фасадна стена - чрез кликване върху панела се 
променя цвета му – бял (основен) или сив (различен). 

 
Фиг.24 . Композиране на растера и задаване класа на панелите на окачената фа-
садна стена  
В диалоговия прозорец за съответния клас панел се задават: тип на панела, размери, 
материали  и други свойства.  

 
Фиг.25 . Настройки на типа и свойствата на основния панел (Main)  
При избор на типа на панела от падащото меню, отварящо се с бутона вляво на 
прозорчето за преглед, са възможни различни варианти. Нормалният вариант Generic 
(Общ) се използва по подразбиране, но са възможни и по-специфични решения. Тук са 
вариантите за врати или прозорци, вместо панел и това може да се приложи за замяна на 
конкретни, предварително маркирани панели, в режим „редактиране”. 
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Фиг.26. Избор на вариант за типа на съответния клас панели (от списъка 
вдясно)  

  
 а б 
Фиг.27. Замяна на общи панели с: 

а - тип CW Panel Box 13; 
б -тип CW Window 13 

Замяната на общи панели със специфични се извършва в режима на командата Edit 
System (Редактирай система) от групата Modify Curtain Wall от меню Design за 
предварително избраните панели от съответния клас. 

Настройки на възлите  (Junctions)  
Използването на възли (Junctions) е допълнителна опция за алтернативно решение на 
прикрепването на панелите – най-често вместо използването на структурните елементи 
на мрежата – при структурно остъкляване.  
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 Фиг.28 . Възли тип „Спайдър” 
Възлите (Junction) в ArchiCAD  са GDL обекти и техните свойства са достъпни в панела 
за настройки. 

 
Фиг.29. Панел за задаване на свойствата на възлите  

Разполагане на възли 
Възлите се разполагат в точките на мрежата. Съществуват два метода за въвеждане на 
възли като елементи на окачената фасадна стена – за всички точки на мрежата едновре-
менно или за посочена точка на мрежата. Настройката е в панела  Member Placement 
(Разполагане на елементи) на системните настройки, разгледани по-горе. 

  Фиг.30. Методи за разполагане на възли 

- Методът At all Gridpoints (Във всички точки на мрежата) се изпълнява авто-
матично при изчертаване на нова окачена фасадна стена, когато предварително е 
включена тази настройка. Резултатът е възли във всички точки на мрежата на но-
вопостроената окачена фасадна стена; 

- Методът One by one (Един по един) се реализира единствено в режим „редакти-
ране” (команда Edit System (Редактирай система) от групата Modify Curtain 
Wall от меню Design. Създаването на възли по този метод е разгледано по-долу в 
изложението за режим „редактиране”. 

Настройки на аксесоарите  (Accessories)  



 ArchiCAD – Curtain Walls  17 

УУААССГГ,,  ккааттееддрраа  „„ППррооммиишшллееннии  ии  ааггррааррннии  ссггррааддии””,,    ддооцц..дд--рр  ааррхх..  ААссеенн  ППииссааррссккии  

Аксесоарите на окачената фасадна стена са допълнителни елементи, като слънце-
защитни устройства, декоративни профили и др., които при желание могат да бъдат 
прикрепени към структурните елементи на мрежата на стената. 

 
Фиг.31. Панел за избор на тип аксесоар и задаване на свойствата му  
Разполагане на аксесоари 
Аксесоарите се разполагат един по един единствено в режим на редактиране на 

окачената фасадна стена. За целта се използва инструмента Accessory tool (Аксесоар), 
присъстващ в палитрата Toolbox в режим „редактиране”.  

Създаването на аксесоари към окачена фасадна стена е разгледано по-долу, в из-
ложението за режим „редактиране”. 

Техники на изчертаване на окачена фасадна стена 
Изчертаването на окачена фасадна стена се извършва по метода, познат от обекта 

Стена – чрез референтната линия. Друг метод е чрез външните очертания (подходящо за 
изчертаване в разрез). Широк набор от геометрични методи дава възможност за гъвкав 
избор на най-удобния метод в зависимост от спецификата на конкретния проект.  

Както беше отбелязано по-горе, изчертаването може да бъде реализирано в три 
различни проекции : 

-  при работа в План (Floor Plan); 
-  в Разрез (Section); 
- в 3D (3D Window).  

При това, техниките на работа в различните проекции са почти идентични. Разли-
ката е в работната равнина:  в план – това е етажното ниво, в разрез – равнината на раз-
реза, а в 3D – най-често равнината на  проектната нула (Project Zero), преместеното ко-
ординатно начало (User Origin) и специфичният метод - зададена в 3D равнина. 

Изчертаване в план 
Геометричните методи дават възможност за реализиране на двата основни типа 

геометрия – базирана на прави отсечки или на дъги. Геометричният метод Boundary 
(Гранични очертания) е предназначен за изчертаване на окачена фасадна стена в проек-
ция в разрез. 
 

праволинейна 
геометрия 

дъговидна 
геометрия 

гранични очерта-
ния 
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Фиг.32 . Геометрични методи за окачена фасадна стена 
За изчертаване на прави фасадни стени се използват два геометрични метода – 

за единична стена и верижен метод – поредица от свързани последователни прави 
окачени фасадни стени. 

 
 
 
 
 

Фиг.33 . Геометрични методи за прави фасадни стени 
За изчертаване на единична окачена фасадна стена се извършват следните 

последователни действия (фиг.   ): 

  
а  б 

   
в  г 

Фиг.34 . Изчертаване на единична окачена фасадна стена в план: 
а – посочване на крайните точки на стената; 
б – указване на посоката „навън” – курсор „слънце”; 
в – задаване на височина и ъгъл на окачената фасадна стена 
г – изображение в план и 3D 
Диалоговият прозорец Place Curtain Wall (Разположи окачена стена), появяващ се 

автоматично след приключване на стъпката с курсор „слънце”, съдържа три възможни 
настройки за задаване на височината и котата на привързване: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Фиг.35 . Задаване на кота за долния и горния край на ока-
чената фасадна стена 

 единична стена 

верижен метод 
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Фиг.36 . Задаване на височина и кота за горния край на 
окачената фасадна стена 
 
 
 
 
 
 
 
Фиг.37 . Задаване на височина и кота за долния край на 
окачената фасадна стена 
 

Промяна на височината на стената може да се извърши при редактиране в 3D 
прозореца или в план. Това може да стане чрез въвеждане на нова височина в 
диалоговия прозорец Curtain Wall Settings/ System Page/ Geometry and Positioning Panel 
(Настройки на окачена фасадна стена/Системна страница/Пенел Геометрия и 
позициониране), отворен чрез чертожния инструмент или от Информационната палитра 
(Info box) или с директно разтегляне с мишката по височина в 3D.  
За създаване на наклонена окачена фасадна стена, в диалоговия прозорец Place Curtain 
Wall (Разположи окачена стена) се въвежда ъгъл на наклона. Той се отчита винаги по 
посока „навътре”, т.е. противоположната на тази, указана при стъпката с курсор 
„слънце” при изчертаване на стената. 
При промяна на височината в 3D се изтегля с мишката горен възел на маркираната стена 
при избран режим от палитрата за редактиране Вертикално разтегляне. 

      
а  б в 
Фиг.38 . Промяна на височината на окачена фасадна стена чрез разтегляне в 3D: 
а – захващане на горен възел и избор на Stretch slanted height (Промени наклонена 

височина) от палитрата за редактиране; 
б – посочване на нова височина или числово въвеждане в координатното про-

зорче; 
в – краен резултат – променена височина на стената   
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Промяна на ъгъла на наклона на стената може да се извърши при редактиране в 3D 
прозореца или в план. Това може да стане чрез въвеждане на нов ъгъл за стената в 
диалоговия прозорец Curtain Wall Settings/ System Page/ Geometry and Positioning Panel 
(Настройки на окачена фасадна стена/Системна страница/Пенел Геометрия и 
позициониране или с директно редактиране с мишката в 3D.  
При промяна на ъгъла в 3D се изтегля с мишката горен възел на маркираната стена при 
избран режим от палитрата за редактиране Modify angle (Промени ъгъл). 

