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ИНСТАЛАЦИЈА 

ИНСТАЛАЦИЈА НА ПРОГРАМОТ 
Припрема  

За инсталација на програмотACAD-BAU XP2007 потребно е да имате инсталирано една од следните 
верзии на AutoCAD: 
AutoCAD 2000, 2000i, 2002 , 2004, 2005, 2006, 2007 
ADT 2, 3, 3.3, 2004, 2005, 2006, 2007 

Инсталација 

По ставањето на CD-то инсталацијата започнува автоматски. Во спротивен случај преку пребарувачот 
на CD погонот ја стартувате датотеката SETUP.EXE. Потребно е да се внесе серискиот број и бројот на 
производот. Двата броја ги имате добиено при купувањето – се наоѓаат на задната страна од паковката 
на DVD-то. Серискито број има шема XX-XXXXXX ( за демо пишете 00-000000), кодот на производот е 
20213. Ако по исталацијата програмот јавува грешка заради клучот, отворете ја датотеката 
HLDRV32.EXE  од главниот директориум на CD-то.. 

Палети 

Палетите ги отвараме со комбинација на типките од тастатурата CTRL+3 
Во празниот дел на палетите кликнуваме десен клик и избираме Customize . 
На левата листа ја избираме со десен клик од глувчето наредбата  Import   така да се поставуваме во 
директориумот C:\Program Files\ACAD-BAU Slovenija\ACB\PALETTES\386 
Ја избираме датотеката  ACB konstrukcije.xtp   и кликнуваме на  Open  
Постапката ја повторуваме за останатите датотеки XTP. 
По желба ги бришеме оргиналните палети со  Delete . 

АВТОРИЗАЦИЈА 
Барање за авторизација  

ACAD-BAU е потребно да се авторизира кај производителто CTB. Ако вашиот програм не е 
авторизиран тој ќе ве предупреди при покренувањето. По исполнувањето на податоците 
потребно е авторизациската датотека (*.REX) да се испрати на CTB. Тоа направете го со 
кликнување на  “Izvoz datoteke…”  Ако преку  компјутерот имате пристап до елктронска пошта 
можете да ја испратите директно на CTB (reg@architectural-office.de) со кликнување на “Pošlji”. 
Ако тоа не е можно испратете REX датотеката на  CTB од друг компјутер. Може истата датотека 
да се отпечати и да се испрати на CTB по FAX  или авторизацијата да ја направите по телефон.  
Секако дека е можно авторизацијата да ја направите преку вашиот застапник 
(vesna.kriznar@arhinova.si)  

Внесување на авторизацискиот код  

 CTB назад би ја испратил датотеката за авторизација (*.RIM). Во дијалог прозорецот 
за авторизација со кликнување на “Uvoz datoteke…” . Доколку имате добиено 16-тен код писмено 
или телефонски потребно е рачно да го внесете авторизацискиот код. Со кликнување 
“Avtoriziraj”   постапката за авторизација е завршена. 
По првата инсталација на програмот имате на располагање 30 вклучувања на програмот, после 
ова потребно е  да извршите авторизација.  
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ACAD-BAU TOOLBAR 

ВОВЕД   
ACAD-BAU toolbar  е срцето на ACAD-BAU. Овде  може прегледно и 
удобно да ги менуване сите подесувања при обработка на проектот. 
Може да ги изведете следните операции: 
Менување на активната етажа 
Подесувње на видиливоста на поединечни градежни елементи  
Подесување на особините на етажите и меѓуетажите 
Додавање и уредување на  шрафури, типови на ѕидови и ѕидови 
Општи подесувања за видност 
Одредување на степенот на деталност  
Одредување на размер 
Цртање на останати layer-и 
ACAD-BAU toolbar се отвара со наредбата  ACAD-BAU/Nastavitve/ACB 
Toolbar (F12). 
 
 

Dugme-дугме 

 основни подесувања 

 Prednastavitve--преддефинирање 

 премин меѓу  2D и 3D layer-и при цртање со  AutoCAD наредби  
 

Размер за цртањe 
Го подесуваме размерот за цртање и со тоа густината на шрафурата при цртање на ѕидови, 
големината на аголот и текстот во описните блокови. 
 

 

Степен н деталираност 

Степенот на детелираност е најголем при изведбени нацрти а најмал при идејниот план. 

                  
 

Активна етажа 

Тука ја подесуваме  активната етажа или меѓуетажа. Ако постојат 
дополнителни нивоа( меѓуетажи) во поединечните етажи, има однапред 
знак +. 
Видноста на активната етажа ја подесуваме во Osnovne nastavitve 

Layer/ Etaže --Леери / Етажи 

Ако сакаме да цртаме на layer-и  одредени градежни 
елементи, го активираме картончето  Layer . Ги гледаме 
сите layer-и, кои се припремени за одредени градежени 
елементи, со темно сина е означен активниот layer 
Со дугмето 2D/3D преминуваме меѓу  2D и 3D layer за 
цртање. 
 

 
Сите градежни елементи не содржат 2D и 3D layer-и. 
Внимателни мораме да бидеме на  AutoCAD  списокот во 
траката на редицата Properties . 
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ЕТАЖИ И НИВОА (МЕЃУЕТАЖИ)  
Подесување на нова етажа 

Во левиот дел избираме Prednastavitve и редот  Etaže. 
Со глувчето кликнуваме во десниот дел на прегледот  и ја притискаме десната 
типка од глувчето. 
Со наредбата  Nov  дефинираме нова етажа. Таа може да ги превземе 
висинските подесувања(параметри) од долната етажа, може да ги менуваме 
произволно. 
Дополнителното менување на параметрите го изведуваме со двојно 
кликнување на етажата или  прирачно(десно)мени на глувчето. 

Подесување на нови нивоа 

Меѓуетажите или нивоата припаѓаат  секогаш на одредена етажа.  
Во левиот дел најнапред избираме етажа, која би содржела нови 
нивоа(меѓуетажи).  
Со глувчето кликнуваме во десниот дел на прегледот и ја 
притискаме десната типка на глувчето.  Со наредбата  Nov  
дефинираме ново ниво. 
Со наредбата  Razpored  ги 
поставуваме во реден испис 
меѓуетажите(нивоата). 

Подесување на етажа 

Етажата може да има една и ли повеќе меѓуетажи. За сите ги 
менуваме следните параметри. 
 
EV = етажна висина  – со тој параметар го менуваме цртањето на 
ѕидовите во прави етажни висини. 
ZRP = горен раб на плочата  
Plošča – менуваме дебелина на плочата 
Finalni tlak – менуваме дебелина на сите словеви на  плочата 
Estrih – менуваме дебелина на  естрих 
 

Глобална етажа 

На глобалната етажа поставуваме 
елемети, кои не се врзани на 
постојната етажа,тие веќе се општи 
и така можно видливи во сите 
етажи- на прим. Делови од слики, 
црти од пресеци … 

PREDNASTAVITVE(ПРЕДЕФИНИРАЊЕ) 
Употребата на предподесувањето се огледа по  
Windows Explorer- от. Можете да ја користете  
левата или десната типка на глувчето. Ако 
кликнете во полето од лево , ја гледата во 
десниот дел неговата содржина. Со иконите на 
врвот може да ги менувате приказот на 
содржините. 

 
Во десниот дел може да користите десната 
типка од глувчето за прирочното мени. Така 
може да копирате или бришете. Ако изберете 
наредба  Lastnosti  се отвара дијалог 
прозорецот за уредување на својствата.  
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DELO Z  LAYER-JI-- РАБОТА СО  LAYER-И 
ACAD-BAU ги изработува сите потрени layer-и  автоматски. Кога 
цртате на пример ѕид се изведуваат неговите 2D 3D layer-и. 
Бојата, типот на црта, шрафура и материјал се сопственост на 
леерите.  
Ако сакате да прикажете во еден цртеж повеќе фази на градење, 
копирајте го полето  Predloge . 

 
Приказ на различни фази на градба 
Отворете го полето Skupina  и на десната страна со употреба на прирачното 
мени  копирајте skupino AO . Со наредбата  Lastnosti  доделите произволно име. 
 
 
 
Сега отворите нов предлог и погледајте ги особините на поединечните градежни 
елементи во десниот дел.  
Ако би сакале видливо да се подели старата од новата градба, би можело на  
layer-от Nosilni zid  да му  промениме на прим. бојата и шрафурата. 
Меѓу различните групи  преклопувајте на  ACAD-BAU Toolbar-от. 
 
 
 
 
 
 
 

 
За употреба на прирачното мени и 
наредбата  Lastnosti  го отвараме дијалог 
прозорот, каде може произволно да ги 
промениме особините на поединечните  
layer-и. 
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ВИДНОСТ  Н А  ЕТАЖА  
ВОВЕД 
Нов начин на контрола на видливоста омозвожува вклучување односно исклучување на произволни 
комбинации layer-и. Промените можеме да ги зачуваме и да ги употребиме на друг компјутер може да 
земеме во предвид туѓи layer-и – како оној,кој содржи разни подлоги. Сите подесувања важат и за 
Layout . 
 
Nastavitev vidnosti -- Подесување на  видливоста  
 
Го отвараме  Prednastavitve  и тука ја селектираме  Vidnosti etaž . 
Стандардно видливоста е припремана во Prednastavitev . Тоа не дозволува да се бриши или поправа. 
Дефинирана е така, да видливоста се менува, како што бевме упатени досега.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нова дефинициа внесуваме така,  да на десниот дел од прозорецот кликнеме со 
десната типка од глувчето. Од прирачното  мени избираме Nov . Ја именуваме со  
Vidnost1 . 
 Со двоклик се отвара стеблеста структура. Се поставуваме на саканата етажа на 
пример Pritli čje(приземје) и ги вклучуваме сите Layer-и кои сакаме да ги видиме 
во приземје(pritličju). Останатите  Layer-и ги исклучуваме. 

Подеднакво можеме да го направиме за 
останатите етажи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Кога се направени подесувањата, го затвараме Prednastavitve . 
Преклоп помеѓу различни подесувања на видливоста го 
изведуваме преку o ACAD-BAU Toolbar-от. 
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Можно е да се отвори така и листа 
на останати  Layer-и (кои не се 
врзани на  ACAD-BAU) и на 
еднаков начин може да се 
вклучуваат и исклучуваат за 
поединечна етажа. На пример 

цртање по разни веќе припремени подлоги. Тоа го правиме со 
десниот клик на саканата етажа и ја избираме наредбата  Drge 
Layer -je обработи. Ги испишува на листата сите НЕ-ACAD-BAU layer-
и, кои се во цртежеот. Со десниот клик поединечно вклучуваме или 
исклучуваме Layer-и.  

 
 
 
Сите  подесувања на видливоста на етажата може да се 
употребат дури во  Layout. Покрај внесовање основа во  
Layout се отвара дијалог прозор, каде меѓу другото ја 
подесуваме саканата видливост на елементот во 
етажата. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

(OSNOVENE NASTAVITVE)—ОСНОВНИ ПОДЕСУВАЊА 
Прикажувањето на ACAD-BAU објектот го надгледуваме со глобални 
подесувања. Едноставен цртачки елемент (на пример црта) има секогаш 
еднаков приказ,  не гледајќи на тоа да вкулчиме 3D поглед.  Секогаш 
еднаков приказ  именуваме  World-приказ. 
 
Може видот на погледот да влијае на прикажувањето на објектот – на 
пример во изометрија гледаме  3D дел од објектот и во основа 2D. 2D  
приказот на објектот е исцртан на  2D layer-и и  3D приказ на 3D layer-и. 2D 
приказ е секогаш на ниво  Z=0.0 
Меѓу  двата начина на приказ може произволно да избереме  во подрачјето  
Prikaz . 
Степенот на деталираност може да го избереме директно од   ACAD-BAU 
toolbar-от – веќе опишан . Автоматското деталирање во Layout е значајно, да 
приказот во погледниот прозор автоматски се прилагоди на размерот за 
цртање-ако е размерот 1:50 деталирање на ниво изведба, ако е  1:200 па на 
ниво на идеен проект. 
 

 
Vidna le aktivna etaža  – покрај менување на етажата видна е активната 
етажа . Во спротивен пример покрај менување на етажите  видноста на 
етажите не се менува. 
Nadzor vidnosti pri preklopu v Layout  – ACAD-BAU сам активира 
видливост на сите потребни  Layer-и покрај преклоп во Layout,  не гледа 
на тоа што е видно во Modelu. 
Avtomatska nastavitev aktivnega ACB Layer-ja  – Ако употребуваме 
наредби од палетите  ACB цртање, се активираат  ACB layer-и. Во 
спротивен случај останува активен  ACAD layer. 
Prikaz šrafure med risanjem  – сред самата изработка на објектот (на 

прим. Ѕид) веќе е активна шрафурата. 
Upoštevaj lastnosti reference  – објектите во степенот на деталирање  
»Zasnova« се прикажани со сопствени референтини Layer-и. 
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»Explode« ohrani šrafuro  – со наредбата  Explode се менува шрафурата во  AutoCAD Hatch. 
»Explode« izdela mrežne objekte  од објектот добиваме 3D површини 
Shranjevanje v R14 razgradi objekte  – објекти, кои ги изработува одредена апликација (на при. ACAD-
BAU) може да се уредуваат во присуство le-te.  
Понатамошната   употреба на тој цртеж во други програми е затоа ограничена  . Објектите во таков 
случај се однесуваат како  »Proxy« и можеме само да ги (на пример во чист  AutoCAD) прикажеме. 
Воедно заради зачувување на целосна графичка слика на цртежот,  големината на  le-te мошне  се 
наголемува и со тоа се продолжува времето на налагање и зачувувањена цртежот. 
Тој  проблем воже во  ACAD-BAU да го отстраниме, така да цртежот го зачуваме во верзија 14 и со тао 
автоматски го разчелнуваме објектот во основни делови (пример. 3D лице). 
Shrani Proxy-objekte  – ако  proxy објектот не го зачуваме во цртеж, неговата големина осетно се 
намалујва. 
 

QUICKOBJECTS 

ВОВЕД 
Продуктивноста значи брзина-и рамно на тоа го нудиме т.н. QuickObjects. Често се наоѓаме пред задача, 
да од AutoCAD-ова 2D основа во што покрактко време изработиме употреблив цртеж (2D или 3D). 
Обично материјалот кој го имаме на располагање не е доследно припремен – крајните точки на ѕидовите 
не се допираат прецизно, замислените површини се отворени објекти... Поправањето или 
прецртувањето на таквите подлоги е обично премногу долготрајна работа.  
Како би било да за цртање на ѕид покажеме само 2 крајни  линии а сето останато како што е дефиниција 
на ѕидот, параметри на геометријата, усмерувањето, шрафури... да ги превземе самиот програм?  
Навистина дејствува ! За преработка на основата на објектот за која обично е потребно 4 часа работа со 
QuickObjects е направено за 20 минути. Што значи 12 пати побрзо 
Филозовијата на  QuickObjects овозможува побрза работа низ употреба на прозорецот Properties  кој го 
познаваме од класичниот AutoCAD. Во еден потег сега можеме да го менуваме нивото на објектот, да ги 
преставиме објектите по делови (нова градба, постојна градба, рушење ...).  

РАБОТА СО QUICKOBJECTS 
 
Наредбите може да ги повикаме од траката со алатки, соодветното мени или од палетите. 

Основа за работам мора да биде DWG цртеж со линии Line . Линиите може 
да се сечат и не е нужно да се паралелни (стариот објект). Со 
наредбата Sidove izpelji кликнуваме точки, како што се 
гледа на скицата автоматски се изработува објектот ѕид. 
Ако редоследно ги покажеме сите линии резултатот во 3D  
би изгледал овака : 
 

 
За внес на прозори и врата употребуваме груба скица –линии, кои ја 
одредуваат должината и положбата на отворот. Сега се кликнува на 
линијата со наредбата   Okna izpelji  и Vrata izpelji  и 
резултатот е следен: 
 

 
 
 
 
 

OPIS FUNKCIJE—ОПИС НА ФУНКЦИИТЕ 
Текот на претварање може да го дефинираме со наредбата QuickObjects . 

Izpeljava zidov : селектираме 2 лини во цртежот – на точно одреден Layer (погледни 
Nastavitve ). Од дебелината на линиите се превзема положбата на ѕидот, како и 
обликот. При претварањето може да се земат во предвид 3 различни параметри 
(подесувања): 
За текот на ѕидот се зема секогаш 1. показна линија ( контура), од геометријата на  2. 
линија се превзема дебелината и обликот.  
За текот на ѕидот се земаат во предвид  и прикриениот дел од двете линии – се 
наоѓаат секогаш на самите линии.  
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Текот на ѕидот одговара на прикриениот дел на двете линии.  Се наоѓа на замислени прави линии со 
оглед на меѓусобната правоаголна проекција. 
Основниот ѕид е секогаш порамнет на првата показна линија.   
Izpeljava vrat : За цртање на врата кликнуваме на една црта во цртежот – може на точно одреден layer . 
Од геометријата на линиите автоматски се распознава положбата и ширината на вратата. Ако покрај 
линијата има и лак, кој означува отварање, правилоно ќе  се исцрта крило од врата.  Ако е еден лак, 
добиваме еднокрилна врата, при два лака  автоматски ќе се нацрта двокрилна врата. Од текстот кој се 
наоѓа во одредено подрачје, дополнително може да се земат во предви уште висината и описот на 
вратата. Описот може да го употребиме ACAD-BAU опис за врата. 
 
Izpeljava oken : За цртање на прозори кликнуваме на една линија во цртежот – може на точно одреден 
layer . Од геометријата на линиите автоматски се распознава положбата и ширината на прозорот... Од 
текстот кој се наоѓа во одредено подрачје, може дополнително да се земе во предвид висината на 
прозорот, висината на парапетот и описот на прозорот. Описот на прозорот може да го употребиме при 
ACAD-BAU опис за прозори. 
 
Nastavitve : Во диалог прозорецот подесуваме превземани вредности во процесот на претварање. Може 
да дефинираме филтер на layerи, кои се земаат во предвид при претварање на ѕидови, врати, прозори и 
опис, постапка за изведба на ѕидови, заокружување на вредности за дебелина на ѕид, процентуално 
отстапување, материјал за ѕиден слој, име и подрачје за самостојно препознавање текст и лаци.   
Во основа се земаат во предви при претварање сите моментално активни параметри, како на пример: 
етажи и нивоа, единици, параметри за прозори и врати (погледни дијалог прозорец за изведба). 
Исклучок е само при ширина – секогаш должината на линијата зема како ѕидарска ширина и се 
занемарува евентуална грешка.  
Наредбата за претварање останвуа активна, додека не ја предкинеме со Enter или ESC и поединечна 
опција (на приме претварање на ѕид) останува така активна се додека не ја замениме. Со тоа е 
овозможено поврзано претварање без прекинување.  
Со подопцијата  Več, можеме при врати или прозори да избереме наеднаш повеќе линии наменети за 
претварање. Мора да внимаваме на правилен избор, да не се изведат премногу непотребни објекти – 
тука пред се ни помага филтерот  layer-и.  
Препознавањето на текстот се одвива по принципто »Key=Value«.  
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PROPERTIES – LASTNOSTI(ОДЛИКА) 
ВОВОЕД 
По  желба е можен визуелен  надзор на неколку важни својства на пример припадност на ниво, тип на 
ѕид или група на градежни елементи. 
 

МОЖНОСТИ  ЗА  ЅИД 
 
Нацртајте некој ѕид. Изберете ѕид, стиснете на десната типка од глувчето и изберете Properties . Се 
отвара прозорецот  Properties , кој е поставен во левиот или десниот дел од екранот (CTRL+1). 
Ако ѕидот е избран, во прозорот секогаш се испишани неговите својства. Сега може директно да ги 
поправате неговите вредности.  
 
General 
Овие параметри не ги менуваме 
 
Pripadnost 
Nivo  На избраниот објект едноставно ја менуваме висинската положба по нивоа на една 

етажа или во различни етажи.   
Referenca  За приказ во степенот на детали »Zasnova«,  може да избереме една измена на 

предподесени референци и нив ги доделиме на избран објект. Вака може да имаат 
ѕидовите различен приказ во осова.  

Skupina  Групите (Skupino) може да ги преместувате како целосен подвоен сколоп на  ACAD-
BAU layer-и.  Со тоа е овозможен друг избор на боја и тип на црта за секој layer. Може 
да изработиме произволен број на нови групи (skupin), кои се одвојуваат при пописот. 
Така може да делиме попис за различни групи на пример рушење и новоградба.... 

Position  Можно е менувањето на координатите. Ако кликнеме во полето на десно се појавува 
дугме кое овозможува избор на точка во цртежот.  

Geometry 
Ignoriraj za izra čun površin   Ѕидот нема да се земе во предвид при дефинирање на просторт 
Tip zidu  Тука е овозможена директна замена на типот на ѕидот. 
Usmeritev  Промена на насоките (лево, десно, срединско) влијаје на положбата на рачката 
Obrni sloje  да / не – користиме, če je odprtina (okenska polica) v zidu narobe obrnjena 
Višina rezanja za 2D  Може да ја менуваме висината на пресекот за различен приказ во основа 
Rampa  да / не –ѕид како рампа има дополнителни полиња за висна на почетокто и крајот  
Višina po etaži  да / не –ако е висината на избраниот ѕид превземена по етажи, не мора да ја 
поправаме.  

МОЖНОСТИ ЗА ПРОСТОРОТ 
Така да при обработка на просторот може да направиме голем чекор директно со  Properties  – на 
пример промена на името на просторот или друг симбол. 
Посебности при простор : 
 
General ( Генерално) 
Opis  Додатен опис на просторот 
Ime prostora  Име на просторот 
Številka  Редоследна бројка на простор  
 
Pripadnost( Припадност) 
Enota  Припадност на стамбената единица 
Namembnost  Намена на просторот 
Tip prostora  Припадност на одреден тип на простор 
Kvalifikacija  
 
Geometry 
Испишани се одликите на просторот (површина- бруто, нето, волумен ....) 
 
Prikaz(Приказ) 
Stil teksta  стил на текстот за дополнителни описи 
Višina teksta  висина на текстот за дополнителни описи 
Bruto površina  приказ на површини земени во предвид за пресметување на бруто површина 
Stanovanjska površina   приказ на површини земни во предвид за пресметување на стамбени површини 
Volumen  графички приказ на волуменот на просторот 



 
 

11 

Računski dodatek  графички приказ на мерката за пресметка 
 
Šrafura(Шрафура) 
Tip šrafure       Избираме дали просторот би имал своја шрафура,или таа би била врзана за      
припадност на единица, намена или тип на просторот 
Ime šrafure  Избираме образец на шрафура 
Šrafura kot okvir  Шрафурата се исцртува како појас по работ на просторот 
Šrafura odvisna od merila   Шрафурата самостојно се прилагодува на размерот на цртање 
Širina okvirja       Ширина на појасот со шрафура, ако е избрана опцијата Šrafura kot okvir (шрафура 
како рамка) 
Barva  Боја на шрафурата 
 
Opis (опис) 
Vrsta opisa  Се избира симбол за опис на просторот 
Kot rotacije  Агол на описот за просторотKot opisa prostora 
Merilo  Големина на описот  за простор, ако размерот не е по предподесувањето 
 
 

МОЖНОСТИ ЗА ОСТАНАТИ ГРАДЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ 
 
 
Сите градежни елементи имаат во  Properties  опција  Pripadnost . Произволно може да ја менуваме 
припадноста на избраниот градежен елемент на групата.  Изработите нова група како Novo и Rušenje и 
доделите layer-и со различни одлики на пример  разлика меѓу Novo и Rušenje можна е изведба во  боја( 
новото е во црвена боја, рушењето е со жолта боја).  
 

