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Вступ 

 

Методичні вказівки розроблені для студентів архітектурного 

напряму рівня підготовки "бакалавр", відповідно до навчального 

плану, освітньо-професійної програми та загальної концепції 

кафедри. Курс орієнтовано на вивчення головних понять та 

основних етапів при роботі в програмі ArchiCAD.  

Мета вивчення дисципліни – засвоєння базових понять та 

навичок при роботі в програмі для архітектурного проектування - 

ArchiCAD, навчитись застосовувати сучасне програмне 

забезпечення для вирішення різноманітних проектних та творчих 

задач, компонувати та оформляти креслення та технічну 

документацію, що необхідні в подальшому для виконання 

курсового проекту з дисципліни "Архітектурне проектування" 

(надалі – робочого проекту) за допомогою ЕОМ. 

Задачами, які вирішуються за допомогою даних вказівок, є: 

- оволодіння інструментами та засобами сучасного програмного 

комплексу для архітектурного проектування - ArchiCAD;  

- набуття навичок при роботі з системного просторово-

об’ємного комп'ютерного моделювання на прикладі 

індивідуального завдання; 

- закріплення знань з розробки та оформлення проектного 

матеріалу на стадії "Ескіз" за допомогою ПК на основі виконання 

індивідуального завдання. 

Об'єкт опрацювання в ході практичних занять - одноквартирний 

житловий будинок. 

Індивідуальне завдання - необхідний перелік матеріалів для 

виконання індивідуального завдання (плани, фасади, розріз, 

загальний вигляд) для виконання кожним студентом подібних 

елементів проекту на базі ПК. 

В результаті виконання практичних робіт на протязі семестра 

кожний студент окремо має представити в електронній формі (при 

виконанні індивідуального завдання - в друкованому вигляді) такі 

матеріали:  

- план 1-го поверху (цокольного поверху) з благоустроєм 

території М 1:100 (1:50); 

- план 2-го поверху (мансардного поверху) М 1:100 (1:50); 

- головний фасад М1:100; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- бічні фасади М1:100; 

- розріз; 

- перспективне повнокольорове зображення. 

 

1. Налаштування робочого середовища 

 

Приступаючи до роботи над проектом необхідно налаштувати 

параметри робочого середовища, в якому розроблятиметься проект, 

перевірити наявність всіх потрібних для подальшої роботи панелей 

меню, табло, відкоригувати їх розташування та відображення –

"Окно/Панели" (рис. 1). 

За замовчуванням при завантаженні програми підвантажується 

бібліотека об’єктів ArchiCAD. Всі бібліотечні об’єкти (бібліотека 

ArchiCAD Library) а також імпортовані .gsm та .3ds моделі можуть 

бути використані в сцені при побудові віртуальної моделі будівлі. 

При використані бібліотечних елементів: вікон, дверей, точкових 

джерел світла, конструкцій, декоративних елементів, меблів 

необхідно бути уважними при збереженні файлу проекту, оскільки 

відображення вставлених об’єктів в сцену буде коректним доти 

доки зберігається шлях прописаний програмою до папки в якій 

знаходиться необхідний нам об’єкт. В будь-який момент роботи 

над проектом програма відслідковує шлях бібліотечного об’єкту 

вставленого в сцену – "Файл/Библиотеки и объекты/Менеджер 

Библиотек". 

Наступним кроком є налаштування поточних параметрів 

робочого середовища - "Параметры / Рабочая среда: единицы 

измерения, размерные числа, расчетные единицы, конструктивные 

елементы, зоны, макеты, разное" та інші. 

Перед початком роботи необхідно також налаштувати масштаб 

відображення в поточному вікні - "Документ/Масштаб". При 

необхідності можна змінити розмір покрокової (видимої) й 

конструктивної (невидимої) сітки прив'язки курсору -

"Вид/Параметры сетки". Для забезпечення точності побудови 

передбачено режими позиціонування курсора за встановленою 

сіткою з перемиканням останніх в панелі координат.  

При побудові конструктивних елементів на плані поверху 

зручно використовувати "Табло слежения", яке дозволяє в процесі 

побудови рухаючись услід за курсором, вводити цифрові  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Рис. 1. Робоче середовище ArchiCAD 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

параметричні розміри об’єктів. Інструмент "Направляющие", у 

вигляді прямих та відрізків, сприяє отриманню нових точок та 

проекцій в ході побудови або при редагуванні елементів. Будь-який 

з трьох типів напрямних, обраних з панелі керування, буде 

відображатись при роботі з будь-яким інструментом, незалежно від 

поточного робочого вікна.  

В процесі роботи, для зручності користувача, представлені різні 

режими й способи представлення та перегляду зображення в 

робочому вікні. Є можливість збільшення, зменшення, охоплення 

певної ділянки плану поверху, 

регенерації та ін. за допомогою меню -

"Вид/Уровень увеличения/…та - Вид/ 

Обновить/"… 

Вікно "Cлой" (Ctrl+Д) призначене 

для створення шарів на яких зручно 

розміщувати однотипні групи об’єктів, 

які можна в будь-який момент часу 

приховати, показати або видалити - 

"Документ/Слои/ Параметры слоев". 