   
а  б в 
Фиг.39 . Промяна на ъгъла на окачена фасадна стена в 3D: 
а – захващане на горен възел и избор на Modify angle (Промени ъгъл) от палит-

рата за редактиране; 
б – посочване на нов ъгъл или числово въвеждане в координатното прозорче; 
в – краен резултат – променен ъгъл на стената   
Създаването на поредица от свързани последователни окачени фасадни стени (верижен 
метод) се реализира чрез познатата от другите обекти техника на задаване на 
последователни прави и дъгови сегменти – техника, базирана на изчертаването на 
референтната линия като верижна полилиния. Въвеждането на свързаните елемнти се 
управлява от спомагателната палитра, съдържаща различните геометрични методи за 
дефиниране на прави и дъгови сегменти.  
С тази техника на чертане могат да бъдат изчертавани само вертикални стени.  

  
а   б 

   

в   г 
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Фиг.40 . Създаването на поредица от свър-
зани окачени фасадни стени (верижен ме-
тод): 
а – изчертаване на референтната поли- линия 

на стената; 
б – указване на посоката „навън” с кур- сора 

„слънце”; 
в – въвеждане на височината в диалого- вия 

прозорец Place Curtain  
 Wall (Разположи окачена стена) д 
г – краен резултат в план; 
д – изображение на стената в 3D   
 
Получената при въвеждане по този метод ОФС се състои от сегменти със самостоятелни 
схеми, които могат да бъдат редактирани индивидуално – в режима на командата Modify 
Curtain Wall/Edit System (Редактирай система) от меню Design, при визуализирана 
схема.  
 

  
а   б 

  
в   г 
Фиг.41 . Промяна на схемата на сегмент от ОФС: 
а – ОФС построена по метода „полилиния”; 
б – изглед на стената в 3D; 
в – редактиране на схемата на сегмент от ОФС в 3D; 
г – резултат при визуализация в 3D 
В пресичането на два съседни сегмента винаги се разполага граничен структурен еле-
мент, който не може да бъде изтрит. При необходимост, той може да бъде направен не-
видим – чрез избор и промяна в режима на командата Modify Curtain Wall/Edit System 
(Редактирай система) от меню Design.За тип на структурния елемент от Информаци-
онната палитра (Type:) се избира Invisible (Невидим). 
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Фиг.42 . Избор на тип Invisible (Невидим)на структурен елемент  
Дъговидни окачени фасадни стени 
За изчертаване на дъговидни фасадни стени се използват четири геометрични метода – 
познатите три метода за изчертаване на дъги (по център и радиус, по три точки и по 
допирателни) и специфичния метод на полуцилиндрична окачена фасадна стена по 
център и ос. 
 
 

 
Фиг.43. Геометрични методи за дъговидна окачена фасадна стена 

Методът на изчертаване по радиус и ос се изпълнява чрез следните последователни 
действия: 

  
 а   б 

   
 в   г 

Фиг.44 . Метод на изчертаване по радиус и ос: 
а – посочване на център и радиус с две последователни точки; 
б – посочване на размера в надлъжно направление; 
в – резултат в план; 
г – изглед на полуцилиндричната стена в 3D  

център и радиус допирателни 

три точки радиус и ос 
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Редактиране на референтната линия 

Чрез промяна на контура на референтната линия може да бъде променена формата на 
окачената фасадна стена. Редактирането се извършва чрез познатата техника за 
редактиране на линия. Извършва се с помощта на палитрата за редактиране, появяваща 
при кликване върху линията или върху крайните й точки при предварително маркирана 
стена.  
Редактирането на референтната линия може да бъде извършено в план или 3D. 
 
 

    
а  б  в 
Фиг.45 . Редактиране на референтната линия в план: 
а – кликване върху референтната линия на маркираната стена; 
б – посочване на точка при изпълнение на трансформацията „Curve edge” (Дъговидна 

страна); 
в – краен резултат; 

       
а  б  в 
Фиг.46 . Редактиране на референтната линия в 3D: 
а – кликване върху референтната линия на маркираната стена; 
б – посочване на точка при изпълнение на трансформацията „Curve edge” (Дъговидна 

страна); 
в – краен резултат в 3D; 
Чрез редактирането на референтната линия води до промяна на базовата повърхнина и 
съответно на елементите на окачената фасадна стена – мрежа, гранична рамка, панели и 
структурни елементи.  

Изчертаване на ОФС в разрез 

В зависимост от използвания геометричен метод на чертане в проекцията на Разрез 
могат да бъдат изчертани ОФС с две различни ориентации – разположени върху 
равнината на разреза и перпендикулярни на нея.  

● създаване на ОФС върху равнината на разреза 
За създаване на ОФС, лежаща върху равнината на разреза, се използва геометричен 
метод  Boundary (Граници).  

 
 Фиг.47 . Геометричен метод Boundary (Граници) 
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Създаването на ОФС се извършва в проекцията на разреза (в прозорец Section) чрез 
изчертаване на граничния контур на стената. Извършват се следните последователни 
стъпки (Фиг. 48 ): 

  
 а б 

 
 в г 

Фиг.48 . Създаване на ОФС в разрез: 
а – очертаване на граничния контур на стената; 
б – избор на ориентацията при курсор „слънце”; 
в – изглед на стената при проекция в план; 
г – изглед в прозореца на разреза 

Изборът на ориентация на стената (фиг.49, б) се извършва в стъпката с курсор „слънце” 
по следния начин: 

- при кликване вътре в очертанията на стената, тя се ориентира с посока „навън”, 
обратна на посоката на разреза (към вас - фиг.49 , а); 

- при кликване извън очертанията на стената, тя се ориентира с посока „навън”, 
съвпадаща с посоката на разреза - фиг. , б. 

 

а   посока „навън” за ОФС 

 

б   
Фиг.49 . Избор на посока „навън” при изчертаване на ОФС: 
а - при кликване вътре в очертанията на стената (курсор „слънце”); 
б - при кликване извън очертанията на стената (курсор „слънце”) 

В първия случай в повърхнината на разреза попада базовата равнина на ОФС, а във 
втория - референтната линия на стената. 

● създаване на ОФС перпендикулярно на  равнината на разреза 
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За създаване на ОФС, перпендикулярна на равнината на разреза, се използват 
геометричните методи  Polyline (Полилиния) и Curved (Дъговиден).  

 
 Фиг.50 . Геометрични методи Polyline (Полилиния) и Curved (Дъговиден) 
Изчертаването в прозореца на проекция „Разрез” (Section Window) се извършва при 
следните последователни стъпки: 

- изчертаване в чертожното поле на стената съобразно избрания геометричен 
метод; 

- посочване посоката „навън” за стената – при курсор „слънце”;   
- избор на отместването на основата на ОФС спрямо равнината на разреза в 

автоматично появяващия се диалогов прозорец Place Curtain Wall on Section 
(Разположи ОФС в разрез). Отместването е в посока, перпендикулярна на 
равнината на разреза. Възможни са четири варианта: 

- свободно задаване на отместването – в полето на диалоговия прозорец 
(Фиг.51 ). В резултат се получава ОФС, перпендикуларна на равнината на 
разреза, отместена на зададеното разстояние от референтната линия; 

- разположение на ОФС с основа върху равнината на разреза и посока, 
съвпадаща с тази на разреза – „от Вас” (Фиг.52 ); 

- разположение на ОФС със среда върху равнината на разреза (Фиг.53 ); 
- разположение на ОФС с основа върху равнината на разреза и посока, 

обратна на тази на разреза – „към Вас” (Фиг.54 ); 
 
 

   
а б  

Фиг.51 . Избор на отместване на ОФС от равнината на разреза: 
а –задаване на отместването в диалоговия прозорец; 
б – изглед в план 
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а б 

Фиг.52 . Избор на разполагане на ОФС с основа върху равнината на разреза: 
а –избор на режим; 
б – изглед в план – положение на ОФС от линията към посоката на разреза  

  
а б 

Фиг.53 . Избор на разполагане на ОФС – среда в равнината на разреза: 
а –избор на режим; 
б – изглед в план  

  
а б 

Фиг.54 . Избор на разполагане на ОФС с основа върху равнината на разреза: 
а – избор на режим- от линията на разреза „към Вас"; 
б – изглед в план –разположение на ОФС обратно на посоката на разреза  
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Изчертаване на ОФС в 3D 
Техниката на създаване на ОФС в 3D прозореца предвижда две последователни 

стъпки: 
- задаване в 3D на равнината, в която ще бъде изчертана стената; 
- изчертаване на ОФС; 

Трябва да се има предвид, че положението на ОФС спрямо дефинираната равнина 
на изчертаване зависи от избрания геометричен метод на чертане. При геометрични 
методи Polyline (Полилиния) - Single (Единична) и Chained (Верижен), и Curved 
(Дъговиден) – Center point and Radius (Център и радиус) и Three Points (Три точки), ОФС 
е перпендикулярна на равнината на изчертаване (в която е референтната линия), а при 
метода Boundary (Граници) – лежи в тази равнина.  

