
A kezelőfelület megértése 
Ha új vagy a Blenderben, jó, ha van egy erős alapod, a felhasználói felületben lévő 
munkádról, a modellezésről. A Blender felhasználó felülete mögötti elv nem szabványos, 
különbözik más 3D szoftvercsomagoktól. A Windows használóknak különösen hozzá kell 
szokni a Blender kínálta számos megoldáshoz, amit a gombok választéka és az egérmozgások 
nyújtanak. De ezek a különbségek csak egy része a Blender erősségeinek: egyszer kell csak 
megértened, hogy működik a Blender és azon fogod észrevenni magad, hogy rendkívül 
gyorsan és termékenyen dolgozol a programban. 
 
Továbbá a Blender kezelői felülete hatalmas változásokon ment keresztül a 2.28-tól a 2.3-as 
és későbbi verziók során, így a tapasztaltabb felhasználóknak sem tesz rosszat ezen fejezet 
elolvasása. 
 

A Blender kezelői felületének koncepciója 
A Blender 2.31-es verziójához igazodva 
 
A felhasználói felület egy átjáró a program és a felhasználó között. A felhasználó az egeret és 
a billentyűzetet használja a géppel való kommunikációra, az pedig a képernyőn és az 
ablakrendszeren keresztül válaszol. 
 

A Billentyűzet és az egér 
A Blender felületének irányítására szükség van az egér mind a három gombjára, valamint egy 
csomó gyors-billentyű kombinációra (a teljes listát lásd a II. fejezetben). Ha csak két gombos 
egered van, a középsőt helyettesítheted (a felhasználói preferenciák és témák c. fejezet írja le, 
hogyan). Az egér görgő is használható, de nem szükséges, mivel vannak vele megfelelő 
billentyű parancsok is. 
 
Ez a könyv az alábbi egyezményes jeleket használja a felhasználói bevitelre: 
 

• Az egér gombjai: BEG: bal egérgomb KEG: középső egérgomb JEG: jobb egérgomb 
(angolul: LMB, MMB, RMB) 

• Ha van görgő az egereden, akkor az a középső egérgomb. A görgetést EG: 
egérgörgetés jelöli (angolul: MW) 

• Egy billentyű megnyomását a betű utáni KEY szócska jelzi. Így a „g” betű 
megnyomását a GKEY parancs mutatja. A betűk előtt módosítók is lehetnek: SHIFT, 
ALT, CTRL. A módosított billentyűknél a KEY szó egyszerűen eltűnik. Például: 
CTRL-W, vagy SHIFT-ALT-A. 

• A NUM1-NUM9-ig és a NUM+ és egyéb gombok a külön lévő numerikus 
billentyűzetre utalnak. A NumLock-ot be kell kapcsolni. 

• Más gombokat a nevükkel írunk: ESC, TAB, F1-F12. 
• Vannak egyéb gombok is: FELFELENYÍL, LEFELENYÍL (UPARROW, 

DOWNARROW), stb 
(Ezt a bekezdést csak azért írtam le, hogy aki esetleg angolul talál más tutorialokat, az ne 
lepődjön meg, ha ilyet lát. Ez egyezményes és közismert a Blender felhasználók között. Én 
nem fogom ezeket használni. A fordító) 

 



Mivel a Blender megkívánja az egér és billentyűzet széles skálájú használatát, egy 
aranyszabály alakult ki a Blender felhasználói között: Az egyik kezedet tartsd az egéren, a 
másikat a billentyűzeten! Ha a billentyűzeted nagy mértékben különbözik az angoltól, vagy 
amerikaitól, lehet, hogy le kéne cserélned a Blenderben való munkához. A leggyakrabban 
használt billentyűk nagyjából egy csoportban vannak, így nyugodtan az F billentyűn tarthatod 
a bal kezed mutatóujját. Így könnyű a másik kezedet az egérre rakni. 
 

Az ablakrendszer 
 
Nos itt az ideje megnyitni a Blendert és egy kicsit körülnézni! 

 
1. kép: Az alapértelmezett Blender ablak. 
 
A program elindítása után az 1. képet kéne látnod (kiváve persze a hozzáírt szövegeket és 
nyilakat). Alapból egy három részre van osztva: a főmenü a tetején, a nagy 3D ablak és a lenti 
gombsor. A legtöbb ablaknak van fejléce (egy világosabb szürke hátterű csík, ami kis ikon-
gombokat tartalmaz. Ezért sokszor eszközsorként fogunk hivatkozni rá); 
Figyeld meg, hogy ha egy ablakot arrébb húzol, a menüje világosabb lesz. Ez azt jelenti, hogy 
rá van fókuszálva, így a gyorsbillentyűk ezen fognak hatni. 
 
Egyszerűen testre szabhatod a Blender felületét a kívánságaidnak és a szükségeidnek 
megfelelően. Egy új ablakot te is hozzáadhatsz egy meglévő felosztásával. Ezt úgy teheted 
meg, hogy az egérrel közelítesz egy ablak széléhez és a határvonalra kattintasz a jobb-, vagy a 
középső egérgombbal. Ott válaszd ki a „Split Area” (terület felosztása) menüpontot (2. kép). 
A bal egérgomb megnyomásával elhelyezheted az új ablakot, míg az ESC billentyűvel 



visszavonhatod a műveletet. Az új ablak az előző másolataként fog megjelenni, de beállíthatsz 
neki másik típust, vagy nézetet. 
 

 
2. kép: A „Split” menüpont az ablakok felosztására. 
 
Függőleges határt a „Split Area”-val vízszintes vonalra kattintva hozhatsz létre, különben 
fordítva. Bármelyik ablakot átméretezheted a bal egérgombbal. Ablakot a jobb-, vagy középső 
egérgombra kattintva tudsz eltűntetni. A kettő közül az marad meg, amelyikre előzőleg 
fókuszáltál. 
 
A fejléc pozícióját változtathatod, ha jobb gombbal rákattintasz, és kiválasztod a „Top” (fent) 
illetve „Bottom” (lent) menüpontot. El is tüntetheted a „No Header” (nincs fejléc), de ez csak 
akkor tanácsos, ha fejből tudod a gyorsgombokat. Az eltüntetett fejlécet úgy tudod 
visszahozni, hogy jobb gombbal a két ablak határvonalára kattintasz és az „Add Header” 
(fejléc hozzáadása) menüpontot választod. 
 

Ablak típusok 
 
Minden egyes ablak külön információkat és beállításkészleteket tartalmaz attól függően, hogy 
épp min dolgozol. Ebbe beleértendő a 3D modellezés, animáció, felszín anyag, Python script 
és egyéb készítése. Az ablakok típusát a baloldali gombbal teheted meg (3. kép). 
 

 
3. kép: Az ablak típust kiválasztó menü. 
 
Ezen ablaktípusok használatát és funkcióit egy későbbi részben magyarázzuk el ebben a 
könyvben. Most egyelőre csak foglalkozzunk a három alapértelmezett ablakkal. 



 
3D ablak 

Egy grafikai nézetet biztosít a munkádhoz, amin épp dolgozol. Bármilyen szögből 
nézheted a munkádat. Lást a Navigálás 3D-s térben c. fejezetet. Nagyon hasznos lehet 
egyszerre több perspektívából nézni a munkát. 

Gomb ablak 
Tartalmazza a legtöbb eszközt az objektumos szerkesztéséhez, felületének, 
textúrájának, fényének és sok másnak a beállítását. Folyamatosan szükséged lesz erre 
a részre, ha nem tudod a gyorsbillentyűket kívülről. Ebből is természetesen lehet 
többet csinálni, hogy megkönnyítse a dolgodat különböző eszközkészleteket telepítve. 

Felhasználói környezet beállítása 
Ez az ablak általában olyannyira el van rejtve, hogy csak a menü része látszik – 
adatokért lásd a felhasználói környezet beállítása fejezetet. Habár ezt elég ritkán 
használjuk, mert globális konfigurációs beállításokat tartalmaz. 

 
Több újítás is van a 2.30-as verzióban. Először is a fejlécek tisztábban elkülönülnek, kevesebb 
zsúfoltság van a gombok között és a legtöbb ablaknak vannak menüi. 
 
A legtöbb ablak fejléce rögtön ez az „ablaktípus” gomb mellett felkínál egy menükészletet; Ez 
az egyik fő újítás a 2.30-as felületben. Most már a menük is engedélyezik mindazt a sok 
funkciót és parancsot, amit azelőtt csak gyorsbillentyűkön keresztül érhettél el. A menüket el 
is lehet tüntetni a mellettük lévő háromszögletű gombbal. 
 
A menük nem csak „ablak-érzékenyek” (változnak az ablak típusától függően), de 
„szövegkörnyezet-érzékeny” is (a kijelölt objektumoktól függően is változnak, így mindig 
nagyon összetettek, csak azokat a funkciókat mutatja, amik aktuálisan elvégezhetők. 
 
Minden menübejegyzés mutatja a hozzátartozó gyorsbillentyű rövidítést, ha van. A 
munkafolyamat a gyorsgombokat használva a legjobb. A legtöbb dolog ebben a könyvben a 
gyorsgombok segítségével lesz bemutatva, mintsem a menüpontokkal. Persze nem kell 
leértékelni azokat sem, mert segítségükkel láthatod a teljes készletet, amit a Blender felkínál 
 
Van egy tulajdonsága az ablakoknak, ami néha kapóra jöhet a szerkesztés precízségénél az, 
hogy teljes képernyőre nagyítunk. Ezt a „View->Maximaze Window” almenü ponttal tehetjük 
meg, vagy a hozzátartozó CTRL-DOWNARROW kombinációval teheted meg. Ennek az 
ellentéte a „View->Tile Window”, vagy a CTRL-UPARROW. 
 

Környezet, Panelek és Gombok 
A Blender gombjai sokkal izgalmasabbak, mint egy már program felhasználói környezetében 
és sokkal szebben néznek ki már a 2.30-as verziótól. Ez nagyban köszönhető annak, hogy 
vektor-alapúak és OpenGL-ben rajzolták őket, így elegánsabbak és jobban nagyíthatók. 
 
A gombok többnyire csoportosítva vannak a gomb ablakban. A 2.3-as verzióban hat fő 
kontextus van, amiket az első ikonsorból választhatunk ki (4. kép), mindegyikük al-
kontextusokra van osztva, ezek pedig a második sorból választhatók ki (4. kép) 
 

 



4. kép: Kontextusok és al-kontextusok. 
 

• Logic – F4 
• Script – nincs 
• Shading (árnyékolás) – F5 

o Lámpa – nincs 
o Anyag – nincs 
o Textúra – F6 
o Radio – nincs 
o Világ – F8 

• Object – F7 
• Editing (szerkesztés) – F9 
• Scene (jelenet) – F10 

o Rendering – nincs 
o Anim/Playback – nincs 
o Hang – nincs 

 
Ha egyszer kijelölünk egy kontextust, az al-kontextus az alap objektumra értelmezve nyílik 
meg. Például ha az árnyékolást választjuk ki a lámpát kijelölve, a lámpa gombokat kapjuk, ha 
pedig egy tárgy, vagy egy „renderelhető”  dolog van kijelölve, akkor az anyag környezet 
nyílik meg, a kamerával pedig a „Vilát”-ot kapjuk. 
 
