
UCS-UCS-КОРИСНИЧКИ КООРДИНАТЕН СИСТЕМКОРИСНИЧКИ КООРДИНАТЕН СИСТЕМ

Моделирањето во 3 димензии има потреба од почесто менување на рамнините на цртање во 
просторот. Некогаш тоа беше комплицирана постапка, AutoCAD 2007  пак работата многу ја 
поедностави и цртањето во просторот стана еднакво просто како цртање во основа.

UCS е кратенка за User Coordinate System 
или на македонски кориснички координатен 
систем. Со помош на различни UCS, 
корисникот може да се поставува на различни 
рамнини во просторот и таму да црта како на 
тлоцрт( во основа).  Резултат се на можни 
комплексни 3D

Во предходните верзии на AutoCAD 
цртањето на друга рамнина на цртање 
повлекувало  кликнувања.. Вообичаено 
моравме таквите рамнини да ги 
дефинираме со 3 точки во просторот 
(појдовна точка, позитивен насока  X и 
позитивна насока Y). Ако измеѓу сме 
скоканле на некој друг координатен систем 
моравме предходно да го зачуваме 
координатниот систме како не би требало 
повторно да го дефинираме.



   
AutoCAD 2007 направил голем чекор на 
подрачјето на 3D моделирањето. Така што 
се однесува на едноставноста и брзината 
при работа. Затоа беше потребно да се 
направи нешто и на подрачјето на 
координатните системи. 
За поедноставување  добивме нов надзор 
DUCS!

DUCS  се однесува за  Dynamic UCS – према 
тоа  за  Динамички  кориснички  координатен 
систем.  Контролата  е  поставена  доле  во 
статусната  линија  (каде  што  се  SNAP, 
GRID…).  Ако  пак  предметот   го  типкаме  во 
командната  линија,  оди  со  придружбата 
UCSDETECT.  Подесување  на  1  значи  дека 
динамичкиот  UCS вклучен,  подесувањето на 
0 пак значи дека е исклучен. Преклопувањето 
е можно преку функциската типка  F6.

Вклучениот   DUCS  во  праксата  значи  дека 
можеме  привремено  автоматски  да  го 
поправиме  координатниот  систем  со  solid 
објект. Израмнувањето е можно само во текот 
на  активната  наредба.  На  пример  нека  е 
активна некоја наредба за цртање - курсорот 
го  поместуваме  на  површината  на  солидот, 
координатниот  систем  преминува  на 
покажаната површина и по конечната наредба 
повторно се враќа на првобитната локација. 

Кога се поместуваме над одредена површина 
солид, се нагласува,  сите нејзини рабови  се 
исцртуваат испрекинато, така да точно 
знаеме која површина е активна, доколку 
отпочнеме со цртање. Важно е така на 
површината како се однесуваат насоките X и 
Y. Ако на површината се закачиме од 
различни страни со оските  X  Y различно 
насочени - така да избереме за нас најдобра 
соодветна  варијанта.



Оските  X  Y ги распознаваме по бојата. 
Црвена е оската  X, зелена е оската Y и 
Зелена е оската Y и модра оската Z. Ако ни 
семта може со десниот гумб да кликнеме на 
DUCS во статусната линија и ја активираме 
опцијата»Display crosshair labels«. По првата 
зададена точка координатниот систем се 
исцртува во целос, 

Наредби кои може да ги употребува 
динамичкиот UCS се следните:

- Препроста геометрија(line, polyline, 
rectangle, circle…)

- текстt (zext, multiline text, table)
- реферемто (bloki, Xrefi)
- solidi (primitivi in polysolid)
- поправање (rotate, mirror, align)

Меѓу употребата на динамичниот  UCS е 
важно како делува  OSNAP (ловење точки). 
Обично сакаме да ги бараме само по 
активната рамнина. Оваква е макар основата 
на подесувањето на OSOPTIONS (3), кои 
автоматски ги игнорираат точките на 
шрафурите и на објектите со негативна Z 
вредност односно на моменталниот 
динамички  UCS.

OSOPTIONS може да ги има следните 
вредности:
0 – OSNAP ги лови сите објекти
1 – OSNAP игнорира шрафури 
2 – OSNAP игнорира геометрија со негативна 
Z гледа на моменталната рамнина
Збир на саканите опции е вредноста на 
променливите OSOPTIONS. Основа на 
подесувањето 3 значења, да се активни 
вредности 1 + 2.



Наредбите  3D Move и 3D rotate по изборот на 
објектите токму така нудат прилагодување на 
координатниот систем. Кај прашањето »Base 
point« може да се поместуваме по 
површината на солидот и менуваме 
автоматски менувањето  на координатниот 
систем. Кога сме на правата рамнина, 
покажуваме на точка. Ситуацијата е мошне 
интересна за прецизни поместувања по коси 
рамнини. 

Ако имаме (динамички кориснички 
координатен систем)  DUCS веќе вклучен и 
сакаме да ги исклучиме времено, тоа го 
правиме со притискање на типката  F6 (или 
пак  SHIFT + Y).Обратното важи ако  DUCS е 
исклучен можеме  времнено да го вклучиме 
со притискање на  F6.