Задаване на равнината на изчертаване на ОФС в 3D 
За тази цел са предвидени съответните режими в Информационния прозорец (Info 

Box). 

 
Фиг.55. Режими в Информационния прозорец (Info Box) за задаване на равни-

ната на изчертаване на ОФС 
Различните режими предвиждат следните техники на задаване на равнината: 

● Default plane (Подразбираща се равнина)  

 
Подразбиращата се равнина в 3D е тази на кота ±0,00 или в преместеното координатно 
начало.  

● Manual (Ръчен)  

Менюто в Информационния прозорец (Info box) включва четири режима, които 
позволяват задаване на равнината на изчертаване на ОФС по различни начини: чрез 
посочване на повърхнина, ръб и точка, точка и ръб, три точки (варианти на първия 
режим – Intelligent), хоризонтална, вертикална и чрез нормалата към нея (следващите 3 
режима). 

 

Фиг.56 . Варианти на режима Manual (Ръчен) 

Режим Intelligent (Интелигентен)   
В условията на този режим са възможни четири различни начина за задаване на 

равнината на изчертаване на ОФС.  
• Повърхнина – при кликване с мишката върху повърхнина в 3D модела, тя се 

превръща в равнина за въвеждане на стената; 
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а б 

Фиг.57. Задаване на равнината на изчертаване на ОФС чрез указване на повър-
хнина върху модела: 
а – кликване върху повърхнина в 3D модела; 
б – резултат – равнина, съвпадаща с посочената равнина 

• Ръб плюс точка – при кликване с мишката върху ръб в 3D модела (курсор 
„Мерцедес”), той се превръща в ос, около който се върти равнината. 
Окончателното й фиксиране става след посочване на точка; 

  
а б 

Фиг.58. Задаване на равнината на изчертаване на ОФС чрез указване на ръб и 
точка върху модела: 
а – кликване върху ръб в 3D модела; 
б – посочване на точка за фиксиране на равнината в  желаната ориентация 

• Точка плюс ръб – елементите, дефиниращи равнината на изчертаване на ОФС са 
същите, както при предходния метод, но зададени в обратен ред. Първо се 
посочва точка, а след това ръб върху модела; 
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а б 

Фиг.59. Задаване на равнината на изчертаване на ОФС чрез указване на точка 
и ръб върху модела: 
а – кликване върху точка в 3D модела; 
б – посочване на ръб – дефиниране на равнината на ОФС 

 
 

• Три точки – последователно посочване на три точки, дефиниращи равнината; 

  
Фиг.60. Задаване на равнината на изчертаване на ОФС чрез указване на три 
точки: 
а – последователно посочване на точки върху 3D модела; 
б – указване на трета точка – дефиниране на равнината на въвеждане на ОФС 

Режим Horizontal (Хоризонтална)   

Равнината на въвеждане на ОФС при този метод е хоризонтална и се задава чрез 
посочване на точка върху модела. 

 

Фиг60.   Задаване на хоризонтална равнина на изчертаване на ОФС 
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Режим Vertical (Вертикална)   

Равнината на въвеждане на ОФС при този метод е вертикална и се задава чрез 
посочване на точка върху модела и след това на втора, фиксираща положението й.  

  
а  б 

Фиг.61. Задаване на вертикална  равнината на изчертаване на ОФС: 
а – посочване на точка ; 
б – фиксиране на положението на равнината чрез втора точка 

Режим Normal (Нормала)   
В този случай, равнината на въвеждане на ОФС се задава чрез нормалата към нея 

(перпендикуляр). С две последователни точки (Фиг.62 а,б) се задава перпендикуляра 
към равнината, с трета точка се указва окончателното положение на равнината 
(Фиг.62в). 

    
а б 

   
в г 
Фиг.62. Задаване на равнината на изчертаване на ОФС чрез нормалата: 
а, б – посочване на перпендикуляра ; 
в – фиксиране на положението на равнината чрез трета; 
г – краен резулт след изчертаване на ОФС 
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Изчертаване на ОФС в 3D, перпендикулярно на равнината на въвеждане 
За тази цел са предвидени съответните режими в Информационния прозорец (Info 

Box): геометрични методи Polyline (Полилиния) - Single (Единична) и Chained 
(Верижен), и Curved (Дъговиден) – Center point and Radius (Център и радиус) и Three 
Points (Три точки). 

 
Фиг.63. Геометрични режими за изчертаване на ОФС, перпендикулярна на 
равнината на въвеждане 
Изчертаването се извършва в условията на избрания геометричен режим след 

предварително дефиниране на равнината на въвеждане на ОФС. 
Последователните стъпки на изчертаване на ОФС за режим на равнина на 

въвеждане Horizontal (Хоризонтална) и геометричен метод Polyline (Полилиния) - Single 
(Единична) предвиждат: 

 - избор на съответните режими в Информационния 
прозорец (Info Box); 

- дефиниране на равнината на въвеждане по метода Horizontal (Хоризонтална) 
чрез посочване на точка (Фиг.64 а); 

- изчертаване на референтната линия на ОФС и посочване посоката „навън” (при 
курсор „слънце”) (Фиг.64 б); 

- въвеждане на геометричните параметри на стената (височина и ъгъл спрямо 
равнината на въвеждане) (Фиг.64 в); 

- краен резултат (Фиг.64 г). 

     
а б 

      
в г 
Фиг.64 . Изчертаване на ОФС в 3D 
При изчертаване на ОФС в 3D референтната линия на стената лежи винаги в 

предварително зададената равнина на изчертаване (визуализирана като правоъгълна 
мрежа). Позиционирането на ОФС, зададено в диалоговия прозорец Place Curtain Wall 
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(Разположи ОФС), се отчита по подразбиране спрямо референтната линия, с опции и за 
кота 0, както и за референтните равнини (Фиг.65 ). 

 
Фиг.65 . Опции за позициониране на ОФС в 3D 

Изчертаване на ОФС в 3D чрез граничния контур (Boundary) 

 При използване на този метод в 3D, ОФС се разполага в 
зададената равнина на изчертаване. Извърщват се следните последователни стъпки: 

- Задаване на равнината на изчертаване (в посочения във Фиг. а пример се 
използва метода Mnual, Intelligent и посочване на повърхнина върху модела); 

- Очертаване на контура на ОФС с прихващане на точките върху модела (66,б); 
- Посочване на посоката „навън” за ОФС – при кликване в очертанията на 

контура с курсор „слънце” (Фиг.66 в); 
- Краен резултат (Фиг.66 г). 

 
а б 

 
в г 
Фиг.66. Изчертаване на ОФС в 3D по метода Boundary (Граници) 
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При очертаване на контура на ОФС върху 3D модела е необходимо да се отчита, 
че първите две посочени точки, формиращи първия сегмент от границите на стената, 
определят нейната референтна линия. 

Изчертаване на полуцилиндрична ОФС в 3D Прозореца 
Показаният по-долу пример на покриване на плоча с полуцилиндрично покритие,  

илюстрира приложението на полуцилиндрична ОФС и техниката на нейното 
изчертаване в 3D.  

Извършват се следните посредователни действия, показани във Фиг.67: 
- Избор на геометрични режими за създаване на ОФС: геометричен метод Radius 

and Axis (Радиус и ос) и метод за задаване на равнина на изчертаване Horizontal 
(Хоризонтална). 

 

- Задаване на равнината на изчертаване на ОФС чрез посочване на точка върху 
повърхнината на плочата – поява на помощната правоъгълна мрежа (Фиг.67а); 

- Последователно указване на центъра и оста на полуцилиндричната ОФС 
(Фиг.67б); 

- Посочване на дължината на полуцилиндричната ОФС (Фиг.67в); 
- Краен резултат (Фиг.67г)  

 

   
а б 

  
в г 
Фиг.67. Изчертаване на полуцилиндрична ОФС в 3D  
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Редактиране на ОФС  

Редактирането на ОФС може да бъде извършено на различни нива и с различни 
техники.  

Редактирането на системно ниво, дава възможост за промяна на съставните 
елементи на стената като цяло. Освен това, съществуват техники за редактиране на 
отделни елементи на ОФС, с което да се отговори на спецификата на нейното 
приложение в конкретния проект. 

