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AutoCAD 2007  на подрачјето на моделирањето темелно ја преработи технологијата. Сите 
кои веќе моделирале со  AutoCAD, мора да го зајакнат своето знаење а покрај тоа и 
неизмерно би уживале ! … 
 
1. ОПШТО 

 
Понекогаш моделирањето во  AutoCAD го 
делевме на 3 подрачја: линиско(Wireframe), 
површинско (Surfaces) и полни објекти 
(Solids). Линиското подрачје практично не се 
променето. Секогаш може на основниот 2D 
објект да додадеме ниво (Elevation), висина  
(Thickness) или ширинаo (Width – за објекти 
на основа Polyline). Овој начин на работа е 
можен но не е препорачлива, ама со оглед на 
сите нови можности на солид е премногу 
рестриктивен.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Мошне е добродојдена функцијата за 
автоматско претварање на линиските објекти 
во солид. Така можеме уште да работиме »на 
стариот начин«  или пак да употребиме 
постојечки цртежи и во конечната фаза да ги 
менуваме  во солид со наредбата Convert to 
solid. Наредбата е малку »чуствителна« на  
UCS (координатниот систем)  во кој сме 
цртале, поинаку својата работа врши ја брзо 
и ефикасно.   
 
 
 
Предходните објекти Surface се преименуваа 
во  Mesh. Званично тоа се  »застарени 
објекти« ама е укината целата нивна линија 
со алатки. Наредбите ги наоѓаме уште во 
затвореното мени  Draw / Modeling / Meshes и 
корекција  на тоа подрачје не е можна. Тој тип 
на објекти мора да биде подржан поради 
компатибилност со предходните различни и 
бројни апликации, кои мрежите ги    
употребуваат за своја основа – на пример 
моделира  на терен..  
 

 
 
Наместо стари мрежи добивме нова 
површина (Surfaces). Тоа се практично 
»рамнински« солиди и тука ги изработуваме   
со наредбата за солид. Ако е на пример 
некој  2D лик затворен и го повлечеме во  3D 
добиваме соли, ако одиме на отворена 
линија од нејзе се изработува површина. 
Така сега ги имаме сите преднсоти на 
моделирањето со солид на воља макар за 
површина. Се разбира може површина со 
наредбата Thicken surface  било кога да ја 
промениме во прав солид. 

 
2. СОЛИДИ 
Иако спомнато е дека работата со солид 
значајно е променета, спротивно на тоа секој 
знаел на »стариот начин« да нацрта што би 
сакал Primitivi, Extrude и Boolenov-и операции 
беа најчесто користени наредби, кои се во 
подобрен облик во 2007. Суштествените  
новости се во некои нови наредби, 
параметричност, истории и напреден дел со 
грипови. Па погледнуваме малце прецизно  
што тие работи содржат важно 
 



Основите за цртање солид се подобрени и 
додадени се некои нови основни објекти: 

• Polysolid: се заснова како Polyline, да 
влечеме објекти со ширина и висина- 
например ѕид  

• Pyramid: изработува пирамида чија 
основа е произволен многуаголник  

На листата со алатки стои покрај уште Helix и 
Planar surface, макар само по себе solida: 

• Helix: линија по која може да наведиме 
други  

• Planar surface: рамнина со правоаголен 
облик  

 
Параметричност значи да има одреден тип 
на објекти- на пример цилиндер (Cylinder) 
сопствени параметри: радиус (Radius) и 
висина (Height). Тие параметри ги задаваме 
кон цртањето а програмот што се однесува 
на типот на објектот  »запамтува«, така да 
може да ги поправиме било кога. Ако 
постојниот цилинцер не ни се допаѓа во 
прозорецот Properties менуваме еден или 
повеќе параметри и моделот во цртежот 
самостојно се обновува. Поправањето на тој 
начин нас ни е веќе познат за останатите 

објекти и при солид  до сега навистина недостасувал.  
 

Историјата за AutoCAD нешто нова, макар 
што можевме во  VIZ и  MAX да ја 
употребуваме долго време. Покрај разните 
манипулации со Boolenov-и операции 
(собирање, одземање, пресеци) AutoCAD си 
ги запомнува параметрите на секој  
»замешан« и нуди можност за менување на 
тие.  
 
 
 
 
 
 
Ако ја држиме типката  CTRL, кога се 
поместуваме преку моделот, поединечно ни 
се исцртуваат објекти кои впрочем не се 
видни а биле присутни и земени предвид при 
изработка на моменталниот резултат на 
пример да за наш резултат сме одземале 
топка од цилиндар. Одземената топка повеќе 
не е видлива, ако сакаме да промениме некој 
нејзин параметар  може тоа да го направиме 
со помош на типката CTRL, и топката одма ќе 
ни ја покаже. 
 



 
 
 
 

 
Едно од поважните орудија при поправањето 
се гриповите (Grips). До сега солидите 
впрочем имаа грипови, односно видот на 
солидот и бројот на грипови со нив може да 
ги изведуваме поместувањата. По ново 
гриповите впрочем обавуваат својата 
функција. Има повеќе типови. Квадратниот е 
обично наменет за поместување, триаголниот 
за растегнување односно менување на 
параметри.   
 
 

 
 
Покрај тие основни грипови може да 
активираме грипови на подобјекти. Во тој 
случај мораме да ја држиме типката CTRL и 
да кликнеме на површината, работ или агол 
на солидот. Гриповите се во облик на топка 
(површина и агол) или правоаголник (раб). 
Работата делува на еднаков начин како кај 
класичните грипови, може на тој начин да 
изведеме интересни дефорамции. 
 
 
 

 
 

 
Брз начин на работа ни овозможува 
функцијата Presspull, која може да ја 
активираме со типките CTRL+ALT. Ако имаме 
веќе изработена 2D геометрија и опватено 
одредено затворено подрачје може брзо да 
растегнеме одредени подрачја во  3D (да 
речеме таа комбинација Boundary и Extrude). 
На веќе изработениот солид  Presspull 
изведува операција одземање (subrtact). 
 


