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Wprowadzenie do 
Blendera 3D



SYSTEM OKIENKOWY BLENDERA
Otwórz program Blender. Zobaczysz ,że zajmuje on cały ekran i ma 
niejasny pasek zadań. 

3D Viewport



Górną  część  elranu  zajmuje  okno  3D  Viewport.  Pozwala  ono  na 
manipulowanie  obiektami  3D  na  scenie  3D.  Siatka  liniowa 
przedstawia Blender Unit (BU). Jak duży jest BU? Może być tak duży 
jak chcesz aby był! BU może być w calach, cemtrymatrach, milach 
lub łokciach. BU pozwala okrelić skalę.

Okno Przycisków

Dolna część jest znana jako Okno  Przycisków. Okno to pozwala 
wykonywać wiele operacji na siatkach, kamerach, światłach i innych 
rzeczach.Jeśli nie widzisz tych przycisków , kliknij pozycję menu 
"Panel"  i  przewiń  do  "Scene"  a  potem  "Render".  Przycisk  F10 
również  powinien  załatwić  sprawę.Przerażające?  Poczekaj  a 
zobaczysz co te przyciski robią.

Zmiana rozmiaru okien
Przytrzymaj myszkę na granicy między dwoma oknami (w tym przypadku 
3D  View  i  oknem  przycisków),  a  kursor  zmieni  się  w  strzałkę 
góra/dół  (lub  rączkę  w  Mac  OS  X).  Kliknije  lewy  przycisk  i 
przeciągnij.  Zmienisz  w  ten  sposób  rozmiar  okien.  Naciśnięcie 
Ctrl+Up lub Ctrl+Dow prełącza stan maksymalizacji bieżącego kna (w 
Blender 3D bieżące okno, jest to okno, nad którym jest myszka); 
powtórz to aby przywrócić pierwotny stan okien

User Prefrences

Trzecia część, User Preferences, jest ukryta, ponieważ większość 
czasu nie jest potrzebna.Aby mieć do niej dostęp, przesuń myszkę 
ana  górę  3D  Viewport,  pod  menu  File,  dopóki  nie  zobasczysz 
wskaźnika myszki pdobnego do strzałki góra/dół. Potem po prostu 
kliknij  lewy  klawisz  i  przeciągnij.  Zobaczysz  wiele  opcji 
konfiiguracyjnych Blendera tam ukrytych. Ukryj je ponownie.



Łączenie i podział okien
Przejdź  do  granicy  okien  3D  Viewport  i  przycisków  (zauważ  ,że 
kursor zmienij się jak przedtem). Kliknik prawy klawisz myszki. 
Pojawi się menu z opcją "Join" i "Split Area". Wybierz Split. 
Pojawi  się  pasek  w  bieżącym  oknie.  Przesuń  kursor  na  pozycję 
nowego obramoania i naciśnij lewy klawisz dla zaakceptowania lub 
prawy klawisz aby anulować. Jest to szczególnie pożyteczne w 3D 
Viewport. Możesz podzielić go na mniejsze obszary robocze. Każdy z 
nich może zostać skonfigurowany do pokazywania unikalnego widoku 
sceny. Teraz wypróbuj "Join  Area". Zauważ ,że może być to użyte 
na  nowo  stworzonej  lini  podziału.  Twoje  podziały  staną  się  z 
powrotem całością.

Okno Przycisków
Okno Przycisków jest jednym z silniejszych narzędzi Blendera. Jest 
wizualizowane w OpenGL i jest bardzo skalowalne i dopasowywalne. 
Kiedy  masz  obiekty  wybrane  w  3D  Viewport,  jest  kilka  operacji 
jakie możesz chcieć wykonać na tych obiektach. Na przykład, masz 
wymodelowaną osobę. Ludzie mają różne kolory skóry, kolory oczu, 
włosów więc będziesz tworzył materiały tak aby ta postać była taka 
jaką chcesz mieć. Okno Przycisków obsługuje również kolo nieba, 
ustawienia wizualizacji, animacje i wiele więcej. Jest wiele grup 
przycisków  dostępnych  dla  ciebie  w  oknie  przycisków.  Aby 
przełączać między grupami przycisków, wybieraj przyciski na prawo 
od słowa "Panels"

Przyciski te to (od lewej do prawej):

Kliknij  każdy  z  nich  a  zobaczysz  jak  wiele  narzędzi  masz  do 



dyspozycji. Niektóre z grup przycisków mają podgrupy. Na przykład, 
przełącz na przycisk Shading. Zobaczysz kilka nowych przycisków 
jakie pojawią się po prawej stroenie. Od lewej do prawej są to:

Wszystkie z powyższych wspomnianych grup przcisków są podzielone 
na mniejsze grupy. Na przykład kliknij przycisk Editing Button. 
Zobaczysz pięć mniejszych okien w oknie przycisków którymi możesz 
manipulować: Link and Materials, Mesh,Mesh Tools, Modifiers/Shapes 
(dwie  zakładki  w  tym  samym  oknie)  i  Mesh  Tools  1.  Możesz 
przeciągać te okna w różnym porządku, łączyć je i minimalizować.

Okno 3D Viewport
Okno  to  ,  to  miejsce  gdzie  będziesz  spędzał  większość  czasu. 
Blender 3D daje ci 100% kontroli nad tym jak widzisz swój świat. 
Oto kilka rzeczy jakich nauczysz się o używaniu 3D Viewport

Obracanie widoku
Umieść wskaźnik myszki nad różowym kwadratem na środku okna 3D. 
Naciśnij środkowym przycisk myszki i przeciągnij od  boku do boku 
i z góry na dół. To sześcian!. Przytrzymanie środkowego przycisku 
myszki jest najszybszym i najłatwiejszym sposobem obrotu widoku i 
nowej  perspektywy.  Teraz  patrzysz  na  sześcian  ,  w  Trybie 
Wireframe.  Naciśnij  klawisz  Z  aby  przełączać  między  Trybem 
Wireframe  a  Trybme  Solid.Nie  wpływa  to  na  to  jak  pojawi  się 
produkt końcowy,tylko na sposób w jaki widzisz swoją scenę podczas 
tworzenia. Widać ,że domyślnie są cztery obiekty na scenie 3D:

1.Kamera

Położenie i rotacja kamery będzie określała to co widzisz w czasie 
renderowania. Aby zobaczyć w 3D Viewport co widzi kamera, aktywuj 
to  okno  przez  przytrzymanie  kursora  myszki  nad  nią  i  naciśnij 
klawisz 0 na klawiaturze numerycznej (pamiętaj ,że klawisz 0, jest 
czymś innym)

2.Lampa
Lampa jest po prostu źródłem światła. Nie będzie renderowana, ale 
światło przez nią dostarczane będzie renderowane

3.Sześcian 

Jest to obiekt renderowany. Kamera powinna wskazywać sześcian, tak 



,ze widać to w czasie renderowania.

4.Kursor 3D

Nie jest to obiekt ale narzędzie dlka wstawienia nowego obiektu na 
scenie,  tak  jak  kursor  podczas  wpisywania  w  procesorze  tekstu 
('punkt wstawiania')

Przytrzymanie myszki nad 3D Viewport i naciskanie MUM7, NUM1 i 
NUM3 (przyciski na klawiaturze numerycznej), spowoduje powrót do 
doskonale  wyrównanej  góry,  przodu  i  widoku  z  boku  odpowiednio. 
Naciśnięcie  Ctrl+NUM7,  Ctrl+NUM1  i  Ctrk+NUM3  spowoduje 
wyświetlenie dołu, tyłu lub innej strony podgladu, odpowiednio. 
Wypóbuj każdy z tychw podgladów, a także przesuń kamerę i światło 
odpowiednio  do  nowego  punktu  podlgądu  (upewnij  się  ,że  kalwisz 
NUMLOCK jest włączony, inaczej może to nie zadziałać). Podobnie 
przytrzymaj  myszkę  i  przyciśnij  NUM2,  NUM  4,  NUM6  i  NUM8  aby 
obrócić podgląd w dół, lewo, prawo lub górę, odpowiednio. Pamiętaj 
,że w Blenderze jest wielka różnica między klawiszami numerycznymi 
z  klawiatury  numerycznej  a  klawiszami  na  górze  klawiatury.  Na 
przykład NUM7 odnosi się do liczby 7 na klawiaturze numerycznej, 
podczas gdy 7KEY odnosi się do 7 tego powyżej klawiszy Y i U. 
Jeśli przypadkowo naciśniesz klawisz 1KEY, 3KEY lub 7KEy podczas 
tego  kroku  i  pojawi  się  błd  ,możesz  to  naprawić  przez 
naciśnięcie`KEY (po lewej stronie klawisza 1KEY). Jeśli używasz 
notebooka lub laptopa spróbuj nacisnąć 1KEY.

Kadrowanie  podgądu
Dla kadrowania podgladu możesz wybrać alternatywy:

• SHIFT + środkowy klawisz myszki
• SHIFT + ALT + lewy klawisz myszki

i przesunąć myszką. Alternatywanie ,jeśli masz kółko przewijania 
możesz użyć SHIFT + przewijania aby przesunąć w górę lub dół i 
CTRL+przeiwjanie  aby  przesunąć  w  lewo  i  prawo.  Kadrowanie  jest 
ważną umiejętnością do opanowania.

Powiększanie podglądu

Powiększanie i pomnijeszanie podglądu jest równie ważne. Blender 
oferuje kilka sposobów zrobienia tego:

• Jeśli myszka ma kółko przewijania, przewiń go
• CTRL + ALT + lewy klawisz myszki
• CTRL + środkowy klawisz myszki
• NUM+ i NUM-

Umieszczanie kursora 3D



Kliknij  lewym  klawiszem  myszki  z  prawej  strony  sześcianu,  w 
połowie drogi między brzegiem okna a sześcianem. Czerwone i białe 
kółko  (kursor 3D) przesunie się do miejsca gdzie kliknąłeś. Obróć 
ponownie a zauważysz ,ze kursor 3D stanowi punkt w przestrzeni 3D
W dowolnej danej perspektywie obrotowej , zbiór możliwych punktów 
3D  gdzie  możesz  umieścić  kursor  3D  jest  określony  przez 
płaszczyznę  twojego  ekranu.Jeśli  szukasz  standardowej  prostej 
płaszczyzny  (czyli  standardowa  płaszczyzna  jest  równoległa  do 
ekranu), można umieścić kursor na tej samej wysokości powyżej lub 
poniżej stadnardowej płaszczyzny, nie ważne gdzie kliknąłeś. Nie 
martw się niedługo to zrozumiesz. Ciekawszym eksperymentem jest 
obrócenie płaszczyzny standardowej aby lewy koniec znajdował się 
jak najdalej od ciebie (a tym samym dalej od płaszczyzny ekranu) 
niż prawy. Z tego punktu widzenia, umieszczenie kursora po lewj 
wstawi go blizej przodu płaszczyzny a umieszczenie go po prawej 
wstawi  go  bardziej  w  tyle.  Spróbuj  wykonać  poniższe  ćwiczenie: 
umieść  kursor  wewnątrz  kamery.  Pamiętaj  aby  ogladać  scenę  pod 
różnymi kątami i upewnij się ,że kursor jest faktycznie wewnątrz. 
Teraz wstaw ponownie kursor wewnątrz szescianu.

Dodawanie i usuwanie obiektów
Upewnij się ,że jesteś w Object Mode. Jeśli nie , naciśnij TAB. 
Klawisz Tab przełącza między trybem obiektowym a edycyjnym. Pasek 
stanu w górnym prawym oknie będzie wskazywał tryb bieżący przez 
wyświetlenie  'Ob'  lub  'Ed'.  Kliknij  prawym  klawiszem  myszki  na 
sześcianie. Naciśnij XKEY lub Delete aby go usunąć.W oknie pojawi 
się  monit  o  usunięcie  obiektu.  Kliknij  "Usuń  zaznaczone".  Aby 
dodać obiekt naciśnij spację. Pojawi się menu ,które nazywa się 
Toolbox. Wybierz Add -> Mesh -> Monkey (lub tylko Add -> Monkey 
jeśli jesteś w trybie edycyjnym). Nowy obiekt zostanie dodany a ty 
znajdziesz się w trybie edycyjnym. Naciśnij TAB aby z niego wyjść, 
potem naciśnij CKEY aby wyśrodkować pojawienie się małpy. 

Nauka modelowania
Podstawową częścią projektowania 3D jest modelowanie, ponieważ tu 
tworzymy zawartość, lub 'modele'. Tworzenie modeli 3D jest czasami 
zabawne, ale czasmi wyzwaniem. Dalej pokaże kilka kroków w nauce 
modelowania.
Zaczniemy  od  sześcianu  jako  naszego  przykładu,  co  pomoże 
zilustrować co możesz zrobić ze swoimi modelami stosując te same 
efekty.

Podział powierzchni
Podział  powierzchni  używa  matematycznych  procesó  symulowania 
krzywej  płaszczyzny  w  przestrzeni  ze  względu  na  umieszczenie 
punktu kontrolnego lub wierzchołka. Oznacza to ,że można stworzyć 
obiekt  o  gładkiej  powierzchni,  które  łatwo  kontrolować  przez 
relatywnie mało wierzchołków. W Blenderze, operacja Subsurf jest 
traktowana  jako  modyfikator;  co  oznacza  ,ze  siatka  od  której 



zaczynasz  pozostaje  nienaruszona  i  edytowalna  nawet  po  jej 
podzieleniu.  Będziesz  mógł  dokonać  zmian  w  siatcec  wstępnie 
podzielonwje  i  zobaczysz  jak  te  zmiany  wpływają  na  wynik 
modyfikatora

Wybierz panel Editing lub naciśnij F9 a znajdziesz przycisk Add 
Modifier w panelu Modifier. Naciśnij ten przycisk a pojawi się 
menu  rozwijane  z  dostępnymi  modyfikatorami,  wśród  ktrórych 
znajdziesz  Subsurf.   Zobaczysz,  że  panel  Subsurf  pojawi  się 
wewnątrz  panelu  Modifiers  ,a  sześcian  w  Viewport  przyjmie 
zaokrąglone  kształty  jako  zastosowane  domyślne  ustawienia 
mofdyfikatora. Oprócz opcji w panelu Subserf odkryjesz dwie ważne 
opcje : Levels i Render Levels. Im wyższy ustawisz Levels, więcej 
razy  algorytmy  wygładzania  zostaną  zastosowane.  Levles  wpływają 
tylko  na  sześcian  w  widoku  3D;  musisz  użyć  Render  Levels  dla 
określania liczby poziomów używanych przy renderowaniu. Wypróbuj 
Levels 1 i 2 aby zobaczyć jak zmienia się sześcian

Często  będziesz  chciał  uczynić  z  modelu  jakiś  rodzaj  włączonej 
podzielonej  powierzchni.  Większość  rzeczy  w  życiu  nie  ma  super 
ostrych krawędzi. Często jest tak ,że obiekty w relanym świecie 
będą miały miękie brzegi (chyba ,że jest to ostry nóż) Ten fakt 
jest często pomijany przez osoby rozpoczynające prace w 3D 



Taki efekt można uzyskać mówiąc 
Blenderowi, że chcemy aby nasz sześcian  
zachował więcej swojego oryginalnego 
kształtu. Wykonamy to dzięki narzędziu 
Edge Creasing. Każdy brzeg w modelu 
Blendera ma wartość załamania z nim 
związaną , która jest używana do 
powiedzenia  modyfikatorowi  Subsurf  jaki 

kształt brzegu ma być. Domyślnie, wszystkie brzegi mają załamanie 
0,więc  nasz  sześcian  stracił  wszystkie  swoje  ostre  krawędzie. 
Zanim pobawimy sie zamrszeniami, usatwimy Subsurf na Level 3 aby 
wyraźniej  zobaczyć  efekt.  Teraz  poeksperymetujemy  z  załamaniem 
brzegu. Naciśnij CTRL+TAB i wybierz 'Faces' aby wejść do trybu 
Face i wybierz jeden z boków naszego sześcianu prawym klawiszem 
myszki.

 Teraz naciśnij SHIFT + E a twoja myszka będzie 
powiązana w sześcianą linią przerywaną. Przesuń 
ją delikatnie w lewo i prawo aby zobaczyć efekt 
na siatce. 
Zwróć uwagę ,że choć jesteśmy w trybie  
Face,rzeczywiście jesteśmy przy brzegach, które 
są  załamane;  wybór  ścianki  jest  szybkim  
sposobem na wybranie jego brzegów.

Kliknij prawy klawisz myszki aby anulować 
załamania w trybie edycyjnym, potem naciśnij 
dwukrotnie  AKEY  do  wybrania  całej  ścianki. 
Zagnij  je  SHIFT+E  podobnie  jak  przed  chwilą 
dopóki  sześcian  nie  będzie  wyglądał  jak 
obrazek po lewej stronie. Kliknij lewy klawisz 
myszki  do  zastosowania  zmian,  potem  TAB  aby 
anulować tryb edycyjny.

Szybki model
Twój pierwszy model jest łatwy. Otwórz Blender. Zakładając ,ze nie 
zmioeniłeś preferencji użytkownika, domyślny plik Blendera będzie 
pochodził  z  twojego  pierwszego  modelu!.  Powinien  pojawić  się 
kwadrat w 3D Viewport(jeśli obrócisz widok, zobaczysz ,że to w 
rzeczywistości  sześcian).  Kliknij  prawy  klawisz  myszki  nad 
obiektem  a  zarys  stanie  się  różowy.  Sześcian  powinien  być  już 
wybrany domyślnie.
Teraza  jesteśm  w  Object  Mode.  W  Object  Mode 
możemy przesuwać sześcian wokół środowiska 3D w 
relacji  do  innych  obiektów.  Zauważ  ,że  prawym 
klawiszem myszki możesz wybrać lampę lub kamerę, 
czego nie można będzie zrobić w Edit Mode (kamery 
i lampy sa edytowane inaczej. Przy zaznaczonym 
sześcianie,  kliknij  TAB.  To  przeniesie  nas  do 



Edit Mode W Edit Mode, można zmieniać kształt i rozmiar sześcianu.
Teraz keidy jesteśmy w Edit Mode, mamy dostęp do 
pojedynczych  wierzchołków.  Wierzchołki  są 
oznaczone  jako  różowe  kropki  kiedy  nie  są 
zaznczone,  a  żółte  kiedy  są  zaznaczone. 
Wierzchołki są punktami kontrolnymi, które możesz 
łączyć tworząc brzegi i ścianki. Brzegi łączą dwa 
wierzchołki,  a  ścianki  łączą  trzy  lub  cztery 
wierzchołki. Jeśli wszystkie wierzchołki są żółte 
(zaznaczone),  naciśnij  AKEY  aby  odznaczyć 
wszystkie wierzchołki (AKEY przełącza między wybraniem wszystkiego 
a wybraniem niczego) Idź i kliknj prawy klawisz myszki nad jednym 
z  wierzchołków  a  powinienes  zobaczyć  jego  zmianę  na  żółty,co 
oznacza ,że jest zaznaczony (jeśli wszystko co widzisz to wielka 
niebieska kropa, zmień oś, w menu pivot (dwa pola na lewo od tego 
z  rączką ) na "Active Object" tak abyś widział teraz jedną 
kropkę zamiast strzałki). Spróbuj obrócić widok aby zobaczyć 
co się dzieje.
Przy  wybranym  wierzchołku,  naciśnij  GKEY  i  przesuń  myszkę  w 
obrębie; powinieneś zobaczyć zaznaczony wierzchołek. Pamiętaj ,że 
GKEY  pzowala  ci  uchwycić  i  przesuwać  zaznaczenie  .Wybierz  nowe 
miejsce dla wierzchołka i wciśnij lewy klawisz myszki, spację lub 
Enter aby przenieść wierzchołek do tego miejsca. Obróć widok wokół 
i zobacz niebywały wpływ tej małej zmiany.

Szybkie renderowanie
Zachowaj otwarty ten plik z poprzedniej części,ponieważ będziemy 
go używać tutaj.

Po  stworzeniu  swojego  pierwszego  modelu 
,zapewne zechcesz go renderować. Renderowanie 
jest szybkie i łatwe. Wróć do trybu obiektu 
(TAB) i naciśnij F12!.
Możesz  również  kliknąć  w  menu  'Render  -> 
Render Current Frame'

Renderowanie jest to tworzenie obrazu z punktu widzenia kamery, 
boirąc  pod  uwagę  wpływ  środowiksa  na  scenę,  i  generując 
relaistyczny  obraz  na  podstawie  ustawień.  To  pierwsze 
rendereowanie zakończy się szybko, ale odkryjesz ,ze sceny 3D są 
bardziej  złożone  i  renderowanie  może  trwać  długi  czas.  Jeśli 
będziesz  chciał  zapisać  swoją  pracę,  powyżej  okna  3D  Viewport 
wybierz File -> Save image.. lub po prostu naciśnij F3. Pojawi się 
menu z listą katalogów; górna linai tekstu oznacza katalog a w 
niższej  wpisz  nazwę  obrazka,  np.  "obrazek.jpg"  =  Blender  nie 
dodaje automatycznie rozszerzenia .jpg, jeśli go pominiesz



Modelowanie siatkowe
Modelowanie siatkowe jest najpopularnijeszym typem modelowania w 
Blenderze. To ćwiczenie pomoże wyjaśnić modelowanie siatkowe

1. Weź kawałek papieru i ołówek
2. Narysuj trzy kropki oddalone od siebie nie więćej niż 2.5 cm, 

w przyblizeniu w kształcei trójkąta , na śrosku kartki
3. Każda z tych kropek nazywa się wierzchołkiem.
4. Połącz  teraz  dwie  kropki  odcinkiem  linii.  Odcinek  ten 

nazwyamy brzegiem
5. Narysuj dwa pozostałe brzefi tak aby trzy wierzchołki zostały 

połączone.  Powinieneś  teraz  mieć  trójkąt  narysowany  na 
papierze. Wypełnij trójkąt. Nazywa się to ścianą

6. Teraz narysuj inny wierzchołek (kropkę) na papierze. Połącz 
ją z dwoma wierzchołkami poprzednio narysowanymi. Masz inny 
trójkąt. Wypełnij go tworząc inną ścianę.

Możesz sobie wyobrazić taki sam rodzaj działalności w przestrzeni 
3D?  Szczególnie  modelowanie  siatkowe  jest  do  tego.  Możesz 
wypełniać pakier innymi wierzchołkami, brzegami i ściankami jeśli 
chcesz.  Możesz  chcieć  wypróbować  i  stworzyć  coś  ciekawego  z 
trójkątów. Kiedy tworzysz swoje modele pamiętaj ,że chodzi ot oaby 
mieć  brzegi  i  wierzchołki  aby  mieć  kontrolę  na  punktami  w 
przestrzeni 3D dla ścianek. Kiedy scena jest rendereowana, tylko 
ścianki będą widoczne. Żadne brzegi lub wierzchołki nie połączone 
ze ścianką nie pojawią się.

Modelowanie prostego ludzika
Jedną z rzeczy jaką możesz chcieć zrobić to jakiś ludzik. Wybierz 
File  ->  New.  Potwierdź  "Erase  All?".  Kliknij  na  akceptację. 
Powinieneś  mieć  domyślny  początkowy  sześcian.  Zaznacz  sześcian 
prawym  klawisze  myszki.  Naciśnij  NUM1  aby  przejść  na  przód 
podglądu Teraz jesteś w Object Mode. Naciśnij TAB aby wejść w Edit 
Mode

Wybory



Kiedy  jesteś  w  Edit  Mode,  musisz  wybrać  najlepsze  cztery 
wierzchołki. Obrzek po prawej pokazuje  obrócony widok z poprawnie 
wybranymi  wierzchołkami.  Wypróbuj  wszystkie  z  pięciu  metod 
zrobienia tego:
Uwaga:  Przed  rozpoczęciem  ,musisz 
obrócić swój widok, tak abyś widział 
wszystkie wierzchołki. Upewnij się też 
czy nie został wybrany przycisk :Limit 
Selection to Visible" (przycisk prawej 
ikony nagłówka 3D View w Solid Mode)

1.Wybór pola.To narzędzie tworzy pole, 
któremu  można  zmieniać  rozmiar,  aby 
wybrać  cztery  najlepsze  wierzchołki. 
Naciśnij BKEY aby aktywować narzędzie 
Border Select. Teraz kiedy klikniemy i przytrzymamay lewy klawisz 
myszki i przesuniemy kursor, pojawi się wybrane obramowanie. Kiedy 
puścisz przycisk myszki, wierzchołk znajdujące się wewnątrz niego 
zostaną  wybrane.  Wybierz  cztery  najlepsze  wierzchołki.  Jeśli 
popełnisz błąd, zacznij na nowo po kliknięciu AKEY dla odznaczenia 
wybranych wierzchołków. Upewnij się ,że wszystkie wierzchołki są 
odznaczone  (różowe,  ie  żółte)  przed  skorzystaniem  z  kolejnej 
metody

Klawisz A – przełącza między zaznaczaniem a odznaczaniem
Klawisz B – aktywuje narzędzie Box Select

2.Wybór  koła.Naciśnij  dwukrotne  BKEY  aby  aktywować  narzędzie 
Circle Border Select. Koło pojawi się wokół kursora myszki, mozesz 
zmieniać  rozmiar  koła  przez  przewijanie  środkowego  przycisku 
myszki.  Innym  sposobem  zmiany  rozmiaru  koła  jest  naciśnięcie 
klawiszy NUM+ lub NUM- na klawiaturze numerycznej. Możesz zazaczyć 
wierzchołki  przez  przesunięcie  kołła  nad  nie,  przytrzmać  leway 
klawisz  myszki  i  przeciągnąć  myszką.  Narzędzie  Circle  Border 
Select będzie aktywne dopóki naciskasz prawy klawisz myszki lub 
spację. Naciśnij AKEY dla odznaczenia wierzchołków przed kolejną 
metodą.

3.Wybór Lassa.Jak każdy program graficzny, Blender 3D am narzędzie 
Lasso Select .Przytrzymaj CTRL + lewy klawisz myszki i spróbuj 
narysować koło wokół czterech wierzchołków jakie chcesz zaznaczyć 
kursorem. Puść lewy klawisz myszki keisy skończysz. Naciśnij AKEy 
dla odznaczenia wierzchołków przed wypróbowaniem kolejnej metody

4.Wybór  jeden  za  drugim.Możesz  również  zaznaczyć  cztery 
wierzchołki jeden po drugim. Wybierz pierwszy wierzchołek na górze 
sześcianu prawym klawiszem yszki. Zazancza dodatkowe wierzchołki 
przytrzymując SHIFT podczas naciskania prawego klawisza myszki.

5.Wybór  ścianki.Kliknij  na  "Face  select  mode"  (Wygląda  jak 
trójkąt)  i  zaznacz  ściankę  sześcianu  prawym  klawiszem  myszki. 
Przełącz teraz na "Vertex select mode" (wygląda jak 4 kropki w 



formacji  diamentu/.  Jak  widać  wszystkie  cztery  wierzcołki 
formujące ściankę są zaznaczone

Wytłaczanie
Przywróć przedni widok naciskając klawisz NUM1 
Przy poprawnych czterech wierzchołkach, naciśnij klawisz E
Pojawi się menu;wybierz Region (jeśli 
Blender jest w stanie, w którym można 
wybrać  tylko  "Only  Edges"  lub  "Only 
Vertices",  nie  wybierzesz  czterech 
wierzchołków,  ktore  tworzą  ściankę). 
Potem  przesuń  myszkę  aby  zobaczyć 
cztery  NOWE  wierzchołki  dołączone  do 
tych  czterech  wybranych  wcześniej 
(możesz  przesuwać  je  wokół  myszką  i 
przeciągać  w  miesjca  lewym  klawiszem 
myszki,  spacją  lub  enterem).  EKEY 
"wytłacza" te wierzchołki. Jest to jedno z najczęściej stosowanych 
narzędzi  do  modelowania.  Jest  więcej  niż  prawdopodobne  ,że 
wyciśniesz wierzchołki w niewłaściwych miejscach. Kliknij Ctrl+ Z 
aby cofnąć ostatnią edycję. Możesz również nacisnąć U aby cofnąć 
ostatnią edycję. Powinieneś zobaczyć tylko oryginalny sześucian z 
wybranymi  czterema  wierzchołkami.  Przy  wybranych  czterech 
wierzchołkach  ponownie  naciśnij  klawisz  E.  Wybierz  Region.  Tym 
razem,kiedy ruszasz wytłoczone wierzchołki wokół, przytrzymaj CTRL 
a zobaczysz ,że będą się poruszać tylko do niektórych miejsc.To 
się  nazywa  "przystawaniem"  .Wierzchołki  "przystają"  do  wartości 
określonego  stopnia.  Ustawiamy  wierzchołki  w  odpowiednim 
miejscu,tak  ,że  wyglądają  jak  dwa  sześciany  tej  samej 
wielkości,jeden  nad  drugim.  Nowe  wytłoczone  wierzchołki  powinny 
być jeszcze zaznaczone. Wciśnij EKEY i wybierz Region ponownie, 
użyj ponownie CTRL aby kontrolować umieszczanie wierzchołków. Zrób 
to ponownie. Rób to dopóki nie będziesz miał pięciu pudełek o 
równych rozmiarach na górze jednego nad drugim. I oto mamy prostą 
nogę.
Wciśnij ponownie AKEY dla odznaczenia 
bieżących  wierzchołków.  Wybierz  dwa 
wierzchołki w prawym górnym rogu nogi. 
Ponownie  musisz  obrócić  trochę  widok 
środkowym  klawiszem  myszki  aby  móc 
widzieć wszystkie wierzchołki. Wybierz 
dwa lub więcej wierzchołków, naciśnij 
prawy  klawisz  myszki  dla  pierwszego 
wierzchołka.  Potem  naciśnij  SHIFT  i 
przytrzymaj go. Po wybraniu tych dwóch 
wierzchołków, zaznacz dwa wierzchołki, 
które  są  bezpośrednio  poniżej  ich. 
Powinieneś teraz mieć cztery zaznaczone wierzchołki. Naciśnij EKEY 



, wybierz Region i przytrzymaj CTRL dla ustawienia ich w miejscu, 
tak ,żę pole jest tej samej wielkości, jak pozostałe. Zrób to 
jeszcze raz. Teraz masz lewą nogę i połączenie między nogami

Aby  stworzyć  prawą  nogę,  naciśnij  AKEY  dla 
odzanczenia  wszystkich  wierzchołków.  Wybierz 
cztery  wierzchołki,  które  będą  potrzebne  do 
wytłaczania  w  dół,  w  celu  stworzenia  prawej 
nogi.Tłoczymy je w ten sam sposób. Zró to kilka 
razy aż prawa noga będzi wyglądała jak lewa

Teraz  czas  na  tors!Naciśnij  AKEY  aby  wyzerować 
zaznaczenia, przechodząc na przód widoku z NUM1, wybierz 
cztery wierzchołki na górze pola łączącego dwie nogi. 
Alternatywnie może będzie łatwiej zmienić "Face select 
mode" i zaznacz górną ściankę pola prawym klawiszem . 
Zauważysz  ,że  w  tym  przypadku  naciśnięcie  EKEY 
automatycznie wybierze "Region" jako metodę wytłaczania 
od wybranej ścianki, a nie tylko jej wierzchołków. Takl 
czy inaczej, wytłocz pole połączenia pięć razy w ten sam 
sposób jak to robiliśmy

Mamy  zamiar  stworzyć  ramiona  po  prawej  i 
lewej  stronie.  Przejdź  na  przód  widoku, 
wyczyść  zaznaczenie,  wybierz  cztery 
wierzchołki po lewej stronie torsu, a nie 
górne dwa, ale cztery bezpośrednio poniżej 
dwóch górnych. Wytłaczamy pięć razy.
Teraz tworzymy prawę ramię w ten sam sposób. 
Przełącz  do  Solid  Mode  używając  ZKEY  i 
sprawdź  czy  wszystko  jest  OK.  Łatwo  jest 
poprawić model jeśli zgubiłeś jakąś ściankę. 
Aby stworzyćściankę z czterech wierzchołków, 
wybierz wierzchołki i naciśnij FKEY. Alternatywnie wybierz z Mesh 
Menu Viewport -> Make Edge/Face

Teraz  musimy  dodać  głowę.  Można  zauważyć  celownik 
unoszący się w przestrzeni 3D. Jest on nazywany kursorem 3D. 
Umieśćjkursor  3D  lewym  klawiszem  myszki.  Problemem  jest 

dokładne  jego  umieszczenie.  Kliknij  lewym  klawiszem  myszki  na 
górze szyi aby spróbować wstawić tam kursor 3D. Potem obróć widok 
i zobaczysz gdzie tym razem kończy się kursor 3D. Czy jest tam 
gdzie powinien być? Zazwyczaj nie jest! Ale czasami jeśli kamera 
kątowa  jest  względnie  poprawna  możesz  podejść  bardzo  blisko  i 
umieścić we właściwym miejscu.!Aby umieścić kursor 3D we właściwym 
miejscu, musisz wstawićgo w odpowiednim miejscu, w dwóch różnych 
podglądach. Przejdź na przód podglądu NUM1. Użyj lewego klawisza 
myszki aby ustawić kursor na górze szyi. Potem naciśnij SHIFT_ 
klawisz S dla menu Przystawania i wybierz Cursor -> Griod. Kursor 



przystanie  do  siatki.  Jest  to  nieocenione  narzędzie  kiedy 
pracujemy w kursorem 3D. Następnie , przejdź do widoku z NUM3. 
Użyj ponownie lewego klawisza myszki dla wstawienia kursora 3D na 
górze szyi i przystaw go do szyi. Teraz obróć widok wokół i zobacz 
że kursor 3D jest dokładnie na górze szyi. Dobra robota!

Masz zamiar upuścić głowę na górę szyi. Z 
myszką nad 3D Viewport naciśnij spację. Z 
menu jakie się pojawi wybierz Add -> Mesh 
->Icosphere. Wybierz dwa podregiony. Teraz 
zobaczysz  kulę  wierzchołków  dodanych  do 
modelu w miesjcu umieszczenia kursora 3D.

*  Kiedy  jesteś  w  Edit  Mode,  dodtkowo 
czasami dodajemy wierzchołki i ścianki do 
edytowanego obiektu. Kiedy jesteś w Object 
Mode,  dodatkowo  czasami  tworzymy  nowy 
obiekt  z  oddzielnych  wierzchołków  i 
ścianek  .  Możesz  odnieść  wrażenie  ,że 
głowa jest trochę małą. Przejdźmy na przód 
widoku NUM1 i naciśnij GKEY aby przesunąć trochę głowę z ramion 
(naciśnij ZKEY przed przeciągnięciem aby przełączyć się na osi z – 
tak aby głowa poruszała się tylko na osi z).Możesz również zmienić 
roziar głowy klawiszem S (S jak "skaluj"). Naciśnij ZKEY a pojawi 
się  ścianka  z  szarego  materiału.  Użycie  ZKEy  przełącza  między 
różnymi trybami rysowania.

Uszegóławianie Ludzika I
Podpowierzchnia
Powinieneś mieć wyświeltony "Editing Panel" w "Button Windows". 
Jeśli nie, kliknij przycisk "Editing" na rysunku poniżej lub F9 
aby

wyświetlić Panel Edycyjny. Zauważ ,żę "Editing Panel" różni się od 
"edit mode"; nie przejmuj się tym. W zależności od trybu ("edit 
mode" lub "object mode") "Editing Panel" będzie wyświetlał różne 
zakładki.  Naciśnij  TAB  aby  zobaczyć  jak  panel  się  zmienia  w 
zależności od trybu. Najpierw wybierz model. Mamy zamiar włączyć 
podpowierzchnie , lub Subsurf. Aby włączyć Subsurf musisz przejść 
do "Button Windows" -> "Editing Panel"(F9) -> 
subpanel  "Modifiers"  ->  klikknij  "Add 
Modifier"  ->  "Subsurf"  z  listy.  Powinieneś 
bezpośrednio  zobaczyć  zmiany  w  modelu, 
bardziej  zaokrąglony,  mniej  kanciasty.Nowe 
opcje  dla  "Subsurf"  są  teraz  pokazane  w 
subpanelu Modifiers. Możesz również  wykonać 
to działanie przez naciśnięci SHIFT – klawisz O 
w  trybie  obiektu.  Zawuaż  ,że  subpanel 
"Modifiers"  będzie  wyświetlany  w  obu  trybach,  "edit  mode"  lub 
"object mode".
Co się satło? Każda ścianka została podzielona na cztery mniejsze 



ścianki, które są stopniowo kątowane, co pozwoliło na złagodzenie 
ostrych  brzegów  modelu  tam  gdzie  ścianki  stykają  się  ze  sobą. 
Kliknij pasek oznaczony przez "Levels" i zmień wartość na "2". aby 
wpisać wartośćna pasku możesz :

• kliknąć na lewej lub prawej strzałce po obu stronach paska 
dla doania lb odjęcia jednostki

• kliknij na środku paska i wpisz wartość z kalwiatury.
• Przytrzymaj lewy klawisz myszki i przesuń myszkę na lewą lub 

prawą stronę przy trzymaniu kurosrma nad liczbą

Model zmieni się ponownie ponieważ każda oryginalna ścianka jest 
teraz  dzielona  przez  16  .Jeśli  zmienisz  wartość  na  '3'  każda 
płaszczyzna będzie dzielona na szesnaście mniejszysz płaszczyzn, 
ale  nie  rób  tego,  chyba  ,że  masz  komputer,  który  na  pewno  to 
obsłuży. Zwróć uwagę na pracę podziału wtórnego z bazą 4 tj Level 
1 daje 41 = 4 dzielenia; Level 2 42 = 16 dzieleń; Level n 4n 

dzieleń.Zwróć  uwagę  na  inny  pasek  oznaczony  "Render  Levels" 
poniżej paska "Level" .Kontroluje on jak wiele dzieleń wtórnych 
wykonuje  się  w  czasie  renderowania,  a  wartość  będzie  zmieniana 
obsługując  liczbę  dzieleń  wtórnych  podczas  pracy  w  Blenderze. 
Przed dalsządrogą, ustawimy pierwszy podział wtóny na 2 a podział 
wtórny czasu renderowania na 3. Modyfikatory są definiowane jako 
stosowanie "procesu lub algorymtu" na obiektach.Mogą być stosowane 
interatkywanie  i  niedestrukcyjnie  w  niemal  każdym  celu  jaki 
wybiera użytkownik. Taka funkcjonalność jest częśto określana jako 
"stos modyfikatorów" i znajduje sięw kilku innych apliakcjacg 3D. 
x w prawym górnym rogu modyfikatora subsurf usuwa modyfikator ze 
stosu  modyfikatorów  (modyfikatora  subserf  nie  można   cofnąć 
typowym  poleceniem  Cofnij).  Strzałki  po  lewej  stronie  x  będzie 
przesuwać modyfikator (i jego efekty) wyżej lub niżej  na stosie 
modyfikatorów.  Przycisk  Optimal  Draw  ususwa  dodadtkowe  linie 
wyświetlane,wynikające   z  posiadania  dodatkowej  geometrii.  Ten 
przycisk  jest  szczególnie  użytecznym  dla  wyjaśniania  i 
przyspieszania  wyświetlania  gęsto  podzielonych  oczek.  Pusty 
okrągły przycisk na górze panelu Modifiers, tylko z lewej strony 
strzałek  w  dół  i  w  górę,  stosuje  się  do  modyfikowania  edycji 
klatki. Naciśnij ten przcycisk aby usunąć przseźroczystość, pola 
kaltki, więć mozna edytować gładkie siatki.