Вкладка "Этаж" в панелі "Навигатор" - служить для того, щоб 

представити вертикальну структуру будівлі і, тим самим, 

відобразити поверхову структуру споруди. 

Поверхи використовуються для незалежної побудови креслень 

поверхових планів будівель. 

Подвійне клацання на імені поверху в панелі "Навигатор" 

(рис.2) призводить до відкриття вікна його плану. Ім'я поточного 

поверху відображається в заголовку вікна. При цьому робота з 

кожним поверхом на плані відбувається окремо, на відміну від 

вікон розрізу/фасаду і тривимірної проекції, в яких може 

відображатись та коригуватись модель з усіма поверхами вцілому. 

При побудові примітивів на плані поверху, для наочності всім 

його елементам надається певний колір, який пов’язаний з 

конкретною товщиною лінії. Параметри пер налаштовуються в 

панелі – "Окно/Табло команд/Реквизиты/Перья и Цвет". 

Особлива "інтелектуальність" курсора в ArchiCAD полягає в 

його здатності приймати різну форму залежно від поточного стану  

 

 

Рис.2. Панель "Навігатор" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

проекту. Курсор автоматично притягується та активно реагує 

зміною образу на наведені елементи у робочому вікні. 

При виникнені питань під час роботи в ArchiCAD 

рекомендується скористатись довідковою системою (F1), яка 

допоможе знайти необхідну інформацію про елементи інтерфейсу 

та правильність виконання поточних операцій при створенні 

віртуальної будівлі. Довідка в форматах HTML і PDF, доступна 

через головне меню "Справка". 

При збереженні проекту на диск необхідно визначитись з 

форматом файлу в якому буде збережено наш проект. Власний 

головний формат файлів проекту - .pln, формат резервної копії - 

.bpn, архівний варіант проекту (у файлі зберігаються всі бібліотечні 

елементи) - .pla. 

 

 

2. Початок роботи 

 

Початковим етапом роботи над проектом є розстановка 

конструктивних та допоміжних осей на плані поверху. Необхідно 

побудувати осі з певним кроком одна відносно іншої за допомогою 

інструменту "Линия" з кінцевим завершенням у вигляді кола. Для 

пришвидшення роботи з ростановки осей можна скористатись 

дублюванням уже готових осей за допомогою швидких клавіш 

Ctrl+Shift+D. Цифрове або літерне позначення осей проставляється 

за допомогою інструменту "Текст" в режимі центральної прив'язки 

курсору.  

У випадку розстановки осей за допомогою команди 

"Конструирование/Система сетки", задавши всі неохідні 

параметри у вікні "Параметры системы сетки", можна отримати 

автоматичну побудову осей на плані. 

В процесі побудови примітивів є можливість  редагування 

елементів за допомогою команд трансформації: виділення, 

копіювання, переміщення, повороту, тиражування тощо. Можна 

змінювати їх властивості через діалогове вікно "Параметри".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Базові елементи створення тривимірної будівлі 

 

3.1.  Побудова стін  

 

Побудова стін підвального приміщення (фундаменту) 

здійснюється на плані поверху "Подземный уровень" за допомогою 

інструменту "Стена". Стіна має лінію прив'язки і напрямок. 

Лінія прив'язки - це товста чорна лінія (разом зі стрілкою, що 

вказує напрямок стіни), яка з'являється в процесі побудови стіни на 

плані поверху за умови, що обрана команда-перемикач 

"Вид/Параметры вывода на экран/Скрывать сопряжение стен 

и балок". 

При побудові стін підвального приміщення необхідно звернути 

увагу на розміщення базової лінії прив'язки стіни відносно 

конструктивних осей, а також на взаємну ув'язку базових ліній 

різних стін між собою. 

В ArchiCAD можна будувати прямолінійні, криволінійні, 

трапецеїдальні і багатокутні стіни (рис.3).  

 

 
Рис.3. Способи побудови стін 

 

Коли Ви приступили до побудови першої стіни, з'являється 

локальна панель, яка пропонує геометричні варіанти побудови 

прямолінійного (рис.4) або криволінійного сегмента (рис.5) стіни. 

 

 
 

  Рис.4. Прямолінійний сегмент        Рис.5. Криволінійний сегмент 
 

Стіни можуть бути простими, тобто такими, що складаються з 

одного матеріалу, або багатошаровими, тобто такими, що 

складаються з багатьох матеріалів. При необхідності можна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

створювати складні (профільні) стіни, що мають довільну форму і 

складаються з будь-якої комбінації матеріалів. 

У стінах першого та вищих поверхів можуть розміщуватися 

різні параметричні об'єкти, такі як двері, вікна, закінчення стін, 

ніши, тощо. Для побудови прорізів в цокольному поверсі можна 

скористатись інструментами "Окно" і "Дверь", за аналогічним 

принципом, як і для вставки вікон та дверей у звичайні стіни. 