Графичното редактиране, с директна манипулация с мишката и палитрата за 
редактиране, позволява бързи и лесни промени на геометрията на стената и на различни 
нейни компоненти.  

Редактирането на стената може да бъде извършено в различните видове 
проекции: в план, в разрез или 3D изглед. Последният метод дава широки възможности 
за извършване на разнообразни промени в изчертаната стена при добър визуален 
контрол върху редактиращите операции.  

Редактиране на ОФС на системно ниво 
Редактирането на ОФС като цялостна система се извършва по универсалния за 

всички обекти начин – чрез настройките в диалоговия прозорец Curtain Wall Selection 
Settings (Настройки на селекция на ОФС) за предварително избрана стена. 

 
Фиг.68. Диалогов прозорец Curtain Wall Selection Settings (Наст-
ройки на селекция на ОФС) 
Промените в настройките на клас елементи на ОФС засягат всичките от този клас 

за съответната стена.  

а  
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б 

Фиг.69. Промяна на схемата на ОФС: изходно положение (а) и 
резултат след промяната (б) 
Промените в настройките на един от класовете структурни елементи от групата 

Frames могат да бъдат приложени едновременно за всичките три класа чрез бутона  
Uniform Frame Classes (Еднакви класове елементи), разположен в горната част на 
диалоговия прозорец. 

 
Бутон  Uniform Frame Classes (Еднакви класове елементи) 

По същия начин, промяната на свойства на някой от класовете панели (Panels) 
може да бъде приложена едновременно и за другия клас чрез бутона Uniform Panel 
Classes. 

Графично редактиране на ОФС  

Графично редактиране на ОФС се извършва в 3D или в прозореца на Разрез 
(Section Window) с предвидените в палитрата за редактиране опции. Техниката на 
редактиране и предвидените действия са подобни на тези при обикновени стени. 
Предвидените операции са: промяна на ъгъла на наклона на стената (Modify angle), 
разтегляне във височина със запазване на наклона (Stretch slanted height), разтегляне във 
височина с промяна на наклона (Stretch height), свободно завъртане в 3D (Free rotate). 
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Фиг.70. Съдържание на палитрата за редактиране  

При промяна на ъгъла, ОФС се завърта около референтната си линия. 

 

Фиг.71. Промяна на наклона на ОФС в 3D 

Свободно завъртане (Free Rotate) 

Завъртане около посочена с две точки ос може да се извърши в 3D, както и в 
проекциите Section (Разрез) и Interior Elevation (Интериорна разгъвка). 

Командата Free Rotate (Свободно завъртане) се избира от палитрата за 
редактиране или от меню Dedign/Modify Curtain Wall/Curtain Wall Free Rotate 
(Дизайн/Редактирай ОФС/Свободно завъртане на ОФС). 

След избор на командата, с две точки се посочва оста на завъртане, трета точка 
задава началото на ротацията и след това с нова точка или числово въведен ъгъл в 
коодинатната палитра се довършва операцията. 

 

Stretch slanted height 
 (Разтегли наклонената височина) 

Modify angle  
(Промени ъгъла) 

Stretch height  
(Разтегли височината) 

Free rotate 
 (Свободно завъртане) 
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 а б  

Фиг.72. Свободно завъртане на ОФС в 3D: задаване с две точки 
на оста на въртене  (а), трета точка и ъгъл (или четвърта 
точка) за край на ротацията (б) 

Режим на редактиране на ОФС  
Редактирането на ОФС на ниво отделни елементи се извършва в режим Редактиране 
(Edit mode). В този режим се използват различни техники и средства за редактиране на 
елементите на ОФС, даващи възможност за значително трансформиране и 
индивидуализиране на избраната стена, а така също и за създаване на нови, специфични 
елементи.  В режим Редактиране всеки елемент на ОФС – схема, структурни елементи, 
панел, аксесоар, връзка (Scheme, Frame, Panel, Accessory, Junction) – имат собствен 
диалогов прозорец и инструмент за промяна на свойствата или създаване на нови, 
специфични елементи в избраната стена. При това се използват обичайните техники за 
селекция, редактиране и чертане.  
При промяна на параметрите на избран елемент на ОФС в режим Редактиране, той се 
превръща в индивидуално зададен елемент, независим от свойствата в системните 
настройки (Curtain Wall System Settings).   

Включване на режим Редактиране  
Режим Редактиране (Edit Mode) се включва за предварително избрана единична стена. 
Той не може да бъде приложен за няколко ОФС едновременно.  
Активирането на режима може да бъде извършено по няколко начина: 

- от проекция в план (Floor Plan), разрез (Section), фасада (Elevation) или 
интериорна разгъвка (Interior Elevation) – чрез бутона Edit in 3D (Редактирай в 
3D), появяващ се автоматично върху избраната стена; 

- от 3D изглед – чрез бутона Edit  (Редактирай), появяващ се автоматично върху 
избраната стена; 

- чрез командата от меню Design/Modify Curtain Wall/ Edit System (Дизайн/ 
Промени ОФС/Редактирай Системата). Командата е активна при предварител-
но избрана ОФС. 

При включване на режим Редактиране, автоматично се активира 3D прозореца с изглед 
ва стената в него и се появяват инструментите, чрез които се осъществява редактирането 
на ОФС. Това са: Палитра за управление на изобразяването на ОФС в режим Редктиране 
(Edit mode Display palette) и специалната палитра с инструменти на режим Редактиране 
на ОФС (Curtain Wall toolbox), заменяща автоматично нормалната палитра с 
инструменти (Toolbox). 
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Фиг.73. Средства за промяна на ОФС в режим Редактиране (Edit Mode) 

В 3D прозореца, освен избраната ОФС се изобразява и обкръжението, но във 
фонов режим. Изключение е случая на активиране на режим Редактиране от 3D изглед с 
предварително получена частична визуализация (например, на селекция). Конкретният 
изглед в 3D се определя от активният режим на визуализиране (в перспектива или 
аксонометрия). 

Инструментите в палитрата за редактиране предвиждат възможност за 
редактиране на избрани елементи от ОФС – структурни елементи, панели, връзки и 
аксесоари, а така също и възможност за редактиране на схемата на стената. В този 
режим могат да бъдат изчертавани в 3D нови елементи, чиито свойства се задават в 
диалоговите прозорци на индивидуалните инструменти в палитрата Toolbox. 
Диалоговите прозорци за задаване на свойствата на елементите в режим редактиране са 
подобни на тези  на системно ниво, без общата лява част.  

   
а б 
Фиг.74. Диалогов прозорец за задаване на свойствата на елементи 
на ОФС: в режим Редактиране (а) и на системно ниво (б) 

При задаване на нови свойства за избрани елементи на ОФС в режим Редактиране 
се прекъсва връзката със системните настройки на стената – промените в тях на 
системно ниво не засягат редактираните елементи. Класът елемент се променя в Custom 
(Специфичен). 

Палитра с инст-
рументи за ре-

дактиране на 
ОФС 

(Curtain Wall 
toolbox) 

Палитра за уп-
равление на 
изобразяването 
на ОФС 
(Edit mode 
Display palette) 
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Връзката може да бъде възстановена чрез връщане на настройката в полето Class 
(Клас) на подразбиращата се настройка (например, Main Panel). 

При промяна на свойствата на избран елемент на стената в режим Редактиране не 
може да бъде зададен индивидуално различен слой от този, определен в системните 
настройки – всички елементи на ОФС са винаги в един слой. 

В режим Редактиране за различните типове елементи могат да бъдат записвани и 
зареждани индивидуално зададени Предпочитани настройки (Favorites), така, както за 
всички останали инструменти в нормален режим на работа. 
За преход към системните настройки без напускане на режим Редактиране е предвидена 
командата System Settings (Системни настройки), разположена в долния край на Edit 
mode display palette (Управление на изобразяването в режим Редактиране). Режим 
Редактиране приключва при затваряне на тази палитра с бутоните ОК или Cancel, 
разположени в горния й край, с което се прилагат или отменят зададените промени. 

Командата Undo (Отмени) в режим Редактиране връща стъпка назад, отменяйки 
последното извършено действие. След приключване на режим Редактиране, командата 
Undo отменя изцяло всичко, извършено при работа в режима. 

