
ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЈЈАА  ННАА  ММААТТЕЕРРИИЈЈААЛЛИИТТЕЕ    

 
Изработен  3D модел важи за  завршена работа и штета би било кога не би го преставиле 
на привлечен начин. Квалитетна библиотека на материјали е важна работа, која ни ја 
забрзува завршната фаза на преставување. AutoCAD 2007 донесува придобивки  на 
подрачјето  3D така да нов начин на работа со материјали 
 
 

Библиотека  
Уште меѓу инсталацијата програмот не 
прашува доколку сакаме да ја инсталираме 
библиотеката на материјали.Се разбира дека 
смислен одговор е  ДА, Веќе среде 
инсталација програмот не прашува доколку 
сакаме да ја инсталираме библиотека на 
материјали. Секако дека одговорот има смисла 
со ДА,  иако самата инсталација така трае 
некое време подолго и во погонто потребно е 
да се стави и друго ЦД. Токму заради 
обемноста на библиотеката, овојпат верзијата                       
зaпоседнува две ЦД-иња.  
 
 
 
 
Кон првиот полет на програмата се појавува 
цела  градина на нови палети и мнозинството 
меѓу нив имаат наменета токму на материјали. 
Тие се веќе така припремени за работа.  
 



 
 
 

 
Вака крајната библиотека со симболи макар 
што е потребно малку  материјалите  да се 
разместат, издвојат, додадат и приправат 
стварно на онаа основа  која би ја 
употребувале – не преобемната а квалитетна 
и логички уредена библиотека е тоа што 
употребуваме.   Секако се важни 
македонските имиња за да може лесно да се 
снајдеме.   
 
 
 

 
 
Повеќето материјали произлегуваат од 
растерски слики на кои им именуваме 
текстури. Ако  имаме различни фотографии 
на дрво, ги употребуваме како текстури за 
материјал дрво. Према тоа квалитетните 
фотографии се основа за квалитетни 
материјали.  Многу ги  добиваме со  AutoCAD, 
останатите ги прибираме на произволен 
начин: сопствени фотографии, интернет, 
скенирање на примероци и.т.н. 
 
 

 
 
Кога би ги собрале сликите од кои би 
изработувале материјали , би ги зачуваме во 
посебна мапа-папка. Најдобро е да веќе 
самите слики ги именуваме по нивната 
содржина : дрво1, дрво2, дрво3... и потоа 
тула, камен....самата папка-мапа мораме да и 
додадеме  пат во   AutoCAD, да најде сликина 
текстурата кон времето на нивната употреба. 
 
 
 
 

 
 
Пат одредуваме покрај наредбата Tools / 
Options. Се поставуваме на картончето Files и 
во долниот дел повикуваме Texture Maps 
Search Path. Таму се веќе запишани 
патиштата до AutoCAD-овите мапи-папки, ние 
ги додаваме своите преку  Add и потоа 
Browse. Ја повикуваме и означуваме нашата 
мапа-папка и се на крајот потврдуваме со OK. 



 
 
 
Потоа ги чистиме сите палети за кои мислиме 
дека нема да ги употребуваме. Со  CTRL+3 
отвараме палети, кликнуваме на нив со 
десниот клик и ја избираме наредбата 
Customize palettes. Со Delete го бришеме и 
затвараме прозорецот. Нови палети 
додаваме повторно преку прирачното мени и 
наредбата New Palette. 
 
 
 
 
За име на палетите додаваме поединечни 
материјали, на пример: дрво, камен, тула, 
керамички блок, мермер... и  слично, ако се 
оди  на пример употреба во. При тоа гледаме 
да не се премногу палети. Зависно впрочем 
од поделбата на екранот е бројот на 
палетите, кои насловни картончиња се 
наеднаш прикажани. Некоја прикладна бројка 
е до 15 ... колку е повеќе  подобро е да ги 
здружиме во групи (Palette Groups) 
 

 
 
ИЗРАБОТКА НА МАТЕРИЈАЛИ  

 
Материјалите ги изработуваме преку 
materials. Се отвата нов прозорец на кој му 
задаваме име и избираме основа: стакло, 
метал, хартија.... Со тоа веќе имаме 
доделено основни својства. Подоле пак 
имаме можност да избереме слика  за Diffuse 
map (текстура), Opacity (провидност) и Bump 
map (набори ). Кликнуваме на Select image и 
се поставуваме во нашата мапа-папка со 
слики. 
 
 

 
 

 
Сликата која е избрана може подробно да ја 
подесиме преку  Adjust scale, tiling….Во 
новиот прозорец го менуваме размерот на 
текстурата, растојанието, аголот на 
ротација... сите параметри. Сите тие 
параметри покрај нанесувањето на моделот 
се многу важни за нив е тешко да се одреди 
»рецепт«. Зависно од големината на сликата, 
единица во којашто цртаме ... е како би се 



покажала текстурата на моделот – према тоа  потребно е да се искуси. 
 
Кога имаме еден материјал на пример Дрво 
изработен, само го копираме (прирачно мени 
и  Copy-Paste на врвот до прозорецот) и му ја 
менуваме текстурата односно по желба уште 
останатите својства (глаткост,одбојност... 
Кога целиот склоп е направен,ја активираме 
предходно изработената палета и на нејзе 
материјалите едноставно ги повлекуваме. 
Потоа го прфаќаме другиот склоп и 
постапката се повторува.  
 
