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Сложни  профили  
(Complex Profiles) 
Сложните профилни елементи представляват стени, колони или греди, получени чрез 
екструдиране на предварително дефинирано сечение (профил) в посока, перпендикуляр-
на на равнината на профила.  

  

Фиг. 1. Примери за комплексни профилни елементи - стени 
За създаване на комплексни профилни елементи могат да бъдат използвани предвари-
телно дефинираните профили или да бъде създаден нов. Наборът от профили е достъпен 
за избор като атрибут в диалоговия прозорец на свойствата на инструментите Стена, 
Греда и Колона.  

    
 а  б  
Фиг.2.  Избор на сложен профил от диологовия прозорец за настройки  
на свойствата (Wall/Colum/Beam Default Settings) 

а – избор на опцията Complex Profile (Сложен профил); 
б – избор от списъка на предварително дефинираните за  съот-

ветния тип обекти сложни профили 
Изчертаването се извършва в условията на избрания геометричен режим, определящ 
начина на екструдиране на избрания комплексен профил. 
Създадените обекти със сложен профил могат да бъдат редактирани в различни аспекти: 
промяна на материали, на самото сечение на профила и др. 
Създаване / редактиране на сложен профил 
Създаването или редактирането на сложни профили се извършва чрез командата  Profile 
Manager / Complex Profiles (Управление на профили / Сложни профили)от меню De-
sign (Дизайн). 
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Фиг.3.  Команда Profile Manager… (Управление на профили...) от 
групата Complex Profiles (Сложни профили) от меню Design  
Панелът Manage Profiles (Управление на профили) съдържа основните команди, 

свързани със създаването и редактирането на профили. 

 
Фиг.4. Съдържание на панела Manage Profiles (Редактор на профили)  

Списъчното поле Choose Profile: (Избери профил:) дава възможност за избор на профил 
от отварящия се списък на предварително дефинирани профили. 
Чрез бутоните Delete (Изтрий),  Rename (Преименувай), Duplicate (Дублирай), съот-
ветно се изтрива, преименува, дублира избрания от списъка профил, а с New (Нов) се 
създава нов профил. Чрез Edit Choosen Profile (Редактирай избрания профил)се отваря 
прозореца за редактиране на избрания в списъка профил. 
Останалите команди и панели на прозореца са активни единствено при отворен прозо-
рец на Profile Editor (Редактор на профили). 

Изтрий 

Преименувай 

Редактирай избрания 
профил... 

Дублирай 

Избери профил: 

Използвай със: 

Нов 

Панел Редактиране 
на профили 

Прозорец за преглед на 
избрания профил 
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Създаване на профил се извършва в прозореца Profile Editor (Редактор на профили), 
който се отваря с командата за създаване на нов профил.  
При промяна на избран профилен обект в чертежа, в прозореца на Profile Manager (Ре-
дактор на профили) са активни бутоните  Store Profile (Запиши профил), Capture Ele-
ment’s Profile… (Вземи профил от елемента...) и Apply to Selection (Приложи за се-
лекция) (Фиг.5). 

 
Фиг.5. Бутони при промяна на избран профил 

  
Фиг.6.  Създаване на нов профил с инструмента Fill (Щриховка) в прозо-
реца Profile Editor (Редактор на профили) 

В чертожната среда на прозореца се използват активните 2D инструменти за чертане. За 
изчертаване на напречното сечение на профилния обект се използва инструмента Щри-
ховка (Fill tool). За редактиране на полученото сечение се използват познатите 2D тех-
ники до получаването на желаната форма на сечението. То може да се състои от повече 
самостоятелни щриховани области – те се записват накрая заедно като един профил. 
Особено значение има мястото на координатното начало (Origin) спрямо профила, 
което играе ролята на важна референтна точка. Така например, ако се създава профил за 
стена, мястото на координатното начало определя положението на референтната линия 
на стената. По тази причина се налага точно позициониране на профила съобразно коор-
динатното начало (обозначено в чертожното поле с плътен х). Ако е необходимо, създа-
деното сечение може да се премести, за да се получи желаното позициониране.  