Палитрата за управление на изобразяването на ОФС (Edit mode Display palette) в 
режим на редактиране в 3D служи единствено за включване/изключване на 
изобразяването на отделните елементи на ОФС, схемата и обкръжението й. Това става 
чрез познатата иконка „око” вляво от името в списъка на палитрата. Кликване с десния 
бутон върху опция в палитрата визуализира съответните елементи на ОФС и 
същевременно изключва видимостта на останалите. 

Техники на селекция в режим Редактиране на ОФС 
В режим на редактиране на ОФС в 3D прозореца се използват както обичайните 

техники за селекция, така и специфични техники, даващи възможност за избор на групи 
елементи от структурата на стената.  

Избор на всички елементи на стената от определен тип се извършва чрез 
вариантите на командата Select All (Избери всички - меню Edit), обхващащи всички 
елементи на ОФС, определени от включения инструмент. Така например, при активен 
инструмент Frame (Рамка), командата Select All Curtain Wall Frames в меню Edit избира 
всички елементи на рамката на стената (Фиг.76 ). 

  
Фиг.75. Избор на рамковите елементи на ОФС 
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При избор на единичен структурен елемент на ОФС се появяват специални 
бутони (Grips) с вариант на избор – единичен или поредица от елементи (Фиг.76). 

   
 а  б в 

Фиг.76. Избор на панели  на ОФС с помощта на специалните бутони 
(режим на предварителна селекция):  
а – единичен панел; 
б – хоризонтален ред панели; 
в – вертикален ред панели 
При избор на структурен елемент от рамката на стената, бутоните дават 

възможност за алтернативен избор на ред или колонка поредни елементи, успоредни на 

избрания   (Фиг.77). 

   
 а  б в 

Фиг.77. Избор на рамкови елементи  на ОФС с помощта на специалните бутони 
(режим на предварителна селекция):  
а – единичен елемент; 
б – вертикален ред елементи; 
в –хоризонтален ред елементи 

Редактиране на мрежата на ОФС 
В режим на редактиране е възможна промяна както на цялата мрежа на стената, 

така и на отделните й линии. В режим редактиране могат да бъдат извършвани следните 
промени:  

- преместване, изтриване и добавяне на линия на мрежата; 
- преместване на мрежата, завъртане на линиите от едното направление или на 

цялата мрежа. 
Завъртане на мрежата не е възможно за мрежи, изчертани в режим „цилиндрична” 

и „полилиния”. 
Редактирането се извършва в режим на визуализиране на елементите на мрежата 

(от палитрата за изобразяване), при който видима е само схемата на ОФС (Sheme) 
(Фиг.78). 
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Фиг.78. Визуализиране на схемата на ОФС  с цел редактиране 

Необходимо е да се подчертае, че структурните елементи на решетката на 
мрежата се разполагат винаги по нейните линии. Те следват промените в мрежата при 
нейното редактиране.  

Един от начините за редактиране на ОФС е чрез настройките на инструмента 
Sheme Selection Settings (Настройки на избрана схема). Те се отразяват върху 
предварително избраната схема на стената. След промяна, класът на схемата на 
редактираната стена (в Информационната палитра Info Box) се променя автоматично в 
Custom Sheme (Специфична схема). Чрез избор на клас System Sheme (Системна схема) 
от същото място може да се върнат системните настройки. 

Преди промяна на схемата в полето Клас в Информационната палитра има 
единствена опция System Sheme (Системна схема). 

а  

б  
Фиг.79 . System Sheme(Системна схема) (а) и Custom Sheme (Специфична схема)(б) 

в меню Class (Клас) в Информационната палитра в режим редактиране на 
схемата на ОФС  
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Графичното редактиране се извършва с помощта на палитрата за редактиране. Тя 
съдържа специфични бутони при прилагане за елемент на мрежата.  

Преместване на линия на мрежата или на цялата мрежа 

Преместването на избрана линия от мрежата се извършва с помощта на палитрата 
за редактиране – с опцията за местене на единична линия. Преместената линия остава 
винаги успоредна на първоначалното си положение (Фиг.80 ). 

 
 а б 

Фиг. 80. Преместване на единична линия от схемата на ОФС:  
а – избор на линия от схемата, избор на опцията за преместване на 
линия от палитрата за редактиране и посочване на посока и разсто-
яние на преместване; 
б – краен резултат 

Преместването на цялата мрежа се извършва с помощта на палитрата за 
редактиране – с опцията за местене на мрежата. При това, в зависимост от избрания 
метод на ориентация на растера на мрежата (System Settings), преместването се 
извършва като цяло в направлението на указания вектор (при Custom Origin) или само 
във вторичното направление (при всички останали режими на ориентация) (Фиг.81,82). 

  
 а б 

Фиг. 81. Преместване на цялата мрежа при режим на позициониране Custom Origin:  
а – посочване на вектора на преместване ; 
б – краен резултат 
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 а б 

Фиг. 82. Преместване на цялата мрежа при режим на позициониране, различен от  
Custom Origin:  

а – посочване на вектора на преместване ; 
б – краен резултат – преместване само във вторичното направление 

Завъртане на успоредни линии на мрежата или на цялата мрежа 
Завъртането на успоредни линии на мрежата се извършва с помощта на палитрата 

за редактиране – с опцията за завъртане на успоредни линии. Завъртат се линиите, 
съответстващи на указаната при отваряне на палитрата за редактиране (Фиг.84 ). 

  
а б 

Фиг.83. Завъртане на успоредни линии на  мрежата:  
а – избор на командата от палитрата за редактиране, посочване на ъгъла на за-

въртане ; 
б – краен резултат – завъртане на линиите от указаното направление 
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а б 
Фиг. 84. Завъртане на цялата  мрежа:  
а – избор на командата от палитрата за редактиране, посочване на ъгъла 

на завъртане ; 
б – краен резултат – завъртане на линиите на мрежата 

При криволинейна ОФС или такава, начертана с метода Chained (Верижен) е 
възможно завъртане на линиите само по вторичното направление. 

Добавяне и изтриване на линия на мрежата 
Добавянето на нови линии в мрежата се извършва при активен инструмент Sheme 

(Схема) и избран режим на въвеждане „Мрежа” (Grid Input mode) (в Информационната 
палитра). След посочване на точка в очертанията на мрежата, курсорът се премества по 
направление на желаната посока на новата линия (Фиг.85). 

  
а б 
Фиг.85 . Добавяне на линия към мрежата на ОФС:  
а – посочване на точка и ориентация на линията ; 
б – краен резултат  

 За изтриване на линия на мрежата е необходим предварителен избор само на тази 
линия – при посочване в режим на селекция върху нея (Фиг.86). 
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а  б в 
Фиг.86. Изтриване на линия на мрежата на ОФС:  

а – селекция на линията; 
б – изтриване; 
в – краен резултат  

Режим на границите (Boundary) на ОФС  
Границите на ОФС могат да бъдат редактирани при визуализиране на стената в 

3D прозореца или в Разрез.  
Редактиране на границите на стената в 3D  
Удобен режим на визуализиране на ОФС при редактиране в 3D прозореца е при 

включевна видимост само на схемата и изключени други елементи на стената. Граници-
те на стената са елемент от схемата и се изобразяват с по-плътна линия. Избор на грани-
ците на ОФС се извършва в режим на селекция, при кликване върху линия на контура 
(курсор „Мерцедес”). Промяната на границите се извършва чрез познатата техника с 
помощта на палитрата за редактиране – чрез опциите й за възел и страна на контура 
(Фиг.87,88).  

  
а  б  
Фиг. 87. Промяна на границите на ОФС в 3D прозореца:  

а – чрез опциите в палитрата върху възел на контура; 
б – чрез опциите в палитрата върху ръб на контура 
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а  б  

  
в  г 

Фиг.88 . Редактиране на границите на ОФС в 3D прозореца:  
а – начален изглед; б,в – вмъкване на възел в контура; г – изглед след промяната 

Редактиране на границите на стената в Разрез (или Фасада)  
Редактирането на границите на ОФС в Разрез се извършва при използване на 

спомагателен обект – щриховка (Fill), тъй като графичното редактиране с директна 
манипулация с мишката на граничния контур не е достъпно. Групата команди, 
позволяващи редактиране на границине чрез щриховка са достъпни в меню  Design > 
Modify Curtain Wall > Boundary Editing in Section (Дизайн > Промени ОФС > 
Редактиране на Граници в Разрез). Те са достъпни при работа в прозорците на Разрез 
(Section), Фасада (Elevation) или Интериорна разгъвка (Interior Elevation). 