 

3.2.  Влаштування перекриттів 

 

Перекриття - це основна горизонтальна будівельна конструкція 

в ArchiCAD. Вона зазвичай використовується для моделювання 

підлог або як конструкція, яка розділяє різні 

рівні. 

У 3D-вікні для поверхонь перекриття 

(угорі, внизу, збоку) можуть 

використовуватися три різних покриття. 

Після установки необхідних характеристик перекриттів в 

діалоговому вікні установки його параметрів, можна приступити до 

побудови перекриттів з 

використанням одного з 

геометричних варіантів, 

наведених в інформаційному 

табло. 

Нові перекриття можуть 

будуватися на плані поверху і 

в 3D-вікні. 

Є три геометричних 

варіанта побудови перекриттів, 

піктограми яких знаходяться в 

інформаційному табло (рис.6). 

Рис.8. Способи  

побудови перекриттів 

Рис. 7. Побудова перекриття 

у вигляді багатокутника 

Рис. 6. Піктограми 

побудови 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Багатокутні перекриття. Перша зліва піктограма дозволяє 

будувати перекриття у вигляді багатокутника (рис. 7.) Як і при 

побудові багатокутної стіни, з'являється локальна панель, яка 

дозволяє будувати прямолінійні і криволінійні сторони 

багатокутника перекриття. 

Друга і третя піктограми дозволяють створювати перекриття у 

вигляді прямокутника і повернутого прямокутника.  

Прямокутне перекриття створюється заданням двох 

протилежних сторін. Сторони орієнтовані вздовж ліній основної 

сітки. Метод побудови повернутого прямокутного перекриття 

передбачає попереднє визначення вектора повороту з подальшим 

переміщенням курсору в перпендикулярному напрямку. 

Якщо сторони багатокутника перетнуться, то програма 

сповістить нас про це, але перекриття буде побудовано. 

Перетини сторін багатокутника перекриття будуть виправлені 

автоматично, коли ми намагатимемося відредагувати його за 

допомогою засобів редагування локальної панелі. 

 

3.3.  Розміщення отворів у перекритті 

 

Може з'явитися необхідність побудувати отвори в перекритті, 

наприклад, для подальшого розміщення сходів. 

Виберіть перекриття, активуйте інструмент "Перекриття" і 

потім побудуйте новий контур всередині перекриття. Цей новий 

контур буде сприйнятий як отвір в перекритті. 

 

 
Якщо перед створенням отворів ми забули вибрати перекриття, 

то новостворений багатокутник буде розглядатися як нове 

перекриття, навіть якщо воно розташоване всередині іншого 

перекриття. У 3D вікні ми не бачитимемо цього доти, поки не 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

виберемо одне з цих перекриттів. Потім можна буде видалити 

непотрібне перекриття. 

Якщо ми побудували отвір, який виходить за межі контуру 

перекриття або перетинається з іншим отвором, то ArchiCAD 

видасть попередження, однак отвір все ж буде побудовано. 

 

3.4.  Влаштування вікон та дверей 

 

В програмі ArchiCAD інструменти "Окна" та "Двери" є 

самостійними параметричними бібліотечними елементами. 

Геометричні характеристики вікон і дверей визначаються 

конструкцією бібліотечного елемента. Одні типи бібліотечних 

елементів носять універсальний характер, тому надають безліч 

варіантів зміни форми і розмірів вікон чи дверей до або після його 

розміщення у проекті. Для вибору типу та задання розмірів вікон та 

дверей необхідно скористатись вікном "Параметры" (рис.8). 

 

 
 

Рис. 8. Вікно "Параметры выбраного окна" 

 

Вікна та двері можуть вставлятися тільки в стіни; вони не 

можуть розміщуватися незалежно від стін. При влаштуванні вікон 

чи дверей звертають увагу на прив'язку прорізу до точки вставки 

(центральної чи по краю прорізу) (рис.9,10), також вказують 

положення прорізу відносно точки вставки, а потім і відносно стіни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                

                          Рис.9. Точка вставки         Рис.10. Положення прорізу 

 

 Передбачено можливість встановлення коробки вікна врівень та 

з відступом від грані стіни, а також з влаштуванням чверті чи без 

неї. В програмі передбачено широкі можливості з формування як 

варіантів зображення прорізів, так і різне наповнення їх складових 

елементів. 

В програмі є можливість влаштування кутових вікон за 

допомогою інструменту" Угловое окно", яке створюється 

автоматично в тому куті стін, які є найближчими до місця клацання 

миші.  

Інструмент “Световой люк“ призначений для влаштування 

мансардних вікон. Цей тип вікон може 

вставлятися в скатні покрівлі як на плані 

поверху, так і в 3D-вікні. Контур отвору, що 

врізається, кут та напрям нахилу покрівлі, 

прив'язка по висоті генеруються 

автоматично. 