 
 
Библиотеката е така припремена за 
користење. Ако сакаме да ја пренесеме на 
било кој друг компјутер, може палетите да ги 
извозуваме. Во прозорецот Customize 
Palettes имаме опција Export и Import. 
Палетите се зачувуваат во датотеката XTP, 
секако пак мораме покрај пренесеме макар 
мапа со дефиниции и мапа со фотографии – 
текстури. 
 
 
 

ПРИПРЕМА НА МАТЕРИЈАЛ 
 
Наједноставен начин да му приредиме на 
објектот  материјали е да на објектот 
едноставно повлечеме. Ако е вклучен вистински 
стил на пример Realisitc Visual Style, потоа 
материјалот на објектот така виден. Тој начин па 
постанува денгуба, ако мораме исти материјали 
да им зададеме на повеќе објекти наеднаш.  
 
 
 
 
 
 
Кога задаваме еден материјал на повеќе објекти 
наеднаш – и со тие објекти макар на свои леери, 
можно е да се употребат два пата.  Може да си 
помогнеме така да сите останати леери ги 
затвориме и потоа едноставно »избоиме « со 
материјали целиот цртеж. Во палетите на 
материјлаи само да кликнеме и во цртежот се 
појавува чопич.Со прозорецо ги заокружуваме 
сите сакани објекти-и материјалот се пренесува. 
Затворените леери не приоѓаат во 
избор.Затворените леери не доаѓаат предвид, 
затоа елементите на нив се »грешни« 



 
Друг пат е наредбата Attach By Layer, кој го наоѓаме 
на  Dashboardu во рубруката  Materials. Во тој 
пример мораме прво во цртежот да ги подвлечеме 
сите материјали кои сакаме да ги употребиме. Со 
кликнување на иконата ни се отвара прозорец, каде 
ги имаме на левата страна испишани сите 
материјали, на десната сите layer-и. Материјалите 
од лево сега само ги подвлекуваме на името на 
леерите од десно. Секој леер има на крајот  на 
крајот има крст – кој значи деактивирање на 
материјалот во тој layer оз. Deteach. 
 

 Ако приредиме материјал на објектот, кој има 
веќе приреден друг материјал преку layer-от, 
има предност директно приреденито материјал. 
Имаме можност за надзор во прозорецот 
Properties. Редицата Material (во рубриката 3D 
Visualisation) нас ни овозможува избор на 
материјали по layer-и, блок, материјал Global 
(кој е основен материјал секогаш присутен во 
секој цртеж) или пак дотичен материјал, кој 
веќе сме го подвлекле во цртежот. 
 
 

 
MAPPING 

 
Самиот материјал со текстура може на објектот 
многу различно да го прикажеме. За прецизно 
поставување на материјалите имаме на 
располагање повеќе начини на проектирање на 
текстури на објектот, кој се именува  Mapping. 
Основни 4 начини се: Planar Mapping (рамнинска 
проекција), Box Mapping (коцка), Cylindrical 
Mapping (цилиндрична проекција) и Spherical 
mapping (топка-ѓуле). 
 
 
 

 
 
Резулатато вообичајно е најубав ако текстурата  
прилега на обликот на објектот. Така имаме тип 
на проекција со значително влијание на 
изгледот на конечниот резултат. Ако објектот е 
топка, типот на проекција е рамнински, 
прозорецот на текстурата е нерамномерен и 
добро видлив на еден сегмент на топката – 
слично кога би употребиле проектор и 
проектирале слика  на топка . 
 
 
 



 
 
 

 
Рамнинската проекција е најприменувана за 
рамни или скоро рамни површини – на пример 
трава на терен, различни подови.... Текстурата 
не е деформирана па се прилагодува на 
објектот.  
 
 
 
 
 
 
 
Коцкастата проекција се проектира со шест 
страни и  е применлива за објетки на основа 
квадрат. Сликата на секоја страна од квадратот 
се повторува. Мошне употреблива е во 
архитектурата така за внатрешност (малтер на 
фасада, покрив (ако се однесува за големи 
наклони)... на приер дрво на  орман, маса, стока 
на гарнитури за седење … 
 
 
 
 

 
 
Кружната проекција ја деформира сликата така 
да на врвот и доле се стеснува во една точка и 
со тоа добиваме  северен и јужен пол. Вертика-
лниот појас на задниот дел се залепува заедно. 
Заради тоа лепење текстурата мора да биде 
рамномерна да работ е што помалку забеле-
жителен. Проекцијата ја употребуваме за 
округли и слични објекти. 
 
 
 
 
 
Цилиндричната проекција токму го спојува 
вертикалниот појас на сликата (лев и десен)  на 
задната страна затоа е така  потребно да се 
внимава на рамномернсота. Горниот и долниот 
раб не се деформирани. Што е малку пробле-
матична горната и долната површина на 
цилиндерот. Проекцијата ја употребуваме на 
пример за столбови.  
 
 
 



 
 
 

Орудијата за различни начини на проекција ги 
наоѓаме на Dashboard во рубриката  Materials 
Control Panel. Во подменијата се кријат сите 4 
начини, кои со избор ги пренеусваме на црвено 
1 или повеќе објекти. На објектот се покажува 
црвено помагало - жичен модел на избраниот 
тип на проекција.  
 
 
 
 
 
Тоа помагало има свои грипови – Grips. Со нив 
може помагалото да го зголемуваме или 
намалуваме и со тоа влијаеме на густината на 
примерокот во одреден смер. На прирачното 
мени се сокрива уште наредбата Move и Rotate, 
ако сакаме текстурата на објектот да ја 
преместиме или заротираме.  
 