A legmegfigyelhetőbb újdonság a felhasználói környezetben talán az, hogy a gomb ablakban 
a panelek logikailag rendezhetők. Minden panel ugyanakkora. A bal egérgombbal a 
fejlécüknél fogva mozgathatók és elhelyezhetők. Ha pedig jobb gombbal kattintunk rájuk, 
akkor rendezési módok jönnek elő (5. kép). 
 

 
5. kép: Gomb ablak menü. 
 
Az egér görgővel a sorba rendezésük irányába görgethetőek, a CTRL-EGÉRGÖRGŐ, 
CTRL-KÖZÉPSŐ EGÉRGOMB nagyít és kicsinyít. Az egyes panelek összecsukhatóak és 
kinyithatóak a fejlécükben lévő kis háromszöggel. 
 
A különösen összetett panelek fülekbe vannak rendezve. Egy fülre kattintva megváltoznak a 
panel gombjai (6. kép). A fülek tartalmát egy külön panelen is elhelyezhetjük úgy, hogy a 
fejlécüknél fogva kihúzzuk a többi mellé a bal egérgombbal és ugyanez működik visszafelé 
is. 
 



 
6. kép: Panel a fülekkel. 
 
A sorban utolsó eszköz a sorban a panelek gombjainak részletesebb leírása: 
 
Operációs gombok 
Ezek olyan gombok, amik egy eljárást hajtanak végre kattintáskor (az összes gombon bal 
gomb). Alapértelmezetten a pirosas színükről ismerhetőek fel (7. kép). 
 

 
7. kép: Operációs gomb 
 
Kapcsoló 
A kapcsológombok változatosak mind méretükben, mind pedig színükben (8. kép). A zöld 
ibolya és szürke gomboknak nem más a funkciójuk, csak gyorsabban lehet azonosítani őket. 
Rájuk kattintva nem feltétlenül történik rögtön valami esemény, csak ki-, ill. bekapcsolhatóak. 
 
Néhány gombnak harmadik állapota is van, ekkor a szöveg a gombon sárgára változik (Pl. a 
„Ref” gomb a 8. képen). A harmadik állapot általában negatívat jelent, a normál „be” állapot 
pedig pozitívat jelent. 
 

 
8. kép. Kapcsoló gombok. 
 
Válaszó kapcsolók (Radio gombok) 
Ezek a gombok bizonyos tekintetben a kapcsológombok egy fajtáinak tekinthető. De ezek 
közül egyszerre csak egy lehet egy csoportban bekapcsolva. 
 
Szám gombok 
Ezek a feliratukról ismerhetőek fel, amiben egy kettőspontot egy szám követ (10. kép). A 
számgombok több féleképpen is vannak prezentálva: az érték növeléséhez kattints a jobb 
oldali kis háromszögre a bal egérgombbal, a csökkentéshez pedig a baloldalira. Ha egy 
nagyobb értékkel akarod módosítani a számot, tartsd nyomva a bal egérgombot a szám 
közepén, és húzd jobbra, vagy balra. Ha közben a CTRL gombot is nyomva tartod, az érték 
egy konkrét számmal változik; a SHIFT nyomva tartásával pedig finom beállításokat 
végezhetsz. Itt az ENTER helyettesíti a bal egérgombot. 
 



 
9. kép: Szám gombok 
 
A SHIFT-billentyűt nyomva tartva a számra kattintasz a bal egérgombbal, akkor a 
billentyűzetről adhatod meg a szám értékét. A SHIFT-BACKSPACE kombináció törli az 
értéket, a SHIFT-BALRA GOMB az elejére, míg a SHIFT-JOBBRA GOMB a végére tolja 
a kurzort. Az ESC-tel visszaállíthatod az eredeti értéket. 
 
Néhány szám gomb egy csúszkát tartalmaz a kettőspont és háromszögek helyett. Ugyanazokat 
a beállításokat érhetjük el velük azzal a különbséggel, hogy a csúszka jobb-, vagy bal oldalára 
kattintva a bal egérgombbal változtathatjuk meg az számértéket, amíg a számra, vagy címkére 
egyet kattintva a billentyűzetről írhatjuk be a számot. 
 
Menü gombok 
A menügombokat kell használni a dinamikusan létrehozott listákból való választáshoz. A 
menügombok elsődlegesen az adatblokkok összekötésére vannak (az adatblokkok struktúrák, 
mint a tárgyak, anyagok, textórák, stb.). Erre egy példát láthatsz a 10. képen. A első gomb (kis 
föl- és lemutató háromszögekkel) egy menüt nyit meg, azokra kattintva láthatod az 
adatblokkokat, amiket az előzőleg kijelölt dologhoz rendelhetsz hozzá. A második gomb jelzi 
az adatblokk típusát és nevét, amit a bal egérgombbal rákattintva te is módosíthatsz. Az „X” 
gomb törli a linket, a kis autó ikon egy automatikus nevet konvertál az adatblokknak, az „F” 
gomb pedig megmondja a programnak, hogy akkor is mentse el az adatblokkot, ha nincs 
használva (nincsenek linkelve). 
 

Nem linkelt objektumok 
A nem linkelt adat nem veszik el, amíg ki nem lépsz a Blenderből. Ez egy hatékony 
visszavonó lehetőség. Ha törlöd az objektumot, a hozzárendelt anyag „nem-linkelt” 
lesz, de még mindig megmarad! Csak hozzá kell linkelned egy másik tárgyhoz, vagy 
meg kell nyomni az „F” gombot. 

 

 
10. kép: Adatblokk linkelő gomb. 
 

Eszközsor 
A SPACE-t megnyomva a 3D ablakon, vagy a bal-, vagy jobb egérgombot nyomvatartva fél 
másodpercnél tovább egy eszközsor nyílik meg. Ez 6 menüpontot foglal magába két sorba 
rendezve, mindegyikük menüket, vagy almenüket nyitnak meg. 
 
Három közülük a 3D ablak fejlécének menüiből is előhozhatók. Az „Add”-dal egy új 
objektumot rakhatunk a képre, az „Edit” (szerkesztés) és „Transform” menükkel pedig az 
összes olyan műveletet láthatjuk, ami elvégezhető a kijelölt objektumon (11. kép). 
 



 
11. kép: Az eszközsor. 
 

Képernyők 
 
A Blender ablakainak rugalmassága lehetővé teszi a környezetek testre szabott munkáját a 
különböző feladatokra, mint a modellezés, animálás és scriptelés. Gyakran hasznos váltani a 
különböző környezetekben ugyanazokban a fájlokban. Ez több képernyő létrehozásával 
lehetséges: ezek az Ablakrendszer és Ablaktípusok fejezetekben vannak leírva. Tehár ha 
módosítasz valamit az egyik ablakban, az a többire nem lesz hatással. De a jelenet, amin 
dolgozol, mindenhol ugyanaz marad. 
 
A Blenderben három különböző ablak van, ezek az „SRC” menü gomboknál érhetőek el a 
fejlécen ahogy azt a 12. kép is mutatja. Hogy az abc-ben a következő ablakra válts, nyomd 
meg a CTRL-JOBBRA GOMB kombinációt; visszafelé pedig a CTRL-BALRA GOMB 
működik. 
 

 
12. kép: Ablak és Jelenet választók 



 

Jelenetek 
 
Lehetséges egy Blender fájlban több jelenetet tárolni. A jelenetek használhatják egy másiknak 
az objektumait, vagy teljesen el is különülhetnek. Ezeket az „SCE” menü gombnál 
választhatod ki (12. kép). 
 
Amikor egy új jelenetet kreálsz, négy opció közül választhatsz a tartalmukat illetően: 

• Empty (üres) – Egy üres jelenetet hoz létre. 
• Link Objects (Objektumok linkelése) – Egy új jelenetet hoz létre, ami az előzőleg 

kiválasztott jelenet tartalmát foglalja magában. 
• Link ObData (Objektum adatok linkelése) – Egy új jelenetet hoz létre, ami az előzőleg 

kiválasztotton alapszik, ugyanazokhot a tárgyakhoz, anyagokhoz, stb. linkelve. Ez azt 
jelenti, hogy módosíthatod az objektumok pozícióját és egyéb tulajdonságait, de a 
módosítások hatással lesznek a másik jelenetek tárgyaira, anyagaira, hacsak nem 
készítesz manuális egyfelhasználós másolatokat. 

• Full Copy (Teljes másolat) – Az eredetileg kijelölt jelenet egy teljes független 
másolatát állítja elő. 



Navigálás 3D-s térben 
A 2.31-es verzióhoz igazodva 
 
A Blender biztosítja a három dimenziós térben való munkát, de a monitorunk csak két 
dimenziós. Hogy képes legyél három dimenzióban dolgozni, képesnek kell lenned a 
nézőpontodat változtatni, hogy a jelenet látási irányát. Ez itt mind lehetséges. 
 
Habár leírjuk a 3D ablakokat, a legtöbb nem 3D-s ablak használja a megfelelő funkciókat, 
például lehetséges eltolni és közelíteni a gomb ablakra és panelekre. 
 

A nézési irány (forgatás) 
 
A Blender három alapértelmezett nézési irányt biztosít: oldal-, elöl- és felölnézet. A program 
jobbkezes koordináta rendszert használ, felfelé mutató Z tengellyel, így az oldalnézetben az X 
tengelyen nézel végig negatív irányba, elölnézetben az Y tengelyen, felülnézetben pedig a Z 
tengelyen. Ezeket a „View” menüben választhatod ki (13. kép), vagy a numerikus 
billentyűzeten a 3-as (oldalnézet), 1-es (elölnézet), vagy 7-es (felülnézet) megnyomásával. 
 

Gyorsbillentyűk 
Figyelj arra, hogy a gyorsbillentyűk a fókuszált ablakon fejtik ki a hatásukat, ezért 
nem feledd az egeret arra a területre húzni (ezzel fókuszálva), amelyiken dolgozni 
szeretnél. 

 

 
13. kép. A 3D ablak „View” menüje. 
 



Ezektől az alapértelmezett irányoktól eltérően olyan szögbe forgathatsz, amilyenbe csak 
akarsz. Tartsd nyomva a középső egérgombot nyomva a 3D ablakon: ha az ablak közepéről 
mozgatod jobbra, balra, fel, vagy le az egeret, akkor a középpont körül fog mozogni a tér. Ha 
pedig a szélénél kezded, és nem mozgatod az egeret a középpont felé, akkor a tengely körül 
foroghatsz. Játssz ezzel egy kicsit, amíg rá nem érzel. 
 
A nézőpontot konkrét értékekkel is elforgathatod, ehhez használd a 8-as és 2-es gombokat a 
numerikus billentyűzeten, ezek a függőleges egérmozgással egyenlők, vagy a 4-es és 6-os 
gombokat, amik a vízszintes mozgatást helyettesítik. 
 

