הדרכה
מערך שיעור #4

מנחה

מיטל קרנר

עבודה עם מרקמים – Texture Tweaking
• משמעות הפקודה היא תיקון מרקמים.
• פקודה זו עוזרת להתאים את תחילת הריצוף ,לסובב כיוון ,למתוח ולקצר ואף לתקן
עיוות של פרספקטיבה.
• דרך העבודה היא ע"י מיקום והפעלה של סיכות ,אר כל אחת מאופיינת בצבע אחר
ולכל אחת תפקיד אחר.

עבודה עם מרקמים – Texture Tweaking
• כדי להיכנס לפקודה זו יש להקיש  Clickימני על המשטח עליו תרצו
לבצע התאמה
• בחלון המוצג בחרו Position < Texture
• מופיעים  4סיכות עם צבעים שונים
• אדום – אחראית על מיקום תחילת המרקם.
• ירוק – אחראית על שינוי סיבוב המרקם
• כחול – אחראית על מתיחה  /הקצרה אנכית
• צהוב – אחראית על התאמת עיוות פרספקטיבי
• הקשת  Clickימני נוספת תציג תפריט -.יש לבחור ב – ,Done
תשמור אתהשינוי הנעשה במרקם.יש לוודא כי הגדרת Fixed Pins
מסומנתב ,V -אחרת כל הסיכות ייראו זהות יהיה קה להביל ביניהן.

ייבוא קובץ דו-ממדי של תמונה
דרך הפעולה
• היכנסו אל האתר  www.textures.comוגשו אל הקטגוריה הרצויה :תוכלו להקיש על
תמונות ממוזערות
• לדוגמא בחרו בקטגוריה Brick
• באופציות הנפתחות בחרו בHerringbone -
• יש לרחף עם הסמן על גבי התמונה  ,הקישו  CLICKימני בעכבר ובחרו SAVE IMAGE
ASושמרו זאת אצלכם בתיקיה במחשב
• יש לחזור לתוכנת ה  sketch upולייבא את התמונה דרך תפריט File < Import
• התאימו את הפורמט הקבצים המוצגים לתצוגת תמונות (All Supported image
) Typesובחלקה השמאלי התחתון

ייבוא קובץ דו-ממדי של תמונה  -המשך
דרך הפעולה
• יש לסמן את האפשרות  Textureהאחראית להכנסת התמונה כמרקם.
• אתרו את קובץ הרלוונטי ובחרו אותה ב  CLICKולבסוף הקישו Import
• המרקם יצטרף ויוצג צמוד לו .הקשה כפלה על המשטח תמלא את כולו במרקם
המיובא.
מרגע זה המרקם הצטרף למאגר הקיים במודל וניתן לערוך אותו

(Face Style) אפשרות תצוגת משטחים
 ניתן לצרפו מתוך סרגל הכלים, VIEW  מופיע גם כסרגל,• ניהול תצוגת משטחים
STYLES < TOOLBARS < VIEW
CLICK • כל מצבי התצוגה מנוהלים על ידי לחיצת

X-ray

Wireframe
Back Edges

Shaded

Hidden Line

Monochrome

Shaded With Textures

אפשרות תצוגת משטחים )(Face Style
•
•
•
•
•
•
•

 – X-rayתצוגת ברירת מחדל עם משטחים שקופים
 – Back Edgesתצוגת ברירית מחדל בשילוב תצוגת קווים אחוריים
 -Wireframeתצוגת קווים בלבד ללא תצוגת משטחים
 – Hidden Lineתצוגת קווים ומשטחים בלי חומרים ובלי טקסטורות
 – Shadedתצוגת הצללה וצבעים ללא תצוגת הטקסטורות
 – Shaded With Texturesתצוגת כל המרקמים ,התמונות ונתוני ההצללה
 – Monochromeתצוגת המשטחים והקווים בצבעי היסוד שלהם (מישור פנימי
וחיצוני)

שיוך טקסט עם חץ
• פקודה זו מאפשרת לכתוב תיבת טקסט קבוע ועצמאי על גם המסך או כזה המשוייך
לגאומטריית המודל.
• לחצו  CLICKעל איקון הפקודה ו CLICK -נוסף על המסך ,תיבת הטקסט תיפתח ובה ניתן
להזין מלל.
• כתיבת תיבת טקסט עם חץ משוייך פועלת ע"י הקשת  CLICKוגרירה.