Запиши профил 
Вземи профила на елемента.. 
Приложи за селекцията 
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В чертожното поле на прозореца могат да бъдат използвани като спомагателни обекти, 
подпомагащи изчертаването и други 2D елементи (линии, дъги, окръжности, оразмеря-
ване), но за създавания профил се отчитат само щриховките и горещите точки (Hors-
pot). Останалите 2D обекти се записват в специален слой Drafting (Чертане) към профи-
ла, разгледан по-долу. 
От групата бутони Use With (Използвай със) се включват тези, за които типове обекти е 
предназначен профилът. 

  Фиг. 7. Избор на тип обекти, за които е предназначен 
профилът 

Панелът Design Layers (Конструктивни слоеве)съдържа управлението на специ-
ализираните слоеве, съществуващи само в рамките на обектите в прозореца Profile Edi-
tor (Редактор на профили). Те служат за организиране и управление на съставните еле-
менти на профила и някои от свойствата му.  

 

Фиг. 8. Панел Design Layers (Конструктивни слоеве)на прозореца Profile 
Manager (Управление на слоеве) 

Слоевете Construction (Конструктивен) и Drafting (Чертожен) съдържат начертаните 
елементи в прозореца на Редактора на профили. 
Слоят Construction (Конструктивен) съдържа единствено щриховки и горещи точки, 
т.е. тези обекти, които формират сечението на профила. При избор на някой от тези два 
чертожни инструмента, автоматично се активира именно този слой и начертаните щри-
ховки и горещи точки попадат в него.  
Другите 2D елементи се разполагат автоматично в слоя Drafting (Чертожен) и се за-
писват като спомагателна чертожната информация към профила, но не участват в него-
вото изобразяване при използване в чертежа.  
Слоевете Horizontal Stretch (Хоризонтално разтегляне) и Vertical Stretch (Вертикално 
разтегляне) служат за включване/изключване на опцията за разтегляне на профила в 
съответната посока. При включване (чрез квадратното поле вдясно от името на слоя) в 
прозореца на Редактора се появяват двойки пунктирани линии, указващи равнините на 
възможното разтегляне. Тези линии могат до бъдат преместени в прозореца на Редакто-
ра, променяйки позициите на възлите за разтегляне. 
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Фиг. 9. Включване на слой Horizontal Stretch (Хоризонтално разтегляне) 

  
 а  б  
Фиг. 10. Хоризонтално разтегляне на профил:  

а – захващане на възел с курсора и избор на хоризонтално разтег-
ляне от палитрата за редактиране; 

б – указване на вектора на разтегляне 
При изключена опция за разтегляне не е възможно то да бъде реализирано за вече раз-
положения в проекта профилен обект. 
Слоят Opening Reference (Референтна линия за отвори) позволява да се укаже чрез 
референтни линии мястото на отвор (врата или прозорец) в комплексния профил на сте-
на. Всяка от двете появили се референтни линии може да бъде преместена, за да бъдат 
уточнени границите на профилния обект, които се отчитат при разполагане на отвор в 
стената. 
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Фиг.11. Включване на опцията Opening Reference и преместване на рефе-
рентна линия 
При изключено положение на опцията Opening Reference за граници, в които се разпо-
лага отворът в профилната стена, се приемат най-външните граници на профила. 
Различното положение на отвора в профилната стена в зависимост от мястото на рефе-
рентните линии е илюстрирано по-долу. 

  

  
 а  б  
Фиг. 12. Положение на отвор в профилна стена в зависимост от опция-
та Opening Reference и положението на референтните линии 

а – при изключено положение на  Opening Reference; 
б – при включени референтни линии 

За всички слоеве е предвидена възможност за управление на видимостта – чрез символа 
„око” срещу имената на слоевете в списъка. Избраният статус (видим/невидим) е в сила 
единствено при изобразяване в прозореца Profile Editor (Редактор на профили).  
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Панел Components – Default (Компоненти - по подразбиране) служи за задаване 
на атрибутите на компонентите на профила, представени чрез отделни щриховки, фор-
миращи сечението. Изборът на компонент (отделна щриховка) се извършва в прозореца 
на Редактора, а в панела се задават свойствата за маркирания компонент. 

