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Резиме: Просторно рачунарско моделирање и рачунарска анимација јесу основа 
модерних оптичких анализа путева. На основу тих анализа процењује се прегледност 
пута али се истражују и оптичке појаве које се могу уочити само на перспективним 
сликама пута али не и у стандардним путним пројекцијама. Упркос тешкоћама у 
последње две деценије, српски инжењери су веома добро обучени у примени CAD 
система. Овај чланак је ретроспективни преглед CAD система, техника анимација и 
домаћих софтверских решења примењиваних, или чак развијаних, у Србији у том 
периоду. 
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3D MODELLING AND OPTICAL ANALYSES IN ROAD DESIGN 
  
Abstract: 3D modeling and computer animation are foundation for optical analyses of roads. 
Based on these analyses, sight distances could be assessed, as well as other optical 
phenomena visible only on perspective pictures and not in standard road projections. Despite 
the hardships during the last two decades, engineers in Serbia are very well trained in the use 
of CAD. This article is supposed to be a retrospective view of CAD systems, animation 
techniques and even domestic software solutions used and developed in Serbia during that 
period. 
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Статичка перспективна слика пута или динамичка анимација кретања дуж пута 
представљају основу за било какве значајније оптичке анализе трасе. На основу 
оваквих слика и анимација ефикасно и прецизно може се одредити расположива 
прегледност, а даљим поређењем расположиве прегледности са захтеваном и 
претицајном прегледношћу, утврђује се усклађеност пројектног решења са 
елементарним регулативним захтевима и безбедносним критеријумима. 
Рачунарске перспективне слике и анимације одавно нису привилегије малобројних 
фирми и појединаца које на располагању имају скупоцену и већини недоступну опрему, 
а иза себе исто тако скупу и дуготрајну обуку. У суштини, два су предуслова неопходна 
за оптичке анализе траса применом рачунара: софтверски алати за израду модела 
путног појаса и софтвер за анимацију или исцртавање перспективних слика. До самог 
краја осамдесетих година ова су два предуслова углавном била ван домашаја српских 
пројектаната. У српској пројектантској пракси тог времена били су присутни многи 
софтвери за пројектовање путева али њихов технолошки концепт био је усмерен ка 
раду у стандардним путним пројекцијама (ситуациони план, подужни профил, 
попречни профили), а не ка тродимензионалним моделским анализама. На крају 
крајева, ни захтеви инвеститора, ни захтеви заинтересоване јавности, нису се кретали у 
правцу треће димензије. Треба рећи да су српски софтвери за пројектовање путева тог 
времена, иако углавном дводимензионални, били поптупно примерени технолошкој 
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основи и пројектантској пракси тог времена. Због млађих инжењера дужан сам да 
поменем софтверска решења Института за путеве (Илкић), ЦИП-а (Штрбић), 
Београдпута, Енергопројекта (Хидроинжењеринг), Миловановића из Новог сада ... 
Свакако да то нису била решења која су у то време могла бити конкурентна, рецимо, 
енглеском MOSS-у, као познатом путарском 3D софтверу, али су, да је било више 
храбрости аутора и разумевања околине, могла да, поред изузетног стручног, досегну и 
висок комерцијални ниво и пређу границе тадашње државе. 

Многа од ових софтверских решења развијана су практично од нуле, као stand-alone 
апликације, а не као софтвери развијени на основи, на пример, AutoCAD-а. У суштини, 
везаност софтвера за неки од стандардних CAD пакета (AutoCAD, рецимо) у то време 
смтрано је маном, а не предношћу. Како је Србија хитро прелазила на АutoCAD, тако 
су и нека срспка софтверска решења, развијена ван АutoCAD-а, постепено падала у 
заборав. 

Иако прве верзије АutoCAD-а датирају још из 1982. или 1983., АutoCAD се у Србији 
озбиљније примењује тек од 1986., а масовније од 1988. У Србији је до 1988/89. била 
популарна верзија 2.61, а од тада верзије 9. и 10. АutoCAD, сам по себи, никада није 
био у стању да произведе коректан 3D модел пута, а до верзије 9. (или чак 10.) ни праву 
перспективну слику пута (или било каквог другог инжењерског објекта). За разлику од 
перспективне пројекције, где се све паралелне линије у даљини сустичу у такозваним 
тачкама недогледа, те старе верзије АutoCAD-а могле су постићи само паралелну (или 
аксонометријску) пројекцију (Слика 1.). 

Све у свему, половином 80-тих, на домаћем тржишту није било ни софтвера за 3D 
моделирање пута, ни софтвера за 3D приказ или анимацију. Аероинжењеринг је 
распологао, нешто касније, системом Computervision завидних перформанси, али 
тежиште његове примене није било у домену нискоградње. 