 

3.5.  Створення та влаштування сходів 

 

"Лестница" - використовується для 

розміщення на плані поверху бібліотечних 

елементів сходів. В бібліотеці ArchiCAD 

існує ряд основних типів сходів - прямий 

марш, гвинтові, Т-, Г-, П- образні сходи та 

сходова площадка, які запроектовані в різних 

матеріалах і конструкціях.  

При створенні складних сходів 

використовують додаток "StairMaker", 

(рис.11) який дозволяє створювати сходи за 

допомогою персонального налаштування Рис.11.  Конструювання 

сходів за допомогою Stair 

Maker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

всіх параметрів сходової клітки. Активується додаток з діалогового 

вікна "Параметры лестницы по умолчанию" по команді 

"Создать лестницу", де спочатку обирають їх тип а потім 

переходять до створення об'єкта за 5 вкладками параметрів: 

параметри розбивки сходів, параметри конструкції та площадки, 

параметри східців, параметри огорожі та загальний вигляд сходів 

на плані, розрізі та атрибути їх об'ємного зображення. 

При визначенні та побудові пандусів (6 різновидів) порядок та 

розділи завдань є аналогічними попереднім. Всі раніше побудовані 

сходи та пандуси, як і інші елементи бібліотеки, можуть бути 

відредагованими стандартними операціями редагування. 

В розробці нестандартних елементів окрему допомогу можуть 

надати такі внутрішні програмні доповнення та моделєри 

бібліотечних елементів. 

Складні профілі - функції для побудови, модифікації та 

управління складними профілями стін, колон, балок зі своїми 

параметрами. Створені профілі відображаються у діалоговому вікні 

встановлення параметрів відповідного інструмента у розділах 

"Форма и расположение" і "Представление на плане и разрезе". 

При формуванні нового профілю, слідуючи за командою 

"Конструирование/Сложные профили/Менеджер профилей", 

викреслюється або редагується поперечний переріз елемента 

профілю, застосовуючи доступні інструменти для побудови 

примітивів. Положення локального початку координат є важливою 

точкою прив'язки як за висотою, так і шириною елемента і 

правильної вставки створеного елемента. 

При виконанні булєвих операцій служать команди меню 

"Конструирование/Операции над объёмными элементами". 

Саме на створення складних фігур націлене виконання над 

конструктивними елементами булєвих операцій, в тому числі таких 

трьох: віднімання, перетину і додавання. Побудова нової форми 

однієї або багатократною послідовністю дій із застосуванням 

панелі "Редактирование целей и операторов"  у вікні плана або 

3D-вікні:  

- виділення елемента-цілі та клацання кнопкою "Получить 

элемент цели";  

- виділення елемента-оператора та клацання кнопкою 

"Получить элемент оператора";  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- вибір потрібного типу операції (один з п'яти);  

- здійснення операції з клацанням кнопкою "Выполнить".  

Кількість елементів-операторів та елементів-цілей в ході однієї 

операції, що виконується, необмежена. Допоміжний елемент -

оператор після проведення операції видаляти категорично 

заборонено. Щоб він не заважав в проекті, але продовжував діяти, 

його слід перенести на заздалегідь сформований невидимий шар. 

Додаток “TrussMaker“ дозволяє створювати тривимірні 

площинні ферми, вітражі, грати різних типів тощо з записом їх у 

вигляді бібліотечних елементів на основі визначених ліній 

креслення. Висока детермінованість досягається широкими 

можливостями задання матеріалу, характеристик профілів і типів 

з'єднання (вузлів) елементів конструкцій, що йде за командою 

"Конструирование / Дополнения к конструированию / 

TrussMaker / Создать ферму". 

Побудовані ферми у будь-який час можуть бути 

відкоригованими в режимі "Редактирование фермы" у робочому 

вікні "Разрез/фасад". 

 

3.6.  Створення поверхів у моделі 

 

Розробка плану наступного поверху передбачає створення 

початкового першого поверху з максимумом вирішення всіх його 

компонентів, що формують основу будинку і його наповнення. 

Нанесення всіх конструктивних елементів (стін, колон, балок), 

перегородок, прорізів, сантехнічного, вентиляційного та іншого 

обладнання, вертикальних комунікацій, осей, розмірних 

ланцюжків, позначок рівня і площ приміщень - все це визначить 

коректну візуально-наочну та оперативну роботу над другим 

поверхом. При цьому незалежне редагування першого поверху 

може бути в будь-який момент відновленим. 

У відповідному вікні "Конструирование/Установка этажей" 

призначається новий поверх зі своєю назвою, простором, рівнем 

закладання, висотою, вищою чи нижчою за висоту існуючого 

поверху. Одразу копіюються всі відібрані елементи (виставлені 

гачки) першочергового поверху, створені відповідними 

інструментами ArhiCAD, і вставляються на новий вибраний поверх 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

з прив'язкою до його рівня. Перехід до будь-якого поверху зручно 

здійснювати за допомогою панелі "Навигатор". 

 

3.7.  Влаштування покрівлі 

 

Інструмент "Крыша" призначений для побудови самого 

складного об’єкта будівлі – покрівлі, оскільки він може мати 

найрізноманітніші форми, а його конструктивні елементи – скати – 

розміщені в просторі в різних плоскостях.  

