
ФФООТТООММООННТТААЖЖАА  

 
Изработката на  3D модел на идниот објект за вистинит приказ пред странката, 
инвеститорот ... станува веќе како стандард. Барем сите поголеми објекти мораат да 
имаат привлечна престава, без тоа во денешнотo пазарно време уште однапред е осуден 
на неуспех. Изработениот 3D модел може да го ставиме на хартија(2D) на повеќе начини : 
како линиски цртеж, слика со материјали или пак фотомонтажа.    
 
1. ФОТОГРАФИЈА 

Фотомонтажата е интересна пред се затоа 
што на 2 слики ја гледаме состојбата денес и  
состојбата после интервенцијата во 
просторот. Каде основните фотографии се 
идентични, споредувањето е мошне 
прегледно и така да луѓето кои не се вешти 
за читање цртежи може лесно да остварат 
престава за нацртаната градба. Со ова може 
да го отстраниме претераното 
»разубавување« на околината кое е можно со 
rendering. 
Основа за фотомонтажа е квалитетна 
фотографија. Вообичаено тоа е снимка од 
некоја специфична точка,  кој ни нуди 
карактеристичен и конкретен поглед на 
подрачјето кое го обработуваме. Оваа  точка  
може е подрачје, каде погусто се задржуваат 
повеќе луѓе ( плоштад, улица ...)  можен е тој 
поглед каде новата градба се покрива со 
постојни објекти и сакаме да го прикажеме 
нивниот меѓусобен однос. Понекогаш поради 



специфичностите на локацијата точката е 
спуштена (поглед од море) или дигната 
(авионска снимка).  
Кога сме ја одбрале најдобрата варијанта  со 
која имаме намера да направиме снимка 
потребно е само да почекаме на убаво време. 
Самата »атмосфера« мошне влијае  на 
трајноста на крајниот производ. 
Фотографијата во убаво, сончево време е 
потребната, наспроти сиво, облачно или 
магловита снимка.  
 

 
 
 

Кога фотографираме  има смисла да се 
запишат клучните податоци за локацијта и 
подесувањата користени при 
фотографирањето. Мошне важна е положбата 
на камерата и целта на гледање ( при тоа се 
разбира се мисли на  основата и висината-
према тоа комплетени X,Y,Z) и користениот зум 
односно средната далечина. Сите податоци 
мораме да ги додадеме покрај поставувањето 
на виртуелната камера и подобар агол со 
квалитетни, малку се потребни дополнителни 
податоци со барање. При дигиталните 
фотографии може податоците да ги отчитаме 
во истражувачот (десен клик и пропертис).   

 
2. ПРОГРАМИ 

Програми за изработка на фотомонтажа има 
повеќе. Самото монтирање 2D содржини 
практично е можно во секој мал напреден 
уредувач на слики. Кога се однесува за 
поставување  на 3D модел на  2D 
фотографија, изборот многу се стеснува. 
Најдобри професионални програми се 
разбира се програмите за рендерирање на 
пример: Autodesk VIZ или 3DS Max со посебни 
наредби како што е  Camera match. Да би 
разгледале, така да во чистиот AutoCAD 
направеме уредна-примерна фотомонтажа.    

Можно е со малку повеќе чекори, сите потребни орудија се на располагање.   
3. POSTOPEK 

Пред почетокот треба да имаме изработен  3D 
модел на новата градба и барем два модела 
на постојни објекти, кои ни служат за контрола. 
Тие два модела  се просто квадрати, кои 
преставуваат волумен, мора да бидат со 
вистинска големина и вистинско ниво . И се 
разбира мора да имаме фотографија во 
дигитален облик. Ако сме фотографирале со 
дигитален апарат, не би имало проблеми, во 



спротивен пример потребное фотографијата да се скенира.  
 

Во цртежот каде имаме изработен 3D модел 
најнапред да одредиме место односно  
положбата на камерата при фотографирање. 
Ако сме изработиле снимка од близу и имаме 
нацрт на ситуацијата доста голем, и нашето 
место да е внатре во покриено подрачје не би 
имало проблеми. Често нашата положба е 
одалечена од подрачјето  на обработка. Во 
тој случај најлесно и најбрзо си помагаме со 
орто-фото или сателитска слика, која ја 
прекриваме и уразмеруваме со моделот така 
да на нејзе одредуваме место-положба на 
камерата.   
 
 
 
Како до такви снимки? Во денешното време 
на информатика одговорот е на дланка: на 
интернет страната на Држабниот катастар на 
Р.Македонија 
 
 
 
 
 
 
 

• Свет: http://earth.google.com/  
На оваа адреса може да преснимаме 
бесплатни варијанти на програмот Google 
Earth, каде целиот свет е покриен со 
сателитски снимки. Одредени урбани 
подрачја се воопшто изненадувачки 
прецизни, може дури да  си го видиме 
автомобилот на паркингот. Снимките се во 
боја и  програмот е мошне  фантастичен за и 
за истражување на нашата планета.  
. 
 

