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3#מערך שיעור 

מנחה

קרנרמיטל 



Scaleפקודת 

(S)פקודת שינוי קנה מידה 

במקלדתSי הקשת האות "או עהאיקוןי לחיצת "יש להיכנס לפקודה ע•

.על כל קו' שלוש נק, היאחזות' נק8קיימות במשטח•

.משטח/ היאחזות על כל פאה' נק9קיימות שש פאות עם בסיסימימדבתלת •

תוך כדי שמירה על , הקטנה לכיוון הנבחר/ תבצע הגדלה בחירה בנקודות הפינה •
.צורת המשטח ועל יחסו

תוך כדי קיבוע ציר לכיוון  , תבצע מתיחה או הקצרהמרכז / בחירה בנקודות האמצע•
הנבחר

ניתן לבצע גם שינוי קנה מידה על פי הזנת ערך מספרי•

הערך ייראה בטבלת הזנת הערכים. 1תחילת העבודה תמיד שווה לערך •

•1= 100%   ;      2=200%      ; 0.5=50%



Mirrorפקודת 

(S)דרך פקודת שינוי קנה מידה -פקודת מראה 

הזנת : לדוגמא,כדי לייצר תמונת מראה על האובייקט הנבחר יש להזין ערך שלילי •
יש לבחור את אזור   Scaleיתבצע  על ידי בחירת האובייקט בפקודת ה -1ערך 

.הפאה ולהזין ערך שלילי/ השטח 

הערך ייראה בטבלת הזנת הערכים. 1תחילת העבודה תמיד שווה לערך •

•1= 100%   ;      2=200%      ; 0.5=50%



תרגיל

מ"ס300מ על גובה "ס10צרו עמוד עגול ברדיוס •

מ"ס20מ בגובה "ס40x40קוביהבבסיס העמוד יש ליצור •

20מ על גובה "ס20בראש העמוד יש ליצור גליל ברדיוס •

100עמודים שהמרחק ביניהם הוא 6הכלולבסוף לייצר שיכפול של סך •
מ ממרכז למרכז"ס





Make uniqueבידוד אלמנט מקבוצה 

כאשר רוצים לבודד שכפול של אובייקט אחד או כמה יש•

ם /ים כאשר מסגרת כחולה מקיפה אות/על העכבר הימני על הרכיבלהקליק 

Make uniqueבוחרים 



Componentייבוא  

.לייבא רכיבים מוכנים ממאגרים קיימיםומוללץניתן •

.תמיד יתאפשר לערוך אתם להתאמה אישית•

:  מאגר הרכיבים האינטרנטי. 1•
Googleנוצר הודות לקשר עם אפ'בסקצאחד היתרונות הבולטים •

הכניסה למאגר תתאפשר דרך הקשה על האייקון             או דרך•

File<3DWarehouse <Get Modelsסרגל 

.הקלידו את שאתם מחפשים באנגלית, בחלון האינטרנט שנפתח

.תוכלו אם לבחון את הפריט או לבצע הורדה ישירה, מתוך המבחר שיוצג



Componentייבוא  

(  המשך: )מאגר הרכיבים האינטרנטי. 1•
.י הקשה על החץ שמוצג בחלק הימני התחתון של תמונת הפריט"הורדה ישירה מתבצעת ע•

.אפשרות שניה היא להקיש על תמונת הרכיב •

האם לבצע הורדה " יוצג חלון עם שאלה . Download modelהקישו על מתג , כדי לצרפו למודל•
-"?ישירה אל המודל הנוכחי YES  הרכיב יצטרף למודל

NO -בספרייה  במחשב העבודה  / ניתן לשמור את הרכיב במאגר



Componentייבוא  

:  במחשב העבודהמאגר . 2•
בתיקיית יעד במחשב מאפשרת ליצור ספרייה מותאמת אישית ולחסוך  אפ'סקצשמירת מודלים של •

. הרבה זמן עבודה בכך שנוכל לצרפם אל המודל ובגישה ישירה

Componentsהדרך הקלה והמהירה ביותר לעבודה היא דרך מגש •

Window <Default Tray<Components-כדי להגיע לפתוח אותו יש להיכנס דרך הסרגל העליון ל•

של ישיהמאפשר פתיחת ושמירת מאגר רכיבים והכנסה , מגש זה מציג מאגר הקשור לאינטרנט•
.רכיבים אל קובץ העבודה

. קיימות שתי דרכים לצרף ספריית חומרים למחשב•



Componentייבוא  

:  במחשב העבודהמאגר . 2•
:שמירה עצמאית•

חץ זה יאפשר לכם לפתוח או ליצור ספריה  . Componentsיש להקיש על החץ המופיע במגש ה •
.ויפתח לכם חלון ניווט לתיקיות המחשב

:שמירה דרך ארכיב התוכנה•

Filesובחלון שייפתח בחרו בקטגוריית Window <Preferencesיש לגשת אל תפריט עליון •

.אפ'לסקצהמשוייכיםחלון זה מאגד בתוכו את הנתיבים לשמירה של כל הקבצים 

.Componentsבשורה המשויכת אל 

יש להקיש על האייקון השני מימין  



Componentייבוא  

:  במחשב העבודהמאגר . 2•

:שמירה דרך ארכיב התוכנה•



Componentייבוא  

:  תצוגה וצירוף רכיבים אל התוכנה. 2•

י הקשה על החץ השחור המסומן מטה "היא תוצג ע, Componentsברגע שצורפה ספריה אל המגש •
(מימין לאייקון של הבית)