 

 
 

Слика 1: Разлика паралелне и персективне пројекције 
 

Што се персоналних рачунара тиче, од 1982. године у Србији је био распрострањен 
Sinclair ZX81, а од 1983. и Sinclair ZX48 Spectrum. Commodore C64 појављује се 1984.  

Од 1985/86 у минималном броју појављују се Apple Macintosh рачунари, а од 1987., са 
врло сличним перформансама и готово идентичним пратећим софтверима, Аpplе-у 
конкурише Atari. PC на бази Intel-овог чипа на српском тржишту почиње да побеђује од 
1987., а од 1988. aпсолутно доминира. Модерно инжењерско радно место у Србији 
профилише се тeк године 1989/90: PC(286/386) и АutoCAD (вер.9/10). 
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Тако је половина 80-тих била време лутања. Рачунари су били ту али није било јасног 
стандарда ни процене које ће хардверско решење у будућности однети превагу. PC 
рачунари су били реткост, а међу студентском и млађом инжењерском популацијом, 
поред „испитних помагала“ HP41CV, Sharp (1200, 1250, 1500) и Теxas Instruments (58, 
59), били су популарни Commodore C64 и Sinclair ZX Spectrum. У много мањој мери 
били су присутни Аtari и Sneider. 

Иако ме вожња аутомобила никада није интересовала, а сами аутомобили веома мало, 
још као гимназијалца импресионирала ме је геометрија путева. И то не геометрија у 
смислу аналитике, већ сами облици. Често сам, на часовима друштвених наука на 
задњим страницама свезака „извијао“ путне облике онако како се виде са положаја ока 
возача или путника. Док би се овакве креације још и могле сматрати најавом посебног 
талента, то што сам на неким досадним часовима скицирао чак и попречне профиле, 
сада ми не делује нарочито креативно, па баш ни најнормалније. У то време нисам ни 
слутио да ти лепи и за мене тајанствени путни облици за основу имају релативно 
једноставно аналитичку геометрију, а да су једино димензије (величине радијуса, на 
пример) оно што ове облике изводи из домена схатљивог обичном посматрачу. 
Тригонометрију и аналитичку геометрију савладао сам као гимназијалац, крајем 70-тих. 
Иако нас томе нису непосредно учили, брзо сам трагао за пољима њихове примене. На 
жалост, нисам успоставио њихову везу за геометријом улица и путева којима сам био 
окружен али сам пре и после тренинга посматрао, рецимо, кров ледене дворане 
„Пионир“, да бих потом опет на „мање важним“ часовима покушавао да у општим 
бројевима срачунам његове, за мене предивне, геометријске елементе. Претпостављам 
да је та фасцинираност кровом ледене дворане допринела мом (не)успеху у спорту. 
Додуше, морам признати да ме геометрија и графови прате од најранијег предшколског 
детињства. Готово свако вече, пре но што заспим, покушавао сам да у мислима једним 
потезом исцртам затворен поштански коверат. Наравно, нисам знао да је то немогуће и 
да сам се ухватио у коштац са непарним графом али ми је то помагало да не мислим на 
оног грозног вука који је сваке ноћи ћутао иза странице мог кревета. 

За чудо, одлука да 1983. године на Грађевинском факултету у Београду упишем Смер 
за путеве и железнице, није резултат опседнутости геометријом, већ одлука тренутка. 
Али, када сам савладао основе програмирања и када сам почетком 1984. открио да на 
рачунару може и да се „црта“, чврсто сам одлучио да до краја студија развијем софтвер 
за исцртавање перспективних слика пута са положаја ока возача. Писао сам програме и 
када је требало и када није. И да бих сигурније полагао испите, и да бих лакше завршио 
графичке радове, па чак и када ми је прорачун требао само један пут. Ситни програми 
за геодетске прорачуне, као и програми за решавање елемената ситуационог плана пута 
које сам развио у оквиру студентског семинарског рада, послужили су ми као основа за 
дефиницују просторне структуре пута. Након што сам током лета 1985. завршио 
студентску праксу, развио сам модул за подужни профил и прорачун низа попречних 
профила пута, на основу рудиментарних података о терену. Када се пут нумерички 
„учврсти“ у плану и подужном профилу и када се прорачунају карактеристични 
попречни профили, постављена је, у ствари, нумеричка база података о путу, односно 
база тачака у Y,X,Z сиетему. 