Скати можуть бути прямокутної або багатокутної форми. 

Положення скатів визначається двума параметрами: базовою 

лінією, яка розміщена на нижній грані ската, яка паралельна 

площині поверху і ухилом – кутом нахилу площини ската до 

горизонтальної площини. Напрямок ухилу ската покрівлі на плані 

поверху визначається по лінії, яка розміщена на базовій лінії ската. 

Вона направлена в сторону підвищення ската. 

Оскільки покрівля являється складовим об’єктом, то 

налаштування параметрів (рис. 12) 

відносятся до створюємого або 

редагуємого ската (скатів), а не до всієї 

покрівлі вцілому. 

ArchiCAD пропонує декілька 

методів побудови скатів (рис. 13): 

"Сложная крыша" – побудова 

багатокутних скатів, використовується 

для побудови покрівлі з формою скатів, 

яка задається користувачем; 

"Прямоугольная крыша" – побудова прямокутних скатів, 

використовується для побудови скатів з орієнтацією сторін по 

координатній сітці або з поворотом відносно неї; 

"Многоскатная крыша" – побудова багатоскатної покрівлі, 

повністю автоматична побудова покрівлі по заданому контуру її 

основи; 

"Куполообразная или сводчатая крыша" – 

побудова склепінь і куполів (у версії 15 і вище - 

перенесено до інструменту "Оболочка"). 

 

 

Рис.12.  Параметри скату 

Рис.13.  Методи 

побудови скатів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Створення розрізів, фасадів будинку  

 

Для створення розрізу необхідно за допомогою інструменту 

"Разрез" намалювати на плані поверху лінію перетину ( лінію 

розрізу) і розмістити вихідний маркер розрізу , який створить 

новий розріз проекту ArchiCAD (рис.14). 

 

 
 

Кожен новостворений розріз (наприклад, Р-01 або Р-04), 

включається до списку карти проекту Навігатора 

в розділ "Разрезы". 

Під час побудови розрізу при необхідності 

можна задати глибину і висоту розрізу (рис. 15). 

 

 

 

У вікні розрізу можна переглядати і редагувати елементи , але 

не можна створювати нові конструктивні елементи. Якщо 

спробувати вставити елемент у вікні розрізу, то він буде 

представлений у вигляді креслярських примітивів (крапки, лінії, 

штриховка). 

Розрізи можна зберігати як види і розміщувати в макетах в 

якості креслень з подальшим нанесенням на них всіх необхідних 

Рис. 14.  Побудова лінії перетину 

Рис. 15.  Задавання глибини і висоти  

розрізу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

позначень при оформленні креслень: висотних відміток, розмірних 

цепочок, осей тощо. 

 

Формування фасадів будівлі здійснюється аналогічним чином за 

допомогою інструмента "Фасад". На відміну від розрізів 

інструментом "Фасад" зазвичай не роблять "розрізання" 

конструкції , а створюють профільний (фасадний) вид конструкції, 

що формується з віддаленої точки. Для фасаду відсутній параметр 

для задання глибини (горизонтального діапазону). Маркери фасадів 

(рис.16) відрізняються від маркерів розрізів, отже, характеристики 

маркера у вікні "Параметры фасада" відрізняються від 

характеристик маркера у вікні "Параметры разреза". На відміну 

від лінії розрізу, лінія фасаду наводиться тільки на екрані і не 

показується в макеті. У всіх інших випадках інструмент "Фасад" 

функціонує точно так само, як і інструмент "Разрез". 

Для створення вигляду фасаду потрібно розмістити на плані 

поверху вихідний маркер фасаду. Результуючий вигляд фасаду має 

статус (модель або креслення), який визначає 

його процедуру оновлення. 

Панель "Показ модели" діалогового вікна 

"Параметры фасада" визначає характер 

відтворення вигляду фасаду, а панелі 

"Маркер" і "Указатель маркера" 

визначають вміст і характер відтворення 

маркера фасаду. Маркер фасаду, який містить 

лише посилальну інформацію (без створення 

вигляду), може бути розміщений у вікнах 

плану поверху, розрізів, фасадів, внутрішніх 

видів, 3D-документів, деталей або робочих 

аркушах. 

 

5. Оформлення проектної документації 

 

Робота над об'єктом передбачає традиційне оформлення 

проектної документації. Етап завершення формування плану 

поверху логічно пов'язаний з послідовним оформленням креслень. 

ArchiCAD має в своєму розпорядженні всі засоби для нанесення 

розмірів, написів, символів та інших позначень робочих креслень. 

Рис.16.Переміщення 

маркера фасаду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Лінійні розміри створюються за допомогою інструмента 

"Размерные цепочки", а їх параметри - у вікні "Параметры 

линейного размера".  

При побудові розмірних ланцюжків, зокрема, між лініями осей, 

потрібно звернути увагу на 4 геометричних варіанти нанесення 

розмірів на інформаційній панелі: горизонтальний, вертикальний, 

похилий та дугоподібний. 