 
 
Сликата од екранот за зачувуваме на дискот. 
Во природонаучниот атлас единствена 
варијанта е Print Screen, пренесување во 
програм за обработка на слики, сечење на 
самата снимка и зачувуање во датотека 
(најдобро JPG). Google Earth е признат. 
Програмот го зголемуваме преку целиот 
екран и ја употребуваме наредбата File / Save 
image. Снимката на екранот автоматски се 
зачувува во датотека JPG. 
 



 
Сега продолжуваме во AutoCAD. Пред 
внесувањето на сателитската снимка, ја 
отвараме редицата на орудија и поставуваме 
нов Layer (на пример Снимки). На редицата 
од орудија Reference, кликнуваме на  Raster 
image и ја повикуваме предходно снимената 
сликаo JPG. Сите параметри ги пуштаме на 
мир и сликата едноставно ја внесуваме. Со 
наредбата Tools / Draw order / Send to back ја 
испраќаме под векторски модел. Не чекаат 
уште прилогодувања во смисла на размер и 
коти. 
 
Точка на постојниот објект 3D модел ја 
прекриваме со идентична точка на снимката. 
Со наредбата Rotate и поднаредбата 
Reference го прилагодуваме аголот (ако веќе 
во двата примера северот не е порамент со 
оската Y). Размерот го прилагодуваме слично 
со наредбата Scale и наредбат  Reference. 
Base point мора да биде секогаш пред 
ограничената идентична точка, за 
референтна должина најпрво ја задаваме 
одалеченоста на страната на снимката за 
нова должина пак одалеченоста на истата 
страница на моделот . 
 
Кога сликата во основа  во тесната или 
широката околина убаво лежи на екранот,  
израмнета со самиот модел ( по агол и 
размер ) , сме веќе мошне блиску до 
резултатот. Мора да ја поставиме камерата, 
каде положбата е идентична со положбата на 
изработка на фотографијата. За тоа би ја 
употребиле  Camera, која се наоѓа на крајот 
од редицата на орудија-алатки View.  
 
 
 

 
Покрај поставување точка на камерата 
мораме да бидеме свесни, да  кликот во 
основа на рамнината секогаш ги познава 
координатите X и Y од показната точка, Z пак 
е на моменталното ниво (Elevation), кое е пак 
еднакво на  0, ако не сме го менувале. Каде 
за нас е мошне важна висинсакта 
координата, пред се местото, мора да 
избереме еден меѓу следните следни 
постапки. Најдобро е да ги впишуваме 
вистинските  координати и тука да е самиот 
модел поставен на вистинска апсолутна 
висина.. 



 
•  Пред поставувањето на камерата си 

дефинираме ново ниво (Elevation) со 
наредбата ELEV, кое го втипкуваме 
редицата наредби. Која нас не прашува за 
New default elevation ја впишуваме  Z 
координатата на местото – се разбира во 
моментните единици.  

• Покрај кликнување на точката употребуваме 
филтри од менијата кои го отвараме со 
комбинација на типки SHIFT + десен клик на 
глувчето.  Ја повикуваме наредбата Point 
filters  и во подменито избираме .XY. Тоа 
важи да по кликот програмот не праша за Z 
координатата на таа точка. 

 
Со клик на наредбата Camera програмот 
најпрво не прашува за положбата j: »Specify 
new camera position«. Ја задаваме положбата 
на камерата во основа и нејзината Z 
координата со помош на еден од предходно 
опишаните начини. Истото го повторуваме за 
целта на гледање: »Specify new camera 
target:« Кога ги задаваме двете точки 
програмот метнува во  страничен поглед. 
Важно – не смееме да го вртиме тркалцето 
од глувчето! 

 
Погледот е веќе секогаш аксонометричен, 
ако прецизно го разгледаме. Да добиеме 
перспектива, мораме да ја активираме 
наредбата од редцата  3D orbit. Преку 
моделот се оформува еден голем зелен 
круг. Сега кликнуваме на десен клик на 
глувчето и во прирачното мени избираме 
Projection in Perspective. Пред нас се 
исцртува дотичната перспектива. 
 
 
 
Сега употребуваме во позадина само уште 
фотографија. Тоа би го одредиле со помош 
на позадина на рендерирање. Отвараме 
редица на орудија Render и ја повикуваме 
наредбата Background. Меѓу различните 
опции на врвот нас не интересира Image – 
према некоја слика односно фотографија. 
Со  Find file ја повикуваме зачуваната 
фотографија на дискот.  
 
 
 

 
 