Тако је на путу до перспективне слике, преостало само да се нумерика трасе „преслика“ 
на екран. Идеја је била да се, у нумеричком смислу, очна тачка постави на задату 
стационажу (1.5м од десне ивице пута и 1.1-1.2м изнад коловоза), визура усмери ка 
некој задатој стационажи испред и зада ширина видног поља (данас се у модерним 
CAD пакетима уместо ширине видног поља углавном задаје жижна даљина). Ширина 
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видног поља у бити одређује формат и захват перспективне слике. На слици 2, 
преузетој из оригиналне документације од пре више од две деценије, жижна даљина 
обележена је са DG, посматрач са тачке S усмерава визуру ка тачки А, а једноставним 
геометријским прорачуном продора дужи кроз раван слике, за тачке из нумеричке базе 
пута B,C,D срачунавају се координате њихових пројекција на екрану Bp,Cp,Dp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 2: Принцип прорачуна перспективне слике 
 

Софтвер за формирање нумеричке базе тачака путног појаса и њихово исцртавање у 
перспективној пројекцији у својој првој верзији завршен је до краја септембра 1985. 
Софтвер је развијен на Commodore C64 у програмском језику Simons Basic. Тачке 
прорачунате по попречним профилима и пренете на раван екрана спајане су правим 
линијама и тако је формиран „мрежни“ модел пута. У зависности од резолуције слике и 
броја примењених боја, исцртавање једне перспективне слике трајало је и до 2-3 
минута. Сам алгоритам редоследа повезивања тачака постављен је тако да се у некој 
будућности, у условима примене „бојења“ модела солидима, постигне заклањање 
невидљивих линија. Само заклањање невидљивих линија са рачунарске перспективне 
слике представља један од најзахтевнијих алгоритама. 

Софтвер је први пут представљен члановима Катедре за путеве и аеродроме новембра 
1985, а априла 1986. и ширем стручном кругу из области Нацртне геометрије 
(Анагности, Гагић, Грујић). Оцена рада била је позитивна али се већ тада запазила мала 
„језичка“ баријера између надолазећег света рачунарских слика и класичног света 
нацртне геометрије. У ствари, неке идеје и поставке нисам могао да изложим на прави 
начин јер сам у домену перспективе био самоук, а искуства сам стицао директно из 
рачунарске графике. Последично, закључио сам да је велика штета што се у заиста 
темељном образовању наших грађевинских инжењера из области Нацртне геомерије 
није нашло и места за перспективне слике. Ова поглавља заузимала су значајно место у 
образовању архитеката тог времена и свакако би била веома употребљива и за 
грађевинске инжењере, а нарочито путаре. Након што сам „изгладио“ теоријски прелаз 
из класичне нацртне геометрије према рачунарској графици, крајем јуна 1986, одбранио 
сам дипломски рад управо на тему визуелизацје трасе пута применом микрорачунара. 
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Слика 3: Визуелиција трасе пута на Commodore C64 (1985/86. година) 
 

Аутпут рачунарског програма који се нашао у централном месту овог рада може се 
видети на слици 3. Пажљив посматрач из струке сигурно ће на овим сликама запазити 
један недостатак. На првом сегменту пута, одмах испред стационаже стајалишта, 
исцртан је само коловоз, док се косине не виде. У ствари, да би се уопште нацртао први 
сегмент пута, неопходно је да се у видном пољу прорачунају пројекције тачака на 
попречном профилу стајалишта (назовимо га нулти попречни профил) и на првом 
попречном профилу испред, а затим кореспонденте тачке споје дужима. Међутим, 
математички срачунато, све тачке на нултом попречном профилу (профилу на коме 
стоји посматрач или возач) одлазе у бесконачност. Лева ивица коловоза, лева ивица 
банкине и крај леве косине одлазе бесконачно лево, док тачке десно од посматрача 
одлазе бесконачно у десно. Изостављање првог сегмента пута оставило би важан део 
екрана празним, те се стога приступило малој „превари“ при којој су у прорачун 
„подметнуте“ благо погрешне координате ивица коловоза на нултом профилу, како би 
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у првом сегменту пута био приказан бар коловоз. Како решење проблема приказа првог 
сегмента пута нисам сматрао нарочито „спортским“, косине у том првом сегменту 
нисам намерно приказао (па ни лажирао), да бих свима показао да овде имам 
недоумицу, ако не и грешку. Мало ми је лакнуло када је Професор Анђус половином 
1986. из Париза донео материјале једног од водећих француских произвођача путарског 
софтвера где се на перспективним сликама потпуно изостављао први сегмент пута, а 
сама осовина у том првом сегменту обарала управно ка доњој ивици екрана, што је 
више личило на грешку плотера, него на прорачунату линију.  

У суштини сам био задовољан развијеним софтвером. Задовољство је било и веће када 
сам, нешто касније, дефинитвно прешавши на платформу АutoCAD-а, схватио да је у 
време израде мог првог софтвера за израду перспективних слика трасе пута, АutoCAD 
био тек на нивоу паралелне пројекције (Слика 1.) 

