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Újdonságok a Blenderben
Akik igazán érdeklõdnek a Blender lehetõségei és újdonságai iránt, 
bizonyára észrevették, hogy az elmúlt két hónapban a programnak
újabb változatai jelentek meg.

Szaktekintély

Néhány apróbb javítás
A Latticemódosító most már
metaball objektumok átalakítására
is alkalmas. Sõt az újabb változatok-
ban új metaball objektumokat talál-
hatunk, ilyen például a síkfelület,
a csõ, a kocka és a torzított gömb.
Ezek segítségével könnyebben készít-
hetünk például vízbe esõ vízcseppet
vagy más hasonló animációt.
A következõ újítás, amirõl említést 
kell tennem, a tárgyak vágására hasz-
nálható „kés” (Knife) eszköz. Amikor
pontszerkesztõ módban vagyunk,
nyomjuk meg a SHIFT-K billentyûket 
– ekkor a felbukkanó menübõl kivá-
laszthatjuk a vágás módját. Az Exact
módszerrel pontosan a megrajzolt
körvonal és a már meglévõ élek met-

módon végezhettük el. Természetesen
ez az újítás nem akadályozza a tükrö-
zés végrehajtását, de újabban a pont-
szerkesztõ módban kell majd kijelöl-
nünk a tükrözni kívánt pontokat, s
ezután az M billentyû hatására meg-
jelenõ menübõl választhatjuk ki a tük-
rözés tengelyét.
Ezúttal sokkal egyszerûbben végezhe-
tünk pontos átméretezést, eltolást és
forgatást is. Amikor a megfelelõ mûve-
letet kiválasztjuk, egyszerûen beírhat-
juk vagy az N billentyû lenyomása
után megadhatjuk a kívánt számérté-
keket. Amikor ilyen módon viszünk
be adatokat, a nézetablak fejlécében
láthatjuk az adott értékeket, és ame-
lyik érték körül a kisebb, illetve a
nagyobb jelet látjuk, azt az értéket
fogjuk módosítani. A TAB billentyûvel
léphetünk a következõ összetevõre, az
ENTER-rel elfogadhatjuk a változtatá-
sokat, míg az ESC-pel elvethetjük a
változtatásokat.
A tárgyakat alkotó pontok kiválasztá-
sára is találhatunk egyszerûbb megol-
dást. Amikor pontszerkesztõ módban
vagyunk, a SHIFT-R billentyûkkel egy
egész pontsort kiválaszthatunk a tárgy
pontjai közül. Azt, hogy mely pontok
kerülnek majd kiválasztásra, a Blender
sárga színnel fogja jelölni. Az elõbbi
kiválasztási mód ismételt alkalmazá-
sával a már kijelölt pontokhoz hoz-
záadódik az újabb választás ered-
ménye, míg az ESC billentyûvel elvet-
hetjük az újabb pontok kijelölését.
Amennyiben kiválasztottunk egy
ilyen pontsort, a CTRL-R billentyûk
lenyomásával újabb pontsor hozzá-
adásával azonnal feloszthatjuk a
háromszögeket.

z egyik újítás a felhasználói
felület kezelésében jelent-
kezik, most már ugyanis tet-

szõlegesen beállíthatjuk, hogy a felület
milyen elemei milyen felosztásban
foglalják el a munkaterületeket.
A Blender háromféle ilyen elõre beál-
lított felosztást tartalmaz, amelyeket
a nézeteken történõ jobb egérgombos
kattintással hívhatunk elõ. Beállíthat-
juk, hogy függõlegesen vagy vízszin-
tesen helyezkedjenek-e el az egyes
vezérlõelemek, vagy a Free menüpont
kiválasztásával tetszõleges helyre
vonszolhatjuk õket. Amennyiben
az adott feladathoz nincs szükség a
vezérlõelemekre, a fejlécükön talál-
ható kis háromszögre kattintva be is
csukhatjuk õket. Ilyen elrendezéseket
láthatunk az 1. képen.