Для отримання розмірного ланцюжка на кресленні клацанням 

миші в будь-якій послідовності вказують необхідні точки прив'язки 

елементів моделі (наприклад, осьові лінії) й завершують командою 

“Enter”. З появою “курсора-молотка” задають місцезнаходження 

ланцюжка. Для нанесення дугоподібних ланцюжків спочатку 

позначають дугоподібний елемент. Асоціативність розмірних 

ланцюжків полягає в автоматичному перерахуванні розмірів при 

внесенні змін до елементів проекту.  

При необхідності з розмірних ланцюжків можуть видалятися 

точки прив'язки через вказання непотрібної курсором та видалення 

за допомогою клавіш "Delete". Для додавання в існуючий 

розмірний ланцюжок нових точок виділяють ланцюжок, а потім 

курсором миші клацають на нових точках прив'язки, тримаючи 

клавішу "Ctrl". Редагування розмірних написів відбувається в 

діалоговому вікні "Текст" після вибору самого цифрового напису 

(точка у нижньому лівому куті).  

Позначки рівня зі своїми специфічними настройками є 

різновидом "Размерной цепочки" для роботи над моделлю в 

робочих вікнах "Разрез/фасад". Нанесення клацанням миші засічок 

на кресленні з наступним встановленням ланцюжка позначок є 

аналогічним попередній роботі. Нанесення позначок може 

здійснюватись на кресленні і в робочому вікні плану при 

обов'язковому контролі положення точки початку координат.  

Для нанесення позначень "Радиальные размеры" існує 

спеціальний інструмент, параметри якого задаються у вікні 

"Параметры радиальных размеров". Орієнтація напису може 

бути вертикальною, горизонтальною, чи вздовж розмірної лінії. 

Центр шуканої дуги може бути як відображеним на рисунку, так і 

ні.  

Для нанесення радіального розміру курсором помічають дугу чи 

коло, після чого розтягують виносну лінію до потрібного розміру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Для переміщення чи зміни виносної лінії її виділяють та виконують 

одну з операцій редагування, оперуючи з вузловими точками. Зміна 

розмірного тексту є аналогічною операції з розмірним ланцюжком. 

"Угловые размеры" проставляються за допомогою 

однойменного інструменту зі своїми "Параметрами угловых 

размеров". Для нанесення кутової величини послідовно вказують 

курсором дві лінії на кресленні (чи два ребра лінійних елементів), 

після чого вказують клацанням миші місце розміщення розміру. 

Передбачено два способи побудови кутових розмірів: для 

нанесення гострого кута та для визначення тупого. Редагувати 

кутові розміри можна також шляхом переміщення мишею 

розмірної лінії при активному режимі однойменного інструменту. 

"Отметки уровня" проставляються на планах поверхів і 

відображають поточні параметри підвищення поверху над 

нульовою позначкою проекту. Атрибути цього інструменту зібрані 

у діалоговому вікні "Параметры отметок уровня". У випадку 

розміщення позначки рівня верха будь-якого горизонтального 3D-

елемента плану (перекриття, покрівлі, 3D-сітки) необхідно 

користуватися режимом "Привязка" панелі координат.  

В програмі передбачено й автоматичне нанесення розмірів до 

виділених елементів плану за допомогою команд підменю 

"Документ/Дополнения к документу/Автопроставляемые размеры" 

в режимі "Внешние размеры" та "Внутренние размеры".  

Для нанесення різного роду написів, підписів, текстових блоків 

передбачено спеціальний інструмент "Текст". Всі установчі 

параметри зібрано у вікні "Параметры текста", а найбільш суттєві 

- в панелі радагування текста, що з'являється над активованим 

фрагментом у робочому вікні.  

Незалежно від способу вирівнювання тексту (по центру, лівому 

чи правому краю) існує два способи розміщення тексту на 

кресленні відносно точки вставки: створення прямокутної текстової 

області заданої ширини через завдання діагоналі блоку двома 

клацаннями миші; створення тексту з довільною довжиною рядка, 

але з чіткою точкою його прив'язки - початком (подвійне клацання 

миші в одній точці).  

Зміна розмірів текстового блоку можлива шляхом 

"розтягування" його за одну з чотирьох бічних вузлових точок. 

Для редагування самого тексту при активному інструменті "Текст” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

всередині обраного блоку встановлюється курсор або виділяється 

фрагмент, після чого відбувається наступний набір з клавіатури до 

завершення кнопкою "Enter" або до клацання мишею за межами 

блоку. 

Інструмент "Выносная надпись" дозволяє з урахуванням його 

атрибутів та параметрів наносити на креслення позначення, 

пояснення, текстові коментарі, спеціальні символи й маркери 

деталей з лінією вказання прив'язки.  

Передбачено два типи виносних написів: "незалежні" 

(проставляються вручну; текст чи символ, що наноситься, не 

пов'язаний з іншими елементами проекту); "асоціативні" 

(наносяться автоматично або вмикаються вручну у вікні параметрів 

обраного інструмента і можуть мати текст, символ чи ID-код 

елемента).  