У сивилу стабилизација и девалвација 80-тих и у недостатку реалних пројеката, 
забављао сам се истражујући комбинаторику елемената трасе пута у потрази за 
оптичким ефектима описаним у литератури: раванске криве, путујуће инфлексије дуж 
ивица пута као последица несрећног односа вертикалне и хоризонталне кривине, 
отварања берми прегледности, методе оптичког вођења возача преко конвекси итд. На 
тај сам начин теоријски убедио себе да се бавим правим стварима и почео пренос 
софтвера на платформу Apple Macintosh-а, што је завршено до краја 1987. То је, за наше 
прилике, био веома егзотичан и скуп персонални рачунар на коме је понедељком у, за 
данашње појмове, класичном комаду „Династија“ „радио“ Адам Карингтон. Њему смо 
завидели ми, чланови Института за саобраћајнице и геотехнику, и то не на црвеном 
Ферарију, него баш на том малом Mac-у на коме се смењивало нас седам чланова 
Института, након што данима унапред, у свесци поред рачунара, најавимо доба дана 
(или ноћи) када желимо да радимо. Apple Macintosh (или скраћено Mac) код нас је био 
изузетно редак рачунар. Фактор одвраћања била је његова изузетно висока цена. Све до 
реформи 1990. Mac се није могао унети у земљу ни приватно, већ само преко увозника 
који је цену држао и до пет пута већом од америчке. Увозник је био лоциран у једној 
нашој републици која данас контролише огроман део јадранске обале, а није 
Македонија (да никога не увредим). Млађим генерацијама битно је споменути и овај, 
на око бесмислен детаљ, јер је просто невероватно колико једна државна 
администрација, готово злурадим мерама, може да заустави технолошки напредак, а 
само становништво лиши не само средстава за индивидуални рад, већ и средстава за 
учење и лични развој. 

Да је било више правде, вероватно би Mac на бази Motorola чипа, а не PC на бази Intel-
a, данас био светски стандард. Ваља напоменути да се MS Windows тек 1995. примакао 
Mac-овом оперативном систему Finder који смо ми на Mac-у имали још 1985/86 !!! На 
жалост, 1992. године, закључно са AutoCAD-ом 12, AutoDESK престаје са 
производњом AutoCAD-а за платформу Mac-а. Од тог момента, и оно мало домаћих 
инжењера везаних за Mac окреће се према PC-у. 

Преглед верзије софтвера за визуелизацију трасе пута у верзији за Mac објављен је 
1989. године у сплитском Југославенском часопису за инжињерско моделирање. Овде 
је дат мало модернизован приказ структуре програма (Слика 4.). Треба напоменути да 
су у моменту писања прве верзије програма за C64 (1985/86) текст процесори били или 
далека стварност, или далеко будућност, свеједно. У ствари, већ за Нову 1986. годину, 
Институт је добио Mac-а са свим припадајућим текст процесорима и цртачким 
програмима али су због већ поменуте гужве на Mac-у сви пратећи текстови и прилози 
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верзије за C64 рађени класично – писаћа машина и рапидограф. На слици 4. јасније се 
види структура програма. Првим делом програма дефинише се осовина као крива 
линија у 3D простору. Другим делом пут се дефинише као тродимензионална 
структура. Прорачуном по попречним профилима долази се до Y,X,Z координата свих 
тачака у путном појасу. Програму се задају, на пример, ширина коловоза и банкина, 
саопште коте и нагиби терена по профилима и одреди како ће се поступити у случају 
усека, а како у случају насипа (какви ће бити нагиби косина и када ће се и какав 
потпорни зид евентуално применити). 

Тек се у трећем делу програма приступа самој визуелизацији. Посматрач се помера по 
задатим стационажама и, уз задату ширину видног поља, своју визуру усмерава ка 
некој од наредних стационажа. Резултат се види на слици 5. Овде су, поред потпорних 
зидова, убачени и дрвореди. За разлику од жичаног модела конструисаног у верзији за 
C64, овде су поља између узастопних попречних профила бојена солидима. Тако је до 
пуног изражаја дошао првобитни алгоритам из 1985. где је редоследом исцртавања и 
бојења структурних линија пута (а затим и солида) постигнуто заклањање невидљивих 
линија. Ове су слике много јасније од оних произведених на C64, па заслужују додатне 
коментаре. Пажљив читалац избројаће сегменте пута од нултог профила (стајалишта) 
па до средине слике. Такође ће проценити да су сегменти (растојања између профила) 
дужине 20m. И лако се долази до закључка да су све ове слике рађене за дужине визура 
од 80 или 100m, а не за дужину визуре која је у метрима једнака четворострукој 
рачунској брзини израженој у km/h (нпр. 400m за брзину од 100km/h). Када би се 
радило са реалном визуром, тада би се у центру слике нашао веома далек попречни 
профил. Горњу половину слике чинило би небо, а цео пут би се свео у доњу половину 
слике. Међутим, за суштинске односе у видном пољу, као што је процена да ли се 
нешто види или је заклоњено, потпуно је свеједно да ли је визура усмерена на близак 
или на далек попречни профил. Исто као што и возач, колико код спуштао или подизао 
поглед, ништа боље неће сагледати супротну страну конвексе или десну кривину 
затворену усеком. Стога је моја препорука да се за суштинске процене расположиве 
прегледности, па и презентације у јавности, користе „спуштеније“ (краће) визуре. 