Wygładzanie powierzchni
Podpowierzchnie  robią  dobrą  robotę  przy  wygładzaniu  obiektów  i 
tworzeniu  dobrych  krzywych  powierzchni.  Jednak,  nawet  z 
podpowierzchniami,  model  nie  pojawia  się  całkowicie  wygładzony; 
pojawią się nawet pomarszczone. W Edit Mode, naciśnij AKEY raz lub 
dwa razy tak aby wszystkie wierzchołki były zaznaczone (jeśli nie 
jesteś trybie Edit Mode, pamiętaj o zaznaczeniu twojego ludzika i 
naciśnięciu TAB) Znajdź przycisk który mówi "Set Smooth" (dolny 
lewy przycisk wewnątrz subpanelu "Links and Materials" w panelu 
Editing [F9]) i kliknij go



Zobaczysz  wygładzone  ostre  krawędzie,  gdzie 
ścianki były przed tem dotykane. Obok ,znajduje 
się przycisk oznaczony "Set Solid". Kliknij go 
również. Zobaczysz swojego ludzika. Ludzik jest 
lepiej  wygładzony,  więc  kliknij  ponownie 
przycisk "Set Smooth"

Uszegóławianie Ludzika II
Tryby wyboru
Do  tego  miejsca  wybieraliśmy 
wierzchołki  i  manipulowaliśmy 
nimi.Na  początku  wybieraliśmy 
ścianki. Faktycznie są trzy tryby 
wyboru:  wierzchołki,  brzegi  i 
ścianki. Upewnij się ,że jesteś w 
Edit Mode (TAB) i Solid Mode (ZKEY). Naciśnij CTRL-TAB. Pojawi 
sięmenu  gdzie  możesz  wybrać  Vertices,  Edges  lub  Faces.  Wybierz 
Edges. Te trzy tryby wyboru mogą być również wybrane z przycisków 
linii stanu na powyższym rysunku. Ważne jest aby zapamiętać ,że 
czy jesteś przy wierzchołku, brzegu czy ściance, każda manipulacja 
lub ruch twoim wyborem spowoduje ,że powiązane wierzchołki, brzegi 
czy  ścianki  również  zostaną  przesunięte.  Jest  tak  poneważ  nie 
można oddzielić ścianek od brzegów czy brzegów od wierzchołków.

Skalowanie z ograniczeniem osi
Chcemy  umieścić  kursor  3D  między  biodrami  ludzika,  potem  użyć 
kursora  do  skalowania  .Jeśli  twój  ludzik  jest  w  trybie 
szkieletowym  3D  Viewport, 
naciśnij ZKEY aby pojawił się 
trwały.  Upewnij  się  ,że 
odznaczyłeś  wszystko  AKEY. 
Zaznacz  oba  brzegi  tuż  nad 
biodrami nazego ludzika, gdzie 
nogi  łączą  się  z  torsem 
(wybierz tryb wyboru brzegu i 
kliknij  prawym  klawiszem 
myszki  na  jednym  z  brzegów, 
potem  SHIFT  –  prawy  klawisz 
myszki  na  drugim)  Możemy 
musieć  wyłączyć  "Limit 
selection to visible" aby to 
osiągnąć. Teraz naciśnij SHIFT + 
SKEY  i  wybierz  Cursor  - 
>Selection.  Kursor  3D  pojawi 
się  między  dwoma  biodrami 



(precyzyjniej kursor przesunie się w to samo miejsce co zaznaczony 
kursor)

Teraz odznaczamy biodra i zaznaczamy oba brzegi na dolnej części 
każdego ramienia gdzie łączą się z torsem (pachy, brzegi biegną od 
przodu do tyłu) Upewnij się ,że masz indywidualnie zaznaczone ba 
ramiona.(Możesz nacisnąć środkowy klawisz myszki aby obrócić widok 
dla łatwiejszego zaznaczenia brzegów) Brzeg świeci żółtwaym złotem 
po wybraniu
Domyślnie, kiedy edytujemy w Solid Mode, 
wierzcgołki, brzegi i ścianki są cofnięte 
do  tyłu  modelu  i  nie  są  widaoczne  lub 
zaznaczalne.  Można  to  przełączyć  przez 
kliknięcie  przycisku "Limit  selection to 
visible" umieszczonego w nagłówku 3D 
Viewport na  prawo  od  wyboru  trybu 
Vertex,Edge i Face

Przy  wybranych  dwóch  brzegach,  naciśnij  SKEY  dla  skalowania. 
Podczas skalowania , naciśnij CTRL dla równomiernego skalowania w 
odstępach jednej dziesiętnej (0.1) Skaluj dopóki nie będzie 3 500 
w nagłówku 3D Viewport dla Size X,Size Y i Size Z.
Mając kursor 3D w różnych miejscach, drastycznie się zmienia to co 



dzieje się kiedy skalujesz zaznaczone brzegi.

Naciśnij NUM1 aby przejść na przód widoku.Spójrz w 
lewy dolny róg 3D Viewport, powyżej nagłówka. Zobaczysz 
tam mały symbol z X i Z. W przestrzeni 3D, są trzy 
osie, oś X, oś Y i oś Z .W tym widoku, oś Z to góra 
dół, oś X to lewo prawo. Oś Y wychodzi z prawej strony 
ekranu w twoją głowę. Cóż , w rzeczywistości kiesrunek 

osi Y jest w na ekranie ale wzdłuż tej samej linii.

Naciśnij NUM3 aby przejść dowidoku bocznego. Teraz widać ,że 
oś Z jest jeszcze góra i dół a oś Y jest teraz w lewo i w 

prawo,podczas gdy oś X wychodz w kierunku twojej głowy.

Ważne do odnotowania jest to ,że nie tylko są glonalne osie XYZ, 
ale każdy obiekt pojedynczy ma swoje własne osie XYZ. Model klatki 
piersiowej jest zbyt duży dla osi Y, więc mamy zamiar zeskalować 
ją  w  dół  wzdłuż  osi  Y  (Powinieneś  mieć  zaznaczone 
"pachy").Naciśnij SKEY dla skalowania, a potem YKEY dla wymuszenia 
zmian osi Y. Zauważ ,że po przesunięciu myszką w obrębie, wartości 
SizeX i SizeZ pozostaną 1.000 natomiast wartość SizeY się zmieni. 
Wyskaluj w dół o 0.600 na osi Y. Zwróć uwagę ,że kiedy chodzi o 
skalowanie w Blenderze, 1.000 oznacza 100%, .600 oznacza 60% itd. 
Możesz wymusić skalowanie osi X i Z przez naciśnięcie XKEY i ZKEY. 
Naciśnij SKEY dla skalowania a potem naciśnij SHIFT + YKEY dla 
zablokowania globalnej osi Y. Teraz skalujesz tylko według dwóch 
osi,  ale  nie  osi  y.  To  działa  dla  wszystkich  trzech  osi.  Oto 
przykład figury mężczyzny



Modelowanie ramion
Kiedy mamy już kształt torsu, możemy przejść do ramion. Należy 
pamiętać ,że tak jak można ograniczyć skalowanie do osi X,Y lub Z 
przez naciśnięcie XKEY, YKEY i ZKEY, można również ograniczyć ruch 
do osi. Naciśnij GKEY a następnie naciśnij właściwy klawisz dla 
osi.  Podczas  pracy  przy  ramionach,  należy  korzystać  z  róóżnych 
kątów  widzenia  czy  wszystko  jest  w  porządku  (środkowy  klawisz 
myszki obórt, NUM1 przód, NUM3 widok z boku, NUM7 widok z góry). 
Używamy CTRL + klawisz Z dla cofania operacji.

Zaczniemy  od  podniesienia  jego  rąk.  Najpierw  upewnij  się  ,że 
jesteś w Edit Mode; jeśli nie wybierz rysunek i naciśnij TAB. 
Upewnij  się  ,że  jesteś  w  Vertex  Select  Mode  (CTRL-TAB).  Przed 
rozpoczęciem,  odznacz  przycisk  "Optimal"  aby  zrobić  ramiona 
ponownie w sześciany, co można zmienić z powrotem po zakończeniu.

Teraz,  zaznacz  8  wierzchołków  na  ramieniu,które  są  najbardziej 
oddalone od tułowia (upewnij się , że odznaczyłeś pachy lub inne 



wcześniej  modyfikowane)  i  naciśnij  XKEY,naciśnij  "Vertices"  w 
menu.Pojawią się pola

Zaznacz  cztery  wierzchołki  na  końccu 
"pola"  (przez  naciśnięcie  BKEY  i 
przeciąganiepolawoków  4  wierzchołków 
sześcianu)  i  wytłoczyć  w  góę  trzy  razy 
prze naciskanie EKEY i CTRL dla stworzenia 
trzech sześcianów tego samego kształtu

Teraz  naprawiamy  pustyłokieć.  Wystarczy 
wybrać  cztery  wierzchołki  na  dziurze, 
naciśnij SPACE -"Edit" – "Faces" i w końcu 
wybierz  opcję  o  nazwie"Make  Edge/Face" 
(Stworzenie  ścianki/brzegu  może  być 
zrobione przez naciśnięcie FKEY,ale inne 
sposoby  dają  lepsze  wrażenie)  Zauważ,żę 
dziura zakryta jest ścianką.

Teraz kliknij przycisk "Set Smooth" aby 
wygładzić ściankę

Zrobimy to samo z drugiej strony. Upewnij 
się,że  odznaczyłeś  wszystkie  wierzchołki  z 
drugiego  ramienia  przez  naciśnięcie  AKEY. 
Ważny  jest  kolejny  krok  w  tym  samym 
porządku; zrobienie tego możę dać w wyniku 
ramiona o różnych długościach.

Modelowanie nóg
Teraz  czas  rozpocząć  pracę  nad  nogami  Podczas  prac  nad 
nogami,spróbujemy  opcji  menu  ,które  pojawiają  się  podczas 
naciśnięcia  WKEY.Użyjemy  również  innych  trybów  wybierania  przez 
naciśnięcie CTRL+TAB
Najpierw  przełączamy  do  Face  Select  Mode.  Naciśnij  CTRL+TAB  i 
wybieramy Ścianki. Upewnij się również wybrałeś Limit Selection to 
Visible , w przeciwnym razie możesz wybrać nie tę część nogi jaką 
chcesz. Dla wybrania dwóch dolnych ścianek stóp (podeszwy stóp) 



kliknij prawym klawiszem myszki i przytrzymaj klawisz Shift kiedy 
wybierasz  drugą.  Każda  ścianka  składa  się  z  małych  kwadratów 
oznaczających  ściankę  centralną  która  zmienia  się  na  żółtą  jak 
również zarys, po zaznaczeniu

Następnie naciśnij WKEY , któy spowoduje pojawienie się podmenu 
'Specials'. Wybierz polecenie 'Subdivide'

To  polecenie  dzieli  ściankę  na  czteyr  mniejsze  ,  wszystkie  o 
równych  rozmiarach.w  kolejnym  kroku  musimy  przełączyć  do  Edge 
Select  Mode  przez  naciśnięcie  CTRL+TAB.  Wybierz  dwa  dolne  , 
przednie brzegi na każej nodze, które składają się na końcówkę 
stopy.



Przełącz  do  widoku  strony  NUM3  i  naciśnięcie  GKEY.  Teraz 
przesuwamy wybrane brzegi od nogi tak daleko jak chcesz.Naciśnij 
środkowy klawisz myszki dla ruchu ortogonalnego

Gratulacje , teraz mamy nogi



Modelowanie głowy
Kiedy  mamy  zaakceptowany  kształt  nóg,  powinniśmy  zrobić  coś  z 
głową.

• Naciśnij  AKEY  aby  wyczyścić 
swoje wybory, przesuń kursor nad 
głowę

• Przy  zaznaczonej  całej  głowie, 
naciśnij  SKEY  i  wyskaluj  ą 
według  osi  Z  aby  nabrała 
lepszego kształtu. Myślę ,że 1.5 
wystarczy.  Pamiętaj  ,że  musisz 
nacisnąć  ZKEY  dla  ograniczenia 
skalowania tylko do osi Z. Jest 
to  pomocne  ograniczenie  osi, 
które pozwala na skalowanie dla 
uzyskania ładnego kształtu.

• Po  wydłużeniu  głowy,  może  się 
okazać,że jest zbyt niska.Aby rozwiązać ten problem,naciśnij 
GKEY(aby przesunąć głowę) i ZKEY(aby ograniczyć ruch do osi 
Z). Pobaw się nimi trochę aby osiągnąć pożądany efekt.

Stworzenie prostego kapelusza
Dodawanie obiektu

Pierwszym krokiem jest edycja prostego koła

Naciśnuj  NUM3  aby  uzyskać  boczny  widoki  modelu. 
Panoramuj widok SHIFT-środkowy klawisz myszki, dopóki 
nie  będziesz  miał  dobrej  odległości  powyżej  głowy 
ludzika.  Mamy  zamiar  dodać  kapelusz  jako  oddzielny 
objekt, więc jeślli jesteś w Edit Mode, naciśnij TAB 
aby  przejść  do  Object  Mode.  Kliknij  lewy  klawisz 



myszki na śrdoku widoku aby umieścić kursor 3D (możesz użyć SHIFT-
SKEY  potem  Cusros->Grid  dla  zatrzaśnięcia  kursora  na  siatce  po 
umieszczeniu), potem zrób SPACE > Add > Mesh z 12 wierzchołkami. 
Po dodaniu koła, automatycznie zostaniesz umieszczony w Edit Mode. 
Końcowy widok będzie taki jak na rysunku.

Usuwanie zaznaczenia
Najpierw upewnij się ,że jesteś w Vertex select mode (CTRL-TAB), 
potem odznacz każdy wierzchołek przez naciśnięcie AKEY. Wszystkie 
wierzchołki powinny być po odanczeniu różowe.

Przełącz do Edge select mode (CTRL-TAB). Teraz 
koło powinno być czarne.
Teraz  zaznacz  trzy  brzegi  jak  pokazano  na 
rysunku. Usuń te trzy brzegi przez naciśnięcie 
XKEY -> Edges

Tworzenie profilu kapelusza
Teraz przełącz z powrotem do Vertex 
select  mode  (CTRL+TAB)  i  spóbuj 
stworzyć linię podobną do tej obok. 
Aby to zrobić, użyj:

• AKEY  dla  wybrania/odznaczenia 
wszystkich wierzchołków

• Prawym  klawiszem  myszki 
zaznacz/odznacz wierzchołek

• GKEY przesuwa zaznaczenie
• CTRL przesuwa regularne przedziały

Wyplatanie kapelusza
Zaznacza końcowy wierzchołek w prawym górnym rogu. Przesuń kursor 
3D  na  koniec  linii,jak  pokazano  na  powyższym  rysunku.  Upewnij 
się ,że kursor 3D pojawił sie na końcu linii kiedy zmieniasz punkt 
podglądu. Alternatywnie możesz wybrać ostatni wierzchołek w linii, 
naciśnij  SHIFT-SKEY  dla  wywołaniamenu  i  wybierz  Cursor  -> 
Selection.  To  spowoduje  ,że  kursor  ustawi  się  dokładnie  nad 
wybranym wierzchołkiem



Teraz użyjemy polecenia spin. Zmień punkt podglądu NUM7, użyj AKEY 
raz lub dwukrotnie dla wybrania wszystkich wierzchołków, i kliknij 
na  przycisk  Editing  (F9).  W  panelu  Mesh  Toolsw  w  oknie 
przycisków ,które również zawiera panel jakiego użyliśmy wcześniej 
do wygładzania ludzika, pod przyciskami Screw, Spin i Spin Dup, 
usatw stopień obrotu (Degr:) na 360, Stes na 12 i Turns na 1. 
Potem naciśnij Spin i kliknij na 3d Viewport. Jeśli masz otwarte 
więcej niż jedno 3D Window, kursor może zmienić się na "?", w tym 
przypadku kliknij na oknie w jakim chcesz wykonać obrót. Zobacz co 
się stanie.
Co się stało? Blender wziął krzywą i obórcił o 360o wokół kursora 
3D, tworząc powierzchnię.

Końcowe poprawki
Odznacz wszystko AKEY, przejdź 
do widoku górnego z NUM7. Użyj 
Edge  select  mode  (CTRL+TAB), 
potem  kliknij  na  cztery 
przednie  brzego  kapelusza 
prawym  klawiszem  myszki  (za 
pierwszym razem) i Shift +prawy 
klawisz myszki (dla kolejnych) 
aby  je  zaznaczyć.  Przejdź  do 
widoku  z  przodu  NUM1  (NUM7). 
Naciśnij  EKEY->Region  dla 
wybrzuszenia  brzegów,  i 
przeciągnij  je  w  dół.Możesz 
nacisnąć  ZKEY(YKEY)  dla  ograniczenia  do  wytłoczenia  w  jednym 
kierunku. Teraz czas na powierzchnię. W przyciskach Editing pod 
panelem Mesh, kliknij SubSurf i ustaw Subdiv na 2 lub 3. Jeśli 
używasz  nowszej  wersji  Blendera,  możesz  musieć  przejść  do 
Modifiers->Add  Modifier  ->Subsurf.  Obróc  widok  wokół  a 
zoabczysz  ,że  kapelusz  jest  "podzielony  na  szwach".  Z  powodu 
podziału jaki wybraliśmy dla obrotu, jest kilka par wierzchołków, 
które współdzielą dokładnie to samo miejsce w przestrzeni 3D. Aby 
poprawiś ten problem, w trybie edycji naciśnij  AKEY dla wybrania 
wszystkich wierzchołków a potem naciśnij WKEY -> Remove Doubles. 



Teraz  wszystkie  szwy  wyświetlają  się  poprawnie,  i  można  usunąć 
niepotrzebne nakładanie sięwierzhołków w siatce kapelusza.

Inny widok końcowego kapelusza

Wkładanie kapelusza
Po utworzniu kapelusza czas na zmianę obrotu, położenia i rozmiaru 
całego obiektu w przestrzeni 3D. Przełącz do Object Mode i wybierz 
kapelusz

Obrót
Najpierw  zmieniamy  obrót  obiektu.  Aby  zmienić  obrót  kapelusza, 
naciśnij RKEY. Teraz możesz przesunąć myszką aby zmienić rotację. 
Będzie  obracane  według  różnych  osi  zależnie  z  jakiego  punktu 
widzenia  go  obracamy.  Osie  rotacji  zawsze  jest  prostopadła  do 
twojego  punktu  widzenia,  więc  wygląda  tak  jak  obracanie  2 
wymiarowego  obrazu.  Naciśnij  prawy  klawisz  myszki  lub  ESC  aby 
przenieść  się  do  pierwotnej  rotacji.  Kiedy  naciśniesz  RKEY, 



wchodzisz w tryb obrotu, który może być modyfikowany przez dalsze 
klawisze. Na przykład, naciskacją YKEY po RKEY obracasz kapelusz 
po osi Y. Naciśnięcie ZKEY będzie obracać wokół osi Z to samo 
dotyczy osi X. Przez naciśnięcie Z,Y lub X tylko raz, obrócisz 
obiekt  w  stosunku  do  sceny.  Jeśli  jednak  naciśniesz  klawisz 
dwukrotnie,  obróci  się  w  stosunku  do  swojego  pierwotnego 
położenia.  Ważne  jest  ,że   kształt  będzie  się  obracał  wokół 
pierwotnego położenia, lub punktu środkowego, wskazywanego przez 
małą , niebieską kropkę, która jest tworzona ,kiedy tworzony jest 
kształt. Powinien być w centrum wierzchołków, ale jeśli tak nie 
jest, jest parę sposobów powrót do tego. Jeden, kiedy jesteś w 
trybie  edycji,  wybierz  wszystkie  wierzchołki  i  przesuńje  wokół 
punktu  środkowego.  Innym  sposobem  jest  użycie  lewego  klawisza 
myszki do wstawienia kursora tam gdzie chciałbyś punkt centralny, 
przejście do Object Mode i naciśnięcie przyciski "center cursor" w 
panelu edycyjnym (F9). Lub możesz nacisnąć SHIFT + SKEY, wybierz 
Selection -> Center.
Naciśnij NUM1 na klawiaturze numeryczne aby przejść do widoku z 
przodu.  Naciśnij  RKEY,  potem  ZKEY  i  przesuń  myszkę.  Obróci  to 
kapelusz  dokładnie  wokół  osi  Z.  Przytrzymaj  przycisk  CTRL  więc 
obróci się tylko 5 stopni i kliknij lewy klawisz myszki kiedy 
przyjdzie właściwa pozycja (Zrób tak z osiami X i Y ,jeśli zajdzie 
taka  potrzeba).ALternatywnie  możesz  kliknąć  lewym  przyciskiem 
myszki  i  przeciągnij  ruchem  okrężnym  wokół  obiektu,  aby 
"wyciągnąć" łuk. Da to ten sam efekt co naciśnięcie RKEY.

Położenie
Mając już właściwie obrócony kapelusz, będziemy chcieli przesunąć 
go  na  właściwą  pozycję.  Zrobimy  to  w  ten  sam  sposób  co 
przesunięcie pojedynczego punktu. Naciśnij GKEY i przesuń myszkę. 
Naciśnięci klawiszy X,Y lub Z będzie miało podobny efekt jak przy 
rotacji, ograniczając przesunięcie do osi X,Y lub Z. Naciśnięcie 
środkowego  klawisza  myszki  podczas  przesuwania  będzie  również 
ograniczało  ruch.  Naciśnięcie  prawego  klawisza  myszki  będzie 
resetowało  obiekt  do  jego  pierwotnego  położenia,  bez  dokonania 
zmian. Alternatywnie, możesz kliknąć i przeciągnąć lewym klawiszem 
myszki w linii prostej aby aktywować ruch obiektu. Jest to to samo 
co naciśnięcie GKEY.

Rozmiar
Można  zauważyć  ,że  kapelusz  jest  trochę  duży  jak  na  naszego 
ludzika.  Nie  ma  problemu,  zmienimy  jego  rozmiar.  Zrobimy  to 
naciskając  przycisk  SKEY,  dla  "rozmiar"  lub  "skala".  Możemy 
wyskalować  obiekt  wzdłuż  osi  X,Y  lub  Z  czyniąc  go  cieńszym, 
krótszym ,grubszym lub szerszym. Alternatywnie można kliknąć lewym 
klawiszem  myszki  i  przeciągać  tam  i  z  powrotem  obiekt  aby  go 
wyskalować. Zacznij od obiektu, przesuń myszkę trochę od niego a 
następnie przeciągnij z powrotem do obiektu rsyując linię i wróć 
nad niego. To tak samo jak naciskać SKEY
Należy pamiętać:



SKEY  dla rozmiaru
RKEY dla obrotu
GKEY dla przesunięcia

Wkładanie
Kiedy kapelusz jest na pozycji, chcemy go "nałożyć" Aby to zrobić, 
czynimy ludzika "rodzicem" kapelusza. Oznacza  to to ,że kiedy 
przesuwamy  kapelusz,  przesuwamy  tylko  kapelusz.  Jednak  kiedy 
ruszamy ludzika, przesuwamy ludzika I kapelusz. Zapisz swoją pracę
przed  wykonaniem  powyższego  ponieważ  program  może  się  zawiesić 
kiedy przypadkowo naciśniesz PKEY zamiast Ctrl+PKEY 
Upewnij  się  ,że  jesteś  w  trybie  Object  i  ,że  wybrany  mamy 
kapelusz. Przytrzymaj Shift i wybierz ludzika przez naciśnięcie 
prawego klawisza myszki. Zarówno ludzik jak i kapelusz powinni być 
teraz zaznaczeni. Przytrzymaj Ctrl i naciśnij PKEY i wybierz "make 
parent"  w  polu  potwierdzenia  aby  uczynić  ludzika  rodzicem  dla 
kapelusza.  Teraz  widzisz  linię  od  kapelusza  do  ludzika, 
wskazaującą  ,że  ludzik  jest  rodzicem  dla  kapelusza.  Jeśli 
przesuniemy  ludzika,  kapelusz  przesunie  się  razem  z  nim.  W 
przeciwnym  razie,  jeśli  przesuniesz  tylko  kapelusz,  ludzik 
pozostanie  w  miejscu.  Nie  zapomnij  zwrócić  uwagi  na  porządek 
zaznaczania.  Pierwszym  zaznaczonym  obiektem  staje  się  dzieckiem 
drugiego. Jeśli chcesz dodać kolor do osoby naciśnij F5. Zobaczysz 
podgląd  koloru  (powinien  być  szary)  po  lewej  stronie  tabeli 
kolorów,gdzie można wybrać dowolny kolor

KOPIEC KRETA
Po  skończeniu  ludzika,  zajmiemy  się  stworzeniem  kopca  kreta, 
używając kilku prostych narzędzi

Stworzenie prostej płaszczyzny
Pierwszym krokiem będzie stworzenie dużej 
płaszczyzny  ,  która  będzie  symulowała 
ziemię na której powstanie kopiec.

• Naciskamy  NUM7  aby  wejść  do 
podgladu.  Nasza  płaszczyzna  będzie 
płaska kiedy ją stworzymy

• Dodajemy płaszczyznę SPACEBAR -> Add 
->Mesh  ->  Plane.  To  będzie  nasze 
płótno.

• Wyskalujemy  płaszyczznę  do  15.  Najpierw  ustawiamy  myszkę 
blisko  środka  płaszczyzny  i  naciskamy  SKEY  i  przeciagamy 
kursor przyglądając sięliczbie w lewym dolnym rogu okna 3D. 
Przytrzymujemy CTRL aby przyrost był 0.1. Alternatywnie , aby 
podać dokładną  ilość naciskamy SKEY, potem NKEY dla wejścia 
liczobwego i wpisujemy 15, potem naciskamy Enter.

• Teraz  musimy  dodać  kilka  wierzchołków  W  oknie  przycisków 



upewnij się,że mamy otwarty przycisk Editing (lub naciśnij 
F9). Pod Mesh Tools naciśnij 4 razy Subdivide. Alterantywnie 
w  oknie  3D  możesz  nacisnąć  WKEY  i  wybrać  Subdivide  (lub 
naciśnij Enter)

Pierwszy kopiec
Teraz, kiedy mamy już ziemię, czas na 
kopiec.

• Zaznacz losowy wierzchołek prawym 
klawiszem myszki.

• Zmień okno podglądu NUM3
• Naciśnij  OK  aby  zmienić 

proporcjonalnie  tryb  edycji  (lub 
użyć  SPACEBAR  ->  Transform  -> 
Proportional Edit)

• Wybierz  Smooth  Falloff  z  menu  nagłówka  3D  View  (Mesh  -> 
Proportional Falloff -> Smooth).Alterantywnie użyj SHIFT + OK 
co przełącza między Sharp a Smooth Falloff

• Naciśnij  GKEY  dla  uchwycenia  wierzchołka.  Teraz  powinniśmy 
mieć  okąg  wokół  wierzchołka.  To  jest  nasz  zasieg 
oddziaływania.

• Użyj Kółka myszki lub ALT_NUM+ i ALT_NUM- do zmodyfikowania 
zasięgu  oddziaływania  na  2  wierzchołki  na  każdej 
stronie naszych wybranych wierzchołków (W zależności 
od  wersji  Blendera  możesz  użyć  PAGE_UPKEY  lub 
PAGE_DOWNKEY  dla  zmodyfikowania  zasiegu 
oddziaływania)

• Przesuń wierzchiłek w górę o 8 jednostek na osi Z. Zrób to 
przez przeciągnięcie kursora w górę i naciśnięcie śrdokowego 
przycisku myszki; powinno to powstrzymać ruch wzdłuż osi Z. 
Teraz  użyj  CTRL  do  dokładniejszego  przesunięcia. 
Alterantywnie możesz użyć ZKEY do powstrzymania przesunięcia 
po osi Z ,wpisz 8 i naciśnij Enter

Szczyty kontra wzgórza
Spójrzmy  na  różnice  miezy  Smooth  a 
Sharp Falloff

• Zmieniamy widok NUM7
• Zaznaczamy inny wierzchołek niż 

pierwszy.  Powiedzmy  4  w  dolnym 
lewym rogu

• Zmieniamy widok NUM3
• Wybieramy  Sharp  Falloff  z 

menu.Ewentualnie  używamy 
SHIFT+OKEY  aby  przełączać  z  jednego  do  drugiego  sześciu 
proporcjonalnych  trybów  edycji  przy  używaniu  narzędzia 
Proportional editing



• Przenieś wierzchołek o 8 jednostek na osi Z
• GKEY
• ZKEY
• Wpisz 8 i naciśnij Enter

Teraz  widać  różnice  między 
ostrościa  a  wygładzeniem  Ta  sama 
liczba  wierzchołków  wpływa  w  obu 
przypadkach, ale stopień ich wpływu 
jest różny. Tryb pola zawiera trzy 
opcje:  Off,  On  i  Connected.  Off 
oznacza,  że  edycja  proporcjonalna 
nie  będzie  używana.  Connected 
oznacza  ,że  tylko  wierzchołki 
połączone  z  zazanczonymi 
wierzchołkami  będą  mieć  wpływ  na 
promień oddziaływania. On oznacza ,że wszystkie wierzchołki będą 
miały wpływ.

Kształtowanie świata
Mamy teraz stworzoną parę kopców, czas zobaczyć jak możemy użyć 
edycji proporcjonalnej do ich ukształtowania.

• Najpierw upewnij się,że jesteś w widowku bocznym (NUM3)
• Teraz  na  wygładzonym  kopcu,  pierwszym  jaki  stworzyliśmy, 

zaznacz wierzchołek który jest bezpośrednio w dół na lewo od 
najwyższego punktu

• Naciśnij RKEY aby obrócić, przytrzymaj CTRL i obróc wszystko 
0 -90. Ewentualnie użyj RKEY, NKEY i wpisz -90 i naciśnij 
Enter

Wygładzanie rzeczy

Teraz  kiedy  mamy  kilka  kopców,  prawdopodobnie  myślisz  ,że 
wyglądają nieciekawie. Oczywiście będą dobre jeśli robisz je dla 8 
bitowej konsoli gier, ale my pracujemy w 3D, chcemy uczynić rzeczy 
ostrzejszymi.  Jest  do  tego  parę  podejść.  Pierwsze  to  użycie 
większej ilości wierzchołków podczas tworzenia naszej płaszczyzny. 
I  to  działa.  Ale  łatwiejszym  sposobme  zrobienia  tego  jest 



włączenie  SubSurface.  Dla  naszego  celu  ustawmy  Subdiv  na  2. 
Algorytm  SubSurf  jest  ustawiony  na  Catmull-Clark  (to  jest 
ustawienie domyślne). Teraz można zauważyć, że SubSurf traci wiele 
ostrych  krawędzi  które  mieliśmy,  więc  nie  ma  więcej  ostrych 
krawędzi.Ponieważ  nie  mamy  ciekawych  górskich  wyglądów,  więc 
przywrócimy  nasze  rogi,  korzystają  z  Weighted  Creases  dla 
SubSurfs.

• Najpierw  wyłączamy  proporcjonalne  edytowanie  OKEY,  i 
upewniamy się ,że mamy widok boczny NUM3

• Kiedy jesteśmy w trybie edycji, zmieniamy tryb Edge Select 
CTRL+TAN i wybieramy Edges. Alternatywnie naciskamy przycisk 
Edge Select Mode na dole okna obiektu

• Pod przyciskiem Edit buttos pod Mesh Tools 1 wybierz Draw 
Creases

• Na  drugim  wzgórzu  Sharp  Falloff,  drugim  jaki  zrobiliśmy, 
zaznacz pierwsze dwa brzegi po prawej stronie

• Naciśnij  SHIFT+EKEY  lub  SPACE->Edit->Edges->Crease  SubSurf, 
potem przesuń myszkę wzdłuż brzegu dopóki Edge Sharpness nie 
będzie miał 1.000

Po  przesunięciu  kursora  wzdłuż  brzegu  możesz  zauważyć  dwie 
rzeczy,pierwsza to to ,że brzeg staje się grubszy; to pokazuje ile 
mamy zmarszczeń (z włączonym Draw Creaes). Druga to to ,że oczka 
podpowierzchni przesuwają się bliżej brzegu, zwiększając ostrość.

Naturalność
Naciśnij CTRL TAB i wybierz wierzchołki a potem przejdź do widoku 
z przodu NUM1 i zaznacz drugi wierzchołek od góry do centrum, 
przejdź  do  widoku  bocznego  NUM3.  Naciśnij  G  i  przeciągnij 
wierzchołek do środka niezbyt daleko lub kopiec wejdzie na stronę 
tego drugiego. Następnie bierzemy wierzchołek kopca i przeciągnij 
w dół małą ilość. Nie zapomnij nacisnąć przycisk Set Smooth aby 
wszystko wygładzić.

MODELOWANIE PIERNIKOWEGO LUDZIKA
Teraz zajmiemy się tworzeniem Piernikowego ludzika.

Modelowanie
Najpierw uruchomimy Blendera i powiększym aby można było wszysto 
zobaczyć (przewijaj środkowym klawiszem myszki lub CTRL+środkowy 
klawisz myszki)

• Wybiersz sześcian przez kliknięcie prawego klawisza myszki na 
nim. Kiedy obiekt jest zaróżowiony , jest zaznaczony

• Naciśnij  TAB.  Przełączasz  wtedy  między  Object  Mode  a  Edit 
Mode. Jeśli nacisnąłeś TAB zobaczysz różowawe kropki. Różowa 
kropka  jest  nazywana  wierzchołkiem.  Kiedy  wybierasz 
wierzchołki prawym klawiszem myszki, robią się żółte

• Zaznacz  wszystkie  wierzchołki (AKEY raz lub dwa razy) 
a potem kliknij zakładkę edycyjną w  nagłówku  okna 



przycisków (lub naciśnij F9)  

• Kiedy zobaczysz nowe menu na dole strony, kliknij na przycisk 
podziału  w  sekcji  nazwanej  Mesh  Tools  (kiedy  wszystkie 
wierzchołki są zaznaczone). Zobaczysz teraz ,że sześcian ma 
więcej wierzchołków. To narzędzie jest używane do podzielenia 
obiektu, przez co możesz robić bardziej złożone modele

• Teraz  naciśnij  AKEY  aby  odznaczyć  wszystkie 
wierzchołi,przejdź  do  widoku  przedniego  (NUM1)  i  naciśnij 
BKEY i przeciągnij kwadrat wokół lewego górnego i środkowego 
lewego wierzchołka lub naciśnij BKEY dwukrotnie a zobaczysz 
okrąg  wokół  myszki  –  wszystkie  wierzchołki  w  okręgu  bęz 
zaznaczone przez naciśnięcie leego klawisza myszki



• Przyjżyj się bliżej wybranym wierzchołkom, oglądając model z 
innej perspektywy. Jeśli odkryjesza ,że masz zaznaczone dwa 
wierzchołki  a  nie  sześć,  są  dwa  sposoby  na  rozwiązanie 
problemu. Możesz nacisnąć ZKEY, aby przełączać między trybem 
szkieletowym  a  trybem  stałym  lub  możesz  nacisnąć  (i 
deaktywować)  Button  w  trybie  wybierania  przycisków 
(pamiętaj ,że ten przycisk jest pokazany tylko jeśli jesteś w 
Solid Mode) Powtóz poprzedni krok aby zobaczyć różnicę

• Po zaznaczeniu sześciu wierzchołków, naciśnij EKEY a zaznacz 
Region.  To  wytłoczy  zaznaczone  wierzchołki.  Wsatw  nowe 
wierzchołki na przyległej szarej linii siatki jedną jednostkę 
w lewo (naciśnij CTRL aby przyciągnąć do siatki). Zrób to dwa 
razy wby wyglądało tak

• Teraz  zaznacz  pozostałe  dwa  wierzchołi  (sześć  w  3D)  po 
przeciwnej  stronie  i  zrób  to  samo.  Teraz  ramiona  są 
kompletne.



Teraz zróbmy nogi

• Najpierw , odznaczmy wszystkie wierzchołi
• Zaznaczamy lewe dolne dwa wierzchołki, wyciągamy i wstawiamy 

je  między  szarą  linię  (szare  linie  w  siatce  reprezentują 
jednostki  Blendera)  a  drugą  szarą  linię  poniżej.  Jeśli 
przytrzymujesz  CTRL  zauważysz  ,że  dwa  wierzchołki  są 
przyciągnięte so siatki w tle i nie można zaznaczać między 
nimi,ale skakać między jednym a drugim. 

• Wyciągnij go ponwnie i wsatw na trzecią szarą linię 

• Użyj BKEY dla zaznaczenia dolnych 4 wierzchołków (12 w 3D), i 
użyj  GKEY  aby  przeciągnąć  w  lewo  o  połowę  kwadratu  aby 
wyglądało tak:



• Zrób to ponownie dla prawej nogi

• Użyj  BKEY  dla  zaznaczenia  wierzchołków  w  pachwinie  (gdzie 
łączą się dwie nogi)

• Naciśnij GKEY i przeciągnij w dół 0 ½ kwadratu (wpisz GKEY, 
ZKEY i wpisz -0.5)

Jeśli masz zbyt wiele wierzchołków w tym samym miejscu, tworzą się 
dziwne  formy.  Aby  usunąć  duplikat  wierzchołków  na  górze  jeden 
drugiego, możesz albo zaznaczyć cały model albo wierzchołki które 
chcesz oczyścić. Potem naciśnij WKEY i wybierz Remowe Doubles.

• Naciśnij TAB aby wyjść z Edit Mode. Teraz jesteśmy w Object 



Mode
• Naciśnij  SPACE  i  ustaw  myszkę  na  opcji  oczka  i  zaznacz 

sześcian
• Naciśnij GKEY i ustaw nowy sześcian około 1/3 drogi w dół 

szyi

Teraz robimy widok piernikowego ludzika czyli cieńszy

• Przejdź do widoku bocznego NUM3
• Naciśnij SKEY dla skalowania i YKEY dla osi y a potem przesuń 

myszkę na środek aż do około 0.3
• Pamiętaj ,że oś x jest czerwoną strzałką / linią, y jest 

zielona a z jest niebieska

• Potem kliknij na ciele i naciśnij SKEY a potem YKEY a sprawi 
to ,że jest płaskie jak głowa



• Użyj środkowego klawisza myszki aby pokręcić woków widoku i 
zbadać swoej dzieło

W tym momencie nie wygląda jak ludzik z piernika,prawda? Trochę 
zbyt...masywny.Wygładzimy go

• Upewnij się ,że jesteś w Object Mode i wybierz ciało
• Naciśnij TAB aby przełączyć do Edit Mode i naciśnij AKEY aż 

do zaznaczenia wszystkich wierzchołków
• Wybierz panel edycyjny w oknie przycisów (F9)
• W załadce Modifiers,dodaj modyfikator "subsurf"
• Ustaw poziom podziału na 2 a liczba poziomów renderowania na 

3
• Naciśnij ZKEY aby przełączyć  między widokiem szkieletowym a 

widokiem stałym
• W sekcji 'link and materials' wybierz 'set smooth'

• Naciśnij TAB aby wrócić do Object Mode , i wybierz głowę
• Naciśnij ZKEY aby wrócić do widoku szkieletowego
• Powtórz powyższy proces wygładzania dla głowy



Pozycjonowanie kamery i renderowania
Jak uzyskać intuicyjnie najlepsze ujęcia sceny 3D bez wysiłku

• Naciśnij TAB dla Object Mode
• Naciśnij NUM0 dla Camera View
• Wybierz kamerę przez kliknięcię prawego klawisza myszki na 

zewnętrznym kwadracie
• Naciśnij GKEY i przesuń myszę aby zmodyfikować pozycję kamery
• Dodatkowo naciśnij NUM7 aby uzyskać Top View i naciśnij RKEY 

dla obórcenia kamery pod najlepszym kątem
• Potem kliknij F12 dla renderowania

Modelowanie kostki
1.Nacśnij NUM1 , 7 lub 3, potem SPACJA -> add -> mesh ->cube aby 
stworzyć sześcian wyrównany do osi



[Uwaga  :  Można  tu  podzielić  kostkę  3  razy  przez  kliknięcie 
przycisk Subdivide w narzędziu Mesh. Potem możesz przejść z punktu 
2 bezpośrednio do 10]

2.Naciśnij TAB aby przejść do trybu edycji i zaznacza wszystkie 
ścianki. Naciśnij WKEY -> bezvel , recursion ->1, potem wybierz 
rozmiar fazowania. 