МОЖНОСТИ ЗА ПРОГРАМИРАЊЕ 
 
Сите податоци е можно да се употребат во понатамошното програмирање на пример со Visual Basic. 
Искусен корисник или програмер може со тоа уште да  го зголеми степенот на автоматизација-пред се 
при преносот на податоци во останатите програми. 
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ЗИДОВИ (ZIDOVI) 

Можеме да цртаме од 1 до 10 слојни ѕидови и ги обработуваме во  2D или 3D. Ставаме сопствени 
материјали за ѕидни слоеви и од нив составуваме произволни комбинации на ѕидови. Ѕидовите се 
можни како равни, коси или лачни, со различна висина(рампасти) и различни пресеци.   

RISANJE ZIDOV--ЦРТАЊЕ  ЅИДОВИ  
Внесувањето на токот на ѕидот може да биде директен или по предконструкција.  
При директно внесување ја користиме наредбата   Zid riši   и пак додаваме сегмент по сегмент. При тоа 
ги користиме сите AutoCAD функции, кои го олеснуваат цртањето (филтри, Osnap, поларни коти …)  
За  покомплексни ѕидови (лачни сегменти) препорачливо е употребата на претконструикција. Во тој 
случај најпрво ја цртатме предконструкцијата со наредбата Predkonstrukcijo riši . Цртате  AutoCAD-ов 
Polyline со сите опции, кои овозможуваат-вклучувајќи цртање лакови. Нацртаната линија ACAD-BAU сам 
ја претвара во ѕид со наредбата  Zid riši  / изведи. 

POPRAVLJANJE ZIDOV-- ПОПРАВАЊЕ НА ЅИДОВИ 
За  промена на ѕид може веќе меѓу цртањето да се избере наредбата  N (nastavitve)  – од приечното  
мени. За поправање на веќе нацртаниот ѕид ја употребуваме функцијата  Zid popravi . 

POPRAVLJANJE Z RO ČAJI--ПОПРАВАЊЕ СО ГРИПОВИ  
Гриповите означуваат клучни точки на ѕидот. Ако ѕидот го избереме гриповите се појавуваат на двете 
крајни точки и на средина  на поединечните слоеви. 

Средните грипови служат за поместување 
,крајните грипови служат за растегнуваење 
(stretch) . Можеме да го растегнуваме секој слој 
посебно или целито ѕид посебно (аголен грип).Ако  
грипот се користи за останато поправање, 
изберете предходно грип, кој би служел како 
основна точка, потем отвориет подесеното мени 
(десен клик) и изберетеја саканата наредба.   
Наместо прирачното мени може  да притискат  со 

прекини на тастатурата и вртите меѓу можните наредби. 
 

TIPI ZIDOV--ТИПОВИ НА ЅИДОВИ  
 
За изведба на нов тип на ѕид го употребуваме ACAD-BAU toolbar-
от и типката  Prednastavitve – Tipi zidu . Избираме постоечки ѕи и 
го копираме со помош на подесеното мени,  може да кликнеме во 
празно и избереме од подесеното мени наредба Nov . 
 
На новонастанатиот внес кликнуваме двапати, да се отвори 
дијалог прозор. На еднаков начин може да ги поправаме веќе 
постонјните податоци. Може да го менуваме непрекинато 
материјалот на поединечните слоеви како дебелина и страните 
независно од педподесувањето. 
 
 
 

 
 

 
За промена на материјалот двапати кликнете во полето  
Zidni sloj , да се отвори листа.Нов слој се додава или брише 
со помош на подесеното мени (десен клик; Vnesi , Briši ).  
Дебелината на слојот може да се промени , ако го исклучите 
полето prednastavitev –во спротивен примет дебелината е 
еднаква на преддефинираната вредност за  Zidni sloj . 
Stran(страна) преставува начин на завршување кон 
поставувањето отвор, ако употребуваме заб. 
Полето  Nosilni  важи , да при вкрстување на два ѕида 
преовлада носивиот ѕид.  
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ZIDNI SLOJI--ЅИДНИ СЛОЕВИ 
Без ѕидните слоеви нема ни типови на 
ѕидови.Дефинирање на ѕидните слоеви 
може да го употребите во произволен број 
зидови.Принципот на обработка на ѕидните 
слоеви е еднаков како при типови на 
ѕидови. Во дијалог прозорот дајте го името, 
предподесената дебелина и layer за 
цртање. 
Предпоставената ширина може покасно 
покрај дефиницијата на ѕидот да се 

менува. 

TIPI ZIDOV MED RISANJEM--ТИПОВИ НА ЅИДОВИ МЕЃУ ЦРТАЊЕ 
Меѓу цртање на ѕидот може да избереме тип на ѕид преку подесените менија-наредба Nastavitve . Тука 
се собрани уште останатите параметри потребни за конструкција на ѕид. Подесувањата за цртање може 
да ги зачуваме и подоцна пак да ги отвориме.. Дијалог прозорецот го употребуваме меѓу цртање или 
дополнително поправање. По желба се следните параметри. 

Usmeritev  – задаваме нанесување на ѕидот со 
оглед на насоката на цртање (десно, лево или 
сердина. Нанесувањето може да го менуваме во тек 
на цртањето. 
Višina od  – висината може да е  подесена по 
етажите или да ја внесеме сами во полето  Višina . 
 
Rampa  – ѕид како рампа има различна почетна и 
крајна висина, која ја пишуваме во горното поле. 

 
Zlaganje zidov  (Сложување на ѕидови)  – може да сложиме повеќе типови на ѕидови еден над 
друг и цртаме како еден ѕид.  
Со левата типка од глувчегто кликнуваме во поле под  Tip, да го активираме.  
Ако кликнеме уште еднаш со левата типка, се отвара листа од која избираме различни слоеви.  
Со подесените менија може да додаваме или бришиме внесени параметри.  
Бројките на левата страна означуваат положба  – 0 е доле, 1 над 
неа … 

Oblika--Облик 
Тука може да продолжиме со геометрискиот облик на ѕидот.Можни се 
модификации на осум точки од ѕидо во  Y смер, предните или задни рабови 
во  X  правец и горни и долни  површини во Z правец. 
Правило  плус/минус 
Ако сакаме да го зголемиме 
волуменот на ѕидот впишуваме 
позитивни вредности, во спротивен 
пример негативни вредности. 

 
ZIDOVI RAZLIČNIH PROFILOV -- ЅИДОВИ СО РАЗЛИЧНИ ПРЕСЕЦИ 

 
Ѕидови со различни профили се употребуваат почесто 
во индустриската градба. ACAD-BAU овозможува 
покрај класичните рамни слоеви за ѕидови  како 
параметарскио подесување на ѕидни слоеви од  
различен облик на профили како со трапез или 
синусна крива (naguban profil).  Термо ѕидот има 
еднострана профилација со изолациски слој. 
 
 
Termozid (ТЕРМО ЅИД) 
Со двоен клик на името се отвара дијалог прозор со 
одлики. Параметрите за тој вид на ѕидни слоеви 
подесуваме во  Prednastavitve/Tipi zidnih 
slojev/Termozid . Со кликот на десната типка од 
глувчето (подесено мени) ја избираме наредбата Nov  
се изработува нов подесен тип termostene , кои 
можеме произволно да ги менуваме. 
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Профилираната страна се наоѓа обично 
секогаш на надворешната страна. Тоа па 
можеме да го промениме со функцијата  
Inverzno , да изработиме ѕид  на пример 
со три слоја Термо-Бетон-Термо и 
постигнеме правилна ориентација во сите 
слоеви. 
Името на новиот слој го избираме 
произволно,може да си изработиме 
посебен  Layer за цртање на термо слој. 

 
POSEBNOST 
Ако подесеме длабината на профилот 
дабиде еднаква на  заедничката 
дебелина, материјалот меѓу профилот не 
се исцртува. Тоа па отвара можности за 
исцртување на столбови на меѓусебно 
растојание , отколку на ѕид. 
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Можиме да сложиме повеќе различни слоеви на такви ѕидови едни над други и цртаме произволни 
облици на ограда. 
Во такви произволни ѕидни структури може да ги  поставуваме сите видови на отвори. 

 

 

 

 
 
 

 

Zid iz trapeznega profila--Ѕид од трапезен профил 

За разлика од термо ѕид тој слој не 
содржи исполна за профилот.Може да 
подесуваме дебелината на материјалто 
при профил и начин  2D приказ. 

 

 
Контурата на профилот може во  2D 
основа да ја прикажеме со една линија 
или пак со продолжена дебелина. 

Zid iz nagubanega profila—Ѕид од синусуиден профил 

Синусуидниот профил се однесува како 
предходно опишаниот слој. 
Покрај веќе познатите параметри може да 
продолжиме со прецизноста на цртање на 
профилот. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
При зголемување на бројот на сегменти за цртање лак(opcija Lok), се подобрува приказот во  3D, 
недостасува брзина за обработка на цртежот. Тоа па не важи за 2D цртеж кој е секогаш прецизен. 
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МОНТАЖНИ-КОНСТРУКЦИИ 

Монтажните конструкции овозможуваат широка палета на варијанти,поделба на фасади. Со 
корисничките исполни   на корисникот му е олеснето полнењето на поединечните склопови од фасади и 
со то а се изработува сопствен тип на фасада. 

МОНТАЖНА-КОНСТРУКЦИЈА / НОВА 
При изборот на наредбата за цртање  на нова монтажна-конструкција задаваме почетна точка на 
цртање. 
Редот на наредби и подесентото мени(десната типка од глувчето) за тоа ни е понудена опцијата 
Nastavitve . 

Delitev--поделба 

Во подрачјето на монтажните елементи може да 
избереме меѓу различни исполни. 

 
Во зависност од видот на исполната ги 
подесуваме останатите параметри. Така може 
прозорите и вратите може да ги дефинираме 
преку познатите параметри и дијалог прозорецот 
преку копчето Obdeluj . 
 
Доколку ја делиме поединечно констукцијата се 
изведува најпрво симетрично.  
Вака хоризонталните отколку вертикалните може 
дополнително да ги поправиме ширините 
односно висините на поединечниот дел и со тоа 
подесуваме несиметрично. 
 
Поединечните сегменти може да ги фиксираме и 
со тоа остануваат нивните димензии 
непроменети покрај  дополнитени подесувања 
на должината на тој дел од монтажната 
конструкција. 
 
Покрај поделбата на монтажните-конструкции 
нека  биде секогаш избран оној тип на 
елеменити кој се појавува повеќе пати. Покрај 
подесувањето на типот на отворот нека се 
изработат 2 нови отвори. 
 
Разен тип на Razen tipa Odprtina(отвор), може за 
сите останати исполни подесуваме понатаму 
параметри.  
 
При елементот стакло може оделно да ги 
активираме функциите 2D и 3D односно 
едноставно избираме  Layer за цртање. Може да 
го подесуваме растојанието меѓу стаклата,начин 
на цртање и материјал 
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Елементите на прозоророт може уште понатаму 
да ги делиме на крила со летвички во веќе 
познат дијалог прозор. 
Ако веќе поделениот елемент на прозорот пак 
го делиме на ниво на монтажната конструкција,  
понатаму двете половини попречно ги дели на 
прозори.  Тоа важи и за останатите елементи на 
монтажната конструкција. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stebrički/prečke (столбчиња/попречни летви-пречки) 
Подесувањето за столбчиња и попречните 
летви се едноставни, во дијалог прозорецот се 
активираат одредени полиња со автоматски 
исцртани детали и параметри кои ги 
подесуваме. 
 
Подесување  Prednost  ни овозможува 
подесување приоритети при цртање столбчиња 
и гредички(попречна летва). Предподесено се 
исцртува столбче преку пречка- така 
вериткалата има предност пред хоризонталата. 
 
Покрај размер може да подесуваме  материјал и 
приказ на пречките во основа.  
 
 
 
 
 
 

Obloga (облога-оплата) 
 
Подесувањето за облога-оплата е  токму така 
едноставно, во дијалог прозорецот се 
активираат одредени полиња со автоматско 
исцртани параметри, кои ги подесуваме. 
Поединечно облогата може како исполна може 
да је исклучиме. 
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Vgradnja (Вградување) 

Може внимателно да поставиме елемент без 
облога, ја избираме саканата опција за 
подесување  vgradnje  во montažno-konstrukcijo . 
Подесувањето важи за целиот дел од монтажната 
конструкција. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oblika (Облик) 
Обликот на поединечниот елемент од 
монтажната-конструкција  брзо и едноставно се 
менува слично како што менуваме облик на 
прозор. На располагање се сите основни облици, 
за посложените кои бараат посебни барња може 
да употребиме  произволна предконструкција.  
 

 
 
 
 
 
` 
 
 
 
 
 
 

 

MONTAŽNA-KONSTRUKCIJA / POPRAVI ( МОНТАЖНА-КОНСТРУКЦЈА / 
ПОПРАВИ) 
 
Сите напред опишаните функции може да ги употребиме при поправање. Наједноставно е прво да ја 
избереме саканата монтажна-конструкциј па потоа преку менито за подесување и наредбите за 
поправање. 
 

PRIKAZ—ПРИКАЗ 
 
Монтажната-конструкција  правилно се сече со обичните ѕидови и нуди правилен 2D цртеж во основа. 
Како ѕидови и други ACAD-BAU објекти, може да биде поставена на произволно ниво во етажата 
односно може да има произволна висина, која не е нужно врзана за етажата. При промена на 
параметрите на висината на етажата, монтажната конструкција автоматски се прилагодува ако нејзината 
висина е поврзана со етажата.  
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OKNA (ПРОЗОРИ) 

Отворите во  ACAD-BAU се прозори, аголни прозори и врати. Поврзани се со ѕид,  значи ако го 
поместиме ѕидот со него се поместува се што е ставено во отворот. 
Подесувањето за прозор може да го зачуваме во одредена датотека и по потреба и било кога да ги 
отчитуваме независно од цртежот.  

DIMENZIJE OKNA (ДИМЕНЗИИ НА 
ПРОЗОРИТЕ) 
Во дијалог прозорецт, бидејќи подесуваме параметри имаме 
секогаш  шеми кои нас ни даваат графички приказ за секој 
параметар кој го подесуваме. 
Покрај ширината може да дефинираме можни 3 висински 
параметри(висина, натпрозор и парапет) – една од тие вредности 
е секогаш фиксна односно постојана, меѓутоа останатите две 
мѓусобно се поправаат.  
Стално саканата вредност ја избираме во долната листа. 
Ако сакаме да цртаме прозои до подот, задаваме вредност за 
парапетот 0 и ја означиме како стална вредност. 
Сите димензии може да ги впишеме или зададеме со кликот 
растојание во цртежот, ако кликнеме десно од саканиот 

параметар. Покажаната вредност потоа се пренесува во дијалог прозорецот. 
 
 
Висините на отворите може да ги мериме од плочата или од преподесувањето 
на завршниот под. 
Под  ширина  одредуваме каква ширина сме внесеме. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZOB -- ЗАБ 
Го одредуваме начинот на вградување на  
прозорот во ѕидот.  
Има повеќе начини на вградување 
одвнатре, однадвор и опција без заб.При 
менување на варијанитите се менуваат и 
сликите на деталите. 
За  секоја варијанта ги впишуваме 
потребните параметри, ако пак нема заб 
ја пишуваме само длабината на прозорот 
во ѕидот. 

     
 
При разлика на рамката задаваме разлика помеѓу ѕидарските и 
столарска мерка. 
Разликата на рамката може да ја исклучиме. 
 
Задаваме параметри за завршетокот на изолацијата.Можна е само кај 
повеќеслојните ѕидови, како утврдување на изолацискиот и воздушен 
слој покрај ставените отвори. 
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KRILA(КРИЛА) 
Задаваме редица и број на крила на отвотот. 
 
Ако во отворот има повеќе крила активното 
крило е означено со здебелена црвена линија. 
Активното крило можно е да се дели на 
подкрила. 
 
Крилата може да ги бришиме со функцијата 
briši . 
 
ACAD-BAU ги разделува отворите симетрично. 
Со поправање на полињата, ширина и висина 
на крилата  добиваме несиметрична поделба. 
 
 
 
 
 
 

 

DELITEV KRIL (ПОДЕЛБА Н А  КРИЛА) 
Задаваме понатамошна поделба на крилата со 
летвички.  
 
Секогаш го делиме активното крило- со 
задебелена црвена линија. 
 
На крилото може да дадеме и функција (во 2D и 
3D). Така може на пример балконска врата која е 
инаку нацртана како прозор со стакло  да 
додадеме  2D функција на еднокрилна врата и 
во основа се нацрта симбол за отварање . 
 
Задаваме и смер за отварање. 
 
 
 
 
 
 

 

DIMENZIJE OKVIRJEV  (ДИМЕНЗИИ НА РАМКАТА) 
 
Задаваме димензии на сите составни делови 
од прозорот.  
 
При менување на полето автоматски се менува 
и сликата од деталот кој нас нагледно  
графички ни ги прикажува саканите параметри. 
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DETAJLI  (ДЕТАЛИ) 
Може да додадеме детали како што се ролетни , 
надворешни и внатрешни како и надворешна и 
внатрешна полица. 
 
При промена на полето самостојно се подесува 
сликата од деталот кој ни дава графички 
преглед кој ни ги покажува саканите параметри. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBLIKA  (ОБЛИК) 
Лево доле во листата го избираме саканиот 
облки на прозорот, кој се прикажува на десниот 
дел од дијалог прозорецот.  
 
За тој облик потоа ги подесуваме сите потребни 
параметри. Сите димензии може да ги впишеме 
или ги зададеме со кликнување со глувчето во 
цртежот, ако кликнеме на типката десно од 
саканиот параметр. Покажаната вредност се 
пренсеува во дијалог прозорецот. 
 
Ако во листата не најдеме облик што ни 
одговара  може да употребиме 
предконструкција. Во цртежот мора да имаме 
веќе припремен затворен Polyline, кој 
преставува облик на прозор. Со клик на типката 
Predkonstrukcija   покажуваме на затворената 
линија и нејзиниот облик се пренесува во 
дијалог прозорот. 

RAZNO (РАЗНО) 
Tloris okvirja  – покрај стакла уште 2 линии за 
основа на хоризонталната рамка. 
 
Tloris zidu  – прикажан е ѕид по отворот. Ако   на 
оделен layer можеме да му доделиме на пример 
црткана линија. 
 
Prikaz okna v tlorisu  – ако опцијата ја 
исклучиме, отворот е видлив само во 
изометрија, што е потребно  ако постојат повеќе 
нацртани прозори еден врз друг. 
 
Preboj  – се изработува отвор во ѕидот, а 
прозорот не е нацртан. 
 
Okenska stekla  – параметри за цртање на 
стакла. 
 
Parape t – ако означеното поле е вклучено 
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вклучува и дебелина на полицата. 

VOGALNA OKNA (АГОЛНИ ПРОЗОРИ) 

Аголните прозори преминуваат преку агли. При тоа важат 
одредени правила на цртање: 
Аголните прозори може да ги ставиме во ѕид кој има агли. Ако 
аголните прозори се вкрстуваат  поставувањето не е можно. 
Слоевите на ѕидот мора да бидат по целиот потег на аголниот 
ѕид-еднаков распоред и материјал, може да имаат различна 
дебелина. 
Зададените точки на аголните прозори мора да следат  зададен 
ред. 
На почетните и крајни точки, како и на сите точки каде се менува 
смерот автоматски се менува столбови.  
Ако повеќе пати кликнеме во рамен сегмент се внесуваат исто така 
столбови. 
Сите останати параметри во дијалог прозорецот се еднакви како 
при обичните прозори. 
 

 

VRATA (ВРАТА) 
За цртање на врата може да се употребе 
наредбата Vrata riši ( врата нацртај) од траката 
со алатки и одговарачкото мени. Во командната 
линија се одлучуваме за точка на внесување 
(лево и десно). 
Ако внесеме врата директно, тогаш со првиот 
клик се задаава положбата, со вториот клик го 
задаваме правецот на отвање на крилото од 
вратата.  
Ако поставената врата ја поправаме со грипови-
менување на положбата и смерот. За промена 
на смерот го употребуваме грипот, кој лежи 
надвот од ѕидот, останатите грипови служат за 
преместување. 
 
Во дијалог прозорот за подесување одредуваме 
ширина и висина на вратата. Сите димензии 
може да ги впишеме или да ги зададеме со клик 
на одалеченост  на цртежот, ако ја кликнеме 
типката десно од саканиот параметар. 
Покажаната вредност се пренесува во дијалог 
прозорецот. 
На вратата може да и се додели и  надсветло, 
чија висина ја впишуваме во полето. 
 

Висината може да ја мериме од плочата или од завршниот под. 
Ширината може да ја впишуваме на  3  начини-секој начин до 
листата прикажува своја слика, поради лесен преглед. 
Во листата funkciji  може да избираме повеќе видови врати( 
еднокрилна, двокрилна, клизна, хармоника, гаражна...)- во склад 
со функцијата се менуваат симболите доле (2D и3D). Независно 
од функцијата а можеме да ги менуваме симболите.  
 

На картончето може да избереме меѓу 4 вида на приказ- шема, плочест, рамков и аголен  
двовратник. За поедини варијанти впишуваме мерки во долното поле. 
 
На  картончето  Razno покрај веќе опишаните можности се уште: 
Riši prag  – се исцртува црта, која преставува разлика во нивоата на  страна на вратата. 
Vrata kot preboj  –се исцртува отвор во ѕидот. 
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KONSTRUKCIJA ( КОНСТРУКЦИЈА ) 

Конструкција е заеднички поим за самостојни столбови, темели и греди во просторот. Може да 
користиме стандардни или кориснички профили и нив може да ги поставиме во произволна  положба во 
просторот. На располагање се различни можности за употреба. Телата може на крајот да бидат 
пресечени , може да се собираат или шират или да превземат облик на произволна контура-
предконструкција. 

(KONSTRUKCIJA – BETONSKA, JEKLENA ALI UPORABNIŠKA) 
КОНСТРУКЦИЈА-БЕТОНСКА, ЧЕЛИЧНА ИЛИ КОРИСНИЧКА 

Покрај покренување на наредбата , слично како при 
обичните профили, избраниот профил веќе лежи на крстот 
од глувчето-подготвен за внесување.Не е важно како е 
поставен профилот на крстот , бидејќи во следната фаза со 
помош тастатурата или  прирачното  мени избираме точка 
за внесување. 
Со опцијата  Pot(пат), може да добиеме профил со 
произволен ток во просторот. Основа за  пат може да биде  
2D или 3D Polyline, кои пак треба да бидат предходно 
нацртани. 

 
Сликата на левата страна прикажува изход и пат кој е користен  а  на десната страна резултатот ако ја 
употребиме опцијата Pot  . 
Најважна наредба е пареметри(подесување), каде ни се       отвара дијалог прозорецот за понатамошно 
подесување на параметрите. 

Izbira profila(избор на 
профили) 

Изборот на профили е 
идентичен како при цртање 
на столбови или греди. 
Овде е можно уште да се 
впише наклонот на 
профилот преку наредбата 
Naklon profila . Може да 
дефинираме произволен наклон помеѓу  90° и  0°. 
Сликата прикажува профили под агол од 90°, 60° 
и30°. 
Izhodiš če (појдовна точка)  појдовната точка на 
профилот може да биде на етажата или па може 
да ја впишеме сами. 
Опцијата   Upoštevaj dolžino  
(земи ја во предвид должината) 

кај промената на наклонот автоматски се менува должината, ако го менуваме наклонот 
на  
профилот. Исто така можеме на веќе поставените профил да го менуваме наклонот-
нивната меѓусебна должина не се менува. Парамерарот  Kot( агол) овозможува ротација 
на профилот околу должинската оска. Основната точка на должинската оска е точката 

за внесуање на профилот. 
Pot, zaključki in oženje(пат, 
завршетоци и сужење) 
На овој табул може да го менуваме 
заврштокот на почетокот и крајот на 
профилот во зависност од точката 
на внесување. Меѓу поправањето на 
поединечните параметри се менува 
приказот на профилот и сликата 
од која ја гледаме пресечната 
рамнина. 
Собирањето на профилот може 
да  го дефиниранме од почетокот 
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или крајот. При тоа можеме одвоено  да дефинираме  X и Y факторот на промени. 
 