Поечетак 90-тих доводи до стабилизације у развоју рачунарске технологије. Постаје 
јасно да PC на бази Intel-а односи победу на пољу хардвера. Исто тако, AutoCAD, 
захваљујући пре свега својој отворености за програмерске интервенције, заузима место 
водећег CAD пакета генералне намене у свету. Мислим да је кључна година 1991. Ту је 
дошло до великог лома. До тог момента, пратећи тржиште страног инжењерског 
софтвера, недвосмислено сам закључио, да је чињеница да неки софтвер ради под 
AutoCAD-ом сматрана маном дотичног софтвера. Полазило се од тога да је, поред 
предметног софтвера, неопходно купити и сам AutoCAD. У року од само годину дана, 
чињеница да неки софтвер ради под AutoCAD-ом, истицана је као предност, готово са 
поносом. Разлог је био тај што је коначно критичан део инжењерске популације прешао 
„под“ AutoCAD. Сви су се нашли у истом окружењу: геодети, путари, архитекте и 
други. Стандард комуникације и преноса података постао је AutoCAD-ов DWG формат. 
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Слика 4: Структура програма за визуелизацију трасе пута у Мac верзији 
 

Још од 1987. развијао се Softdesk, као амерички додатак AutoCAD-у за пројектовање 
путева. Његов дигитални модел терена био је готово идеалан. Међутим, принципи 
путарског пројектовања на којима је био заснован, Европи су били страни, па чак и 
застарели. Softdesk је био први прави модеран и целовит пакет за пројектовање путева 
који је стигао на наше тржиште, а који је радио под AutoCAD-ом. То се десило 
половином 1992. Маја 1992. у ЦИП је требао да стигне и MOSS (четири инсталације), 
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као Ролс Ројс међу путарским софтверима али су санкције обуставиле инсталацију већ 
пристиглог софтвера. 

 Прве инсталације Sotdesk-a стигле су на Грађевински факултет у Београду (април 
1992.), Институт за путеве (јул 1992.) и Шидпројект (аугуст 1992.). Крајем 1992. и 
почетком 1993. већ је обучен и кадар за рад на овом програмском пакету. Некако у исто 
време, након AutoDESK-овог Animator-а, на тржишту се појављује и 3D Studio истог 
произвођача. Коначно су се стекла и два основна софтверска предуслова за израду 
перспективних слика пута и анимација на платформи доступној широком кругу 
инжењера: Softdesk за формирање модела пута и 3D Studio за израду анимација. 

Што се тиче самих статичких перспективних слика пута, задатак је успешно преузео 
сам АutoCAD. Његова команда DVIEW, још од верзије 10, производила је изванредне и 
нумерички једноставно дефинисане перспективне слике. Задавала би се тачка 
стајалишта и циљна тачка на коју се усмерава поглед (Camera и Target Point) у YXZ 
координатама, а потом, опцијом DISTANCE, објекат приближавао или удаљавао, 
прелазећи аутоматски из паралелне у перспективну пројекцију. Да би се објекат 
интерактивно и хитро могао окретати у видном пољу, прво би се изабрали само неки 
карактеристични ентитети. Одабрали би се само ентитети модела неке специфичне 
кривине или, на пример, моста, задале Camera и Target Point, а онда у видном пољу 
хитро окретали само ти карактеристични елементи. Команда је била идеална за израду 
погледа на модел са високе позиције ван трасе, а не толико са положаја ока возача. 
Захваљујући јасној координатној дефиницији перспективне слике, лако је било 
направити и фотогтрафију постојећег стања са истим параметрима и, на крају, 
произвести фотомтажу новог и постојећег стања. Команда DVIEW суверено је владала 
AutoCAD-овом перспективом од верзије 10. (1989-90. Година), све до претпрошле 
верзије. Тада, из непознатих разлога, постаје немогуће изабрати подскуп 
карактеристичних елемената за интерактивну манипулацију у простору, већ се, 
позивом опције DISTANCE команде DVIEW, аутоматски активирају баш сви ентитети 
модела, што на иоле озбиљнијем моделу доводи го „гушења“ команде. Тако сада, у 
најновијим верзијама AutoCAD-а, па до даљег, за израду перспективних лика, преостаје 
команда 3DORBIT. Ова је команда потпуно интерактивна и не могу јој се задавати 
параметри слике (стајалиште и циљна тачка) у нумеричком облику. То је, поготово ако 
је крајњи резултат фотомонтажа или прецизна положена перспективна слика са 
положаја ока возача, веома озбиљно ограничење. 