3.W trybie edycji, przejdź do zakładki Editing (F9) i spojrzyj na 
panel Mesh Tools 1. WłączEdge Length i zapisz długość jednej ze 
stron kwadratowej ścianki

4.Typowa kostka ma siatkę z 9 możliwymi pozycjami na wgniecenia a 
przerwy między wgnieceniami jest promieniem wgniecenia (lub połową 
średnicy). Tak więc dogodnie jest 0 jednostek na każdym brzegu 
kwadratowej  ścianki,  gdzie  przerwy  używają  4  z  jednostek  a  3 
wgniecenie używają każdych dwóch. Oznacza to ,że przerwy to 1.7/10 
= 0.17 a wgniecenia (1.7x2)/10 = 0.34



5.Użyjmey narzędzia face loop cut. Naciśnij KKEY -> face loop cut 
i zaznacz jeden z brzegów

kliknij a uzyskasz pozycję niebieskiej linii



Poniewa  jest  bardzo  trudno  spozycjonować  za  pomocą  procentów, 
zwłaszcza po pierwszym segmencie ponieważ nie daje do dokładnych 
wartości, umieść niebieską linię przylewym brzegu i kliknij raz. 
Nie klikaj ponownie ponieważ ta linia jest na górze innej i trudno 
będzie wybrać ją ponownie. Jeśli popełnisz błąd, naciśnij UKEY lub 
CRTL-ZKEY abyu cofnąć.
Teraz naciśnij GKEY lub YKEY aby przesunąć linię wzdłuż osi (jest 
ta dlatego ,ze kosta musi być wyrównana do osi) Użyj YKEY z powodu 
ustawienia kostki – linia niebieska przesuwa się wzdłuż zielonej 
osi.
Po naciśnięciu GKEY, YKEY, wprowadź dokładną wartość przerwy jaką 
zmierzyliśmy (0.17) i naciśnij Enter – jeśli popełniłeś błąd przed 
Enterem , naciśnij Delete i wpisz ponownie liczbę lub naciśnij 
UKEY lub CTRL+ZKEY po naciśnięciu Enter.Zaznacz pozostałe egemnty 
po prawej stronie linii, wytnij to i przesuń niebieską linię tak 
daleko jak można,co będze po prostu do linii. Przesuń linię o 0.34 
wzdłuż y ponieważ to tam gdzie będzie wgniecenie.

6.Powtórz krok 5 z pozostałymi segmentami dopóki nie uzyskasz 6 
części o alterantywnych rozmiarach (0.17,0.34,0.17,0.34,0.17,0.34) 

7.Obróć teraz kostkę wokół i zrób krok 5 dla sąsiednich krawędzi 
dopóki nie uzyskasz siatki. Przesuwasz wokół osi x, więc robisz to 
GKEY, XKEY.

Można zobaczyć siatkę z 9 kwadratów wspomnianych wcześniej



8.Problem polega na tym ,że jest czasochłonne zrobienie tego dla 
pozostałych 5 ścianek kostki. Zamiaste tego, po prostu duplikujemy 
jedną jaką mamy gotową. Przejdźmy do widoku przedniego (NUM) i 
trybu  prostokątnego  (NUM5)  Należy  również  wyłączyć  wycinanie 
bufora głębokości. Użyj trybu zaznaczonego wierzchołka i wybierz 
dolne wierzchołki

Upewnij  się  ,że  są  poprawne  przez  obrócenie  widoku  środkowym 
klawiszem  myszki.  Teraz  naciśnij  XKEY  i  zaznacz  'wierzchołki'. 
Powinno ci to dać widok kostki z góry

Teraz mamy zduplikowany i obróconą tą stronę. Jest bardzo poręczne 
dla  zapisywani  i  robienia  tego  ręcznie  nazwane  Spin  Dup 
umieszczony w zakładce edycyjnej (F9) w pamnelu Mesh Tools. Chcemy 
zduplikować tą stronę 3 razy w osi z i osi y aby zkończyć kostkę – 
3 razy nie jest konieczne w drugiej osi ponieważ mamy już dolną 
stronę  lae  to  łatwiekszy  sposób.  Spin  Dup  działa  relatywniedo 
kamery i kursora. Więc ustaw kamerę w przednim widoku (NUM1) i 
trybie prostokątnym (NUM5). Jeśli nie przesunąłeś kostki, kursor 
3D powinien być na środku kstki (różowa kropka) Jeśli nie, przejdź 
do Object Mode (TAB) i zaznacz lewą stronę sześcianiu i naciśnij 



SHIFT +S i  zaznacz kursor do zaznaczania. Możesz również ręcznie 
przesunąć kursor przez przejście do mneu View -> view properties i 
edytowanie pozycji kursora 3D.Tu będzie to (0,0,0). W Spin Dup są 
takie  ustawienia  ,że  potrzebujemy  3  duplikatów  przy  270  stopni 
obrotu na 1 obrót. Teraz naciśnij Spin Dup:

Pojawi się aktualnie zaznaczona strona, która nie jest w górnej 
części. To oznacza ,ze musimy iść do góy widoku i duplikujmey 
wokół osi z więc przechodzimy do widoku (NUM7) i naciśnij spin dup 
ponownie wypełniając pozostałe strony.

9.Teraz kilka punktów będzie się pokrywało. Aby się tego pozbyć, 
przejdź do zakładki edycji (F9) i w Mesh Tools jest przycisk Rem 
Doubles. Zaznacz wszystkie wierzchołki przez naciśnięcie AKEY i 
wybierz Remove Doubles. Może to pozostawić jakieś nakładajace się 
punty ponieważ próg do usuwania jest ustawiony na 0.001 a niektóre 
punkty  mogą  być  na  obrzeżaach  tej  wartości.  Usatwienie  0.003 
powinno pozbyć się wszystkich podwójności i pozostawić kostkę z 
384  wierzchołkami(ta  informacja  jest  w  górnej  części  okna 
Blendera). Możesz to sprawdić przez policzenie ,że każda strona ma 
8 x 8 wierzchołków a mamy 6 stron w kostce.



10.Kostka  potrzebuje  wgnieceń.  Wybierz  jedną  ,ze  ścianek  gdzie 
chcesz ty wgnieceń i wyciagnij ją przez EKEY a potem ESC. Nie 
klikaj po naciśnięciu EKEY Zwiń tą ściankę przez użycie ALT + M 
dla  połączenia  4  rogów  wyciągniętej  ścianki  na  środku  gdzie 
usunąłeś 3 wierzchołki

Zrób konfigurację punktów na tej stronie. Na przykład 5 będzie 
wyglądać tak:

11.Wybierz jeden brzeg z wgneiceniami aby sprawdzić rozmiar 0.34

Pamiętaj ,że promień wgniecenia to 0.17. Musimy użyć tej wartości 
do obniżenia punktu środkowego wgniecenia. Zaznacz wszytskir pieć 
punktów środkowych na raz aby zaoszczędzić czasu i przenieś je do 
wewnatrz  z  wartością  0.17.  Strona  ma  teraz  5  wgnieceń,  więc 
przesuwamy wirzchołki do wewnątrz naciskając GKEY, ZKEY, -0.17 i 
naciskamy Enter:

12.TAB wychodzimy z Edit Mode. Jeśli tego nie zrobiłeś, naciśnij 
Set Smooth w panelu Editing i włącz 'subdivision surface'. Powinno 



być coś takiego :

13.W  kostcem  brzeci  są  zazwyczaj  oster,  więc  użyjemy 
podpowierzchniowego  załamania  aby  to  zrobić.  Wracamy  do  trybu 
edycyjnego z włączaonym Edge Mode, zaznaczamy wszystkie obrzeża 
wgniecenia (może pomóc chwilowe wyłączenie subsurf)

Naciśnij SHIFT+EKEY aby włączyć zaginanie i przesuń myszkę dopóki 
zagięcie  nie  będzie  1.  Po  naciśnięciu  SHIFT+EKEY,  możesz  potem 
usatwić  wartość  zagięcia  w  polu  informacyjnym,  które  uzyskasz 
naciskając  NKEY,  przy  zaznaczonych  obiektach.  Może  to  być 
przydatne,  aby  sprawdzić  czy  wszystkie  brzegi  są  poprawnie 
pozaginane, ponieważ daje to średnią wartość zagniecenia i jeśli 
jest mniejsza niż 1, wtedy brzeg jest zły.

14.Powtórz kroki 10,11 i 13 dla wszystkich stron kostki. PAMIĘTAJ 
Kostak jest nmerowana ,a jej przeciwne strony dają w sumie 7.. Po 
zakończeniu,  jeśli  ustawiłeś  subdiv  level  na  2,  otrzymasz  coś 
takiego

15.Możesz  zrobić  test  aby  zobaczyć  ,że  wgniecenia  są  właściwej 
wielkości. Ustaw kamerę aby była na środku kostki. Możan to zrobić 
przez dodanie ścieżki ograniczającej do niej. Pusta ścieżka jest 
bardziej elastyczna. Dodajemy pustą przechodząc do widoku z góry 



(NUM7) i naciskając Spacje -> add ->empty. Zawsze najlepiej jest 
iść do widoku orotgraficznego w celu dostosowania nowych obiektów 
do osi. Jeśli dodasz coś niewłaściwego, przejdź do menu obiektu 
potem clear/apply > clear rotation (lub ALT+RKEY). Kliknij ZKEY 
aby  włączyć  tryb  szkieletowy  i  zaznacz  puste.  Wystarczy  go 
rpzesunąć  na  zewnątrz  aż  do  uzyskania  ograniczonej 
konfiguracji.Aby  dodać  ścieżkę  ograniczenia,  zaznacz  najpierw 
kamerę potem SHIFT+RMB na pustym i naciśnij CTRL+TKEY i wybierz 
"Track  To Constraint" z listy. Przesuń puste z powrotem do środka 
kostki.  Możesz  potem  edytować  ograniczenie  w  zakaładce  obiektu 
(F7) Dodaj parę lamp aby poeksperymentować ze sceną

16.Aby  renderować  ustaw  rozmiar  obrazu  na  800x600,  umieść  te 
usatwienia  w  panelu  formatu  z  zakładce  Scene  (F10).  W  panelu 
Render, upewnij się ,że 100% jest zaznaczone. Jeśli jest to 50%, 
renderowane będzie 400x300. Dla podgladu renderowania nie wyłączaj 
OSA,  anty-aliasingu,  ponieważ  spowlnia  to  renderowanie 
znacząco.Staraj się używać tylko końcowego renderowania.
Innym  sposobem  spozycjonowania  kamery  jest  wybranie  jej  i 
przyglądanie się przez nią podczas jej przsesuwania. Spojrzenie 
przez kamerę usatw naciskacjąc NUM0. Użyj GKEY aby panoramować a 
obracaj  wokół  lokalnych  osi  kamery  naciskając  RKEY,  XKEY,  XKEY 
obraca w osi x. Aby powiększać i zmniejszać naciśnik GKEY ,ZKEY 
,ZKEY a potem przesuwaj myszką w przód i tył. Przesuwanie kółkiem 
myszko przenosi widok w kierunku do i od aparatu, bez faktycznej 
zmiany położenia kamery.
Innym ważnym punktem jest ustawienie formatu obrazu. Odbywa się to 
w panelu formatu. Pole listy ma wiele typów obrazów. Uważam ,że 
png jest najlepszy ponieważ jest bezstratny i zapewnia najwyższą 
kompresję wśród bezstratnych formatów. Obsłguje również kanał alfa 
dla  przejrzystości.  Podczase  renderowania  animacji.  Lepiej  jest 
renderować sekwencję obrazków niż film, ponieważ łatwiej jestto 
edytować  i  napraiwać  uszkodzone  klatki  .QuickTime  obsługuje 
ładowaie  sekwencji  obrazków  i  może  zapisac  jako  film  używając 
szerokiego zakresu foramtów kompresji. Aby zapisać render, przejdź 
do file menu -> save image i wpisz pełną nazwę obrazka w tym 
rozszerzenie  np.  kostka.png.  Jak  wynik  końcowy  powienieneś 
zobaczyć coś takiego:



17.Aby nadać jej trochę koloru, będziemy musieli korzystać z wielu 
materiałów, poneważ typowa kostka ma wgniecenia , które są w innym 
kolorze niż sama kostka. Przejdźmy do sekcji edycji (F9) w panelu 
przycisków, upewnij się ,że kostka jest zaznaczona. W panelu links 
and  matrials,  jest  sekcja  materiałów  a  liczba  w  polu  powinna 
wynoscić zero. Może mieć  jeśli materiał już został przypisany do 
obiektu.Dodaj tyle aby materiału w sumie miały 2

Wróć do panelu Shading (F5) a tam jest pole na samej górze pamelu 
materiałów z liczbą 2 obok. Kliknij tą liczbę aby stworzyć dwa 
matriały stworzone niezależnie. Użyj strzałek po prawej stronie 
przycisku MA aby przełączać materiały

Dodaj materiał 1 jako jaskrawo czerwony klikając na kolor czerwony 
w palecie kolorów albo ustawiając suwaki RGB. Dodaj biały materiał 
w podobny sposób. Albo wybierz swoje własne kolory.

18.Te kolory muszą być przypisane do prawej części kostki. Przejdź 
do  Edit  Mode  i  wyłącz  subsurf.  Wybierz  wewnętrzną  ściankę  z 
wgnieceniami – jeśli przypadkowo nie nacisnąłeś SHIFT, naciśnij 
CTRL-ZKEY  lub  UKEYa  aby  cofnąć.Gdy  wszystko  jest  zaznaczone, 
przejdź do zakładki Editing i panelu materiałów. Wybierz olor dla 
wgnieceń. Znajduje sie przycisk Assign – naciśnij go a wgniecenia 
zrobią się białe a kostka czerwona

Włącz ponownie subsurf i renderuj z OSA:

Przejdź  do  widoku  przedniego  (NUM1)  wyłącz  clipping  i  zaznacz 
linię zawierającą wgniecenia. Potem wyskaluj w jednej osi , np 
SKEY, XKEY, 0.5. Pamiętaj aby ieć swój punkt obrotu ustawiony na 
środkowy:



Zrób to w poziomie i pionie wokół kostki. Powinieneś wyskalować 9 
razy dla wgnieceń i 6 razy dla skosu

Klawisze skrótów dla Edit Mode
Klawisz " ."

• . (na  klawiaturze  numerycznej)  :centruje  widok  wokół 
bieżącego zaznaczenia lub aktywnego obiektu

• .  (na  klawiaturze  alfanumerycznej)  :zmienia  zmienia  punkt 
obrotu kursora 3D. Punkt obrotu jest punktem gdzie wszystkie 
wszytskie rzeczy się spotykają wyskalowane do 0, a punkt 0 
przekłada  się  podczas  transformacji  obrotu.  Zobacz  menu 
nagłówka 3D View, umieszczone bezpośrednio po prawej stronie 
menu Viewport Shading

Klawisz przecinka

• ; :zmienia punkt obrotu do środka pola ograniczającego



A

• AKEY  :  Przełącza  między  zaznaczeniem  wszystkie  a  nie 
zaznaczaniem

• SHIFT + AKEY : Pojawia się przybornik
B

• BKEY  :  Aktywuje  narzędzia  do  zaznaczania.  Dwukrotne 
naciśnięcie aktywuje narzędzie Circle Border Select

C

• CKEY : Wyśrodkowuje 3D View gdzie jest aktualnie kursor 3D
D 

• DKEY : Pojawia się menu Draw Type
E

• EKEY : Wyciąga zaznaczenie
F

• FKEY : Jeśli dwa wierzchołki są zaznaczone, tworzy krawędzie 
łączące te dwa wierzchołki Jeśli trzy lub cztery wierzchołki 
są  zaznaczone,  lub  są  zaznaczone  dwie  krawędzie,  tworzy 
ściankę łączącą wierzchołki lub brzegi. Jeśli są zaznaczone 
dwie  współpracujące  ścianki,  dołącza  ściankę  aby  stworzyć 
FGon lub likwiduje wcześniej stworzony FGon .

G

• GKEY : "Zaczepia" obecny wybór i pozwala przesuwać za pomocą 
myszki.  Użuj  lewego  klawisza  myszki,  Enter  lub  Spacji  aby 
umieścićgo na miejscu

• GKEY XKEY : Zaczepia zaznaczenie i blokuje w pozycji Z i Y. W 
tym trybie możliwy jest ruch wzdłuż globalnej osi X

• GKEY XKEY XKEY : Zaczepia zaznaczenie i blokuje w pozycji Z i 
Y na lokalnych osiach. W tym trybie możliwy jest ruch wzdłuż 
lokalnej osi X

• GKEY YKEY : Zaczepia zaznaczenie i blokuje w pozycji Z i X. W 
tym trybie możliwy jest ruch wzdłuż globalnej osi Y

• GKEY YKEY YKEY : Zaczepia zaznaczenie i blokuje w pozycji Z i 
X na lokalnych osiach. W tym trybie możliwy jest ruch wzdłuż 
lokalnej osi Y

• GKEY ZKEY : Zaczepia zaznaczenie i blokuje w pozycji X i Y. W 
tym trybie możliwy jest ruch wzdłuż globalnej osi Z

• GKEY ZKEY ZKEY : Zaczepia zaznaczenie i blokuje w pozycji X i 
Y na lokalnych osiach. W tym trybie możliwy jest ruch wzdłuż 



lokalnej osi Z

H

• HKEY  :  Ukrywa  aktualnie  zaznaczone  wierzchołki,  brzegi  i 
ścianki. Będą ukryte tylko w trybie Edit Mode

• ALT  +  HKEY:  Odkrywa  wierzchołki,  brzegi   iścianki. 
Wierzchołki , brzegi iścianki są odkryte kiedy będą dodawane 
do bieżącego zaznaczenia.

I

• IKEY : wstawia "klucz". Klucze są używane do animacji
J

• ALT + JKEY  : konwertuje trójkątną ściankę do czworokąta
K

• SHIFT + KKEY : Narzędzie nóż
M

• ALT + MKEY : Scalanie zaznaczonych punktów
N

• NKEY : Pojawia się niki okno Transform Properties
Q

• QKEY : Monituje ,jeśli chcesz wyjść z Blendera
R

• RKEY : Pozwala obracać zaznaczone. Przesunięcie myszką po 
naciśnięciu RKEY obraca to zaznaczone. Naciśnij lewy klawisz 
myszki, Spację lub Enter aby potwierdzić obrót. Naciśnij ESC 
lub prawy klawisz myszki aby anulować obrót

S

• SKEY : zaczyna skalowanie (zmiana rozmiaru) zaznaczenia. 
Przesuwanie myszką skaluje powiększanie lub zmniejszanie. 
Naciśnij lewy klawisz myszki, Enter lub Spację dla 
potwierdzenia skalowania.Naciśnij prawy klawisz myszki aby 
anulować skalowanie

W



• WKEY : menu Boolean Tools
X

• XKEY : Usuwa zaznaczenie
Z 

• ZKEY : Przełącza między rysowaniem na scenie w trybie 
szkieletowym a Solid Mode

TAB

• TAB : przełącza zaznaczenia w Edit Mode, obiekt aktywny
F11

• F11 : Pokazuje/ukrywa okno z ostatnim renderem
F12

• F12 : Rozpoczyna pojedynczą klatkę renderowania w oparciu o 
ustawienia Scene w Buttons Windows

LMB

• LMB (lewy klawisz myszki) : Umieszcza kursor 3D tam gdzie 
klikniesz

• CTRL + LMB :Umieszcza nowy wierzchołek w miejscu 
kliknięcia .Nowy wierzchołek będzie dołączany do poprzednio 
zaznaczonych wierzchołków przez brzeg

RMB

• RMB (prawy klawisz myszki) : zaznacza wierzchołek, brzeg, 
ściankę, w zależności od wybranego trybu

Klawisze skrótów dla Object Mode
Klawisz " ."

• . (na  klawiaturze  numerycznej)  :centruje  widok  wokół 
bieżącego zaznaczenia lub aktywnego obiektu

• .  (na  klawiaturze  alfanumerycznej)  :zmienia  zmienia  punkt 
obrotu kursora 3D. Punkt obrotu jest punktem gdzie wszystkie 
wszytskie rzeczy się spotykają wyskalowane do 0, a punkt 0 
przekłada  się  podczas  transformacji  obrotu.  Zobacz  menu 
nagłówka 3D View, umieszczone bezpośrednio po prawej stronie 
menu Viewport Shading

Klawisz przecinka



• ; :zmienia punkt obrotu do środka pola ograniczającego
A

• AKEY  :  Przełącza  między  zaznaczeniem  wszystkie  a  nie 
zaznaczaniem

• SHIFT + AKEY : Pojawia się przybornik
• CTRL + AKEY : monituje "Zastosowanie Zmian". Zmienia rozmiar 

i obrót modelu obiektu staje się  permamentne.
• CTRL  –  SHIFT  –  AKEY  :  monituje  o  konwersję  obiektów  ze 

zduplikowanymi wierzchołmaki obiektów do realnych obiektów

B

• BKEY : Aktywuje narzędzia do zaznaczania.
C

• CKEY : Wyśrodkowuje 3D View gdzie jest aktualnie kursor 3D
D 

• DKEY : Pojawia się menu Draw Type
F

• FKEY  :  W  3D  View,  przełącza  do  UV  Face  Select  Mode. 
Naciśnięcie ponowne FKEY przeniesie cię do Object Mode

G

• GKEY : "Zaczepia" obecny wybór i pozwala przesuwać za pomocą 
myszki.  Użuj  lewego  klawisza  myszki,  Enter  lub  Spacji  aby 
umieścićgo na miejscu

• GKEY XKEY : Zaczepia zaznaczenie i blokuje w pozycji Z i Y. W 
tym trybie możliwy jest ruch wzdłuż globalnej osi X

• GKEY XKEY XKEY : Zaczepia zaznaczenie i blokuje w pozycji Z i 
Y na lokalnych osiach. W tym trybie możliwy jest ruch wzdłuż 
lokalnej osi X

• GKEY YKEY : Zaczepia zaznaczenie i blokuje w pozycji Z i X. W 
tym trybie możliwy jest ruch wzdłuż globalnej osi Y

• GKEY YKEY YKEY : Zaczepia zaznaczenie i blokuje w pozycji Z i 
X na lokalnych osiach. W tym trybie możliwy jest ruch wzdłuż 
lokalnej osi Y

• GKEY ZKEY : Zaczepia zaznaczenie i blokuje w pozycji X i Y. W 
tym trybie możliwy jest ruch wzdłuż globalnej osi Z

• GKEY ZKEY ZKEY : Zaczepia zaznaczenie i blokuje w pozycji X i 
Y na lokalnych osiach. W tym trybie możliwy jest ruch wzdłuż 
lokalnej osi Z



I

• IKEY : wstawia "klucz". Klucze są używane do animacji
M

• MKEY : Przesuwa zaznaczanie do różnych warstw
N

• NKEY : Pojawia się niki okno Transform Properties
P

• PKEY : Uruchamia silnik gry
R

• RKEY : Pozwala obracać zaznaczone. Przesunięcie myszką po 
naciśnięciu RKEY obraca to zaznaczone. Naciśnij lewy klawisz 
myszki, Spację lub Enter aby potwierdzić obrót. Naciśnij ESC 
lub prawy klawisz myszki aby anulować obrót

S

• SKEY  :  zaczyna  skalowanie  (zmiana  rozmiaru)  zaznaczenia. 
Przesuwanie  myszką  skaluje  powiększanie  lub  zmniejszanie. 
Naciśnij  lewy  klawisz  myszki,  Enter  lub  Spację  dla 
potwierdzenia  skalowania.Naciśnij  prawy  klawisz  myszki  aby 
anulować skalowanie

T

• TKEY : Pojawia sie menu Texture Space. Pozwala na trnaslację 
i skalowanie tekstur

U

• UKEY : Pojawia się menu Make Single User
• ALT + UKEY  : otwiera menu historii cofania

V

• VKEY : Wejście do Vertex Paint Mode. Naciśnięci VKEY ponownie 
przełącza do Object Mode

W

• WKEY :  Pojawia się menu Boolean. Wybór Intersect, Union lub 
Difference

X



• HKEY : usuwa zaznaczenie
Z

• ZKEY  :  Przełącza  między  rysowaniem  na  scenie  w  trybie 
szkieleowym lub stałym

• CTRL + ZKEY : Cofanie (UNDO)
TAB

• TAB :Przełącza w Edit Mode zaznaczenie, obiekt aktywny
F12

• F12  :  Rozpoczyna  pojedynczą  klatkę  w  oparciu  o  ustawienia 
Scene w Buttona Window

Krzywe i modelowanie ścieżek
Myślisz ,że modelowanie oczkowe jest fajne ,ale byłoby miło gdyby 
Blender  miał  lepszy  sposób  tworzenia  skomplikowanych  ,gładkich 
obiektów 3D. Zajmiemy się tym teraz

Zmiana logo 2D na 3D – użycie krzywej Beziera do modelowania
Ten obrazek po lewej będzie używany. Ta 

część  będzie  łatwiejsza  przez  użycie 
liter/liczb lub prostych kształtów /krzywych. 
Zasadniczo  będziemy  używać  tej  grafiki  jako 
szablonu dla logo 3D, nakreślenie go a potem 
odrzucenia obrazu 2D

Ustawienia
Otwórz  Blender i wybierz jedne  z prosotopadłych kątów widzenia 
przez naciśnięcie NUM7, NUM3 lub NUM1. W dolnej części widoku 3D 
Viewport po lewej stronie, istnieje kilka menu, kliknij View -> 
Background  Image.  Pojawi  się  małe  okno  zawierające  tylko  jeden 
przycisk oznaczony do użycia jako obraz tła;kliknij ten przycisk. 
Pojawi  się  kilka  dodatkowych  przycisków.  Jeden  z  nich  opisany 
Image: i ma mały przycisk z folderem na nim, kliknij ten przycisk 
Jesteś  w  ekranie  wyboru  pliku.  Użyj  technik  nawigacyjnych  z 
poprzedniej części, znajdź obrazej jpeg 2D w komputerze, kliknij 
ten  plik  optem  kliknij  przycisk  Select  Image  po  prawej  górnej 
stronie ekranu. Teraz Blender wyświetli ten obrazek w tle 3D View, 
aby  nakreślić  jego  zarys.  Obrazek  jest  wyświetlany  w  widoku 
prosotopadłym. Jeśli jest włączony widok perspektywiczny, przełącz 
się  na  widok  prostopadły  naciskając  NUM5.  Obraz  nie  będzie 
rendrowany jako ,że nie jest częścią strony



Po wybraniu tła masz okno dialogowe jak 
to.  Okno  dialogowe  tła  ma  6  rzędów 
przycisków,  które  mają  następujące 
znaczenie. Są one opisane od góry w dół:
Górny przycisk Use Background Image jest 
przyciskiem przełącznika ,który włącza lub 
wyłącza wyświetlanie obrazu. Wyłączenie nie 
usuwa ustawień, po prostu ukrywa obrazek. 
Kiedy  przycisk  jest  włączony  ponownie, 

przywracane  są  poprzednie  ustawienia.  Wybór  obrazka  jest 
kontrolowany w drugim rzędzie przez Images. Są tam dwa przyciski, 
pole tekstowe i pole końcowe. Pierwszy przycisk służy do wyboru 
obrazka. Drugi przycisk służy do wyboru obrazka z listy historii 
(Będzie pusty za pierwszym razem) .Teraz jest wyświetlany wybrany 
obrazek.  Pole  tekstowe  pozwala  bezpośredni  wpisać  nazwę  pliku. 
Ostatni przycisk w rzędzie usuwa aktualnych obrazek tła.
Trzeci  rząd  jest  nazwany  Texture,  ale  nie  będziemy  go  teraz 
używać.  Czwarty  rząd  oznaczony  Blend  kontroluje  transparentność 
obrazu tła za pomocą suwaka. Ustawienie 0 to całkowicie stałe a 1 
to  całkowicie  przeźroczyste.  Możesz  to  zmieniać  klkiając  lewym 
przyciskiem  myszki  lub  środkowym  pokrętłem  stopniując 
zmiany,klikając i przeciągając suwak lub klikając bezpośrednie na 
tekście Blend dla tekstu numerycznego. Użycie funkcji Blend jest 
oczywiste kiedy zaczniemy śledzić nasze logo. Teraz,pobaw się nim 
aby  zobaczyć  jak  zmienia  się  obraz  i  ustawiamy  go  z  powrotem 
domyślnie na 0.500. Piąty rząd size, kontroluje rozmiar obrazka. 
Ten  rozmiar  ustawiany  niezależnei  od  powiększenia  dla  okna  3D 
View.  Ostatni  rząd  kontroluje  offset  X  i  Y  dla  obrazka.  To 
sterowanie przesuwa obrazek w górę i w dół (Y) lub w lewo i prawo 
(X).  Te  ustawienia  mogą  być  przydatnem  jeśli  musisz  zmienić 
położenie  obrazka  z  domyślnego.  Podobnie  jak  rozmiar,  te 
ustawienia offsetu są niezależne od samego widoku.

Wprowadzenie do krzywej Beziera
Krzywa  Beziera  pozwala  na  rysowanie  bezpiecznych,  złożonych 
krzywywch  i  wymaga  jedynie  kilku  punktów  kntrolnych.  W 
szczególności wymaga 4 punktów dla krzywej. Dwa punkty końcowe i 
dwa punkty kontrolne.
W tej chwili ustawimy Blend na  w oknie dialogowym Background 
Image. Ze środka zaznaczonego jeszcze 3D View, naciśnij spacja -> 
Add -> Curve -> Bezier Curve. Alternatywnie możesz skorzystać z 
menu  Add  na  górze  ekranu  lub  nacisnąć  SHIFT  -AKEY  aby  skczyć 
bezpośrednio do menu Add. Powinieneś mieć coś takiego:

W odróżnieniu od tradycyjnej krzywej Beziera, 
każdy  wierzchołek  Beziera  ma  3  punkty.  Są 
oznakowane dla lewego wektora :A , B i C. 
PunktA  jest  punktem  końcowym.Krzywa  zawsze 
przez  niego  przechodzi.  Punkty  B  i  C  są 
punktami kontrolnymi. Te punkty mają wpływ na 
ścieżkę  krzywej,  pozostawiając  punkt  A. 



Ponieważ ścieżka zatrzymuje się na A, punnkt B nie ma żadnego 
wpływu na ścieżkę. Zamiast tego B jest aktualnie zablokowane z C.

Punkty  kontrolne  mają  wpływ  na  wyjście 
ścieżki i punkt kńcowy : kierunek i odległość 

z  punktu  A.  Kierunek  określ  kierunek  w 
jakim  pójdzie  krzywa  po  opuszczeniu  A  a 
odległość określa jak długa będzie ścieżka.
Przykłady  po  lewej  pokazują  jak  punkty 
kontrolne  na  ścieżkę  krzywej.  Na  górnym 
rysunku widzimy trzy krzwe. Górna krzywa jest 
krzywą domyślną. W kolejnej dlnej krzywej, C 
zostało przesunięte aby dać drastycznie inny 
kierunek.  Zauważ  ,że  ścieżka  opuszczając  A 
oddala  się  od  punktu  końcowego.  W  trzeciej 
krzywej  odległość  zmienia  się  dramatycznie. 
Ścieżka  ta  przesuwa  się  dużo  wyżej  niż 
pozostałe. W dolnym przykładzie, zabudowaliśmy 
serce używając punktów. Przeciągnięcie dolnego 

punktu kńcowego w dół utworzy kształt zbliżony do liścia.
Śmiało  poruszaj  punktami  krzyeje  i  zobacz  jak  to  wszystko 
wpsółdziała.  Teraz  ,kiedy  wiesz  jak  działać  z  krzywą  Beziera, 
ustaw bledn z powrotem na 0.5 w oknie dialogowym Background Image 
i możemy zacząć kreślenie.

Rough Tracing
Pierwszym  krokiem  w  kreśleniu  jest  kliknęcie  przycisku  Polygon 
convert w panelu Curve tools. Odkryjesz, ten przycisk w 
Button  Window.  Musisz  wybrać  Edit  Panel.  Naciśnij  F9 
jeśli  ten  panel  nie  jest  widoczny.  Jeśli  nie  masz 
krzywej, dodaj teraz jedną. Pomoże to przesunąć krzywą 
do środka żółtego oświetlenia jeśli musisz dodać nową.

Następnie  przesuwamy  wierzchołki  krzywej  do 
punktu widocznych na obrazku po lewej. To się 
nazywa  Rough  Tracing,  ponieważ  nie  musisz 
dokładnie  kreślić  obrazu.  Musisz  tylko 
przybliżyć  obraz.  Przesunięcie  wierzchołków 
powinno być wykonane przy użyciu instrukcji  z 
części o tworzeniu kapelusza.
Takei  kreślenie  wykorzystuje  wszystkie 
wierzchołki wielokąta. W niektórych przypadkach 
musisz dodać lub usunąć dodatkowe wierzchołki.
Po  przesunięciu  ostatniego  wierzchołka, 
skończymy rough tracing przez naciśnięcie CKEy 

dla zamknięcia wielokąta powienieneś widzieć obrazek podobny do 
tego po prawej stronie. Zauważ jak wielokąt nie obejmuje całego 
żółtego pioruna i jak w niketórych miejscach wielokąt nie pasuje 
do kształtu pioruna. Poprawimy to za chwilę



Po  wykonaniu  kilku  logów,  powinieneś  zacząć 
czuć  wymgania  przy  umieszczaniu  wierzchołków. 
Do  tego  czasu  podam  kilka  ogólnych  zasad  o 
jakich należy pamiętać:

• Stopniowanie  krzywej  może  wymagać  tylko 
pojedynczego wierzchołka

• Krzywe napięte będą prawdopodbonie wymagać 
dwóch ściśle umieszczonych wierchołków

• Krzywe mogą nie wymagać wierzchołków wcale 
–  możesz  zdefiniować  krzywe  używając 
punktów  kontrolnych  z  sąśiednich 
wierzchołków

• Rogi wymagają jednego wierzchołka umieszczonego  tam gdzie 
krzywa  si  zagina.  Kwadrat  na  przykład,  wymaga  czterech 
wierzchołków  –  jednego  na  każdy  róg  –  dal  prawidłowego 
wymodelowania.

• Punkt końcowy krzywej zawsze będzie na krzywej. Należy więc 
zawsze umieszczać wszystkiw wierzchołki

Teraz  jesteśmy  gotowi  do  kolejnego  kroku  modelowania  logo. 
Naciśnij ZKEY aby wrócić do trybu szkieletowego i przygotować się 
do kolejnego kroku

Polerowanie  kreślenia
Najpierw należy nacisnąć przycisk przycisk konwersji bezier dla 
konwersji wielokąta w krzywą. Nic nadzwyczajnego się nie stanie. 
Jeśli przyjrzysz się bliżej, powinieneś zauważyć że liczba punktów 
na  krzywej  się  potroiła.  Po  skonwertowaniu  krzywej  do  krzywej 
Beziera,  Blender  zmienił  wszystkie  wierzchołki  wielokąta  na 
wierzchołki  Beziera.  Podczas  gdy  wierzchołek  wielokąta  jest 
pojedynczym punktem, wierzchołek Beziera jest stworzony w punktu 
koncowego  i  dwóch  punktów  kontrolnych.  Tak  więc  te  dodatkowe 
punkty  są  punktami  kontrolnymi  wierzchołków  beziera.  Te  punkty 
kontrolne sa umieszczone wzdłuż krzywej tworząc taki sam kształt 
jak skonwertowany wielokąt.

Naszą  pracą  jest  przeusnięcie 
kontroli i punktów końcowych tak aby 
krzywa  występowała  na  brzegu 
pioruna.Sztukąjest  przejście  do  2 
punktów kontrolnych między sąsiednimi 
punktmai końcowymi do wygięcia krzywej 

brzegu pioruna. Po pierwsze, przesuwamy w prawo punkt kontrolny 
lewego górnego wierzchołka. To powinno pociągnąć krzywą do punktu 
końcowego,  aby  lepiej  odpowiadał  linii  naszego  pioruna.  Po 
umieszczeniu  tego  punktu,  przechodzimy  do  następnego  punktu 
kotrolnego  zgodnie  z  ruchem  wskazówek  zegara  wokół  pioruna. 
Użyjemy  prawego  klawisza  myszki  aby  wybrać  punkt,  który  chcesz 
zmienić , przenieść i umieścić GKEY. Jeśli poruszysz drugi punkt 



zauważysz  jak  krzywa  zamykajaca  pierwszy  punkt  końcowy  jest 
rysowana  od  brzegu  pioruna  będącego  kreślonym.  Teraz  musimy 
dostosować ponownie pierwszy punkt kontrolny. Jeśli mamy problemy 
z wyrównaniem krzywej do brzegu pioruna, rozważmy dodatkowy nowy 
punkt. Sądwa sposoby wykonania tego.

• Wybierz 2 punkty, któe otaczają miejsce problemu, w którym 
chcesz nowy wierzchołek i kliknij przycisk Subdivide w panelu 
Curve Tools 1.

• Jeśli blisko punktu końcowego, zaznacz go, naciśnij CKEY aby 
otworzyć  krzywą,  potem  CTRL+lewy  klawisz  myszki  aby  dodać 
nowy  punkt  poza  końcem  zaznaczonego  końcowego  wierzchołka. 
Naciśnij CKEY aby ponownie zamknąć krzywą

Nowy punkt końcowy powinien 
być spozycjonowany i musisz 
dopasować  krzywą  po  obu 
stronach  punktu  końcowego 
jakim  poruszasz.  Za  każdym 
razem  przesuwając  punkt 
końcowy upewnij się ,że krzywa będzie w obu sąsiadujących punktach 
końcowych nadal będzie wyrównan do krawędzi pioruna

Po  dokonaniu  pełnego  obiegu  wokół 
pioruna,  jesteś  gotowy  na  wypolerowanie 
końcowe brzegu krzywej. Naciśnij TAB dla 
przełączenia w tryb Object Mode. To uczyni 
polerowaniem łatwiejszym ponieważ Blender 
ukrywa punkty i linie dla edycje krzywej. 
Teraz  powiększ  brzeg  używając  NUM+  lub 
przeciągnij  CTRL  +  lewy  klawisz  myszki. 
Użyj przeciągania SHIFT + środkowy klawisz 

myszki na ekranie tak aby ściśle obserwować cały brzef pioruna 
podczas powiększania. Poszukaj miejsca gdzie krzywa odsuwa się od 
krawędzi. Uważaj również na ostre łuki w kadym z punktów końcowych 
jakie powinny być wygładzone.
Ostre  punkty  końcowe  są 
dostosowane  przez 
zmniejszenie  kąta  między 
punktem  końcowym  a 
punktami  kontrolnymi.  W 
określonym  przypadku 
Blendera,  ostre  punkty 
mają  tendencję  do 
pokazania  się  z  boku 
punktu końcowego. Wymaga to zazwyczaj dodania nowego wierzchołka 
mioędzy tymi dwoma punktami końcowymi w celu wygładzenia krzywej. 
Miejsca, w których krzywa odsuwa się od krawędzie można rozwiązać 
przez  przesnięcie  punktu  kotrolnego  bliżej  brzegu.  W  powyższym 
obrazku krzywa została oddalona od brzegu. Zostało to naprawione 
przez przesunięcie punktu kontrolnego trochę w lewo.