   
 а  б  
Фиг. 13. Задаване на индивидуален материал за избран компонент на 
профила: маркиране на щриховката в прозореца на Редактора на профи-
ли(а); Резултат – различен материал за избрания компонент (б)  
Редактиране на сложен профил 
Възможни са различни варианти на редактиране на сложни профили и на обекти (стени, 
колони, греди), създадени чрез тях. Зададените промени могат да бъдат фиксирани чрез 
повторно записване на профила, да бъде създаден нов профил на базата на редактирания 
вариант или да бъдат променени конкретни профилни обекти в проекта, без записване 
на променения профил. 
Промяна на създаден в проекта профилен обект се извършва чрез редактиране на него-
вия профил. Прозорецът Profile Editor (Редактор на профили) може да бъде отворен с 
редактирания профил в него по следните начини: 

- чрез командата Capture Profile of Selection (Вземи профил от селекция) от 
групата команди Complex Profiles (Комплексни профили) от меню Design (Ди-
зайн) (Фиг. ). Командата е активна при наличие на предварителна селекция на 
профилен обект; 

- чрез бутона Capture Element’s Profile… (Вземи профил от елемента...) в про-
зореца Profile Manager (Управление на профили). Бутонът е активен при нали-
чие на предварителна селекция на профилен обект. При кликване върху бутона 
се отваря прозорецът Profile Editor (Редактор на профили), съдържащ профила 
на избрания обект (Фиг. ). Названието на редактирания профил се променя ав-
томатично на Custom (Специфичен). След редактиране, промяната може да бъ-
де приложена директно върху селекцията – чрез бутона Apply to Selection (При-
ложи за селекция). При затваряне на прозореца, промененият профил може да 
бъде съхранен под зададено име или промяната да се ограничи само до селек-
цията, без записване на допълнителен профил. 
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Фиг. 14. Команда Capture Profile of Selection (Вземи профил от селекция) 

 
Фиг. 15. Команда Capture Profile of Selection (Вземи профил от селекция) 

Промяна на материал на страна на профила 
В прозореца на Profil Editor (Редактор на профили) може да бъде зададен индивидуал-
но материал за избрана страна, различен от този на целия профил.  
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Фиг. 16. Задаване на индивидуален материал за страна на профила  

За целта върху съответния ръб на контура на селектирания профил се прилага опцията 
от палитрата за редактиране  Set parameters for profile edge (Задай параметри за стра-
на на профил), при което се избира желаният материал (Фиг.16 ). В прозореца Custom 
Edge Settings (Свойства на индивидуална страна) се включва бутона Selected Edge 
Only (Само избраната страна), при което избраният нов материал се прилага само за 
избраната страна на профила (Фиг.17). 

   
 а  б  
Фиг. 17. Материал на илюстрираната на фиг.   стена със сложен профил 
преди (а) и след промяната (б) 

Създаване на комплексни профили от успоредни елементи 
Както беше отбелязано по-горе, създадените сложните профили се използват за обектите 
стени, колони и греди. В ArchiCAD е предвизена възможност и за обратния подход – 
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създаване на сложни профили от избрани съчетания на стени, колони и греди. За целта 
се използват командите от Merge Walls/Columns/Beams (Обедини Стени/Колони/ Гре-
ди) меню Design/Complex Profiles. Изходната селекция трябва да бъде само от успоред-
ни еднотипни елементи и да отговаря на следните условия:  

- за стени – само за прави успоредни стени: вертикални, наклонени, трапецовид-
ни (във вертикален разрез) и със сложни профили (Фиг.18 ); 

- за колони – за вертикални, наклонени и със сложни профили (Фиг.18); 
- за греди – за хоризонтални, наклонени и със сложни профили (Фиг.18). 