A nézet eltolása és közelítése 
 
A nézet elfordításához tartsd nyomva a SHIFT gombot és húzd a középső egérgombot a 3D 
ablakon. Konkrét értékekkel való eltoláshoz használd a CTRL-NUM8, CTRL-NUM2, 
CTRL-NUM4, CTRL-NUM6 kombinációkat, mint a forgatásnál. 
 
A CTRL nyomva tartása mellett a középső egérgombot húzva zoomolhatsz. A numerikus 
billentyűzeteken a + és – gombok is jók erre. 
 

Egérgörgő 
Ha görgős egered van, akkor használhatod a + és – gombok helyett az összes 
műveletben, amik tartalmazzák ezt a két gombot. 
 
Ha eltévedtél… 
Ha eltévedtél a 3D-s térben – ami nem ritka –, két gyorsbillentyű segít ki: a HOME 
úgy változtatja a nézetet, hogy az összes objektum a látóteredben legyen (Vew-
>Frame all), míg a NUM. a kijelölt tárgyra közelít (View->Frame Selected). 

 

Perspektivikus és axonometrikus ábrázolás 
 
Minden 3D ablak két különböző ábrázolás típust tartalmaz. Ezek a 14. képen vannak 
demonstrálva: baloldalt az axonometrikus, jobboldalt pedig a perspektivikus nézetet látod. 
 

 
14. kép: Axonometrikus (bal) és perspektivikus (jobb) ábrázolás. 
 



A szemünk perspektivikus nézetet biztosít, mivel a távolabbi dolgok kisebbnek tűnnek. Az 
axonomertikus egy kicsit furcsának tűnhet elsőre, mert a tárgyak megtartják a méretüket a 
távolságuk ellenére: ez olyan, mintha egy dolgot hihetetlen nagy távolságból néznénk. 
Azonban ez nagyon hasznos is lehet, (mellesleg ez az alapértelmezett a Blenderben és más 3D 
alkalmazásokban) mert általuk „technikaibb” bepillantást nyerhetünk a jelenetbe, könnyebbé 
téve az arányok megbírálását. 
 

Perspektíva és axonometria 
A perspektíva geometriailag eképp van felépítve: van egy 3D tér és te egy megfigyelő 
vagy az O pontban. A 2D-s perspektivikus jelenet egy lapból áll, amire rajzolunk az O 
ponttal szemben, merőlegesen a nézési irányra. Minden P ponthoz a térben egy vonalat 
húzunk az O-ból. Az S metszéspont a vonal és a lap között a pont perspektivikus 
kivetülése. Minden P pontot kivetítve kapjuk meg a perspektivikus nézetet. 
 
Az axonometriánál is van nézési irány, de nem egy O pont. A vonalat úgy húzzuk a P 
ponton keresztül, hogy az párhuzamos a nézési iránnyal. Minden P pontot így 
kivetítve, megkapjuk az axonometrikus vetületet. 
 

Váltogatni a két nézet között a „View->Orthographic”, vagy „View->Perspective” 
menüpontokkal lehet (13. kép a nézési irány (forgatás) c. részben). A numerikus billentyűzet 
5-ös gombja is vált. 
 

A kamera vetülete 
Jegyezd meg, hogy ha a képen változtatod a két módot, az nem lesz hatással a 
renderelt képre. Alapértelmezetten a perspektivikus működik. Ha axonometrikus 
renderelésre van szükséged, válaszd az „Ortho” gombot a szerkesztő gomboknál (F9) 
a kamera panelen. 
 

A „View->Camera” menüpont vált kamera nézetre, vagy a numerikus billentyűzet 0-s 
gombja. A renderelt kép úgy fog kinézni, ahogy itt látod (15. kép). A végeredmény azt fogja 
tartalmazni, ami a külső szaggatott vonalon belül esik. Közelíteni itt is lehet, de a nézőpont 
megváltoztatásához a kamerát kell mozgatni, vagy forgatni. 
 

 
15. kép: A kameranézet demonstrációja. 



 

Rajzolási mód 
 
A számítógéped sebességétől, a kép összetettségétől és a munkád típusától függően, amin épp 
dolgozol, több rajzolási mód közül választhatsz: 
 

• Textured – mindent olyan pontosan próbál megrajzolni, amennyire csak lehetséges, de 
ez még mindig nem a renderelés minősége. Fontos tudni, hogy ha nincs lámpa a 
képen, minden fekete lesz. 

• Shaded (árnyékolt) – Megrajzolja a szilárd testeket beleértve a fényekkel kapcsolatos 
számításokat. 

• Solid (tömör) – A felületek tömören vannak ábrázolva, de működik fények nélkül is 
• Wireframe (rácsozat) – A tárgyak csak azokat a vonalakat tartalmazza, amik 

felismerhetővé teszik. Ez az alapértelmezett rajzolási mód. 
• Bounding box (körülvevő doboz) – A tárgyak nincsenek teljesen megrajzolva; csak 

téglatestek láthatók, amik méretükben és alakjukban ráillenek a tárgyra. 
 
Ezek közül a 16. képen látható menüben választhatsz a fejlécen, vagy a „Z” billentyű vált a 
rácsozat és a tömör mód között, a SHIFT-Z pedig a rácsozat és árnyékolt között vált. 
 

 
16. kép: A 3D ablak rajzolás mód gombjai. 
 

A helyi nézet 
 
Amikor helyi nézetben vagy, csak a kijelölt tárgyak lesznek láthatóak, ez könnyebbé teszi az 
összetett képek szerkesztését. Hogy ebbe a nézetbe juss, válaszd ki azokat az objektumokat, 
amelyikeket látni akarod (lásd az objektumok kijelölése részt az objektum mód című 
fejezetből) és használd a „View->Global Local” menüpontot. Visszafelé ugyanitt a „Global 
View” menüpont működik. A numerikus billentyűzet „/” gombja is ez a két nézet között vált. 
 

A rétegrendszer 
 
A 3D képek megtévesztése exponenciálisan nő az összetettséggel arányosan. Hogy ezt 
ellenőrzés alatt tudjuk tartani, a tárgyakat rétegekbe csoportosíthatjuk úgy, hogy csak azok a 
rétegek látszanak, amiket te kijelölsz. A 3D rétegek különböznek a 2D-s alkalmazásokban 
megszokottól: nincsenek kihatással a rajzolási sorrendre és (néhány speciális funkciót 
leszámítva) csak a jobb átláthatóságot biztosítják. 
 



A Blenderben 20 réteg áll rendelkezésünkre; a kis felirat nélküli gombok révén választhatók 
(17. kép). Egy réteg kiválasztásához kattints a megfelelő gombra a bal egérgombbal. Ha 
egynél többet szeretnél kijelölni, akkor tartsd nyomva a SHIFT-et is. 
 

 
17. kép: A 3D ablak réteg gombjai. 
 
Egy réteget a billentyűzeten keresztül is kiválaszthatsz, a 0-túl 9-es gombig (a billentyűzet fő 
részén) az 1-től 10-es rétegig, a 11-től a 20-as gombig pedig az ALT+SZÁM használható 
(alsó gombsor a fejlécen). A SHIFT ezeknél is működik. 
 
Alapértelmezetten a lakat ikon is be van kapcsolva a gomboktól jobbra; ez azt jelenti, hogy a 
változtatások az összes 3D ablakra vonatkoznak. Ha egy réteget egy ablakban szeretnél csak 
alkalmazni, kapcsold ki a lakatot. 
 
A tárgyakat az „M” billentyűvel helyezheted el a rétegeken, válaszd ki, hogy melyik rétegre 
akarod helyezni és nyomd meg az „Ok” gombot. 



Alapvető funkciók 
A 2.31-es verzió szerint 
 

Fájlok megnyitása 
A Blender a .blend formátumot használja majdnem minden elmentésére: tárgyak, képek, 
textúrák és az összes felületi beállítás. 
 
Hogy megnyiss egy Blender fájlt, nyomd meg az F1-t. A fókuszált ablak ideiglenesen 
átváltozik fájl kijelölő ablakká, ahogy azt a 18. képen látod. A bal oldali görgetősávot a bal 
egérgombbal kell húznod a lapozáshoz. A fájl betöltéséhez válaszd ki azt a bal egérgombbal 
és nyomj ENTER billentyűt, vagy csak egyszerűen kattints a középső egérgombbal. 
 

 
18. kép: Fájl kijelölő ablak - megnyitás. 
 
A felső szövegdoboz mutatja a jelenlegi könyvtárútvonalat, az alsó pedig a kijelölt fájl nevét 
tartalmazza. A „P” billentyű a szülőkönyvtárba, azaz egyel visszalép. Windows operációs 
rendszerben ez utóbbi tartalmazza a meghajtókat is (C:, D:, stb.). 
 

A Blender elvárja, hogy tudd, mit akarsz csinálni! Amikor megnyitsz egy fájlt, nem 
kérdezi meg, hogy akarod-e menteni a munkát, amin épp dolgoztál: azt, hogy 
megnyitsz egy fájlt, az egyben jóváhagyás is arra, hogy nem véletlenül tetted. Mindig 
bizonyosodj meg róla, hogy mentesz! 
 



Fájlok mentése 
 
Menteni fájlokat ugyanolyan, mint megnyitni: amikor megnyomod az F2-t, a fókuszált ablak 
fájl kijelölő ablakká változik ideiglenesen, mint a 19. képen. Az alsó szövegdobozra kattintva 
beírhatod a fájl nevét. Ha a .blend kiterjesztés nincs a végén, akkor az automatikusan 
hozzáadódik. Ha kész, nyomj ENTER-t a fájl kiírásához. Ma már létezik egy fájl ugyanilyen 
néven, akkor megerősítést kér, hogy felül írod-e. 
 

 
 
19. kép: Fájl választó ablak - mentés. 
 
A mentő dialógusablaknak van egy hasznos kis tulajdonsága: a numerikus billentyűzet „+”, 
vagy „-„ gombjával növelheted, vagy csökkentheted a fájl neve utáni számot. De egyszerűen 
fölül is írhatod a már megnyitott munkádat, ezzel kihagyható a dialógusablak. Ehhez az F2 
helyett használd a CTRL-W billentyűkombinációt. 
 

Renderelés 
(Nagyon sajnálom, hogy ezt a szót kell használnom, de igazából nem találtam ennek a szónak 
a magyar megfelelőjét. Szó szerint átfordítást, ábrázolást jelent. Ez az a folyamat, melynek 
során megszületik a végleges kép. A fordító) 
 
Ez a rész csak egy gyors áttekintést ad erről a procedúráról. A renderelés c. fejezetben 
részletesebben is használhatsz erről a műveletről. 
 
A renderelési beállításokat a „Scene” gomb alatt találod, azon is belül a „Rendering” gombot 
kell megnyomni (20. kép), ami így néz ki: , vagy az F10-zel érheted el. 



 

 
20. kép: Renderelési beállítások. 
 
Most minket csak a „Format” panel érdekel. Itt vannak a méretet (vízszintes és függőleges 
képpontok számában megadva) és a fájlformátumot leíró tulajdonságok. A méretet a „SizeX” 
és „SizeY” gombokkal állíthatod. A lenti lenyitható menüben nyílik meg az összes elérhető 
kép és animáció formátum. Állóképhez válasszuk pl. a Jpeg típust. 
 