2D prikaz(2D приказ) 

Ако профилот во просторот е поставен можеме 
во потполност да гледаме неговиот 2D цртеж во 
основа. Нему му се наменети параметрите на 
посебен табу дијалог од дијалог прозорот. Може 
да ја подесуаме висината на пресекот и начинот 
на цртање на профилот над и под пресекот. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POPRAVLJANJE( ПОПРАВАЊЕ) 
Сите опишани наредби и опции може да се изберат и при дополнителни поправање на профили. По 
изборот на профилот ја избираме наредбата за поправање преку прирачното мени(десен клик) од 
глувчето. Можен е избор на повеќе едноставни профили наеднаш. Покрај кликот на едноставен профли 
на него секогаш се исцртуваат три грипа: на почетокот, на средината и на крајот. Средниот грип е 
наменет за преместување, крајните два ги менуваат параметрите. 
 

STEBRI IN PREKLADE(СТОЛБОВИ И ГРЕДИ) 

Столбовите и гредите се можни како бетонски 
или челични. 
Од горе избираме вид и димензии на столбот. 
Новите столбови можеме да ги дефинираме во 
параметри Prednastavitvah . 
Горната точка на столбот може да ја врземеме 
на моменталната етажа или произволно на 
друга етажа. Ако сами ја ставиме висината на 
столбот потоа столбот е независен од 
податоците на етажата. 
Истото важи и за појдовната точка – може да е 
врзано на моменталната етажа или пак го 
дефинираме сами. 
Ако е столбот слободен горе и доле можеме 
произволно да го преместуваме во просторот(и 
во  Z насока) 
Ја задаваме точката на внесување на столбот и 
аголот на ротација. 
 
Гредите се составени од еднаков материјал и 
профил како  столбот. Различни се 
параметрите за внесување. Гредите се 
внесуваат секогаш хоризонтално. 
Ако превземеме висина према етажата, горниот 
раб на гредата лежи на горниот раб од ѕидот. 
Можеме гредата да ја порамниме со 
произволно ниво односно ја  поставиме во  Z. 
Листата на смерови нуди различни можности 
на внес. 
Kot  – ротација на гредата околу својата оска. 
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Dolžina  –во предвид се зема при поправање, каде впишуваме точна должина на гредата 

PLOŠČA (ПЛОЧА) 

Наредбата изработи плоча на 
основа на различни можности 
од цртежот. Конструирањето 
се одвива преку дијалог 
прозорот, каде секогаш 
гледаме предлогот на идната 
плоча. Плочите ги 
изработуваме посебно за 
секое ниво кое е дефинирано 
(ако имаме меѓуетажа). 
Debelina  – е превземена од 
етажата или ја подесуваме 
произволно. Преку (наредбата)  
Meri  може дебелината да ја 
зададеме во цртежот. 
Дебелината секогаш се нацрта 

према доле. 
2D – плоча може да се нацрта и во  2D и по желба шрафирана. 
Самата конструкција на плочата може да се одвива со оглед на активната или долната етажа. При тоа 
како основа да служи : постоечка плоча, граница на етажа или предконструкција. Може да ги земиме во 
предвид отворите во плочите (на пример скали) и растојание од основната контура. 
 

BOOLEANOVE ОПЕРАЦИИ НА ПЛОЧА 
 
Ја исцртуваме геометријата (Polyline, Circle)  која сакаме да ја додадиме или одземиме на плочата. На 
палетата   ACB орудија ја повикуваме наредбата  Booleanove operacije , избираме функција(сума, 
разлика, пресек) и го избираме дотичниот објект. Друга можност е да плочата ја избереме и ја повикаме 
наредбата  Booleanove operacije прирачното мени –  во тој случај може да ја извршиме функцијата 
собирања. 
 

PREBOJI V PLOŠČI(ОТВОР ВО ПЛОЧА) 
 
Со наредбата  Preboj ploš če riši  постави Polyline со која изработуваме произволен обем на отворот. 
Допрва, кога обемот е нацртан во дијалог прозорецот се активира Preboj . 
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STOPNICE--СКАЛИ 

Модулот за скали во  Acad-BAU нуди многу ефективно и детално конструирање на скали. Може да 
избереме стандардни и кружни скали како и скали по предконструкција, кои се со чисто произволен 
облик и ја изведуваме од 3 Polyline-ии. Скалите се објекти со автоматска обработка во 2D и 3D, 
самостојното прилагодување на промените во етажата, автоматски описи... По вметнувањето било кога 
е можно поправање на основните геометриски параметри, како самиот изглед на скалите односно 
изведба. На располагање има 5 основни типа за изведба на скали и за секој тип на скали прецизни 
параметри, така да можеме практично да ги изведеме сите современи видови на скали. Исто така важи и 
за ограда. 

RAVNE STOPNICE 
Kartonček Mere 

Višina – висината на скалите во 
основа е подесена на висината на 
активната етажа . Во овој случај 
покрај промената на етажата скалите 
самостојно се прилагодуваат. Може 
да ја избереме опицјата »Vnos«  и 
сами ја впушуваме висината на 
скалата,или пак  »Do nivoja«  и во 
долната листа избираме до кое ниво 
или етажа скалите досегаат. FT важи 
краен под. Ако не е означено скалите 
одат од плоча до плоча.  
 
Parametri  –во прозорецот корисникот 
може брзо и прегледно да ја постави 
основната геометрија на скалите. 
Прозорецот е разделен на 9 полиња 
од кои има секое едно меѓу можните 
три функции: скали, подест или без 
функција. Бојата на полињата 

означува функција( бела = скали, зелена = подест). Меѓу функциите преминуваме со едноподруг клик на 
исто поле. Големиот преглед ни ја  олеснува преставата за нашиот избор. Црвената линија преставува 
мерка,која е избрана во листата ( на пример Dolžina (a) може да ја промениме во поле или во цртежот 
ако кликнеме на копчето  Meri (десно од полето за должина). Листата  usmeritev   го менува смерот на 
движење на скалите секогаш покажува од симболот на линијата на движење до симболот на стрелката. 
Може да го подесуваме повивањето на скалите покра подестот во двата смера – опцијата е активна ако 
се поставени подести.  
 
Knjižnica  – сите подесувања за скалите може да ги  зачуваме во датотека или да ги отчитаме пред 
зачувување на подесувањата.  
Odsek  – со клик на копчето S го менуваме бројот на скалници и запазуваме пресметки кои значат:  
 

S1 = е ознака за кракот и занчи Stopnice 1 . ако следи 
друг подест тој е означен со  P2… 
4 = број на скалници на тој крак  
15.63 = висина на скалникот 
32.67 = ширина на скалникот 

 
Predogled  – големиот прозорец  ги  следи параметрит кои ги 
поправаме. Скалите може во полето да ги забележуваме од 
различни страни. Основниот поглед е основа. Преку прирачното 
мени може да вклучиме произволен поглед од страна или 
аксонометрија. Дополнително е на располагање опицјата за 
сокривање на невидливи рабови. Скалите се прикажани со сите 
подесувања и детали, така да покасно бидат внесени во 
цртежот.  
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Копчето со  3 точки отвара прозорец 
за прецизни подесувања на 
избраниот крак. Прозорецото кој се 
отвара е различен, ако кракот е 
наменет за скали или подест. Тука 
може да менуваме произволни 
параметри и ACAD-BAU самиот 
предлага поправка за мислење на 
промените – на пример ширина на 
скалникот би ја поправиле на 30, 
треба линијата на движење да ја 
скратиме за -8 см. Предлага 
симетрична поправка на горниот и 
долниот раб на скалите за 4 см.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
При прецизни подесување 
впишуваме висина или дел од 
скалите на кои сакаме подест ( на 
пример половиники , третинки....) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kartonček Nastopne ploskve 

Mere nastopnih ploskev  – подесуваме 
основни параметри, кои се 
однесуваат на нагазни површини 
(прекривање, ширина на скалите, 
минимална ширина... 
 
Ukrivljanje nastopnih ploskev  – 
подесуваме прарметри за 
закривурање покрај спирала на скали, 
до кои скалите достигнуваат и 
интензитет. Сите резултати се 
прикажани графички.   
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Kartonček Konsrtukcija 

Tip stopnic  – во листата може да 
избираме меѓу 5 основни изведби на 
скали :бетонски, монтажни, со бочни 
носачи, со долни носачи, со метални 
носачи   
 
Detajl i – се отвара дијалог прозорец 
за подесување детали на избраниот 
тип на скали  
Ograja  – вклучуваме  ограда на 
поединечна страна и одредуваме 
нејзиниот потег..  
 
Detajli  – се отвараат дијалог прозори 
за прецизно подесување на деталите 
од оградата … 
 
 
 
 
 
 
STOPNICE S STRANSKIMI NOSILCI – 
СКАЛИ СО БОЧНИ НОСАЧИ 

 
Задавамее параметри и материјали 
за изведба на скали со бочни 
носачи.. 

 
BETONSKE STOPNICE – БЕТОНСКИ  
СКАЛИ 

        
Задаваме параметри и материјали за 
изведба  на бетонски скали. 
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MONTAŽNE STOPNICE – 
МОНТАЖНИ СКАЛИ  

 
Задаваме параметри и материјали за 
изведба на монтажни скали   

 
 
 
STOPNICE S SPODNJIMI NOSILCI --
СКАЛИ СО ДОЛНИ НОСАЧИ 

 
 
Задаваме параметри и материјали за 
изведба на скали со долни носачи. 
 
STOPNICE S KOVINSKIMI NOSILCI –
СКАЛИ СО МЕТАЛНИ НОСАЧИ 

 
Задаваме параметри и материјали за 
изведба на склаи од метални носачи 
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Detajli ograje—Детали на оградата 

Оградата има подесување на 3 картончиња – поделено за ракофат, столпчиња и исполна  
Višina  – ја впишуваме вкупната 
виснина на оградата 
Višina je konstantna  – вклучено, за 
да има оградата константна висина  
Položaj  – ја одредуваме положбата 
на ракофатот   
Zamik  – впишуваме zamik ракофатот 
Podaljšek na za četku (koncu)  – 
продолжеток на ракофатот преку 
столбот 
Oblika  – избираме пресек на 
ракофатот 
Širina, Višina  –ги впишуваме 
димензиите на ракофатот 
Material  – избираме компонента и 
нејзин приреден материјал 
Podpore  – дополнителни потпори за 
ракофатот на столбчињата, за кои 
еднаково одредуваме облик, 
големина и материјал  
 
Stebri  – вклучуваме, ако сакаме да 
имаме столбчиња 
Izdelaj primarne stebre  – ги 
активираме примарните столбови 
Primarni stebri na vogalih  – 
вклучуваме , ако сакаме да имаме 
примарни столбови на сите аголни 
скалишта 
Primarni stebri na podestih  – 
вклучуваме, ако сакаме примарни 
столбови на сите подесни скалишта 
Prvi primarni steber do nivoja 
izhodiš ča – почетниот примарен 
столб досега до подот(дно на првиот 
скалник) 
Сите примарни столбови до нивото на 
појдовната точка – сите примарни 
столбови досегат до подот 
Odmik do prvega (zadnjega) stebra  – 
впишуваме во основа растојание од 
почетокот на скалникот до првиот 
столб 
 

Podaljšek navzgor (navzdol)  – впишуваме вертикално 
продолжување настолбот нагоре или надоле, гледа на висината 
на оградата 
Sekundarni stebri  – избираме начин на поставување на 
секундарни столбови 
Število  – впишуваме број на секундарни столбови 
Min.(Max.) razmak med stebri  – го впишуваме саканото 
растојание меѓу столбовите 
Odmik od roba stopnice  –впишуваме бочно 
 рстојание во основа од работ на скалите  
Oblika  – избираме облик на столбот 
Širina, Globina  – впишуваме димензии на  
столбот 
Material  – избираме компоненти и нејзин  
прпремен материјал 
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Polnilo  – вклучуваме цртање на исполна 
Položaj – избираме положба на исполната 
Razpored  – хоризонтално или вериткално 
Število hor. elementov  – впишуваме број на 
елементи, ако се хоризонтални 
Min (Max) razmak med palicami  – 
впишуваем растојание меѓу верти.стапови 
Palica na vsako stopnico  –вртикалната 
стапче се доделува на  секоја скалник 
Palico poveži s spodnjo stopnico  – стапот 
се продолжува до долниот скланик 
Odmik od roba stopnice  – впишуваме 
растојание во основа од работ  
Palice omejene zgoraj (spodaj)  – 
вклучуваме дополнителна хоризонтална 
врска, кој ги заклучува вертикал. стапови 
Zgornji (spodnji) odmik  – впишуваме 
растојание на дополнителните 
хоризонтални врски  
Oblika  – избираме облик на столбот 
Širina, Globina  –димензии на столбот 
Material  – избираме материјал 

Kartonček 2D 

Stopnja obdelave  – во листата избираме 
степен на изработка(размер), за кој го 
подесуваме. Го подесуваем изгледот во 
еден размер , преклопуваме во друг и 
иведуваме  нови подесувања. Така е можен 
изглед на скали во  1:200 шематски, во 1:50 
детален 
Trenutna (naslednja) etaža  – левиот дел од 
прозорецот е наменет за цртање скали во 
моменталната етажа, десниот дел па за 
цртање во следната етажа 
Prikaz  – избираме вид на приказ 
Višina prereza  – ја впишуваме саканата 
висина на пресекот на саклите 
Layer za tloris (skrite robove)  – избираме  
layer-и и со тоа влијаеме на изгледот (боја, 
тип на линија) на цртежот 
Prikaži hojnico  – активираме приказ на 
hojnice 
Hojnica te če le do prereza  – линијата на 
движење над пресекот повеќе не е видлива 

Kartonček Opis—картонче  Опис 

Активираме опис на скалите, кои ги 
избираме во листата. Може да го одредиме 
нивниот размер, положба и растојание  . 
 
 
 
 
 
 
 

Vnos stopnic v risbo—Внесување на 
скалите во цртежот 

По потврдата со OK одиме во цртежот, каде 
на крстот уште ја држиме шемата на 
скалите и ја поставуваме во цртежот. 
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Првата точка е вметнување, вторта точка е аголот на ротација. Меѓу внесувањето во прирачното мени ги 
имаме следните опции: 
Nastavitve  – се враќаме во дијалог прозорецот за подесување 
Zamenjaj  – го менуваме смерот на движење на скалите 
Oprijemališ če – ја менуваме точката каде ја држиме скалта 
 

KROŽNE STOPNICE—КРУЖНИ СКАЛИ  
Отвара дијалог прозорец каде може 
да  ги дефинираме кружните скали.  
Сите подесувања се еднакви како при 
класичните скали, картончето Oblika   
е поинакво. 
Парметрите за  подесување се врзани 
на кружен изглед. Можно е 
дополнително закрувување на 
скалите и  внесување на средишно 
носиво вретено, кога  полупречникот е 
мал. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Преку копчето  detajli , за вретеното се 
отвара дијалог прозорец, каде ја 
подесуваме висината на вретеното, 
обликот на вретеното, неговата 
големина во пресекот и . 
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STOPNICE PO PREDKONSTRUKCIJI—СКАЛИ ПО ПРЕДКОНСТРУКЦИЈА 
 

Пред употребата на оваа наредба 
мораме на предконструкциски layer 
да нацртаме линии, кои би ги 
употребиле за конструкција на скали. 
Мора да припремиме 3 линии 
Polyline: линијата на движење и 
двата раба. Не е нужно рабовите да 
бидат паралелни. 
 
Кога ја повикуваме наредбата, 
покажуваме 
најнапред на 
линијата на 
движење и на 
двата раба.Важно 
е да ги одредиме 
линиите на тие 
страни каде е 
почетокот на 
скалите. 
 
Програмот пред крајот уште 

прашува, ако сакаме скалите да ги преместиме и избрише предконструкцијата. 
  

Дијалог прозорецот за скали  по претконструкција има еднакво картонче како и 
параметри како кај Ravne  или Krožne stopnice . На картончето Mere се некои 
посебни подесувања: 
Poravnava vstopnega (izstopnega) robu  – ако сите три рабови на 
предконструкциајта не се на почетокот или крајот на една линија, нас тој 
параметар ни овзможува избор на правила за. 
Avtomati čni vnos podestov  – скалите со предконструкција можеме произволно 
да ги деформираме со грипови. Да не би дошло до непредвидени ситуации, како 
изведбата на скалите не би била можна, програмот нуди можност за автоматски 
внес на подести. 
Ročaji na nastopnih ploskvah  – може да активираме дополнителни грипови на 
плочите, со кои можеме сами да ги корегираме рабовите на скалите. 
 

 
 

STOPNICE POPRAVI—СКАЛИ ПОПРАВИ 
AutoCAD 

Скалите може со  AutoCAD наредби произволно да ги: поместувамеo, копираме, вртиме... 

Ročaji--Грипови 

Гриповите на скалите се исцртуваат на погледот на тип на скала. Може да ги менуваме основните 
параметри , при сакли со предконструкција нивниот облик го менуваме во целост  
 
На пример кружните склаи иамаат грипови за менување на внатрешниот и надворешниот полупречник,  
кота на лакот и висната на пресекот. На рамните скали може да ја менуваме ширината, почетокот и 
крајот на висината на пресекот. Скалите  по предконструкција имаат грипови  на основната 
геометрија(лаци или линии) 

 

2
1

3
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Висината на скалите може да е врзана за етажата или слободна. Во следниот пример за висина на 
скалите се појавува посебен грип (виден во 3D поглед), со кој можеме едноставно да ја менуваме 
висината . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ACAD-BAU 

 
Од цртежот избираме веќе постојна скала, кој сакаме да ја поправаме и избираме Popravi stopnice v 
priro čnem meniju . 
Со оглед на видот на скали во прирачното мени се појавуваат следните опции: 
 
Рамни  скали: 
Nastavitve  – се отвара дијалог прозорец 
Pretvori – промени рамни скали во скали по предконструкција и со тоа се овозможува поголем надзор 
над обликот на скалите  
 
Кружни скали: 
Nastavitve  – се отвара дијалог прозорец 
Pretvori – промени кружни скали во скали по предконструкција и со тоа се овозможува поголем надзор 
над обликот на  скалите 
 
Скали по предконструкција: 

Nastavitve  – се отвара дијалог прозорец 
Podest dodaj  – овозможува внесување на подест. Мора да дадеме два 
раба меѓу кои се  поставува подестот. Нека е само 1 подест поставен се 
појавува опцијата  Podest briši . 
Obnovi  – ако со гриповите сме ги промениле рабовите на поединечни 
скали, можеме со функцијата obnovi  промениме назад во првобитната 
состојба. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2
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STREHE(ПОКРИВИ) 

SESTAVA STREHE(СТРУКТУРА НА ПОКРИВИТЕ) 
Секој покрив е преставен како  AutoCAD објект и може да го поправаме автоматски со сите AutoCAD-ови 
наредби . покривите меѓусебе можеме да ги здружуваме и на тој начин добиваме сложени покриви. 
Начинот на здружување на два покрива  е подеслив. На секој покрив може по здружувањето различно да 
ги подесуваме параметрите. 
Во пракаса при составување на  покривите се среќаваме со следната хиерархија : 
Streha (покрив) → Strešna ploskev (покривна плоча) → Strešna linija  (rob )(покривен раб) → Strešna 
točka(покривна точка) 

Streha(покрив) 

Секој покрив е составен од еден од следните четири типа: 
Enostavna streha (едноставен покрив) 
Avtomati čna streha (автоматски покрив) 
Ploskev (кровна плоча) 
Ravna/mreža  (кров од AutoCAD мрежа) 
 
Секој тип на покрив има различни својства. Сите видови на покриви освен покривот од AutoCAD мрежа 
се  "процедурални".  Тоа значи дека се зададени параметарски или алгоритамски. Покривот од AutoCAD 
мрежа е дефиниран со врвовоте на мрежа кои го дефинираат. Поправањето на таквите кровови е 
ограничено на менување врвоите и дебелината на покривот.  

Strešna ploskev(покривна плоча) 

На секоја поединечна покривна плоча може да и доделиме различна дебелина или отвор во покривот. 
Покривната плоча е ограничена со покривните лини, кои сочинуваат затворена контура. Кај наредбите 
како што се  Hide , Shade  и Render  се наоѓаат на различни  layer-и: 
Zunanje ploskve  (надворешна плоча)– компонента DACHA__ 
Notranje ploskve (внатрешна плоча) – компонента DACHI__ 
Rob (раб) – компонента DACHR__ 

Strešna linija (rob)(покривна линија-раб) 

Покривните линии ја ограничуваат покривната површина. Постојат следните видови на покривни линии, 
кои може да бидат 2D или 3D: 
Sleme (слеме) – компонента FIRST__ 
Strešni greben (покривен гребен) – компонента GRAT___ 
Žlota (увала) – компонента KEHLE__ 
Čelni napuš č(челна стреа) – компонента ORTGANG 
Naklon (наклон) – компонента VERFALL 
Linija mansarde (линија на мансарда) – компонента MANSARD 
Strešni napuš č(стреа) – компонента TRAUFE_ 
Strešna odprtina (кровен отвор) – компонента DLOCH__ 
Presek (пресек) – компонента DVERSCH 

Strešna točka(кровна точка) 

Секоја покривна линија има свој почетна и крајна точка. Точките служат за ваќање со Osnap  (на пример 
Endpoint). 

STANDARDNE STREHE (СТАНДАРДЕН  ПОКРИВ) 
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Пред цртање исклучите го  ORTHO! 
 
Стандардните покриви се темелат на павоаголена основа .Обликот во основа е зададен со должина и 
ширина на покривот. Произволна страна на покривот може да ја промениме во zatrep ali čop. Покривот 
има апсолутна висина на слемето и по желба различни висинии на  стреата и произволен нагиб на 
покривот. 
Стандардниот покрив има посебни својства, кои овозможуваат параметарско подесување на продорот 
при продор на друг покрив, при цртањето на баџа. 
 

Konstrukcija(конструкција) 

Прво и задаваме точка за внесуање на покривот од кој го цртаме правоаголникот. Z координатната точка 
за внес преставува воедно висина на стреата. Должината и ширината на покривот може да ги зададеме 
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и како релативни координати, аголот на ротација може да го впишеме или кликнеме. 
Opcija ZAMENJAJ (Опција замени го ) (Z) 
Со оваа опција ја променуваме положбата на слемето. Во основа слемето лежи секогаш паралелно со  x 
оската. Со замена го ставаме паралелено со оската Y. Параметрите  ширина и должина истовремено се 
менуваат. 

Opcija DOLŽINA (Опција должина)(D) 
Опцијата овозможува промена на должината на покривот  
односно венецот во основа. 
 
Opcija ŠIRINA(Опција ширина) (Š) 
Опцијата овозможува промена на ширината на покривот односно 
растојание меѓу покривните страни во основа. 
 
Opcija PARAMETRI(Опција параметри) (P) 
Се отвара дијалог прозорец "Standardna streha", каде ги задаваме 
сиете стандардни параметри на едноставниот покрив. 
 
Naklon( наклон) – Го внесуваме аголот на нагибот на покривот. 

 
Višina napuš ča(Висина на стреата) – ја внесуваме висината на венецот. Ако висината на слемето е 
константна се менува висината на стреата спреме наклонот на покривот. 
 
 Debelina strehe( Дебелина на покривот) – ја внесуваме дебелината на покривот 
 
Sprememba višine napuš ča(Промена на висината на стреата) – одредуваме дали висината на слемето 
е при промена на висината на венецот  е константна. 
 
Prevzemi vrednosti od Kapi  – автоматски се превземаат параметрите од  другата капи 

 
Tip strehe  –избираме тип на покрив. Со 
оглед на избраниот тип се одбираат 
полиња во склоп на параметрите. 
Naklon  – Внесуваме агол на наклонот на 
покривот ако се одесува за  zatrep или 
čop. 
 