Чрез тях се извършват следните действия: 
- създаване на щриховка от границите (Extract Boundary to Fill); 
- предефиниране на контура от щриховка (Redefine Boundary from Fill); 
- изваждане на щриховка от границите (Subtract Fill from Boundary); 
- добавяне на щриховка към границите (Add Fill to Boundary). 

Командата Extract Boundary to Fill (Създай щриховка от границите) e активна 
при наличие на предварителна селекция на стена. Тя генерира щриховка с формата на 
границите на избраната ОФС. 
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а  б  
Фиг. 89. Команди за редактиране на границите на стената в разрез/фасада: 

а – избор на командата;  б – резултат – генериране на щриховка 
Така създадената щриховка може да бъде редактирана чрез познатата техника с 

помощта на палитрата за редактиране – чрез опциите й за възел и страна на контура на 
щриховката, след което се използва командата  Redefine Boundary from Fill (Предефини-
рай граници  от щриховка)  от меню  Design > Modify Curtain Wall > Boundary Editing 
in Section (Дизайн > Промени ОФС > Редактиране на Граници в Разрез ) за прилагане 
на променената форма на щриховката върху границите на стената. 

        
а б в  
Фиг.90 . Предефиниране на граници на ОФС от редактирана щриховка: 

а – промяна на щриховката с палитрата за редактиране ;  б – избор на коман-
дата Redefine Boundary from Fill (Предефинирай граници  от щриховка); в – краен 
резултат -  след кликване върху сегмент на стената 

Стената, върху която се прилага командата, се указва с кликване върху неин сег-
мент. След промяната на границите на ОФС, спомагателната щриховка може да бъде 
изтрита. 

Редактиране на границите на ОФС може да бъде реализирано и с командите от 
меню Design > Modify Curtain Wall > Boundary Editing in Section -   Subtract Fill from 
Boundary (Извади щриховка от границите) и Add Fill to Boundary (Добави щриховка 
към граници). Чрез тях от/към контура на границите на стената се изважда/добавя фор-
мата на предварително начертана и избрана щриховка (Фиг.91). 
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Командите са активни след селекция на предварително избрана щриховка. След 
избор на командата е необходимо стената да бъде указана чрез кликване с мишката вър-
ху неин сегмент, след което настъпва корекция на формата. 

      
а  б  
Фиг. 91. Изваждане на щриховка от границите на стената в разрез/фасада: 
а – избор на командата;  б – резултат, след кликване върху сегмент на сте-
ната  – изваждане на щриховката от формата й 

Добавяне на допълнителен контур към на границите на стената  
ОФС може да притежава повече от един отделни контури. Те всичките са 

разположени в базовата равнина на ОФС и са част от нейната схема. По този начин, 
ОФС се формира от повече от една отделни части. 

Добавянето на нови, отделни  контури към стената се извършва в режим 
редактиране в 3D прозореца. Удобен режим на изобразяване е с визуализиране на 
обкръжението – включване на бутона Environment (Обкръжение) в палитрата за 
визуализиране в режим Редактиране в 3D. 

Създаването на самостоятелен нов контур към стената става при включен 
инструмент Схема (Sheme) от палитрата Toolbox и режим Boundary (Граници) в 
Информационния прозорец (Фиг.92 ). 

 
Фиг.92 . Избор на метод на въвеждане Boundary (Граници)  

Последователните стъпки по добавяне на допълнителния контур са илюстрирани 
на Фиг.93  : 
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а  б  

     
в  г 
Фиг.93 . Добавяне на нов контур към  ОФС в 3D прозореца:  
а - кликване с мишката върху елемент на стената; 
б - очертаване на границите на новия контур; 
в – краен резултат; 
г – визуализиране на схемата на променената стена 
Фиг.94 г , при която е визуализирана схемата на променената стена, илюстрира 

принципа на съществуване на двата отделни контура – като отделни части върху 
единната схема на стената.  

Промяна на елементите на ОФС.  Въвеждане на нови, 
специфични елементи  
В режим редактиране на ОФС в 3D прозореца са достъпни за индивидуално 

редактиране всички елементи на ОФС – панели, вертикални и хоризонтални структурни 
решетъчни елементи (Mullions, Transoms), гранична рамка (Boundary), възли (Junctions), 
аксесоари (Accessories). При промяна на свойствата на избраните елементи се прекъсва 
връзката им със системните настройки на стената.  

Рамковите структурни елементи са свързани с мрежата на схемата – при премест-
ване или изтриване на линия на мрежата се преместват или изтриват свързаните с нея 
структурни елементи. В режим редактиране могат да бъдат изчертавани нови структур-
ни рамкови елементи, независими от мрежата. 

Аксесоарите (Accessories) на ОФС и възлите (Junctions -  при  избран метод на 
разполагане в системните настройки One by One  - Един по един) се създават единствено 
в режим Редактиране в 3D. 

Промяна и създаване на нови рамкови структурни елементи (Frames) 

В режим Редактиране в 3D трите класа структурни елементи могат да бъдат ре-
дактирани индивидуално, след предварителна селекция.  

Възможни са следните действия: 
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- промяна на настройките за избраните елементи; 
- преместване, огледално обръщане, завъртане (както и вариантите с копиране), 

размножаване; 
- създаване на нови и изтриване на елементи. 

Промяна на настройките за избрани елементи се извършва чрез диалоговия про-
зорец Selection Settings (Настройки на селекция) (Фиг.94 ). 

  
а  б  

   
в  г  
Фиг.94 . Промана на свойствата на избрани структурни елементи:  
а, б – диалогови прозорци Frame Selection Settings (Настройки на селекция от 

структурни елементи) преди и след промяната; в, г – изглед на стената преди и 
след промяната 

Редактирането на съответния тип елементи се извършва удобно в режим на визу-
ализация с видимост само на този тип и изключване на изобразяването на останалите 
(Фиг. в,г). 

За да се осигури желаната връзка между елементите след промяната, трябва да се 
избере необходимото число на приоритета на пресичане. Така например, за постигане на 
показаната във Фиг.  ,г връзка между елементите, за тях е зададено число на прирорите-
та на пресичане 11 – по-високо от това на съседните структурни елементи на стената. 
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Изтриването на избрани структурни рамкови елементи е възможно за такива, 
които  разделят панели, лежащи в една равнина (Фиг95.). Не е възможно изтриването на 
елементи от границите на ОФС. 

При изтриване на структурен рамков елемент, разделените от него панели се обе-
диняват. При панели от различен тип, приоритет има основния панел. 

  
а  б  
Фиг.95 . Изтриване на рамкови структурни елементи: а – селекция на 
елементите;  б – резултат след изтриване 
Изчертаване на нови структурни елементи към ОФС се извършва при активен 

инструмент Frame tool от специфичната палитра в режим редактиране в 3D. Новият 
елемент може да не съвпада с линия на мрежата, но крайните му точки трябва да са вър-
ху съществуващи структурни елементи.   

Преди изчертаване, от Информационната палитра се избира типа на елемента 
(Ftame Class), чиито параметри ще бъдат използвани. 

 
В диалоговия прозорец Frame Settings  (Настройки на структурен елемент) могат 

да бъдат зададени специфични настройки за новите елементи, при което типът на еле-
мента се променя в Custom (Специфичен). 

 
 
За да се осигури желаната връзка между елементите при изчертаването, трябва да 

се избере необходимото число на приоритета на пресичане. Така например, за постигане 
на показаната във Фиг.  ,б връзка между елементите, за новите е зададено число на при-
роритета на пресичане 9 – по-ниско от това на съседните структурни елементи на стена-
та (при тях е 10). При това трябва да се има предвид, че подразбиращите се нива на при-
оритети на пресичане за структурните елементи на стената са: 

- гранични елементи (Boundary Frames) - 15; 
- шпросни (Mullion Frames): - 10 
- напречни елементи (Transom Frames) – 5. 

Изчертаването на нови структурни елементи на ОФС не променя схемата на сте-
ната. 
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При изчертаване с пресичане на линии на мрежата, структурните елементи се 
сегментират в точките на пресичане. 

  
а  б  
Фиг.96. Изчертаване на нови рамкови структурни елементи: а – изчертава-
не при посочване на точки върху съществуващите структурни елементи;  б 
– резултат след въвеждане на новите елементи 
Копиране на членението на клетка 
Копиране на членението на клетка се извършва с помощта на командата от меню 

Design > Modify Curtain Wall > Copy Cell Pattern (Дизайн > Промени ОФС > Копирай 
членение на клетка). След избор на командата се указва с кликване с мишката клетка-
та, от коята ще се копира, а след това – клетката, в която ще се копира (Фиг.97).  