Most, hogy kész vannak a beállítások, a renderelés elindul a „RENDER” gombra kattintva, 
vagy az F12-vel. A kép összetettségétől függően ez pár másodperctől néhány percbe telhet. A 
folyamat egy külön ablakban válik láthatóvá. Ha egy animációról van szó, akkor csak a 
jelenlegi képkocka lesz renderelve. Az egész animáció elkészítéséhez lásd az Animációk 
renderelése résza a Renderelés c. fejezetben. 
 
Ha az új ablakban nem látsz semmit, akkor ellenőrizni kell, hogy megfelelően van-e felépítve. 
Vannak lámpák? A kamera jól van beállítva? Minden réteg látható, amit renderelni akarsz? 
 

A renderelt kép nincs automatikusan elmentve a gépre. Ha elégedett vagy a 
végeredménnyel, akkor az F3 gombot kell használni az elmentő dialógusablak 
megnyitásához. A működése a Fájlok mentése részben van kifejtve. A kép olyan 
formátumban lesz elmentve, amilyet a kijelzőgomboknál kiválasztottál. 
 
Kiterjesztések 
A Blender nem írja a fájlhoz automatikusan a kiterjesztést! Ha szükséged van rá, saját 
kezűleg kell beírnod. 
 

Felhasználó környezeti beállítások és témák 
 
A Blenderben van néhány funkció, ami nincs elmentve a fájlokkal, hanem csak a felhasználó 
saját beállításait tartalmazza. Ezek elsősorban csak a felhasználói felület kezelését és 
rendszert beállító dolgok: az egér, betűtípusok és nyelvek. 
 
Mivel csak nagyon ritkán használjuk ezeket, el vannak rejtve a főmenü mögött. Úgy teheted 
őket láthatóvá, hogy a főmenü szegélyét lehúzod (általában a képernyő legfelső szegélyén). A 
beállítások hét kategóriába vannak osztva (21. kép). 
 

 
21. kép: Felhasználói felület beállítások. 
 



Mivel a legtöbb gomb magától értetődő, vagy hasznos taanácsokat adnak magukról, hogyha 
rajtuk hagyod az egeret, nem írjuk le őket részletesen. Helyette csak egy gyors áttekintést 
adunk: 
 
Nézet & Irányítás 

Tartalmazza, hogy a felület hogy reagáljon a bevitelekre, mint például hogy mivel 
forgassa a 3D teret. Itt állíthatod be a 3 gombos egér szimulációját, hogyha csak 2 
gombos egered van. A középső egérgombot egyébként az ALT-BAL EGÉRGOMB 
helyettesíti. 

 
Szerkesztői módszerek 

Itt pontosíthatod az egyes szerkesztői elemek részleteit, pl. a duplázást. 
 
Nyelv & Betűtípusok 

Választhatsz a munkafelülethez betűtípusokat és az elérhető nyelvek közül 
választhatsz. 
 

Témák 
A 2.30-as verziótól fogva felhasználói témákat is definiál, amibe például a felület 
színe is benne van. Készíthetsz és alkalmazhatsz témákat innen. 
 

Automatikus mentés 
Beállíthatod az automatikus mentést arra az esetre, ha elrontanál valamit. Ezek a fájlok 
Fájlnév.blend1, Fájlnéf.blend2, stb. néven futnak. 
 

Rendszer és OpenGL 
Ezekkel csak akkor kell foglalkozni, hogyha problémákat tapasztalsz a grafikával, 
vagy a hanggal, vagy hogy ha nincs numerikus rész a billentyűzeten és szimulálni 
szeretnéd (laptopoknak). Továbbá itt beállíthatod a fényviszonyokat. 
 

Fájlok elérési útjai 
Itt adhatod meg az alapértelmezett elérési utat a megnyitás dialógusablakhoz. 
 

Alapértelmezett kép beállítása 
 
Nem tetszik az alapértelmezett Blender ablak beállítás, vagy egyedi beállításokat akarsz 
végezni mindegy egyes projektnél, amit elkezdesz, vagy el akarod menteni a témádat? Semmi 
gond. Bármit beállíthatsz alapértelmezettnek a Blender elindulására. A CTRL-U 
kombinációval elmentheted alapértelmezettként a képet, amin épp dolgozol. Ekkor a fájl 
B.blend-ként lesz elmentve a kezdőkönyvtárban. 
 
Ezt bármikor visszaállíthatod a CTRL-X kombinációval. De ne felejtsd el elmenteni előbb a 
munkádat! 



Objektum mód 
Írta: Martin Kleppmann 
 
A Blender képének geometriája egy, vagy több objektumból áll: lámpák, görbék, felületek, 
kamerák, tárgyak, az alap objektumok pedig az alap objektumok c. fejezetben vannak leírva, 
az alap tárgymodellezés részben. Minden objektum mozgatható, forgatható és átméretezhető 
objektum módban. Részletesebb munkákhoz használhatod a szerkesztő módot (lásd a 
szerkesztő mód részt az alap tárgymodellezés fejezetben). 
 
Amint egy objektumot adsz a SPACE->Add menüvel, a Blender átvált szerkesztő módba. A 
TAB gombbal visszaválthatsz objektum módba. Erre a tárgy rácsozata (ha van egyáltalán 
neki) rózsaszínre vált, ami azt jelenti, hogy az objektum ki van jelölve és aktív. 
 

Objektumok kiválasztása 
A Blender 2.31-es verziója szerint 
 
Egy dolgot a bal egérgombbal választhatsz ki. Egyszerre több tárgyat is kijelölhetsz, ha a 
kattintás közben nyomva tartod a SHIFT gombot. Általánosan a legutolsóként kijelölt tárgy 
lesz az aktív: ez világos rózsaszínként jelenik meg, a többi pedig lila lesz. Hogy melyik az 
aktív tárgy, nagyon fontos különböző okokból, például a hozzárendeléseknél. 
 
A „visszajelöléshez” kattints a jobb gombbal, ha több tárgy is ki volt  jelölve, akkor a SHIFT 
nyomva tartásával közülük csak az az egy nem lesz kijelölve. Az „A” billentyűvel a kép 
összes objektumát kijelölheted (ha egy sincs kijelölve), vagy visszajelölheted az összeset (ha 
egy, vagy több már ki van jelölve). 
 
A „B” billentyű aktiválja a határolt kijelölést. Ezt akkor kell használni, hogyha a tárgyak egy 
csoportját akarod kijelölni egy téglalappal, amit a bal egérgombbal rajzolsz. Minden tárgy ki 
lesz jelölve, ami érinti a téglalapot. 
 

A határolt kijelölés hozzáad az előzőleg kijelöltekhez, így ha csak egy dolgot szeretnél 
kijelölni, az „A” gombbal jelölj vissza mindent először. A középső egérgombot itt is 
használhatod, hogy a téglalapon belüli tárgyakat visszajelöld még a művelet közben. 



Objektumok mozgatása 
A Blender 2.31-es verziója szerint 
 
A „G” billentyűvel aktiválhatod a Grab módot, amivel a tárgyak egy csoportját mozgathatod 
el. Az erre kijelölt tárgyak rácshálója ekkor fehérre változik és az egérrel tolhatóak el 
(egérgomb kattintása nélkül). Ha már jóvá akarod hagyni a pozícióját, kattints a bal 
egérgombbal, vagy nyomd meg az ENTER billentyűt; a művelet elhalasztásához kattints a 
jobb egérgombbal, vagy nyomd meg az ESC billentyűt. A 3D ablak fejléce kijelzi a mozgatás 
távolságát. 
 
Ha a koordináta rendszer egy tengelyén akarod elmozgatni a dolgokat, akkor nyomd meg a 
„G” gombot, a tárgyat mozgasd durván a tengely mentén és nyomd meg a középső 
egérgombot. A másodszori kattintással megszűnik ez a mód. A 2.3-as verziótól kezdve a 
mozgatást már egy konkrét tengelyre is határolhatod az „X”, „Y” és „Z” billentyűk 
megnyomásával. Ha másodszorra nyomod meg ezeket a billentyűket, akkor a mozgatás a 
tárgy lokális koordinátarendszerének egy tengelyére korlátozódik. A harmadik megnyomással 
megszűnik ez a mód. 
 
Ha már beléptél ebbe a mozgató módba, akkor egy konkrét távolsággal is eltolhatod a tárgyat 
egyszerűen egy szám beütésével. Ezzel megadhatod az első koordinátát a 3D ablak 
fejlécében. A koordinátát megváltoztathatod a TAB gombbal (objektum mód), használd az 
„N” billentyűt a numerikus beviteli mód panelének megnyitásához, ezt ENTER-rel 
véglegesítheted és ESC-tel léphetsz ki. A BACKSPACE visszaállítja az eredeti értékeket. 
Jegyezd meg, hogy a „.” (pont) használható a tizedes jegyek megadására. 
 
Ha nyomva tartod a CTRL-t, a „snap” módot aktiválod, ami arra jó, hogy a tárgy egy egész 
számmal, egy egységgel (a koordináta rendszer rácshálózatán) fog lépni. Ez addig tart, amíg 
fel nem engeded a CTRL-t, úgyhogy mielőtt elhelyezed a tárgyat, bizonyosodj meg róla, 
hogy a megfelelő helyen van. 
 
Az ALT-G kombinációval visszahelyezheted a tárgyakat az eredeti helyükre. 
 

Ha nagyon finom mozgatásokra van szükséged, használd a SHIFT gombot mozgatás 
közben. Ez arra jó, hogy a nagy egérmozgás hatására a tárgy csak egy kicsit fog 
megmozdulni. 
 
A Blender kézmozdulat rendszere 
A mozgató módba úgy is beléphetsz, hogy egy egyenes vonalat rajzolsz a bal 
egérgombbal. 



Objektumok forgatása 
A Blender 2.31-es verziója szerint 
 
A forgató módba való belépéshez nyomd meg az „R” billentyűt. Ahogy a mozgatásnál, itt is 
az egérrel forgatsz, a bal gombbal, vagy az ENTER-rel véglegesítheted a műveletet és a jobb 
gombbal, vagy az ESC-tel léphetsz ki 
 
3D térben a forgatás egy tengely körül történik és számos módja van annak, hogy 
meghatározzuk azt a tengelyt. A Blender egy tengely egy iránnyal és egy rajta levő ponttal 
határoz meg, ami áthalad azon. Például alapértelmezetten a tengely merőleges a nézetedre. 
 
Ha a képet elölről, oldalról, vagy felülről nézed, a forgató tengely párhuzamos lesz a globális 
koordinátarendszer egy tengelyével. Ha egy szögből nézed, a forgató tengely is ugyanabban a 
szögben fog változni, ami egy kicsit szokatlan forgatása lesz a tárgynak. Ebben az esetben is 
elvárható, hogy a program mégis a globális koordinátarendszer tengelyeit használja. A 
forgatás közben ezt a középső egérgombbal válthatod, ezt a fejlécben is jelezni fogja a 
program. 
 