Višina napuš ča – ја внесуваме висината на  napušča čopa. 
 
Debelina strehe  –ја внесуваме дебелината на покривот 
Položaj zgornje to čke je konstanten   - Ако 
највисоката точка на  čopa е константна 
меѓусебно се поправаат висината на 
napušča и наклонот. 
Višina( Висина) – може да ја менуваме 
висината на слемето 
 
Položa ј(полжба) – ја внесуваме 
одалеченоста на покрив1 и слемето 
Sprememba višine slemena( Промената на 
висината на слемето) – ако наклонот е 
константен при промена на висината на 
слемето се подига цел покрив. Во спротивен 
случај константна е висината на венецот. 
 
Zaklju ček(Завршеток) – задаваме вид на завршеток на покривот 
Секој едноставне покрив содржи отвор во вкупната основа. При 
здржување на 2 покрива можеме тој отовр да го смалиме  и така 
да добиеме доградба. Во прикажаниот пример за челна страна е 
зададена одалеченоста  и со тоа покривот добива надоградба. 
Zamik(Одалеченост) – ја впишуваме одалеченсота за покривниот 
отвор. 

Tlorisna strešna ploskev(Покривна површина 
во основа) – се испишуваат мерките на 
покривот во 
основа 



 
 

37 

 

AVTOMATIČNE STREHE(АВТОМАТСКИ ПОКРИВИ) 
Автоматските покриви имаат во основа затворени(не се сечата ) паралелни покривни рабови (стреа in 
atrepi). Секој дел од покривот кој има свој раб има и сопствени параметри: 
Naklon strešne ploskve, ki izhaja iz robu -наклон на покривната плоча који излегува од работ 
Debelina strešne ploskve -дебелина на кровната плоча 
Linija, ki definira kap ali zatrep-линија која дефинира  
Širina napuš ča-ширина на стреата 
Potek robu -смер на работ 
При автоматскиот покрив самостојно се изработуваат, слемето, ували... Висината на стреата е еднаква 
на сите страни. Конструкцијата на автоматскиот покрив може да го изведеме на еден од трите начини: 
Direktno podajanje to čk(Директно задавање на точки) – покривот при тоа се црта во реално време. 
Objekt(Објект) – основата е габарит на објектот, ја задаваме ширината и висината на стреата како и 
нагибот. 
Izdelava iz predkonstrukcije (Изработка со предконструкција) – опција Polyline 
Direktno podajanje točk( директно задавање на точка) 
При задавањето на точка ја следиме спротивната насока од сказалките на часовникот. Z-вредноста на  
првата точка ја дефинира висината на венецот. Ако задниот сегмент од покривот сече друг покрив, 
покривот не се исцртува туку се прикажува работ на покриво со љубичаста боја. За секој покрив мора да 
зададеме најмалку 3 точки. 
 
Opcija naKlon( опција наклон) (K) 
Може да го менуваме претпоставениот наклон на покривот. Промената се однесува на сите ново 
изведени плочи, додедка наклонот не го поправиме.  
 
Opcija Rob( Опција раб) (R) 
Наместо две точки кои дефинираат раб на стреата со оваа опција додаваме уште додатни точки. 
Наклонот на целата покривна плоча останува еднаков. Внесените дополнителни точки ја задржуваат 
релативната положба на првата точка на работ. 
 
Opcija naZaj( Опциај назад) (Z) 
Се поништува последната внесена точка на покривниот раб. 
 
Opcija zaTrep( Опција  треп) (T) 
Активниот раб на покривот и сите следни ќе се исцртуваат како линија на забат    додека не ја вклучиме 
опцијата  nazaj . 
Izdelava iz obrisa objekta (B) 
Автоматскиот покрив може да ја има за основа контурата на објектот, кој го дефинира E-линија (Polyline 
на компонентата GLINIE_). Параметрите за изведба ги задаваме во дијалог прозорецот. 
Izdelava iz predkonstrukcije(Изработка од предконструкција) (P) 
Автоматските покриви  може да имаат за основа предконструкциски линии – Polyline. При тоа автоматски 
се променува во раб на покривот. Висината на венецот се превзима од Z вредноста на висината на 
предконструкцијата. 

POPRAVLJANJE AVTOMATI ČNIH STREH(ПОПРАВАЊЕ НА АВТОМАТСКИ 
ПОКРИВИ) 
На располагање се следните опции во командната линија,ако ја подигнеме опцијата  Obdelava : 
 
Sleme(слеме) -висина 
Може да зададиме апсолутна висина на слемето. Висината на слемето не преставува посебен 
параметар при изработка на автоматскиот покрив, се добива автоматски од висината на стреата и 
наклонот на покривот.  
Опцијата ни овозможува да го покажеме саканото слеме , внесуваме нова висина и тогаш програмот ќе 
го пресмета новиот наклон на покриво. 
Со опцијата  Meri  може да избереме произволна точка, каде Z координатата се превзема како висина на 
слемето. 

 Napušč(Стреа)-висина 
Може да зададеме апсолутна висина на стреата, која е еднаква за сите води 
на автоматскиот покрив 
 
Rob(Раб)-завршеток 
Задаваме изглед на завршетокот на покривот како на слилката. 
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Debelina( Дебелина) 
Може да зададеме нова дебелина за целиот покрив. 
 
Naklon( Наклон) 
Може да зададеме нов наклон за целиот покрив. 
 
Obdelava(Обработка) 
Опцијата овозможува произволни подесувања за секој раб од покривот посебно. 
Наклонот на покривот од избраниот раб 
Дебелина на покривната плоча на која се наоѓа избраниот раб  
Дали се работи за кровна плоча или забат 
Геометрија на   дополнителна точка 
Избор на сегмент односно раб од покривот кој го поправаме почнува со опциите napreJ  и naZaj .  
Активниот сегмент е подвлечен со дебела линија. 
 
Opcija NAPREJ ( Опција напред (J) 
Се поместуваме за еден раб напред од моментално означениот. 
 
Opcija NAZAJ( Опција назад (Z) 
Се поместуваме за еден раб назад од моментално означениот. 
 
Opcija  DIALOG (Опција  дијалог (L) 
Се отвара дијалог прозорецот во кој задаваме параметри. 
 
Opcija ROB( Опција (R) 
Покривниот раб кој обично го дефинираме со 2 точки може да додадеме уште дополнителни точки. 
Наклонот на покривот за целата покривна површина останува еднаков. При менувањето  на наклонот 
точките  X,Y не ја менуваат својата положба , висината се менува. Во командната линија имаме на 
располагање дополнителни можности: 
Opcija NAPREJ( Опција напред (J) 
Се поместуваме за една точка напред од моментално означената. 
 
Opcija NAZAJ( Опција назад) (Z) 
Се поместуваме за една точка назад од моментално означената. 
 
Opcija POLOŽAJ ( Опција положба) (L) 
Може да ја менуваме положбата на сите додадени точки паралелно со работ на покривот. 
 
Opcija BRIŠI ( Опција бриши)(B) 
Ќе се избришат сите додадени точки. 
 
Opcija DODAJ ( Опција додај)(D) 
Може да додадеме дополнителна точка која произлегува од означената. 
 
Opcija ODSTRANI ( Опција отстрани) (T) 
Ја отстрануваме активната точка. 
 
Opcija  PREMAKNI (Опција помести) (P) 
Ја менуваме положбата на моментално активната точка. 
Opcija DEBELINA ( Опција дебелина) (D) 
Овозможува оделно подесување на дебелината на покривот само за покривна  површина, кој 
произлегува од  означениот раб. 
Opcija NAPUŠ Č (Опција стреа) (N) 
Овозможува промена на ширината на стреа. Постојниот раб на покривот пресатвува венец 0. 
Opcija NAKLON ( Опција наклон)(K) 
Овозможува одвоено подесување на наклонот на покривот само за покривна површина, кој произлегува 
од означениот раб. 
Opcija ZATREP ( Опција забат0 (T) 
Овозможува одредување  на означениот раб како забат или челна стена.  
Opcija VNESI (Опција внеси) (V) 
Овозможува внесување на нов раб на покривот. 
 
Opcija BRIŠI ( Опција бриши) (B) 
Овозможува бришење на означениот раб. 
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Opcija PREMAKNI ( Опција помести)(P) 
Овозможува поместување на почетната точка од работ на покривот. 

STREŠNA PLOSKEV(ПОКТИВНИ ПЛОЧИ-ПОВРШИНИ) 
Се задава токот секогаш во спротивна насока од насоката на стрелките на часовникот. Ја дефинираме 
со две точки на еднакви висини, кои преставуваат слеме. Плочите-површините имаат свој наклон, 
дебелина и завршеток на работ. 

Direktno podajanje točk(Директно задавање точки) 

Прво задаваме две точки за слеме, потоа следи произволен број на точки кои ја означуваат водата и 
мора сите да лежат на иста страна од слемето. Точките се внесуваат во спротивна насока  од насоката 
на стрелките на часовникот. Z-вредноста на првата зададена точка преставува воедно висина на 
слемето. Ако вредноста е случајно  0, се зема висината од предходно изведенот слеме. 
 
Opcija NAKLON ( Опција наклон)(K) 
Може да зададиме наклон на покривот. 
 
Opcija NAZAJ ( Опција назад) (Z) 
Поништи ја последно покажаната точка. 

POPRAVLJANJE STREŠNE PLOSKVE ( ПОПРАВАЊЕ НА ПОКРИВНИ 
ПЛОЧИ) 
Поправањето со опцијата Obdelava  работи на менување на глобални параметри како наклон, дебелина, 
завршеток на работ и висина на слемето и на менување на работ на покривот со подопција  Obdelava . 
 
Opcija DIALOG( Опција дијалог) (L) 
Се отвара дијалог прозорецот каде може да задаваме параметри. 
 
Opcija Sleme( Опција слеме)-висина (S) 
Може да задаваме апсолутна висина на слемето. Со опцијата  Meri  може да избереме произволна точка, 
каде  Z координатата се превзема за висина на слемето. 

 
Opcija Rob( Опција раб) -завршеток (R) 
Задаваме изглед на завршетокот на покривот прикажан како на сликата. 
 
Opcija DEBELINA ( Опција дебелина) (D) 
Може да задаваме нова дебелина  за целата плоча. 
 
Opcija NAKLON ( Опција наклон) (K) 

Може да задаваме нов наклон за целата плоча. 
Podopcija OBDELAVA ( Опција обработка) (D) 
Се отвараат нови можности за обработка на работ на покривот. 
Opcija NAPREJ ( Опција напред) (J) 
Ќе се помести за една точка напред од моментално означената. 
Opcija NAZAJ ( Опција  назад) (Z) 
Ќе се помести за една точка назад од моментално означената. 
Opcija BRIŠI ( Опција бриши) (B) 
Ќе се избришат сите дополнителни точки. 
Opcija DODAJ ( Опција додај) (D) 
Може да додадеме дополнително точака и означена. 
Opcija ODSTRANI( Опција отстрани) (T) 
Ја отстрануваме активната точка. 
Opcija PREMAKNI  (Опција помести) (P) 
Ја променуваме положбата на моментално активната точка. 
 

RAVNA STREHA/AUTOCAD MREŽA( РАМЕН ПОКРИВ/AUTOCAD МРЕЖА) 
 
Покривот може да се изработи на три начини: 
Од затворени  2D линии, од 3D плоча, од разновидни плочи (vrtenine…) 
При претварањето објектите се врстуваат во рамнински и 3D мрежи. Рамните покривни плочи 
настануваат 2D-линии и  3D површини(точките може да ги поместуваме во рамнината на покривот). 3D 
мрежите настануваат од површина (секоја точка од мрежата можеме произволно да ја 
поместуваме.Претварањето се изведува автоматски при изборот на  AutoCAD објекто. Оргиналните 
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објекти се бришат.  
 

PROFILIRANA STREHA (FRČADA)( ПРОФИЛИРАН ПОКРИВ-БАЏА) 
 
Со наредбата Profilirana streha  наоѓаме корисна функција чија 
употреба  е пред се за изработка на баџи. Како основа цртаме 
произвола основа како затворена Polyline која може да биде 
закривена. Потоа ќе нацртаме профил од отворен Polyline . 
Добиениот покрив може произволно да го поправаме и 
здружуваме со останатите видови на покриви. 
 
Веќе изработениот покрив може лесно да го уредуваме  да го 
означиме и да кликнеме на десната типка од глувчето. 
 
 
 

Интересна  функција за баџите е  Naklon , кој прсеставува 
наклон на слемето на баџата. Со  типката Osnovna oblika  
и Profil , може било кога да го промениме обликот на 
баџата, така да во цртежот ќе избериме нов  Polyline за 
основа. Ако кликнеме во произволно поле за внесување на 
конструкциски и вредности, на десната се исцртува слика, 
која образложува поединечна опција. 
 
На помош ни е правиот преглед на објектот во лево доле. 
Ако кликнеме со десната типка од глувчето на прегледот, 
може во прирачното мени да избереме сакан  приказ и 
сокривање на невидливите рабови. 
 
 
 
На картончето Splošno  може да ги избереме параметрите  
дебелина на покрив, одалеченост на покривниот отвор (при 
здружување со останати покриви) и завршеток на покривот. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOČNA STREHA (ЛАЧЕН ПОКРИВ) 
При лачните покриви покрај параметрите кои ги запознавме кај профилираните 
покриви употребуваме висина на лакот и број на сегменти од кои е составен покривот. 
 
Со различни подесувања добиваме баџа со повлечен раб(стреа) и убаво заоблен 
облик. Може да подесуваме секако и наклон на баџата спрема главниот покрив. 
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MONTAŽNE STREHE(МОНТАЖНИ ПОКРИВИ) 
 
Принципот за изработка на монтажни покриви произлегува од основата на монтажните конструкции. 
Може да изведеме покрив кој е составен од конструкција од столбови и греди со различна исполна. 
Можеме да ги здружуваме со останати покриви и со нив да цртаме ѕидови. Покрај цели покриви може да 
изведеме и покривни површини. Во монтажните покриви може меѓу другото да интегрираме комплетен 
систем на прозори кои ги употребува ACAD-BAU. 
Таа функционалност овозможува едноставна изведба и поправање на светлостни елементи, куполи ..... 

Montažna dvokapnica(монтажен двоводен покрив) 

За изработка на такви куполи потребно е малку подесување. 
Основниот облик на двоводен покрив со залегнат забат. 
Поделбата на полиња е  слична како при поделба на отвори. 
Различни полиња може да заполниме со различна исполна или 
да ги оставиме празни.   
 
 
 
 
Така можна е и самата конструкција без исполна.  
 
 
 
 
 

Во подрачјето  Element  имаме листа Tip . Тука може да избираме и веќе познати исполни за монтажни 
конструкции, може да се додаде и објект  Blok .  

 
Таа функција му овозможува на корисникот 
употреба на сопствен елемент како исполна.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Типката  Obdeluj  овозможува подесување за сите 
внесени блокови. Тука се можни различни погледи 
на избран блок преку десен клик на погледот. 
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Блоковите се зачувани во  simbolov   и ги 
избираме преку оваа типка..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Montažna ločna streha (Монтажен лачен покрив) 

На сличен начин може да изведеме монтажен лачен покрив од конструкциј со столбови и греди. 
Потребните параметри ги подесуваме во дијалог прозорецот.  
 
При овој вид на покриви имаме дополнително картонче Podstavek . Подѕид автоматски се прилагодува 

под покривот.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
     Montažna streha iz profili (Монтажен 
покрив од профили) 
                                                                                                                        
Слично како при класичен покрив од 
профили избираме 2 линии, најпрво облик 
во основа (затворен Polyline). Ако при 
обликот во основа означиме две линии 
(една лежи внатре во другата добиваме 
отвор. Прикажаната конструкција е 
наклонета за 30 степени и поделена со 
стаклени елементи.  
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Delitev strešne ploskve / Strešno okno (Поделба на покривна површина-покривен прозорец) 

Поделбата на покривната површина или покривниот 
прозорец е можна со цела палета  стандардни 
комбинации или посебен облик да се вградат во 
покривната површина. Дополнително може да ја 
промениме со наредбата ACAD-BAU / Streha / Obdeluj  
поделената покривна површина. При изборот 
кликнуваме на работ од вградениот објект и се отвара 
дијалог прозорот со параметри. Објектот може да го 
уредуваме во склоп на покривната површина во која е 
ставен.  
 
При внесувањето на елементи автоматски се 
изработува покривниот отвор. Со функцијата Streho 
popravi  можни се одредени промени 
за секој раб посебно(кос,хоризонтален 
или правоаголен)  

Може дополнително да го уредуваме објектот( копираме, бришеме…) со ACAD-BAU / 
Streha / Obdeluj  додатоци во покриваната површина. Ако на пример покривниот 
прозорец го избришеме, покривниот отвор автоматски ќе се затвори. Ако употребуваме 
специјална функција за копирање( во склоп на таа наредба) може со избор на еден 
сегмент од покривниот прозор да ги поправаме сите негови копи.  

POPRAVLJANJE STREH( ПОПРАВАЊЕ  ПОКРИВ) 
STREHO premakni-покрив премести 
Со оваа наредба може да поместуваме поединечни покриви внатре во комплексни 
конструкции (AutoCAD-ов Move би го преместиле цело.  Со опцијата  Višina , може да ја дефинираме 
висинската положба на покривот. 
STREHO rotiraj-покрив ротирај 
Со наредбата може да ротираме поединечни покриви внатре во комплексни (AutoCAD-ов Rotate би ја 
завртел цела конструкција).  
STREHO kopiraj-покрив ротирај 
Со наредбата може да копираме поединечни покриви внатре во комплексини конструкции (AutoCAD-ов 
Copy би копирал се).  На крај треба да се одлучиме дали покривот припаѓа на постојниот склоп или ќе го 
дефинираме како нов.  
STREHO briši-покрив бриши 
Со наредбата може да бришеме поединечни покриви внатре во комплексна конструкција (AutoCAD-ов  
Erase би го избришал целото).  
STREHE poveži-покрив поврзи 
Со оваа наредба поврзуваме веќе одвоени покриви во комплексни покриви, кои делуваат како AutoCAD  
објект. Сите отвори во одреден покрив се пренесува на целото како вертикална проекција.  
STREHE združi-покрив здружи-продор на покриви 
При здружување покривите може да ги надгледуваме како покривите се здружуваат. Здружените покриви 
се автоматски поврзани:  
Можни се различни варијанти: 

Два покрива без пресек. 

Streha(Покрив) 1 сече streho(покрив) 2. 
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Streha 2 сече streho 1. 

Streha 2 сече streho 1 и сооветен орвор на strehe 2 сече  отвор во  strehi 1. 

Streha 2 сече streho 1 соодветен отвор на  strehe 2 сече отвор во  strehi 1.        
На дијалог прозорецот за поправање на картончето за покривни отвори е запишано растојание за 
челната страна. На тој начин се изработува баџа.  

STREŠNE ODPRTINE( ПОКРИВНИ ОТВОРИ) 
Наредбата овозможува изработка на различни типови покривни отвори: 
Absolutna strešna odprtina  – со вертикален пресек ги сече сите покриви во нејзината проекција 
Pogojna strešna odprtina – настанува при здружување на два едноставни покриви, ако е функцијата 
pogojnih odprtin  вклучена.  
Odprtina strešne ploskve  – припаѓа само одредена покривна површина и зависи од положбата на таа 
површина. Покривните отвори може да се поправаат со грипови.  
Odprtina-отвор 
Обликот и положбата на покривниот отвор се дефинираат  со предконструкцика полилинија или 
кружница. По изработката на покривниот отвор предконструкцијата се брише. Z координатата на 
предконструкцијата не е важна бидејќи отворот секогаш се изведува во проекција. По поправката на 
наклонот на покривот автоматски се прилагодува покривниот отвор. Тој вид на покривен отвор се 
применува кај оџаци. 
Odprtino na ploskvi-отвор на покривна површина 
Обликот на покривниот отвор е дефиниран со предконструкциска линија или круг. Од изведбата на 
покривниот отвор предконструкцијата се брише. Положбата на покривниот отвор ја одредуваме со 
поместување на предконструкцијата по покривната површина, која мора во целост секогаш да лежи на 
таа површина, ако и не е прикажана. При менување на наклонот на покривот големината на покривниот 
отвор не се менува  и затоа се применува за покривни прозори.   
Odprtino briši-отвор бриши 
Наредбата ни овозможува бришење на покривниот отвор со изборот на неговиот раб.  
Odprtino kopiraj- оптовр копирај 
Наредбата ни овозможува копирање покривен отвор со избор на неговиот раб. Ако избереме отвор на 
покривната површина, можеме да го копираме на подрачјето на таа површина.  
Odprtino premakni-отвор помести 
Наредбата ни овозможува поместување на покривен отвор со избор на неговиот раб. Ако избереме 
отвор на покривната површина , може да го поместуваме само на подрачјето на таа покривна површина. 
Odprtino rotiraj-отвор ротирај 
Наредбата ни омозвожува ротирање на апсолутен покривен отвор со изборот на неговиот раб. Отвори 
на покривната површина не можеме да ги ротираме.  

NASTAVITVE(ПОДЕСУВАЊЕ-ПАРАМЕТРИ) 
Може да задаваме општи параметри кои важат за сите видови покриви. Останатите параметри , како 
боја, тип на линија..... ги подесуваме со layer-и. Типот на линијата го подесуваме произволно, секогаш 
резултатот е видлив во основа, во 3D покривот е секогаш нацртан со полни линии. Доколку покривот е во 
целост нацртан на layer-от DACHREF па можеме одвоено да ги подесуваме вредностите на 
поединечните составни делови.  
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NAMIGI-ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ 
Ročaji-грипови 

Секој покрив има грипови на клучните точки. Тие овозможуваат едноставно поправање. Гриповите се 
различни за различни типови покриви. 
 
Avtomati čne strehe -автоматски покриви 
Автоматските покриви имаат  грипови на секој агол. Ако ги поместиме, го менуваме обликот во основа на 
покривот. Гриповите се на средината на секоја вода од покривот и нас ни овозможуваат менување на 
стреата. 
Ако одреден раб од покривот има дополнителни точки, имаат тие свои грипови и можеме произволно да 
ги поместуваме. При тоа наклонот на покривната површина останува константен. 
Постои и грип во средина на покривот и служи за поместување на целиот покрив.  
 
Enostavne strehe -едноставни покриви 
Едноставните покриви иамат секогаш 5 грипови. По еден грип на секоја страна и по еден грип во средина 
на целиот покрив. Гриповите на страните служат за промена на ширината и должината, грипот 
средината служи за поместување на целито покрив.  
Strešna ploskev-покривна површина 
Покривната површина има грипови на секој агол со кои го менуваме обликот во основа на покривот, 
централниот грип служи за поместување на цел покрив. При обработката со грипови останатите наклони 
и висината на слемето се непроменети. Висината на слемето може да ја менуваме со централниот гирп, 
ако изведеме грип со Z насока.   
 
Streha iz AutoCAD mreže -покрив од AutoCAD мрежа  
Ако имаме раме покрив, може со грипови да ги подесуваме сите точки. Поместувањата може да ги 
изведеме на етажата во која бил изработен покривот. При мрежни покриви може со грипот да 
поместуваме произволно агли во просторот. 
Strešne odprtine -покривни отвори 
Секој покривен отвор има грипови на аглите за менување на обликот и на средина за поместување на 
целиот отвор. Ако има отвор на покривната површина централниот грип е за поправање на положбата. 

Striženje in podaljševanje z AutoCAD-om-сечење и продолжување со AutoCAD 

Покривот работи со  AutoCAD-ови наредби TRIM и EXTEND и тоа во 3D. Тоа се користи при изработка на 
покривни конструкции, може со наредбата TRIM  без дополнителна наредба да го исечеме по работ на 
покривот или по  гребенот.  