Командом DVIEW могао се произвести поглед и на мрежни модел и на модел обојен 
командом SHADE. Поглед на мрежни модел накнадно је обрађиван командом HIDE, 
како би се заклониле невидљиве линије. Како је алгоритам заклањања невидљивих 
линија један од најзахтевнијих у CAD технологији, то је све до верзије AutoCAD-а 12. 
(1992. година), команда HIDE радила веома споро. У верзији 12. уводи се нови 
алгоритам, претпостављам један од нових алгоритама развијених крајем 80-их које сам 
сретао у математичко-рачунарским часописима. Овде је ради брзине жртвована 
тачност. У верзији 12, као и у неколико наредних, дешавало се, наиме, да уколико су 
неке од површи веома блиске и приближно паралелне визури, површи из позадане 
„пробију“ површи које су испред, а које једино могу бити видљиве. 
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Слика 5: Перспективне слике пута израђене на Мac-у (1987-89. година) 
 
Тако се баш и, вероватно само, на моделима путева дешавало да, ако су моделирани и 
површина коловоза и неки од слојева коловоза испод, на неким критичним местима, 
слојеви из подлоге, на слици „изроне“ кроз површину коловоза. Стога је, готово кроз 
целе 90-а, у конфигурацији АutoCAD-а остављана могућност сетовања команде HIDЕ 
на стари, спори али прецизни, алгоритам. Ипак, ваља нагласити да је убрзање команде 
HIDЕ у АutoCAD 12. израду перспективних слика увело у свакодневну рутину. Појава 
слике на екрану сада је праћена искреном радошћу пројектанта, а не чишћењем 
плотерских пера и измишљањем којекаквих послића око рачуара, како би се 
прекратило време чекања. У рекламним материјалима АutoDESK је тврдио да је 
команду убзао 30 до 100 пута. Ја лично им признајем чистих 100 пута (најмање 90 
пута)!  

Што се анимације кретања тиче, већ је речено да је време 1992/93 на рачунаре донело 
3D STUDIО. У самом почетку, анимација је била привилигеија оних са јаким 486 
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рачунарима, крцатим RАМ меморијом (нпр., невероватних 16МB). Ту су биле још и 
МАТROX и RASTEREX графичке картице чија се цена кретала од 1.000DЕМ до 
16.000DЕМ (уз ове друге је, у ствари, продаван и одличан софтвер за обраду 
скенираних докумената)! Цене анимација кретале су се до 400DЕМ по секунди! Период 
1993/94. руши лидере на тржишту и долази до револуције графичких картица. Цена 
изванредних графичких картица пада на свега 200DЕМ (популарне TSENG катице). 
Готово са сигурношћу се сећам, половина 1994. године већ је време у коме технологија 
анимације постоји на сваком иоле озбиљнијем инжењерском радном месту. Само је 
требало посегнути за књигом и рачунаром и научити. Једино, готово сви ти софтвери 
били су пиратски. Санкције су биле на снази, па чак и они који су куповали легалан 
софтвер нису га могли регистровати на срску фирму. Како је софтвер купован и 
регистрован, како се долазило до документације, нека остане тајна, из поштовања 
према дистрибутерима који су можда трпели највише, а чинили су све што су могли да 
сви заједно преживимо и останемо у току са светским трендовима. 

Ако су статичке перспективне слике пута половине 90-тих биле „рањиве“ због мале, и 
не баш тако честе, недоречености команде HIDЕ, за технологију анимација може се 
рећи да је погодовала више путарима него другим струкама. Модел који је формиран 
Softdesk-ом (или мало касније домаћим GCМ-ом) увек је за основни елемент имао 
3DFACE, било да се ради о правом 3DFACЕ ентитету са четири различита темена или о 
троуганом 3DFACЕ-у где се 1. и 4. или 3. и 4. теме поклапају. Ови су се ентитети увек 
лако и без грешке преносили из АutoCAD-а у 3D STUDIО, за разлику од блокова и 
просторних солида. Сећам се како су се једном мом другу, при преносу модела нашег 
великог црквеног храма из АutoCAD-а у 3D STUDIО, за потребе једне вема озбиљне 
анимације, крстови представљени солидима тако разбежали по небу изнад храма, да је 
сама појава завредела место међу мистериозним епским сценама записаним у уводним 
стиховима „Буне на дахије“. 

Поред Softdesk-а, као решење за израду 3D модела пута, од половине 1997. на домаћем 
тржишту појављује се и GCМ (GAVRAN – Civil Modeller). Софтвер је у првој верзији 
завршен у рану јесен 1993. али се у широј комерцијалној примени јавља тек четири 
године касније. Сам софтвер је био потпуно моделски оријентисан. То значи да су 
главни алати усмерени ка градњи модела са кога се потом исецају профили, рачунају 
кубатуре, генерише нивелациони план, експортују координате итд. Развијајући 
софтвер, био сам оптерећен геометријском перфекцијом свих појавних облика у путном 
појасу: пресечних косина, кегли, канала, каналских испуста, пропуста, мостова, 
зидова... Стога су графичке представе путева базиране на GCМ-у увек дочекиване са 
нескривеним симпатијама колега. 