   
 а  б  
Фиг. 18. Създаване на сложен профил от селекция на успоредни стени:  
Избор на командата Merge Walls (Обедини стени)  (а); резултат – обеди-
няване на стените и отваряне на новодъздадения профил в прозореца 
Profile Editor (б) 
В посочения на Фиг.18, б пример, профилът на новосъздадения обект е отворен чрез 
бутона Capture Element’s Profile… (Вземи профил от елемента...) от прозореца на 
Profile Manager (Управление на профили).  
След изпълнение на командата за обединение, се създава нов профилен обект, заменящ 
изходните елементи и приемащ техните атрибути. Не е задължително изходните елемен-
ти да се допират. В новополучения обект дължините на съставните елементи са изравне-
ни по края на най-издадените от тях – от всяка страна (Фиг.19). 
Както е показано на фиг. , създадения профил получава автоматично статуса Custom 
(Индивидуален), но може да бъде отворен, редактиран и съхранен под зададено име. 
Техниката на изпълнение на обединяване на обектите, илюстрирана на примера на успо-
редни стени, е идентична за другите два типа обекти – колони и греди.  
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 а б  
Фиг. 19. Промяна на дължината за новосъздадения профилен обект: 
преди обединяването  (а); резултат след  обединяването (б) 

  
 а б  
Фиг. 20. Създаване на сложен профилен обект от колони: изходни 
успоредни колони  (а); резултат след  обединяването (б) 
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 а б  
Фиг. 21. Създаване на сложен профилен обект от греди: изходни 
успоредни греди  (а); резултат след  обединяването (б) 

Създаване на стандартни стоманени профили за греди и колони 
В ArchiCAD могат да бъдат импортирани стандартни стоманени профили за греди 

и колони. За целта се използва база данни за стоманени профили за стени и колони за 
различни стандарти. На базата на избраният тип стоманен профил се създава автоматич-
но сложен профил за колона или греда. За целта се използва командата Import Standard 
Steel Profile... (Импортирай стандартен стоманен профил...) от меню Options 
(Фиг.22). 

 
Фиг. 22. Команда Import Standard Steel Profile... (Импортирай стан-
дартен стоманен профил...) 
При избор на командата се отваря диалоговия прозорец Profile Database (База 

данни за профили), в който се избират и импортират желаните стандартни стоманени 
профили (Фиг.23). 

Първоначално се избират от списъчните полета, разположени в лявата половина 
на прозореца Country Code (Код на страната), Profile Type (Тип профил) и Geometry 
(Геометрия). Избраната комбинация от трите настройки извежда в полето отдолу спи-
съка на съответните профили. В него се маркират жиланите позиции, след което с буто-
на Add Profile to Project (Добави профил към проекта) избраните конкретни профили 
се вкарват в списъка Selected Profiles (Избрани профили) отдясно. При необходимост, 
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чрез бутона Remove (Премахни) избрани сечения в списъка могат да се извадят. Създа-
ването на стандартните профили се извършва с бутона Import (Импортирай).  

 
Фиг.23. Диалогов прозорец Profile Database (База данни за профили) 
Използването на въведен по този начин стандартен стоманен профил се извършва 

чрез съответния инструмент (Колона или Греда), по стандартния начин за създаване на 
профилен обект. Започва се с избор на тип Complex (Комплексен) в панела Geometry 
and Positioning (Геометрия и позициониране) от диалоговия прозорец за настройки на 
свойствата на инструмента, а след това - на конкретен тип от списъка на комплексните 
профили, достъпен при опцията Complex Structure (Сложна структура) в панела Floor 
Plan and Section (План и Разрез), подраздел Core Structure (Структура), (Фиг.).  

 
Фиг.24. Диалогов прозорец Profile Database (База данни за профили) 
При разполагане на профилен обект в чертежа трабва да се има предвид, че базо-

вата точка (Insertion Point), чрез която обектът се разполага в чертежа, е разположена 
в центъра на описания около сечението правоъгълник, но има и допълнителна „гореща 
точка” в център на тежестта (Фиг.25 ). 
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Фиг.25. Положение на базовата точка на стандартен профилен 

обект 
 

 

 