Nastavitev prikaza strehe-подесување начин на прикажување на покривот 

Покривот употребува  AutoCAD-ови layer-и за различен приказ на поединечни рабови или покривни 
површини (Hide, Shade или Render). Така може стреата да ја обоиме бела, рабовите на покривните 
рабови со зелено... одредени рабови може да се прикажуваат во основа испрекинати линии ( не и во 3D).  
Сиете подесувања ги менуваме со prednastavitvami , кога за поединечни рабови менуваме боја и тип на 
линија. Во  3D има покривот има секогаш полни линии без оглед на параметрите- испрекинатите линии 
се прикажуваат во основа. Во 3D покривот има секогаш иста боја. Само кога даваме наредба Hide, 
Shade или Render  се гледаат резултатите од наредбата (промена на боја) spreminjanja barv . Покривот 
лежи на  layer-от  1DACHREF. 
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SIMBOLI-СИМБОЛИ 

Acad-BAU содржи веќе комплетна библиотека со  2D и  3D симболи. Основните симболи ги избираме од 
Upravljalca simbolov . 3D симболите предходно се учитуваат во  2D облик, да не се зголемува 
големината на цртежот а со тоа и времето на обработка. Со дополнителна наредба 3D naloži  се ставаат 
3D компоненти.  
Сите симболи се повикуваат во цртежот како блок. Имињата на блоковите се составени од 8 цифри. 
Сите  2D блокови почнуваат со 2 а сите  3D блокови почнуваат со  бројот 3.    2., 3., и 4. местото во името 
на блокот преставува група симболи, а последните 4 се тековен број во таа група.  

UPRAVLJALEC SIMBOLOV- УПРАВУВАЊЕ СО СИМБОЛИ 
Преставува орудие за изработка, поправање и внесување симболи. Основната функција за внесуање е 
поедноставена, а со тоа и може сами да одредиме колку дополнителни прашања се појавуваат при 
внесувањето. Симболите може да ги поврзуваме со описни блокови и кориснички податоци. Кориснички 
податоци преставуваат произволни дополнителни описи на симболот (на пример; производител, цена, 
материјал…), кои може да се испишат во описен блок. 

 
Skupine  – може да се преместуваме по групите 
на симболи, самата организација е слична на 
подиректориумот на дискот 
 
Siboli – се испишуваат сите симболи, кои се 
наоѓаат во избрана гурпа. На екранот се појавува 
слика на избраниот симбол. 
 
Datoteke  – овозможуваат отварање и обработка 
на SDB датотека, во кои се запишани податоци и 
симболи. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nova  – креира нова  SDB датотека. 
 
Odpri  – отвара постојна  SDB датотека од директориумот ACB7\SDB 
 
Vnesi  – спој на две  SDB датотеки. На тој начин може да поврземе сопствени симболи 
со оргинална  ACAD BAU SDB датотека. 
 
Shrani  – зачувај сопствени SDB датотеки. Датотеките  Acad-bau.SDB не можеме да ги 
запишеме(зачуваме) бидејќи програмот не дозволува препишување преку оргиналот, 
за да несакајќи ја изгубиме. 
Shrani kot  – ја зачувуваме  SDB датотека со ново име.  
Zapri  – затвори го дијалог прозорецот 
 
 
 
Obdelava  – Се отвара дијалог прозорец за обработка на симболи. 
 
Nov  – се отвара дијалог прозорец за дефинирање на нова група или нов симбол. 
Погледни под spremeni . 
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Spremeni – се отвара дијалог 
прозорец за поправање на симболи. 
 
Ime – задаваме име на симболот 
Pot  – задаваме група симболи 
Tip  – подесуваме тип и со тоа 
својствата на симболот во дијалог 
прозорецот. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Poljubno merilo  – големината на симболите е произволна во  X,Y и Z насока. 
Самиот симбол мора да биде нацртан во рамка на една единица. 
 
Fiksno merlo  – големината на симболот е еднаква во  X,Y и Z насока. Самиот 
симбол мора да биде нацртан во рамка од една единица(симбол за ознака на 
север) 
 
V Pprostoru  – големината на симболот е врзана на размерот на цртежот. Мора 
да биде нацртан во основна единица  mm. (симбол за елктрична инсталација) 
 
V Mprostoru  – симболот се внесува во размер 1:1 во моделниот простор, во 
листот гледа на размерот. Основна единица за цртање симбол е см. 
 
Opisni blok  – симболот преставува опис-текст. Врзан е за размерот на цртежот. 

Мора да биде исцртан во единица мм. 
 
Os kotiranja  – Размерот е зависен од промената аголот. Самиот симбол мора да биде нацртан во рамка 
од една единца. 
 
Merilo1:  - Го покжува размерот на симболот. 
 
Layer  – одредуваме компоненти  (layer) на кои ќе се исцрта симболот. 
 
Opis  – Во дијалог прозорецот може да внесеме дополнителен опис на симболи. 
 
1 vrstica  – може директно да впишеме 1. ред дополнителен опис 
 
Uporabniški podatki  – поврзуваме симболи со веќе предходно припремани кориснички податоци.  
 
Opisni blok  – поврзуваме симбол со предходно припремен описен блок, каде може да се испишат 
кориснички податоци. Описниот блок е составен од атрибути (AutoCAD). 
 

 
 Datoteka  – се отвара дијалог прозорец, во кој може да му придодадеме 
друг 2D или 3D цртеж односно Slide датотека за преглед. 
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Opcije  – се отвара дијалог прозорец за подесување на опцијата 
задавање симболи. 
 
Objekte v bloku postavi na layer 0  – покрај изработка на симбол сите 
објекти се преставуваат со  layer 0. 
 
3D komponente lo či – При изработката на симболите се издвојуваат 
2D и 3D компоненти. 
 
Izbrane objekte briši  – по изборот на објектите, кои го дефинираат 
симболот, автоматски се бришат. 
 
Vprašaj za to čko vstavitve  – ни овозможува да ја одредиме основната 
точка за внес на симболи. 
 
Avtomati čno razpoznaj iz velikosti bloka  – точката на внесување се 
дефинира автоматски во однос на променливите. 
 
Dia datoteko dodeli ro čno  – задаваме име Slide на датотеката за 

приказ на симболите. 
 
Avtomati čno razpoznaj iz bloka  – Slide датотека за приказ на симболите се изработува автоматски во 
рамка, која ја задаваме  во  %. 
 
Definiraj  – програмот не враќа во цртежот, каде може да избереме објект, од кои сакаме да изработиме 
симбол. 
 
Kоpiraj  – копира група или симбол 
 
Briši  – брише група или симбол 

 
TOP 10 – овозможува изработка посебна група на 10 
најкористени кориснички симболи, кои може брзо и прегледно 
да ги ставаме во цртежот. Внимавајте на двата наслова од 
дијалог прозорецот. 
 
TOP 10 dolo či položaj  – во upravljalcu simbolov  го избираме 
саканиот симбол и кликнуваме на TOP 10. Со двоен клик на 
празното поле го уврстуваме меѓу TOP 10. Внесувањето на  
TOP 10 симболот е преку одредени наредби на менито или 
икони. 
 
 

 
 
ZOOM – Овозможува зголемување на избраниот симбол. 
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Opcije  – се отвара дијалог прозорецот за 
подесување на опцијата за внесување симболи 
 
Veckraten vnos  – повеќекратно поставување на 
симболи во цртежот. 
 
AutoCAD prompt  – AutoCAD прашања при 
внесување на симболи. 
 
Vnesi blok z osnovno točko – се зема во предвид  
Base point 
 
Komponente za vnos  – избираме некој дел од 
блокот се внесува (2D, 3D или двете) 
 
Merilo za Layout  – внесуваме предефиниран 
размер за внесување во  Pprostor . 
 
 

Blok poveži z uporabniškimi podatki  – овозможува поврзување со кориснички податоци 
 
Obdelaj uporabniške podatke  – ако корисничките податоци се на располагање, може да ги внесеме 
 
Vnesi blok z opisom  – блок се внесува со описен блок-текст, на кој се испишани  корисничките податоци. 
 
Z točka vstavitve  –задаваме Z координата на точката за внесување 
 
Z zamik za 3D bloke  – задаваме Z растојание од основата на симболот 
 
Velikost  –задаваеме големина на поедини оски 
 
Kot rotacije  – задаваме агол на ротација на симболи. Исклучена опција овозможува подесуваење на 
аголот при вресуање во цртежот. 
 

NALOŽI 3D SIMBOLE- УЧИТАЈ 3D СИМБОЛИ 
Со оваа наредба сите 3D симболи кои се повторно внесени само во  2D поради мало оптретување на 
цртежот, учитуваат уште во  3D. 

POČISTI 3D SIMBOLE-ИСЧИСТИ ГИ 3D СИМБОЛИ 
Со оваа наредба се бришат сите  3D симболи од цртежот  

SPREMENI POLOŽAJ SIMBOLA- ПЕРЕМСТИ  ЈА ПОЛОЖБАТА НА 
СИМБОЛОТ 
Комбинација од наредбите Premakni и Rotiraj  за менување на позицијата на веќе внесените симболи. 
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KOTIRANJE-КОТИРАЊЕ 

Uvod-вовед 

За различни начини на котирање ACAD-BAU ни нуди  3 наредби: 
Ročno-рачно 
Objekti-објекти 
Avtomatično-автоматско 
 

Наредбата изработува многу асоцијативни коти на основа 
на избрани објекти. Котите самостојно се прилагодуваат 
на размерот, степенот на деталност и сите поправки во 
моделското подрачје. При тоа објектите ги делиме на 
примарни и секундарни објекти. Примарни објекти се 
оние кои суштински се котираат(на пример; ѕид, плоча, 
столб и греда), секундарни се оние кои се некако врзани 
на примарните објекти(на пример ; отвор во ѕид, останати 

приклучни ѕидови...).  Котираме секогаш примарни објекти, секундарните произволно ги бришеме и 
додаваме и котите автоматски се обновуваат.   
Асоциајаијативноста на котите се зачувува покрај додавање на нови точки во котната линија. Како и да е 
на котите може да им одземеме асоциативност и сами да ги уредуваме.  
Ако котите на објектот ги растрелиме, добиваме класични  AutoCAD коти. 
Наредбата »Objekti«  и »Avtomatsko « може да 
изработи до четири котини лини наеднаш. Бројот на 
котни линии самостојно менува со сложеноста на 
геометријата. Може одредени котни линии рачно да 
ги исклучиме« (Nastavitev kot , картончето Oblika ). 
Котните линии ги содржат следните објекти :  
1.котна линиа - отвори, столбовии  in zamiki 
2.котна линиа - дебелина на ѕидови и простор 
3.котна линиа - zamiki надворешните ѕидови 
4.котна линиа - надворешна мерка односно цело 
 

ROČNO KOTIRANJE-РАЧНО КОТИРАЊЕ 
Наредбата овозможува изработка на поединечни котни линии со тоа да сами одредиме кои точки ќе 
бидат котирани. Точките ги одредуваме со кликнување по објектот или се одредуваат на основа на 
пресекот на помошните црти и геометрија.  
Со првата точка го одредуваме почетокот на котната линија, со другата точка го одредуваме нејзиниот 
смер  (хоризонтално, вертикално или под произволен агол). Може да ја зададеме насоката со клик на 
одреден објект од цртежот (Polyline, Ѕид…) и кота го превзема крајниот избран објект. 

Насоката на помошните линии (extension lines) може да ја менуваме со кликот на двете точки во обратен 
редослед, помошните линии секогаш би гледале спроти објектот.  
Со кликање потоа дефинираме точки во котната линија (си помагаме со наредбата OSNAP). Котата се 
изработува истовремено со задавање на точка. Опциите кои се појавуваат во листата наредби се 
зависни од комплексноста на геометријата. На пример  Raster се појавува сам ако во цртежот е исцртан 
работен растер…Опцијата  Odprtine dodaj  овозможува избор на отвори и нивното внесување во котата 
е автоматско. 

 
Можно е задавање точки по линија со опцијата 
Prerez . При тоа задаваме почеток и крај , па затоа 
цртаме линија на пресек. Точките кои линијата на 
пресекто ги сечела се поставуваат на котната 
линија. Линијата на пресекот може да ја покажеме 
повеќе пати едноподруго. Покра точките кои ги 
сече линијата на пресекот може да задаваме  
уште нови точки.  
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Доколку во цртежот е нацртан растер, се појавува нова опција 
Raster  за додавање точки на растерот на котната линиа. Точките 
на растерот се додаваат автоматски, види подесување (Nastavitve  
kot , картончето  parametri ) 

 
 
Кога една котна линија е 
изработена, може да 
додадеме нова котна линија 
и на неа поново нови точки. 
Отстапката  меѓу котните 
линии е  автоматска и 
еднаква  како при автоматско котирање. Точки додаваме на секоја 
нова котна линија на еден од предходно опишаните начини. 
 

 

KOTIRANJE OBJEKTOV-
КОТИРАЊЕ ОБЈЕКТИ 
`Нардбата може да ја активираме од палетата или 
пак да избереме објект во цртежот и во 
прирачното мени ќе ја најдеме опцијата »Kotiraj 
…«. Наредбата овозможува автоматска изработка 
на 4  котни линии за еден или повеќе објекти 
наеднаш. Најпрво избираме објект ( или повеќе 
објекти) кој сакаме да го котираме (на пример ѕид) 

и поставуваме котна линија на произволна страна од 
објектот. 
  
Ако е вклучен Ortho , може да поставиме котна линија 
на основните 4 страни, поинаку можеме да ја 
орјентираме  под произволен агол. При тоа е можно 
содржината на котирање различна, ако ја вклучиме 
опцијата »Kotiraj le sekundarne objekte pravokotne na 
kotnico«  (подесување агол, картончетоPravila  
izdelave ). 
 

Зависно до подесувањето »Odmik kotnice«  (подесување агол,картонче  
Oblika ), може да ја поместиме котната линија за дадена вредност или 
повеќе од објектот(гледано од централната точка). Ако глувчето го 
приближиме подобро до објекто, котната линија исчезнува и повторно се 
појавува на другите страни, како сме поново одалечени за мин. 
Растојание. 
Меѓу исцртувањето на котите имаме 3 можности : 
Nastavitve  ни отвара дијалог прозор за подесување агол  
Usmeritev  ни овозможува одредување на аголот на котната линиа. 

AVTOMATSKO KOTIRANJE- АВТОМАТСКО КОТРИАЊЕ 
Со наредбата може да котираме цела градба наеднаш(до 
четири котни линии на секоја страна. Програмот котира 
делови од градбата, кои ги избираме со прозорецот (задаваме 
2 аголни точки). Ако го селектираме целито објект  котира 
автоматски на сите четири страни, 
ако го селектираме во целост или 
дел од објектот, се котира само 
селектираното.  
Иако обично ги поставува котните 
линии хоризонтално и вертикално па 
кај изборот на кос ѕид котата е 
паралелна со ѕидот. 
Меѓу цртањето на котите  ја имаме 

можноста Nastavitve , која ни го отвара дијалог прозорецот за подесување на 
агол.  
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VIŠINSKE KOTE-ВИСИНСКИ КОТИ 
Uvod(вовед) 

Висинские коти може да се внесуваат во моделно подрачје како и во  
Layoutu. Во  Layout котите се врзани за референтна точка. 
 

Višinske kote v modelnem področju-висински коти во моделно подреачје 

Во моделното подрачје реагираат висинските  за основа 
на Z  точката за поставување. Се гледа на која етажа 
односно ниво се наоѓаме, се внесува вистинска вредност 
во висинската кота. Со менување на параметрите на 
етажата се менуваат вредностите на висинските коти. На 
располагање се коти за котирање на горниот раб од 
плочите(ZRP) или комбинација ZRP и ZRT(завршен слој).    

 
 
 
 
 
 

 
Висинските коти за пресек отчитуваат  Y-вредност и се 
наменети за котирање пресеци кои се веќе претворени 2D. 
Може да имаат различни изгледи. 

По избор на наредбата избираме во цртежот 
најпрво референтна точка-преку прирачното. 
Со тоа одредуваме точка која преставува 
ниво 0.00. Сите останати коти имаат вредност 
врзана за таа точка и нејзиното поместување 
активира поправки на сите врзани коти. 
За подесување на висинските коти избираме 
Nastavitve  во прирачното мени. 
Во листата избираме вид на висински коти. 
Merilo od : ако е подесено со Prednastavitev , 
автоматски се превзема активниот размер во 
кој работиме. Опцијата Vnos  ни овозможува 
рачно подесување на размерот(големина на 
котите)  
Referen čno merilo  се продолжува во Layout. 
Со оглед на дијалог прозорецот се отчитува 
вметнатиот размер, така да вредностите во 
висинските коти се правилно испишани. 
Referen čna to čka: испишани се координатите 
на зададената референтна точка. 

Opis : Може да внесуваме дополнителни динамични описи, ако е така дефинирано во описниот блок. 

Višinske kote v Layoutu-висинсики коти во Layout 

 
При внесување на висинските коти во Layout мора да биде 
земен во предви соодветен размер. Пресметување на 
размерот може да направи програмот. За тоа служи 
опцијата Merilo  во прирачното мени. Вредноста може да 
ја впишеме  или да кликнеме на соодветниот дијалог 
прозорец.  
Големината на текстот е автоматска и  не гледа на 
размерот и цело време е еднаква.  
 
 

Popravljanje višinskih kot-поправање на висински коти 

Сите вредности на висинските коти може дополнително да ги поправаме-поединечно или во групи. Ако 
го промениме описниот блок, промените се видни на котите. На пример додавање на   
+ или - 
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NAKLON-НАКОЛОН 
 Uvod-вовед 
Објект за опишување на наклонот омозвожува опис на наклонот во степени 
или проценти.  
Наредбата може да ја повикаме од менито, толбарот или палетата. Аголот  
0 е превземен од AutoCAD . Точките на наклонот ги задаваме со крајните 
точки. Текстот на наклонот има произволена одалеченост.  

Obdelava opisa naklona-обработка на описот на наклонот 
Опциите се слични со останатите описни 
блокови. Додадена е можност  Pokaži 
naklon kot črto(покажи го наклонот 
како линија). Со тоа може да го 
исклучиме цртањето линии кои 
дефинираат наклон. Гриповите 
остануваат непроменени.  
 
Може да избираме различен тип на 
наклони или да додаваме уште нови. 

 
Ако избереме наклон  Z, може во изометрија да задаваме реални  3D точки. Наклонот се испишува потоа 
во основа. На тој начин може директно од сликата да го опишеме наклонот на покривната површина.  

POPRAVLJANJE KOT- ПОПРАВАЊЕ НА АГОЛ 
Наредбата  Kote popravi  отвара опции, кои се различни за различни типови коти. Повеќето наредби за 
поправање ги наоѓаме на палетите ACB kote .  
 
Nastavitve  – се отвара дијалог прозорец nastavitev  kot , кои можеме да ги менуваме произволнo аглите 
Tekst  – Поправање на текстот на произволно избрани коти.  Важно е да покажеме точно на таа кота во 
котната линија каде што сакаме да го поправаме текстот  . 
Točke dodaj  – Овозможува внесуање на дополнителни точки во постојна котна линија. Постапката  е 
важна при рачно котирање. Точките ги кликаме и динамично се внесуваат во котата. Може да ја 
употребиме опцијата Prerez  (гледај рачно котирање). 
Točke odvzemi  – со клик во ближна точка на котната линија, автоматски ќе се отстрани од котната 
линија . 
Objekte dodaj  – Овозможува внесување дополнителни објекти во котната линија. Опцијата е на 
располагање при автоматско котирање и котриање на објекти. Со изботот на примрен објект (на пример 

ѕид ) сите секундарни објекти( на пример отвори) автоматски се 
земени во предвид. За секундарни објекти не мора да се внесува 
таков тип на коти, ако предходно не ги отстраниме со опцијата  
Objekte odstrani . Може да додаваме останати постоечки 
секундарни елементи.  
Objekte odvzemi  – од котите ги отстрануваме точките на 

секундарен објект (на пример отвори)  
Asociativnost  – Ако на котите им ја отстраниме асоцијативноста, може на нив да подобро да влијаеме со 
сопствени поправки, сепак одсега котата самостојно не би се насочувала самостојно во склад со 
геометријата. Наредбите за поправање може да ги активираме преку прирачното мени. Таму секогаш се 
појавуваат 4 опции :  
Nastavitve  – се отвара доијалог прозорец nastavitev kot , кој што можеме произволно да ги менуваме 
Koto obnovi  – обнови ги котите на оргинален изглед, ако рачно сме ја уредиле(на пример сме го 
менувале текстот).  
Točke dodaj  – Овозможува внесување на дополнителни точки во постојна котна линија. Постапката е 
слична како при рачно котирање. Точките ги кликаме  и динамично се внесуваат во котата. Може да ја 
употребиме опцијата Prerez  (гледај рачно котирање). 
Koto popravi  – ги овозможува сите предходно опишани опции. 
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NASTAVITVE KOT-ПОДЕСУВАЊЕ НА АГОЛ 
 
Со наредбата го отвараме дијалог прозорецот, во кој подесуваме посебни  ACAD-BAU променливи  на 
котирањето. Подесувањата се разделени на 3 дела : Oblika , Parametri , Pravila  izdelave  

 
Stopnja obdelave  – сите подесувања 
може да ги изработиме одвоено  за 3 
степени на деталираност: основа 
(1:200), нацрт(1:100) и изведба (1:50). 
Така котите автоматски се 
прилагодуваат на степенот на 
деталираност   
 
Enota – независна од  AutoCAD 
подесуваме единица за котирање  
 
Zaokroži mm  – одредуваме начин на 
заокружување во ммм 
 
Mm nadpiši  – mm може да се испише 
како помал текст над котата 
(varčevanje prostora) 
 
Meter / cm  – ако е избрана таа 
опција, во сантиметри се испишуваат 
вредностите помали од 100 . 
Поголемите единице се испишуваат 

во метри. 
Vejica kot decimalka  – наместо точка може за децимала да избереме запирка. 
 
Poudarki popravljenega teksta  – одредуваме боја и стил на текст, кој рачно го поправаме. Со тоа може 
сите поправки во цртежот да се нагласени. 
 
Layer  – може да изберем Layer за цртање коти. 
 
Kotni stil  – Избираме стил на котирање. Тука имаме 2 варијанти. Ако избереме  ACB_UNFIXED, потоа 
котите самостојно се прилагодуваат на размерот за цртање. Може за сите 3 степени на деталираност да 
избереме 3 различни фиксни стила (за основа ACB_200_FIXED, za Načrt ACB_100_FIXED, за изведба 
ACB_50_FIXED. Потоа при промена на степенот на деталирање котите самостојно се прилагодуваат и не 
само по големина( на различен стил може да одредиме различни особини)  
 
Odmik kotnice  – впишуваме параметри за автоматско растојание на котите од објектот. Ако имаме 
големо растојание и сакаме котата да ја приближиме, премини на друга страна. Растојание 0 
овозможува да се постават котите покрај објектот.  
 
Faktor dolžine zunanjih pomožnih črt  – внесуваме фактро за должина на надворешните гранични линии 
на котната линија.  

 
Faktor dolžine notranjih pomožnih 
črt  – внесуваме фактро за должина 
на внатрешните гранични линии на 
котната линија. 
 
Vidnost  – отчукуваме колку котни 
линии сакаме да видиме на цртежот. 
Смислени се различни подесувања 
гледајќи на степенот на 
деталираност- на пример- при 
изведба гледам се , при основ само 
надворешните  мерки. 
 