Vagy pedig te is kiválaszthatod a tengelyt az „X”, „Y” és „Z” gombokkal, hogy a forgatást 
csak arra korlátozd. Ha pedig kétszer nyomod meg valamelyiket, akkor visszavált az eredeti 
állapotba, vagyis megint a tárgy lokális tengelyét használja mérvadónak. Az eltolásnál a 
harmadik nyomás visszavonja ezt a megszorítást. 
 
Ahogy az eltolásoknál, itt is lehetséges megadni egy konkrét számmal a forgatás mértékét. 
 
A forgatás tengelyének egy pontját kiválaszthatod a lent látható menüponttal a 3D ablak 
fejlécén (1. kép). 
 

 
1. kép: A forgatási pont kiválasztása. 
 

• Bounding Boksz Center – A tengely áthalad a kijelölt tárgy közepén. (Ha csak egy 
tárgy van kijelölve, a pont a tárgy közepén lesz, ami nem feltétlenül a geometriai 
középpont. Az 1. képen ez a legjobboldalibb él közepén van, amit egy lila pont jelöl. 
Bővebben erről a pontról az „Alap tárgy modellezés” fejezet „Szerkesztő mód” 
részében olvashatsz.) 



• Median Point – A kijelölés középpontján halad át a tengely. Ennek a különbségnek 
csak a szerkesztő módban van jelentősége. A középpont itt az összes kijelölt pont 
közepét jelenti. 

• 3D Cursor – A tengely áthalad a 3D kurzoron. Ezt a kurzort akárhová helyezheted a 
forgatás előtt. 

• Individual Object Centers – Minden egyes tárgy saját forgató tengelyt kaphat. 
Mindegyik kölcsönösen áthalad az összes tárgy középpontján. Ha csak egy tárgyat 
jelölsz ki, akkor ugyanazt a hatást éred el, mint az első gombbal. 

 
Ha csak most kezded használni ezt a forgatás funkciót, ne törődj túl sokat a fenti részletekkel. 
Csak nézd át a Blender eszközeit és majd ráérzel, hogy hogyan kell dolgozni velük. 
 
A CTRL-t nyomva tartva „snap” módba lépsz. Ebben a módban 5 fokonként forognak a 
testek. A SHIFT-tel pedig lassú forgatást érsz el. A kijelölt tárgyak eredeti állapota 
visszaállítható az ALT-R kombinációval. 

 
A Blender kézmozdulat rendszere 
Forgató módba léphetsz úgy is, ha egy kört rajzolsz a bal egérgombbal. 



Objektumok átméretezése, tükrözése 
A Blender 2.31-es verziója szerint. 
 
Egy tárgy méretének megváltoztatásához nyomd meg az „S” billentyűt. Ahogy az eltolásnál 
és a forgatásnál, itt is az egeret kell használnod, a bal egérgombbal véglegesítheted a 
műveletet, vagy az ENTER-rel és a művelet közbeni visszavonást a jobb egérgombbal, vagy 
az ESC billentyűvel érhetsz el. 
 
A 3D-ben való átméretezéshez szükség van egy középpontra. Ezt ugyanazokkal a gombokkal 
határozod meg, mit a forgatásnál (1. kép az „Objektumok forgatása” részben). Ha a tárgy 
méretét növeled, akkor annak az összes pontja távolodni fog a középponttól; csökkentéskor 
pedig a pontok közelednek. 
 
Alapértelmezetten a kijelölt tárgyak egyenletesen méreteződnek át minden irányba. Az 
arányok átállításához (tárgyak hosszabbítása, bővítése, stb.), az átméretezés irányát egy 
globális koordinátarendszerbeli tengelyhez kell rendelni, mint ahogy azt a mozgatásnál is 
tetted. Ehhez egy kicsit mozgasd az egeret abba az irányba, amerre nagyítani akarsz és nyomd 
meg a középső egérgombot. Ha vissza akarsz térni az alapértelmezett módba, nyomd meg 
megint a középső egérgombot. Az átméretezés mértékét a 3D ablak fejlécében is látod. 
 
Itt is a CTRL „snap” módba kapcsol, ami 0.1 lépésenként méretez át. A SHIFT ugyanúgy 
lassú mozgást eredményez. Az ALT-S kombináció pedig visszaállítja az eredeti pozíciót. 
 
A tárgyak tükrözése az átméretezés egy külön funkciója. A tükrözés nem más, mint az negatív 
faktorba való nagyítás egy irányba. Az X, vagy Y irányba tükrözéshez nyomd megy az „S” 
billentyűt és az „N”-t, hogy egy számot tudj beírni. Válaszd ki a koordinátákat és írj be „-1”-
et. 
 

A Blender kézmozdulat rendszere 
Az árméretező módba léphetsz, ha egy „V” alakzatot rajzolsz a bal egérgombbal. 

 



Tulajdonságok transzformálása panel 

A Blender 2.31-es verziója szerint 
 
Mondhatod, hogy a pozíciót, forgatást, vagy átméretezés számmal akarod megadni, 
Egyszerűen csak egy értéket megadva. Ehhez válaszd ki a tárgyat, amelyiket szerkeszteni 
szeretnéd és nyomd meg az „N” billentyűt. Erre meg fog jelenni a „Transform Properties” 
panel (2. kép). A SHIFT-BAL EGÉRGOMB kombinációval beírhatsz egy értéket, aztán 
nyomd meg az „OK” gombot a véglegesítéshez, vagy kattints az ablakon kívülre az egérrel a 
kilépéshez. 
 

 
2. kép. A szám dialógus ablak 
 
A panel továbbá tartalmazza az Objektum nevét az „OB” gombnál. Ezt is innen 
szerkeszthated. 



Duplázás 

A Blender 2.31-es verziója szerint 
 
Egy tárgy duplázásához használ a SHIFT-D kombinációt, így egy ugyanolyan másolat jön 
létre a kijelölt tárgyból. A másolat ugyanabban a pozícióban van és mozgatás módban. 
 
Ez egy új objektum, kivéve, ha megoszt valamilyen anyagot, textúrát és IPO-t az eredetivel. 
Ezek a tulajdonságok mind a két másolathoz tartoznak, így ha megváltoztatod az egyiknek az 
anyagáz, akkor a másik is változni fog. (Külön anyagot is adhatsz a kettőnek, de ez az 
anyagok c. fejezetben vannak leírva). 
 
Linkelt másolatot is készíthetsz az igazi másolat helyett az ALT-D megnyomásával. Ez egy új 
objektumot hoz létre, aminek az összes adata az eredetihez kapcsolódik. Ha az egyiket 
módosítod szerkesztő módban, az összes másolat változni fog. 



Társítás (csoportosítás) 

A Blender 2.31-es verziója szerint 
 
Ahhoz, hogy a tárgyakat csoportokba oszd, szükség van egyre, ami a többi szülője lesz. Ehhez 
jelölj ki legalább két tárgyat és nyomj CTRL-P-t, majd a „Make Parent?” (szülő készítése) 
menüponttal véglegesítsd. Az aktív tárgy lesz a többi szülője. Az összes gyerek középpontja 
most össze lesz kötve a szülő középpontjával egy szaggatott vonallal. Ebben a pontban ha a 
szülőt mozgatod, forgatod, vagy átméretezed, a gyerekek is ugyanazt fogják tenni. 
 
A csoportosítás sok fejlett alkalmazásnál nagyon fontos eszköz, ahogy azt majd a későbbi 
fejezetekben is látjuk majd. 
 
Nyomd meg a SHIFT-G kombinációt, hogy előjöjjön a csoport kiválasztó menü (3. kép). 
Ezeket tartalmazza: 
 

• Children (Gyerekek) – Az aktív tárgy összes gyerekét kijelöli és a gyerekek gyerekét 
az utolsó generációig. 

• Immediate Children (Közvetlen gyerek) – Kijelöli az aktív tárgy gyerekét, de tovább 
nem halad. 

• Parent (Szülő) – Az aktív tárgy gyerekét jelöli ki. 
• Objects on shared layers (Tárgyak a megosztott rétegeken) – Ennek igazából semmi 

köze nincs a szülőkhöz. Ez az összes tárgyat kijelöli az aktív tárgy rétege(i)n. 
 

 
3. kép: Csoport kijelölés. 
 
Mozgasd a gyereket a szülőhöz az eredet eltörlésével (jelöld ki és ALT-O). 
 
A szülői kapcsolatot az ALT-P kombinációval érvénytelenítheted (4. kép): 
 

• Clear parent (Szülő eltörlése) – Felszabadítja a gyereket és visszaállítja az eredeti 
helyet, forgatást és méretet. 

• Clear parent … and keep transform (Szülő eltörlése és a transzformáció megtartása) – 
Felszabadítja a gyerekeket és megtartja a helyet, forgatást és méretet, amit a szülő 
adott neki. 

• Clear parent inverse (Szülő törlése fordítva) – elhelyezi a gyerekeket tekintettel a 
szülőre, mintha az globális vonatkozásban lenne elhelyezve. Ez eltörli a szülő 
transzformációját a gyerektől. 

 



 
4. kép: Gyerekek felszabadítása. 



Nyomon követés 

A Blender 2.31-es verziója szerint 
 
Hogy egy tárgyat úgy forgass, hogy az arccal a másik felé nézzen, még ha az egyik tárgy el is 
mozdul, válassz ki legalább két objektumot és nyomj CTRL-T-t. Egy dialógus jelenik meg, 
ami megkérdezi, hogy ki választod-e a nyomon követést, vagy egy régebbi rendszert 
használsz erre. Az előbbi bővebben a „Karakter animáció” fejezet „Megszorítások” részében 
van leírva és ez a jobban kedvelt eljárás. 
 
Mi most itt tömören a régebbi rendszer vizsgáljuk meg, ehhez válaszd ki az „Old Tracking” 
pontot. Alapértelmezetten a nem aktív objektum(ok) fordul(nak) az aktív felé úgy, hogy a 
lokális y koordinátájuk a másik objektumra mutat. Természetesen ez nem következik be, 
hogyha őt magát elforgatjuk. Végezhetsz rendes nyomon követést is, ha eltörlöd a forgatását 
(ALT-R). 
 
A nyomon követő tárgy is úgy van beállítva, hogy a z tengely fölfelé mutasson. Ezt úgy 
változtathatod meg, hogy kijelölöd a tárgyat, és a gomb ablakban keresd meg az „Object 
context”-t ( , vagy F7) és a „Track” tengelyeknél válassz egyet és a felfelé mutatónak is 
az „Anim Setting” panelen. 
 

 
5. kép: A tárgy tengelyének beállítása. 
 
Ezt a követő módot meg is szüntetheted az ALT-T kombinációval. Ahogy a társításoknál is, 
itt is ki kell választani, hogy megmaradjanak-e a forgatások, vagy álljon vissza az eredeti 
pozíciójába. 



Más tevékenységek 
A Blender 2.31-es verziója szerint 
 
Törlés 
A kijelölt tárgyat az „X” billentyűvel, vagy a DEL gombbal törölheted. Az „X” használata a 
legtöbb embernek praktikusabb, mert könnyen elérhető a bal kézzel a billentyűzeten. 
 