Új típusú mozgatás, forgatás és átméretezés
Korábban is alkalmazhattunk olyan
módosítást, ami csak az egyik tengely
mentén érvényesült. Most ennek to-
vábbfejlesztett változataként a moz-
gatás, forgatás vagy átméretezés során
alkalmazhatjuk az X, az Y vagy a Z
billentyûket, amelyekkel a mûveletet
az adott világ tengelyére korlátozha-
tunk. Amennyiben másodszor is meg-
nyomjuk az adott billentyût, a mûve-
let a tárgy helyi koordinátatengelye
mentén kerül végrehajtásra. A har-
madik lenyomás alkalmával a Blender
visszatér a korlátozás nélküli módba.
Amikor ilyen korlátozás van érvény-
ben, az adott tengelyt a Blender meg
is jeleníti, így adva visszajelzést a
kiválasztott módról. Észrevehetjük,
hogy korábban a tükrözést is hasonló

1. kép Átrendezett felület

2. kép A metszet
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széspontjában keletkeznek új pontok,
míg a Midpoint pontot választva
azoknak a háromszögeknek a közép-
pontjában keletkeznek az új pontok,
amelyeknek az éleit a kijelölõ vonallal
átvágjuk. Figyelembe kell venni azt
a tényt, hogy a kés eszköz aktiválása
után már nincs lehetõségünk új pon-
tokat kijelölni a tárgyon, és az eszköz
csak a korábban már kiválasztott
háromszögekre alkalmazható. További
megkötés, hogy az eszköz hatása csak
a felhasználóhoz, vagyis a képernyõ-
höz közelebbi pontokra és három-
szögekre érvényes. Mindazonáltal
hasznos segédeszközt építettek a
Blenderbe a programozók, hiszen

például ennek segítségével készíthe-
tünk egy emberfejen szájnyílást vagy
rajzolhatjuk meg a szemgödör kör-
vonalát, majd a keletkezõ új pontokat
a megfelelõ helyre helyezhetjük át.
Így nem kell élenként elvégeznünk
a felosztást, ha új pontokat akarunk
a meglévõ tárgy egyes területein létre-
hozni, és nem kell minden élt a koráb-
ban használt Subdividemûvelettel
felosztani.

Visszavonás
Ugyancsak hasznos újdonság a pont-
szerkesztõ módban a mûvelet-vissza-
vonási lehetõség. Amikor valamelyik
tárgynak a pontjait elmozdítjuk, for-
gatjuk vagy más módon változtatjuk,
a változásokat az U billentyûvel visz-
szavonhatjuk. Sajnos a jelenlegi vál-
tozatban ez a lehetõség még nincs
teljesen kiforrva, ha ugyanis két pont-
szerkesztés közben egy másik tárgyat
is változtatunk, a visszavonás lehetõ-
sége már nem áll rendelkezésünkre.
Hogy mégis hasznos segítségként
alkalmazhassuk ezt az eszközt, cél-
szerû egy-egy tárgyat teljesen befe-
jezni, tetszõleges számban használva
a visszavonást, és csak ezután fogni
bele másik tárgy szerkesztésébe.
A SHIFT-U billentyûkkel visszatérhe-

tünk a visszavonás elõtti állapothoz.
Amikor egy tárgyat szerkesztünk,
nemcsak a legutolsó változtatásokat
vonhatjuk vissza, hanem az ALT-U
hatására megjelenõ menübõl a megfe-
lelõ mélységû visszavonást választhat-
juk ki. Tekintettel arra, hogy a vissza-
vonás lehetõsége nagyon memória-
igényes, a legnagyobb mélységet
állíthatjuk be, ha a nézetablak fejlécén
kiválasztjuk a nagy „I”-betût formázó
ikont, a megjelenõ új nézetben pedig
az Edit methods gombot aktiváljuk.
Itt egy beállító csúszkát találhatunk,
amivel 0 és 64 között szabályozhatjuk
a visszavonás mélységét – alapértel-
mezésben ez az érték 32.

A fenti táblázatban az újonnan tanult
billentyûkombinációkat foglalom össze.