Stopnja obdelave  – сите подесувања 
може да ги изведеме оделно за 3 
степени на деталираност : онсова 



 
 

55 

(1:200), нацрт (1:100) и изведба (1:200). Така котите автоматски се прилагодуваат на степенот на 
детализираност  
 
Kotiraj osi  – наместо ширини на отвори се котриаат нивните оски  
 
Kotiranje širine odprtine  – избираме врста на ширина, која сакаме да ја котираме(ѕидарска, столарска, 
светла ...)  
Kotiranje višine odprtine  – избираме вид на висина која сакаме да ја котираме 
 
Popravki dimenzij odprtin  – впишуваме произволна поправка , која се зема во предвид при впишување 
на размер во котата 
 
Kotiraj raster  – овозможува котирање на растер 
Raster – избираме вид на растере за котирање 
 
Geometrija rastra  – ја избираме геометријата на растер, кој се котира 
 
Točke rastra  – избираме точки на растер, кои се котираат 
 
Le raster pravokoten na kotnico  – се игнорираат објектите  растер кои не се правоаголни на 
моменталната котна линија 

Osi stebri čkov  – при монтажа на 
конструкции се котира и оската на 
столбовите 
Asociativne kote  – асоцијативните 
коти самостојно обновување и 
поправање на геометријата 
Kotiraj le sekundarne objekte 
pravokotne na kotnico  – 
секундарните објекти(како отвори, 
столбови ....) кои лежат на ѕид , кои 
не се правоаголни на котнаата линија 
се игнорираат.  
 
Zanemari zidove tanjše od  – 
впишуваме минимална деблеина за 
ѕид, кој се зема во предвид при 
котирањето.  
 
Upoštevaj stebre povezane v nosilni 
zid  – при котирањето се земаат во 
предвид столбовите, кои се 
дополнително ставени во постоен 
ѕид и со тоа го прекинуваа. 

  
Upoštevaj stebre nepovezane v nosilni zid – при котриање се земаат во предвид столбовите кои се 
ставени во ѕид, бидејќо предходно сме  направиле отвор и така на ѕидот се допираат.  
 
Upoštevaj prosto stoje če stebre  – при котирањето се земаат во предвид просто стоечки  столбови 
 
Upoštevaj le pokon čne stebre  –при котирање се земаат во предвид исптавени столбови. 
 
Zanemari stebre s talno površino manjšo od  – ја впишуваме минималната површина за столбови која се 
зема во предвид при котрање. Еднакви параметри како за столбови важат така и за монтажни 
конструкции. 
 
Upoštevaj utore v zidu  – при котирање се имаат во предвид жлебовите. Дополнителните параметри се 
пак еднакви како за столбови. 
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POPIS PROSTOROV-ПОПИС НА ПРОСТОР 

Uvod-вовед 

Програмот за попис на просторот е помагало за пресметување, управување и испишување на просторот. 
Испишувањето содржи се со просторот поврзани податоци-на пример; број, име, под , стамбена единиц, 
намена, мерки... Излезот може да го испратиме  по желба во некој од програмите за обработка на 
податоци Excel, Access ali Word. Може да го вратиме како табела назад во  AutoCAD.  

Tipi izračunanih površin-видови на пресметани површини 

 
Realna površina  (TFK_REGION_AREA), е секогаш 100%  
површина без секое одзимање и заокружување. Се појавува како 
атрибут при внесување на описот. Оди према површината 1 на 
скицата.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Talna površina  е цела површина на просторот (TFK_AREA_AREA_FLOOR).може да ги одбиеме 
параметрите по подесувањето (столбови, отвори во плочи…) Се однесува за  површина 1, кој со оглед 
на подесувањето може да се одземе површината 2,3 и 4. 

 
Stanovanjska površina (станбена едининца)- може да биде бруто 
или нето. При бруто вредност  може да ги одбиеме параметрите 
по дефинирањето и ги земаме во предвид метарските лини во 
поткровјето(мансарда) (TFK_AREA_AREA_GROSS). Кога ги 
одбиваме % (за бруто-нето) добиваме стамбена површина 
(TFK_AREA_AREA_NET).  
Бруто стамбената површина преставува према тоа површината 1, 
којшто со оглед на подесувањето може да се одземат 
површините 2,3 и 4 и ако доколку просторот е во мансандра, се 
земаат 2 висински линии.  
Нето стамбената површина преставува површината 1( 
испрекината линија). Бруто површината е одземен % (разлика 

помеѓу бруто-нето).  
 
Tipi prostorov-вид на простор 

FIZIČNI PROSTOR: Е простор, кој физички го 
ограничуваме со ѕидови или монтажна конструкција. 
Мора да биде потполно затворен и програмот 
автоматски го распознава преку наредбата Prostore 
izdelaj . 
 
LOGIČNI PROSTOR: Е логична поделба на 
физичкиот простор на 2 или повеќе делови. На 
пример имаме голем отворен простор(физички), кој 
логично го поделуваме на кујна, трпезаријја и дневна 
соба, за логична поделба е потребно да се нацрта 
линија за разграничување, која мора на двете страни 
барем да се допираат (или да премине преку) работ 
на физичкиот простор. Самата линија е можна со 
произволен облик. Со наредбата  Logi čni prostori , 
кликнуваме на изработена линиј и логичниот простор 
се изведува.  
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UPORABNIŠKA POVRŠINA( корисничка површина): Корисничката површина е 
произволна површина внатре или надвор од објектот. Задоволува,  , да 
површината ја отцртаме-скицираме со затворена линија и ја промениме во 
просторот со наредбата Uporabniške površine . 

Booleanove operacije 

Сите видови на простор може да ги обработуваме со  Booleanovi-ите операции. 
Кликнуваме на просторот и ја избираме наредбата  Booleanove operacije  во 
прирачното мени. Потем ја посочиме со затворена линија или круг,  површината 
која сакаме да ја додадеме на просторот. Ако сакаме да употребиме останати 
видови на  операции(одземање и пресек)  ја избираме наредбата на 
Booleanove operacije  на палетата на  ACB алатки.  
 

PREDNASTAVITVE POPISA-ПРЕДЕФИНИРАЊЕ НА 
ПОПИС 
Во  ACAD-BAU предефинирањето подесуваме начин на пресметување за стамбени единици, подни 
површини и волумен. 

Ime – изработуваме  и  може да именуваме 
повеќе дефиниции за изработка на попис и 
подоцна да избереме која ќе ја користеме. 
Natančnost izra čuna-прецизност на 
пресметката – одредуваме број на децимали 
при пресметка на вредноста.  
1. višinska črta  – активираме исцртување на 
првата висинска линијa. Во 2 поле ја внесуваме 
висината и  во трет процент на вреднување. 
Висинските линии се важни за пресметување во 
поткровни станови.  
2. višinska črta  – еднакво како  1.висинска 
линија. 
Odštej odprtine v ploš či( одземање на отвори 
во плочи) – вклучуваме одземањето на 
површини отворени во плочи. Во 2 поле 
впишуваме од кои вредности натаму тоа важи. 
Ако внесеме 0,2 тоа значи дека отворите  
помали од  0,2 m2 не се одземаат.  

 
Odštej stebre  – вклучуваме одземање површина на столбови. Во 2 поле може да впишеме од кои 
вредности па натаму важи. На пример 0.2 значи дека столбовите со површина помала од 0,2 m2 не се 
одземаат. 
Dodaj niše odprtin  – вклучуваме додавање на нишата отвори. Во 2 поле може да впишеме од кои 
вредности па натаму важи.  
Odštej (neto)  – внесуваме процент за разлика помеѓу бруто-нето. На пример 3 важно е дека сите 
израчунати површини се намалени за 3 %.  

Omet – може да ја впишеме дебелината на 
малтер во см. Целата  површина би се 
намалила за впишаното растојание. Ако воедно 
е внесена вредноста за »Odštej«  би се нанела 
таа нова намалена површина (со земеното во 
предвид растојание) 
Talne površine ra čunaj  – вклучуваме пресметај 
бруто површина. 
Odštej odprtine v ploš či – вклучуваме 
одземање на отвори во плоча. Во 2 поле може 
да впишеме од колку вредностите па натаму 
важат. На пример 0,2 значи отворите помали од  
0,2 m2 не се одземаат.  
Odštej stebre  – вклучуваме одземање на 
површини на столбови. Во 2 поле може да 
впишеме од колку вредноста па натаму важи. 
 
Dodaj niše odprtin  – вклучуваме додавање 
ниши кај отвори. Во 2 поле може да впишеме од 

колку вредноста па натаму важи.  
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Volumen ra čunaj – вклучуваме пресметување на 
волумен 
Odštej odprtine v ploš či – вклучуваме одземање 
на волуменот на отвори во плоча. Во 2 поле 
може да впишеме од колку вредноста па натаму 
важи. На пример внесуаме 0,2 значи  отвори со 
помалку  од  0,2 m2 не се одземаат.  
 
Odštej stebre  – вклучуваме одземање на 
волумен на столбови. Во 2 поле може да 
впишеме од колку вредноста па натаму важи.  
 
Upoštevaj tlake  – при пресметката се почитува 
нивото при пресметувањето се зема во предвид 
нивото на завршниот под. 
 
 
 
 

ENOTA-ЕДИНИЦА 
Функцијата овозможува здружување на  просторот во поединечни единици-на пример стамбена единица. 
Во ACAD-BAU предпараметри постојат веќе неколку веќе дефинирани стамбени единици кои можеме 
произволно да ги додаваме. 
Тоа е корисно за групирање, кое ја зголемува прегледноста за пресметување односно приказот на 
просторот, па може програмот автоматски да го обојува просторот што се однесува на единицата. 

NAMEMBNOST-НАМЕНА 
Функцијата овозможува здружување на просторот по намена- на пример дневен простор, комуникациски, 
санитарен простор...Во  ACAD-BAU предпараметри постојат веќе девинирани намени кои може уште 
произволно да ги додадеме. 

TIP PROSTORA-ТИП НА ПРОСТОР 
На просторот може да му одредиме тип со прецизна спецификација на намената.  

OBDELAVA PROSTOROV-ОБРАБОТКА НА ПРОСТОРОТ 
Ако сакаме да изработиме попис на просторот, мораме во цртежот да имаме нацртан ѕид, кој ограничува 
затворен простор. Потоа ја изведуваме наредбата Prostore izdelaj . Ако геометриските податоци во 
просторот се менуваат, ја изведуваме наредбата Prostore obnovi  за обнова на податоците. 
Програмот самостојно внесува опис на просторот, каде може со оглед на видот на описот на испишаните 
податоци како име, површина, под...  
Податоците може да ги уредуваме со кликнување на просторот и Popravi prostor  во прирачното мени.  
Се отвара дијалог прозор со три картончиња: 
 
- PROSTOR(простор): 

Ime – во листата избираме име на просторот. 
Доколку соодветното име не  го втипкаме. 
Pripadnost  – од листата по потреба избираме 
единица, намена и тип на простор. 
Izračun  – избираме основа(дефиниција) за 
пресметување на вредности на просторот. 
Дефининциите ги одредуваме во 
Prednastavitvah . За вреднување впишуваме %  
на вреднување при пресметка (на пример 
балкон со вредност 50%) 
Številka  – го впишуваме саканиот број на 
просторот, доколку автоматската не ни одговара 
Višine  -  на секој простор му одредуваме 
висинска вредност за правилно пресметување 
на волуменот.  
Prikaz  – одредуваме, кој покрај описот на 
просторот се појавиува во цртежот. Може да  2D 
скицата на просторот, модел на волуменот на 
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просторот, приказ на пресметана подна површина и стамбена површина, пресметковен додаток ( мерки, 
кои биле при пресметувањето употребени) за кои може да одредиме стил и големина на текстот. 
 
- ŠRAFURA: 

Stopnja obdelave  – можни се различни 
шрафури за различни степени на деталирање. 
Во листата избираме еден помеѓу степените(на 
пример изведба 1:59) и подесуваме вредности 
на останатите полиња, пак преклопуваме на 
1:100 и повторно ги подесуваме саканите 
вредности за тој размер. Подоцна покрај 
преклопот на сепенот на деталирање ACB  
Toolbar  шрафурите самостојно се менуваат.  
Dodaj/Odštej  – одредуваме каде се 
дополнително шрафира и каде при 
шрафираењето се занемарува.  
Tip šrafure  – може да избериме шрафура за 
поединечен простор, кој потоа ескплицитно го 
надгледуваме, или па избираме една меѓу 
предефинираните можности за шрафирање( по 
единица, по намена, по тип на просторот). Ако 
имаме одредено експлицитна шрафура потоа во 
листата  Šrafura  одредуваме образец  и во 

листата Barva  боја. 
Okvir s širino  – наместо шрафура преку целиот простор, се шрафира рабниот појас со ширина кој ја 
одредуваме.  
Odvisna od merila  – шрафурата се менува во склад со менувањето на размерот на ACB Toolbar .  
- OPIS-опис 

Vnesi opis( внеси опис) – го активираме 
внесувањето описни блокови во изработени 
простори. Во листата доле го избираме 
саканиот описен симбол 
Merilo po  – Предпараметрите го земаат во 
предвид активниот размер во цртежот, внесот 
па значи да сами си го впишеме размерот- 
пример 0,5 значи помалку описен блок.  
Položaj – одредуваме положба на описот во 
просторот. 
Odmik – одредвуаме растојание од основната 
положба.  
  Dodaten opis  – имаме можност да внесеме до 
2 редици дополнителен текст за опис кој може 
да се појави во описниот симбол (ако има 
дефинирано TFK_TEXT1 ali TFK_TEXT2) или во 
запис. 
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IZPIS PROSTOROV-ИСПИШУВАЊЕ НА ПРОСТОРОТ 
- IZPIS--испис 

Seznami (листа)– одредуваме листи коишто 
просторот ги содржи во пописот. 
Oostali seznami (останати листи) – кон пописот 
може да додадеме уште отворени листи и 
блокови(симболи). 
Ddodatno (дополнително) – може да додадеме 
пресметковни податоци, опис на просторот и 
кориснички податоци. Пресметковните додатоци 
служат за контрола, самиот програм ни ги 
испишува сие мерки и формули, кои ги користи 
при пресметувањето на резултатите..  
 
Šablona  – избираме датотека која служу како 
подлога за испишување. За словенската верзија 
користиме POPIS.DTF, која се наоѓа во  mapi 
Program Files\ACAD-BAU Slovenija\ACB\DTF\386 
Izh. datoteka  – внесуваме пат и име на 
датотеката, каде би се запишале резултатите од 
пописот на просторот. 

- FILTER--филтер 
На картончето Filter ги задаваме посакуваните 
количини за попис. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- DATOTEKE--датотека 
На картончето датотека задаваме облик на 
записот на датотеката и нејзиното подесување.  
 
TXT – тој вид на датотека знаат да го читаат 
сите видови на уредувачи на текстови. Можно е 
да се внесе во цртежот.  
 
CSV – директно ја чита  Microsoft Excel, ако 
подесеме  filter на CSV. 
 
RTF – подржува веќе обликуван текст. Ја 
читаме на пример со Microsoft Wordom. 
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NASTAVITVE PROSTOROV-ПОДЕСУВАЊЕ НА ПРОСТОРОТ 
Опишаните параметри(подесувања) се предпараметри кои се земаат во предвид при изработка на 
простор. Подоцна може тие вредности да ги менуваме и поправаме преку прирачното мени.  
 

- PREDNASTAVITVE(предпараметри) 
-  

Ime – во листата избираме предподесено име 
за сите изработени простори. Ако името што ни 
одговара не го втипкаме.  
 
Pripadnost  – од листата по потреба избираме 
единица, намена и тип на простор за ново 
изработени простори.  
 
Izračun  – избираме основна(дефиниција) за 
пресметување на вредност на просторот. 
Дефиниција одредуваме во Prednastavitvah .  
 
Števil čenje  – впишуваме прво број за 
нумерирање на просторот ( на пример 5 значи 
да се нумерираат просторите со 5 и напред 
6,7,8...) одржи постојни броеви –  
 
Opis  – избираме описен симбол 
 

Višine  -  на просторот му одредуваме висински вредности за правилна пресметка на волуменот.  
 
Prikaz  – одредуваме, каден покрај описот на просторот уште се појавува во цртежот. Може  2D 
исцртување на просторот, модел на волуменот на просторот, приказ за пресметана подна површина и 
стамбена површина, пресметковен додаток (мерки, кои при пресметувањето били употребени) за некои 
може да одредием уште стил и големина на текстот.  
 
- ŠRAFURA 
Параметрите се еднакви како при поправање на просторот. 
 
- PRAVILA IZDELAVE(правила на изведба) 

Zanemari fizi čne prostore manjše od  – подесуваме 
големина на просторот, кој ни е потребна, да се земе во 
предви кај просторот. Ако е вклучена на пример вредност 
1m2,  потоа сите простори кои се помали при поприсот се 
игнорираат. На тој начин се истеруваме, да се одредени 
opor или конструкција, земаат во предвид како простори 
се прават, да се не означуваат со симболи и испишуваат 
во изписот. Сликата прикажува разлика покрај земениот 
во предвид или неземениот во предвид филтер.  

Zanemari zidove tanjše od  – впишуваме 
минимална дебелина на ѕидот кој се зема уште 
во предвид  при дефинирање на нови простори. 
Може да се занемарат мошне танките ѕидови. (на 
пример преграден ѕид) 
 
Upoštevaj stebre povezane v nosilni zid  –се 
земаат во предвид столбовите, кои се 
дополнително ставени во постоечки ѕид и со тоа 
го прекинуваат.  
 
Upoštevaj stebre nepovezane v nosilni zid –се 
земаат во предвид столбови кои се ставени во 
ѕид,бидејќи предходно сме направиле отвор и 
така ѕидовите само се допираат.  
 
Upoštevaj prosto stoje če stebre  – се земаат во 
предвид просто стоечки столбови 
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Upoštevaj le pokon čne stebre  – се земаат во предвид  исправени столбови 
Zanemari stebre s talno površino manjšo od  – впишуваме мин. Подна површина на столбот кој се зема 
во предвид. 
Еднакви параметри важат како за столбови така и за монтажни конструкции.  
Upoštevaj utore v zidu  – се земаат во предвид отвори. Дополнителните параметри се пак еднакви како 
за столбови. 
 

VOLUMEN / POVRŠINA OBJEKTA(ВОЛУМЕН/ПОВРШИНА НА ОБЈЕКТОТ) 

Со оваа функција може да пресметаме волумен на етажа или објект односоно  површина на етажа до 
границата со покривниот раб. Секоја пресметка може да изработи блок за графичко преставување.  

POVRŠINA OBJEKTA- ПОВРШИНА НА ОБЈЕКТ 
Računski dodatek  – тек на пресметување 
(проверување) 
Etaže – подесуваме за која етажа ќе се 
пресмета површината. Ако пресметката на една 
етажа не е вклучена се пресметува површината 
на целиот објект.  
Računaj do  – подесуваме каде е границата на 
пресметувањето: раб на покривот или граница 
на етажата.  
Пресметувањето може да го испишеме преку 
наредбата  »Izpis površine objekta« . Во 
редицата со команди ги имаме следните 
можности: 
Nastavitve  –Се отвара дијалог прозорец за 
подесување датотека( исто како при попис на 
просторот) 
Izpis  – внесуваме пат и име на датотеката, каде 
ќе се запишат резултатите од пописот на 
површината.  

Predloga  – избираме датотека, која служи како подлога за испис. За словенската верзија употребуваме  
POVRSINA.DTF, која се наоѓа во папката  Program Files\ACAD-BAU Slovenija\ACB\DTF\386  
Predogled  – се отвара дијалог прозорец со преглед на резултатите.  
Izberi  – ако се повеќе објекти, одлучуваме  со избор во цртежот кого  сакаме да го испишеме. 
 

VOLUMEN OBJEKTA- ВОЛУМЕН НА ОБЈЕКТИ 
 

Prikaz – одредуваме како да биде графичкиот 
приказ на пресметаните вредности. Може да се 
исцрта волументо на целата градба или 
волуменот на поединечна етажа.  
Streho upoštevaj do  – подесуваме каде е 
границата на пресметување: внатрешни или 
надворешни покривни површини.  
Opcije izpisa  – пресметаниот дел е можен 
групен или поделен по етажи со опцијата  
računskega dodatka  (мерки и формули 
употребени при пресметувањето) 
Predogled  – овозможува брз преглед на 
пресметувањето на  екранот.  
Piši datoteko  – пресметката се запушува во 
датотека 
Šablona  – избираме датотека која служи како 
подлога за испушување. За словенската верзија 
употребуваме  VOLUMEN.DTF, која се наоѓа во 
папката Program Files\ACAD-BAU 

Slovenija\ACB\DTF\386  
Izh. datoteka  – внесуваме пат и име на датотеката, каде ќе се запишата резултатите од пописот на 
волуменот. 
Картончето  Datoteke  е еднакво како при попис на просторот. 
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CAD-XCHANGE (POPIS KOLIČIN)-ПОПИС НА КОЛИЧИНИ 

UVOD-ВОВЕД 
CAD-Xchange   овозможува распрашување по податоци за исцртаните градежни елементи, попис на 
просторот, симболи... Податоците може да ги пренесеме директно во  Excel или Access 
Низ промислена употреба на подесување може да дојдеме до прегледен  склоп на податоци, како на 
пример м3 бетон на етажа, на објект или на избрани ѕидови. 
Попис на количините со испис или  попис на просторот со сите припадни податоци може да ги 
употребите директно. Сите подесувања може да се прилагодуваат или зачуваат. Може да изработиме 
сопствени подлоги-на пример со заглавје на претпријатието.  

OPIS FUNKCIJE-ОПИС НА ФУНКЦИИТЕ 
Наредбата  CAD-Xchange  ја наоѓаме во менито, на икона или на палетата на ACB 
попис. 
 
 

 
Пример :  
Нацртуваме  2 простории со ѕидови, прозори и врати. 

 
Ги означуваме сите објекти во цртежот со  Window или Crossing. На 
палетата  ACB popisi  го повикуваме  Popis koli čin . Сите означени објекти 
се пренесуваат во прозорецот за попис. 
Од тука натаму може сите податоци да ги прикажеме различно, 
пресметуваме и изнесуваме. 
 
Во десниот дел ќе означиме еден од внесувањето и кликнуваме на 
десната типка. Од листата одбираме Nastavitve . Отвараме картонче 

Excel. Кликнуваме  »Excel ostane po izvozu odprt«.  Тука може да подесуваме  со веќе останатото 
обликување при излезот-и  автоматско именување на датотеките XLS по DWG. Важно е подесувањето 
на бројот на децималите. Го затвараме дијалог прозорецот со  OK. Уште еданш избираме еден од 
внесените податоци со десната типка и во менито: Izvoz v Excel / Izvoz vseh elementov . 
Сега се отвара Excel. Датотеката ги содржи сите означени елементи од цртежот со соодветни податоци 
од картончето. Секое картонче содржи еден градежен елемент, кој може да има сопствено заглавие и 
подглавје.  