Összekapcsolás 
A CTRL-J az összes kijelölt tárgyakat eggyé forrasztja össze. (Az objektumoknak 
ugyanolyan típusúaknak kell lenniük). Az így keletkező tárgynak a középpontja az előzőleg 
aktívé lesz. 
 
Kapcsolatok kijelölése 
A SHIFT-L kombináció minden olyan tárgyat kijelöl, ami kapcsolatban áll az aktívval. Ezek 
a kapcsolatok lehetnek: IPO, adat, anyag, vagy textúra (6. kép). 
 

 
6. kép: Kapcsolatok kijelölése 



Logikai operációk 
A Blender 2.31-es verziója szerint 

 
A logikai operációk egyéni műveletek, amik csak tárgyakon végezhetőek el (Mesh 
típusúakon). Mivel minden tárgyon működik, arra vannak, hogy zárt objektumokat hozzanak 
létre jól definiált külső és belső térrel. Így nagyon fontos, hogy következetesen definiáljunk 
minden egyes tárgyat, azaz minden tárgy felületének kifele kell mutatnia. Lásd az „Alap tárgy 
modellezés” c. fejezetet további információkért. 
 
A nyitott tárgyak esetében a belső tér matematikailag a kiterjedt felületek által definiált. 
Lehet, hogy úgy találod ezért, hogy váratlan határvonalú felöletek jönnek létre. 
 
A logikai operációk nincsenek hatással az eredeti operandusokra, hanem mindig egy teljesen 
új Blender tárgyat hoznak létre. 
 
A logikai operációkat két tárgyból hozzuk létre a „W” megnyomásával. Három fajtából 
választhatunk az előugró menüben: „Intersect” Metszet, „Union” Unió, „Difference” 
Különbség. 
 
A logikai műveletek számításba veszik az UV-textúrákat és az anyagokat is. 
 

 
7. kép: Beállítások logikai operációkhoz. 
 
A tárgy megfigyelése (7. kép) 

• Az „Intersect” (metszet) létrehoz egy olyan tárgyat, aminek a felszíne az eredeti két 
tárgy metszete. 

• Az „Union” (unió) létrehoz egy olyan tárgyat, aminek a felszíne a két tárgy összes 
felszíne. 

• A „Difference” (különbség) az egyetlen olyan operáció, amiben fontos a két tárgy 
kijelölésének a sorrendje. Az aktív tárgy (világos lila a „wireframe” (rácshálózat) 
nézetnél, ki lesz vonva a másikból. Ez egy olyan tárgyat eredményez, aminek a 
felszíne azon pontok halmazából áll, amelyek csak a nem aktív tárgy pontjai voltak. 

 
A 8. kép mutatja a három operáció eredményeit. 
 



 
8. kép: Tárgyak a metszet, unió és különbség eredményeként (föntről lefelé) 



 
A sokszögek száma nagyon nagy lehet az eredeti tárgyaktól függően. Továbbá ezek a 
sokszögek elég szegényes minőségűek is: ha nagyon hosszúak, vékonyak és kicsik. Ennek a 
problémának a megoldására próbáld ki a „Mesh Decimator”-t a szerkesztő gomboknál (F9). 
 
A keletkező test csúcsai a két eredeti test azonos pontjaira illeszkedik úgy, hogy egy másolat 
készül belőle. Ez jól jöhet néhány esetben, mert ez azt jelenti, hogy kijelölhetsz egy részt az 
eredeti objektumokon azzal, hogy kijelölsz egy pontot a másolaton és megnyomod az „L” 
billentyűt. Ez hasznos lehet, ha például anyagokat akarsz összehasonltani. 
 

Fontos 
A logikai operációk néha egy hibaüzenettel állnak le: „An internal error occurred – 
sorry” (Egy belső hiba történt – bocs). Ha ez történik, próbáld meg megmozdítani, 
vagy elforgatni egy nagyon kicsit a tárgyakat. 



Alap tárgy modellezés 
 
Tartalomjegyzék 
… 
 
A 3D kép elsődleges objektumai a „Mesh”-ek. Ebben a fejezetben felsoroljuk az ilyen alap 
tárgyakat és folytatjuk a legalapvetőbb műveletekkel, amiket el lehet rajtuk végezni. 
 

Alap tárgyak 
A Blender 2.31-es verziója szerint 
 
Ilyen alap objektumokat a SPACE billentyű „ADD->Mesh” menüpontja alatt, vagy a 
SHIFT-A kombináció segítségével lenyíló menüvel, vagy egyszerűen a bal egérgombbal a 
3D ablakra kattintva több, mint fél másodpercig adhatunk hozzá. A menüből pedig válaszd ki 
a tárgyat, amit létre szeretnél hozni. Lentebb mindegyiket leírjuk egyenként. Az 1. kép az 
összes lehetséges tárgyat mutatja. 
 

 
1. kép: Alap tárgyak. 
 
Lap 
Egy egyszerű lap négy csúcsot, négy élt és egy oldalt tartalmaz. Ez olyan, mint egy darab papr 
az asztalon; ez nem egy igazi három dimenziós tárgy, mert lapos én nincs vastagsága. 
 
Kocka 
Egy egyszerű kocka nyolc csúcsot, 12 élt és hat oldalt tartalmaz, valamint ez egy igari 
háromdimentiós tárgy. Dobókockát, dobozt, vagy ládát készíthetünk belőle. 



 
Kör 
Egy egyszerű kör n csúcsot tartalmaz. Ezeknek a csúcsoknak a száma az előugró kis ablakban 
álltható be. Minél több csúcsot állítunk be, annál simább lesz a kör kontúrja. Körből 
készíthetünk lemezeket, tányérokat, vagy bármilyen más kör alakú tárgyat. 
 
UVGömb 
Egy egyszerű UVGömb n szeletből és m körből áll. Ezek száma a készítéskor előugró 
ablakban állítható be. Minél nagyobb ezeknek a száma, annál simább lesz a test felülete. A 
szeletek olyanok, mint a föld észak-dél irályai, mintha az északi-sarkról a délibe haladnánk, a 
körök pedig mint a szélességi körök. Példák az UVGömb felhasználására a labdák, fejek, 
vagy egy nyaklánc gyöngyei. 
 

Megjegyzés 
Ha készítesz egy hat szeletes és hat körös gömböt, akkor egy olyan alakzatot kapsz, 
amit hogyha felülről nézel, egy hatszöget kapsz (hat szelet), öt körrel, plusz két ponttal 
a két “sarkköri” ponton. Így vagy egy körrel kevesebb lesz az elvártnál, vagy kettővel 
több, ha a sarkpontokat is körnek számolod, mint 0-ik fok. 
 

Ikogömb 
Ez az alakzat háromszögekből áll. A vágások száma a létrehozás után előugró kis ablakban 
állítható be; a szám növelésével simább alakzatot kapunk. Az ikogömb egyes szinten 
ikozaéder, a 20-as szinten pedig egyenlő oldalú háromszögek. Minden egyesz szintnöveléssel 
egy háromszög négy másikra osztódik egyre gömbsezűbb megjelenést eredményezve. 
 
Henger 
Egy egyszerű henger n csúcsból áll. A keresztmetszetben a csúcsok száma a létrehozás után 
előugró ablakban állítható be; Minél nagyobb ez a szám, annál simább lesz a keresztmetszeti 
kör felülete. Hengerből például kilincseket és botokat csinálhatunk. 
 
Cső 
Egy általános kúp n csúcsból áll. A csúcsok száma ebben az üreges kör keresztmetszetű 
tárgyban a létrehozás utáni előugró ablakban állítható be; Minél nagyobb a szám, annál 
simább lesz az alakzat felülete. Ilyen csőből készíthetönk tömlőket, vagy poharakat. (A 
henger és a cső közötti alapvető különbség az, hogy az előbbinek a két vége fedett.) 
 
Kúp 
Egy általános kúp n csúcsból áll. Ezek száma is az előugró ablakban állítható be. Minél 
nagyobb a szám, annál simább lesz a felülete. Készíthetünk belőlük tüskéket, vagy csúcsos 
sapkákat. 
 
Rács 
Egy általános rács n-szer m csúcsból áll. Ezek száma az előugró ablakokban állítható be; 
minál nagyobbak a számok, annál több csúcs lesz. Például tájképeket késézíthetünk ezzel. 
 
Majom 
Ez egy ajándék a régi NaN-től a közösségnek, ez egy programozó vicce, vagy egy “Húsvéti 
Tojás”. Egy majom fejét készíti el. A Majom neve Suzanne és ez a Blender kabalája. 



Szerkesztő mód 
A Blender 2.36-os verziója szerint 
 
Amikor geometriai objektumokkal dolgozol a Blenderben, két féle módot választhatsz: 
„Object Mode” (Objektum mód) és „Edit Mode” (Szerkesztő mód). Alpjában – ahogy ezt a 
korábbi részekben láttad – az objektum módban a műveletek a teljes tárgyra hatással vannak, 
a szerkesztő módban pedig a műveletek a tárgy geometriájára, nem pedig a globális 
tulajdonságokra hatnak, mint a mozgatás, vagy a forgatás. 
 
A Blenderben a két mód között a TAB gombbal válthatsz. A szerkesztő mód egy időben csak 
egy tárgyon dolgozik: az aktív tárgyon. A szerkesztő módon kívül a tárgyak a 3D ablakban 
(drótháló módban „wire frame”) lilák, amikor kijelölöd; különben feketék. Szerkesztő 
módban a tárgyak feketék, csak a csúcsok lilák (2. kép „Két piramis” Az egyik szerkesztő 
módban (bal), a másik objektum módban (jobb). A kijelölt csúcsok sárgára változnak (3. kép). 
Ennek a műveletnek megfeleltethető a szerkesztő gomboknál (F9) a „Mesh tools 1” (Tárgy 
eszközök 1) panelen a „draw faces” (oldalak rajzolása) és „draw edges” (élek rajzolása), 
megjelenítheted az oldalakat és éleket. 
 

 
2. kép: Két piramis az egyik szerkesztő módban (bal), a másik objektum módban (jobb). 
 

 
3. kép: Kocka kijelölt csúcsokkal (sárga). 
 
 



Struktúrák: csúcsok, élek és oldalak 
Az alap tárgyakban minden három alap struktúrából épül fel: Csúcsokból,Élekből és 
oldalakból. (Egyelőre nem beszélünk a görbékről, NURBS-ról). De nem kell csüggedni 
emiatt: még így is egy csomó lehetőség áll rendelkezésünkre, amik az eddigi modelljeinkből 
állnak. 
 
Csúcsok 
Egy csúcs elsődlegesen egy szimpla pont, vagy pozíció a 3D-s térben. Ez általában láthatatlan 
a rendereléskor és objektum módban. (Ezeket a csúcsokat nem téveszd össze a a tárgy 
középpontjával. Hasonlóan néz ki, de nagyobb és nem tudod kijelölni.) 
 
