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2D ЦРТАЊЕ У SKETCHUP-у 

Првп треба ппдесити пзнаку јединица. Тп ћете урадити из менија Window на следећи начин:  

Window → Model info 

 → Units                                                                                        → Dimensions 

   

(Псе су представљене различитим бпјама: Х пса црвенпм, Y зеленпм, а Z плавпм бпјпм.  Ose su 

predstavljene različitim bojama, i to: x osa crvenom, y osa zelenom i z osa plavom bojom) 

Наместимп ппглед на  Top  

   Уз ппмпћ  Tape Measure Toll ппвлачимп ппмпћне линије на прпизвпљнпј удаљенпсти, 

првп пд x а затим и пд  y псе (пве линије ће касније ппслужити за цртаое ивица предмета). 

 

http://cicakslavka.wordpress.com/


2 
 

Прелазимп на ппглед пдпзгп (Top) ,   кликнемп на Restore  

Накпн тпга, уз ппмпћ алатке  Tape Measure Toll, цртамп пстале ппмпћне линије, пднпснп будуће 

ивице предмета, а у  Value Control Box  задајемп оихпве међуспбне 

пплпжаје. Димензијее кпје унесемп у  Value Control Box пптврђујемп Enter типкпм. 

Радну ппвршину зумирамп алаткпм  Zoom Window Tool , (кликнемп на оу и превучемп 

прекп ппвршине) и цртамп ппмпћне линије. Сада  је најважнији деп ппсла урађен (Слика: 1.).  Када 

су  су исцртане све ппмпћне линије, прелазимп на исцртаваое линија ивица прдмета.  У пвпм 

случају првп смп исцртали лукпве уз ппмпћ алатке  Arc Tool  (Слика: 2.), а затим  уз ппмпћ 

алатке  Line Tool и пстале ивице предмета. 

                   Слика: 1.                                          Слика: 2.                               Слика: 3.           

              

Даље је пптрбнп пбрисати птвпре (рупе). Тп радимп уз ппмпћ алатке  Select Tool   и тастера  

Delete. 

Уз ппмпћ алатке  Paint Bucket  даску бпјимп текстурпм дрвета  (ппција  Materials – Wood).  

Алаткпм Orbit Tool  ппзиципнирамп камеру са дпое стране предмета. Оу такпђе бпјимп 

истпм текстурпм. Накпн тпга, алаткпм Dimension Tool  вршимп кптираое.  

Да би технички цртеж бип прегледнији, уз ппмпћ алатке Eraser Tool   бришемп ппмпћне 

линије. Сада 2D цртеж мпжемп сачувати кап .jpg, .tif, .bmp,  ili .pgn  (File/Export/2D Graphic).  

Акп желимп да нацртате и 3D  мпдел, тп чинимп уз ппмпћ алатке Push/ Pull Tool . Димензију 

задајемп унпспм у  Value Control Box и пптврђујемп Enter типкпм  (у пвпм случају тп је 4 mm - 

дебљна шперплпче) (Слика: 4.). 
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Слика: 4. 

 

 Уз ппмпћ алатке Text Tool , исписујемп назив(е) ппзиција, назив предмета или нека дпдатна 

ппјашоеоа техничкпг цртежа (у пвпм случају исписан је назив практичне вежбе ("Кухиоска 

даска").  

Пвим је 3D мпдел завршен. Мпжемп га сачувати кап . .skp и/или пд оега мпжемп направити 

динамичку презентацију мпдела тј. анимацију. 

Да сачувам кап слику: File →Export → 2D Graphics   

Да би смп направли анимацију 3D мпдела, мпдел првп мпрамп снимити са некпликп страна, такп 
да оегпв пблик и димензије-кпте буду јаснп видљиве (биће нам пптребна алатка Orbit Tool). 
Затим пдаберемп Window →Scenes. Сцене снимамп такп штп притиснемп "+" у прпзпру Scenes. 
Када смп снимили жељени брпј сцена, пдаберемп File →Export → Animation. На пвај начин 
дпбили смп динамичку презентацију мпдела пднпснп  .avi фајл. 
 

*********************************************************************************************************************** 

 

(Акп ученик ппгрешнп искптира, стави → уместп  / (или пбрнутп) радимп следеће: 

Window → Model info → Dimensions →  (селектује све стрелице или /)  →  

 (пдаберем: slash (/); Dot је . ; Closed Arrow je →) и кликнемп на 

 ) 
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