  
а  б  
Фиг.97. Копиране членението на клетка: а – последователно кликване в 
клетката, от която и в която ще се копира ;  б – резултат  
Създаване на общи елементи за свързани стени 
За почистване на връзката между две ОФС при припокриване на крайните им 

рамкови елементи, се използва командата от меню Дизайн Design > Modify Curtain Wall 
> Create Common Frames (Дизайн >Промени ОФС > Създай Общ Рамков Елемент). 
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При това, еднин от крайните рамкови елементи се трансформира в ъглов свързващ еле-
мент, а другият се трансформира автоматично в невидим.  

Командата е активна при предварителна селекция на съседните стени.  
 

  
 

а  б  
Фиг.98 . Създаване на свързващ рамков елемент между две ОФС: а – избор на 
командата Create Common Frames (Създай Общ Рамков Елемент) от меню 
Design > Modify Curtain Wall ( Дизайн/Промени ОФС) ;  б – резултат в план и 3D 
Правилното изпълнение на командата изисква допиране на съседните стени в 

крайните им точки.  
Редактиране на панелите (Panels) на ОФС  

Композирането на панелите на ОФС се извършва в диалоговия прозорец  Curtain 
Wall Default Settings (Настройки на окачена фасадна стена), в раздела Sheme (Схема), 
а свойствата на двата класа панели - Основни (Main) и Различни (Distinct), се задават в 
диалоговия прозорец за съответния клас панел се задава тип на панела, размери, 
материали  и други свойства. При промяна на свойствата на клас панели на ниво 
системни настройки за избрана ОФС се променят всичките й панели от този клас. 

Режим Редактиране (Edit Mode) предоставя възможност за индивидуална промяна 
на избрани панели, при което те придобиват статута Custom Panel (Специфичен панел) и 
връзката им със системните настройки се прекъсва. 

В режим Редактиране в 3D могат да бъдат извършени следните промени: 
- промяна на свойствата на избраните панели; 
- промяна на типа панел, вкл. замяна с панели тип „врати” (CW Door) и „прозорци” 

(CW Window). 
- изтриване на панели; 

Промяната на свойствата за избрани панели се извършва в диалоговия прозо-
рец Curtain Wall – Panel Selection Settings (ОФС – Настройки на селекция панели) 
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а    
 

б     
Фиг.99. Промени на избрани панели на ОФС: а – първоначални настройки, из-
бор на панелите – първоначален изглед;  б – промяна на типа на панела (CW 
Custom Panel), част от настройките му и изглед след промяната 

Разполагане на панел тип „Врата”/ „Прозорец” 
Разполагането на врати/прозорци се извършва чрез замяна на избрани панели с 

такива от тип „Врата” или „Прозорец”. Тези специфични панели представляват GDL 
обекти и са достъпни за избор в раздела Panel Type and Geometry (Тип панел и 
геометрия) (Фиг.100 ). 

 

Фиг.100. Избор на тип панел CW Door (Врата за ОФС) 
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В зависимост от композицията на панелите на ОФС е възможна предварителна 
корекция на предназначения за замяна панел. При необходимост могат да бъдат обеди-
нени съседни панели чрез изтриване на структурните рамкови елементи между тях 
(Фиг.101).  

        
а б в  
Фиг.101. Въвеждане на врата в ОФС: а, б – избор и изтриване на структурен 
елемент – обединяване на съседни панели;  в – промяна на панела във врата  
Изборът CW Custim Panel (Специфичен панел за ОФС) дава възможност за из-

ползване на индивидуално създадени специфични библиотечни компоненти - панели за 
ОФС.  

  
а б  
Фиг.102. Използване на специфичен панел за ОФС, създаден предварително 
като библиотечен компонент: а – избор на тип панел CW Custom Panel  и 
конкретен панел от списъка Panel Name (Име на панел); б – изглед на ОФС  
Разполагане и редактирани на възли (Junctions) 

Възлите (Junctions) са опция за решение на прикрепването на панелите при 
структурно остъкляване. Както беше отбелязано по-горе, възлите в ArchiCAD са обекти, 
създадени с програмния език GDL на ArchiCAD. Техните настройки се задават в панела 
Junctions (Възли) при задаване на свойствата на ОФС на системно ниво в диалоговия 
прозорец Curtain Wall Default Settings (Настройки на окачена фасадна стена). 

За тях са достъпни два метода на разполагане: 

 

Във всички точки на мрежата 

Един по един 
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Методът At all Gridpoints (Във всички точки на мрежата) се изпълнява автома-
тично за нова окачена фасадна стена и генерира възли във всички точки на мрежата. 

Методът One by one (Един по един) се реализира единствено в режим „Редакти-
ране” (Edit Mode). За целта се използва инструмента Junction tool от палитрата с инст-
рументи. Различни от системните настройки за индивидуално въвеждания елемент мо-
гат да бъдат зададени в диалоговия прозорец за настройка Junction Tool Settings на този 
инструмент. При това класът на елемента от System Junction (Системен възел) се проме-
ня в Custom Junction (Специфичен възел), за който е прекъсната връзката със системните 
настройки. 

По подразбиране възлите се разполагат около пресечни точки на мрежата, от вът-
решната страна на ОФС. 

Добавяне на нов възел в режим „Редактиране”  
Възлите са алтернатива на структурните елементи като средство за връзка между 

панелите и са характерни за ОФС със структурно остъкляване. В този смисъл, възли мо-
гат да бъдат приложени там, където няма структурни елементи, но в същото време тези 
елементи служат за граница между панелите и не бива да бъдат изтрити. Проблемът се 
решава чрез промяна на типа на структурните елементи в невидими. При необходимост 
от замяна на структурните елементи с възли, след селекция за тях се задава тип „Неви-
дим” (Invisible).  

 
Фиг. 103. Задаване на тип Невидим (Invisible) за избрани структурни елемен-
ти в панела Frame Type and Geometry  
Възлите се разполагат при кликване върху пресечна точка на мрежата или върху 

линия, при което се отчита най-близката пресечна точка. Последната стъпка изисква 
посочване на страната, от която ще се разположи възелът (Фиг.104). 

   
 а  б  
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 в  г  
Фиг. 104. Въвеждане на възли в режим редактиране: а,б – селекция и задаване 
на тип „Невидими” (Invisible) за избраните структурни елементи; в  – клик-
ване в пресечна точка на мрежата и указване на посоката на разполагане; г 
- резултат след разполагане на останалите възли 
При извършване на действията по разполагане на възли може да се осигури добър 

визуален контрол чрез изключване видимостта на излишни елементи на ОФС - от па-
литрата за визуализация в режим „Редактиране”. 

Редактиране на индивидуални възли 
За избран възел в режим „Редактиране” в 3D могат да бъдат извършени следните 

действия: 
- промяна на параметрите от диалоговия прозорец Junction Selection Settings 

(Настройки на селекция възли). След корекция на параметри, класът на еле-
мента се променя в Custom Junction (Специфичен възел) и се прекъсва връзката 
му със системните настройки; 

- преместване (Drag) на възел до друга пресечна точка на мрежата; 
- изтриване на възел (Delete); 
- обръщане на възел от другата страна на стената (Flip). Извършва се чрез бутона 

Flip от диалоговия прозорец на инструмента Junction (Възел) или в Информаци-
онния прозорец (Info box) (Фиг.106). 

 

   
Фиг.105 . Обръщане на избран възел от другата страна на стената с буто-
на Flip (Обърни) от Информационния прозорец  
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Аксесоари на ОФС (Accessories) 
Аксесоарите са допълнителни елементи, които се прикрепят към структурните 

елементи на ОФС: слънцезащитни устройства, навеси, декоративни елементи. 
Разполагането на аксесоари се извършва единствено един по един в режим „Ре-

дактиране” в 3D. Техните свойства могат да бъдат зададени както в настройките на сис-
темно ниво (System Accessory), така и в прозореца за настройки на инструмента Acces-
sory tool в режим „Редактиране” (Custom Accessory). Класът на избрания аксесоар е 
обозначен в Информационния прозорец или в горната част на диалоговия прозорец Ac-
cessory Selection Settings (Настройки на избран аксесоар) на инструмента Accessory в 
палитрата с инструменти в режим „Редактиране”. (Фиг.106).  