Для нанесення тексту чи символу задаються послідовних 3 

клацання миші, які визначають місце, розмір і форму виносної 

лінії, а після четвертого клацання набирається власне текст. 

Клацання по кнопці "Enter" чи за межами тексту є завершенням 

операції. Редагування виносного напису може відбуватися через 

власне діалогове вікно або в межах текстової області подібно до 

роботи з інструментом "Текст".  

В практиці оформлення документації часто виникає потреба в 

застосуванні звичайних двовимірних елементів, для чого в 

ArchiCAD передбачено спеціальний набір засобів 2D-креслення. 

 

6. Площинне креслення деталей 

 

Інструмент "Линия" зі своїми "Параметрами линии" служить 

для креслення прямих ліній у вигляді окремих відрізків, ламаних, 

прямокутників. 

Перелік схожих атрибутів (колір, тип лінії, тип завершення) 

поріднюють і об'єднують векторні 2D-інструменти програми між 

собою. Задання кожного відрізка легко здійснюється у вигляді 

вектора з вказанням його довжини (R) й напряму з кутом (А) в 

полярній системі координат з панелі координат. Ця операція є 

аналогічною роботі з прямими ділянками стін. Три операції: 

"Сопряжение\Соединениета Пересечение" для прямих з меню 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

"Редактор/Изменить форму"  також наштовхують на споріднення 

з інструментом "Стена".  

Інструмент "Полилиния" відрізняється від "Линия" міцним 

взаємозв'язком у вузлах складових прямолінійних елементів. 

Інструмент "Дуга/Окружность" зі своїми параметрами 

дозволяє будувати різними способами кола, дуги, еліпси. Вибір 

геометричного варіанта побудови з інформаційної панелі визначає 

той чи інший спосіб задання цих примітивів.  

Інструмент "Сплайн" з параметрами застосовується для 

створення сплайн-кривих трьох типів, виходячи з їх способу 

побудови: звичайні сплайн-криві задаються послідовним вказанням 

вершин; сплайн-криві Без'є, окрім послідовного задання вершин, 

визначаються двома ручками-маніпуляторами (їх напрямом та 

довжиною); ескізні лінії створюються курсором при натисканні 

лівої кнопки миші (послідовність поєднаних визначальних точок 

генерується автоматично). 

Інструмент "Штриховка" дозволяє будувати заштриховані 

області з окремим фоном будь-якої конфігурації трьома основними 

способами - довільний багатокутник, прямокутник й повернутий 

прямокутник. Орієнтація штриховки задається згідно з 

координатною сіткою або за вказаним користувачем вектором. 

Контур її редагується такими ж способами, як і всі інші багатокутні 

елементи. Важлива властивість цього інструмента - можливість 

розрахунку площі заштрихованої області, асоціативності при її 

редагуванні. 

Спеціальний інструмент "Зона" використовується для 

позначення простору на плані й формування інформації, що йому 

властива. Будь-якій позначеній зоні - чи то частина приміщення, чи 

то ціле приміщення (або група), частина вуличного середовища - 

задається своя родинна категорія: власне ім'я, тип покриття, висота 

позначеної площі, периметр й інші характеристики, які необхідні 

для складання експлікацій приміщень, специфікацій матеріалів, 

техніко-економічних показників тощо. Всі параметри задаються в 

діалоговому вікні "Параметры зон".  

Для автоматичного режиму визначення зони необхідна 

наявність замкненого контуру, створеного стінами чи їх базовими 

лініями меж. Після вказання такого контуру (клацання всередині 

області) чи окреслення за точками вручну, кінцевою операцією 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

буде вказання клацаннями миші місця розташування "Штампа 

зоны". 

Включення спеціального режиму для зони у вікні 

"Вид/Элементы 3D вида/Фильтрация элементов 3D" вмикає 

об'ємне відображення зони у 3D-вікні з можливістю підрізки її 

інструментом "Крыша".  

Хоч контури зон є й асоціативними, їх кількісні характеристики 

при редагуванні перераховуються не автоматично, а за допомогою 

команди "Конструирование/Обновить зоны". Нове діалогове 

вікно дозволяє здійснювати вибіркове оновлення зон та специфічні 

врахування у специфікаціях.  

Ближче до завершення моделювання об'єкту увагу приділяють 

оформленню отриманого матеріалу, його документуванню. Після 

уточнення розташування конструктивних осей і нанесення 

розмірних ланцюжків можна перейти до складання експлікації 

приміщеннь. Необхідні назви приміщеннь та їх площі можуть бути 

зображені як безпосередньо на плані поверху, так і у вигляді 

стандартної таблиці окремо. У першому випадку підрахунки для 

приміщення і його маркування можуть бути здійсненими за 

допомогою інструмента "Зона" чи, рідше, інструментами 

"Штриховка" і "Текст". Другий варіант формування таблиці 

припускає використання розрахункового інструмента 

"Штриховка" і оформлення таблиці з використанням креслярських 

засобів "Линия" і "Текст". 