Tu  mamy  końcowe  wygładzanie  krzywej.  Jest 
pokazane  w  trybie  edit  i  object,  więc  można 
wyrażnie  zobaczyć  zarówno  punkty  kontrolne  i 
końcowe  po  lewej  stronie  i  krzywą  po  prawej 
stronie

Dodawanie trzeciego wymiaru
Najpierw nadajemy obiektowi jakąś głębokość. Pozostajemy w trybie 
Edit  Mode,   przechodzimy  do  ekranu   edycji  przycisków  a  pod 
zakłądką "Curve and Surface", ustaw poniższe wartości:

Jeśli masz proste logo idź i zwiększ wartość DefResulU na 25. 
Teraz  możesz  wykorzystać  swoją  wiedzę  z  poprzednich  części  aby 
zmienić materiał i/lub dodać tekstury do logo.

Dodawanie okręgu
Przejdź do Object Mode przez TAB. Naciśnij 

spacja  ->  Add  ->Curve  ->Bezier  Circle  aby 
dodać  zamkniętą  krzywą  Beziera  z  czterema 
punktami formującymi okrąg. Naciśnij ZKEY aby 
przejść do trybu szkieletowego. Naciśnij SKEY 
aby  wyskalować  bezierowski  okrąg  dal 
wypełnienia okręgu na obrazku. Okrąg ten nie 
znajdudje się dokładnie w środku przykładowego 
logo  więc  musisz  go  przesunąć  GKEY  dla 
wyśrodkowaia.  Możesz  musieć  go  wyskalować  i 
przesuwać  kilka  razy.Odkryjesz  również  ,że 
okrąg w próbnym obrazku jest w rzeczywistości 
niewielkim owalem więc wyskaluje i spozycjonuj 

okrąg bezierowski taka aby dotykał okręgu w obrazku po lewej i 
prawej stronie. Zwykle możesz potem wyskalować okrąg i ograniczyć 
go do osi z przez naciśnięcie SKEY potem  ZKEY, ale okazuje się 
,że ten owal nie jest regularny, tak więc wybierz punkt nna górze 
i naciśnij GKEY a potem ZKEy aby przesuwać go w dół dopóki nie 
dotknie  góry  owalu  w  obrazku.  Potem  zrób  to  samo  dla  dolnego 
punktu okręgu Beziera i powinieneś mieć dobre dopasowanie



Aby zrozumieć co się dzieje w kolejnych 
krokach, przełącz się do Solid View ZKEY. Jak 
widać ,teraz mamy koło,ale jest wypełnione w 
środku, gdzie chcesz aby można widzieć przez 
niego.  Aby  wyciąć  otwór  w  okręfgu  naciśnij 
spację -> Add -> Bezier Circle kiedy jesteś 
jeszcze w trybie edycji. Nowy okrąg pojawi się 
wewnątrz  dużego  okręgu.  Jak  zobaczysz  to  w 
trybie Solid, nowe koło wycina swój kształt z 
dużego  okręgu  otaczającego  go.  Przełącz  do 
trybu szkieletowego ZKEY aby zobaczyć ponowni 
obraz bazowy. Wyskaluj mnijeszy okrąg tak aby 

w przybliżeniu wypełniał wewnętrzną część okręgu 
w obrazku. Nie martw się o dokładność ponieważ 

będziesz  ręcznie  przesuwał  wszystkie  cztery 
punkty. Przesuń dolny punkt okręgu Beziera w 

lewym górnym rogu paska, który przecina okrąg.Przesuń w prawo

punkt  okręgu  do  drugiego  rogu.  Aby  zamknąć 
krzywą pod kątem 90 stopni w tych rogach i w 
przybliżeniu linii prostej wzdłuż paska, musisz 
zaznaczyć dolny punkt kontrolny dla tego punktu 
w prawym górnym rogu i przeciągnąć go bardzo 
blisko  samego  punktu.  Prawdopodobnie  będziesz 
chciał przesunąć punkt kontrolny dość blisko, 
potem  powiększyć  widok  i  ustawić  punkt 
kontrolny  dalej,  w  przeciwnym  razie  będzie 
bardzo trudno to kontrolować.



Potem przenieś pozostałe dwa punkty i zmień ich punkty kontrolne 
dopóki  masz  dobre  przybliżenie  pozostałej  wewnętrznej  krzywej. 
Kolejnym krokiem jest naciśnięcie spacja -> Add -> Bezier Circle i 
powtórz te same kroki, ale dla dolnego otworu w logo.Po wykonaniu 
obu otworów, przełącz z powrotem do Solid View ZKEY i zobacz swoją 
pracę. Dokonaj stosownych poprawek.

Następnym  krokiem  jest  stworzenie  części 
trójwymiarowej, jak to zrobiliśmy z błyskawicą. 
Przejdź do Object Mode TAB, wybierz przyciski 
edycyjne.  Dla  krzywej  i  powierzchni  ustaw 
Extrude/Ext1 na 0.2 Bevel Depth/Ext2 na 0.02 i 
BevResol na 4. Możesz również ustawić DefResolU 
na  25  zgodnie  z  sugestią  dla  błyskawicy. 
Patrząc  na  wyniki,  efekt  fazowania  może  być 
niewystarczający,  więc  spróbuj  powiększyć 

Depth/Ext2 ma coś jak 0.5. Powinno wyglądać lepiej, ale będzie 
problem. Przełącz na tryb szkieletowy ZKEY a zobaczysz ,że skos 
poszerzył  wszystko  tak  ,że  okrąg  nie  pasuje  do  oryginalnego 
obrazu. Można to naprawić dość łatwo przez ograniczenie parametru 
szerokości krzywej i powierzchni dopóki wypełni ponownie.

W  końcowym  kroku  zaznaczamy 
piorun  i  przełaczamy  do 
widoku  bocznego  z  NUM3  i 
naciskamy  GEKY  a  potem  YKEY 
aby  przesunąć  piorun  w  tył. 
To  przesunięcie  nie  wpływa 
dużej  na  okrąg  i  pasek. 
Zastosuj czerwony materiał do 
okręgu  i  paska.  W  końcu, 
możesz  przejść  do  widoku, 
potem obrazku tła i naciśnij 
przycisk  obrazka  tła  dla 
ukrycia  obrazka,  który  nie 
jest dłużej konieczny. Teraz 
możemy zrenderować logo



Dodawanie Okręgu
To co do tej pory mamy to błyskawica, któa jest świetna. Jest miła 
i zaokrąglona. Jednak to czego nam brakuje w tej chwili jest na 
zewnątrz okręgu. Prawdopodobnie nie jest to najlepszy sposób, ale 
jedyny.  Zamiast  krzywej  Beziera  ,użyjemy  Okręgów.  Przejdź  do 
widoku  górnego  (NUM7)  i  naciśnij  spacja  -.  Mesh  ->Circle. 
Zaakceptuj 32 wierzchołki, możesz zrobić to dla mniejszej ilości, 
Przenieś go do środka okręgu, jeśli nie, to doradzam przejście na 
chwilę  do  szkieletu  (nzaciśnij  Z).  Potem  naciśnihj  S  dla 
skalowania  i  doprowadź  do  poprawnego  rozmiaru  wnętrze  okręgu. 
Powinno to wyglądać jak poniżej

Możesz  zauważyć  ,że  trzeba  go  rozciągnąć  na  boki  trochę.  OK, 
usuwamy zaznaczenie (naciśnij A, raz lub dwa razy). Teraz utwórz 



inny okrąg, przesuń go na środek i zmień skalę (klawisz S),tak aby 
dotarł  na  zewnątrz  dużego  czerownego  okręgu,  większego 
niżdodaliśmy  przedtem.  Usuń  zaznaczenie  drugiego  okręgu,  potem 
zaznacz cztery wierzchołki, które są w kwadracie i składają się na 
ściankę.

Kiedy  to  masz,  naciśnij  F  a  pojawi  się  ścianka,pole  będzie 
wypełnione (wyłącza Wireframe, naciśnij Z). Teraz zrób to wokół 
okręgu.  Aby  tpo  zrobić  przytrzymaj  Shift  o  Ctrl,  a  następnie 
narysuj  okrąg  wokół  dwóch  wierzchołków  jakie  chcesz  odznaczyć 
lewym klawiszem myszki. Potem narsyj okrąg wokół kolejnych dwóch 
wierzchołków przytrzmująć Ctrl i lewy klawisz myszki, NIE SHIFT. 
Shift zmienia kontrolę z zaznaczania na odznaczanie. Kiedy masz 
już okrąg, czas na linię przez środek...to łatwe!
Szybszym  sposobem  tworzenia  obiektu  nqa  scenie  jest  stworzenie 
małego  okręgu,  zaznacz  go,  naciśnij  'E'  (wybierz  Only  Edges), 
naciśnij 'S' dla wyskalowania a pojawi się inny rozmiar okręgu,, 
rozmiar  ten  właściwy  potem  kliknij  lewy  klawisz  myszki.  Potem 
stwórz krzyż,zaznacz dwa wierzchołki po obu stronach okręgu tam 
gdzie  krzyże  się  nakładają,  potem  naciśnij  'F'  dla  stworzenia 
ścianki. Ten sposób jest o wiele szybszy. Aby przekroczyć lionię, 
musisz przesunąć 4 z tych wierzchołków lekko.Przykład:



Stworzenie okręgu 3D
Zaznacz pełny okrąg przez naciśnięcie A raz lub dwa razy. Przejdź 
do widoku bocznego i naciśnij E dla wyodrębnienie i przeciągnij go 
tak aby był tej samej grubości co błyskawica. Spójrzmy na to co 
mamy...wygląda  ładnie  ale  tam  gdzie  błyskawica  przchodzi  przez 
okrąg wygląda trochę dziwnie, tak jakby okrąg leżał na błyskawicy. 
Tam gdzie błyskawica przechodzi przez okrąg zwróć uwagę na brzegi 
i wierzchołki. Przesuń je tak aby linie były po obu stronach gdzie 
przechodzi  błyskawica.  Potem  wprowadź  nowe  krawędzie  używając 
CTRL+R na zewnątrz tych krawędzi:



Teraz  mamy  kwadraty  gdzie  błyskawica  trafia  w  okrąg.  Zmień  na 
wireframe  (Z),  jeśli  w  nim  nie  jesteś,  a  potem  zaznacz  16 
wierzchołków tych pól i wyciągnij je. Teraz zrób to samo tam gdzie 
środek linii przechodzi przez piorun ale stwórz 4 linie zamiast 
dwóch. Teraz można dodać subsurf i ustawić go na 2 lub 3

KOŚCI
Bones  są  narzędziem  modelowania,  które  jest  szczególnie  ważne 
jeśli  próbujesz  modelować  postać  w  ruchu.  Bones  pozwala  ci 
poruszać  kończynami  bohaterów  w  sposób  ,który  jest  znacznie 
prostszy niż próby przeorganizowania wierchołków za każdym razem. 
Zasadniczo  działa  to  tak  ,że  kość  jest  związana  z  pewnymi 
wierzchołkami,  które  poruszają  się  z  kością  kiedy  zmienia  się 
pozycja w trybie Pose. Użycie kości jest dosyć proste, ale jak 
wiele rzeczy  Blenderze, może być trochę trudne na pierwszy rzut 
oka.Tu pokażę krok po kroku jak zacząć:

Stwórz cylinder
– Wybierz widok górny (NUM7)
– TAB przejdź do Object Mode
– Spacja w 3D View



Wytłoczenie cylindra

– Wybierz widok boczny (NUM3)
– TAB do Edit Mode
– AKEY dla odznaczenia wszystkiego
– BKEY dla pola zaznacenia górnych wierzchołków
– przeciągnij wierzchołki w górę

Dodanie szkieletu

– TAB do Object Mode
– Spacja > Add > Armature
– dodanie jakiegoś szkieletu

Podział na mniejsze części

– TAB do Edit
– AKEY dla Select All
– WKEY do Subdivide. Zrób to dwa razy

Rodzic

– TAB do Object
– SHIFT  +  prawy  klawisz  myszki  zaznacza  Cylindr  a  potem 

Armature.
– CTRL+PKEY, Armature, Create z zamkniętej kości

Wypróbowanie

– Przejdź do trybu Pose
– Zaznacz i przeciągnij kości stawów

MATERIAŁY I TEKSTURY
Materiały  i  tekstury  nadają  modelowi  kolor  i  strukturę.  Bez 
materiałó  modele  byłyby  zawsze  domyślnie  blenderowskie.  Podczas 
gdy materiały nadają modelowi kolor, tekstury nadają mu strukturę. 
Pozwalają  ci  robić  takie  rzeczy  jak  dodawanie  wzoru  drewna  do 
biurka,  i  zrobienie  renderowanego  obrazu  bardziej 
realistycznym.Przejdź  do  domyślnej  sceny  Blendera.  Naciśnij 
CTRL+XKEY. Zauważ ,że również przełączyłeś się automatycznie do 
Object Mode. Zaznacz domyślny sześcian prawym klawiszem myszki i 
otwórz przyciski Materials przez naciśnięcie przycisku cieniowania 
(F5) .Blender  powinien  już  mieć  materaił  przypisany  do 

sześcianu. Wiesz bo widzisz coś takiego:



Kliknij obok MA :Material w panelu Material aby usunąć link 
do  bloku  danych.  To  usunie  materiał  z  obiektu,  usunie  kilka 
zakładaek  z  okna  Button  i  usunie  wiele  informacji  z  panelu 
Materiak i zastąpi go przyciskiem "Add New". Możesz kliknąć go aby 
stworzyć  nowy  materiał,  ale  to  co  chcemy  zrobić  to  ponowne 
zastosowanie  starego  materiału  do  niego.  Kliknij  ten  przycisk, 
wyglądający  tak: .  Zobaczysz  listę  rozwijaną  i  wybierz 
"material".To sprytne rozwijanie wyświetli wszystkie materiały 
utworzone  do  tej  pory  i  pozwala  ci  zastosować  je  do  każdego 
obiektu na scenie.

Nazewnictow nazw
"Material" nie jest bardzo twórczą nazwą dla materiału. Jest parę 
różnych sposobów zmiany nazwy materiału

1. Naciśnij  przycisk,  który  wygląda  jak  mały  samochód.  To 
"automatycznie" zmieni nazwę materiału.Może to być "Grey" ale 
to lepsze niż "Material", ale można wymyśleć coś lepszego.

2. Naciśnij  lewy  klawisz  myszki  nazwę  materiału  a  pojawi  się 
kursor do wstawienia własnej nazwy materiału. Wyczyść całą 
nazwę  przed  wpisaniem  własnej  naciskając  BACKSPACE.  Zmień 
nazwę materiału na "Green Ooze".

Ustawianie koloru
Oczywiście,  zmiana  nazwy  materiału  nie  zmieni  materiału  na 
zielony. Zwróć uwagę na sekcję przycisków:

Ustaw R na wartość 0.149, G na 1.000 a B na 0.446. R oczywiście 
oznacza czerwony, G zielony a B niebieski. Mieszając te wartości 
możemy uzyskać dowolny kolor jaki chcemy
Najłatwiejszym sposobem wyboru koloru jest kliknięcie tego pola

i użycie tego okna, które pojawia się dla wyboru 
koloru.

Zmienimy  kolor  obiektu,  ale możemy  również  zmienić  kolor 
rozbłysków. Kliknij przycisk Teraz zamiast suawków R,G i B , 



pojawai się kolor materiału, pokazując kolor rozbłysku. Popatrz na 
Podgląd materiału i zacznij zabawę z suwakami R , G i B. Ustaw 
kolor  rozbłysku  na  R  =  0.640,  G=0.990  i  B  =  0.566.  Z  tymi 
wartościami powinniśmy móc uzyskać good ooze.

Tekstury
Tekstury  są  określane  na  szczycie  materiałów  dodając  im 
skomplikowanych  kolorów  i  innych  efektów.  Objekt  jest  pokryty 
materiałem,który  może  zawierać  kilka  tekstur:  tekstura  obrazu 
kamienia,  tekstura  wyboistego  kamienia,  tekstura  zdeformowanego 
kamienia itp.

Dodawanie tekstur
Wybierz  obiekt  do  teksturowania.Dodaj  Material  do  niego  nie  ma 
jeszcze.  Wybierz  zakładkę  Texture  z  ikonki  z  nierónomiernymi 
kwadratami  (lub  naciśnij  F6).  Kliknij  Add  New.  Wybierz  typ 
tekstury z listy rozwijanej. Możesz również zmienić nazwę tekstury 
klikajac w nazwę pola.

Dodawanie tekstury chmury
Dodaj  nową  teksturę  Cloud  (wybierz  Clouds  z  listy  rozwijanej). 
Pojawi się podgląd, jak również parametry do poeksperymentowania z 
nimi.  Wróć  do  zakładki  Materials  (kliknij  czerowną  kulę  lub 
naciśnij  F5)  a  pojawi  się  podgląd  pokolorowany  tekstury.  Jest 
różowy!  Mamy trzy zakładki : Texture,Map Input i Map To. Wybierz 
Map To. Suwaki RGB modyfikują kolor tekstury. Niektóre obszary są 
przeźroczyste  i  pokazują  materiał  pod  spodem.  Pozwala  to  na 
warstwy  tekstur.  Zrób  czarny  kolor.  Zrendruj  obiekt  (F12)  aby 
zoabczyć efekt. Teraz dodamy teksturę gipsową

Dodawanie tekstury sztukaterii
Wróć do zakładki tekstury (F6) i wybierz kolejny kanał tekstury 
(jeden pusty przycisk pod 'Tex').Dodaj teksturę sztkaterii. Wróć 
do Material (F5) i kliknij zakładkę "Map To". Wyłącza Col i włącz 
Nor. Col oznacza ,że tekstura wpływa na kolor. Nor nie oznaca ,że 
wpływa na normalne renderowanie , lub kąt rederacja traktuje jak 
powierzchnię – tworzy fałszywe cienie na powierzchni. Pozostaw na 
Nor  około  4.  Teraz  kliknij  zakładkę  Map  Input  –  mamy  zamiar 
zmienić rozmiar tekstury. Ustaw SizeX na 0.2 a SizeY na 10

Tekstury proceduralne
Obiekty  teksturowane  mogą  być  podzielone  na  dwie  kategorie: 
teksturowanie  proceduralne  i  tekstowanie  obrazkowe.  Tekstowanie 
proceduralne wykorzystuje formuły matematyczne dla wygenerowania 
tekstur.  Te  tekstury  sągenerowane  wewnątrz  Blendera.  Tekstury 
obrazkowe używają obrazków.



Tworzenie podstawowej wody morskiej
75%  powierzchni  ziemi  pokryta  jest  wodą.  W  hołdzie  dla  tego 
wielkiego faktu, zaprojektujemy materiał w postaci wody morskiej. 
Najpierw  stworzymy  nowy  plik  w  Blenderze  i  usniemy  domyślny 
sześcian przez naciśnięcie XKEY i potwierdzamy w oknie dialogowym. 
Teraz przełączymy do górnego widoku NUM7 a naciśnik spacja -> Add 
-> Mesh -> Plane dla stworzenia płaszczyzny. Potem skalujemy ją 
odpowiednio. Teraz przejdziemy do teksturowania. Naciśnij F5 aby 
otworzyć  Material  Button  w  Oknie  przycisków.  Odkryjesz  tam  dwa 
nowe małe okna : jedno nazwane Material i drugie Preview. Kliknij 
przycisk  "Add  New"  w  oknie  Material  dla  stworzenia  nowego 
materiału  nazwanego  'Material.001'.  Zmienimy   ją  na  jakąś 
pożyteczną, jak "woda morska".

Teraz na tej samej zakładce, nadaj materiałowi woda morska kolor 
RGB(0.0,0.139,0.400) Znajdź suwak Alpha i przesuń do dopóki nie 
otrzymasz w przybliżeniu Alpha 0.100

Teskturowanie wody morskiej
Ta  część  dotyczy  tych  ,  którzy  mają  zainstalowany  zewnętrzny 
renderer yafray!
Teraz dodamy teksturę proceduralną do naszej wody morskiej, która 
dane ci wygląd "falowy" Kliknij przycisk Texture lub naciśniś F6. 
Kliknij na gałkę na lewo od nazwy tekstury i wybierz przycisk "Add 
New". Stworzy to nową teksturę nazwaną "Tex.001". Kliknij na nazwę 
i zmień na "Fale".
Idź do Texture type i wybierz 'Stucci'. W zakładce Stucci kliknij 
"Wall Out" i "Soft noise", i zmień 'Noise Basis" na 'Voronoi F1'. 
Nasza tesktura jest gotowa. Zastanowimy się jak ją zastosować do 
naszego  materiału  Seawater.  Kliknij  lewym  klawiszem  myszki  na 
przycisku  Materials  (wygląda  jak  czerwona  kula),  aby  wrócić  do 
podkontekstu  przycisków  materiału.  Spójrz  na  panel  Texture,  i 
zobaczysz  teksturę  "Fale"  automatycznie  powiązana  z  materiałem 
Seawater.Wybierz  zakładkę  "Map  To".  Kliknij  przyciski'Nor"  i 
'Spec'aby  wybrać  i  mieć  biały  tekst.  Kliknij  przycisk  "Hard" 
dwukrotnie aby wybrać i mieć żółty tekst. Wybiez zakładkę "Map 
Input". Tam spójrz na skalowanie X,Y i Z. Wartości tu użyte zależą 
od rozmiaru płaszczyzny wodyu (możesz zobaczyć i wyedytować ten 
rozmiar  płaszczyzny  przez  przejście  Object,  Transform  Propertis 
lub naciśnięcie 'N'). Przy rozmiarze płaszczyzny X=3, Y= 3 i Z =, 
rozsądne skalowanie to sizeX= 5, sizeY = 20 ,sizeZ = 25. Jedną 
ważną  uwagą  przy  mapowaniu  płaskiej  powierzchni  jest  to  ,że 
skalowanie X i Y nie powinno pasować (lub Y i z , lub X i Z dla 
płaszczyny pionowej). Teraz renderujemy (F12) i patrzymy na wynik. 
Może  wyglądać  na  trochę  postrzępione.  Aby  to  wygładzić,  dodamy 
drugą teksturę. Idź do Texture subcontext (F6) jeśli już tam nie 



jesteś. W zakładce Texture, kliknij pierwszy pusty prostoką pod 
zakładką "Fale". Kliknij "Add New". Zmień nazwę nowej tekstury na 
"Cloud" i zmień typ tekstury na Clouds. W zakładce Clouds, ustaw 
NosieSize  na  0.2  a  NoiseDepth  na  2.  Przełącz  się  z  powrotem 
podkontekst  przycisków  materiałów,  wybierz  zakładkę  Texture  i 
sprawdź  czy  nowa  tekstura  Clouds  jest  zaznaczona  iw  wybrana. 
Kliknij na zakładkę Map To i wybierz 'Nor' ('Col" powinno być już 
zaznaczone). Renderuj F12 i podziwiaj swoją wodę.

Kretowisko 2
Tu  pokażey  jak  używać  mapowania  przemieszczenia  dla  zrobienia 
prostego środwiska

1.Utwórz siatkę (Add/Mesh/Grid) 32x32 
2.Ustaw jej gładkość (Editing/Link i Materials/Set Smooth)
3.Stwórz dla niej nowy materiał (Shading/Material/Add New)
4.Utwórz nową teksturę dla materiału(Shading/tEXTURE/Add New)
5.Przejdź  do  Shading/Texture  Buttons.  Zobaczysz  nową  stworzoną 
teksturę
6.Zmień Texture Type na Clouds
7.Zmień nazwę tesktury na bardziej opisową
8.Przejdź  do  przycisków  Shading/Material  .Zobaczysz  zastosowaną 
teksturę ale jeszcze nie poprawnie
9.Idź do Shading/Map To. Tam zdefiniuje jak wybrana tekstura jest 
odwzorowywana na naszym materiale
10.Wyłącz Col i włącz Disp
11.Ustaw kamerę i kilka świateł na scenie
12.Renderuj

Możesz dostosować łatwo to środowisko przez zmianę wartości Nor w 
Shading/Map To. Określa jak silnie tekstura przemieszczenia wpływa 
na materiał. Możesz również dodać subsurfing do obszatu ziemi aby 
uzyskać płynność wyników.

Zardzewiała kula
Tworzenie obiektów z teksturami obrazkowymi nie jest trudne dla 



prostych obiektów takich jak kule, sześciany czy rury. Pokażę jak 
to zrobić:

• Stwórz nową scenę w Blenderze i usuń domyślny sześcian
• Stwórz  obiekt  jaki  chcesz  mieć  (zalecam  Mesh,  sphere  lub 

tube). Przy Mesz zmień widko NUM7
• Przejdź do materiałów (F5) i zaznacza materiał domyślny (lub 

oczywiście możesz stworzyć nowy materiał)
• Przejdź do tekstur (F6) i wybierz "Image" jako "Texture type" 

dla wybranej tekstury. Pojawi się wiele opcji, najbardziej 
nas interesująca to "Load images". Klikniji wybierz i wybierz 
obrazek

• Po tem,musisz określić jaki obrazek zastosować do obiektu. 
Aby to zrobić, przejdź ponownie do materiałów, gdzie musisz 
znaleźć  zakładkę  "Map  Input"  (blisko  zakładki  Textures). 
Jeśli ją wybrałeś zobaczysz cztery przyciski : Flat, Cube, 
Tube i Sphere. Wybierz opcję najlepszą dla siebie

• Renderuj obiekt. Jeśli nie możesz zobaczyć dobrze obrazka, 
może spróbuj obrócić obiekt lub wybrać inną opcję w zakładce 
"Map Input"

Możesz również renderować wideo na obiektach tą metodą. Wybierz 
movie w oknie dialogowym "Load image" i włącz opcję "Movie" na 
przyciskach teksture. UWAGA: Blender działa TYLKO z wiedo Pełnej 
Rozdzielczości a nie wideo skompresowanym kodekiem.

UV Mapping
UV  mapping  oznacza  technikę  używaną  do  "zawijania"  tekstury 
obrazkowej 2D w oczko 3D. "U" i "V" są nazwami osi płaszczyzny, 
ponieważ  "X"  ,"Y"  i  "Z"  są  używane  dla  współrzędnych  w 
płąszczyźnie  3D.  Na  przsykład  zwiększenie  "U"  na  kuli  może 
poruszać  wzdłuż  szerokości  geograficznej  (północ  lub  południe) 
podczas  gdy  zwiększanie  "V"  może  poruszać  wzdłuż  długości 
geograficznej (wschód i zachód)

Podstawy UV Mappingu
Dodanie icosfery
Użyjemy  icosfery  (2  iteracje)  dla  naszej  demonstracji.  Stwózmy 
icosferę z 2 iteracjami (Spacja -> Add -> Mesh ->Icosphere



Oznaczanie szwu
Wybierz obręcz wierzchołków na icosferze (Jak równik). Naciśnij 
CTRL+EKEY  i  wyboerz  "Mark  Seam".  To  powie  unwrpperowi  UV  aby 
przyciął oczka w siatce wzadłuż tych brzegów

Rozwinięcie oczek
Ustawiamy  tryb  okna  na  "UV  Face  Select"  (ten  tryb  jest  innym 
trybem ,jak "Edit Mode" czy "Object Mode", i może być usatwiony za 
pomocą listy rozwijanej na dole okna 3D Viewport



Aby zainicjować drugi 3D Viewport, kliknij prawym klawiszem myszki 
blisko obramowania w 3D Viewpot i wybierz "Split Area". Ustaw typ 
tego okna na "UV/Image Editor" z listy rozwijanej po lewej stronie 
(wygląda jak siatka dla 3D Viewport). W pierwszym oknie zaznacz 
wszystkie wierzchołki i naciśnij UKEY a potem LSCM

LSCM jest jednym z algorytmów dla rozwijania oczek w przestrzeni 2 
wymiarowej,  skrót  od  Least  Squares  Confirming  Map.  Jest  bardzo 
użyteczną metodą ponieważ próbuje zachować kształt każdej ścianki.

Stworzenie szablonu obrazu
Kiedy  podrasowaliśmy  miły  rozkład  i  zrobiliśmy  sami  teksturę 
obrazkowa, możemy łatwo narysować teksturę przez zapisanie obrazu 
układu UV. Ten obrz może być potem otwarty w programie edycji 
obrazu dla wyboru jako podstawa tekstury UV przez pokazanie gdzie 



idzie każda powierzchnia. Najpierw uruchamiamy  UV ->Save UV face 
layout. Przy zaznaczonym Wrap, układ zachowa swoej proporcje, co 
jest najlepsze dla celów ogólnych. Nie wybieraj skalowania układu 
na części kwadratowe, co jest najczęściej użyteczne w silnikach 
gry  Blendera,  gdzie  tekstury  powinny  być  kwadratowe.  Wybierz 
lokalizację  pliku  obrazka  (nazwa  domyślna  do  nazwa  obiektu 
teksturowanego)  i  naciśnij  Export.  Jeśli  program  do  malowania 
obrazu obsługuje warstwy, spróbj wstawić ukłąd UV w zamkniętej, 
przeźroczystej  warstwie  powyżej  rzeczywistego  obrazu.  Jeśli  nie 
zmienia się wymiar eksportowanego obrazu UV w żaden sposóv, będzie 
pasował idealnie z ukłdem UV kiedy obraz  jest ładowany ponownie 
do Blendera

Stosowanie obrazka
Zapisz poniższy obrazek

Załąduj  go  w  oknie  UV/Image  przez  kliknięce  Image->Load  image. 
Potem  za  pomocą  podstawowych  operacji  przyciągania,  skalowania 
,obrotu  dopasuj  rozwijane  oczka  tak  aby  umieścić  je  na  górze 
obrazka

Podziwianie nowego obiektu
Wróć  do  3D  Viewport,  ustaw  Object  Mode  i  ustaw  Draw  Type  to 
Texture. Naciśnij TAB parę razy aby odświeżyć obiekt i podziwiaj 
swój  nowy  obrazek  odwzorowany  na  obiekcie!Aby  uczyniś  teskturę 
widzialną  przy  renderowaniu,  musisz  przełączyć  TexFacce  z 
przycisków Material



Dla  zakończenia  pracy  przełącz  od  Edit  Mode,  wybierz  wszystkie 
wierzchołki i z przycisków Editing (F9) kliknij Set Smooth. Potem 
blisko  tego  panelu  odczytaj  Modifiers.  Kliknij  Add  Modifier-
>Subsurf.  Ustaw  Set  Render  Levels  na  trzy.  Przełąćż  przyciski 
Shading (F5) i włącz Stars. Scena jest gotowa!

Uwagi



Jeśli masz zamiar edytować układ rozwijania (aby uzyskać lepsze 
zdjęcie)  wybierz Select ->Stick Local Uvs to Mesh Vertex. Możesz 
"przymocować" wierzchołki kiedy zostały rozpakowane PKEY. Jeśli to 
zrobisz, upewnij się ,że umieściłeś przynajmniej jedną szpilkę na 
każdej wyspie. Można ususnąć wszystkie szplie przez alt-p. LSCM 
działa  przez  próbowanie  utrzymania  kątów  między  każdym 
wierzchołkiem  Jeśli  rozwinięcie  powinno  być  symetryczne  a  nie 
jest, spróbuj wsatwić jedną szpilkę na środku każdej zewnętrznej 
krawędzi dużej strony i jedną na małej stronie i rozpakuj ponownie 
EKEY.
WAŻNE UWAGI:

• Pamiętaj ,aby ustawić Map Input z UV i włącz przyciski Flat.
• Jak  mówiono  wcześniej,  aby  tekstury  były  widpoczne  w 

renderowaniu, trzeba włączyć TexFace z przycisków Material

Skróty klawiaturowe dla modelowania
Window HotKeys
CTRL+ lewa strzałka: Przejście do poprzedniego Ekranu
CTRL+ prawa strzałka :Przejście do kolejnego Ekranu
CTRL+ strzałka w górę lub strzałka w dół :Mkasymalizacja okna lub 
powrót do poprzedniego rozmiaru domyślnego okna

SHIFT+F4 : Zmiana okna na Data View
SHIFT+F5 : Zmiana okna na 3D Window
SHIFT+F6 : Zmiana okna na IPO Window
SHIFT+F7 : Zmiana okna na Button Window
SHIFT+F8 : Zmiana okna na Sequence Window
SHIFT+F9 : Zmiana okna na Outliner Window
SHIFT+F10 : Zmiana okna na Image Window
SHIFT+F11 : Zmiana okna na Text Window
SHIFT+F12 : Zmiana okna na Action Window

Uniwesalne skróty klawaiturowe
Następujące skróty klawiaturowe pracują jednolicie we wszystkich 
oknach Blendera, jeśli pozwala kontekst

CTRL+lewy klawisz myszki:  wybieranie Lasso – przesunięcie mszyki 
nad formę i swobodne wybranie obszaru



ESC  - pozwala anulować funkcje Blendera bez zmain
– lub  FileWindow,  DataView  i  ImageSelect:powrót  do 

poprzedniego typu okna
– lub RenderWindow jest odkładany do tła (lub zaykane, co 

zależy od systemu operacyjnego)

SPACJA : Otwiera Pasek Narzędziowy
TAB : Startuje lub zamyka Edit Mode
F1 : Ładuje plik Blendera. Zmiana okna na FileWindow
SHIFT+F1 :  Dołącza części z innych plików, lub ładuje jako Dane 
biblioteczne. Zmienia okno na FileWindow, czyniąc pliki Blendera 
dostępnymi jak katalog.
F2 : Zapisuje do pliku Blendera. Zmienia okno na FileWindowe
SHIFT+F2: Eksportuje scenę jako plik DXF
CTRL+F2: Eksportuje scenę jako plik VRML 1
F3 : Zapisuje obrazek (jeśli obrazek był renderowany) Format pliku 
jest  wskazywany  w  DisplayButtons.  Okno  staje  się  File  Select 
Window
CTRL+F3  :  Zapisuje  zrzut  ekranowy  całej  sceny  Blendera.  Format 
pliku jest wskazywany w DisplayButtons. Okno staje się FileWindow
F4  :  Wyświetlenie  Logic  Context  (jeśli  dostęone  jest 
ButtonsWindow)
F5  :  Wyświetlenie  Shading  Context  (jeśli  jest  dostępne 
ButtonWindow), Light Material lub World Sub-context w zależności 
od aktywnego obiektu
F6  :  Wyświetla  Shading  Context  i  Texture  Sub-context  jeśli 
dostępne jest ButtonsWindow)
F7 : Wyświetla Object Context (jeśli dostępne jest ButtonsWindow)
F8 : Wyświetla Shading Context i World Sub-context (jeśli dostępne 
jest ButtonsWindow)
F9 : Wyświetla Editing Contex (jeśli dostępne jest ButtonsWindow)
F10 : Wyświela Scene Context (jeśli dostępne jest ButtonsWindow)
F11 : Ukrywa lub pokazuje okno renderowania
F12 : Zaczyna renderowanie od aktywnej kamery
Strzałka w lewo : Przejście do poprzedniej klatki
SHIFT +Strzałka w lewo : Przejście do pierwszej klatki
Strzałka w prawo: Przejscie do kolejnej klatki
SHIFT + strzałka w prawo : Przejscie do ostatniej klatki
Strzałka w górę : W przód o 10 klatek
Strzałka w dół : W tył o 10 klatek
ALT+A : Zmiana bieżącegi okna Blendera na tryb Animation Playback. 
Kursor zmienia się na licznik
ALT+SHIFT+A :  Bieżące okno plus wszystkie okna 3D przechodzą w 
tryb Animation Playback
IKEY: Menu Insert Key. Menu to różni się od okna do okna.
JKEY : Przełącza bufory renderowania. Blender pozwala ci zachować 
dwa różne renderowane obrazy w pamięci.
CTRL+O : Otwarcie ostatnio zapisanego pliku
QKEY : OK? Zamykanie Blendera
ALT+CTRL+T :  TimerMenu. To menu oferuje dostęp do informacji o 
szybkości rysowania. Wyniki są wyświetlane w okienku pop-up
CTRL+U :  Domyślne zapisanie użytkownika. Bieżąćy projekt (okno, 
obiekt itp), w tym ustawienia UserMenu są zapisywane do domyślnego 



pliku, który będzie ładowany za każdym razem kiedy uruchamia się 
Blender lub ustawiamy go domyślnie CTRL+X
CTRL+W :  Zapis pliku. To połączenie klawiszy pozawal ci zapisać 
plik Blendera bez otwierania FileWindow
ALT+W : Zapis pliku Videoscape. Zmienia okno na FileWindow
CTRL+X  :  Usuwanie  wszystkiego  (z  wyjątkiem  bufora  rendrowania) 
jest wymazywane i zwalniane. Domyślna scena jest przeładowywana
CTRL+Y : Powtórzenie
CTRL+Z : Cofnięcie

Skróty klawiaturowe Object Mode
Te  skróty  klawiturowe  są  głównie  dla  okna  3D  Viewport,  ale 
działają na Obiektach w większości innych okien, jak IPO. Tu mamy 
ich podsumowanie

HOME  :  Wszystkie  obiekty  w  warstwie  widzialjen  są  wyświetlane 
całkowicie,wyśrodkowane w oknie
PAGEUP :  Zaznaczanie kolejnego Object Key. Jeśli więcej niż jeden 
Object  Key  jest  zaznaczony,  wybór  jest  przesuwany  cyklicznie  w 
górę. Działa tylko jeśli jest włączony AnimButtons - > Draw Key
SHIFT+PAGEDOWN : Dodaje wybór do poprzedniego Obiect Key
TAB : Uruchami / zatrzymuje Edit Mode. Alternatywnie ALT+E
AKEY : Zaznacza / odznacza wszystko
CTRL+A : Stosowanie wielkości i obrotu. Obrót i wymiar obiektu są 
przyp[isane do ObData(Mech, Curvr itp). Na piewszy rzut oka wydaje 
się  jakby  nic  się  nie  zmieniło,  ale  może  to  mieć  znaczące 
konsekwencje dla animacji i mapowania tekstur. 
SHIF+CTRL+A : Jeśli aktywny obiekt jest duplikowany automatycznie, 
mneu  pyta  Make  duplis  real?.  Ta  opcja  w  rzeczywistości  tworzu 
obiekt. Jeśli aktywny obiet Mesh jest deformowany przez Lattice, 
menu  pyta  Apply  Lattice  deform?  Teraz  deformacjka  Lattice  jest 
przypisana do wierzchołków Mesh.
SHIFT+A  :  To  jest  AdMenu.  Faktycznie,  jest  to  ToolBox,  który 
zaczyna się od opcji 'ADD'. Po dodaniu obiektu, Bledner zaczya 
EditMode natychmiast jeśli to możliwe.
BKEY : Zaznaczanie obramowanioa. Rysuje prostokąt lewym klawiszem 
myszki;wszystkie obiekty wewnątrz tego obszaru są zaznaczone, ale 
nie  aktywne.  Narysju  prostokąt  prawym  klawiszem  myszki  aby 
odznaczyć obiekty. W ViewMode, wymiary są wyświetlane, wyrażane 
jako globalne współrzędne, jako dodatkowa funkcja w lewym dolnym 
rogu. W Caer View Mode, wymiary ,które są endereowane ze względu 
na DisplayButtos są w pikselach.
SHIFT+B :  Render obramowania. Działa tylko w Camera View Mode. 
Rysuje prostokąk aby uczynić mniejsze wcięcia standardowego okna 
klatki. Jeśli DisplayButtons -> Border jest włączona, pole jest 
rysowane czerwonymi i niebieskimi liniami
CKEY :  Centre View. Pozycja kursora 3D staje się nowym środkiem 
okna 3D
ALT+C  :  Konwersja  menu.  W  zależności  od  aktywnego  obiektu, 
wyświetlane jest PopupMenu. Przełącza cię to do konwersji pewnych 
typów ObData. Konwertuje w jednym kierunku, wszystkot ostatcznie 
degradując do Mesh! Opcje to:



• Font -> Curve
• MetaBall – Mesh
• Curve -> Mesh
• Surface -> Mesh

CTRL+C :  Menu kopiowania. To menu kopiuje informacje z aktywnego 
obiektu do zaznaczaonego obiektu. Stałe składowe to:

• Copy  Loc  :  położenie  X,Y,Z  obiektu.  Jeśli  potemek  jest 
wywoływany, to położenie jest położeniem względnym w rlacji 
do Rodzica

• Copy Rot : Obrót X,Y,Z obiektu
• Copy Size : Wymiar X,Y,Z obiektu
• DrawType : kopiuje typ rysowania obiektu
• TimeOffs : kopiuje czas offsetu obiketu
• Dupli : wszystkie dane Duplikatora (Dupliframes, Dupliverts 

itd)
• Mass : Sprawa czasu rzeczywistego
• Damping : Sprawa czasu rzeczywistego
• Properties : Sprawa czasu rzeczywistego
• Logic Bricks : Sprawa czasu rzeczywistego
• Constraints : kopiuje ograniczenia obiektu
• Copy TexSpace : Miejsce tesktury
• Copy Particle Settings : cały system cząstek z AnimButtoons
• Copy Bevel Settings : całe fazowanie danych z EditButtons
• Copy Font Settings : typ czcionki, wymiary, szerokość
• Copy Bevel Settings : całe fazowanie danych z EditButtons
• Copy Lens : wartość soczewki.