LASTNE PREDLOGE V EXCEL-U- СОПСТВЕНИ ПРЕДЛОЗИ ВО EXCEL 
За изработка на сопствени предлози може да употребиме стандардно приложена POPIS.XLT. Таму ги 
изведуваме сите промени и ги зачувуваме со друго име. За полесно обликовање на податоците може да 
бираме измеѓу. 
 Sintaksa е <!Spremenljivka> ; на пример <!UserName> 
<!UserName>   корисничко име 
<!SheetName> име на листата (на пример  Zidovi) 
<!Date> датум 
<!Time> време 
<!DateTime> датум и час 
<!WorkbookName> име на работната мапа 
<! WorkbookFullName > име на мапата и пат 
<!Author> автор 
<!DwgName> име на цртежот  
 
Може да ги ставаме на произволно место на листата или па во заглавието или подглавјето. 
Spremenljivke položaja tabele 
Sintaksa je <#Table_Name> ; npr. <#Table_Wall> 
 
<#Table_Wall>                                                ѕидови 
<#Table_WallLayer> ѕиден слој 
<#Table_Window> прозори 
<#Table_EdgeWindow> аголни прозори 
<#Table_Door>                                                врата 
<#Table_Opening> продори 
<#Table_Framework> монтажна конструкција и фасада 



 
 

64 

<#Table_WallChase> отвори во ѕид 
<#Table_Pillar>                                                столбови 
<#Table_Beamer> греди 
<#Table_Extrusion> обични профили 
<#Table_Stair>     скали 
<#Table_Floor>  плочи 
<#Table_FloorCover> подови 
<#Table_FloorCoverLayer> подни слоеви 
<#Table_Roof> streha 
<#Table_RoofEdge> венец на покриво 
<#Table_Block>  блокови, симболи 
<#Table_Area>  površine 
<#Table_Level>  etaže 
<#Table_Zone>  нивоа 
<#Table_StdLength> кориснички должини 
<#Table_StdArea> кориснички површини 
<#Table_StdVolume> кориснички волумени 
<#Table_StdPiece> кориснички парчиња 
<#Table_Railing>  огради 
<#Table_Space> prostori (zasnova) 
<#Table_SpaceBoundary> граница на просторот (основа) 
<#Table_SubBlockElement>блокови на монтажна конструкција и фасада 
<#Table_SubDoor> врата на монтажна конструкција и фасада 
<#Table_SubFrame> рамки на монтажна конструкција и фасада 
<#Table_SubGlass> стакло на монтажна конструкција и фасада 
<#Table_SubMunion> столбови на монтажна конструкција и фасада 
<#Table_Polygon> полигони на монтажна кострукција и фасада 
<#Table_SubSandwich> исполна на монтажна кострукција и фасада 
<#Table_SubShell> облога на монтажна конструкција и фасада 
<#Table_SubWindow> прозори на монтажна конструкција и фасада 
Може да ги ставаме на произволно место на листата. Тоа ни овозможува поставување на повеќе табели 
на еден лист. Ако во предлогот нема приватлива положба табелата, таа се внесува на соодветен лист 
или па се генерира нов лист.  
Глава и нога  Excelu иамат 3 подрачја (лево, среднои десно) 

Ако сакаме на пример да внесеме листа на ѕидови и листа на ѕидни 
слоеви на еден лист, потоа 
внесуваме ознаки 
<#Table_Wall> in 
<#Table_WallLayer> во 
табелата. 
Во галва внесуваме ознака за 
име на датотеката, датум, 
лого... 
На тој начин може да изработиме произволни обрасци, кои се врзани со 

специфични проекти или претпријатија. 

PRIPRAVA PODATKOV— ПРИПЕМА НА ПОДАТОЦИ 
При пописот може да ги пренесеме сите 
податоци во цртежот. Во повеќето примери па 
сите детали не се потребни односно е потребно 
некои податоци да се собираат а некои 
споредуваат. Сето тоа може да го промениме во 
параметрите за попис.  
Се отвара дијалог прозорец, кој може да го 
активираме покрај излезот на податоци, секогаш 
на картончето»Pogoji popisa koli čin za zidove« . 
На картончето  »Konfiguracija stolpcev«  може 
во листата да избереме произволен градежен 
елемент на пример Zid. Во долниот прозорец се 
покажуваат сите податоци, кои се за тој 
градежен елемент на располагање. Најважно 
при пописот се колоните Seznam  (приказ на 
податоците во прозорец за попис), Datoteka  
(извоз на податоци во датотека) и Način  
(собирање или споредување на податоци). 
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Ако двокликнеме на колоната (на пример Ime) се отвара помал 
прозорец, каде можеме предходно опишаните опции да ги 
исклучуваме или уклучуваме. Може да надгледуваме: 
»Prikaz v seznamu« (на екранот) или  
»Izpis v datoteko«  (Excel или Access датотека).  
»Upoštevaj za izdelavo pozicij«  важно, да во пример на различни 
внесувања (во тој пример имиња) изработува позициски броеви. 
Останатите опции при внесување без единици не се на 
располагање. 
 
Изберете редица Sredinska dolžina  и двапати кликнете, се отвара 
диалог прозорец. Кој има средна должина единица, може да се 
одзема ако останатите соодветни особини еданкви. Ако не сакаме 

сумирање потоа продолжуваме со опцијата  на Primerjanj e(споредување). 
На пример: Име, Број на позицијата и етажата се подесени со Primerjanje, Sredinska dolžina, Površina и 
Volumen па на споредување. Ако би биле првите три параметри еднакви, потоа  должината, површината 
и волуменот се споредуваат. Каде секој елемент има друг позициски број, се испишуваат сите.  
Сега па од обработката иземаме Pozicije  и Sredinsko dolžino . Во тој случај добиваме собирање на 
површините и волуменот на сите различни типови на ѕидови. 
Во листата  Knjižnic имаме во предвид зачувување на склопови подесени под различни имиња, за нивна 
понатамошна употреба.  

IZVOZ V MS-ACCESS(ИЗЛЕЗ ВО MS-ACCESS) 
Излезот во  Access изработува комплетна база на податоци MDB со можни имиња на цртежи или 
произволни други имиња. Начинот на освежување на податоци се одредува во Nastavitvah . Податоците 
може да се препишуваат, освежуваат или делумно освежат.  

POPIS-ПОПИС 
ACAD-BAU овозможува на корисникот едноставен и прегледен запис за количини и калкулација, кои е 
потребно да се приложат на проектот. При тоа  земаат во предвид сите ACAD-BAU објекти дополнително 
и  AutoCAD објекти (волумен, површина, должина или број).  
ACAD-BAU објектите во пописот се вклучени автоматски. AutoCAD oбјект (линии, површини или полни 
објекти-SOLID) па мораме пред тоа да доделиме количински својсвтва (lastnosti) со наредбата »Priredi 
koli činske lastnosti«  од палетата  ACB pop isi. При тоа додаваме на избраниот објект име и опис, како  
сакан податок (на пример должина).  
На сите објекти во цртежот може да им доделиме автоматски броеви на позициите. Со тоа достигнуваме 
единечно нумерирање и уреденост,како  во цртежот, така и во писмената документациа.  

ZIDOVI IN ZIDNI SLOJI-ЅИДОВИ И ЅИДНИ СЛОЕВИ 
За волумен и површина имаме 3 можности за пресметување: 

Bruto volumen/stenska površina -бруто  волумен/ ѕидна површина (brez odštevanja-без 
одземање) 
Важно за површината или волуменот се основини облици без отвори, жлебови и резови. 
 
Neto volumen/stenska površina  – нето волуме/ѕидна површина(odšteto po nastavitvah-
одземено по подесување) 
При резултатот се земаат во предвид дополнителни услови за попис на количини за ѕидови, 
кој го подесуваме на ACAD-BAU / Popis koli čin / Nastavitve popisa  на картончето  Pogoji 
popisa koli čin za zidove. 
 
Volumen/Stenska površina -
волумен/ѕидна површина (model) 
 
 

 
Последните две вредности при ѕидовите 
преставуваат површина во основа. 
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Бруто површина во основа (без одземање) 
Тука се зема во предви целата површина во основа, која е настаната на почетокот при цртањето.  
Tlorisna površina -површина во основа (model) 
Ако дополнително се стави на пример врата нејзината проекција се одзема од вкупната површина, 
меѓутоа  остане бруто површината  непроменета на основата.   

ŠTEVILKE POZICIJ-БРОЕВИ НА ПОЗИЦИЈА 
Горниот дел на дијалог прозорецот за 
подесување е наменет за изработка на 
позициски броеви. Во листата Objekt  може да 
избереме објекти кои се означени. Така се 
можни сите објекти(сите позиции) само по 
поединечни објекти. 
Префикс   - при означување на позиција може 
на ознаката за секој објект да доделиме 
префикс (на пример О за прозорец,  V за врата).  
Нумерирање по етажи – во тој пример во 
ознаката за позиција се запишува и бројот на 
етажата (наместо V1 се пишува V0.1 – ако се 
однесува за врата во приземје). 
Izdelaj pozicijske številke –  нумрерирањето за 
поединечни објекти од листата е вклучено, кога 
курсорот е во полето »Izdelaj pozicijske 
številke«.  Ако сакаме да означиме прозорец, 
потоа избираме во листата »Vse pozicije«  и ја 
остануваме куката. Пак избираме од листата 

Okna  и повторно вклучуваме »Izdelaj pozicijske številke«   за тој елемент. За префикс во тој елемент 
пишуваме О.  

 
Секој објект може да има свој симбол во 
произволен размер. Ако ја повториме 
изработката на позиции, гледаме промени 
кои сме ги направиле во подесувањето.  
 
 
 
 
 
 
 
 

UPORABNIŠKI PODATKI(КОРИСНИЧКИ ПОДАТОЦИ): 

Проект изработен со ACAD-BAU е збир од архитектонски елементи. Тие елементи се преставени 
геометриски во цртежот. Покрај понатамошните обработки на проектот потребно е поединечните 
елементи уште понатаму да се специфицираат. За таков опис потребни се атрибути како : производител, 
цена, материјал... Во ова верзија на  ACAD-BAU е едноставно на поединечни елементи да се приредат 
кориснички податоци и било кога да се прегледуваат и поправаат.  
 
Uporabniška baza podatkov  (корисничка база на податоци): 
ACAD-BAU содржи динамична база на податоци, која може било кога да ја менуваме и поправаме. Се 

зачувува во група со DWG цртеж.  
 
Struktura podatkov (структура на податоци) 
Име на производителот, цена, боја...се атрибути кои создаваат 
група со дијалог прозорецот структура на податоци. Секоја 
структура има свое име и припаден дијалог прозорец, каде може да 
ги поправаме податоците. Опсегот на структурата е ограничен со 
големината на дијалог прозорецот ан екранот.  
 
Atributi (атрибути): 
Атрубутот , како најмал дел од базата на  податоци содржи име, 
тип на податок, вредност и структура на податоци, кој контролира 
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поправање вредности атрибути ( мин и мах вредност...)  
Oblikovanje (обликување): 
Обликовањето овозможува логично распоредување на слични арибути, внесување на информативни 
текстови... 
Ime – внесуваме име на структурата податоци 
Definiraj  – се отвара дијалог прозорец за дефинирање атрибути. Тука одредуваме атрибути и изглед на 
корисничкиот дијалог прозорец.  

Atribut  – внесуваме име на новиот 
атрибут. Ако има курсор во прозорецот 
на веќе некој дефинирам атрибут, во 
тој момент го преименуваме. Ново 
дефинираниот атрибут е поставен како 
текстуален. Ако сакаме да го 
промениме типот на атрибутот, го 
избираме поле под оваа. Различни 
типови атрибути подоцна контролираат 
поправањена податоци.  
Celo število  – број без децимали (на 
пример број на парчиња...) 
Decim. št.  -  реален број со децимални 
места. Oblikuje  се однесува ACAD-
BAU-ово подесување на прецизноста 
на испишувањето децимали. 
 
Log. vredn . – вредност со две 
можности ( Дa и Не,  Вклучи и Исклучи) 
 

Poljuben tekst  – овозможува внесување на текст до 254 знаци 
Alternat . – вредноста на атрибутите ја избираме меѓу дадените алтерниви. Алтернативите ги задаваме 
одвоени со запирка. Datum  – овозможува внесување на датум 
Konstanta  – Вредноста на атрибутите обично се зачувува во група со еден ACAD-BAU-ов објект. Ако 
вредноста ја зачуваме како константа  се зачувува во структруа на податоци и сите објекти, кои се со таа 
структура поврзани добиваат еднаква вредност за атрибути.(на пример да производителот за сите скали 
е ист)  
Kontrola  – Тоа поле при дефиниција на атрибути отвара дијалог прозорец контрла за сите типови освен 

за логични вредности и датум. Тука поедини атрибути понатаму ги 
дефинираме.  
Kontrola – произволен текст: 
Max. dolž . – може да ја ограничиме должината на текстот. 
Prazno polje ni možno  – важно е да мораме тоа поле за податоци секогаш да 
се пополни  
Le črke  – не дозволува внесување на бројки 
 
 

 
Kontrola – цела бројка 
Ni nič – внесување на бројката нула не е можно. Треба да се внесе 
вредност која е различна од нула.  
 
Ni negativno  – внесување на негативни вредности не е можно  
 
Ni pozitivno  – внесување на позитивни вредности не е можно 
 
 

 
Minimum  – одреди минимална вредност. Внесување помала вредност од таа не е можно. 
 
Maximum  – одреди максимална вредност. Внесување поголеми од таа вредност не е можно.  

 
Enota  – внесуваме единици како на пример; парче, м, м2  ... 
Kontrola - алтернативи 
Во прозорецот внесуваме можни алтернативи, кои меѓу себе ги 
разделуваме со запирка. 
 
Vrednost  – овозможува внес на постојани вредности. Одредуваме 
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вредност на константен атрибут  или ја предефинираме вредноста за неконстантни атрибути.  
Dialog  – овозможува приказ на идниот прозорец за кориснички податоци. 
Vstavi  – овозможува внесување на предходно отстранетата редица на нова локација каде се наоѓа 
курсорот 
Odstrani  – ја брише редицата каде се наоѓа курсорот 
Stolpec  – сите од тука наведени атрибути ќе бидат поправани во столб додека не внесиме Konec bloka . 
Ако прозорецот не е празен целито блок ќе биде урамен и ќе добие наслов од Opisa . 
Vrstica  – сите од тука наведени атрибути ќе бидат поправани во редица додека не внесеме Konec bloka . 
Ако прозорецот Opis  не е празен целито блок ќе биде урамен и ќе добие наслов Opisa . 
Konec bloka  – крај на блок столб или ред. 
Tekst. vrstica  – внеси текст впишан под Opis дијалог прозорецот 
Prazno polje  – внеси празен ред 
Komentar  – се внесуава ред со коментар запишан под Opis. Коментарите не влијаат на изгледот на 
дијалог прозорецот. 
Format  –вклучи приказ на форматот во средниот прозорец 
Komentar  – вклучи приказ на коментар во средниот прозорец 
Priredi  – на избраната структруа и додаваме една или повеќе објекти кои ги покажуваме во црежот.  
Preimenuj  – на структурните податоци им даваме новио име  
Briši  – избраната структура на податоци ја брише 
Naloži  – учитај зачувана структура на податоци од дискот. Структурата на податоци е зачувана со 
(екстензија).UDB во директориумот кој го одредуваме со променливата  ACB_UDB (сет 
ACB_UDB=c:\ACB5\UDB_WIN) 
Shrani  – зачувај ја избраната структура на податоци. Структурите на податоци се зачувани со завршница 
.UDB во директориумот, кој го одредуваме со  променливата  ACB_UDB (сет 
ACB_UDB=c:\ACB5\UDB_WIN) 
 

PODATKE POPRAVI-ПОДАТОЦИ ПОПРАВИ 
 

Потребно е да се избере еден или повеќе обејекти од цртежот  кои 
содржат структурни податоци. За избран објект се исцртува 
прдходно дефиниран прозорец каде внесуваме податоци.  
 
Vse objekte z upor. podatki  – ги избира сите објекти  кои содржат 
кориснички податоци. Со типката Popravi  поединечно се отвараат 
прозорци со податочни структури кои ги исполнуваме.  
 
Izberi izmed obj. z upor. podatki  – во цртежот избираме еден или 
повеќе објекти со кориснички податоци.  
Išči po nastavljenih upor. podatk.  – отвара дијалог прозорец за 
избор на структурни податоци. Тука може да продолжиме со филтер 

за пребарување.  
 
Vzorec  – овозможува глобално барање на структурни 
податоци со Jokerji (*) 
 
Cela števila  – овозможува избор на атрибути кои 
содржат цели броеви, како конкретна вредност или 
интервал.  
 
Decimalna števila  – овозможува избор на атрибути 
кои содржат децимални бројки, како конкретна 
вредност или како интервал. 
Polj. Tekst  – овозможува избор на атрибути кои 
содржат текст или образец за текст 
Alternative  – овозможува избор на атрибути кои 

содржат алтернативи  
Datum  – овозможува избор на атрибути кои содржат датум  
Log. vrednost  – овозможува избор на атрибути, кои содржат логични вредности (на пример да или не) 

OPISNI BLOK DODELI-ОПИСЕН БЛОК ДОДЕЛИ 
Овозможува изпис на корисничкиот податок во блокот. Предходно односно успешно припремена 
податочна структура ја употребуваме. 



 
 

69 

OPISI OBJEKTOV- ОПИС НА ОБЈЕКТИ 

При проектирање нас ни треба доста време за 
опишување на просторот. Може да се извлечеме 
со автоматско опишување. Веќе помеѓу 
цртањето  може на објектот да му додоелиме 
опис.    Opisni bloki   самостојно се обновува 
односно менувањето на објектот, ако го 
поместиме и се прилагодува на размерот. 
Описите лесно и едноставно ги поправаме –
односно подесуваме параетри кои се опишуваат. 
Описите може едноставно да ги поправаме.  
 
 
 
 
 
 
 

AKTIVACIJA OPISA- АКТИВРАЊЕ НА ОПИС 
За активирање на описот се поместуваме на 
последното картонче Opis . Ја активираме 
опцијата Vnesi opis . Срега постануваат 
активнии останатите функции. Различни видови 
на опис може да избираме во  менито.  
Merilo po  – предефинирањето го почитува 
активниот размер на цртежот, внесот значи 
дека сами може да го впишеме размерот-на 
пример 0,5 значи за половина помал описен 
блок.   
Položaj –  ја избираме сакана страна за 
поставување на описниот блок  
Odmik  – задаваме должина на остапка на 
описниот блок на објектот  
Dodaten opis  –може да задаваме произволен 
текст кон описот зависно од дефиницијата на 
описниот блок) без остапка и со остапка 10 
единици.   
 

Прикажан е опис без остапка и со остапка 20 едниници. Секако 
може положбата на описот да ја поместуваме со грипот . Во тој 
пример кон поместувањето на објектот (Ѕидот) зачувува 
релативна положба описот односно објектот.   
 
 
 
 

SPREMINJANJE OPISA- ПРОМЕНА НОПИС 
 

За промена на содржината на описниот блок отвараме 
Prednastavitve  и избираме Tipi opisov objektov . Тука наоѓаме 
дефиниција на опис за сите објекти.   
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Избираме Opise zidov  и двапати кликнуваме на  
opis Sloji zidu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Тука може да го менуваме симболот на описот. 
Во листата се испишани сите 12 описни 
блокови(за сите 4 насоки : лево, десно, горе, 
доле и 3 степени на деталирање) изглед на 
описот при изведба: 
 
 

 
Изглед на описот во основа: 

 
 
 
За поправање на сите  12 описни блокови се 
поставуваме на Atributi . За да поправањето 
оди побрзо , може да го вклучиме filter  за 
прикажување на различни атрибути кои потоа 
се повторуваат во различни насочувања и 
деталирања.  
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Во самата почетна фаза на самиот атрибут е доделена еднакво важна променлива, која може 
произволно да је менуваме со двоен клик. 

Се отвара дијалог прозорец  Oblika . Тука 
најнапред ја исклучуваме опцијата Atribut  
uporabi spremenljivko z istim imenom . Сега 
може да отвориме листа, која на располагање 
ги има сите можни променливи за тој тип на 
објекти. 
 

 
 
 
 
 
 
 

На секоја променлива може да и дефинираме и облик на исписот. 
Избираме единица (на пример метар), приказ на бројот како во AutoCAD 
и прецизност со произволен број децимали  .  
Функцијата заокружување се активира, ако избереме приказ на број како 
во во ACB коти. Во тој случај може да употребиме уште додатни опции, 
кои се на располагање при котирање- на пример надпишување на 
децимали,испис  метар/сантиметар( бројките се во метар ако мерката е 
поголема од 1 метар, другото па во см) и одвојување на децималите со 
запирка. 
 

Важнниот систем е на располагање и за испишување на коти.  
  
 
Пред броевите може да додаваме произвлони предзнаци(на пример + 
или – пред висинските коти) или предзнак (на пример % односно ° за 
измерени наклони 
 
 
 
 
 
 

VARIANTE OPISA-ВАРИЈАНТИ НА ОПИС 
За различни потреби, може да си припремаме различни 
варијанти на опис. На десната страна кликнуваме со десената 
типка од глувчето и избираме Nov  од прирачното мени. Се 
внесува нова дефиниција. Ја поправаме со двоенклик како што 
беше предходно опишано. На атрибутот му доделуваме нови 
вредносит. 
 
 
 
 
Бидејќио на располагање се 3 степени на деталирање, може за 
секој посебно да одердиме описни блокови и со тоа го 

менуваме изгледот на описот покрај промената на приказот на ACB Toolbaru . 
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LAYOUT 

KAJ JE LAYOUT- ШТО Е LAYOUT 
Во  AutoCAD имаме уште од верзијата  11.0 две различни подрачја за цртање. Моделно  (Mподрачје) и 
хартиено  (Pподрачје) односно  Layout . Обично цртаме во Model. Layout нуди можност приказ на исти 
слики на повеќе начини: основа, детали, пресеци, аксинометрија и перспектива. Сето тоа може да го 
испечатиме. Ако е подесена променливата  TILEMODE 0, потоа се наоѓаме во Layoutu, ако е 
дефинирана 1 , активен е  Model. 
За работа во  layout најнапред припремаме рамка на цртежот со заглавие(може да ставаме веќе 
припремани блокови). Тоа го правиме заради орјентација и осет за размерот во цртежот, кои ги 
поставуваме.  
За премин во layout користиме картонче на долниот дел од цртежот. Функциите кои ќе бидат опишани во 
понатамошниот текст се кориснички, ако е активен Layout (исклучок е наредбата Perspektiva). Кога сме 
во Layout, координатниот симбол се променува во триаголник, во него е Р. Во Layout ставаме основи, 
фасади, пресеци .... Мора да внимаваме да поединечни цртежи меѓутоа кога е во Модел внатре Layout 
не зголемуваме односно намалуваме, бидејќи би го изгубиле размерот на цртежот. 

PRETVORBA 3D V 2D – ПРЕТВАРАЊЕ ОД 3D ВО  2D 
За прикажување на проектите употребуваме различни погледи како што се основа, пресеци, фасади. 
сите овие цртежи можеме да ги изведиме со наредбата Pretvorba 3D v 2D  и ги внесуаме во Layout во 
одреден размер или во Model во размер 1:1.Овозможена е едноставна дополнителна обработка 2D 
проекции од 3D модел). Сите објекти ја зачувуваат својата припадност на layer-ите и бојата. 
Pogled  дефинира начин на гледање на моделот. Од моделот може со помош на таа функција да 
добиеме 2D фасади, 2D пресеци или пак  3D модели. 2D слики се составени од линии и  полилинии и 
служат за понатамошна обработка на цртежот. 3D моделите служат за визуелизација. 
Опции при рата со погледи: 

 
No – овозможува дефиниција на нов поглед 
Poprav i – овозможува поправање на дефиниции 
на веќе припреман поглед  
Briši  – брише дефиниција  
Izdelaj  – изработува поглед во Modelu или Layout 
по избрана дефиниција. 
 
 
 
 
 

 
Ime – задаваме име на новиот поглед 
Opis  – задаваме опис на новиот поглед  
3D model  – алтернатива за изработка на пресеци е   
3D пресек, каде се изработува нов модел од 
постојниот, со тоа што се зема во предвид линијата 
на пресекот. 3D модел без пресек нема смисла, каде 
е еднаков на основниот модел. 
 
2d pogled iz poglednega okna  – За основа за 
изработка поглед служи прозорот за поглед во 
Layoutu  или моментален поглед во Modelu . 
2d pogled iz poimenovanega pogleda  – За основа за 
изработка на поглед служи именуван (зачуван со 
наредбата Named Views), кој го избираме во 
рубриката Ime. 
Uporabi merilo  – Го избираме саканиот размер, кој 
важи пред се за именувани погледи. Ако работиме 2D 
поглед од прозорецот за поглед, се зема во предвид 
размерот, во кој бил поставен прозорецот за поглед. 