כניסה אל-תוך המודל באמצעות יצירת חתך
• כניסה אל פנים המודל תתבצע באמצעות כלי החתך ,אשר יציג לנו את המפלסים השונים
בצורה חופשית
• תפעול כלי החתך

הצגת המודל שלם או חתוך

יצירת מישור החתך

הצגת  /הסתרת מישורי החתך הקיימים

כניסה אל-תוך המודל באמצעות יצירת חתך (המשך)
• אופן העבודה
• יש להקיש  CLICKעל האייקון הפקודה – יצירת מישור החתך

•
•
•
•

יש להיצמד למישור שאותו נחתוך.
יש לוודא כי כל מישור החתך נמצא בתצוגה
יש להיכנס לפקודת  MOVEוהיצמד לחימי המישור של החתך( .החצים משנים צבעים)
ניתן ליצור עשרות חתכים ועל ידי הקשת  CLICKימני ובחירה  .ACTIVE CUTניתן לבחור
את החתך הפעיל .כמו כן תמיד ניתן להקיש הקשה כפולה בפקודת SELECT

אפשרות תצוגה נוספת במודל – LOOK AROUND
• צורת העבודה היא לחיצה על מתג הפקודה והקשת CLICK
• בשורת הכנסת הערכים ניתן לראות א גובה העין שהתקבל.
• ניתן לשנות בכל רגע גובה רצוי ע"י הזנת ערך ENTER+ד

** ערך גובה העין מתייחס תמיד לראשית הצירים אשר הוא  .0לכן יש לוודא כי רצפת
המודל מתחילה מגובה ראשית הצירים.

אפשרות תצוגה נוספת במודל – WALK
• צורת העבודה היא לחיצה על מתג הפקודה והקשת CLICK
•
•

•
•

הפקודה הינה סוג של תימרון  ,כאילו אתם מהלכים במודל.
באופן ספציפי ,כלי  WALKמתקן את המצלמה לגובה מסוים ,ולאחר מכן מאפשר לתמרן
את המצלמה סביב המודל.
יש לבחור את כלי ההליכה ,הסמל משתנה לזוג נעליים ,עם הקשת  CLICKמופיע בתיבת
המדידה גובה העין שהתקבל.
ניתן להזין כל גובה עין שמתאים לכם ע"י הקלדתו ENTER +

** כלי זה זמין רק במצב של תצוגה פרספקטיבית.

אפשרות תצוגה נוספת במודל – POSITION
• צורת העבודה היא לחיצה על מתג הפקודה והקשת CLICK
• משמעות הפקודה היא מיקום התצוגה בגובה עיניים ספציפי כדי לצפות בצורה מכוונת.
• לפקודה זו  2צורות עבודה

** ערך גובה העין מתייחס תמיד לראשית הצירים אשר הוא  .0לכן יש לוודא כי רצפת
המודל מתחילה מגובה ראשית הצירים.

הדפסה
• תוכנת  SKETCH UPמאפשרת להוציא פלט של המודל הנבנה – גם בצורה של הדפסה.
• ניתן להדפיס את מה שרואים במרחב המשורטט בצורה פרספקטיבית.
• ניתן לכוון את קנה המידה ולהדפיס באופן מדוייק.
• הליך ההדפסה נמצא בתוך  3אפשרויות
•  – PRINT SETUP – 1מכיל בתוכו את הגדרות שם המדפסת ומאפיינה ,כמו גם את גודל
הדף ופריסתו .לסיום יש להקיש על OK
•  – PRINT PREVIEW – 2מכיל את הגדרות המדפסת ,יחד עם אפשרויות הגדרה רחבות:
מספר העתקים של תצוגת המודל  ,אופן ההדפסה ,איכות תצוגה ,כמות דפים ביחס
לתצוגה ,הדפסה של תצוגת המודל במסך או הדפסה בקנה מידה מדוייק .לסיום להקיש
 – OKייפתח חלון עם הבחירה ביחס לפריסת הדף.
 – PRINT 3ביצוע הדפסה

הדפסה (המשך)
• כדי לסיים את הליך ההדפסה – ישנן שתי אפשרויות:
•  – 1מתוך מסך  PRINT PREVIEWכאשר עוברים למסך תצוגת הדף עם מראה המודל להדפסה ,הקש
על המתג PRINT
•  – 2כניסה לחלון  PRINT < FILEאו בקיצור  Ctrl+Pובמסך להקיש .OK