SHIFT+C : CentreZero View. Kusor 3D jest ustawiony na zero (0,0,0) 
a widok jest zmieniony aby wszystkie obiety, w tym 3DCusro mogły 
być wyświetlone. Alternatywa dla HOME
DKEY  :  Menu  trybu  Rysowania.  Pozwala  zaznaczać  tryb  rysowania 
dokładnie odpowiadając menu w nagłówku 3D Viewport
SHIFT+D :  Dodanie duplikacji. Zaznaczoen obiekty są duplikowane. 
Potem zaczyna się tryb Grab
ALT+D :  Add Linked Duplicate. Tworzone są połączone dupliakty z 
wybranych obiektów. Po tym zaczyna się tryb Grab
CTRL+D :  Rysowoanie (tekstura) obrazka jako siatki. Opcja ta ma 
ograniczone funkcje. Może być użyta do 2D
ALT+E : Zatrzyuje /uruchamia EditMode. Alternatywa : TAB
FKEY : Jeśli zazanczony obiekt jest oczkiem Toggle Face selectMode 
włącza się i wyłącza
CTRL+F  :  Sortowania  ścianek.  Ścianki  aktywnego  Mesh  Object  są 
sortowane,  w  oparciu  o  bieżący  widok  w  3D  Window.  Lesostronna 
ścianka  jest  pierwsza,  prawostronna  jest  ostatnia.  Skewencj 
ścianek jest ważna dla Bild Effect (AnimButtons)
GKEY  :  Grab  Mode  lub  tryb  translacji.  Działa  na  wybrancyh 
obiektach  i  wierzchołkach.  Blender  oblicza  jakość  i  kierunek 
transalcji, tak więc odpowiadają dokładnie przesunięciu myszki bez 



względu  na View Mode lub kierunek podglądu 3D Window.ALternatywy 
dla tego trybu to rysowanie lewym klawiszem myszki linii prostej. 
Poniższe opcje są dostępne w tybie translacji
Ograniczniki:

• CTRL : w zwiększniu o 1 jednostkę siatki
• SHIFT : dobre przemieszczenie
• SHIFT + CTRL : w zwiększaniu 0 0.1 jednostki siatk
• Środkowy  klawisz  myszki  :  krótkie  kliknięcie  ogranicza 

bieżącą translację do osi X,Y i Z. Blender wylicza jakiej 
osi użyć w zależności od już zainicjowanego przesunięcia 
myszki. Kliknij ten przycisk jeszcze raz aby powrócić do 
nieograniczonej translacji

• XKEY,  YKEY,  ZKEY  ograniczają  przesunięcie  do  osi  X,Y,Z 
globalnego odniesienia

• drugie XKEY ,YKEY, ZKEY ogranicza przesunięcie do osi X,Y 
lub Z lokalnego odniesienia

• trzecie XKEY, YKEY , ZKEY usuwa ograniczenia
• NKEY  wprowadza  liczbowe  wejścia  jak  również  dowlone 

numeryczne
• TAB będzie przełączał między wartościami, ENTER kończy, ESC 

zamyka
• STRZAŁKI:  Te  klawisze  mogą  być  użyte  do  przeniesienia 

kursora myszki dokładnie o 1 piksel

Grabber może być zakończony :

• lewy klawisz myszki SPACJA lub ENTER: przesunięcie na nową 
pozycję

• prawy  klawisz  myszki  lub  ESC  :  wszystko  wraca  na  stare 
pozycje

Tryb przełączania:

• GKEY : ponowny start trybu Grab
• SKEY : przełączanie do trybu Size (Scale)
• RKEY : przełączenie do trybu Rotate

ALT + G :  Czyszczenie translacji, dane w trybie Grab. Położenia 
X,Y,Z wybranych obiektów są ustawiane na zero

SHIFT+G : Grupowanie zaznaczenia
• Potomkowie:  wybór  wszystkich  zaznaczonyhc  obiektów 

potomnych
• Potomkowie  bezpośredni:  wybó  wszystkich  zaznaczonych 

obiektów pierwszego poziomu potomności
• Rodzic : Wybór zaznaczonych obietków rodzicielskich
• Warstwy  współdzielone:  Wybór  wszystkich  obiektów  w  tej 

samej warstwie aktywnego obiektu
IKEY : Wstawienie klucza obiektu. Pozycja klucza jest wstawiana w 
bieżącej klatce wybranych obiektów. PopupMenu pyta jaki klawisz 
pozcyji musi być dodaney do IpoCurves



• Loc : Położenie XYZ obiektu
• Rot : Obrót XYZ obiektu
• Size : Wymiar XYZ obiektu
• LocRot : Położenie XYZ i obrót XYZ obiektu
• LocRotSize : Położenie XYZ, obrót XYZ i wymiar XYZ obiektu
• Layer : Warstwa obiektu
• Korzyść  :  Tylko  pozycja  jest  dodawana  do  wszystkich 

bieżących IpoCurves, to znaczy krzywe które już istnieją
• Mesh, Lattice, Curve lub Surface : zależy od typu obiektu, 

może być dodany VertexKey

CTRL+J  :  Łączenie  obiektów.  Wszystkie  zaznaczone  obiekty  tego 
samego typu są dodawane do aktywnego obiektu . To co się aktualnie 
wydarzy ,to to ,że bloki ObData są połączone a wszystkie wybrane 
obiekty (z wyjątkiem aktywnego) są usuwane. Jest to raczej złożona 
operacja,  która  może  prowadzić  do  stresujących  wyników, 
szczególnie  kiedy  pracujemy  z  wieloma  połączonym 
danymi,animacjami, krzywymi i hierarchiami

KKEY  :  Opcja  DrwaKey  jest  włączona  dla  wszystkich  zaznaczonych 
obiektów.  Jeśli  wszystkice  z  nich  były  już  włączone,  zostają 
wyłączone
SHIFT+K :  PopuupMenu pyta : OK?. Pokazuje i zaznacza wszystkie 
klawisze.  Opcja  DrawKey  jest  włączona  dla  wszystkich  wybranych 
obiektów, a wszystkie obiekty kluczowe są zaznaczone. Funkcja ta 
jest używana do włączenia transforamcji całego systemy aniamacji.
LKEY  :  Czyni  wybrane  obiekty  lokalnymi.  Czyni  bibliotekę 
połączonych obiektów lokalną dla bieżącej sceny
CTRL+L : Zaznaczenie połączeni. Łączy pewne dane Active Object ze 
wszystkimi zaznaczonymi obiektami, poniższe menu pojawią się:

• Scene : Tworzy łącze obiektu ze sceną
• Object IPO: Łączy Active Object IPO do zazanczonego
• Mesh Data : Łączy Active Object z wybranymi danymi Mesh 
• Lamp Data : Łączy Active Object z wybranymi danymi Lamp
• Surf Data :  Łączy Active Object z wybranymi danymi Surf
• Material :  Łączy Active Object z wybranymi Materiałami

SHIFT+L :  Wybrane połączenia.Zaznacza wszystkie obiekty w jakiś 
sposób związane z aktywnym obiektem

• Object  IPO  :  Wybiera  wszystkie  obiekty  współdzielące 
aktywny obiekt IPO

• Object  Data  :  Wybiera  wszystkie  obiekty  współdzielące 
aktywny obiekt ObData

• Current Material : Zaznacza wszystkie obiekty współdzielące 
aktywny bieżący materiał obiektu

• Current  Texture:  Wybiera  wszystkie  obiekty  współdzielące 
aktywna bieżącą teksturę obiektu

MKEY : Przenoszenie zaznaczonych obiektów na inną warstwę, pojawia 
się  popup.  Używamy  lewego  klawisza  myszki  do  przesunięcia, 



SHIFT+lewy  klawisz  myszki do  stworzenia  obiektu  należącego  do 
wielu warstw. Jeśli zaznaczone obiekty mają różne warstwy, jest to 
ORed w wyświetlanym menu. Używamy ESC dla wyjścia z menu. Naciśnij 
"OK" albo Enter aby zmienić ustawienia warstwy.
CTRL+M : Menu Mirror. Możliwe jest odbicie obiektu wzdłuż osi X,Y 
i Z
NKEY :  Panel numeryczny.Położenie, obrót i skalowanie aktywnego 
obiektu są wyświetlane i mogą być modyfikowane
ALT+O  :  Clera  Origin.'Origin'  jest  wymazywane  dla  wszystkich 
obiektów potomnych, które powodują przesunięcie obiektów potomnych 
do dokładnego położenia obiektów rodzicielskich
SHIFT+O  :  Jeśli  zaznaczony  obiekt  jest  Mesh  przełącza 
włączanie/wyłączanie SubSUrf. CTRL+1 do CTRL+4 przełącza wzgledne 
poziomy SubSurf dla celów wyświetlania.
CTRL+P : Czyni zaznczone obiekty potomen, obiektem aktywnym. Jeśli 
rodzic jest krzywą , wtedy popupu oferuje wybór:

• Normal Parents : Czyni normalnego rodzica
• Follow Path : Automatycznie tworzy Follow Path z krzywą 

jako celem. Jeśli rodzic to Armature, popup oferuje trzy 
opcje:

• Use Bone : Jedna z Bone staje się rodzicem. Obiekt nie 
będzi  zdeformowany.  Popup  zezwala  na  wybranie  kości. 
Jest to opcja jeśli modelujesz robota lub maszynę

• Use Armature : Cała armatura jest używana jako rodzic do 
deformacji. Jest to wybór organiczny,

• Use Object : Standardowe rodicielstwo. 

ALT+P  :  Czyści  związki  rodzicielskie,  użytkownik  jest  proszony 
jeśli życzy sobie utrzymać lub wyczyścić indukcję transformacji

• Clear Parents : zaznaczony obiekt potomny jets odłączany do 
rodzica. Ponieważ transformacja rodzica znika, wygląda jak 
gdyby sam potomek był przekształcany.

• Clear  parent  inverse  :  Odwrócenie  macierzy  rodzica 
zaznaczonego  obiektu  jest  wymazywane.  Obiekt  potomny 
pozostaje  połączony  z  obiektem.  Daje  to  użytkownikowi 
całkowitą kontrolę nad hierarchią.

RKEY : Tryb obrotu. Działa na zaznaczonych obiektach. W Blenderze, 
obrót jest domyślnym obrtem pionowym do ekranu, bez względu na 
kierunek  podglądu  lub  ViewMode.  Stopień  obrotu  jest  dokładnie 
połączony z ruchami myszki. Poniższe opcje są dostępne w trybie 
obrotu:

• CTRL : z dokładnością do 5 stopni
• SHIFT : dobre przemieszcznie
• SHIFT+CTRL : z dokładnością 1 stopnia



Lewy klawisz myszki : rysowanie krzywej w kształcie C
Środkowy  klawisz  myszki  :  przełączanie.  Krótkie  kliknięcie 
ogranicza bieżący obrót do widoku osi poziomej lub pionowej
XKEY, YKEY, ZKEY  ograniczają obrót do osi X,Y lub Z w odniesieniu 
globalnym
XKEY, YKEY, ZKEY (drugi raz) : ogranicza obrót do osi X,Y lub Z w 
odniesieniu lokalnym
XKEY, YKEY, ZKEY (trzeci raz) : usuwa ograniczenia
NKEY  :  wprowadza  wejścia  numeryczne,  jak  również  bezpośrednio 
klawisze numeryczne. Enter kończy, ESC zamyka
STRZAŁKI :   Klawisze te mogą być używane do przesuwania kursora 
myszki dokładnie o 1 piksel
Obrót może być zakończony przez:
Lewy  klawisz  myszki  spacja  lub  enter  :  przeunięcie  do  nowej 
pozycji
Prawy  klawisz  myszki  lub  ESC   :  wszystko  wraca  do  starego 
położenia
Tryb przełączania:
GKEY : przełącza do Grab
SKEY: przełącza do trybu Size (Scale)
RKEY : zaczyna ponownie tryb Rotate
ALT+R :  Czyszczenie obortu. Obroty X,Y,Z zaznaczonego obiektu są 
ustawiane na zero

SKEY  :  Tryb  Size  lub  Scale.  Działa  na  zaznaczonych  obiketach. 
Stopień  skalowania  jest  dokładnie  połączony  z  ruchami  myszki. 
Alternatywa dla startu trybu skalowania:
Lewy klawisz myszki : rysuje linie w kształcie V
Poniższe opcje są dostępne a trybie skalowania:
CTRL : z dokładnością do 0.1
SHIFT+CTRL : z dokładności 0.01

Środkowy  klawisz  myszki  :  przełączanie.Krótki  klik  ogranicza 
skalowanie do osi X,Y lub Z. Blender oblicza właściwe osie na 
podstawie  już  zainicjalizowanego  ruchu  myszki.  Kliknij  ponownie 
środkowy klawisz myszki aby wrócić do swobodnego skalowania
XKEY,YKEY,ZKEY  :  ograniczają  skalowanie  do  ois  X,Y,Z  jako 
odniesnienie lokalne
XKEY,YKEY,ZKEY  (drugi raz): usuwa ograniczenia
NKEY  :  wprowadza  wejścia  numeryczne,  jak  również  bezpośrednio 
klawisze numeryczne. Enter kończy, Esc zamyka
STRZAŁKI  :  Klawisz  te  mogą  być  używane  do  przesuwania  kursora 
dokładnie o 1 piksel
Skalowanie może być zakończone przez :

• Lewy klawisz myszki spację lub Enter : przesunięcie na nową 
pozycję

• Prawy klawisz myszki lub ESC :  wszystko wraca do starego 
wymiaru

Tryb przełącania:
• GKEY : przełączanie do Grab
• SKEY : zaczyna ponownie tryb Size
• RKEY : przełączanie do Rotation



ALT + S : Czyszczenie rozmiaru. Wymiary X,Y,Z zaznaczonego obiekt 
są ustawiane na 1.0
SHIFT+S : SnamMenu:

• Sel -> Grid : przeniesienie obiektu dla njbliższego punktu 
siatki

• Sel -> Curs: przeniesienie obiektu do kursora
• Curs -> Grid : przeniesienie kursora do najbliższego punktu 

siatki
• Curs -> Sel : przeniesienie kursora do zaznaczonego obiektu
• Sel  ->  Curs  :  przeniesienie  obiektu  do  jego  środka 

ciężkości

TKEY  :  tryb  przestrzeni  tekstury.  Pozycja  i  wymiar  przestrzeni 
tekstury dla wybranego obiektu mogą być zmienione w ten sam sposbó 
jak opisano dla tyrbu Grab i Size. Aby uczynić to widocznym, w 
EditButtons -> TextSpace na ON. Popup poprosi cię o wybranie : 
"Grabber" lub "Size"
CTRL+T : sprawia ,że zaznaczony obiekt śledzi Active Object.
ALT + T : Czyści stary styl Track.
UKEY : Czyni Object Single User, odwrotność operacji Link
(CTRL + L) pojawia się popup z wyborami

• Object  :  jeśli  inne  sceny  mają  również  link  do  tego 
obiektu, link jest usuwany a obiekt kopiowany. Teraz obiekt 
istnieje tylko na bieżącej scenie

• Object & ObData : Podobne do poprzedniego polecenia, ale 
teraz bloki ObData z wieloma linkami są również kopiowane. 
Wszystkie  wybrane  obiekty  są  teraz  obecna  na  bieżącej 
scenie, a każdy ma unikalny Obdata

• Object & ObData & Materials+Tex : Podobne do poprzedniego 
polecenia, ale tearz Materaiły i Tekstury z wieloma linkami 
są również kopiowane. Wszystkie wybrane obiekty są teraz 
unikalne. Mają unikalny ObData a każdy ma unikalny blok 
Material i Texture

• Material + Tex : Kopiowane są tylko Materials i Texture z 
wieloma linkami

VKEY : Przełącza wł/wył  Vertex Paint Mode
ALT+V  :  Object-Image  Aspect.  Ten  skró  ustawia  wymiary  X  i  Y 
zaznaczonego obiektu w powiązaniu z Image Texture jaką ma.
WKEY : Otwiera menu Object Booleans
XKEY : Usuń zaznaczenie? Usuwa zaznaczone obiekty
ZKEY : Przełącza tryb Solid wł/wył
SHIFT+Z : Przełącza Shaded Mode wł/wył
ALT + Z : Przełącza Textured Mode wł/wył

EDIT MODE – OGÓLNIE
TAB lub ALT+E : Zatrzymuje i uruchamia Edit Mode
CTRL+TAB :  Przełącza między trybem Vertex Select, Edge Select i 
Face  Select.Przytrzymując   SHIFT  podczas  klikania  w  trybie  co 



pozwoli na połączenie trybów.
AKEY : Zaznacza / odznacza wszystko
BKEY + BKEY : Zaznacza okrąg. Jeśli naciskasz BKEY za drugim razem 
po  uruchomieniu  Border  Select,  wywoływany  jest  Circle  Select. 
Działa jak opisane powyżej. Użyj NUM+ lub NUM- dla zmodyfikowania 
rozmiaru okręgu. Opuszczamy Circle Select prawym klawiszem myszki 
lub ESC
CTRL+H  :  Z  zaznaczonymi  wierzchołkami,  tworzy  "Hook"  obiektu. 
Kiedy hook jest zaznaczony, CTRL+H pokazuje opcje menu dla niego
NKEY : Panel mumeryczny. Prościej niż w Object Mode, w Edit Mode 
działa dla Mesh, Curve, Surface: Położenie aktywnego wierzchołka 
jest wyświetlane
OKEY : Przełączanie wł/wył Proportional Editing
SHIFT+O : Przełączanie między Smooth i Sharp Proprotional Editing
PKEY  :  SeParate.  Możesz  wybrać  do  zrobienia  nowy  obiekt  z 
zaznaczonymi  wierzchołkami,  brzegami,  ściankami  i  krzywymi  lub 
tworzyć nowy obiekt z każdą oddzielną grupą wewnątrz połączonych 
wierzchołków z popup. Zauważ ,że dla krzywej nie możesz oddzielić 
połączonych  kontrolnie  wierzchołków.  Ta  operacja  jest 
przeciwieństwem Join (CTRL+J)
CTRL+P  :  Tworzy  rodzica  wierzchołka.  Jeśli  obiekt  (lub  więcej) 
jest/są  zaznaczone  i  aktywnym  obiektem  w  Edit  Mode  z  1  lub  3 
zaznaczonymi  wierzchołkami  wtedy  obiekt  w  EditMode  staje  się 
Wierzchołkiem  Rodzicielskim  wybranego  obiektu.  Jeśli  tylko  1 
wierzchołek  jest  zaznaczony,  tylko  położnie  tego  wierzchołka 
określa transformację rodzica; obrót i wymiar rodzica nie odgrywa 
tu roli. Jeśli zaznaczone są trzy wierzchołki, jest to 'normalny' 
związek  rodzica  w  którym  te  3  wierzchołki  określają  obrót  i 
położenie dziecka razem. Ta metoda tworzy inetresujące efekty z 
Vertex Keys. 
CTRL+S :  Shear.W Edit Mode to działanie pozwala tworzyć wybrane 
formy 'pochylenia'. To zawsze działa przez oś poziomą ekranu.
UKEY  :  Cofanie.Kiedy  uruchamiamy  Edit  Mode,  oryginalny  blok 
ObData jest zapisywany i może być zwracany przez UKEY. Mesh Object 
ma lepsze Cofanie
WKEY :  Specjalne PopupMenu. Liczba narzędzi w tym PopupMenu jest 
alterantywna dla Edit Buttons. Pozwala to na dostęp do przycisków 
jako skróty np. EditButtons -> Subdivide to 'WKEY 1KEY'
SHIFT+W : Warp. Zaznaczone wierzchołki mogą by zakecane do krzywej 
w tej opcji. Może być używana do konwersji płaszczyzny do rury lub 
kuli. Środek okręgu to kursor 3D.Linia pośrodkowa jest określana 
przez poziomy wymiar zaznaczonych wierzchołków. Kiedy zaczynasz, 
wszystko jest zagięte pod kątem 90o. Przeniesienie myszki w górę 
lub w dół zwiększa lub zmniejsza zakres w jakim zawinięcie jest 
robione.

Edit Mode – Mesh
CTRL+NUM+ : Dodaje zaznaczenie wszystkich wierzchołków połączonych 
brzegami do już zaznaczonego wierzchołka
CTRL+NUM- :  Usuwa z zaznaczenia wszystkic wierzchołków pierścień 
zewnętrzny zaznaczonych wierzchołków
ALT+prawy klawisz myszki : wybór pętli ścianek



ALT + prawy klawisz myszki : wybór petli brzegów
CKEY :   Jeśli  używasz  deformacji  krzywej,  przełącza  krzywą  do 
trybu Cyclic
EKEY :  Wytłoczenie zaznaczenia. "Wytłacza" w transformacji Edit 
Mode  wszystkie  zaznaczone  przegi   ścianek.  Jeśli  to  możliwe, 
zaznaczone  ścianki  są  również  duplikowane.  Tryb  Grab  startuje 
bezpośrednio po wykonaniu tego polecenia
SHIFT+EKEY :  Creas Subsurf edge. Przy włączonym "Draw Creases" , 
naciśnięcie  tych  klawiszy  pozwoli  ci  ustawić  wagę  wgniecenia. 
Czarny brzef nie ma wagi,wybrany brzeg kolorowy ma pełną wagę.
CTRL+EKEY:  Oznacza  LSCM  Seam.Oznacza  wybrany  brzeg  jako  "szew" 
przy rozwinięciu za pomocą trybu LSCM
FKEY  :  Określa  Edge/Face.  Jeśli  2  wierzchołki  są  zaznaczone, 
tworzony  jest  brzeg.  Jeśli  3  lub  4  wierzchołki  są  zaznaczone, 
tworzona jest ścianka.
SHIFT+F  :  wybrane  wypełninie.  Wszystkie  zaznczone  wierzchołki 
ograniczone  przez  brzegi   i  formę  wielokąta  są  wypełniane 
ściankami trókątnymi. Dziury są automatycznie uwzględniane. Jest 
to  operacja  2D;  różne  warstwy  wielokąta  muszą  być  wypełniane 
rzędami.
ALT+F :  Beauty Fill. Brzegi wszystkich zaznaczonych trójkątnych 
ścianek  są  przełączane  w  taki  sposó  ,że  jest  formowany  równy 
rozmiar  ścianek.  Jest  to  działanie  2D;  różne  warstwy  wilokąta 
muszą być wypełniane sukcesywnie. Beauty Fill może być wykonywane 
bezpośrednio po Fill.
CTRL+F  :  przerzucanie  ścianek,  zaznczone  trójkątne  ścianki  są 
tworzone w pary a wspólne brzegi każdej pary są zamieniane.
HKEY  :  Ukrycie  zaznaczenia.  Wszystkie  zaznaczone  wierzchołki  i 
ścianki są czasowo ukrywane
SHIFT+H  :  Ukrywanie  nie  zaznaczonego.  Wszystkie  nie  zaznaczone 
wierzchołki i ścianki są czasowo ukrywane
ALT+H :  Odsłonięcie. Wszystkie czasowo wierzchołki i ścianki są 
odmalowywane ponownie.
ALT+J : Łączenie ścianek, zaznaczone trójkątne ścianki są łączone 
w pary i trasformowane do kwadratu
KKEY : narzędzie Knife

• Face Loop Select (SHIFT+R) : Pętle ścianek są podświetlane 
od brzegu do wskaźnika myszki. Lewy klawisz myszki kończy, 
ESC zamyka

• Face  Loop  Cut  (CTRL+R)  :  Pętle  ścianek  sa  obcinane  od 
brzegu po wskaźnik myszki. Lewy klawisz myszki kończy, ESC 
zamyka

• Knife  (exact)   (SHIFT+K)  :  Myszka  zaczyna  Draw 
Mode.Zaznaczone brzegi są obcinane na przecięciu z linią 
myszki.Enter lub prawy klawisz myszki kończą, ESC zamyka

• Knife  (midpoints)  (SHIFT+K)  :  Myszka  zaczyna  Draw  Mode. 
Zaznaczone  brzegi  przcinające  się  z  linią  myszki  są 
obcinane  w  środku  bez  względu  na  prawdziwy  punkt 
przecięcia.  Enter  lub  prawy  klawisz  myszki  kończą,  ESC 
zamyka

LKEY  :  Zaznaczenie  Linked.  Jeśli  zaczynasz  z  niezazanaczonym 



wierzchołkiem  blisko  kursora  myszki,  ten  wierzchołek  jest 
zaznaczony  razem  ze  wszystkimi  wierzchołkami,  które  współdzielą 
znim brzeg
SHIFT+L:  Odznaczenie  Linked.  Jeśli  zaczynasz  z  zaznaczonym 
wierzchołkiem,  ten  wierzchołek  jest  odznaczony,  razem  ze 
wszystkimi wierzchołkami, które współdzielą z nim brzeg.
CTRL+L  :   Wybranie  Linked  Selected.  Zaczynasz  ze  wszystkim 
zaznaczonymi wierzchołkami, wszystkie wierzchołki połączone z nimi 
również są zaznaczone.
MKEY  :  Mirror.  Otwiera  okienko  z  prośbą  o  osie  do  lustra.  3 
możliwe grupy osi są dostępne, z któych każda zawiera trzy osie, w 
sumie  dziewięć  wyborów.  Osie  mogą  być  globalne  (Global  Blender 
Reference); lokalne (Current Object Local Reference) lub Podgląd 
(Bieżący  widok  odniesienia).  Pamiętaj  ,że  odbicie  lustrzane, 
podobnie  jak  skalowanie  wydarza  się  w  odniesieniu  do  bieżacego 
punktu obrotu.
ALT+M  :  Łączy  zaznaczone  wierzchołki  w  środkach  ciężkości  lub 
kursorze w zależności od wybranego trybu w pop-up
CTRL+N :  Calculate Normal Outside.Wszystkie proste prostopadłe z 
zaznaczonych  ścianek  są  ponownie  przeliczane  i  ustawiane  w  tym 
samym  kierunku.  Próbuje  utworzyć  kierunek  wszystkich  prostych 
prostopadłych 'na zewnątrz'.
SHIFT+CTRL+N  :  Calculate  Normal  Inside  .Wszystkie  proste 
prostopadłe  z  wybranych  ścianek  są  ponownie  przeliczane  i 
ustawiane  w  tym  samym  kierunku.  Próbuje  utworzyć  kierunek 
wszystkich prostych prostopadłych 'do wewnątrz'
ALT+S : Podczas gdy SHIFT+S skaluje w Edit Mode jak to ma miejsce 
w Object Mode, dla Deit Mode istnieją dalsze opcje; ALT+S przenosi 
każdy wierzchołek w kierunku swojej lokalnej prostej, tym samym 
skutecznie poszerza/skurcza oczko
CTRL+T.  Tworzenie  trójkątów.  Wszystkie  zaznaczone  ścianki  są 
konwertowane na trójkąty
UKEY : Cofanie. Kiedy startujemy Edit Mode, oryginalne blok ObData 
jest  zapisywany  a  wszystkie  kolejne  zmiany  są  zapisywane  na 
stosie. Ta opcja umożliwia przywracanie poprzedniej sytuacji,jedna 
po drugiej.
SHIFT+U  :  Ponawianie.  Pozwala  to  zastosować  ponownie  cofnięte 
zmiany do momentu włączenia Edit Mode  
ALT+U :  Menu Undo. Pozwala to wybrać dokładny punkt do którego 
chcesz cofnąć zmiany

WKEY : menu Special. PopupMenu oferuje poniższe opcje;
• Subdivide : wszystkie zaznaczone brzegi są  dzielone na dwa
• Subdivide  Fractal  :  wszystkie  zaznaczaone  brzegi  są 

dzielone na dwie połowy a środkowy wierzchołek przesuwany 
losowo

• Subdivide Smooth : wszystkie zaznaczone brzegi są dzielone 
na  dwie  połowy  a  środkowy  wierzchołek  jest  przesuwany 
wzdłuż prostej prostopadłej

• Merge : jak  ALT+M
• Remove Doubles : Wszystkie zaznaczone wierzchołki bliżej 

jeden drugiego niż określony próg są łączone ALT+M



• Hide : jak HKEY
• Reveal : jak ALT+S
• Select Swap :  Zaznaczone wierzchołki stają się odznaczone 

i vice versa
• Flip Normals : Proste prostopadłe zaznaczonych ścianek są 

przerzucane
• Smooth  :  Wierzchołki  są  przenoszone  bliżej  jeden 

drugiego,uzyskująć wygładzony obiekt
• Bevel  :  Ściank  są  redukowane  w  rozmiarze   a  przestrzeń 

między brzegami jest wypełniany płynnie zakrzywionym skosem 
w żądanej kolejności

XKEY : wybieranie usuwania. PopupMenu oferuje poniższe opcje:
• Vertices : wszystkie wierzchołki są usuwane. Obejmuje to 

brzegi i ścianki jakie formują
• Edges  :wszystkie brzegi z obu wierzchołkami zaznaczonymi 

są usuwane. Jeśli to 'wydaje' pewne wierzchołki, są one 
również  usuwane.  Ścianki,  które  dłużej  nie  istnieją  w 
wyniku tego działania są również usuwane

• Faces  :  wszystkie  ścianki  ze  wszystkimi  zazanczonymi 
wierzchołkami są usuwane.

• All : wszystko jest usuwane
• Edges and Faces : wszystkie zaznaczone brzegi i ścianki są 

usuwane, ale wierzchołki pozostają
• Only Faces : wszystkie zaznaczone ścianki są usuwane, ale 

brzegi i wierzchołki pozostają
YKEY  :  Podział  To  polecenie  dzieli  zaznaczoną  część  Mesh  bez 
usuwania  ścianek.  Podzielona  część  nie  jest  dłużej  ograniczana 
brzegami.  Używamy  tego  polecenie  do  sterowania  wygładzaniem. 
Ponieważ podzielone części mają wierzchołki w tej samej pozycji, 
zalecany jest wybór z LKEY

Edit Mode – Krzywa
CKEY  :   ustawia  zaznaczone  krzywe  cyklicznie  lub  wyłącza 
cykliczność.  Pojedyncza  krzywa  jest  wybrana  jeśli  przynajmniej 
jeden wierzchołek jest zaznaczaony
EKEY : Wytłaczanie krzywej. Wierzchołek jest dodawany do wybranego 
końca  krzywej.  Tryb  Grab  jest  uuruchamiany  bezpośrednio  po  tym 
uruchomionym poleceniu.
FKEY  :  Dodawanie  segmentu.  Segment  jest  dodawany  między  dwoma 
zaznaczonymi  wierzchołkami  a  końcami  dwóch  krzywych.  Te  dwie 
krzywe są łączone w jedn krzywą
HKEY  :  Przełączanie  Handle  align/free.  Włącza  wybrane  uchwyty 
krzywej Beziera między wolnym a ustawionym
SHIFT + H : Ustawienie automatyczne uchwyt. Wybrany uchwyt krzywej 
Beziera jest konwertowany na typ automatycznie
CTRL+H  :  Wyliacznie  uchwytu.  Zaznaczona  krzywa  Beziera  jest 
obliczana a wszystkie uchwyty są przypisane typowi.



LKEY   :  Zaznaczanie  Linked.  Jeśli  zaczynasz  z  niezaznaczonymi 
wierzchołkami  bliżej  kursora  myszki,  wierzchołek  ten  jest 
zaznaczony razem ze wszystkimi wierzchołkami tej samej krzywej
SHIFT+L  :  Odznaczanie  Linked.  Jeśli  zaczynasz  z  zaznaczonym 
wierzchołkiem, jest odznaczony razem ze wszystkimi wierzchołkami 
tej samej krzywej
MKEY  : Mirror. Mirrror wybiera punkty kontrolne dokładnie jak dla 
wierzchołków w Mesh
TKEY : Tryb Tilt. Określa dodatkowy obrót osi tj , nachylenie dla 
każdego wierzchołka w krzywej 3D
ALT+T :  Czyszczenie Tilt.Ustawia wszystkie osie obrotu wybranych 
wierzchołków na zero
VKEY  :  Obsługa  wektora.  Zaznaczony  uchwyt  krzywej  Beziera  jest 
konwertowany na typ wektorowy
WKEY : Specjalne menu dla krzywej:

• Subdivide. Podział wybranych wierzchołków
• Switch  direction.Kierunek  zaznaczonej  krzywej  jest 

odwracany. Jest to głównie dla Curves, które są używane 
jako ścieżki!

XKEY : Wybór wymazania, PopupMenu oferuje następujące opcje:

• Selected : wszystkie zaznaczone wierzchołki są usuwane
• Segment : segment krzywej jest usuwany. Działa tylko dla 

pojedynczego segmentu. Krzywa może być podzielona na dwie 
używająć tej opcji. Lub używamy tej opcji do określenia 
cyklicznej pozycji wewnątrz krzywej pierścieniowej

• All : usuwanie wszystkiego

Edit Mode – Surface
CKEY :  Przełącza do menu Cyclic. PopupMenu pyta czy zaznaczona 
powierzchnia  w kierunku "U" lub "V" musza być cykliczne. Jeśli są 
już zamknięte, ten tryb jest wyłączany
EKEY  :  Wybranie  Extrude.  To  czyni  powierzchnie  wszystkich 
wybranych krzywych, jeśli to możliwe. Tylko brzegi powierzchni lub 
luźnych  krzywych  są  kandydatami  dla  tego  działania.  Tryb  Grab 
zaczyna się bezpośredniop po zakończeniu tego polecenia.
FKEY  :  Dodawanie  segmentu.  Segment  jest  dodawany  między  dwoma 
zaznaczonymi wierzchołkami na końcu dwóch krzywych. Te dwie krzywe 
są łączone w jedną krzywą.
LKEY  :  Zaznaczanie  Linked.  Jeśli  zaczynasz  z  niezaznaczonymi 
wierzchołkami  bliżej  kursora  myszki,  wierzchołek  ten  jest 
zaznaczony razem ze wszystkimi wierzchołkami tej samej krzywej lub 
powierzchni
SHIFT  +  L  :  Odznaczanie  Linked  .Jeśli  zaczynasz  z  zaznaczonym 
wierzchołkiem  ,  wierzchołek  ten  jest  odznaczony  razem  ze 
wszystkimik wierzchołkami tej samej krzywej lub powierzchni.
MKEY :  Mirror. Mirro zaznacza punkty kontrolne dokładnie jak dla 
wierzchołków w Mesh
SHIFT + R :  Zaznaczanie Row. Zaczyna od ostatniego zaznaczonego 
wierzchołka,  kompletny  wiersz  wierzchołków  jest  zaznaczony  w 
kierunku "U" lub "V". Wybranie Select Row drugi raz z tym samym 



wierzchołkiem przełącza wybór "U" lub "V"
WKEY : Specjalne menu dla powierzchni:

• Subdivide. Podział zaznaczonych wierzchołków
• Switch direction.Przełącza proste prostopadłe zaznaczonych 

części
• Mirror. Odbicie lustrzane zaznaczonych wierzchołków

XKEY : Wybranie Wymazania. PopupMEnu oferuje poniższy wybór
• Selected : wszystkie zaznaczone wierzchołki są usuwane
• All : uswanie wszystkiego

Skróty klawiaturowe VertexPaint
SHIFT+K : Wszystkie kolory wierzchołka są wymazywane; są zmieniane 
na bieżący kolor rysowania
UKEY  :  Cofanie.  To  cofanie  jest  'realne'.  Naciśnięcie  Undo 
dwukrotnie powtarza cofanie
WKEY : Współdzielenie Vertexcol. Kolory wszystkich ścianek , które 
współdzielą wierzchołki są mieszane

Edit Mode – Czcionka
W  Text  Edit  Mode  większość  skrótów  klawiaturowych  jest  wyłączonych,  pozwalając  na 
wprowadzanie tekstu

Strzałka w prawo : Przenosi kursor tesktu 1 pozycję w przód
SHIFT + strzałka w prawo : Przenosi kursor tesktu na koniec linii
Strzałka w lewo : Przenosi kursor tekstu na początek linii
Strzałka w dół : Przesuwa kursor tekstu 1 linię w przód
SHIFT + strzałka w dół : Przenosi kursor tekstu na koniec tesktu
Strzałka w górę : Przesuwa kursor tesktu 1 linię w tył
SHIFT + strzałka w górę :  Przesuwa kursor tekstu na początek 
tekstu
ALT+U :  Przeładowanie oryginalnych danych (undo). Kiedy startuje 
Edit Mode, pierwotny tekst jest zapisywany. Możesz przywrócić ten 
tekst oryginalny tą opcją
ALT+V : Wklejanie tekstu.

