
РРААЗЗММННООЖЖУУВВААЊЊЕЕ  ННАА  ООББЈЈЕЕККТТИИ  

 
Рамномерната распределба на различни објекти е честа работа во неколку области 
(архитектура, машинство, електро....) .  За тоа ќе можете подетално да се запознаете во 
текстот. 
 
1. КЛАСИЧНИ ПОСТАПКИ 

 
Класичното правоаголно размножување е 
веќе најмалку проблематично. Изработуваме 
еден објект и со наредбата Copy  за 
копирање веќе ќе може да го размножиме во 
една редица . Потоа целата редица може да 
ја копираме доле или горе и да добиеме 
комплетен растер. Се разбира за тоа е 
наменета наредбата ARRAY (опција 
Rectangular), каде може да изработиме 
правоаголен растер во еден потег. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Слично важи и за кружното размножување. 
Начелно би можело објектот да го вртиме со 
наредбата Rotate и опцијата Copy, или уште 
полесно со гриповите,  каде може да 
изработиме произволен број на копии во еден 
потег. А се вметнува веќе при малку подобро  
»егзотични« , како на пример да се 
распоредат 7 објекти во круг. Уште потешко е 
на пример ако се столови околу маса и 
сакаме секој стол да е свртен према масата.  
 
 

 

Повторно не спасува наредбата ARRAY, која 
овозможува произволно кружно копирање во 
еден потег. Мора да ја користиме опцијата 
Polar и да впишеме бројни елементи, центар 
на вртење, аголот на вртење и да ги избереме 
објектите. Опцијата  Rotate items as copied ни 
овозможува свртување на објектите кон 
централната точка (како на пример стол околу 
маса ). 
 
 
 

 
 
2. НАПРЕДНИ ОПЦИИ 

 
Размножувањето по некој правоаголен облик 
или кружното размножување се разбира е 
прилично »едноставно« размножување. Траг 
на основно математичко правило. Кога пред 
нас ќе се појави крива или неправилно 
искршени сегменти, потребно е веќе 
подлабоко да се размисли како би го решиле 
проблемот. Најдобро едноставно решение  се 
разбира е да се постават елементите 
»приближно« Работата може да изгледа дури 
мошне во ред, ако имаме добар осет за 
растојание.  
 
Кога работиме со компјутерот , каде е една 
од суштинскиа предност за прецизност,  е 
право да таквите размножувања приватиме 
прецизно. Решение ни се нуди во наредбите 
Measure и Divide. Наредбите се впрочем 
малку скриени, па се наоѓаат во засенето 
мени Draw / Point. Сокриени се под наредбата 
за цртање точки, зошто во основа исцртуваат 
точки.  
 
 



 
 
 
 

Наредбите  Measure и Divide према тоа делат 
произволен објект со точка на произволни 
еднакви делови. Разликата меѓу нив е во тоа 
да за Measure е важен податокот растојание. 
Према тоа кога делиме со Measure, 
впишуваме произволно растојание макар на 
крајот да добиеме некој остаток. При Divide 
секогаш вкупната должина се дели на 
зададен број елементи. Остатоко  нема, 
растојанието автоматски се пресметува.  
 

Кога доаѓаме до различно органско 
закриваен објекти, како на пример 
патишта, изохипси... најлесно е да ги 
исцртаме со кратки рамни сегменти линии 
(Polyline), кои потоа ги менуваме во 
кривини (Polyline Edit и Spline). Со тоа 
имаме најголема отворена можност за 
дополнително поправање, па имаме 
отворена можност било кога да го 
промениме назад во Polyline. 
 
 
 
 
 

На пример да преставува  со кривини 
нацртан пат, покрај кој сакаме да изработиме 
дрворед.  Дрвата би биле поставени на 
меѓусобно растојание од 3 метра и би го 
следеле закривувањето на патот. Во тој 
случај ја користиме наредбата Measure. 
Најпрво ја избираме кривината и потоа го 
впишуваме растојанието. Дрвата се 
исцртуваат како точки или кругови, може со 
наредбата Point style да го дефинираме 
карајниот резултат ( облик и големина на 
круговите) . 
 

 
 
Ако би сакале наместо кругови да 
употребиме друг објект или на изработените 
точки уште други надоврзуваат, може меѓу  
Osnap избираме  Node. Node бара точки, со 
оглед на нивниот облик и така може на веќе 
изработените точки да копираме други 
објекти.  
 
 



Работата станува  посложена кога сакаме 
среде поделбата да ја надгледува уште 
орјентацијата на објеткот. На пример да 
имаме голема маса со органски облик околу 
која сакаме да распоредиме 10 стола. Сите 
сотлови да се свртени кон масата и на 
еднакво меѓусобно растојание. Би ја 
користеле наредбата  Divide. А ако би делеле 
со точка и на тоа копираме со помош Node, 
би биле сите сотолови орјентирани во еден 
смер. 
 
 

 
 
 

Сепак  наредбите  Measure и Divide знаат да 
работат со блокови, не само со точки. Во 
блокот може да менуваме произволен 
елемент или група елементи во AutoCAD-ови 
цртежи. Така може веќе да се добие саканиот 
резултат-сопствен објект распореден  по 
основината на крива.  Покрај тао двете 
наредби прашуваат за »Align block with 
object?«, што значи дека објектот што го 
размножуваме секогаш може да се обраќа 
правоаголно на кривината.  
 
 

 
Ако токот на  основната линија 
која ја делиме во 3D просторот, 
можно е размножување со двте 
наредби. Растојанието кое го 
впишуваме на пример при 
Measure се одмерува прецизно- 
со оглед на тоа може делениот 
објект да е крива.  Така може да 
се прифатат поставените 
елементи во 3D моделот – на 
пример  коли покрај двете страни 
на патот. 
 