Тако је половином 90-тих технологија просторне представе пута била јасна: 
триангуласини модел пута формиран од 3DFACE ентитета за потребе статичке 
перспективе посматра се командом DVIEW (директно из АutoCAD-а), а за потребе 
анимације преноси се у 3D STUDIО.  

Иако није било реалних већих пројеката и комерцијалних подстицаја, у поупулацији 
дипломаца и млађих инжењера јављају се идеје које експлоатишу отвореност 
АutoCAD-а према програмерским интервенцијама. Већ 1992. Д.Вукосав развија 
симулацију кретања друмских возила под АutoCAD-ом, а 1995. Г.Шеница и В.Цвијовић 
развијају два пакета за општу подршку геометријском пројектовању путева. Исте 
године В.Ђорђић кроз димпломски рад развија идеју утврђивања расположиве 
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прегледности на триангулисаном просторном моделу пута. Идеја је илустрована 
сликом 6.  
 

 
 

Слика 6: Утврђивање расположиве прегледности „лансирањем“ визура из ока возача 
 

Возило, односно стајалиште, помера се по попречним профилима, држећи стандардни 
бочни и висински помак у односу на десну ивицу коловоза. На сваком од профила 
возило застане, а из ока возача лансира се низ визура ка површини коловоза на 
попречним профилима испред возила. За сваку од визура проверава се да ли „пробија“ 
неки од троуглова модела. Разумљиво, расположива прегледност простире се од 
стационаже стајалишта па све „до испред“ оне стационаже за коју визура „доживљава“ 
продор са моделом. 

Сам прорачун заснива се на једноставном и брзом алгоритму. Како је показано на 
слици 7, за тренутно постављену визуру тражи се евентуални продор кроз све 
троуглове модела. Прво се срачуна продор визуре кроз раван конкретног троугла. Тај 
продор, у принципу, увек постоји. Не постоји само онда ако је визура баш паралелна 
равни троугла. А продор кроз сам троугао постоји ако је збир површина три троугла 
који странице предметног троугла граде с тачком продора кроз његову раван, једнак 
површини посматраног троугла.  
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Слика 7: Математички модел утврђивања расположиве прегледности 
 

Као што се види, математички апарат за одређивање расположие прегледности веома је 
једноставан. Проблем је једино у великом броју троуглова које треба анализирати за 
сваку визуру из снопа визура на свакој од стационажа. Ови се скупови троуглова могу 
сажети применом стандардних метода селекције АutoCAD-а, тако да у анализи продора 
визуре учествују само они троуглови који се графички или координатно налазе у 
непосредној околини визуре. Овом идејом прорачуна расположиве прегледности 
руководили су се касније и Р.Бошковић (магистрирао на овој теми 2001.) и Г.Ђајић 
(дипломирао на овој теми 2006.). 

Од верзије АutoCAD-а 2007. анимација кретања дуж трасе могућа је и унутар самог 
АutoCAD-а, без изношења модела у посебан софтвер за израду анимације. Ову 
процедуру сада преузима команда АNIPATH. Командом се задају две путање: једна 
којом се креће камера (возач) и једна којом се креће циљна тачка. Такође се задаје 
квалитет слике (резолуција), учестаност прорачуна слике (Frame Rate - слика по 
секунди) и трајање анимације. Из дужине путање камере и задатог трајања анимације 
непосредно следи и брзина којом се креће посматрач (возач). 

Без обзира да ли се модел ради Civil-ом (наследником Softdesk-а, у међувремено се звао 
и Land Desktop) или GCМ-ом, веома је лако генерисати путању у форми 3D 
POLYLINЕ-а на стандардном одстојању од десне ивице коловоза и на стандардној 
висини изнад површине коловоза. Исто тако, дефинише се и 3DPOLYLINЕ испод ове 
путање, а који лежи тачно на површини коловоза и који представља путању циљне 
тачке. Када се једном дефинишу путање, тада се за путању камере аутоматски закачи 
глиф камере. Ако се овом глифу накнадно приступи командом DDEDIT, тада се, за 
потребе потоњих анимација дуж ове путање, може променити жижна даљина камере са 
стандардних 50mm на неку другу вредност.  
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Слика 8: Постављање путања за команду АNIPATH 
 

Камера почиње да се креће својом путањом и погледом прати путању циљне тачке. Ако 
се одсече, на пример, првих 40m путање циљне таче и последњих 40m путање камере 
(види слику 8.), то значи да ће се камера својом путањом кретати тако да увек посматра 
тачку на коловозу која је 40m испред. Примери примене ове, релативно нове, команде 
дати су на сликама које следе. На слици 9. дата је денивелисана раскрсница на прилазу 
Аеродрому Домодједово, а на низовима слајдова на слици 10. фрагменти анимације 
кретања дуж њених рампи. Модел је креиран применом GCM2007 (2008), а анимација 
командом АNIPATH (АutoCAD 2008). Левим низом анализирана је вертикална 
конвексна кривина на доласку из Москве преко рампи М13 и М15 према зони 
постојећег карга и технике. Радијус конвексног заобљења пројектован је према 
рачунској брзини 80km/h и заиста, при анимацији кретања брзином од 100km/h, 
преласком преко конвексе, стиче утисак, барем неизвесности. 
 