Skróty klawiaturowe UV Editor
EKEY  :  LSCM  Unwrapping.  Uruchamia  rozwijanie  LSCM  na  ściankach 
widocznych w edytorze UV
PKEY : Przypinamy zaznaczone wierzchołki. Wierzchołki te pozostają 
na miejscu w edytorze UV kiedy wykonujemy rozwijanie LSCM
ALT+PKEY  :  Odpinanie  zazanczonych  wierzchołków.  Wierzchołki 
pozostają na miejscu w edytorze UV kiedy wykonuje się rozwijanie 
LSCM

Skróty klawiaturowe EdgeSelect
ALT+CLICK : Wybranie Edge Loop

Skróty klawiaturowe FaceSelect



ALT+CLICK : Wybór Face Loop
TAB  :  Przełączenie  do  EditMode,wybory  dokonae  tu  będą  pokazane 
kiedy przełączamy z powrotem do FaceSelect Mode z TAB
FKEY : Z wieloma, współpłaszczyznowymi zaznaczonymi ściankami, ten 
klawisz będzie dzielił je na jeden "FGon" tak długi jak pozostaje 
współpłaszczyzna 
LKEY  :  Zaznaczone  Linked  UV.  Dla  łatwiejszego  wyboru  grupy 
ścianek,  Select  Linked  w  UV  Face  Select  Mode  będzie  teraz 
zaznaczał  wszystkie  połączone  ścianki,  jeśli  nie  ma  szwów  ich 
dzielących
RKEY :  Wywołanie menu pozwalającego obracać współrzędnymi UV lub 
VertexCol.
UKEY :  Wywołuje menu UV Calculation . Poniższe tryby mogą być 
zastosowane do zaznaczonych ścianek:

• Cube  :  sześcienne  odwzorowanie,  liczba  przycisków  pyta 
rozmiar mapowanej kostki

• Cylinder  :  mapowanie  cylindryczne,  wyliczane  ze  środka 
zaznaczonych ścianek

• Sphere  :  mapowanie  sferyczne,  wyliczane  ze  środka 
zaznaczonych ścianek

• Bounds to x : Współrzędne UV są wyliczane ze aktualnego 
widoku, potem skalowane do 64 lub 128 pikseli kwadratowych

• Standard  x  :  każda  ścianka  pobiera  domyślne  kwadrat 
współrzędnych UV

• From  Window  :  współrzędne  UV  są  wyliczane  przy  użyciu 
projekcji wyświetlanej w 3D Window

Skróty klawiaturowe okna Render
JKEY  :  Zmienia  wyjściowy  obraz.  Masz  dwa  sloty  w  których 
renderujesz.Bardzo  użyteczne  kiedy  chcesz  zobaczyć   jakie 
określone zmiany dokonano  w obrazie
AKEY  :  Przełącza  wyświetlanie  kanłu  alfa.  Kanał  alfa  zdjęcia 
określa  jej  przeźroczystość.  Czarne  obszary  są  w  pełni 
transparentne,  białe  obszary  są  wpełni  mętne  a  szare  są  pół 
przeźroczyste.
ZKEY : Przełącza Zoom (2x). Będzie powiększało renderowany obraz. 
Można  jeszcze  użyć  myszki  do  używania  do  przewijania  wokół 
powiększanego obrazu

Objaśnienie różnych świateł

• Lamp:  Proste  źródło  światła,  które  świeci  w  różnych 
kierunkach Idealne do użycia jak światło w tle , lub nie 
chcwsz aby lampa rzucała cienie

• Sun:  kierunkowe  źródło  światła  z  równoległymi  promieniami. 
Jak wskazuje nazwa, używane do emulowania światła słonecznego

• Spot  :  inne  kierunkowe  źródło  światła  z  promieniem 
wychodzącym ze środka, tworząc stożek. Jedyne światło ,które 
naturalnie rzuca cień.



• Hemi : 180o stałe źródło światła. Dla celów specjalnych
• Area : Prostokątny obszar rzutujący światło kierunkowe

Tworzenia podstawowej sceny z podstawowym światłem
Ten dodatek jest po prostu sposobem zastosowanie tego co wiesz o 
świetle i odkrycie kilku ustawień takich jak kolory lub tworzenie 
porstych cieni. Celem jest stworzenie podstawowej sceny z kulą nad 
płaszczyzną,ładnie  oświetloną.  Powienieneś  już  znać  podstawy 
Blendera  (tworzenie  siatki,  przesuwanie  i  obracanie  jej, 
rendering)

Tworzenie sceny

• Otwieramy nowy plik. Dodajemy Uvsphere z 32 pierścieniami i 
32 segmentami. Wyjdź z EditMode. Pozostaw ją na środku sceny

Sztuczka:  Przejdź  do przycisków Editing i 
naciśnij SetSmooth

aby  kula  była  renderowana  jako  ładnie  wygładzona 
kula

* Powinieneś mieć płaszczyznę w podstawowoej scenie,w przeciwnym 
razie dodaj Plane. W ObjectMode przenieś go pod kulę. Wyskaluj aby 
był bardzo duża. Idelanie by było aby nie było widać obramownia z 
kamery



• Potem  przesuniesz  Kamerę.  Przechwyć  ją  i  obróc  tak  aby 
patrzyła na kule z góry i trochę z prawej. Możesz  naciskać 
Num0 aby mieć CameraView

Sztuczka: Najpierw kliknij Camera , potem na Sphere przytrzymaj 
Shift  (kolejność  jest  bardzo ważna).Zrób 
Ctrl+T i wybierz  TrackToConstraint . Kamera 
będzie  spogladać  na  środek  kuli.. Możesz  potem 
przesunąć albo kamerę albo kulę a kamera kamera 
nadal będzie w punkcie kuli



Dodawanie świateł
Teraz kiedy mamy już ładną scenę wypadałoby dodać jakieś światło. 
Add -> Lamp -> Spot. Tak, najpierw użyjemy światła Spot. Możemy 
zobaczyć go jako projektor. Jest to jedyne światło rzucające cień. 
Umieść go u góry i po lewej stronie kuli. Obróć go aby patrzył na 
Kulę.

Ok, zobaczmy co możemy zmienić w świetle spot. Mając zaznaczoną 
lampę, przejdź do ustawień Lamp
Zobaczysz przyciski

a widać tu sporo opcji:

• Dist  :  ustawia  maksymalną  odległość  jaką  światło  może 
osiągnąć.  Zwiększanie  stożka  światła  rzeczywiście  prowadzi 
poza scenę

• Energy : Jest to siła światła. 
• RGB : możesz zmienić kolor światła. Kliknij na kolor a pojawi 

się trochę okna z wyborem koloru.

• Buf.Shadow:  włącza  światło  rzucające  cień, zostaw 
go wciśniętym



• OnlyShadows :  to  światło  tworzy  tylko  cienie,  bez 
rzutowania światła. Pozostaw go wyciśniętym

• SpotSi  : Jest to kąt stożka, w stopniach
• SpotBi: wygładza rzutowany okrąg przez światło. Będziemy go 

wygładza aby wyglądał lepiej
• ClipSta i ClipEnd: jest to odległość oid światła między któym 

światło będzie rzutowane. Zobaczysz "efekt linii" w oknie 3D, 
kiedy to zmienisz. Ustaw go linia zaczynała się przed kulą a 
kończyła za płaszczyzną. Powinieneś uzyskać coś takiego:

*  Teraz  mamy  ustawione  nasze  światło  Spot.  To  światło  będzie 
naszym światłęm bocznym i światłem cienia. Możesz zrobić szybki 
podgląd naciskając F12. Możesz zobaczyć miły cień.

• Czas dodać drugie światło Add -> Lamp -> Lamp. Tym razem 
stowrzymy  podstawową  lampę.  Jest  jak  punkt,  który  emituje 
śwaitło  w  każdym  kierunku  od  tego  punktu.  Powienieneś  go 
umieścić przeciwnie do kamery, ale na tej samej wysokości. To 
światło  będzie  używane  do  lepszego  ogladu  formy  kuli  i 
dodania czegoś w rodzaju ogólnego oświetlenia sceny.



• Przejdź  do  przycisków  Lapm  i  ustaw  Energy  :1.25.  Możesz 
uczynić szybki render aby zobczyć jak ważne to światło jest 
ważne na scenie

• Teraz, dodamy drugą podstawową lampę. Add -> Lamp -> Lamp i 
umieścimy  go  tuż  za  punktem  widzenia  kamery,  trochę 
przesunięte przeciwnie do światła Spot. To trzecie światło 
będzie rozświetlać nieco ciemniejsze części kuli.

• Zmniejsz  emergię  tego  światła,ponieważ  ma  tylko  fałszywie 
odbija środowisko. Ustaw Energy : 0.8. Ponieważ nie może byuć 
światłem  bezpośrednim,  nie  powinno  być  białego  światła, 
zwanego  Specular  na  kuli  pochodzące  z  tego  światła. 
Przyciśnij przycisk No Specualar



• Czas na końcowy rendering. 

Opcje formatu wyjściowego
Rozmiar. Kiedy renderjesz scenę w Blenderze, domyślnie otworzy się 
małe  okno  pokazujące  twój  obrazek.  Jeśli  chcesz  opublikować 
obrazek,  możesz  chcieć  zrenderować  go  większym.  Aby  to  zrobić, 
musisz  otworzyć  Scene  context  (F10)  i  zlokalizować  Format  sub-
context. Oto kilka ustawień:

• SizeX : parametr ten ustawia szerokość obrazka w pikselach
• SizeY : parametr ten ustawia wyskość obrazka w pikselach
• AspX, AspY : parametry te określają współczynnik kształtu w 

pikselach.  Domyślnie  jest  to  100:100,  ponieważ  piksel  na 
ekranie komputera ma równą szerokość i wysokość. Ustawienia 
te  mogą  być  używane  dla  ekranów.  Ustawienia  te  mogą  być 
używane do ekranów których piksele nie mają równej wysokości 
i  szerokości.  Na  przykład,  w  systemie  PAL  współczynnik 
szerokość/wysokość jednego piksela to 54:51.Zwróć uwagę ,że 
parametry te nie zmieniają rozmiaru obrazka.  

Jest jeszcze jedna rzecz dotycząca zmiany renderowanie. W ramach 
Render sub-context (zwykle w środku) sa 4 przyciski: 100%, 75%, 
50% ,25%. Jeśli masz wybrane SizeX=640, SizeY=480 i kliknąłeś 50%, 
twój  obrazek  będzie  szeroki  na  320  pikseli  a  wysoki  na  240 
pikseli. Gdyby wystąpiły problemy z tymi ustawieniami, zlokalizuj 
Output  sub-context  (zwykle  po  lewej)  i  wybierz  opcję  DispView 
zamiast  DispWin.  To  zrenderuje  obrazek  "do"  Blendera  zamiast 
tworzyć nowe okno.

Formaty wyjściowe
Obrazki:

• BMP : nieskompresowane
• Ftype:
• Iris:
• Iris + Zbuffer:



• PNG : otwarty, kompresja bezstratna, kanał alfa
• Jpeg: format domyślny.Kompresja stratna
• HamX : ekstremalnie kompaktowy dla tylko dla opcji "Play"
• Targa:
• Targa Raw : nieskompresowana Targa

Video:

• AVI  Codec:  zapisuje  AVI  z  kodekiem  kompreji.Kiedy  jest 
wybrany, pojawi się menu pop-up dające opcje z kodekiem jaki 
chcesz

• AVI Jpeg : zapisuje AVI jako obrazki Jpeg. Kompresowany ale 
stratnie

• AVI Raw : zapisuje AVI z nieskompresowanym klatkami
• QuickTime:

OSA
OSA  oznacza  oversampling  lub  anti-aliasing.  Zapobiega  to 
"ząbkowaniu" lub aliasingowi jak ma w nazwie. Występuje to gdy 
masz  diagonalną  zmianę  koloru  która  powoduje  ostre  krawędzie. 
Pamiętasz rysunek po przekątnej w Paint? Aby pokonać przeszkodę 
kwadratowych pikseli wykorzystamy technike zwaną anti-aliaisngiem 
lub oversamplingiem. To co ona robi to mieszanie kolorów  wokół 
brzegu  towrząc  wygładzenie,  ale  definiuje  brzeg.  Jednym  ze 
sposobów  zrobienia  tego  jest  stworzenie  obrazu  dwukrotnie 
większego, potem zeskalowanie w dół – oversampling, Blender może 
to zrobić jeśli wybierzesz OSA. Pamiętaj ,że potrwa to dłużej, ale 
w rezultacie tworzy lepsze rendery, więc używaj tego dla końcowego 
produktu,nie podczas testowania W pewnych przypadkach scena może 
wydawać się niewyraźna ze względu na próbkowane tekstury. A oto 
przykład jak OSA zmienia render (popatrz na brzegi):

Obrazek po lewej nie ma OSA. Ten po prawej ma 16x (maksymalna 
dopuszczalna ilość przez Blender)

Ustawienia Panoramy 
Renderowanie panoramiczne



Czy  zastanawiałeś  sięk  kiedyś  jak 
fajnie  wyglądają  panoramy  360o, 
jakie  znajdują  się  na  niektórych 
stronach?Spróbujemy  zrobić  coś 
podobnego w Blenderze, spójrzmy na 
początkowe pole sceny. Albo raczej 
zmieńmy  go  jakość.  Myślę  ,że 
czytając  ten  tekst  nie  powinieneś 
mieć problemu ze zrobieniem czegoś 
takiego jak na obrazku obok.
Umieszczamy  kamerę  i  światło  nad 
punktem  początkowym,  usuwamy 
sześcian  i  dodajemy  8  cylindrów 
wokół  punktu  początkowego.  Jednym 
ze  sposobów  jest  umieszczenie 
jednego  cylindra,  potem 
zduplikowanie go i obrócenie wokół 
punktu  początkowego.  Do  tego  celu 
ustawimy środek obrotu na kursor 3D 
(przyciskiem Pivot ),i pozycjonujemy 
kursor  3D  na  punkcie  początkowym. 
Umieszczamy  pierwszy  cylinder 
używając GKEY a potem przytrzymując 
CTRL  podczas  przesuwania  myszki. 
Zmieniamy  na  Object  Mode  ,  potem 
używamy SHIFT+D do zduplikowania go Następnie naciskamy RKEY od 
jego obrócenia, potem przytrzymujemy CTRL podczas obracania go o 
45 stopni. Powtarzamy to dla pozostałych cylindrów. Użyjemy G dla 
przesunięcia  światła.  Użyjemy  NKEY  dla  wprowadzenia  wartości 
światła tak aby było równoległe do ziemi.

Mówiąc  o  ziemi,  dodamy  również 
ziemię.  Dodałem  inny  cylinder 
poniżej  pozostałych.  Łatwo  jest 
dodać przez przełączenie do widoku z 
przodu  (NUM1)  ,  zduplikowanie 
cylindra  (SHIFT+D)  a  potem 
przeniesienie go przytrzymując CTRL. 
Aby go wyskalować używamy SKEY, ale 
naciskamy SKEY + ZKEY aby zablokować 
skalowanie z, i przytrzymujemy wciśniety CTRL podczas skalowania x 
i y, więc możemy uzyskać rozmiar dokładnie jaki chcemy. Teraz mamy 
kompletną  scenę  ,  potrzebujemy  kolorów.  Zrobimy  cylinder  ziemi 
zielonym, 8 przykładowych cylindrów szarymi .
Czasem bardzo ciekawa jest tekstura nieba, ponieważ niebo Blendera 
może być bez problemu owinięte wokół 360 stopnik. Poniżej jest 
zrzut ekranu z ustawieniami nieba. Aby się tam dostać, kliknij 
przycisk Shading, potem wybierz World



Aby zmienić teksturę, kliknij przycisk Textures lub naciśnij F6, 
potem dodaj nową teksturę z małym przyciskiem z dwoma strzałkami, 
i  wybierz  typ  (np.  "Marble"  lub  "Cloud")  zamiast  "None"  dla 
tekstury. Wróć do panelu World i włącz przyciski Real i Blend. I 
nie zapomnij użyć ładnego koloru np. niebieskiego i białego. Teraz 
wygląda to trochę jak białe chmury na niebieskim niebie.

I  mamy  gotową  przykładową  scenę.  To  co  mamy  do  zrobienia  do 
renderowanie jako panorama.

Renderowanie panoramiczne
Przejdź do ustawień renderowania (F10) i kliknij przycisk Pano. 
Zień wartość Xpart na 4 .Wartość w Xpart będzie mówiła ile razy 
kamera  będzie  obracała  się  poziomo  kiedy  renderujemy.  Wartość 
Ypart będzie robiła to samo pionowo. Każda część (Xpart i Ypart) 
będzie  renderowała  rozmiar  całego  obrazka  jaki  ustawiłeś.  Aby 
uczynić  rzecz  łatwiejszą,  ustaw  obrazke  jako  kwadrat  i  ustaw 
zarówno X jak Y Aspect na 100. Np. zrób rozmiar obrazka 600x600 
ale nie 800x600, w przeciwnym razie nie zadziała to.Jeśli chcesz 
widoko 360o, ważne jest aby wiedzieć ile stopni obejmuje jeden 
obraz .Na przykład, jeśli wiesz, że 
jeden obraz to 90o, to można ustawić 
Xparts 4 , a wynik będzie pojedynczym 
panoramicznym obrazem w przeglądarka 
panoramymoże  obracać  go  w 
nieskończoność.  Ale  jak  zrobić 
pojedyncze  zdjęcie  90  stopni.  Kąt 
zdjęcia  obracanego  jest  nazywane 
polem  widzenia  (FOV).  Jest  to 
właściwość  kamery.  Aby  to  zmienić, 
wybierz kameę, potem kliknij przycisk edycyjny (lub naciśnij F9). 
Upewnij  się  ,że  nie  masz  jej  ustawionej  prostokątnie  (przycisk 
"Ortho"),  ponieważ  FOV  istnieje  tylko  przy  normalnej  kamerze. 
Niestety,  nie  możesz  bezpośredni  wprowadzać  FOV  w  ustawieniach 
kamery Blendera – jest tylko parametr Lens. Wpisz 16 aby uzyskać 
FOV 90 stopni. Teraz naciśnij F12 aby zrenderować obrazek testowy. 
Jeśli chcesz możesz wypróbować go na innej scenie. Umieść kamerę 
gdzieś  na  środku  z  dobrym  widokiem  wokół,  ustaw  Lens  na  16  i 
przejdź do ustawień renderowania (F10), Ustaw Xparts na 4, włącz 



Pano  i  renderuj.  Powinieneś  uzyskać  obraz  4  razy  szerszy  od 
normalnego obrazu. Zauważ również ,że Blender nie wie czy powinien 
zastosować  FOV  jako  kąt  widoku  poziomy  czy  pionwy,  ale  zawsze 
chcemy aby był kątem poziomym. Dlatego zrobimy jedne obraz jako 
panoramę  kwadratową,  jak  wspomniano  powyżej  –  wtedy  poziomy  i 
pionowy FOV jest taki sam. A oto wynikowy obraz panoramiczny 

Pozostaje  jeden  problem,  obraz  będzie  zniekształcony.  To 
dlatego ,że pole widzenia 90 stopni jest zbyt wysoki. Spróbujmy 45 
stopni i Xpart 8. Jednak ustawienie na 8 zamiast 16 nie poprawi 
tego, uczyni nawet FOV większym, Ustawienie na 32 wygląda lepiej 
ale napewno nie jest to 45 stopni .Zdjęcie obok wyjaśnia jak Lens 
i FOV są ze zobą połączone:
Kamera  jest  na  dole,  czerwony  kąt  jest  naszym 
żądanym  FOV,  a  długość  zielonej  linii  jest 
prametrem Lens przedstawianym w Blenderze. Dlatego 
wzór na obliczenie Lens kiedy znamy FOV to :

Lens = 16 / tan(FOV / 2)

Dla FOV 45 stopni, otrzymujemy Lens 38.627. Teraz 
zapiszemy to do pola Lens w ustawieniach kamery, i 
zrenderujemy z Xpart 8. Tym razem, zrenderujemy 
obraz  wyjściowy  8  razy  jako  szerokość  normalnego  obrazka 
wyjściowego i ponownie obrócimy 360o wokół panpramy sceny. Teraz 
wyszło  mniejsze  zniekształcenie.  Przy  poniższym  wzorze  mozesz 
używac liczby Xpart jakiej chcesz – tylko podziel 360 przez liczbę 
części  i  oblicz  parametr  Lens  dla  wynikowego  FOV.  Zauważ 
również ,że msisz wziąć ustawienia Aspect pod uwagę, chyba ,że 
ustawisz  go  na  100  i  stworzysz  wyjście  kwadratowe.  Niektóre 
ustawienia Lens:

• 4 części : 16
• 8 części : 38.627
• 16 części : 80.437

Wynik z 8 częściami może wyglądać tak

Inne ważne opcje renderingu
Renderowanie  przez  części.  Obrazek  może  być  renderowany  w 
kawałkach  lub  warstwach  zamiast  wszystko  jednocześnie.  Komputer 
musi  tylko  obliczyć  mniejszą  liczbę  bitów  informacji  ,  zatem 



zużywa mniej pamięci. Przez zmianę wartości Xpart i Ypart w panelu 
Render  Scene  context  (F10),  możesz  podzielić  obrazek  na 
niewidzialną siatkę
Renderowanie  brzegów.  Blender  ma  opcję  dodawania  obraowania  do 
brzegów  obiektu.  Aby  to  zrobić  musisz  przejść  do  przycisków 
renderowania  (F10)  a  potem  pod  "output"  zmienić  ustawienia 
brzegu : ustaw "Eint" na wartość około 100 i zaznacz ikonę "edge" 
dla renderowania brzegu. Powinno ci to dać linię brzegowąa, brzegu 
każego  wielokąta  Aby  zapobiec  stosowaniu  tego  na  wszystkich 
wielokątach zmień "unified render" w zakładce formatów. Potem w 
ustawieniach brzegu zmień wartość "antishift".

Podstawy animacji
Animacja, nie jest trudna. Te kroki pokażą ci jak stworzyć anmację 
klatkową

1.Dobrze jest przełączyć siędo ekranu animacji używając  wyboru 
ekranu  z  menu  rozwijanego  z  menu  głównego  (zmień  to  w  SCR:1-
Animation)
2.Przejdź  do  klatki  startowej,  używając  klawisz  strzałek  na 
klawiaturze (strzałki góa i dół przeskakują 10 klatek, prawo i 
lewo przeskakują o 1 klatkę)
3.Przejdź do Correct Mode. Aby animować stałe obiekty, przejdź do 
Object Mode. Aby animować kości przejdź do Pose Mode.
4.Umieść  obiekt  lub  kość  w  żądanym  położeniu  startowym  i/lub 
obróć.
5.Naciśnij IKEY a zobaczysz menu z różnymi właściwościami które 
możemy animować. Wybierz najwłaściwszą, w oparciu o właściwości 
jakie  chcesz  zmienić  w  kolejnych  klatkach.  Na  przykład  jeśli 
chcesz  zmienić  położenie,  obrót  i  rozmiar  obiektu  wybierz 
LocRotSie. Teraz masz stworzoną pierwszą klatkę, która jest klatką 
animacji, którą ustawiłeś osobiście
6.Teraz idź do kolejnej kaltki jaką chcesz zdefiniować i wstaw 
wszystko w miejscu gdzie chcesz tą kaltkę. Potem naciśnij ponownie 
IKEY, i wybierz ponownie właściwą opcję, w zależności od zmian 
jakich dokonałeś.
7.Powtórz poprzednie kroki dla każdej klatki animacji
8.Jeśli chcesz większej kontroli nad przejściem między klatkami, 
użyj okna IPO. Wybierz obiekt jaki chcesz poklatkować a kono IPO 
wyświetli  jego  krzywe  animacji  (jedna  krzywa  dla  jedenj 
właściwości  jaką  zaznaczyłeś).Możesz  wybrać  i  edytować  krzywe 
używając normalnej kontroli Blendera. Użyj menu krzywych po więcej 
opcji, takich jak tworzenie rzeczywistych krzywych a nie krzywych 
będących liniami prostymi.

Systemy cząstek
Particle  Systems  są  używane  do  symulacji  dużej  ilości  małych 
poruszających się obiektów, tworząc zjawiska wyższego rżedu takie 
jka ogień, pył, chmury, dym lub – używając sztuczki – futra, trawy 
.Ze  względu  na  naturę  systemów  cząstek,  to  znaczy,  dużą  ilość 
obiektów, interakcja użytkownika jest ograniczona do kontrolowania 



parametrów  globalnych,  takich  jak  kierunek  poruszania  się 
cząsteczki,  zastosowanie  siły,  zdefiniowane  przeszkody, 
przypadkowość, życie cząstki itd, ale nie pozwala na dostęp do 
pojedynczej cząstki. Chociaż jest to możliwe w innych programach, 
Blender  nie  dostarcza  metod  kontroli  pojedynczej  cząsteczki. 
Kontrolowana ilość jest ograniczona do wartości statystycznych, a 
efekt  wynikowy  może  być  kontrolowana  przez  to.  Do  najbardziej 
podstawowych  systemów  cząstek  w  Blenderze  należy  Mech  Object  – 
emiter.  Emitery  muszą  być  obiektami  oczkowymi  i  może  emitować 
cząsteczki  z  ich  pozycji  wierzchołków  i  również  ze  ścianek. 
Dowolny Mech Object jest zmieniany do emitera poprzez panel Object 
(dostępne  z  klawisza  F7),  przez  zastosowaei  Particles  Effect  w 
zakładce  Effect.  Kiedy  jest  aktywowany,  sam  obiekt  staje  się 
niewidzialny dla renderera i tylko jego cząsteczki są widoczne. 
Domyślnie,  Materials  renderowane  są  jako  typ  Halo  zmiast  tsael 
obiekty.  Aby  zobaczyć  cząsteczki,  zwiększ  wartość  "Norm"  i 
naciśnij "ALT+A" w widoku 3D. Kierunek emisji jest kontrolowany 
przez parę wartości:
-Norm : wartość która uwzględnia normalny wierzchołek/ściankę i 
wysyła cząsteczki w tym kierunku (jeśli wartość jest większa niż 
zero) 
– X,Y,Z : wartości te mogą podawać szybkość cząsteczek i kierunek 
wzdłuż  lokalnych  osi  obiektu.  Ponownie  są  wymagane  wartosci 
większe niż zero. Może być wymieszane z Norm
-External  Forces:  cząsteczki  mogą  być  dalej  modelowane  przez 
symulowanie siły jak wiatr i grawitacja. Ich wartości mogą być 
dodatnie lub ujemne.

Używanie systemu cząsteczek Blendera do stworzenia prostego dymu i 
ognia

Najprostszym sposobem aby myśleć o systemie cząsteczek jest to ,ze 
każy obiekt mesh może emitować cząstki. Domyślnie, cząsteczki są 
emitowane z wierzchołka obiektu w  niewidocznym promieniu. Można 
określić  kolor  i  przejrzystość  cząstek,  prędkość  i  kierunek  w 
którym się poruszają ich rozmiar i zakres podróży. Wartości te są 
"atrybutami" cząsteczek. Przez połączenie różnych atrybutów można 
stworzyć cząsteczki wyglądające jak kule, miecze świetlen Jedi, 
płomienie ognia.

Ustawienie przestrzeni roboczej
Zaczniemy od domyślnej konfiguracji Blendera i ustawienia widoku 
jako 2 panelowy wyświetlacz główengo widoku 3D i mniejszego panelu 
poniżej z oknem przycisków.

1. Tworzymy oczko jako trójdzielna ikosfera w środku okna 3D. Ta 
ikosfera będzie naszym pierwszym "emiterem cząsteczek"

2. Dodajemy  parę  obszarów  lamp  z  bardzo  dużą  energią  (około 
0.075). Aranżujemy lampy po jednej stronie ikosfery

3. Naciskamy F10 aby wyświetlić okno przycisków renderacji
4. Ustawiamy  opcje  renderacji  dające  nam  szybkie,  niskiej 



rozdzielczości jak następuje:

a.wyłączamy OSA, SHADOW, ENV MAP i RAY
b.ustawiamy rozmiar obrazu na 50%

5. Naciśnij F12 aby dokonać szybkiej renderacji, tak ,że możesz 
zobaczyć  wycentroaną  ikosferę   w  widoku.  Jesli  niem 
zmodyfikuj  kierunek  kamery  aby  wskazywała  prawą  stronę 
ikosfery jak następuje:

a.W oknie podglądu, naciśnij KP5 przełącz do widoku siatki
b.W oknie podglądu naciśnij KP1 aby przełączyć do widoku 
przedniego
c.W oknie podglądu, kliknij kamerę aby ją zaznaczyć i wybrać
d.W oknie przycisków, naciśnij F9 aby wyświetlić przyciski  
edycyjne
e.Kliknij  przycisk  Show  Limits.  Teraz  kamera  ma  kierunek  
liniowy, pokazując gdzie wskazuje
f.Naciśnij klawisz R (obrót) aby wybrać kamerę do obrotu i 
obróć ją myszką dopóki kierunek liniowy przebiegnie przez  
środek ikosfery
g.Naciśnij Enter aby potwierdzić nowy kierunek i wyjść z trybu 
obrotu
h.W oknie podglądu, naciśnij KP7 aby przełączyć do górnego  
widoku
i.Powtórz wyrównanie opisane w krokach 6 i 7
i.Naciśnij KP0 aby powrócić do trybu widoku kamery i naciśnij 
F12 aby powtórzyć renderowanie. Teraz ikosfera powinna być  
umieszczona w środku obrazka

Tworzenie chmury dymu
Dym jest najprostszym modelem, a nauczenie się go pierwszy raz 
daje  pewien  wglad  w  system  cząsteczek.  Zaczniemy  od  prostej 
emisji, którą można zobaczyć w następujący sposób :

Prosta emisja cząsteczek
1. Kliknij na ikosferze aby ją wybrać
2. W oknie przycisków naciśnij F7 wyświetlając przyciski obiektu
3. Kliknij na zakładce Effects w trzecim panelu po lewej
4. Kliknij przycisk New Effect
5. W menu "Set Effect Type", wybierz opcję Particles
6. Wyświetli się panel skomplikowanej konfiguracji cząstek

Przed  pójściem  dalej,  naciśnij  F12  dla  szybkiej  renderacji 
bieżącego stanu obiektu. To co teraz zobaczysz to nic Wydaje się 
że ikosfera zniknęła. To dlatego ,że zadeklarowaliśmy wszystkiego 
jego  wierzchołki  jak  emitery  cząstek.  Ponadto  cząstki  nie  mają 
widocznych  atrybutów  w  tym  miejscu,  więc  nie  ma  nic  do 
zrenderowania i zobaczenia.
Dokonajmy dwóch zmain w systemie cząsteczek:

1. Kliknij przycisk Static



2. Zmień wartość Norm z 0.000 na 0.100

Zauważ  ,że  okno  podgladu  teraz  pokazuje  strumień  cząsteczek 
wyrzucanych  z  każego  wierzchołka  ikosfery,  czyniąc  ją  niczym 
gwiazdę. Użyj MB3 do obrotu wodoku aby można było docenić symetrię 
strumienia  cząsteczek.  Naciśnij  KP1  aby  wrócić  do  widoku 
przedniego.  Naciśnij  F12  do  szybkiej  renderacji  zmienionego 
obiektu.  Powinieneś  zobaczyć  coś  jak  biała  eksplozja.  Każda 
cząsteczka jest renderowana jako świecąca kulka, ale cząśteczki są 
dość duże w tym miejscu i nie można ich zobaczyć jako pojedynczych 
cząsteczek. Użyjemy poniższej procedury do stworzenia mniejszych 
cząsteczek. Tym razem nadamym im kolor i jakąś przeźroczystość, 
aby zaczęły wyglądać jak kłęby dymu

Materiał na cząsteczki dymu
1. W oknie przycisków, naciśnij F5 dla wyświetlenia okna cieni
2. Kliknij na ikonę przycisku Material aby wyświetlić materiały
3. Kliknij przycisk Add New
4. Zmień nazwę materiału na MA:smoke

Domyślny kolor to brązowo szary, co jest dobre dla dymu, więc nie 
będziemy  go  modyfikować.  Jednak  chcemy  mu  nadać  następujące 
atrybuty:

1. Kliknij zakładkę Shaders aby wyświetlić panel Shaders
2. Ustaw odbicie (połysk) na 0.000
3. Kliknij przycisk Halo. Zauważ ,że porpzednia próbka zmienił 

się na coś jak chmura
4. Ustaw wartość Hardness na 15
5. Ustaw rozmiar Halo na 0.300
6. Ustaw wartość A (Alpha) na 0.80

Podgląd może wydawać się jak gdyby zniknął. Jednak naciśnij F12 
dla szybkiego renderowania, a zobaczysz ,ze białe eksplozje stały 
sięgwaizdą kłębów dymu. Ten zbiór jest jeszcze zbyt zorganizowany 
i  regularnym  wyglądem  przypomina  dym  .Aby  wymodelować  dym, 
naciśnij F7 aby wyświetlić przyciski Object w oknie przycisków. 
Kiedy najpierw ustawiamy model dymu, ustawimy emisję cząsteczek 
jako  "Static".  Jednak  chcesz  zbudowany  dym  przenieść  do 
ostatecznego  modelu,  a  więc  klejnym  krokiem  jest  losowanie 
cząsteczek i uczyenie ich ruchu jako dryfującego dymu. Najpierw 
spójrzmy na domyślną animację cząsteczek dymu:

1. Kliknij  na  przycisk  Static.  Zauważ  że  gwiazda  cząsteczek 
znikł, a oczko jest teraz narysowane tylko jako wierzchołki – 
żadnych wielokątów

2. Upewnij  się  ,że  ikosfera  jest  obiektem  zaznaczaonym 
(podświetlenie purpurowe)

3. Naciśnij KP0 aby przejść do widoku kamery
4. Ustaw kursor w oknie 3D View i naciśnij Alt-A. Zauważ ,że 

każy wierzchołek teraz emituje cząsteczki w tym samym wzorcu 
gwiazdy



Zanim pójdziemy dalej, spójrzmy na renderowanie animacji:

1. W  oknie  przycisków,  naciśnij  F10  aby  wyświetlić  przyciski 
Scene

2. W panelu Format, kliknij przycisk PC
3. W panelu Format, wybierz AVI JPEG jak format pliku
4. W  panelu  Render,  ustaw  rozmiar  obrazu  na  25%  (mały  dla 

szybszego renderu)
5. W panelu Anim ustaw wartość End na 100, tworząc 100 klatkową 

animację trwająca około 3 sekundy
6. W panelu Output ustaw nazwę pliku na /tmp/smoketest  lub w 

taką jaką chcesz
7. Naciśnij przycisk Anim aby zacząć renderację
8. Kiedy zostanie zrenderowanych 100 klatek, naciśnij przycisk 

Play aby podejrzeć animację

To  co  powinieneś  zobaczyć  to  chmura  kłębów  dymu  począwszy  od 
położenia  ikosfery  (która  jest  niewidoczna)  i  promieniująca  na 
zewnątrz.  Wygląda  to  trochę  jak  eksplozja  dymu  ,ale  zbyt 
zorganizowana i regularna aby pojawiła się jako dym.

Skoro zainwestowaliśmy trochę czasu w stworzenie animacji, może 
warto zapisać plik .blend. Po zapisaniu tego pliku jako smoke2 
możesz  poeksperymentować  z  tworzeniem  cząsteczek  wyglądających 
bardziej  na  dym.  Wróć  do  sekcji  Atrybuty  cząsteczek  dymu  i 
poeksperymentuj z wartościami Halo, Size, Hardness i Alpha. Możesz 
wrócić  też  do  Materiał  na  cząsteczkę  dymu  i  poeksperymentuj  z 
kolorami dymu. Nie musisz tworzyć nowego materiału, musisz tylko 
zmienić istniejące wartości RGB

Losowe cząsteczki dymu
Jeśli  modelujesz  dym  z  ognia,  chcesz  aby  system  cząsteczek 
przesuwał  się  losowo,  ale  dryfował  w  przewidywalnym  kierunku, 
jakby przeniesiony wiatrem lub po prostu falując od źródła ognia. 
Opcja  interakcji  cząsteczek  Blendera  dostarcza  pewnych 
szczególnych  sposobów  kontroli  cząsteczek  i  tworzenie  ich 
interaktywnymi ze środowiskiem. Jednak, dla celu tego tekstu po 
prostu  określimy  pewne  zmienne,  które  losują  cząsteczki  i 
przesuniemy w żądanym kierunku.
Aby ustawić model, najpierw odwrócimy widok statyczny cząsteczek 
jak poniżej:

1. W  oknie  przycisków,  naciśnij  F7  aby  wyświetlić  przyciski 
obiektu

2. W panelu Effects, naciśnij przycisk Static Zwróć uwagę ,że 
widok 3D się zmienił na gwiazdę cząsteczek.

3. Naciśnij KP1 aby wyświetlić widok przedni
4. W panelu Effect, znajdź grupę zmiennych oznaczonych "Force" i 

zmień je jak następuje:

a.Zmień wartość X na 0.200. Zauważ ,że cząsteczki śa 



teraz odchylone w prawo
b.Zmień wartośćZ na 0.200.Cząsteczki są teraz odchylone w 
górę

5. W panelu Effect, zmień wartoś Randlife na 0.200. Zauważysz 
,że wzorzec cząsteczek staje się bardziej niezorganizowany.

6. W panelu Effect, zmień wartość Rand na 0.100. Wzorzec staje 
się jeszcze bardziej niezorganizowany

7. Naciśnij KP0 aby wrócić do widoku kamery

To co było wcześniej zorganizowaną gwaizdą cząsteczek, stało się 
losową masą. Możesz podejrzeć animację w sposób następujący:

1. W panelu Effects, kliknij na przycisk Static
2. W oknie 3D View

Chmura  cząsteczek  dryfuje  teraz  losowo  w  prawo.  Podgląamy 
animację:

1. W  oknie  przycisków  naciśnij  F10  aby  wyświetlić  przyciski 
Scene

2. Naciśnij przycisk Anim a by uruchomić animację

Teraz powinieneś zobaczyć dużo bardziej realistyczną chmurę dymu. 
Jednak, jeden problem z tym jest taki ,że może możesz jeszcze 
zobaczyć  wzorzec  emisji  cząstek  z  wierzchołków  obiektu.  Aby 
uczynić to mniej widocznym, zredukujemy skalę obiektu, ściskając 
wierzchołki razem, chociaż stworzy to źródło dymu pojawiające się 
bardzo  gęstym.  Używając  opcji  dziesiątkowania  edycji  oczka 
redukujemy liczbę wierzchołków czyniąc je mniej gęstymi.

Futro



Po  pierwsze  wybierz  obiekt  jaki  chcesz  "sfutrzyć"  (nie  musisz 
powielać  oczek)  Potem  przejdź  do  zakładkio  "Object"  i  kliknij 
zakładkę  "Pysics".  Na  palecie  "Particles",  kliknij  "New".  Dla 
uzyskania lepszego wyniku powinieneś być w trybie Object. Kilka 
rzeczy pojawi się w miejsce przycisku "New". Niektóre rzeczy są 
ważne dla tworzenia włosów/futra. Najważniejsze z nich to:
Static
Vect 
a na palecie "Particle Motion":
Normal
Random
oraz "Z" (lub X , Y, w zależności od wyniku jaki chcemy) pod 
"Force"
W każdym razie wróć do palety "Particles", naciśnij "Static" a 
potem "Animated" jeśli ma to być w animacji. Następnie wciśnij 
"Vect" dla rzeczywistej 'nici' włosów. Kiedy skończysz, na palecie 
"Particle Motion", ustaw wartość "Normal" dla włosów tak długo jak 
chcesz. Zwiększenie wartości losowo dodaje realizmu (Nie za dużi!) 
Następnie należy ustawić "Z" w "Force" gdzieś około -2

Podstawy zderzeń obiektów dla Game Engine Blendera
Z kursorem myszki umieszczonym nad 3D Viewport, naciśnij NUMPAD-7 
do przełączenia do widoku górnego. Naciśnij spację i wybierz Add-
>Mesh->Plane. Naciśnij TAB aby opuścić Edit Mode i wejść w Object 
Mode . Powiększ powierzchnię naciskając S i przeciągając kursor 
myszki  ze  środka  płaszczyzny.  Kliknij  aby  zatrzymać  zmianę 
rozmiaru.  Płaszczyzna  będzie  służyła  jako  "podłoga".  Dodaj 
UVSphere  używając  tej  samej  sekwencji  co  dodawnie  obiektu 
płaszczyzny.  Naciśnij  TAB  aby  wejść  w  Object  Mode.  Z  kursorem 
myszki nad 3D Viewport naciśnijk NUMPAD1 dla widoku przedniego, 
potem naciśnij G i przesuń kulę powyżej płaszczyzny. Kliknij aby 
zamknąć Grab Mode. Może trzeba będzie wyskalować kulę. Będzie to 
piłka zderzająca się z podłogą. Przejdź do Logic Panel (kursor 
myszki  nad  Button  Viewport  i  naciośnij  F4).  Kliknij  przycisk 
Actor, potem Dynamic, potem Rigid Body. Aktywuje to właściwości 
fizyczne dla kuli, więc może się odbijać. Wokół kuli pojawi się 
przerywane koło; użyj Size Slider do zmiany lini przerywanej aby 
dostosować  ściśle  do  obwodu  kuli.  Następnie  chcemy  dodać  jakiś 
kolor do kuli i płaszczyzny. Przesuń kursor nad 3D Viewport i 
naciśnij P. Kula spadnie i zderzy się z płaszczyzną. Naciśnik ESC 
aby zakończyć symulację.