Hogyan készíthetünk forgástesteket a Blenderben?
Most pedig azt mutatom be, hogy 
miként készíthetünk forgástesteket.
Elsõként hozzunk létre egy Bezier
curve objektumot, majd váltsunk át
pontszerkesztõ módba, ahol alakítsuk
ki a kívánt keresztmetszetet, ha szük-
séges, a CTRL billentyû melletti egér-
kattintással adjunk új pontokat a gör-
béhez. Helyezzük el a vezérlõpon-
tokat úgy, hogy végeredményként
a görbe alakja megfeleljen az elkép-
zeléseinknek. Ezután lépjünk ki a
pontszerkesztõ módból, és az ALT-C
billentyûkkel görbénket alakítsuk át
szerkeszthetõ tárggyá. A pontszer-
kesztõ módba visszaváltva jelöljük
ki a tárgy minden pontját, és az E
használatával a pontokat vízszintesen
húzzuk ki. Ennek a kihúzásnak a
mértéke fogja meghatározni a forgás-

test falvastagságát – ha ilyet nem
szeretnénk megadni, akkor ezt a
lépést hagyjuk ki. Ezután maradjunk
pontszerkesztõ módban, és a grafikus
kurzort állítsuk oda, ahol majd a
testünk középpontja lesz. A Blender
ugyanis a kurzor körül fogja a kijelölt
pontokat elforgatni. Miután megha-
tároztuk a középpontot, válasszuk ki
azt a nézetet, ami az elkészült tárgy
felülnézete lesz. Az F9-cel válasszuk
ki a szerkesztõ nézetet, és itt, a Mesh
Tools vezérlõk között láthatjuk a Spin
gombot. Ez alatt szerepel, hogy a
forgatás során a Blender hány fokkal
forgatja el a keresztmetszetet; a mel-
lette látható Steps érték pedig azt
adja meg, hogy ezt a szögelfordulást
hány lépésben kell elérni. Itt célszerû
360 fokot beállítani, míg a lépésszám
az olvasóra van bízva. Természetesen
nem szükséges nagy lépésszámot
megadni, 16-os érték mellett már
szép eredményt érhetünk el, kisebb
értékek megadásával viszont érdekes
„forgástesteket” hozhatunk létre, pél-
dául négyszög alapú testet is készít-
hetünk. Miután a szükséges értékeket
beállítottuk, kattintsunk a Spin
gombra, és adjuk meg, hogy milyen
nézetben szeretnénk a mûveletet
végrehajtani. Amennyiben a metsze-
tet oldalnézetben készítettük el, a
felülnézet lesz megfelelõ számunkra,
ezért is váltottunk már korábban a
készülõ tárgy felülnézetébe. Tehát
kattintsunk a kiválasztott nézetre és
szemléljük meg tevékenykedésünk
eredményét. Ha nem vagyunk elége-
dettek a látvánnyal, az U billentyûvel
még visszatérhetünk a kezdeti
metszethez, és azt átalakítva újabb
tárgyat hozhatunk létre.
Kiegészítésként ennyi lenne a hozzá-
fûznivalóm. Remélem, az elmúlt
hosszú, csendes idõszakban mindenki
az érdeklõdésének megfelelõ mérték-
ben elmélyedt már a program haszná-
latában. További kellemes idõtöltést
kívánva búcsúzom.

3. kép Az elkészült forgástest

Pontszerkesztõ mód
M tükrözés menübõl
SHIFT-R a szegmensek kiválasztása
Ctrl-R a kiválasztott szegmensekfelosztása
U visszavonás
SHIFT-U nincs visszavonás
ALT-U tetszõleges mélységûvisszavonás

Normál mód
N számérték megadása

Fábián Zoltán
(dzooli@freemail.hu)
26 éves, jelenleg oktatóként
dolgozik, szabadidejében
szívesen foglalkozik
Blenderrel, programozással

és elektronikai tervezéssel. Szereti a
természetet, túrázást, úszást és a kellemes
baráti társaságot.
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