 
 

Слика 9: Улазна петља на Аеродром Домодједово 
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Слика 10: Фрагменти анимације кретања рампама улазне денивелисане раскрснице 

Аеродрома Домодједово 
 
Средњи низ је пролаз испод моста рулне стазе и прилаз самој зони карга. Модел је још 
прелиминаран јер нису постављени детаљни носачи моста који ће бити високи око 3m. 
Но, жеља је била да се види какву ће импресију на возача оставити појава B-747 на 
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мосту. Десни низ је кретање рампом М14 од Москве према Авиационом граду. Ова 
рампа нивелационо је везана са наспрамном полудиректом рампом од Авиационог 
града ка Москви. Ове две рампе ситуационо су блиско постављене, а у вертикалном 
смислу наизменично надвишавају једна другу. Стога се у разделном појасу између ових 
рампи јављају потпорни зидови. Водило се рачуна да се зидови издижу са спољних 
страна кривина рампи али је утицај лица зидова на прегледност дуж рампи ипак 
проверен анимационим низом слика. 

На слици 11. показан је модел денивелисане раскрснице у непосредном приступу 
путничким терминалима Аеродрома Домодједово, а низом на слици 12. излазак са 
терминала Т1, окрет индиректном рампом G7, излазак на дистрибутивни пут D3, затим 
окрет индиректном рампом F2 и улазак рампом F11 у терминал Т3. За ову анимацију 
карактеристична је веома кратка визура прегледности. Док је у претходним низовима 
слика примењена визура дужине 60m, овде се радило са визуром од свега 15m. Овако 
кратка визура морала је бити примењена из разлога што би нека дужа визура, при 
окрету кроз индиректну рампу, потпуно пребацила поглед са једне на другу страну 
рампе, прескачући део коловоза непосредно испред возача. Током реалне анимације 
кретања, у овом случају смета и константна брзина анимације, фиксирана командом 
АNIPATH. Док је кретање правим деоницама споро и досадно, улазак у две индиректне 
рампе посматрача просто „избацује“ са столице испред рачунара. На деоницама 
индиректних рампи, а нарочито на унутрашњим ивицама, видљиви су и ломови, као 
последица корака модела од 5m. За потребе квалитетне анимације свакако би корак 
требало прогустити на 2 до 2,5m. 
 
 

 
 

Слика 11: Приступ путничким терминалима Аеродрома Домодједово 
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Слика 12. Анимација кретања индиректним рампама 
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У последњих двадесет година многе су се ствари измениле, а пројектовање, укључујући 
и пројектовање путева, доживело је праву револуцију. Ни једна од фаза ове револуције 
није мимоишла ни српску пројектантску праксу. Можда, једино, Мicrostation, као 
могућа алтернатива популарном АutoCAD-у, а који је према прогнозама од пре десет 
година требао узети око 20% светског тржишта, није побудио већу пажњу српских 
пројектаната. У сваком случају, са задовољством треба посматрати резултате примене 
CAD технологије у домаћим условима, поготову с обзиром на искушења кроз које је 
домаћа привреда пролазила у последње две деценије. Ниво вештина стечених у 
примени CAD-у, проценат програмера међу инжењерима, чињеница да у готово свакој 
већој пројектантској кући, поред комерцијалних софтвера, постоји и читав низ 
наслеђених и новоразвијених кућних производа, говори у прилог индивидуалном 
квалитету и виталности нашег инжењерског кадра. Лично одрицање јесте неопходан 
предуслов за лично усавршавање, нарочито у бурним временима технолошких 
револуција. Код нас је спремност да се учи и после завршене школе (или увече после 
посла), вероватна последица вишедеценијског величања скромног модела живота и 
одрицања у име неке боље будућности. Свакако, имајући у виду крајности модерне 
цивилизације, мотив за учење треба да буде и нада ће поред свих кошаркаша, 
фудбалера, менаџера, ПР-ова, култних режисера и топ-модела, све више поверења бити 
указивано инжењерима. Јер, у цивилизацији у којој једна добро набачена лопта вреди 
далеко, далеко више од доброг пројекта, рушења мостова и вишеспратница нису више 
само „привилегија“ Калкуте и Каира.  
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