
ШШЕЕТТААЊЊЕЕ  ППОО  ММООДДЕЕЛЛООТТ  

 
AutoCAD до сега беше добро  »технички насочен«, во најновата верзија 2007 е склон на  
осовременување на моделирањето стекнато на подрачјето на визуелизацијата и анимацијата. По 
изработен модел  сега може суштински да се шетаме....  
 
 

Преместувањето на нашата идеја станува се 
повеќе од клучна важност и работата  во AutoCAD 
нас во предходните верзии не ни овозможуваше  
доста доволно. За малку повеќе примерни 
визуелизации и анимации моравме да се 
преселиме во  Autodek VIZ или 3DS Max. Тие два 
програма остануваат уште еднакво 
»професионално« решение, а макар што AutoCAD 
2007 е допрва напред … 
 
 
 
 

 
 
Изработениот модел до сега токму го 
придвижувавме и го разгледувавме од сите 
страни. 3D orbit делуваше глатко во вистинско 
време (ако цртежот не бил прекомплексен). 3D 
continuos orbit предметот го изведе веќе до некоја  
»интерактивна « анимација. Мeѓу автоматското 
вртење на моделот можеме да ги менуваме смерот 
и брзината на движење, зумирање... 



 
Сепак тој начин на преставување е повеќе 
примерен за обликување. Во архитектурата 
разгледувањето во внатрешноста на објектот еден 
од начините на преставување. Поважено е низ 
самиот модел- на пример низ куќа, улица... И во 
AutoCAD може да избираме : одење (Walk), 
летање (Fly) или движење по подесен пат. 
 
 
 
 
 

 
Пред да почнеме да се шетаме по виртуелниот 
модел  ни треба камера. Ја изработуваме со 
наредбатаCreate Camera преку View или Dashbord 
– во склоп на  3D navigate control panel. Камерата 
ја поставуваме со два клика – првиот ја дефинира 
положбата на камерата, вториот па целта.  
 
 
 
 
  
 
За еден пат е важно само тоа  да самиот поглед 
низ изработената камера веќе го активираме. Тоа 
може едноставно да го избереме како зачуван 
поглед во листата на крајот од  View или на 
Dashboard. Ако посебно не сме се занимавале со 
преименување погледот се именвуа како Camera1. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Кога на екранот е видлив поглед низ камера, избираме на Dashboard  гумб Walk. Се отвара дијалог 
прозорец со упаство, како би можеле да се движеме низ моделот. Работата е мошне  слична со 
било каква игра. Типките на тастатурата и глувчето го одредуваат начинот на движење односно 
разгледување. Сето се одвива во реално време, затоа за глатки и убави движења потребна е доста 
моќна графичка картичка 
 
 
 



Смерните типки исто така преставуват  движење 
напред – назад и лево – десно, клик и влечење на 
глувчето овозможува свртување и разгледување 
на околината, типката F преклопува меѓу одењето 
и летањето (према тоа се менува уште  Z 
координатата) и типката  TAB повторно отвара 
прозорец за помош, ако мораме повторно 
излеземе меѓу упаствата 
 
 
 
 

 
Кога малку би вежбале ќе  станеме брзи и спретни 
во виртуелната навигација. Дополнително ќе 
можеме да го надгледуваме уште со две  патеки на 
Dashboard: Step Size, кој овозможува надзор над 
големината на чекорот и Steps Per Second, кој ја 
управува брзината на дбижење-број на чекори во 
едан секунда. На тој начин влијаеме на брзината 
на галткоста на анимацијата – секако сето тоа 
мора да се потпира на машинската опрема 
 
 
 
 
Движењето кое го изведвуаме мже да го зачуваме 
во датотека. На Dashboard избираме Record (пред 
тоа мора да биде нужно активна наредбата Walk 
или Fly) и започнуваме да се движиме. Кога сме 
го направиле целиот пат, кликнуваме на Play 
animation, да го видеме изработеното. Ако е 
готово го зачувчуваме со наредбата Save 
Animation. 
 
 
 
 

 
 

Подесување на анимацијата  е  достапна  на 
Animation Settings. Во дијалог прозорецот може да 
подесуваме визуелен стил (сенчен приказ, скица..)  
одвојливост  (од 160x120 до 1024x768), број на 
слики во секунда FPS (PAL систиемот има 25 
слики на секунда) и тип на датотека (WMV, AVI 
или MPG) 
 
 
 
 
 

 
 



 
 Прецизна анимација може да изработиме ако 
движењето на камерата го приредиме по одреден 
пат. Во AutoCAD тоа се именува  Motion Path 
Animation. Најнапред секако мора да нацртаме пат 
кој е можен: line, arc, elliptical arc, circle, polyline, 
3D polyline или spline. Наредбата ја наоѓаме во 
менит  View / Motion Path Animations. Камерата и 
целта на камерата може да ги поврзиме на патот 
или на точка. 
 
 
 

 
 

Највообичаено ја поврзуваме камерата на патот, 
целта и ја пуштаме. Во тој пример камерата убаво 
се обраќа во насоката на нашето движење. На 
десната половина од прозорецот подесуваме уште 
основни подесувања на анимации (опишано под 
точка 1-10). Пред самата изработка на 
анимацијата разгледуваме  и ги изработуваме 
последните поправки. Самото рачунање на  
анимациата, пред се ако сме избрале рендериран 
начин може да трае прилично долго.  
 
 

 
 