Во Model размерот е секогаш 1:1 
Odstrani skrite robove  – За погледи, кои се 2D може да продолжиме со криење на невидливите рабови. 
Prerez šrafiraj  – пресечените погледи автоматски се шрафираат 
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Prozorna stekla  – Отворите се исцртуваат со прозирни стакла и со тоа е овозможен поглед во 
внатрешноста. 
Izbira objektov  – Одредува избор на објекти кои се земаат во предвид при изработка на погледи. Обично 
се избрани сите објекти во цртежот. Ако сакаме на пример само пресек на сакли , може и тоа брзо  да ги 
избереме само  нив. Дополнително се можни избори само на активната етажа и видливите  layer-и. 
Črta prereza -линија на пресек 
Dodaj – при мометалното дефинирање на изработката на погледот може да зададеме едан или повеќе 
линии на пресек. 
Odstrani  – овозможува отстранување на линијата на пресекот од  дефинирањето на погледот. Ако ги 
отстраниме сите линии на пресек потоа изработениот поглед не би имал  пресек.. 
Obdeluj  – овозможува менување на нацртаните линии на пресекот.  
 
Opcije  – се отвара дополнителен дијалог прозорец за подесување на подопции.  

Teselacija objektov z višino  - Во AutoCAD се објекти со висина  
(thickness), кои содржат кружни лаци (круг, лак, елипса и линија) 
преставени се со така наречени теселациски линии (вертикални линии 
како сегментација на кружен лак). За прикажувањето на тие линии 
тука е opcij е (оргинално се исцтрува кружниот лак чист-празен) 
Natančnost izrisa lokov  – Задаваме густина на теселација на објектот 
со висина. 
Objekte združi v skupine  – Од целосен  2D поглед може да се 
изработи група за лесна понатамошна израбока. 
Črte združi v črtovja( линии групирај во полилинии) – Оптимизира 
исцртување на линии, кои имаат група јазли-заеднички. 
Skrite robove izdelaj na lo čenem layerju  – Овозможува исцртување на 
невидливи рабови како испрекитнати линии на одвоени layerj-и. 

 

IZDELAVA IN POPRAVLJANJE POGLEDOV-изработка и поправање на погледи 

 
При изработка на нови полгеди или поправање на постојните, може да ги следиме следните постапки: 
DEFINICIJA POGLEDA-дефиниција на поглед 
2D поглед од прозорецот за поглед: 
Model – Се изработува  2D цртеж на моменталниот поглед на екранот 
Layout – Се изработува 2D цртеж на избраниот прозорец за поглед  
2D поглед од именуваниот поглед(во двете подрачја). Ако работиме со именувани погледи мораме прво 
да ги дефинираме со наредбата Named Views  од менито View  (дефинираме на пример аксонометрија и 
со наредбата Named Views  ја зачувуваме). Имињата на сите имнувани погледи се испишуваат во листа. 
 
DEFINICIJA PREREZA-дефиниција на пресекот 
На погледот може да му зададем предходно нацртана линија на пресек(со наредбата- палета ACB 
pogledi – наредба Črta prereza ). Пресекот по линијата се пресметува и изработува поглед. 
IZRIS V LAYOUT-U  - исцртување во LAYOUT 
За исцртување поглед во  Layout можни се 2 начини: 
2D pogled iz poglednega okna:  Ако сме дефинирале поглед од Poglednega okna  следи наредбата 
»Izdelaj«   избор на произволен прозорец за поглед.  
Vnos pogleda preko poimenovanega pogleda:  Може да ставиме поглед под дефиниран размер на 
произволна локација во просторот на хартија- Layout со наредбата Izdelaj . Постапката е слична со 
внесувањето прозорец за поглед, само тука погледот е веќе во  2D. 
IZRIS V MODELU -  исцртување во Мпдорачје 
Исцртувањето поглед во моделното подрачје има 3 можности: 
Vnos pogleda kot 3D model: Поглед е суштински нов 3D model на објектот, кој има смисла во случај ако 
го пресечеме. Во спротивен случај ќе добиеме уште едан нова копија на оргинален 3D модел. Со 
опцијата пресек може да изработиме интересни 3D прикази. Линиата на пресекот делува како нож и го 
сече  на 2 дела, од кој ќе го зачува смо оној дел на кој покажуваат стрелките  од линијата на пресекот. На 
така пресечен  3D модел делуваат сите визуелизациски наредби како HIDE, SHADE и RENDER. 
Vnos pogleda kot poglednega okna: За прозорецот за поглед во Mподрачјето се подразбира 
моменталниот поглед.   2D погледот може да  го поставиме покрај  3D моделот, секогаш во размер 1:1. 
Vnos pogleda preko poimenovanega pogleda: 2D поглед се изработува од предходно именуван поглед. 
Го поставуваме покрај 3D модел секогаш во размер  1:1. 
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Izdelava prereza v Layoutu – postopek—ИЗРАБОТКА НА ПРЕСЕК ВО Layout 

Izris črte prereza v Modelu  : палетата ACB pogledi – црта пресеци. Го нацртуваме потегот на саканиот 
пресек, кој може да биде прекршен. Може да дефинираме произволен број на пресеци. 
Definicija novega poimenovanega pogleda   - како би го гледале пресекот. Го подесуваме саканиот 
поглед (фасада, аксонометрија…). Со наредбата  ZOOM и PAN може да ги зголемиме одредените 
детали или па целиот објект. Погледот го зачувуваме со наредбата View/Named Views . 
Definicija novega 2D pogleda  (paleta ACB pogledi – претварање 3D во 2D - Nov) со следните опции: 
- Задаваме име и опис на погледот 
- Активен е  »2D pogled iz poimenovanega pogleda «, кој го избираме во листата 
-Со Dodaj pod Potek  пресекот му доделуваме однапред нацртана линија на пресек 
- Активираме криење на невидливи рабови и шрафирање 
- Нека избира објекти во автоматски и се земаат во предвид сите видливи layer-и 
- Ги исклучуваме транспарентините стакла 
- Вклучуваме Uporabi merilo  соодветен размер 
Нека се погледите дефинирани, може да ги внесемс во Layout со опцијата »Izdelaj«  наредба Pretvorba 
3D v 2D. Изработените  2D цртежи произволно дополнително ги обработуваме. 

Izdelava fasade v Layoutu – postopek---изработка на фасади во Layout  

Definicija novega poimenovanega pogleda  – Го подесуваме саканиот поглед на фасадата (фасада J, 
V…) Со наредбата  ZOOM и PAN може да ги зголемиме точно одредените детали или да го пуштиме 
целиот објект.Погледот го зачувуваме со наредбата  View/Named Views.  
Дефиниција на новиот 2D поглед (палета ACB pogledi - Pretvorba 3D v 2D - Nov) со следните опции: 
- Задаваме име и опис на погледот 
- Активен е  2D погледот од именуваниот поглед, кој во листата го избираме 
- Активираме криење на невидливите рабови 
- Нека го избира објектот автоматски и  ги земе во предвид видните layer-и 
- Транспарентините стакла  – по  желба 
- Вкулучуваме  Uporabi merilo  и избираме соодветен размер 
Нека се погледите дефинирани, можеме да ги внесеме во Layout со опцијата Izdelaj  наредба Pretvorba 
3D v 2D. Изработените  2D цртежи произволно дополнително ги обработуваме. 

NADALJNJA OBDELAVA PROJEKTA V LAYOUTU- ПОНАТАМОШНА 
ОБРАБОТКА НА ОБЈЕКТИТЕ ВО LAYOUT 
Nadaljnja obdelava prerezov in pogledov-понатамошна обработка на пресеци и погледи 
Со помош на наредбата ACB Pogledi  може да ставаме пресеци, фасади, аксонометрија и перспективи 
директно во Layout со помош на именуваниот поглед. Може првин да внесеме прозорец за поглед и со 
наредбата   Pretvorba 3D v 2D промениме во  2D цртеж. Така поединечни цртежи се на располагање за 
понатамошна обработка, и да не би се влијаело со тоа на 3D моделот. 
Kotiranje v Layoutu-котирање во Layout 
При котирање во  Layout треба да избереме прав стил на котирање на палетата ACB kote / Nastavitve 
kot . На картончето имаме листа на облици на котни стилови. Избираме еден од стиловите »Unfixed«,  кој 
е еданков на размерот на внесениот прозорец за поглед. Ако си припремиме нов котни стил за работа во 
Layout треба да земеме во предвид  2 подесувања: 
картонче Fit – Scale dimensions to Layout 
картонче primary units – scale factor : merilo / 10 (каде во модел единица е  cm, во Layout па во  mm) 
на пример: 1:50 = 50 / 10 = 5 
на пример 1:100 = 100 / 10 = 10 
на пример 1:200 = 200 / 10 = 20 
Може да котираме со наредбата Ročno , висинските коти ги изработуваме со наредбата Višinske kote . 

KOPIRAJ DETAJL--- КОПИРАЈ ДЕТАЛ 
Функцијата изработува копија на приказ на објекти, кои ги избираме. При тоа се претвара во 2D цртеж, со  
можност за криење на невидливи рабови. Резултат е секогаш цртеж од лини составен од 2D линии. 
Објектите автоматски се здружуваат во групи.  
Во Model копијата секогаш се изведува во размер  1:1, така да нема отстапувања од оргиналот. Во  
Layout избираме објекти внатре во активниот прозорец за поглед и функцијата истовремено не прашува 
за размерот на прикажување.   

L-TLORIS VSTAVI/OBNOVI 
Функцијата овозможува внес на  2D основа, како нов прозорец за поглед во Layout . Основата уште е  2D 
и ги содржи сите потребни леери.  
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Opcija Vstavi—опција стави 

Се внесува нов прозорец за поглед, кој содржи  
2D основа на избраната етажа.  
 
Merilo  – го избираме саканиот размер  
Prikaži celoten tloris  – прозорецот за поглед ќе 
биде изработен така прецизно што надвор 
следува основа во предходно зададениот 
размер. 
Etaža – Избираме етажа во која ќе ја внесеме 
основата 
Vidnost etaže  – од листата избираме една од 
дефиниците видност на етажа (на пример E + 
Global, ако имаме на глобалната етажа работен 
растер) 
Avtomati čna obnova Layerjev ob menjavi 
Layouta  – не гледа на видливоста на етажите 
или Layer во Modelu, во Layout се вклучени 
секогаш сите  Layeri на прозорецот за поглед. 
Avtomati čno detajliranje v Layoutu  – На 

избраниот размер автоматски се избира степенот на цртање детали 

  
Основа на објектот – размер 1:50 и 1:200. 
Opcija Obnovi(vse ali Layer)---опција обнови(се или  леер) 
Опцијата овозможува обновување на прозорецот за поглед. При тоа се контролира цртањето на леерите 
и големините. Наредбата ја покренуваме секогаш кога ја менуваме геометријата на основата (доколку 
нешто доцртуваме), или пак после употребата на нов леер кој автоматски се црта во сите прозори за 
поглед. 
Opcija Popravi-опција поправи 
Се отвара дијалог прозорец со параметри, кој се отвара при првиот внес на основата. 
Opcija Status—опција статус 
Се испишуваат информации за дијалог прозорецот: размер и големина. 

FASADE VSTAVI 
Може да внесеме 4 основни фасад, стандардни погледи за сите  четири страни. Нека избереме наредба 
, задаваме прозорец  (со две точки), во размерот во кој е нацртана  саканата. Големината на рамката 
може да ја поправаме дополнително. 
Fasada S vstavi -  поглед од страна под агол од 90 во AutoCAD. 
Fasada Z vstavi -  поглед од страна под агол од 180. 
Fasada J vstavi -  поглед од страна под агол од 270. 
Fasada V vstavi -  поглед од страна под агол од 360. 
Izometrijo vstavi  - со наредбата ставаме во  layout изометрични погледи на модел. Програмот не прашува 
за смерот на  погледот на основата  и аголот на гледање(висина на камерата).. Наредбата се изведуа со 
помош на AutoCAD-ва наредба  Vpoint . 
Perspektiva – со наредбата ја ставаме предходно зачуваната перспектива. Перспектива по големина и 
соодветна на пресечениот прозорец не е во размер. 

ČRTA PREREZA---ЦРТА НА ПРЕСЕКОТ 
Со наредбата може да цртаме линија на пресек. Линијата на пресекот го опишува потегот на пресекот, 
по кој се пресметуваат 2D или 3D пресеци на моделите. Потегот на линијата на пресекот е произволен. 
Може да ја нацртаме така на пример J fasadа и добиваме хоризонтален пресек на објектот. 
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Opcija Zamenjaj---опција замена 

Може да ја промениме насоката на линијата на пресекот , кои ја 
покажуваат стрелките. Со тоа ја менуваме насоката на погледот во 
пресекот. 

 Opcija Nastavitve---опција подесување 

Се отвара дијалог прозорецот, каде ги задаваме следните 
параметри. 
Ime – Може да го пишеме името на пресекот. 
Izris črte  – Избираме начин на цртање на линијата на пресекот. 
Izris puš čic za smer pogleda  – Избираме начнин за цртање стрелка 
за насоката на погледот. 
Povečava – внесуваме фактор за зголемување на стрелката. 
 
 

PERSPEKTIVE---ПЕРСПЕКТИВА  
 
Со оваа наредба едноставно припремаме и преставуваме перспективан внатре во ACAD-BAU . 
Наредбата делува во комбинација со  AutoCAD  наредба Dpogled (DVIEW).  Под оваа наредба понатаму 
имаме  опции: 
Opcija Definiraj-опција дефинирај 
Со оваа наредба припремаме перспектива (обично од  3D модел). Затоа мораме да бидеме во модел 
(TILEMODE 1). Наредбата најпрво не прашува за положбата на камерата. Точката ја задаваме со 
кликнување на глувчето. Потоа задаваме висина на камерата(во см). Смерот на погледот го подесуваме 
на еднаков начин како камерата. Разликата меѓу зададените висини на камерата и целта на гледање е 
под агол . На крајот задаваме уште  одалеченост на објективот. При тоа важи , да помалата goriščna 
одалеченост нуди поголема ширина на гледање (користиме во примерот да сме поблиску до објективот). 
Сите  ACAD-BAU припемани перспективи се зачувани и нумерирани (ознака: ABAU_PERSx x=број на 
перспективата). Layer-те при припремање на перспективата не се важни. 
Opcija Vnesi---опција внеси 
Наредбата може  ACAD-BAU перспективите со прозорец да ги ставиме во  Layout. Внимаваме , да сите 
Layer- се вклучени, така да со перспективата го прикажеме целиот објект. Дел од таа наредба избира 
произволни перспективи(измеѓу веќе припреманит). Може да избереме меѓу начинот на 
приказ(надворешниот обем или целите транспрарентни или нетранспарентни стакла). Големината на 
прозорецот на перспективата во Layout ја задаваме произволно, ама перспективата не е цртана во 
размер. 
Opcija Prikaži---опција прикажи 
Со наредбата прикажуваме ACAD-BAU-ва припремена перспектива. Наредбата ни дава можност да се 
избере меѓу сите во  ACAD-BAU  припремани перспективи. За изведување на таа наредба мора да 
бидеме во  Model . 
Opcija Seznam---опција листа 
Со наредбата ги прегледуваме сите во  ACAD-BAU припремани перспективи. 
 

PRETVORBA TLORISA V 2D---ПРЕТВАРАЊЕ НА ОСНОВА ВО 2D 
 
На палетата Orodja   се наоѓа функцијата 2D tloris ACAD , кој ги претвара сите ACAD-BAU  објекти во  
AutoCAD 2D. За тоа е важно, да шрафурите се зачувуваат кај шрафури и котите кај коти.. Функцијата е 
соодветна за пренос на основа кај соработникот, кои немаат инсталирано  Object Enabler. 
 
 

SIMULACIJA SKICE HPGL 
 

KONFIGURACIJA HPGL-PLOTERJA ZA IZDELAVO SKIC 
Може да пријдеме до  HPGL-датотека во ACAD-BAU илиi AutoCAD мораме најнапред да конфигурираме 
HPGL плотер. Тука е краткото упаство за конфигурација на тој плотер: 
Повикајте ја наредбата PLOTTER MANAGER  од менито File . 
Двокликнете ја иконата Add a plotter wizard 
Поместете се напред и изберете My computer . 
Поместете се напред-се изпишува листа на плотери, кои се на располагање. Изберете фирма и модел: 
Hewlwtt-Packard – 7475A 
Поместете се за  2X напред и пак изберете: 
Plot to file 
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Поместете се напред и исполните го полето Plotter name : 
VPTOHPGL 
Поместете се напред и кликнете Finish  

UVOD---ВОВЕД 
Симулација на просторачно цртање е наредба која овозможува приказ на цртежот или целиот модел кој 
го скицираме во цртежот. Многумина луѓе тврдат дека со компјутерот не е можно да се црта како на 
рака“. На прашањето каква е разликата помеѓу рачното и компјутерското цртање тешко  е да се 
одговори. Со модулот Skiciranje  на цртежот му додаваме типични деформации кои се значајни за 
просторачното цртање. Резултатот на наредбата може да бидат само мали деформации или па едвај 
претпознатлива карикатура на цртежот. 

KRATKA PREDSTAVITEV— КРАТОК ПРИКАЗ 
Од прецизна слика добиваме просторачно  HPGL печатена датотека. HPGL (Hewlett-Packard Graphic 
Language) е стандардизиран графички јазик, развиен за печатење цртежи. HPGL датотека ја познаваме 
по екстензијата  .PLT . HPGL конвертор е веќе вграден во  AutoCAD, секогаш има одредени маани: 
3D модел со скриени невидливи рабови не можеме дополнително да го поправаме и   
Печатењето со скриени невидливи рабови не е секогаш без грешки  . 
Повеќекратно имаме проблеми, кои не мора да ги поправаме.PLT датотека. Си помагаме така да 3D 
модел најпрво го обработиме со модулот  Skiciranje (прецизна опција), го ставаме во  AutoCAD, го 
поправаме и наредиме крајна .PLT датотека. При  HPGL печатење се зачувува бојата. 

TISKANJE RISBE V HPGL DATOTEKO--- ПЕЧАТЕЊЕ НА ЦРТЕЖ ВО HPGL 
ДАТОТЕКА 
Ако сакаме да го печатиме цртежот во  HPGL датотека, ја избираме наредбата File/plot  и се држиме до 
постапките: 
Најпрво избираме печатач (VPTOHPGL) – подесувањето на печатачот е опишано на почетокот, 
цртежот или дел од цртежотг го избираме со прозорец, 
избираме опција печатење во датотеката, 
задаваме име за датотеката (завршетоците не ги пишуваме),со OK потврдуваме печатење.  

VNOS HPGL DATOTEKE V MODUL SKICIRANJE--- ВЕНЕС HPGL 
ДАТОТЕКА ВО МОДЕЛ СКИЦИРАЊЕ 
Кога  имаме припремено .PLT датотека, ја избираме наредбата ACB/Layout/Simulacija skice HPGL . Со 
наредбата се отвара дијалог прозорец во кој ги правиме следните постапки(функции): 

 
Beri(вчитај) – се отвара дијалог прозорецот каде 
ја пронаоѓаме предходно генерирана испечатена 
.PLT датотека. Потоа во прозорецот Predpregled  
автоматски се прикажува отштампаниот цртеж.  
 
Okno vstavitve( прозорец за внес) – може да го 
зададеме со две  x,y  координати или со глувчето 
покажуваме на две точки од прозорецот. Со таа 
наредба го покажуваме просторот во цртежот, 
каде ќе биде поставена скицата. 
 
Klik...  – прозорот за внес на скица го задаваме со 
глувчето. 
Autoblok  – ако е овој модул вклучен, скицата ќе 
биде поставена во цртежот како блок. Во 

спротивен случај цртежот ќе биде составен од основни делови (линии, лаци ...). 
Optimizacija  – оваа опција ни ги здружува линиите со еднаква боја, ако се допираат во крајните точки. 
Со оваа опција го штедиме просторот на дискот. Кај големите цртежи може да потраје повеќе часа. 
Layer  -  со оваа опција бојата на скицата е превземена од моменталниот Layer (еднобојна скица). 
Pero  – со ова опција бојата на скицата се превзема  од боја.PLT датотека (повеќебојна скица). 
(Deformacije) - Vred.  – со оваа наредба ја растегнуваме скицата по вертикал (2 = 2x висока скица). 
(Deformacije) - Exp.  – со наредбата на скицата и приредуваме диспропорција (1 = без диспропорција, .5 
= однапред скицата е  1x поголема одколку одзади...). Со оваа наредба на скицата и даваме привидна 
перспектива . 
Aktiv  – со оваа опција активираме деформации, кај обичен цртеж ќе ни направат скица(секогаш 
вклучена) 
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Prikaz  – со оваа опција ја  прикажуваме скицата во прозорецот за предпреглед, која е направена по 
настанатите деформации(скицата ја ставаме во цртежот, кога ќе го избереме нејзиниот краен изглед во 
прозорецот  ). 
Vstavi ... – со оваа наредба ја ставаме скицата во моментално отворен цртеж . 

 
Definiraj  – со оваа наредба отвараме нов кориснички 
прозор, во кој ги поставуваме променливите за 
скицирање. 
Nastavitev spremenljivk- задавање променливи 
Имаме  9 различни опции на деформации, кои па 
одредуваат дополнителни променливи. Променливите 
може да ги поставиме така да резултатот е детална 
слика или потполна деформација. Најнапред да 
погледаме кои поединечни опции се нудат. 
Naloži...  – во каталогот имаме зачувано  припремани 
променливи за скицирање. 
 
Shrani...  –со наредбата ја зачувуваме новата 

комбинација променливи во каталогот.   
1-Konce črt razstreli  – ако се во  .PLT datoteki Črtovja , со активрање на оваа опција   ги расцепкаме во 
поединечни линии. Активирањето на оваа опција има влијани на  5-9 поглавја. Оваа опција има големо 
влијание на изгледот на скицата. Во комбинација со оваа опција мораме да ја вклучиме и опцијата 
Optimizacija  во првиот кориснички прозор. 
2-Črte briši  – со оваа опција ги бришеме малите и препрости линии од подолгите посложени линии.  
3-Črte podvoji  – линии или редоследна линија препросто се предвојуваат. Ефектот од оваа опција е 
забелжителен, ако е активирана помеѓу  5-9 опции. 
4-Črte razdrobi  – линии и последователни лини ги разбиваме на произволен број делови. Активирањето 
на оваа опција влијае од 5. до 9. поглавја. 
5-Črte skaliraj  – со наредбата ја менуваме должината на линијата, редоследна линија,. 
6-Konce črt prestavi  – со наредбата ја менуваме положбата на крајните точки на линијата. Опцијата има 
оптимални ефекти ако имаме активирано 4 опции.   
7-Valovite črte  – со наредбата, линии комбинираме со кривини (резултат се на кривите линии). При овие 
опции користиме голем простор на дискот. 
8-Črte nagubaj  – линиите се изведени во повеќе лакови како при опцијата 7, допирот меѓу линиите е 
остар. 
9-Konce črt ukrivi  – со опцијата добиваме да краевите на линиите не се допираат (благо се закривени). 
Nastavljeno  – можеме да псотавиме произволен редослед на предходно опишаните опции(по тој 
редослед би се дефинирал и цртежот во скицата) во прозорецот ги впишуваме броевите на опциите  кои 
мораме внимателно да ги подлиме.  
Nastavitev posameznih spremenljivk-подесуање на поединечни променливи 
При сите опции за деформации може да поставиме променливи f, Lmin in Lmax. Ако е потребно имаме 
дополнителни подесувања dL, L0 и посебни променливи u1, u2, p1, p2. променливите се распоредени во 
дијалог дијалог прозорецот десно до опцијата деформации. 
 F – број на повторување на опцијата за, 
Lmin in Lmax  – минимална и максимална должина на линиите за обработка dL  – максимално растојание 
од нормалната позиција. 
L0 – минимална должина на константно растојание, 
p1 in p2  – број на завои на линијата. Ако сме поставаиле p1=2 и p2=3, потоа добиваме линија која е 
трипати завиена на две висини . 
u1 in u2  – минимално и максимално аголно растојание (тангента на почетната точка на лакот) при 
закрвени линии.  
Prednastavitev  – со наредбата воспоставуваме почетни вредности на променливи.  
Interpret.  – интерпретацијата не го менува стилот на цртање, ама прикажува друг начин на истиот стил.  
 