Favoritsהיא תופיע תחת , אם הספרייה צורפה בדרך עצמאית•

.היא תוצג בחלקה העליון של הרשימה, אם הספרייה צורפה דרך ארכיב התוכנה•

תציג את כל הרכיבים שהוכנסו אל המודל, הקשה על תמות הבית •

יאפשר לשנות את תצוגת הרכיבים, הקשה על האייקון התצוגה •

על תמונת הרכב הרצויה  CLICKי הקשת "צירוף הרכיב אל המודל מתבצעת ברך קלה ופשוטה ע•
.תקבע אותו במרחב העבודהCLICKוהזזה עם העכבר למרחב העבודה ולחיצת 



Componentייבוא  

התוכנההכנסת קובץ אל •

קיימת דרך נוספת להוסיף רכיבים אל התוכנה  •

Import-ובחירה בFileדרך סרגל •

.  בדרך זו תוכלו לצרף רכיב אחד כל פעם•

שבתחתית   Files to TYPEוצריך לכוון את זה בתיבת SKP.מסתיימים עם סיומת אפ'סקצקבצי •
.החלון בחלקו הימני התחתון

.והרכיב יצרף בקירוב לסמןOpenיש להקיש על •

תקבע אותו במרחבCLICKהקשת •



3Dיצירת טקסט תלת ממדי 

3Dטקסט •
שלט של חנות או כיתוב, יצירת טקסט תלת ממדי זו דרך טובה להציג נגרות •

3D textולבחור Toolsאו לגשת לתפריט האיקוןיש ללחוץ על •
ניתן לאפיין אותו בצבע ולהתאים את קנה המידה ואת מיקומה, מרגע שזה מוצג כגאומטריה •

פקודה נפתחת תיבת דו שיח שבה תוכלו להקליד את הטקסט אותו רוצם להמיר  / עם לחיצת האייקון •
.לתוך הגאומטריה

:פרט לכך קיימות האפשרויות הבאות•

•FONT–שולט על סגנון וצורת האותיות

•Bold -מודגש ונטוי, תפריט הנפתח ומאפשר לבחור תכונות כמו כיתוב רגיל

•Align - ניתן לשים לב כאשר יש שתי שורות, ממקם את המילה או הביטוי בתוך גבול התיחום–יישור

•Height -קובע את גובה התיבה המקסימלי שבה יוזנו האותיות.

•Extruded–קובע את עומק נפח האות( . אםExtruded יהיה הכיתוב משטח בלי עומק, אינה מסומנת)

•From–אם היא אינה מסומנת הכיתוב יהיה רק קווי מתאר של האות. מילוי משטחים.



LAYERS-שכבות 

.עבודה עם שכבות היא דרך להציג ולהסתיר מידע בצורה כוללת•

.הפקודה מתייחסת לתצוגת המודל•

.  Default Tray-מגש השכבת נמצא בחלקו הימני של המסך ב•

> Window <Default Trayבמידה ומגש זה אינו מופיע ניתן לפתוח אותו דרך תפריט •
Layers



LAYERS-שכבות 

.תפתח את המגש ותציג את השכבות שבו, Layersלחיצה על שם המגש •

לתת שם וצבע ולקבוע מי תהיה השכבה  , במגש זה ניתן יהיה להוסיף ולהחסיר שכבות•
.הפעילה

יצירת שכבה חדשה•

מחיקת שכבה קיימת•

על שם השכבהCLICK x2הקשת שינוי שם לשכבה  •

כדי להציג   Visibleבתוך תיבה Vסימון : ( עין)הסתרת השכבה / הצגת •

יסתיר את המידע שבשכבה  Vביטול סימון . המידה שבשכבהאת

color by layerבחירה ב –הפעלת תצוגת המודל לפי צבע השכבות•



צביעת משטחים

הדרך לאפיין את משטחי המודל בצבעים ובטקסטורות היא דרך מאגר החומרים  •
והטקסטורות

.על המקלדתBיש להקיש על האייקון          או להקיש על האות •

.דפדפן החומרים ייפתח באופן אוטומטי•

Window <Materialsניתן לגשת לדפדפן החומרים דרך סרגל כלים עליון •

:קיימות מספר אפשרויות בחירהEditבלשונית •
•Color Wheel -גלגל צבעים

•HLS

•HSB

•RGB



צביעת משטחים

עריכת החומר•
.תוכלו לערוך אותו, רק לאחר שהחומר נבחר ומוצג על גבי משטח מסוים במודל•

וחלון עריכת המאפיינים תוצגEDITעל לשונית CLICKלשם כך יש להקיש •

חלון העריכה יהיה סגור ולא  , במידה ויהיה ניסיון לערוך מרקם שאינו מוצג על אחד ממשטחי המודל•
נין יהיה לבצע שינויים

.העריכה תמיד מתייחסת לפרופורציות של החומר שמוצג בתמונה של הריבוע העליון השמאלי•

ניתן לשנות צבע על ידי גרירת הסמן או הכנסת ערכים בטבלאות המתאימות•



צביעת משטחים