а   

   

б   

Фиг.106. Клас на избрания аксесоар: а - в диалоговия прозорец Ac-
cessory Selection Settings (Настройки на избран аксесоар); б – в 
Информационния прозорец 
Добавяне на нов аксесоар към ОФС 
Въвеждане на нов аксесоарен обект към ОФС се извършва в режим „Редактиране” 

с помощта на чертожния инструмент Accessory Tool. 

 
Фиг.107. Чертожен инструмент Accessoty Tool (Аксесоар) и типове аксесоари 
в Информационния прозорец 
Изчертаването се извършва от крайна точка на структурен елемент до друга точка 

от решетката. Последната стъпка изисква указване на посока на разполагане на аксесо-
арния елемент (Фиг.108). 
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а б в  
Фиг.108. Изчертаване на аксесоарен обект – слънцезащитно устройство:  а 
– изчертаване на линията върху възлите на решетката;  б – указване на по-
соката на разполагане;  в – краен резултат  

Редактиране на индивидуален аксесоар 
За избран аксесоар в режим „Редактиране” в 3D могат да бъдат извършени след-

ните действия: 
- промяна на параметрите от диалоговия прозорец Accessory Selection Settings 

(Настройки на избран аксесоар). След корекция на параметри, класът на еле-
мента се променя в Custom Accessory (Специфичен аксесоар) и се прекъсва връз-
ката му със системните настройки; 

- преместване (Drag) на аксесоар; 
- изтриване на аксесоар (Delete); 
- обръщане на аксесоар от другата страна на стената (Flip). Извършва се чрез бу-

тона Flip от диалоговия прозорец на инструмента Accesoory tool (Аксесоар) или в 
Информационния прозорец (Info box) (Фиг.110). 

 
Фиг.109. Бутон Flip (Обърни) в Информационния прозорец за обръщане на из-
бран аксесоар от другата страна на стената 

Връзка на ОФС с други елементи на сградата 
Свързване на стени с ОФС (Wall – Curtain Wall) 
Връзката се реализира чрез командата Design /Modify Curtain Wall /Connect Wall... 

(Дизайн / Промени ОФС / Свържи Стена...). Командата изисква предварителна селекция 
на ОФС и стената или стените, които се свързват с нея (Фиг.112). Командата може да 
бъде изпълнена в 2D изглед в план или в 3D прозореца. При нея стената се удължава или 
скъсява автоматично и се отрязва от ОФС.  
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 а б 

Фиг.110. Избор на командата Connect Wall... (Свържи Стена...) при наличие на 
предварителна селекция: а - от меню Design /Modify Curtain Wall /(Дизайн / 
Промени ОФС /); б – от контекстното меню  

  
а б 

  
в г 
Фиг.111. Свързване на стена с  ОФС:  а – избор на командата и задаване на начи-
на на свързване;  б – указване на посоката, в която ще се реализира връзката; в, 
г – резултат от командата  
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Диалоговия прозорец Connect Wall to Curtain Wall (Свържи стена с ОФС) дава 
възможност за указване на точното място на връзка на стената с ОФС. 

 
Разстоянието в полето Outside (Отвън) задава точката на връзка с ОФС при посока 

на свързване отвън. 
Разстоянието в полето Inside (Отвътре) задава точката на връзка с ОФС при посока 

на свързване отвътре. 
И двата размера се отчитат от Базовата повърхнина (Base Surface) на ОФС. Подраз-

биращата се настройка е Curtain Wall Thickness (Дебелина на ОФС), което е и най-често 
използваният избор. Сборът от вътрешното и външното разстояние по подразбиране е 
равен на номиналната дебелина на стената, зададена в панела Geometry and Positioning 
(Геометрия и позициониране) (Фиг.112).   

 

Фиг.2 Номинална дебелина на ОФС  
Разстоянието отвътре обикновено се приема за равно на отстоянието на базовата 

повърхнина от референтната линия . Разстоянието отвън е остатъка от размира до номи-
налната дебелина на ОФС (в случая 5 см).  

При необходимост свързваната стена да достигне до разстояние, различно от оп-
ределеното чрез номиналната дебелина на ОФС, се използва опцията Gustom offset. Две-
те отстояния – отвътре и отвън до базовата равнина се задават индивидуално.  

Промяна в условията на свързване се извършва чрез повторение изпълнението на 
командата с променени настройки.  
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Особено наложително е реализирането на връзката по някой от описаните по-горе 
начини при наклонена ОФС и странични стени. Пример, показващ последователните 
действие за реализиране на такава връзка е показан на Фиг.113.  

Илюстрираната по-долу връзка може да бъде изпълнена при посочените действия 
както в план, така и в 3D.  

 

   
а б в  

  
г  д  

Фиг.113. Свързване на странични стени с наклонена ОФС: а,б,в – последователни 
стъпки при изпълнение в план; г,д – първоначално положение и резултат в 3D  

Премахване на връзка на стена с ОФС 
Както беше отбелязано по-горе, свързването на стена с ОФС води до автоматични 

промени в стената: скъсяване или удължаване, срязване на указаното разстояние с рав-
нина, успоредна на базовата равнина на ОФС. Възстановяване на първоначалния вид на 
стената се извършва чрез отмяна на свързването с ОФС. За това са предвидени следните 
способи: 

- чрез командата Design > Modify Curtain Wall > Disconnect All Elements (Ди-
зайн/Промени ОФС/Премахни връзката на всички елементи). Командата пре-
късва всички връзки на избрана/избрани ОФС и всички връзки на избрани стени; 

- чрез командата Design > Modify Curtain Wall > Break Connection (Ди-
зайн/Промени ОФС/Прекъсни връзката). Командата прекъсва връзката на изб-
раната ОФС с избрана стена/стени; 

- чрез бутона Undo Connections (Отмени свързване) в панела Model (Модел) 
panel на системните настройки Curtain Wall Selection Settings (Настройки на 
селекция ОФС) за избрана ОФС (Фиг. ); 

- чрез бутона Disconnect All Curtaim Walls (Отмени свързване с всички ОФС) в 
панела Model (Модел) на диалоговия прозорец Wall Selection Settings (Настройки 
на селекция стени) за избрана/избрани стени (Фиг.114). 

 



 ArchiCAD – Curtain Walls  63 

УУААССГГ,,  ккааттееддрраа  „„ППррооммиишшллееннии  ии  ааггррааррннии  ссггррааддии””,,    ддооцц..дд--рр  ааррхх..  ААссеенн  ППииссааррссккии  

а  

б  
Фиг.114. Отмяна на връзката между ОФС и стени: 
а-  чрез бутона Undo Connections (Отмени свързване) в зиалоговия прозорец 

Curtain Wall Selection Settings (Настройки на селекция ОФС); 
б - чрез бутона Disconnect All Curtaim Walls (Отмени свързване с всички ОФС) 

в панела Model (Модел) на диалоговия прозорец Wall Selection Settings 

Прекъсване на пресичащи се ОФС 
Осъществяването на прекъсване на окачени фасадни стени в точката на пресичане 

е стъпка към постигане на коректна връзка между двете стени. След извършване на пос-
ледователно прекъсване на стените в пресечната точка и изтриване на излишните части 
от тях, се реализира връзка с общо ребро. 

Прекъсването се извършва по аналогия с командата Split (Пекъсни), която се из-
ползва при обикновените елементи на модела и чертежа.  

За извършване на прекъсването се изпълняват средните посредователни действия, 
илюстрирани с фигурите по-долу: 

- селекция на едната стена и избор на командата от главното меню Design > 
Modify Curtain Wall > Split Curtain Wall (Дизайн/Промени ОФС/Прекъсни 
ОФС) или командата Split Curtain Wall (Прекъсни ОФС) от контекстното меню: 

 

- посочване на другата стена (курсор „Мерцедес”) – граница на прекъсване: 
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- указване на посока (курсор „Око”) – частта, която остава маркирана: 

 

- прекъсване на избраната ОФС в точката на пресичане: 

 

- резултат след изтриване на излишната маркирана част: 

 

След повторение на същите действия за другата стена, се получава контакт между 
двете ОФС в крайната им точка. Чрез командата от меню Design > Modify Curtain Wall > 
Create Common Frames (Дизайн >Промени ОФС > Създай Общи Ребра) се реализира 
връзката между двете стени чрез създаване на общо ребро (Фиг.115). 
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а 

  
б  в 

Фиг.115. Свързване на ОФС с общо ребро: а – избор на командата;  
б,в – резултат в 2D и 3D  
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 