Új csúcsot a szerkeszőmódban a CTRL nyomvatarásával a bal egérgombbal való kattintással 
hozhatsz létre. Természetesen a képernyő két dimenziós, a Blender nem tudja meghatározni 
mind a három csúcsot egy egér-kattintásból, így az új csúcs a 3D kurzor mélységében lesz. 
Minden újabb csúcs egy éllel lesz összekötve az előző ponttal. 
 
Élek 
Egy él mindíg két pontot köt össze egy egyenes vonallal. Az élek a rácsok a rácshálózat 
nézetben. Általában ezek is láthatatlanok a renderelt képben. Az oldalak meghatározására 
használhatók. Élt két pont kijelölésével és az “F” billentyű megnyomásával csinálhatasz. 
 
Oldalak 
Az oldal a legmagasabb szintű struktúra a tesben. Egy tárgy felületének a meghatározására 
használhatók. Ezeket látod, amikor egy tárgyat renderelsz. Az oldalt három, vagy négy csúcs 
határoz meg, élekkel összekötve. A háromszögek midíg jól működnek, mert mindíg laposak 
és könnyű kiszámolni őket. 
 
Vigyázz, amikor a négy oldalú lapokat használod, mert belül egyszerűen két háromszögre van 
osztva. A négy oldalú lapok akkor működnek jól, ha a lap nagyon lapos (minden pontja egy 
képzeletbeli síkra illeszkedik) és konvex (minden szöge kisebb, vagy egyenlő 180 fokkal). Ez 
van a koca lapjaival is például. Ezért nem látsz a rácsmodell módban átlókat, mert minden 
négyzetlapot két háromszögre osztana fel. Azonban tudsz háromszöges oldalú kockát csinálni, 
csak az sokkal megtévesztőbb lenne szerkesztő módban. 
 
Egy három, vagy négy pont közötti területnek, amit élek határolnak, nem kell feltétlenül 
oldalnak lennie, csak akkor az a renderelt képen átlátszó, vagy nem létező lesz. De hogy 
közéjük oldalt csinálj, jelöld ki azt a három, vagy négy pontot és nyomd meg az “F” 
billentyűt. 
 
Csúcs, él és oldal módok 
 
Szerkesztő módban három különböző kijelölési mód van. 
 

1. Csúcs mód. Használd a CTRL-TAB kombinációt és válaszd ki a Vertices-t a 
menüből. Ekkor a kijelölt csúcsok sárgák-, míg a nem skijelölt pontok rózsaszínűek 
lesznek. 

2. Él mód. Használd a CTRL-TAB kombinációt és válaszd ki az Edges menüpontot. 
Ebben a módban nincsenek a csúcsok kirajzolva. Helyette az élek lesznek sárgák 
kijelöléskor és a többi fekete. 



3. Oldal mód. Használd a CTRL-TAB kombinációt és válaszd ki a Faces 
MENÜPONTOT. Ebben a módban az oldallapok egy kijelölőponttal lesznek 
felszerelve a közepükön, ezekkel lehet kijelölni az oldalakat.A kijelölt lapok sárgák 
lesznek a pont középen pedig narancssárga, a többi oldal pedig fekete marad. 

 
Lásd a 4. képet a menüről. 
 
Majdnem az összes módosító eszköz elérhető mind a három módban. Tudsz forgatni, 
átméretezni megnyújtani, stb. Persze a forgatás és az átméretezés nem valami hasznos a 
csúcsoknál, így több, vagy kevesebb alkalmazás lehet néhány módban. 
 

 
4. kép: Szerkesztő mód kijelölő menü. 

 
Ebbe a három módba az eszközsoron lévő gombokkal is be tudsz lépni. Lásd az 5. képet. A 
gombokat használva keverten is beléphetsz ezekbe a módokba a SHIFTnyomvatartása 
melletti bal egérgomb kattintással. 
 

Megjegyzés 
Ezek a mód kiválasztó gombok csak a szerkesztő módban látszanak. 
 

Csúcsból a élre, ill. az élből az oldalra való váltáskor a kijelölt részek kijelölve maradnak, ha 
azok egyértelműen meghatározzák a nála nagyobbat. Például ha egy oldal mind a négy éle ki 
van jelölva és él módból oldal módba váltunk, az oldal ki lesz jelölve, a többi nem. 
 
Lásd a 6. képet a csúcs mód példáról, a 7-et az élről, a 8-at az oldalról és a 9-et a kevert 
módról. 
 

 
5. kép: Szerkesztő mód kijelölő gombjai. Csúcs-, él-, oldal mód, balról jobbra. 
 

 
6. kép: Csúcs mód példa 
 



 
7. kép: Él mód példa. 
 

 
8. kép: Oldal mód példa. 
 

 
9. kép: Kevert mód példa. 
 
Alap szerkesztés 
 
A legtöbb egyszerű művelet az objektum módban (mint az kijelölés, mozgatás, forgatás és 
átméretezés) úgyanúgy működik csúcsokon, mint magukon a tárgyakon. Így nagyon gyorsan 
megtanulhatod, hogy kell kezelni az alap szerkesztő mód beli műveleteket. Az egyetlen 
figyelemre méltó különbség az új átméretezési beállítás az ALT-S használatával, ami a 
kijelölt csúcspontokat szűkíti-tágítja. A csonkított piramis a 10. képen például az alábbi 
lépésekkel sészült: 
 

1. Egy kocka hozzáadása az öres képre. Belépés a szerkesztő módba. 
2. Bizonyosodj meg róla, hogy egy csúcs sincs kijelölve (lilák). A keretes kijelölést 

használva („B“ billentyű) jelöld ki a négy felső csúcsot. 



3. Ellenőrizd, hogy az átméretezés középpontja bárhol lehet, csak nem a 3D kurzornál 
(lásd az 1. képet a forgatási pont kijelölő gombnál), aztán lépj az átméretező módba 
(„S“ gomb), csökkentsd a méretet és véglegesítsd a bal egérgombbal. 

4. Lépj ki a szerkesztő módból a TAB gombbal. 
 

 
10. kép: Csonkított piramis. 
 
Van egy extra tulajdonsága is a szerkesztő módban, ez a tükrözés. Ha van egy pár kijelölt 
csúcsod, és megnyomod az “M” billentyűt, egy menü ugrik elő kilenc ponttal. A választási 
lehetőségek az X, Y, és Z tengelyek Globálisan, Lokálisan és a nézet irányának megfelelően. 
 
A szerkesztő módban van még egy plussz tulajdonság ez a körös kijelölés mód. Ezt a “B” 
billentyű kétszeri megnyomásával hozhatod elő, a keretes kijelölés után jön elő. Egy 
világosszürke kör jelenik meg a kurzor körül, a bal egérgomb megnyomásával pedig minden 
csúcsot kijelölsz, ami a körön belül esik. A numerikus billentyűzet “+” és “-“ gombjaival, 
vagy az egérgörgővel növelheted, vagy csökkentheted a karika méretét. 
 
Végtére is minden művelet a szerkesztő módban a csúcsokkal történik; az oda kapcsolódó 
élek és oldalak csak illeszkednek, ahogy a csúcsaik pozícióitól függenek. Ha ki akarsz jelölni 
egy élt, ki kell ahhoz jelölni a két végpontját, vagy az él fölé viszed az egeret és megnyomod 
a CTRL-ALT-RMB kombinációt. Az oldal kijelöléséhez pedig az összes sarkot kell 
kijelölni. 
 
A szerkesztő módban sok művelet elvégezhető és a legtöbb össze van foglalva a szerkesztő 

gomboknál, amit a fejlécben lévő  gombon keresztül érhetsz el, vagy az F9-cel (11. kép). 
A gombok a “Mesh Tools 1” (tárgy eszközök 1) panelben vannak: 
 

 
11. kép: Szerkesztő környezet. 
 

• Nsize: (merőleges mérete) - Meghatározza az oldalakhoz tartozó merőlegesek hosszát 
Blender egységekben, ha azok be vannak kapcsolva. 

• Draw Normals (merőleges kirajzolása) – bekapcsolja a merőlegeseket. Ha be van 
kapcsolva, kékes zöld színű csíkok rajzolódnak ki. 

• Draw Faces (oldalak kirajzolása) – Ha be van kapcsolva, az olalak félig átlátszó 
kékkel lesznek kirajzolva, vagy fálig átlászó lilával, ha ki vannak jelölve. Ha pedig ki 
van kapcsolva, az oldalak láthatatlanok lesznek. 



• Draw Edges (élek kirajzolása) – Az élek mindíg feketék, de ha ez a gomb be van 
kapcsolva, a kijelölt élek sárgára változnak. Ha egy él egy kijelölt és egy nem kijelölt 
pontot köt össze, akkor sárgából feketébe átmenő színű lesz. 

• Draw Seams (forrasztások kirajzolása) – Ha van egy él jelölt forrasztással, akkor az 
narancssárgán lesz kijelezve. Lásd a TBD linet. 

• All Edges (összes él) – Csak azokat az éleket rajzolja ki objektum módban, amik 
elengedhetetlenek egy tárgy alakjánál. Ezzel a gombbal kirajzolhatod az összes többit 
is. 

• Edge Length (él hossza) – Ha ez ki van választva, akkor a kijelölt él közepe mellett 
egy szám fogja jelezni annak hosszát. 

• Edge Angles (él szöge) – Ha ez ki van választva, akkor a két kijelölt él közti szög ki 
lesz jelezve. Az éleknek ugyanahoz a sarokhoz kell tartozniuk. 

• Face Area (oldal területe) – Ha ez ki van jelölve, akkor az oldal közepe mellett ki lesz 
jelezve annak a területe Blender egységekben. 

 
Megjegyzés 
Természetesen ezek a színek mind beállíthatók a téma szerkesztőben. 

 
A “W” billentyűvel előhívhatod a “Specials” menüt szerkesztő módban (12. kép). Ebből a 
menüből gyorsan érhetsz el funkciókat, amikre sűrűn szükséged lehet a sokszögek 
szerkesztésénél. 
 

Tipp 
Az előugró menü bejegyzéseit elérheted a megfelelő szám billentyűvel is. Például a 
“W” billentyű és az 1-es szám megnyomásával feloszthatod a kijelölt éleket az egér 
érintése nélkül. 

 

 
12. kép: “Specials” menü. 
 

• Subdivide (felosztás) – A kijelölt élt két részre osztja, a középpontokban pedig egy 
újabb csúcspont keletkezik. Ha szükséges, az oldalak is feloszthatók. 

• Subdivide Fractal (felosztás fraktálokkal) – Ugyan az, mint az előbbi, csak itt a 
keletkező csúcsok véletlenszerűen keletkeznek egy a felhasználó által meghatározott 
területen belül. 

• Subdivide Smooth (simított felosztás) – Ugyan az, mint fent, csak az új pontok a 
tömegközépponttól elhelyezve esnek. 



• Merge (összeolvasztás) – A kijelölt csúcsokat egy pontba egyesíti a 
tömegközéppontban, vagy a kurzor pozíciójánál. 

• Remove Doubles (duplák törlése) – Egyesíti a kijelölt pontokat, amik egymáshoz 
viszonyított távolságuk egy küszöb alá esik (ez 0.001 alapértelmezetten). 