Nasz pierwszy tekst
Game  Engine  jest  ciekawą  funkcją  Blendera.  Game  Engine  jest 
zasadniczo  środowiskiem  3D  w  którym  obiekty  3D  przesuwają  się 
wokoło i reagują ze sobą przy kontakcie.Na początek nauczymy się 
jak zrobić realistycznie toczącą się piłki w dół za pomocą Game 
Engine  Blendera.  Najpierw  stworzymy  płaszczyznę.  Podzielimy  ją 
kilka  razy  i  wyskalujemy  ją.  Teraz  tworzymy  kulę.  Może  być 
dowolnego rodzaju. Przy zaznaczonej kuli, przejdź do ustawień Game 



Engine  (trochę  purpurowa  ikona  Pacman)  Pojawi  się  coś  co  mówi 
"Actor".  Naciśnij  to.  Teraz  naciśnij  Dynamic.  Pojawi  się  kilka 
dostępnych  ustawień.  Zmień  Size  na  1.4  .  Spowoduje  to  zmianę 
granicy, która inicjuje reakcje przy nawiązaniu kontaktu z innym 
obiektem. Można zauważyć przerywany okrąg wokół obiektu; to jest 
ta  granica.  Włączamy  również  ciało  Rigid.  To  powoduje  toczenie 
piłki,zamiast pozostawnia w jednym miejscu. Wyedytuj płaszczyznę 
jaką stworzyłeś ciągnąc wierzchołki w górę lub w dół. Dla tego 
przykładu, zrób aby wyglądała jak kanion. Ustawo piłkę w miejscu 
startu i naciśnij klawisz P. Pojawi się tocząca kulka. Jeśli nie 
idzie  tak  jak  chciałeś  przeciągnij  jakiś  wierzchołek  kanionu  w 
dół. Jeśli widzisz jakieś białe sylwetki, nie martw się. Nasinij 
ESC aby wyjść z Game Mode. Naciśnij Z. Wróć do trybu Game (P) a 
wszystko będzie w trybie szkieletowym podczas gry. Jak teraz dodać 
kolor do tej sceny aby nie wyglądała na białą. Zrobimy to używając 
metody  zwanej  vertex  paint.  Naciśnij  ponownie  Z  la  normalnego, 
stałego trybu. W Object Moder, znajdź menu przewijane w 3d View na 
pasku  zadań  oznaczone  jako  "Object  Mode".  Kliknij  i  wybierz 
"Vertex Paint". Zwróć uwagę ,że wszystkie obiekty w 3D View są 
białe ponownie i że kursor również ma okrąg wokół siebie. Wybierz 
przyciski edycji z menu poniżej. Tu, znajdź kwadrat dla wyboru 
koloru. Wybierz sszaro brązowy kolor dla skały. Teraz przejdź do 
widoku 3D i kliknij na skale.

Budowanie skybox
Jednym ze sposobów dodania realzimu do środowiska 3D w Game Engine 
jest  stworzenie  skyboxa.  Skybox  jest  dużym  sześcianem  który  ma 
wewnątrz projekcję środowiska 360o. Kiedy gracz (kamer) znajduje 
się  wewnątrz  tego  środowiska,  scena  jest  renderowana  z  ilusją 
bycia  wewnątrz  gigantycznego  świata.  Jest  to  podobny  efekt  do 
Quictime  VR.  A  przez  ustawienie  skyboxa  jako  prostego  kształtu 
sześcianu,  umieść  ilości  obciążanjące  Game  Engine.  To  wielka 
zaleta dla gry bez nadmiernego obciążenia.

Zbieranie grafik
Możesz wziąść zdjęcia panoramiczne używając aparatu cyfrowego i 
statywu.  Szybkim  sposobme  na  osiągnięcie  tego  jest  wykonywanie 
zdjęć  ze  statywu  co  30  stopni.  Potem  korzystając  z  programów 
takich  jak  Gimp  czy  Autostich  połącz  zdjęcia  w  jedną  wielką 
panoramę. Lub po prostu można znaleźć w sieci zdjęcia, które można 
wykorzystać za darmo.
Oto zdjęcia jakich będziem używać tutaj:



Tworzenie kopuły nieba
Otwórz nowy plik w Blenderze. Nowy plik będzie prawdopodobnie dwu 
jednostkowym  sześcianem  na  środku  sceny,  z  pojedynczym  źródłem 
światła i kamerą. Możesz usunąć źródło światła ponieważ go nie 
potrzebujemy. Pozostaw sześcian, bo na nim oprzemy skybox



Sześcian będzie środkiem naszego środowiksa, więc użyjmy Object -> 
Snap -> Cursor To Selection jeśli kursor nie jest wyśrodkowany. 
Potem ,z widoku górnego [KEYPAD-7], użyj [SPACJA] dla wstawienia 
nowego  oczka;  zrób  kulę  UV.  Stworzymy  kulę  z  widokeim  górnym 
ponieważ jest to projekcja z której chcemy dodać teksturę nieba

Wyskalujemy  kulę  aby  przypominała  dużą  "arenę"  w  porównaniu  do 
sześcianu, zaznacz i usuń niższą połówkę wierzchołków, używając 
widoku przedniego [KEYPAD -1] i kalwisza B dla stworzenia pola 
ograniczającego.  Pomocne  będzie  jeśli  wyłączone  jest  "Select 
Visible" abyśmy mogli zaznaczyć wszystkie wierzchołki za jednym 



razem

Włączamy edycję proporcjonalną [kalwisz O], potem wybieramy dolny 
wiersz  wierzchołków  kuli  uzyskując  kształt  dzwonu.  Ponieważ 
projekcja  tekstury  nieba  będzie  wokół  osi  Y  potrzeba  dolnej 
ścianki  kuli  pod  kątem,  dla  ptrzechwycenia  tekstury.  Zmieniamy 
wpływ edycji proporcjonalnej z kalwiszami PageUp i PageDown.

Teraz jesteśmy gotowi do dodania tekstury nieba do tego oczka. W 
menu Materials, tworzymy nowy materiał i nową teksturę. Upewnij 
się  ,że  ustawiony  materiał  nie  odbiera  cienia  przez  kliknięcie 
przycisku "Shaddeless". Potem w menu Texture, ustaw typ tekstury 
na  Image  i  kliknij  przycisk  Load  Image  dla  wstawienia  naszej 



tesktury  nieba.  Wróć  do  Materials->Texture->Map  Input,  musisz 
przeskalować obrazek aby pozbyć się zniekształcenia tekstury na 
krawędzi ,"rybiego oka" przez ustawienie Size, powiedzmy na 0.950 
dla X,Y i Z

W tym miesjcu możemy zmienić pozcyję kamery i zrenderować scenę 
aby zobaczyć jak wygląda oczko nieba

Tworzenie kopuły ziemi
Odkryłem  ,że  najłatwiej  jest  przenieś  kopułę  nieba  do  nowej 
warstwy  klawiszem  M  prsenieść  do  warstwy  poleceń.  Potem  można 
wybrać sześcian,, Object -> snap cursor do selection jeśli wybrać 
widok z góry [KEYPAD – 7] i wsatwić inną kulę UV tak jak przedtem 
– z wyjątkiem, tym razem, usunięcia górnej półkuki wierzchołków. 
Opuściłem  dodatkowy  wiersz  wierzchołkóww  na  "równiku", 
przeskalowałe  aby  funkcjonował  jako  "bilboard"  dla  wyświetlenie 
horyzontu naszej tekstury ziemi z kanałem alfa. Kula ta powinna 
być nieco mniejsza niż półkula nieba.



Tym razem zastosujemy tekturę ziemi z projekcją rury, więc padło 
na  siatkę  w  pozycji  poziomej.  Ponieważ  mamy  kanał  alfa  w  tej 
teksturze, klikniemyu "Use Alpha" w menu Texture i Map To ->both 
Col and Alpha w menu Materials. Musimy również ustawić ZTransp w 
menu Mirror Transp aby kanał alfa pokazał nam mapę środowiskowa 
(każdy  stanie  się  naszym  skybox'em)  i  Alpha  na  0  pozwalając 
zamaskować obszar który ma być przeźroczysty. (Kanały alfa zdają 
się  wymagać  buforowania  Z  pojawiającego  się  w  tekturach 
proceduralnych).  Może  zajść  również  konieczność  dostosowania 
przesunięcia tekstury ziemi (oś Y), tak aby na horyzoncie pojawił 
się właściwy "billboard" obszaru półkuli naszej ziemi.

Ponownie repozycjonujemy kamerę i renderujemy scenę aby upewnić 
się  ,że  wszystko  jest  właściwie  wyrównane.  Upewnij  się  ,że 
aktywowałeś warstwę gdzie przesunałeś oczko nieba. Wynik powinien 
być  podobny  do  poniższego  obrazka.  Ustaw  OSA  na  rednerowanej 
scenie  dla  lepszego  wyniku.  Użyj  również  obrazków  o  wysokiej 
rozdzielczości  z  wyczyszczonym  kanałem  alfa  –  poniższy  obrazek 
jest niewyraźnyu i możnz zauważyć nimb wokół horyzontu



Renderowanie mapy środowiska
Ostatnim  krokiem  jest  użycie  proceduralnej  tekstury  Envmap  do 
projektu  tesktur  kopuły  na  sześcianie,  które  staną  się  naszym 
skyboxem. Wybierz sześcian i stwórz nowy materiał. Ustaw materiał 
na "Shadeless". Dodaj nową teksturę i stwórz jej typ Envmap. Ustaw 
CubeRes z rozdzielczością jaką chcesz dla skyboxa (512 jest dobrą 
rozdzielczością  dla  gry;  1024  czy  2048  to  dość  wysoka 
rozdzielczość).Jeśli  nasze  półkule  nieba  i  ziemii  są  fizycznie 
duże,  musimy  również  zwiększyć  wartość  ClipEnd  aby  dołączyć 
wszystkie ścianki. Możesz chcieć ustawić wyliczone Envmap do Anim 
więc  nie  musisz  zachować  wolnych  danych  envmap  jeśli 
eksperymentujesz.

Kiedy  już  stworzyłeś  teksturę  Envmap,  powinieneś  być  gotowy  do 
renderacji Envmap dla skyboxa. Jeśli chcesz ustawić swój format 
pliku taki jak JPG czy PNG, powinieneś najpierw to zrobić. Potem, 
po  prostu  przejdź  do  ekranu  renderacji  i  kliknij  "Render". 
Ponownie,  upewnij  się  ,że  wszystkie  warstwy  są  widoczne.  Okno 
renderowania  pojawi  się.  Najpierw  Blender  renderuje  mapę 
środowiska  sześcianiu.Potem,  widok  kamery  jest  renderowany,  w 
którym to momencie możemy nacisnąś ESC aby zatrzymać renderowanie 
– interesuje nas tylko mapą śrdowiska, która jest już skończona. 
Wybierz  sześcian  ponownie,  potem  przejdź  do  jego  menu  tekstur. 
Zobaczysz  nowo  zrenderowaną  Envmap  na  przykładowej  teksturze. 
Kliknij  "Save  EnvMap"  w  mneu  tekstury  aby  zapisać  zrednerowaną 
Envmap



Mapa środowiskowa Blendera jest zapisywana jako macierz kwadratów 
3x2 jak poniżej:

Możemy teraz załadować ten obrazek jako teksturę envmap w nowym 
sześcianie,  kóry  można  inkorporować  do  naszej  gry  jako  skybox. 
Plik  ten  również  może  być  edytowany  w  Gimp  do  usunięcia 
niechcianych artefaktów takich jak drzewa, budynki itp. Ponieważ 
użyto  projekcji  rury  w  dolnej  pólkuli,  w  dolnej  części  envmap 
widać dziwne kształty gwiazdy.

High Dynamic Range imaging (HDRi)
Możesz słyszałeś od kogoś o obrazach HDR. Obrazki HDR są częścią 
technologii nazwanej HDRi co oznacza "High Dynamic Range (image)". 
I  jest  to  w  zasadzie  technika  używająca  obrazku  środowiska 
oświetlając  scenę.  Ten  wynik  jest  bardzo  realistyczy  z 
przekonywującymi  cieniami,  podświetleniami  i  odbiciami.  Jest  to 
bardzo  ważne  dl  relaistycznych  emulacji  chromu,  na  przykład. 
Przede  wszystkim  potrzeba  obrazu  HDR.Aby  zastosować  środowisko 
HDRI do sceny:

• Przejdź do ustawień Shading (naciśnij F5) i kliknij przycisk 
World

• W zakładce "Texture and Input" kliknij "Add New" i "Angmap"
• Potem  przejdź  do  zakładki  "Map  To"  i  deaktywuj  "Blend"  i 

aktywuj "Hori"



• Teraz przejdź do ustawień Texture (F6) i zmień "Texture Type" 
na "Image"

• Kliknij przycisk "Load Image" i znajdź obraz HDR
• Aby  móc  renderować  przy  użyciu  tego  środowiska,  musisz 

włączyć YafRay. Naciśnij F10 i zmień "Blender Internal" na 
"YafRay"

WERSJA DLA ZAAWANSOWANYCH

Skrypty w języku Python
Jedną z silnych cech Blendera jest Python API. Pozwala nam na 
łączenie  Blendera  przez  język  programowania  Python.  Interfejs 
Python pozwala ci kontrolować prawie wszystkie aspekty Blednera, 
na przykład możesz napisać skrypty importu i eksportu dla oczek i 
materiałów  różnych  formatów  lub  tworzyć  tekstury  generowane 
proceduralnie.  Możesz  również  stworzyć  kompletne  animacje 
proceduralne  i  pisa  skrypty  modyfikujące  istniejące  sceny  w 
dowolny sposób. Ale nade wszystko możesz łatwo tworzyć interfejs 
użytkownika  dla  skryptu,  przekształcając  go  w  ogólnie  używalne 
narzędzie.

Wprowadzenie
Blender  jest  nie  tylko  użyteczny  do  tworzenia  kompletnych 
animacji,  ale  jest  również  dobrym  modelarzem.  Możesz  zbudować 
kopletną  scenę  3D  w  Blenderze  a  potem  wyeksportować  go  do 
użytecznego  formatu.  Faktycznie,  możesz  używać  go  do  innych 
rzeczy. Tu nauczymy się jak pisać proste skrytpy eksportowe Python 
dla Blendera. Bez wiedzy wcześniejszej o Pythonie, wyjaśnimy jak 
zapytywać obiekty na scenie i jak zapisywać je do pliku. 

Dowiadywanie się o rzeczach na scenie
Zanim zaczniemy coś eksportować, musimy wiedzieć co eksportować. 
Jednynym sposobme na pobranie takiej informacji jest okno Outliner 
(SHIFT  –  F9).  Listuje  ono  wszystkie  rzeczy  aktualnie  znane 
Blenderowi.  Teraz  chcemy  tej  samej  informacji  ze  skryptu, 
Otwieramy okno skryptów (symbol zielonego węża). Kliknij na menu 
zatytuowane Scripts, i przejdź do Scripts ->  System ->Interactive 
Console.  Teraz  jesteśmy  gotowi  do  wielkiej  chwili,  wykonamy 
piersze polecenie skryptowe Blednera . Wpisz to i naciśnij Enter

Jako wynik otrzymamy to: 



Co  się  stało?  Linia  "Blender.Object.Get()"  składa  się  z  trzech 
słów, oddzielonych dwoma kropkami a potem para nawaisów. Nawaisy 
na końcu oznaczają ,że jest wywoływana funkcja. Kropki oddzielają 
różne rzeczy. Pierwsza , "Blender" oznacza ,że używamy funkcji z 
modułu  Blednera.  Object  jest  sub  modułem  Blendera.  Końcowe  Get 
jest funkcją Blender.Object którą wywołujemy. Funkcja Get() jest 
używana do wyświetlania wszystkich dostępnych obiektów na scenie. 
W naszym przypadku, jest to Camera, Cube i Lamp.Aby uzyskac więcej 
informacji  o  obiekcie,  możesz  przekazać  jego  nazwę  do  funkcji 
Get(), i przypisać ją do zmiennej :

Przypisaliśmy te trzy obiekty do trzech zmiennych, camera, cube i 
lamp. Aby zobaczyć zawartość zmiennej, wpisz jej nazwę:



Czasami bardziej użyteczne jest użycie funkcji Pythona dir() dla 
uzyskania informacji o obiekcie :

dir(cube)

Możesz też chcieć znaleźć typ czegoś, co możesz zrobić tak :

type(cube)

W tym przypadku wystarczy wpisać "cube" a już jest wyświetlany 
typ, ale z wnętrza aktualnego skryptu, należy użyć type(). Jeszcze 
jedno  co  może  być  przydatne  jest  przeglądanie  dokumentacji 
obiektów Pythona. Aby tozrobić użyjemy funkcji help() na zmiennej 
lub obiekcie:

help(Blender.Object.Get)

Wyświetli to dokumentację funkcji Get(). Oczywiście, łatwiejszym 
sposobem podglądu dokumentacji jest pomoc online .Kliknij Help -> 
Python Scripting Reference.. Przeglądarka powinna się otworzyć i 
wyświetlić dokumentację online Blender Puthon API. W dokumentacji 
kliknij na Object, potem na Get a powinieneś zobaczyć kmpletną 
dokumentację tej funkcji. Spróbujmy znaleźć więcej o naszym cube. 
Wpisujemy

cube.getType()

Powiem  nam  to  ,że  cube  rzeczywiście  jest  obiektem  Mesh  w 
Blenderze.  Spójrz  na  getType()  w  dokumentacji  online.  Ponieważ 
zmienna  cube  przechowuje  Object,  a  getType()  jest  funkcją  tego 
obiektu, kliknij na Object. Tam znajdziesz getType(). Teraz kiedy 
wiemy ,że cube jest Mesh, znajdźmy więcej o mesh

nmesh = cube.getData()

Każdy obiekt Blender ma daną przypisaną do niego, w zależności od 
typu.  W  przypadku  mesh,  dana  jest  typu  NMesh.  Możesz  róweniw 
spróbować

dir(nmesh)

aby dowiedzieć się o dostępnych fnkcjach i właściwościach. Spróbuj 
tego:

nmesh.verts
nmesh.faces

Pierwsza  linia  wyświetli  8  wierzchołków  oczka  sześcianu.  Druga 
linia wyświetli 6 ścianek. Aby dowiedzieć się o składowej z listy, 
określi indeks w nawiasach kwadratowych, zaczynając od 0:

v = nmesh.verts[0]



Przypisze to pierwszy wierzchołek sześcianu do zmiennej v. Teraz 
już  wiesz  jak  używać  dir()  dla  pobrania  listy  możliwych 
interesujących  rzeczy  w  v,  znajdowania  typu  z  type()  i  gdzie 
szukać  dokumentacji  API.  Jest  w  module  Blender/NMesh  kiedy 
klikniesz 'NMVert' pod 'Classes'

v.co

Wyświetlą  się  współrzędne  3D  pierwszego  wierzchołka.  Teraz  jak 
poznać współrzędne wszystkich wierzchołków? Możemy je oczywiście 
przypisać wszystkie do zmiennej, ale lepszym sposobem jest użycie 
konstrukcji pętlowej. Najprostszym sposobem jest to:

for v in nmesh.verts: print v.co

Konstrukcja przypisuje każdy element z listy do zmiennej po kolei, 
a potem wykonuje polecenia po dwukropku ze zmienną mającą wartość 
określonego elementu listy. W prawdziwym skrypcie będziemy mieli 
dużo więcej niż pojedyncze polecenie po dwukropku – więc będziemy 
pisać je w liniach.

Tworzenie skryptu
Możemy  pisać  skrypt  albo  w  zewnętrznym  edytorze  tekstu  albo  w 
edytorze tekstu wbudowanym w Bledner. Stworzymy nowy skrypt przez 
File  ->  New,  wkleimy  poniższy  kod  do  niego  i  zapiszemy.  Lub 
wkleimy poniższy kod do pliku, a potem otworzymy ten plik przez 
File->Open w Blednerze.

Jak  on  działa?  Przyjrzymy  się  temu  skryptowi  linia  po  lini. 
Pierwsza linia zawiera:



#!BPY

Mówi ona Blenderowi, że jest to skrypt Blendera i dlatego zważa na 
niego  kiedy  skanuje  skyrpty.  Następnie  występuje  ciąg  znaków, 
ujęty  w  znaki  potrójnego  cudzysłowu,  więc  może  zajmować  wiele 
linii

Zawiera  cztery  pozycje,których  Bledner  używa  do  umieszczenia 
skryptu w swoikm menu. Nazwa , grupa (położenie menu) i etykietka, 
wszystkie  zamknięte  znakiem  apostrofu.  Jest  również  wersja 
Blednera

import Blender

Pamiętasz  jak  mówiliśmy  ,że  wszystkie  funkcje  z  modułu  Blender 
zaczynają się od "Blender"? W interaktywnej powłoce, możemy ich po 
prostu użyć, ale w skrypcie pythona , wszystkie użyte moduły muszą 
być zadeklarowane instrukcją import. Więc powyższe pozwala nam na 
użycie w skrypcie funckji z modułu Blender

def write(filename):

Definiuje funkcję w Python. Składnia to def nazwa(parametry): . W 
naszym przypadku nazwa to "write" i mamy jeden parametr, nazwany 
"filename"

out = file(filename, "w")

Tu otwieramy plik do zapisania ("w") z nazwą przekazaną do funkcji 
(filename).  Funkcja  pythona  "file"  otwiera  plik,  i  zwraca 
odniesienie do niego, które przechowujemy w zmiennej "out"

Te dwie linie są naszym rzeczywistym skryptem eksportu. Pierwsza 
linia  pobiera  listę  wszystkich  obiektów  w  Blenderze,  potem 
przechodzi  pętla,  przypisując  każdy  po  kolei  do  zmiennej 
"object" .Druga linia zapisuje do pliku – najpierw typ obiektu, 
potem ":", a ptem nazwę obiektu i w końcu nową linię.

Blender.Window.FileSelector(write,"Export")



Tu  zaczyna  się  wykonywanie  skryptu.  Jest  to  wywołanie  funkcji 
Blednera,  która  otwiera  selektor  pliku.  Wyświetli  przycisk 
"Export",  a  kiedy  użytkownik  w  niego  kliknie,  nasza  funkcja 
"wirte" zostanie wywołana i przekazywan do wybranego pliku. Ten 
skrytp nie jest zbyt użyteczny ale pokazuje podstawy.

Eksportowanie Mesh
Nasz skrypt eksportu wyświetla typ i nazwę każego obiektu, ale nie 
jest  jeszcze  użyteczny.  Jeśli  chcemy  załadować  dane  w  innej 
aplikacji,  potrzebujemy  więcej.  Spróbujmy  wyeksportować  obiekt 
mesh w formacie OBJ. Poniższy przykład jest sześcianem w formacie 
pliku OBJ

Tu mamy prosty skrypt eksportowy, eksportujący wybrany obiekt mesh

Skrypt eksportuje plik OBJ, który może być odczytany przez wiele 
aplikacji. Spójrzmy co on robi

object = Blender.Object.GetSelected()[0]

Pobieramy  pierwszy  zaznaczony  obiekt,będzie  błąd  jeśli  nie  ma 
zaznaczonych  obiektów,  ale  jest  łatwy  sposób  na  przetestowanie 
nowego eksportera

mesh = object.getData()



Pobiera obiekt połączony blokiem danych

Tu zapisujemy linię dla każego wierzchołka używając sformatowanego 
łańcucha do zastąpieniea "%f" po lewej stroeni 3 wartościami po 
prawej

W  formacie  OBJ  ,  każda  ścianka  odnosi  siędo  liczby  indeksów 
wierzchołków.  Dla  każdej  ścianki  mamy  linię  zaczynającą  się  od 
"f", potem pętla przez wierzchołki w ściance.Tak jak w mesh.verts 
mamy listę wszystkich wierzchołków w mesh, tak face.v jest listą 
wierzchołków w ściance, ograniczonej do maksymalnie 4 wierzchołków 
(gdzie  mesh  i  face  są  arbitralnymi  nazwami  zmiennych 
przypisanychdo obiektów NMesh i NMFAce) Każy wierzchołek zapisuje 
swój indeks w tej samej lini z dodaną 1. Jest tak ponieważ w pliku 
formatu OBJ pierwszy wierzchołek jest indeksowany od , podczas gdy 
w Python i Blenderze pierwsza pozycja na liście to 0. Nowa linia 
została zapisana aby nowa ścianka zaczynała się od nowej linii.

Skrypty importu
Importowanie  obiektów  do  Blendera  nei  jest  trudniejsze  od 
eksportowania. Jednak dochodzi kilka dodatkowych spraw. Po pierwsz 
,  wszystkie  odniesienia  do  "export"  w  nagłówku  powinny  być 
zmienione  na  "import".  Po  drugie,  zamiast  po  prostu  zapisywać 
dane,  które  Bledner  nam  dostarcza,  jesteśmy  odpowiedzialni  za 
podanie  danych  Blenderowi  i  upewnienie  się  ,że  są  poprawnie 
sformatowane.  Chociaż  Bledner  jest  elastyczny,  co  pozwala  nam 
ignorować  takie  rzeczy  jak  indeksy  wierzchołków,  musimy  być 
rozsądni.  Powinniśy  być  w  trybie  edycji  podczas  modyfiowania 
danych siatki. Musimy również połączyć nasze nowo utworzone dane 
ze sceną, po tym jak zostały właściwie skonstruowane, aby Blender 
mógł zobaczyć je i nimi zarządzać.

Imporotowanie Mesh
Oto prosty skrypt, który może importować plik OBJ stworzony przez 
skrypt eksportu



Ładujemy plik OBJ do Blendera, tworząc nowy obiekt mesh. Spójrzmy 
na bardziej interesujące części

Blender.Window.WaitCursor(1)

Włącza oczekiwanie kursora, więc użytkownik wie ,że komputer coś 
importuje

tu tworzymy nowy blok danych mesh

Następnie tworzymy nowy obiekt i łączymy go do siatki.

W końcu dołączamy nowy obiekt do bieżącej sceny,czyniąc dostępnym 
użytkownikom  i  zapewniając  ,że  będzie  zapisany  wraz  ze  sceną. 



Zanzaczamy  również  nowy  obiekt,aby  użytkownik  mógł  go  łatwo 
modyfikować  po  imporcie.  Kopiowanie  warstw  sceny  zapewania  ,że 
obiekt będzie zajmował sceny bieżącego widoku warstw.

Wyłączamy  oczekiwanie  kursora.  Odmalowujemy  okno  3D  aby 
zapewnić  ,że  nowy  obiekt  jest  początkowo  widoczny.  Jeśli  nie 
zrobimy tego, obiekt może nie pojawić się dopóki użytkownik nie 
zmieni  podglądu  lub  nie  wymusi  ponownego  odmalowania  w  inny 
sposób.

Zaawansowana animacja
Pokażemy  tu  system  animacji  w  Blenderze.  Większośćfunkcji  była 
wyjaśniana. Mam nadzieję ,że masz dobre rozeznanie w Blenderze.

Wprowadzenie
Witamy w świecie złożnych animacji komputerowych. Przed pójściem 
dalej, odnotujmy co nieco o blokach danych. Animacja w Blenderze 
jest oparta na fakcie ,że maszz jakąś ruchomą scenę Blendera. Na 
przykład piłkę odbijającą się od podłogi. Masz więc scenę bloku 
danych , która posiada jakieś info od samej scenie, jak można 
zobaczyć w oknie przycisku Render (klawisz F10). Możesz wypełnić 
tę scenę różnymi obiektami, które są kontenerami danych. Jedyny 
cel  obiektu  to  przechowywaniegdzieś  info  o  danych  jakie  chcesz 
zobaczyć na scenie. Przechowuje również osobiste opcje obiektu . 
Większość informacji o obiekcie można zobaczyć w oknie przycisku 
Object (F7). Obiekt łączy wszystkie dane jakie możesz zobaczyć w 
3D View takie jak Mesh, krzywe, Nurbs, Latices, szkielet, meta , 
puste, tekst ,kamerę i lampy. Tak więc piłka dodana do sceny jest 
faktycznie  siatką  ,połączoną  z  obiektem,  połączonym  z  bieżącą 
sceną. Teraz również nie można zobaczyć bloków danych w 3D View, 
takich jak materiały , tekstury, Ipo, działanie i obraz. Do tego 
jest  specjalne  okno  w  którym  je  edytujemy.  Jest  to  pomysł  za 
interfejsu Blednera, każdy blok danych ma okno dla edycji danych. 
Wróćmy do naszej piłki: To również przesunięcie! Więc blok danych 
Ipo jest połączony z obiektem, mówiąc gdzie obiekt będzie w każdej 
ramce animacji. To Ipo jest edytowalne w oknie Ipo kiedy wybieramy 
piłke  w  3D  View.  Zawsze  działamy  na  aktywnej  (wybranej)  danej 
Blendera. Spójrzmy na widok OOPS (SHIFT+F9), możemyu uzyskać dobry 
pomysł na wewnątrzną strukturę danych:



Podbnie pracujemy na scenie "Scene" z obiektem "Sphere" połączonym 
z  blokiem  danych  mesh  "Sphere"  i  blokiem  danych  Ipo  "ObIpo". 
Dalczego  jest  to  ważne?  Stąd  zaczniemy  odtwarzanie  z  blokami 
danych, łąćząc je wszystkie w projekcie do użycia ponownego. Na 
przykład można tworzyć więcej niż jedo Ipo i użyjemy jeśli chcemy, 
lub mówi ,że więcej niż jeden obiekt używa tego samego Ipo, lub 
używa tego samego obiektu w więcej niż jednej scenie. Większość 
pracy połączeniowej może być zrobiona w oknie przycisku Edit (F9). 
Gdzie można powiedzieć obiektowi aby używał innego bloku danych 
mesh. Dla Ipo, lub Material lub Texture lub Image. Teraz ,jeśli 
chodzi  o  animację.  Musisz  zrozumieć  sposób  w  jaki  Blender 
obsługuje dane, również dlatego ,że to kwestia połączenia bloków 
danych razem podczas pracy z IPO, działania i NLA

Obiekt Armature
Obiekt Armature sam w sobie jest narzędziem dla animatora, aby 
przenosić  obiekt  lub  grupę  wierzchołkó  w  sposóbb  rzetelny. 
Szkielet  jest  wykonany  z  kości,  które  mogą  być  rodzicami  dal 
innych,  lub  połączone  ze  sobą.  Został  zbudowany  z  myślą  o 
szkieletach. Możesz dodawać go przez naciśnięcie spacji w 3D View 
lunb i wybranie Armature. Możemy wejść do trybu Edit gdzie możesz 
dodaćruch kości dla zbudowania domyślnego stroju. Szkielet ma 3 
stany. Możesz przełączać używając menu rozwijanego w nagłówku 3D 
View lub używając TAB do przełączania między Edit Mode <->[Object 



Mode | Pose Mode] a CTRL+TAB dla przełączania między Object Mode 
<-> Pose Mode:

• Object  Mode  :  Szkielet  jest  jak  dowolnym  obiektem,  możemy 
przesuwać  go  wokół  sceny,  wyskaluj  go,  obróć  go  i  edytuj 
opcje w oknie przycisku

• Edit  Mode  :  Szkielet  jest  w  tym  co  nazywamy  pozycją 
spoczynkową, która może modyfikować kosći jakie zawiera

• Pose Mode : Szkielet jest gotowy do animacji, każda kość może 
być przsuwana, skalowana lub obracana, stosując ograniczenia, 
możesz  stworzyć  swoją  postać  i  animować  zachowanie  kości. 
Należy pamiętać ,że w trybie Pose jest teraz stanem szkieletu 
który można przełączać wł/wył używająć CTRL+TAB. Kiedy więc 
jesteś w Pose, jesteś jeszcze w trybie Object (możesz wybrać 
inny obiekt, w przeciwieństwie do Edit Mode)

Armature Object w Object Mode 
Jest jak dowolny typ obiektu:

• ma środek, pozycję, obrót i współczynnik skalowania
• może być edytowany
• może być łączony z inną sceną, a ten sama danych szkieletu 

może być używana w wielu obiektach
• cała  animacja  jaką  robisz  w  trybie  Object  jest  tylko 

działaniem na obiekcie, nie zawartością szkieletu jak kości

Spróbuj tego : dodaj szkielet do sceny : spacja -> Add ->Armature. 
Kliedy  dodajemy  nowy  szkielet,  wchodzimy  w  tryb  edycji 
automatycznie.  Do  przełączania  między  trybami,  używamy  klawisza 
TAB lub menu rozwijanego w Header w oknie 3D View:



P{anel edycyjny w trybie Object
Oto  jak  wygląda  panel  edycji  po  dodaniu  nowego  szkieletu  i 
przełączył się na tryb Object (TAB)

Panel Link and Materials:

• AR L pole pozwala ci zmienić nazwę bloku danych  szkieletu. 
Rozwijane menu jest szybklim sposobem wyboru jaki blok danych 
szkieletu  chcesz  przyłączyć  do  tego  szkieletu.  Możesz 
zachować więcej niż jednąwersję tej samej postaci. Przydatne 
gdy  masz  do  osiągnięcia  specjaly  ruch  ,  można  wyłączyć 
szkielet dla specjalnych celów.

• Przycisk  F  jest  opcją  przypisującą  Fake  użytkownika  do 
Armature. Ponownie jeśli masz więcej niż jeden szkielet dla 
swojej postaci, dobrym pomysłem jest włączenie Fake, ponieważ 
jeśli  blok danych szkieletu nie jest używany (łączony) nie 
zostanie zapisany w plikach .blend. 

• OB:  pole  służy  do  zmiany  nazwy  obiektu  zkieletu  na  coś 
lepszego i przydatniejszego niż Armature ...Armature001

Panel Armature:

• Editing Options:
*  X-Axis  Mirror  Edit:  Nie  bardzo  przydatne  teraz,  jest 
opcją  Edit  Mode.  Ta  funkcja  mówi  Blenderowi  ,że  chcesz 
powtórzyć  wszystkie  kości  z  jednej  strony  Armature  do 
drugiej. 
* X-Ray: ta opcja pozwoli ci zobaczyć szkielet na scenie, 
stałej lub nie. Warto zobaczyć gdzie kości są w postaci 
więc można je wybrać



• Automatic IK jest opcją Pose Mode. Pozwala ci ustanowić 
łańcuch kości.

•
• Display Option: Ta opcja daje ci szansę wizualizacji kości na 

różne  sposoby.  Odnotuj  również  ,że  są  określone  i  funkcje 
przez wzgląd na tryb wyświetlania w jakim jesteś.

* Octahedron : Jest to domyślny widok. Nic ekscytującego z 
wyjątkiem tego ,że jest to dobry sposób toczenia kości

• Stick  :  ten  tryb  wyświetlania  jest  rzeczywiście 
użyteczny kiedy masz wiele kości w sowim widoku. Pozwala 
ci  "odśmiecić"  ci  trochę  scenę.  Rysuje  kości  jako 
cieńkie pałeczki

* B-Bones: To bardziej  funkcja niż tryb wyświetlania. 
Przydaje się do wizualizacji efektu uzyskanego po 
aktywacji B-Bones (kości Beziera). Każda kość działa jak 
krzywa i pozwala na uzyskanie niezwykłych krzywych

* Envelope: bardziej funkcja niż tryb wyświetlania. Ale w 
tym przypadku wizualizacja będzie przydatna do 



późniejeszego dostrojenia. Envelope pozwala ci łatwo 
powiedzieć która część postaci tej kości będzie animowana 
i jest możliwa wizulana zmiana strefy wpływu w trybie  
wyświetlania. Zona jest tylko widoczna w Edit mode lub 
Pose Mode

* Draw Axes: rysuje osie na każdej kości szkieletu kiedy 
jesteśmy w trybie Edit lub Pose. Przydatne kiedy chcesz 
znać gdzie jesteś i jaką oś zastosować przykładzie. 
Uwaga: Y w górę, Z głębokość a X jest stroną ,w 
przeciwieństwie do obiektu dla którego Z jest w górę, Y 
jest głębokością a X jest stroną

* Draw names: pozwala ci zobaczyć nazwy kości bez względu 
w jakim trybie jesteś. Jest przydatne dla edycji 
szkieletu, tworzenia zależności rodzica lub dodawania  
ograniczeń

*Ghost : Ta opcja pozwala ci zobaczyć odbicie szkieletu w 
klatkach za i po bieżącym czasie. Działa tylko kiedy mamy 
działanie połączone do szkieletu.



*Step: Ta opcja pozwala ci wybrać interwały klatek między 
instancjami odbicia

• Deform Options:

* Vertex Groups & Envelope: te dwa przełączniki pozwalają 
ci wybrać jeśli chcesz szkielet do deformacji postaci  
używając Vertex Group i/lub Envelopes

* Rest position: powoduje przeniesienie do ustawień 
fabrycznych (pozycja jako Edit Mode), a nie działanie  
będzie zastosowane do szkieletu dzięki czemu możemy łatwo 
edytować w środku animacji

* Delay Deform : To było użyteczne zanim stary system był 
bardzo wolny. To co robi kiedy wykonujesz manipulację , 
to czekanie na zakończenie aktualizacji widoku.

Armature Object w Edit Mode
Edycja w Armature Object dało ci szansę dodania, przesunięcia lub 
połączyć  kości  razem.  Podczas  gdy  w  trybie,  widzisz  wszystkie 
kości w obrębie aktualnie wybranego szkieletu. Podczas tworzenia 
nowego  obiektu  w  trybie  Object  pojedyncza  kość  będzie 
automatycznie  tworzona  dal  ciebie,  w  środku  pozycji  kursora. 
Blender potem przełącza się prosto do trybu Edit pozwalając ci 
dodawać  dalsze  kości.  W  tym  miejscu  zdefiniowaliśmy  domyślną 
'resztę' pozycji kości i określiliśmy ich połączenie razem.

Trochę o kościach
Mając stworzony i zaznczony szkielet w trybie Object, możesz dodać 
i zmodyfikować kości w tym szkielecie prze przełączenie do trybu 
Edit

• Możesz dodać nową kosć w pozycji kursora prze naciśnięcie 
spacji w 3D View -> Add ->Bone

• Kość ma dwa końce: rdzeń (niższa część) i czubek (góna 
część). Możesz zaznaczyć i przesunąć czubek 
lub rdzeń niezależnie prawym klawiszem myszki 
lub możęsz zaznczyć całą kość przez 
kliknięcie na kości.