Інструменти"Текст" і "Линия" зазвичай використовуються при 

заданні і всіх необхідних позначень, приміток, підписів, рамок, 

штампів і т.д 

 

7. Створення фотозображення віртуальної будівлі 

 

Засоби ArchiCAD дозволяють здійснювати створення 

фотореалістичних зображень віртуальної будівлі у вигляді 

моментальних фотографічних знімків. Засоби їх побудови 

володіють складними спецефектами , які надають реалістичність 

зображення всьому проекту або будь-якій його частині. 

Фотореалістичні зображення є ідеальними засобами презентації та 

комунікації між архітекторами і замовниками; такі зображення 

найкраще сприймаються замовниками і дають точне і реалістичне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

сприйняття майбутньої споруди. Фотореалістичні зображення 

створюються в окремому вікні і не можуть редагуватися. Для їх 

збереження і подальшого редагування в графічних редакторах, слід 

зберегти їх в окремомих файлах графічного формату, незалежно від 

моделі проекту. Вибір команди "Сохранить", коли відкрите вікно з 

відрендереним фотозображенням, призводить до збереження файлу 

зображення, при цьому проект не зачіпається. Закриття вікна 

фотозображення без збереження його вмісту призводить до втрати 

фотографічного зображення віртуальної будівлі. 

ArchiCAD містить декілька механізмів візуалізації, які 

створюють фотозображення у різних стилях. Вибір механізму 

візуалізації відбувається у верхній частині діалогового вікна 

"Параметры фотоизображения" (Документ > Креативная 

визуализация > Параметры фотоизображения). 

Для створення фотореалістичного зображення виконайте 

команду "Документ > Креативная визуализация > Построить 

фотоизображение". За цією командою ArchiCAD будує зображення 

згідно поточної проекції і згідно з установками, зробленими у вікні 

"Параметры фотоизображения".  

В програмі ArchiCAD є декілька механізми візуалізації. 

Механізм візуалізації "LightWorks" - дозволяє створювати 

найбільш якісні фотографічні зображення, навіть якщо встановлені 

лише попередні значення параметрів (за замовчуванням). 

Цей механізм дозволяє виробляти трасирування променів, 

будувати неконтрастні тіні, враховувати відбиття променів, володіє 

потужними засобами редагування тіней. Він створює зображення з 

найкращою якістю, яка можлива в ArchiCAD. "LightWorks" 

використовує переваги багатопроцесорних систем і тому, як 

правило, є більш швидкодіючим, ніж інші механізми. 

"Внутрішній механізм" візуалізації. Цей механізм підходить 

для побудови простих зображень з ретушуванням поверхонь, 

простими тінями і прозорістю. 

Механізм візуалізації "Z-Buffer". Він багато в чому аналогічний 

внутрішньому механізму, однак використовує інші методи 

побудови зображень, а також працює швидше при великих 

розмірах моделі і включеному режимі побудови тіней. Для нього 

потрібно фізична пам'ять великого об'єму. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Механізм візуалізації "Ескіз". Створює не фотореалістичні 

зображення з різними ефектами, що імітують побудову ліній від 

руки. Може використовуватися для побудови ескізів креслень на 

ранніх етапах створення проекту. Дозволяє імітувати малювання за 

допомогою письмового приладдя, олівців, графіту. Необхідні для 

цього механізму візуалізації файли розміщуються в папці цього ж 

розширення, яке розташовується в середині папки ArchiCAD. У 

папці "Текстура_эскизов" розташовується файл SketchPreset.txt з 

попередньо визначеними стилями ескізів. Тут також знаходяться 

папки з файлами текстур для стилів ліній. Нижче наводяться 

малюнки однієї і тієї ж будівлі з двома різними стилями ескізу. 

 

 
 

Хоча вбудовані в ArchiCAD засоби візуалізації є досить 

потужними, все ж таки рекомендується для створення 

фотографічного зображення віртуальної будівлі експортувати 

об’ємно-просторову модель в інші прикладні програми для 

створення візуалізації. 

ArchiCAD пропонує різні можливості експорту всієї моделі в 

файли декількох форматів, широко використовуваних 

професійними програмами для візуалізації, наприклад, Artlantis, 

3DSMax, та інші. 

Artlantis - це додаток, що підтримує сучасний підхід до рішень 

в області візуалізації. Програма розроблена компанією Abvent SA, 

яка є французьким партнером і дистриб'ютором Graphisoft. Вона 

може працювати з фотореалістичними зображенями, анімаціями і 

VR-сценами з допомогою вибору відповідного формату файлу. 

Більше того, ця програма дозволяє встановлювати зв'язки між 

вихідною моделлю і файлом Artlantis. 

Ви також можете експортувати поверхові плани і 3D-види в такі 

програми, як Piranesi, 3D Studio або Photoshop для більш точного їх 

налаштування або для додавання до них спеціальних ефектів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Приклад компоновки та оформлення роботи 
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