• Możesz uwypuklić nową kość z tego zaznaczenie 
używająć EKEY. Stworzy to kość połączoną do 
oryginalnej, czyli rdzeń nowej kości pójdzie 
do czubka kości oryginalnej. Możesz również 
użyć CTRL+lewy klawisz myszki do wypuklenia 
nowej kości. Uwypuikli to tam gdzie kliknąłeś

• Alterantywnie możesz połączyć dwie istniejące 
kości,przez zaznaczeni ich jedna po drugiej i naciśnięcie 
CTRL+P lub możesz wybrać 'Connected'lub 'Keep offset'



• Możesz użyć SHIFT + D dla zduplikowania kości
• Użyjemy menu W. Możesz podzielić kość lub odwrócić nazwę 

kości międzyLew0-Prawo
• Możesz usunąć kość klawiszem X
• Możesz zaznczyć łańuch kości (połączony razem) używając LKEY, 

kiedy utrzymujesz myszkę nad kością

Panel edycyjny

• Armature Bones Panel
• BO : to pole pozwala zamienić nazwę kości
• "Child of" Dropdown : pozwala wybrać jaka kość będzie 

kością nadrzędną. Jeśli rodzic jest zaznaczony, będzie mały 
przycisk oznaczony "con", ozanczający połaczenie. 
Ustawienie rodzica definiuje związek między kościami.Kiedy 
jedna kość ma inną jako rodzica, robi to co robi rodzic, 
tak jak obró, przeunięcie i skalowanie. Pojawi się linia 
przerywana  między rodzicem a potomkiem. Jeśli zaznaczysz 
Connected , Rdzeń Potomka wskoczy na czubek rodzica, dając 
nam łańcuch kości, niczym dwie kości ramienia

• Segm : Jeśli ustawisz tą wartość na coś większego niż 1, 
potniesz kość na kilka małych segmentów i zdeformujesz je 
krzywą Beziera – odnienisie do 'B-Bone', Musisz stworzyć 
łańcuch kości aby rzeczywiście pokazać tą funkcję. W 
poniższym przykładzie, obrzek po prawej ma 1 segment, a 
drugi ma 3 segmenty każdy



• Dist: To jest obszar oddziaływania kości. Może być 
wizualizowany przy użyciu trybu wyświetlania Envewlope. 
Ogólnie nie ruszamy tego pola, ponieważjest szybszy i 
łatwiejszy sposób zmiany tej opcji. Włącz Envelope i 
zaznacz kość. Potem użyj ALT+S, aby wyskalować strefę 
oddziaływania. Ma to taką zaletę ,że możesz to zrobić na 
wielu kościach równocześnie i działa w trybie Edit Mode i 
Pose Mode:

• Weight : Określa jak bardzo kość będzie wpływała na 
geometrię wokół niej, w stosunku do innych kości. Jeśli 
dwie kości siękrzyżują, mają taką samą wagę, wpływając na 
geometrię jednakowo. Na przykład an tym pobrazku 2 kości 
używają wpływu koperty próbując przesunąć się do tej samej 
geometrii. 2 po lewej ma ma taką samą wagę, widać ,że 
geometria się nie porusza. Z drugiej strony, jedna z kości 
ma 0.5 więc kość z wagą 1 wygrywa



• Hinge: Mówi kości aby pozostała nieruichomo w łańcuchu. Nie 
kopiuje ruchu ani skali rodzica.

• Deform: Pozwala określić czy chcesz zdeformować kość 
geometrycznie. Wyłączenie to jak ustawienie wagi na 0, z 
wyjątkiem ,że jest szybsze. Przydatne kiedy używamy kości 
jako celu lub kontrolera tj. Chcesz używać kości do 
kontroli innych kości ale nie samej geometrii

• Mult : Do deformacji geometrii można użyć vertex group 
i/lub Envelope. Możliwość mieszania tych dwóch metod jest 
poręczna przy poprawianiu innych. Na przykład można użyć 
envelope wszędzie dla, ale trudne miejsca poprawiamy 
ręcznie z vertex group

• Hide : Ta opcja pozawala ukryć kość. Można używać jej do 
ukrywania mniej ważnych kości kiedy chcesz zobaczyć co 



robisz, lub kiedy podchodzisz do animacji później. Na 
przykład kiedy animujesz nie musisz widziećcałego łańcucha 
nogi, tylko kontrolery. Wartość jaką tu wybierzesz stosuje 
się do Edit Mode i Pose Mode

Nazewnictwo
W wielu przypadkach, konstrukcje mogą być symetryczne i mogą być 
odbijane  w  połowie,  W  tych  przypadkach,  pomocen  jest  używać 
konwencji nazewniczej lewa-prawa. Jest to nie tylko użyteczne dla 
własnego dobra, ale Blenderowi zank ,że jest to para równoważnych 
kości,  i  umożliwa  użycie  niektórych  narzędzi  pozwalając 
zaoszczędzić wiele pracy

• Pomocne jest nazywanie kośći jakoś pożytecznie, aby wiedzieć 
co jest co, jak ręka, noga, palec, stopy itd

• Jeśli pojawi się kość, która ma kopię po drugiej stronie, jak 
ramię(masz dwa prawe ramiona), wtedy  konwencją jest nazanie 
Lewe ramię i Prawe ramię

• Alternatywą jest również nazwa jak L,LEFT,_left, .L i .Left. 
• Możesz  skopiować  kość  nazwaną  blah.L  ,  odwrócić  za  pomocą 

WKEY -> nazwa odwrócona. Więc kości będą nazwane blah.L.001 
po skopiowaniu, a po odwróceniu nadaje nazwę blah.R. Bledner 
wykrywa czy wersja .001 już istnieje, i zwiększa liczbę

To jest przykład nazewnictwa prostej konstrukcji:



Edycja Mirror
Teraz przejdziemy do funkcji X-Axis Mirror Edit. Ta poręczna mała 
liczba pozwala ci zdefiniować tylko połowe postaci i powiedzieć 
Blenderowi do automatycznego powtórzenia tej samej akcji o drugiej 
stronie. To proste i oszczędza sporo pracy. Stworzymy sobie małego 
ludzika – nie martw się na razie o geometrię.

• Doamy nowy szkielecik do pustej sceny. Włączamy 'Draw names' 
z sekcji 'Display options' panelu Edit button, więc możemy co 
robimy. Musisz też włączyć X-Axis Mirror Edit mode, którego 
będziemy używać, w 'Edit options'. Ponieważ, z definicji, ta 
funkcja dubluje wzdłuż osi X, upewnij się ,że masz wybrany 
widok przedni (NUMPAD_1KEY) tak aby oś X uruchamiała sięod 
lewej  do  prawej.  Musisz  również  użyć  środka  szkieletu 
(wskazywanego  przez  purpurową  kropkę)  jako  środek  swojej 
konstrukcji,  w  przeciwnym  razie  symetria  będzie  zła  kiedy 
przejdziemy do tworzenia lustrzanego obrazu

• Nazwij pierwszą kość jaką masz "Back" .Możesz wyskalować ją 
aby mieć całe plecy ludzika.

• Zaznacz  górę  i  uwypuklij  nową  kość  z  niej  i  zrób  Głowę. 
Nazwij ją Head.

• Zaznacz  ponownie  górę  Back  i  zrób  SHIFT+E  aby  powiedzieć 
Blenderowi  zaby  zaczął  odwzorowywać  łańcuch  kości.  Blender 
automatycznie uwypukli inną kość i będzie tworzył dokładną 
kopię lustrzaną tego co robisz.Należy pamiętać ,że nazwy obu 
kości to Back_L i Back_R .Blender również próbuje utrzymać 
konwencję  nazewniczą.  Niestety  poneważ  uwypukliliśmy  kość 
Back, nazwy nie są już całkiem poprawne.

• Aby zmienić nazwy: Zacznij od edycji jednej z nazw jako Arm. 
Dodaj przyrostek do niej (_L lub _R). Wtedy najedź myszką na 
nazwę i zrób CTRL+C.Wystarczy skopiować nazwę kości! Wybierz 
inną kość, najedź myszką na nazwę pola i naciśnij CTRL+V. 
Wklei to nazwę jak jest. Ale ponieważ jest już kość o takiej 
nazwie, Blender doda .001 po nazwie. Żaden problem; wystarczy 
iść  do  3D  View  i  zrób  WKEY->Flip  name..  Kiedy  to  masz  – 
odbicie działa ponownie.

• Edycja  lustrzana  działa  używając  nazw.  Jeśli  przesuniesz 
nazwę kości blah_L i jest kość nazwana blah_R w tym samym 
szkielecie,  Bledner  odwzoruje  ruch  jaki  zrobiłeś,  więc 
upewnij się co do poprawności nazw.

• Potem  kontyunuujemy:  uwypuklamy  inną  kość  tworząc  niższą 
część ramienia używając EKEY lub CTRL+lewy klawisz myszki. 
Nowe ustawienie kości powinno być arm_L.001 arm_R.001

• Potem dodajemy nogi. Do tej pory pracowaliśmy z górną częścią 
kości

• Blender  rozumie  ,ze  chcesz  utworzyć  potomka  zaznaczonej 
kości, ale aby stworzyć nogi musimy uwypuklić z dolnej części 
"Back".  Wybierz  dolną  część  "Back"  i  zró  SHIFT+E  aby 
rozpocząć parę łańcuchów. Zmień ich nazwę na "leg+przyrostek"



• Zwróć uwagę ,że ani rodzic ani nowa kość nie zostały z niczym 
połączone.  Nie  chcemy  aby  były  połączone  z  górą  "Back", 
wyglądało by to głupio.Ale chcemy aby to wyglądało na ciało!

• Droga do rodziców dwóch nóg prowadzi przez stwotrzenie kości 
"Bone". Stary sposób polegał na wybraniu wszystkich kości i 
zaznaczenie  ręcznie  w  menu  rozwijanym.  Jest  aktywna  kość, 
która zaznaczyliśmy teraz w trybie edit i pode. Aktywan kość 
jest  ostatnią  jaką  zaznaczyliśmy.  W  tym  przypadku  nie 
pracujemy  więce  niż  z  dwoma  zaznaczonymu  kośćmi.  Zaznacz 
potomka  (noga)  potem  zaznacz  rodzica  (Back)  i  naciśnij 
CTRL+P. W menu popup zostaniesz poproszony o połączenie lub 
"keep offset". Na razie skorzystamy z "keep offset"

• Jest  również  prosty  sposób  na  usunięcie  rodzica.  Wybierz 
dowolna kość jaką chcesz usunąć z relacji rodzicielskiej  i 
zrób ALT+P. W menu popup będzie pytanie czy chcesz usunąć 
wszystkie  czy  tylko  niepołączone.  Oczywiście  nie  musimy 
wybierać  rodzica  i/lub  potomka  do  tego  ponieważ  dowolny 
związek  rodzicielski  zostanie  wyczyszczony.  Więc  jeśli  to 
zrobisz na kosci , która jest rodzicem dla 5 kości, wtedy 
natychmiast wszystkie kości potomne staną się nadrzędnymi

• Uwypuklij jeszczeraz aby uzyskać nogę z 2 kościami
• Włącz tryb wyświetlania Stick i ciesz się swoją pracą



• Teraz można przejść do Pose Mode i upozować swoją postać jak 
chcesz

• Możesz  przesunąć  całego  ludzika  przez  przesunięcie  kości 
"Bone".Jest to kość największa w hierarchii kości.

Armature Object w Trybie Pose
Pose  Mode  jest  bardzo  wszechstronnym  miejscem,  gdzie  animujesz 
swoją  postać,  tworzysz  i  zarządzasz  ograniczeniami  i  stosujesz 
konstrukcje swojej postaci. W przeciwieństwie do Edit Mode. Pose 
Mode  nie  jest  trybem  obligatoryjnym,  gdzie  nie  możesz  robić 
niczego  innego.  Jestr  teraz  częścią  intrfejsu  użytkownika  jaki 
inne obiekty.

Więc co możemy zrobić?
Kiedy zbudowaliśmy nasz szkielet, można przejsć do Pose Mode i 
dodać  ograniczenia  i  zacząć  tworzyć  akcje.  Są  również  nowe 
narzędzia dostępne w tym trybie. Możemy łatwo przejść do trybu 
"pozowania" przez zazanczenie trybu z pola listy typu IPO w lewj 
części niższego ekranu:

• Co nowego w panelach?

• Możesz  użyć  funkcji  Automatic  IK  w  Editbutton(F9)  do 
stworzenia  łańcucha  kości  jak  było  to  w  łańcuchu  ik. 
Chociaż ta przydatniość jest bardzo ograniczona. Działa 
dobrze tylko wtedy ,gdy nie ma innego ik w łańcuchu i 
jeśli łańcuch jest wyizolowany od reszty konstrukcji.

• Ghost   w  panelu  szkieletu  opcja  ghost  pozwala  ci 
zobaczyć  działanie  połączone  ze  szkieletem  w 
czasie,zwane również skórowaniem cebuli



• Są dwa pola liczbowe dla lepszej poprawy efektu B-Bones. 
In/Out są używane do skalowania wirtualnej obsługi krzywej 
Beziera. In jest dolną częścią kości a Out górną. Wieksza 
wartość, większy efekt obrotu

• Teraz jest panel Constraint gdzie można dodać ograniczenia 
do kości, jak innego obiektu na scenie.

• Można upozować konstrukcję używając GKEY, SKEY i RKEY. Zwróć 
uwagę  ,że  jeśli  kość  jest  częścią  łańcucha  nie  może  być 
przesunięta  (z  wyjątkiem  jeśli  jest  pierwsza  w 
łańcuchu,),zamias tego obracamy kość

• Można  zrobić  ALT+S  na  jednej  lub  więcej  kości  w  trybie 
wyświetlania  Envelope  dla  poprawienia  rozmiaru  w  czasie 
rzeczywistym  podczs  animacji.  Przydatne  kiedy  na  przykład 
przesuwamy  ręką  i  jaką  część  postaci  nie  jest  strefą 
oddziaływania;wynik  będzie  taki  ,że  niektóre  wierzchołki 
pozostaną poza.

• Możesz zrobić CTRL+C dla skopiowania rzeczy z kości do kości. 
Opcjami  jest  położenie,  obrót,  skalowanie  i  oddziaływanie. 
Oddziaływanie  jest  bardzo  przydatne  kiedy  chcemy  skopiować 
ograniczenie innej kości.



• Menu WKEY ma swoej opcje;

• Select constraint target: Czy Będziemy wybierać docelowe 
oddziaływanie kości aktualnie zaznaczonej

• Flip name: Można odwrócić nazwę w trybie Pose
• Calculate/Clear path: Jest to wizualny sposób na zobaczenie 

działania  szkieletu.  Można  zaznaczyć  jakieś  kości  i 
poprosić Blender aby pokazał nam ścieżki kości

• Możesz  spozować  swoją  postać  i  zaznaczyć  wszystkie  kości 
jakie  chcesz  zobaczyć  wliczając  w  to  działanie  i  naciśnij 
IKEY. Możesz wstawić klucz do loc, rot i size.

• Kiedy  wstawiasz  klucz  do  szkieletu,  nowe  działanie  jest 
tworzone i podłączane do szkieletu jeśli nie było działania 
wcześniej.  Możesz  również  zobaczyć  krzywe  każdej  wybranej 
kości szkieletu w oknie IPO.

• Możesz  utworzyc  kość  rodzicielem  dla  obiektu  zewnętrznego 
przez  wybranie  tego  obiektu  potem  wybranie  kości 
wspomnianej , która jest aktywna. Zrób CTRL+P. Potem kiedy 
przenosisz  kość  obiekt  będzie  za  nią  podążał.  Ten  rodzaj 
twardego  związku  nie  zawiera  wcale  zginań.  Jest  przydatne 
kiedy wykonujemy konstrukcje robotów ponieważ przesuwamy się 
wokół obiektów.

Obiekt Mesh
Są dwa sposoby aby powiedzieć Blenderowi, który wierchołek idzie z 
którą kością :Vertex Group i Envelope. Istnieje również narzędzie 
przydatne podczas animacji,która jest częścią obiektu mesh : klucz 
Shape tworzący ustawioną defomrację.

Modifier
Blender ma teraz Modyfikator (F9). Jako taki powinien być użyty 
ponad  istniejącymi  metodami  dla  pary  mesh  i  szkielet,  ponieważ 
stos modyfikatorów jest zoptymalizowany i prosty do użycia. Notka: 
Nie  potrzebujemy  rodzica  do  sieci  szkieletu.  Jedyny  przypadek 



kiedy możemy musieć to zrobić to będzie animacja samego obiektu 
szkieletu.  Wtedy  siatka  powinna  podążać  za  szkieletem.  Wtedy 
zaznaczamy siatkę, potem szkielet, i robimy CTRL+P-> Object

Czystym sposobme zrobienia tego jest przejście do okna Editbutton 
(F9) i naciśnięcie 'Add modifier' w panelu Modifier, potem wybrać 
'armature'  w  menu  rozwijanym  Pojawi  się  nowy  modyfikator 
'Armature'. Można zmienić nazwę przez kliknięcie na polu nazwy, 
włączyć / wyłączyć modyfikatopr podczas renderowania, włączyć / 
wyłączyć  tylko  podczas  pracy  tylko  przy  przesuwaniu  szkieletu 
(przydatne przy masywnej postaci), i kiedy edytujemy. Są również 
dwa przełączniki mówiące Blenderowi co powinno być używane przy 
deformacji : Vertex Group i Envelope. Możesz zauważyć ,że te opcje 
są  powtórzone  również  w  Editbutton  ->  panel  Armature,  ale 
podpowiedź  mówi:  te  dwa  są  używane  kiedy  używasz  wirtualnego 
modyfikatora  (stary  sposób)  do  podtrzymania  kompatybilności  ze 
starymi  plikami.  Rodzicielstwo  siatki  do  "szkieletu"   tworząc 
łącze  w starym sposób, nadal widoczne w stosie moidyfikatora, ale 
nie bardzo przydatne. Pierwsze wejście z przyciskiem "make real" 
jest  tym  co  dodaje  jeśli  zrobimy  CTRL+P  do  "szkieletu"  Nie 
powinieneś  używać  tego  rodzaju  połączenia  ,  kiedy  widzisz  ,że 
naciśnięto "make real" pobierając działający modyfikator.

Stary sposób
Ten  sposób  nie  jest  zalecany,  ale  może  być  użyteczny,  Kiedy 
naciskasz CTRL+P na "szkielecie", otrzymasz menu takie jak to:

• Don't Create Groups będzie tworzył wirtualny modyfikato aby 
można było deformować siarkę (przycisk "make real")

• Name Groups jest prawie bezużyteczne teraz ponieważ Blender 
tworzy grupę kiedy tworzysz obraz wagi

• Create  froma  Closet  Bones  jest  funkcją  pamiętającą  kiedy 
chcesz zamienić wszystkie envelope  do grupy wierzchołków

Co to jest Envelope
Envelope jest nowym wizualnym narzędziem pomocnym przy szybszym i 



łatwiejszym konstruowaniu postaci. Wiele czasu można zaoszczędzić. 
Każda  kość  ma  specjalny  obszar  wokół  siebie,  które  pozwolą  ci 
przekazać Blenderowi jakie części geoetryczne będą następować po 
sobie  w  kości.  Ta  strefa  jest  konfigurowalna,  więc  możesz 
przesuwać, skalować i łączyć je razem

Edycja Envelope
Możesz edytować tą białą strefę w Edit Mode lub Pose Mode  przez 
przejście do trybu wyświetlania Envelope, wybranie kości i użycie 
SKEY lub ALT+S
W  Edit  Mode:  możesz  wybrać  ,górę,  ciało  lub  dół  i  wyskalować 
używając SKEY. Obszar ten w środku będzie przypisywał wagę 1 do 
wszystkich  wierzchołków  tam  zawartych.  Wszystkie  wierzchołki  z 
wagą  1 będą całkowiecie podążać za tą kością. Biały transparentny 
obszar  wokół  środka  jest  strefą  oddziaływania,  która  traci  moć 
przy  odchodzeniu  od  centru.  Ten  obszar  jest  skalowany  kiedy 
zaznaczamy ciało kości i robimy ALT+S.
W Pose Mode: możesz tylko skalować strefę oddziaływania z ALT+S, 
kiedy masz tryb wyświetlania Envelope. Jest to czas rzeczywisty, i 
pzowala  ci  poprawić  oddziaływanie  podczas  animacji.  Więc  jeśli 
zauważszysz  ,że  wierzchołek  nie  jest  w  nowej  pozycji  :  należy 
wybrać kość, wyskalować nieco strefę dopóki wierzchołek nie wróci 
do swoich przyjaciół . Przykład:

Opcje Envelope
Jest  możliwe  włączenie/wyłączenie  użycie  Envelope  w  stosie 
Modyfikatora przez użycie przełącznika "Envelope"



Są również dwa ważne przyciski w panelu Armature Bones: Deform i 
Mult

Włączenie  przycisku  Deform  poinformuje  Blender  aby  deformował 
geometrię tej kości.JEst przydatne ponieważ w bardziej złożonych 
konstrukcjach nie wszystkie kości są deformowane, niektóre kości 
są tylko przenoszone na inne kości. Opcja  Mult pozwala Blenderowi 
pomnożyć  wagę  pobraną  z  envelope  (powiedzmy  0.7)  z  wagą  jaką 
odmalowałeś w malowaniu wag (powiedzsmu 0.5) Wynik to 0.5 * 0.7 = 
0.35, faktycznie zmniejszając oddziaływanie envelope do 0.3 kiedy 
był 0.7. Jeśli nie chcesz aby wierzchołki były częścią strefy, 
możesz zawsze odmalować go jako 0, ponieważ 0 * coś zawsze daje 0. 
W ten sposób nadajesz własny kształt envelope.



Co to jest Vertex Groups?
Można tego używać do:

• Grupowania wierzchołków razem podczas modelowania
• Definiowanie którego wierzchołka dotyczy symulowanie
• Definiowania które wierzchołki emituja cząstreczki
• Definiowanie która część siatki podążą za określoną kością

Grupa  wierzchołków  jest  określona  dla  obiektu  Mesh  i  może  być 
modyfikowana  w  Edit  Mode.  Jeśli  mamy  wierzchołki  przypisane  do 
wielu grup, możesz przypisać wagi do tych wierzchołków określając 
ile relatywnego oddziaływania mają różne grupy. Waga ma zakres od 
0 do 1 i jest przypisywana kiedy tworzysz grupę. Zobaczmy grupę 
wierzchołka w Editbutton (F9)

Od góy do dołu:

• Menu rozwijane pozwala wybrać istniejącą grupę wierzchołka i 
zmienić nazwę bieżącej

• Pole  numeryczne  wagi  pozwala  ci  wybrać  wartość  wagi 
przypisywaną kiedy dodajemy wierzchołki

• Możemy dodać nową grupę lub usunąć bieżącą
• Przypisujemy lub usuwamy zaznaczone wierzchołki do/z bieżącej 

grupy
• Zaznaczamy/odznaczamy wszystkie wierzchołki w bieżącej grupie

Malowanie wag
Może się okazać ,że masz więcej wierzchołków, które są przypisane 
do  więcej  niż  jednej  grupy  wierzchołka.  Przez  przypisanie  wag, 
możesz  określiś  względny  wpływ  każdego  wierzchołka  jaki  ma  w 
grupie. Mamy dwie możliwoci przypisania wag:
1)ręczne zaznaczenie każdego wierzchołka i wpisanie wartości wagi
2)użycie malowania wag.
Malowanie  wag  pozwala  ci  malować  wartości  wag  na  siatce  jak 
malowanie  po  ścianie  sprayem.  Jest  to  Moder  3D  View  i  jest 
dostępny w nagłówku 3D View w menu rozwijanym Object Mode, Edit 
Mode. Dostępny jest skrót klawiaturowy : CTRL+TAB

W  WeightPaint  Mode,  pierwsza  rzecz  jaką  zauważysz  to  niebieksi 
koloe  siatki.  Blender  dostarcza  łatwego  sposobu  na  szybką 
wiuzalizację  wartości  wag  każdego  wierzchołka.  Używa  spektrum 
kolorów:



Kiedy jesteś w Weightpaint Mode, możesz malować po siatce jak by 
była stałym obiektem na biurku. Farba działą tylko na wierzchołki, 
więc nie próbuj malować na śrdoku krawędzi lub ścianki, bo nie 
działa. Masz nowy panel Editbutton:

• Suwak  wagi  jest  tym  samym  co  pole  numeryczne  wagi  jakie 
widziałeś wcześniej w przycisku Vertex Groups. Łatwiej z nim 
pracować. To jest po prostu waga jaką chcesz zastosować do 
wierzchołków. Myśl o tym jak o kolorze.

• Przyciski od 0 do 1 są skrótami dla wartości wag
• Suwak  nieprzejrzystości  (i  skrót)  informują  Blender  jaki 

procent  wartości  wagi  chcesz  zastosować  jednorazowo.  Jeśli 
ustawisz nieprzeźroczystość i wagę na 1, wierzchołek stanie 
się czerwony. Myśl o tym jak o ciśnieniu

• "All Faces" mówi Blenderowi czy chcemy malować na wszystkich 
ściankach w siatce lub tylko jednej widocznej.

• "Vertex  Dist"  mówi  Blenerowi  aby  używał  odłegłości 
wierzchołków zamiast ścianek. Keidy jest aktywny, malowanie 
będzie tylko sprawdzane jeśli wierchołek jest pod pędzlem, 
potem stosujemy wartość wagi. Jeśli jest wułączona, wszystkie 
wierzchołki części ścianki w pędzlu będa odbierały wartość 
wagi. Włączenie Vertex Dist może dać dobre rezultaty kiedy 
masz wiele wielekątów w siatce.

• "Normals" będzi stsował zwykly wierzchołek przed malowanie, 
Oznacza  to  ,że  Blender  będzie  rozpatrywał  kierunek 
wierzchołka wskazując malowanie.

• "Spray"  rzeczywiście  tworzy  malowanie  sprayem.  Bez  tego, 
pojedyncze  kliknięcie  tylko  odmaluje  wartość.  Z  włączonym 
Spray, za każdym razem przesuwając myszkę strzał malowania 
będzie dodany. Aby uzyskać dobry efekt, uzyj trochę wartości 



nieprzeźroczystości.
• "X-mirror" mówi Blednerowi aby zastosował malowanie wag na 

różnych grupach jeśli są. Podobnie Hand.L --> Hand.R. Jeśli 
malujesz  grupę  hand.L  i  jest  hand.R,  malowanie  będzie 
kopiowane. Do tej pracy musi być stworzona grupa,nazwa musi 
przestrzegać konwencji nazewniczej (left right) i obie strony 
siatki muszą być identyczne

• "Wire  Toggle"  przełącza  widoczność  przewodu  podczas 
malowania. Przydatne dla znajdowania gdzie wierzxhołki są

• "Mix"/"Add"/"Sub"/"Mul"/"Filter"  pokzaują  jak  chcesz 
zastosować malowanie w oparciu o to co już jest. Mix oznacza 
zwykłą i bieżącą wartość wagi. "Add"/"Sub" będą bezpośrednio 
dodawać lub obejmować wartość. "Mul" będzie mnożył (malowanie 
wykładnicze) a "Filter" będzie malował w oparciu o wartość 
alpha

Grupa wierzchołka i szkielet
Więc jak użyć grupę wierzchołka w konstrukcji?Możesz określi jakie 
wierzchołki przesuwać kiedy przesuwasz kość. Kiedy chcesz malować 
siatkę dla szkieletu, zrób co następuje:

• Upewnij się ,że Mesh ma modfikator Armature
• Przełącz Armature do Pose Mode
• Zaznacz mesh i wejdź w Weightpant Mode (CTRL+TAB)
• Zaznacz kość jakchą chcesz malować prawym klawiszem myszki
• Maluj to co chcesz

Zauważyłeś  ,że  jeśli  nie  ma  stworzonej  grupy  kiedy  malujesz 
pierwszy raz, Blender stworzy grupę, i nada jej taką samą nazwę 
jak zaznaczonej kości. Jest to ważne, ponieważ kiedy włączona jest 
"Vert.Group"  w  modyfikatorze  Armature,  Blender  będzie  próbował 
dopasować kości z Vertex Groups w oparciu o te same nazwy. Co się 
wydarzy kiedy próbujemy wymieszać grupy razem:



Grupy są malowane więc ciało każdej kości jest czerwone a stera 
między dwoma kościami stopniowo przechodzi od 1 do 0. To będzie 
ładnie zagięte. Jeśli, ze specjalnych powodów , chcesz aby strony 
współdziałay  różnie,  możesz  zawsze  przesunąć  kość  podczas 
malowania i  spróbować nowej modyfikacji..

Użycie malowania wag ze szkieletami
Szkielety  są  używane  dla  wielu  celów,  ale  jednym  wspólnym 
zastosowaniem jest deformacja siatki ze szkieletem. Ten przykład 
zademnostruje  jak  malowanie  wag  może  poprawić  szkielet  – 
deformowanie siatki. W tym przykładzie mamy dwa obiekty; każdy ma 
zastsowany modyfikator szkieletu. Ten po lewej jest "przed" a ten 
po prawej będzie "po"

Dla  onbiektu  po  lewej  spójrzmy  na  grupę  wierzchołka  jaka  jest 
początkowo przypisana (od lewej do prawej : Bone1, Bone2, Bone3 i 
Bone4) Ta sama grupa wierchołków będzie przypisana do obiektu po 
prawej:

Ważne:  Kośćw  szkielecie  będzie  tylko  działać  na  tych 



wierzchołkach,  które  są  w  grupie  wierzchołka  z  nazwą  dokładnie 
taką samą jak nazwa kości.

Jeśli  weszłeś  do  Weightpaint  Mode  (CTRL+TAB  z  zaznaczonym 
obiektem), po przypisaniu grupy wierzchołków, możesz zoabczyć ,że 
grupy wierzchołków jakie są przypisane wszystkie mają wagi 1.0:

OK:  oba  obiekty  mają  przypisane  grupę  wierzchołków  i  mają 
modyfikatory szkieletu. Pobierzmy kość (zaznacz Armature, CTRL+TAB 
aby wejść do Pose Mose, zaznacz Bone4, GKEY aby pobrać i przesuń) 
dla zdeformowania siatki. Nie musimy robić obiektów różniących się 
od  siebie,  więc  po  przeniesieniu  ich  szkieletów  w  ten  sam 
sposób...nadal nie ma różnicy. To dobrze.

Shape Key
Zaczniemy od domyślnego sześcianu lub wybierzemy ciekawszą siatkę.

1. Wybierz obiekt w Object Mode. Przejdź do okna Editing F9. 
Znajdź i wybierz panel "Shapes". Naciśnij przycisk "Add Shape 
key". Doda to klucz "Basis" , któy przechowuje "podstawową" 
siatkę w jej niezdeformowanym stanie. Upewnij się ,że jest 
wciśnięty przycisk "Relative" (powinien być domyślnie)

2. Naciśnij ponownie przycisk "Add Shape key". Teraz jest "Key 
1"  i  masz  jakieś  suwaki.  Przejdź  do  Edit  Mode,  pobierz 
wierzchołek i przesuń go. Wyjdź z Edit Mode. Siatka wróci do 
porzedniego  stanu  ale  dodałeś  rzeczywisty  Shape  Key  który 



Bledner przechowuje
3. Powtórz  krok  2  dla  innych  kształtów  jak  chcesz.  Możesz 

zmienić  nazwę  kluczy.  Jeśli  prezesuniesz  suwak  dla 
istniejącego  klucza  wtedy  stworzysz  nowy  shape  key,  kiedy 
wejdziesz do Edit Mode, siatka będzie już zdeformowana. Jest 
to przydatne do tworzenia podobnych ale unikalnych kluczy

4. Zacznijmy od klatki 1, zaznacz każdy klucz jeden po drugim z 
listy pop-up i kliknij na suwaku i przesuń suwak w przód 
potem wróć na zero. Czasami kliknięcie na suwak w punkcie 
zerowym jest wystarczające do ustawienia klucza

5. Przesuń w przód dziesięć klatek, zaznacz Key 1 z listy i 
przesuń suwak na 1.00. Zobaczysz zdeformowany obiekt. Przesuń 
więcej klatek i przesuń inny klucz.Itd itd. Możesz przesuwać 
je w przód i/lub wstecz. Za każdym razem kiedy przesuwasz 
suwak, ustawiasz kaltę dla Shape Key

Ważna  informacja:  Powinieneś  dodawać  shape  keys  do  skończonej 
siatki. Nie działa na lustrzanej siatce lub częściowo skończonym 
modelu. Dodają geometrię (wierzchołkio, ścianki, pętle, łączenia 
itd)  możesz  doprowadzić  do  utraty  shale  keys  lub 
nieprzewidywalnych wyników. Nie zawsze, ale prawdopodobnie kiedy 
najmniej  się  tego  spodziewasz.  Dostępne  są  skrypty  do  celów 
dokonania możliwych tych rzeczy. To podstawy. Należy pamiętać ,że 
kształty  będą  stale  przekształcane  między  kluczami,  więc  jeśli 
chcesz przechowywać na chwilę przed zmioaną, musisz ustawić klucz 
na początku ramki czasowej jaką chcesz pozostawić niezmienioną. 
Możesz również edytować krzywe IPO.

Constraint
Constraint jest tym co czyni wszystko łatwiejszym, magiczniejszym, 
automatycznym,  dostosowanym  w  konstrukcji.  Mówi  kości  lub 
obiektowi aby zrobił coś specjalnego w oparciu o położenie innego 
obiektu, i pozycji samego obiektu Jest wiele typów constraintów. 
Większość działą wszędzie, ale IK solver będzie dostępny tylko w 
Edit  Mode  lub  Pose  Mode  Armature.  Nie  ma  ścisłych  norm 
postępowania, gdy używamy constraintów. Tak długo jak oszczędzają 
czas  i  wykonują  całą  pracę  samodzielnie.  Constraint  nigdy  nie 
powinien być "czasochłonny" lub trudny w zastosowaniu. Pomyśl o 
animatorze  ,który  będzie  pracował  z  tą  konstrukcją.  Więc  rób 
wszystko w inteligenty sposób. Możliwe jest kopiowanie constraint 
z jedgo obiektu /kości do kilku obiektów / kości. Przydatna rzecz 
kiedy wykonujemy powtarzalne zadania jak konstruowanie wszystkich 
palców  u  ręki.  Wystarczy  wybrać  wszystkie  kości/obiekty,  które 
chceszz poddać kopiowaniu constraint, a potem wybrać kość/obiekt 
zawierający constraint. Naciśnij CTRL+C w 3D View a wubierz Object 
Constraints  z  menu  popup.  Ideą  jest  kopiowanie  constraintów 
aktywnego obiektu do wyboru. Kiedy pracujemy na szkielecie w Pose 
Mode,  kości  będą  zmieniały  kolor  jeśli  zawierają  constraint. 
Zielony dla prawie wszystkich, z wyjątkiem IK constraint, który 
tworzy żółtą kość.



Panel Constraint
Możemy dodać Constraint do obiektu lub kości przez przejście do 
okna przycsiku Objext (F7) dla obiektów lub kości. Poszukal panelu 
Constraint :

Panel ten pojawia się również w Editbutton (F9) kiedy jesteś w 
trybie Edit Mode lub Pose Mode Armature.Co tam mamy:

• Przycisk dodający nowy Constraint. Wybór jaki mamy znajduje 
się na liście

• Kiedy  dodałeś  nowy  Constraint,blok  został  doany  na  stos. 
Interfejs jest prawie taki sam jak Stos Modyfikatorów. Każdy 
blok przedstawia wpis. Możesz usunąć go "X" przesunąć w górę 
lub dół na stosu,zamknąć lub otworzyć go.

• Constrainty są wyliczane od pierwszego do ostatniego. Więc 
jeśli  masz  dwa  constrainty  pracują  na  tym  samy 
kanale,powiedzmy  Location,  ostatni  najprawdopodobniej  ma 
szansę na przesunięcie obiektu.

• Większość constraintów ma suwak oddziaływania, który mówi jak 
oddziaływuje  na  stos.  Jeśli  ostatni  constraint  ma 
oddziaływanie 0.5, wymiesza wynik z jednym przed nim

• Możesz animować oddziaływanie conastraint prze przesunięcie w 
czasie,  zmienić  oddziaływanie  i  dodać  klucz  przyciskiem 
"key". Przycisk "show" przyciągnie poprawną krzywą w oknie 
IPO do wyedytowania

• Przez  kliknęcie  białej  części  constrainta  wybierasz  jeden 
aktywny do edycji, tak samo jak przycisk "show"

• Jeśli  większości  constraint  możesz  wpisać  nazwę  obiektu  z 
jakim chcesz pracować jako celem lub odniesieniem. Dla kości 
musisz wpisać objekt Armature, potem pojawią się inne pole 
dla  nazwy  kości.  Przy  wypełnianiu  tych  pól  pamiętaj  ,że 
możesz użyć autouzupełnienia za pomocą TAB.

Copy Location



Copy Location robi to na co wskzuje jegoi nazwa : będzie kopiował 
położenie  delu  do  źródła.  Mniejsza  Influene  będzie  przciągała 
obiekt coraz mniej do celu. Jeśli jest to szkielet , nowe pole 
pojawi się pozwalając ci określić która kość będzie celem. Nie 
zapomnij o klawiszu TAB kiedy zapiszesz nazwę kości/obiektu.

Panel Constraint
Pole  Target  pozwoli  ci  wybrać  do  którego  Obiektu  będziesz  się 
odwoływał

Copy Rotation

Ten constraint kopiuje obrót celu. Może być obiektem albo kością.

Panel Constraint

• Masz 3 przyciski do wybrania według której osi kopiować

Track-To

Track To pozwala ci oddziaływać na obrót obiektu przez stworzenie 
węzła celu z jedną z osi obiektu

Panel Constraint



• Możesz wpisać nazwę celu jaki chcesz śledzić
• Możesz wybrać jaką oś celu masz zamiar śledzić 
• Możesz wybrać jaka oś celu ma zostać

IK Solver

IK Solver jest wspaniałym narzędziem dla wszystkich animatorów. IK 
oznacza  "Inverse  Kinematic"  i  jest  przeciwieństwem  FK  (Forward 
Kinematic).

• FK  :  Masz  zależność  od  głównego  łańcucha.  W  Blenderze, 
łańcuch  FK  jest  łańcuchem  kości  połączonych  razem.  Musis 
animować  obrót  kości  jeden  przez  jeden  aby  był  animowany. 
Trwato dłużej ale daje pełną kontrolę nad konstrukcją

• IK:  Wszystkie  kosci  w  łańcuchu  starają  się  obrócić  aby 
utrzymaćkońce  na  celach.  Wymaga  to  większej  uwagi  przy 
refaktoryzacji animacji.

IK solver ma specjalny skrót w Pose Mode aby łatwo dodawać go do 
kości. Jeśli wybierzesz kośći naciśniesz 'CTRL+' ,uzyskasz menu, z 
prośbą o więcej informacji o nowym constraint, celu: nowyu pusty 
obiekt lub bez celu. Możliwa jest teraz praca bez celu. Można 
również wybrać cel a potem IK i przycisnąć CTRL+I. Ten sposób 
zaznaczenia  zapewnia  ,że  cel  jest  zaznaczony,  ale   kość  jaką 
chcesz zastosować do constraint jest aktywna (ostatnia zaznaczona) 
Menu pozwala ci dodać constraint do bieżącej kości z celem. Jeśli 
cel sam jest częścią łańcucha IK, otrzymasz komunikat błędu – więc 
upewnij  się,że  kość  docelowa  nie  jest  połączona  z  kością  jaką 
chcesz  dodać  do  constraint.  Jest  również  możliwość  usunięcia 
wszystkich IK z zaznaczonego obiektu lub kości z 'ALT+I'

Panel Constraint



• Możesz zmienić nazwę constrainta
• Możesz zaznaczyć który obiekt lub kość będą docelowe
• Przycsik Rot pozwala ci przekazać Blenderowi aby użył obrotu 

celu do wpływania na resztę łańcucha

• Przycisk Tip pozwala przekazać Blenderowi jaka część kości 
jest  cele,  Góna  czy  Dolna.  Ciekawe  jest  użycie  górnej, 
ponieważ w ten sposób kość przytrzymująca IK może być użyta 
do deformacji geometrycznej.

• Len  pozwala  ci  przekazać  Blenderowi  długość  łańcucha  IK 
solver,  próbujący  obrotu.  Jeśli  ustawiony  jest  na  0,  cały 
łańcuch będzie wprowadzony w constraint. Jeśli na przykład 
len  to  4,  tylko  4  ostatnie  kości  łańcucha  będą  próbować 
dotknąć celu