• Hide (elrejtés) -  Elrejti a kijelölt pontokat. 
• Reveal (felfedés) – Mutatja az elrejtett csúcsokat. 
• Select Swap (fordított kijelölés) – Minden kijelölt csúcs “vissza jelölődik” és fordítva. 
• Flip Normals (merőleges “átpattintása”) – Megváltoztatja a kijelölt oldal merőlegesét. 
• Smooth (simítás) – Kisimítja a tárgyat úgy, hogy minden pontját a tömegközéppontja 

felé mozdít. 
• Bevel (hajlítás) – Meghajlítja a tárgyat, tekintet nélkül a csúcsok, élek, oldalak 

kijelölésére. Lásd a “Hajlító eszközök” c. részt. 
 
Ezen pontok közül soknak van megfelelője a szerkesztő gomboknál a gomb ablakban a “Mesh 
Tools” panelen (11. kép). A duplák eltávolításának a távolságküszöbe is itt állítható be. 
 
Visszavonás 
 
A Blendernek is van globális visszavonó rendszere, egy teljesen sokrétű lehetőséget nyújtva a 
Blender területein. Kivételek a szerkestőmód csontozat, fájl kiválasztás, Audio és Oops ablak. 
 
A visszavonás globális billentyűi a CTRL-Z és a CTRL-SHIFT-Z az előre lépéshez. 
 
Amikor a tárgyakkal dolgozol, a háttérben másolatok készülnek a memóriába, ahogy elvégzed 
a változtatásokat. Ehhez nyomd meg az “U” gombot, hogy visszanézd az előző műveletet (13. 
kép); 
 
A visszavonási műveletek egy időben csak egy tárgyra vannak tárolva. Kiléphetsz, majd 
visszaléphetsz a szerkesztőmódba, anélkül, hogy elvesztenéd az információkat a 
visszavonásról, de amint egy másik tárgyat elkezdesz szerkeszteni, az elsőről tárolt 
információk elvesznek. 
 

 
13. kép: Visszavonás és előre lépés (Szerkesztés, U-Billentyű, Shift-U) 
 
A SHIFT-U-val újracsinálhatjuk a legutóbbi műveletet (13. kép). Az ALT-U pedig felhoz 
egy visszavonó menüt (14. kép). Ez kilistázza az összes visszavonható lépést a nevük szerint, 
így gyorsan megtalálod, hogy meddig szeretnél visszaléptetni. A menü még egy “All 
Changes” (összes váltortatás) elemet is tartalmaz. Ez az opció hatékonyabb, mint pustán 
ismételgetve nyomkodni az “U” billentyűt és olyannak állítja be a tárgyadat, amilyen az a 
szerkesztéseid előtt volt, mégha az utolsó visszaléptetést is elhasználtad. 
 



 
14. kép: Visszavonás menü. 
 
A szerkesztés visszavonása intenzíven használhatja a memóriát. Egy 64.000 oldalú tárgy több 
mint 3 Mb RAM memóriát is felhasználhat visszavonási lépésenként. Ha nincs valami sok 
memóriád, használd az “Edit method” (Szerkesztési metódus) ablakot a felhasználói 
környezet ablakban, ahol egy 1 és 64 közötti számmal beállíthatod, hogy hányszor lehessen 
visszavonni a lépéseket. A szám alapértelmezetten 32. 



Simítás 
A Blender 2.31-es verziója szerint 
 
Ahogy az előző részekben láttuk, a sokszögeknek a közepe fontos a Blenderben. A legtöbb 
objektum Blenderben sokszögekből és hajlított tárgyakból épül fel. 
 
A kép renderelésekor láthatod, hogy a sokszöget kis oldalak táraként jelennek meg. (15. kép). 
Néha ez egy kívánatos effekt, de néha azt akarjuk, hogy a tárgyunk szépen és simán nézzen 
ki. Ez a rész megmutatja, hogy hogyan simíts le egy tárgyat és hogy alkalmazd az 
AutoSmooth (AutoSimítás), hogy könnyen és gyorsan kombináld a sima és éles sokszögeket 
ugyanazon a tárgyon. 
 

 
15. kép: Egyszerű nem lesimított teszt tárgy. 
 
Két módszer van arra, hogy aktiváld a Blender oldal simító tulajdonságait. A legegyszerűbb 
módja, hogy egy tárgyat lesimítsunk, vagy élessé tegyünk, jelöljük ki a tárgyat objektum 
módban, válasszuk ki a szerkestői környezetet (F9) és kattintsunk a “Set Smooth” (Simára 
állítás) gombra a “Link and Materials” panelen (16. kép). A gomb nem marad lenyomva, de a 
tárgy összes oldalát simára állítja. Most az F12-t megnyomva egy olyan képet kellene kapnod, 
mint a 17. képen. Figyeld meg, hogy a tárgy körvonalai, még mindíg élesek. Ezt a módszert 
alkalmazva nem változtatjuk meg a tárgy geometriáját; ez csak megváltoztatja a felöleti 
árnyékolást, sima felület illúzióját keltve. 
 
Kattints a “Set Solid” (durvára állítás) gomra ugyanabban a panelben, hogy visszaállítsd az 
eredeti árnyékolást (15. kép). 



 

 
16. kép: A “Set Smooth” és “Set Solid” gombok a szerkesztő gombok ablakában. 
 

 
17. kép: Ugyanaz a tárgy, mint fent, csak teljesen simára állítva a „Set Smooth” 
gombbal. 
 
Eredetileg szerkesztőmódban kiválaszthatod, hogy melyik oldalakat akarod simára állítani, 
úgy, hogy egyszerűen csak kijelölöd szerkesztőmódban az oldalakat és használod a „Set 
Smooth” gombot. (18. kép). Ugyanezzel a módszerrel vissza is állíthatod az oldalakat durva 
felületűre. 
 



 
18. kép: Tárgy szerkesztőmódban, aminek néhány oldala ki van jelölve. 
 
Nehét lehet ezt a módszert alkalmazva kombinálni a sima és durva felületeket. Van ennak egy 
könnyebb módja. 
 
Nyomd meg az AutoSooth gombot a „Mesh” panelen a szerkesztő gomboknál (19. kép), hogy 
a Blender tudtára add, hogy eldöntheti, melyik oldalakat simítsa egy oldalakon belüli szögön 
belül (20. kép). Azok a szögek, amik élesebbek a szög beállító számgombon “Degr”, azok 
lesznek lesimítva. A nagyobb érték simább felületet ad, a legalsó beállítás pedig a lehető 
legdurvább felületet adja. 
 

 
19. kép: AutoSmooth gomb a szerkesztő gomboknál. 
 



 
20. kép: Ugyanaz a tárgy AutoSmooth engedélyezésével. 



Nyújtás 
A Blender 2.31-es verziója szerint 
 
Az egyik legkiemelkedőbb eszköz a tárgyakkal való munka közben az „Extrude” (nyújtás) 
parancs („E” billentyű). Ez a parancs lehetővé teszi kocka készítését egy négyzetből, vagy egy 
hengert körből, vagy nagyon egyszerűen készíthetünk fa lombozatot. 
 

• Először az algoritmus meghatározza a kinti éleket, amiket kinyújt; Ezek változnak 
majd át oldalakká. Alapértelmezetten az algoritmus megnézi az éleket, amik kettő, 
vagy több kijelölt oldalhoz tartoznak, és többé már nem fognak hozzá tartozni. 

• Aztán az élek oldalakká változnak. 
• Ha az élek csak egy oldalhoz tartoznak a teljes testben, akkor az összes kijelölt oldal 

megduplázódik és az új oldalhoz tartozik. Például a téglalapok kockát eredményeznek. 
• Más esetben a kijelölt oldalak az új oldalakhoz tartoznak, de nem duplázódnak. Ez 

megakadályozza a nem kívánt oldalak megmaradását a keletkező testen belül. Ez a 
megkülönböztetés nagyon fontos, mivel ez biztosítja az egyenletesen összetett és zárt 
test összefüggését folyamatosan a nyújtás alatt. 

• Az élek, amik nem tartoznak a kijelölt oldalhoz, ugyanúgy megduplázódnak és köztük 
oldal keletkezik. 

• Ha csak egy csúcs van kijelölve, ami nem tartozik kijelölt élhez, akkor megduplázódik 
és a két pont közt egy él keletkezik. 

 
A mozgató mód automatikusan életbe lép a nyújtás algoritmussal, úgyhogy az új oldalak, élek 
és csúcsok körbe mozgathatók az egérrel. 
 
A nyújtás az egyik leggyakrabban használt modellező eszköz a Blenderben. Nagyon egyszerű 
és hatékony. A következő rövid lecke leírja, hogy hogyan kell egy kardot készíteni a nyújtás 
eszözzel. 
 
A kard 
 
1. Indítsd el a Blendert és töröld ki az alapértelmezett lapot. Felülnézetben adj egy nyolc 
ponttal rendelkező kört a képet. Mozgasd el a pontokat úgy, ahogy azt a 21. képen látod. 
 

 
21. kép: Deformált kör, a kard kereszben álló részéhez. 
 
2. Jelöld ki az összes csúcsot és méretezd át őket az “S” billentyűvel úgy, hogy az alakja két 
Blender egység magas legyen. Válts elölnézetbe a numerikus billentyűzet 1-es gombjával. 



 
3. Az alakzat, amit elkészítettünk, lsz az alapja a kardunknak. A nyújtás eszközt használva 
néhány egyszerű lépésben készítjük el. Az összes kijelölt ponttal nyomd meg az „E“ 
billentyűt, vagy kattint az „Extrude“ gombra a „Mesh Tools“ panelre a szerkesztői 
környezetben (F9 – 22. kép). Egy ablak fog előugrani, hogy el akarod-e végezni a műveletet: 
„Ok? Extrude“ (23. kép). 
 
Kattints erre a szövegre, vagy nyomd meg az ENTER billentyűt a megerősítéshez, vagy az 
egér elmozdításával, vagy az ESC billentyűvel kiléphetsz. Ha most elkezded mozgatni az 
egeret, látni fogod, hogy a Blender lemásolta a csúcsokat úgy, hogy azok az eredetiekhez 
kapcsolódnak egy éllel és egy lappal, valamint belépett a mozgató módba. 
 

 
22. kép: Nyújtás gomb a szerkesztő gombok környezetében. 
 

 
23. kép: Nyújtást megerősítő gomb. 
 
4. Az új csúcsokat told fel 30 egységgel a CTRL nyomvatartása mellett, a bal egérgomb 
pedig véglegesíti a pozícióját. Aztán egy kicsit told össze az “S” billentyűvel (24. kép). 
 

 
24. kép: A kard éle. 
 



5. Nyomd meg megint az “E” billentyűt a kardél csúcsának elkészítéséhez, aztán told fel a 
csúcsokat öt egységgel. Hogy a kard csúcsát egy pontban egyesítsd, a legfelső pontokat 
méretezd át 0.000 méretűre (a CTRL nyomvatartásával) és a “W” billentyű menüjéből a 
“Remove doubles” (25. kép) menüpontra kattintva, vagy a “Rem Doubles” gombra kattintva a 
szerkesztő gomboknál (F9) egyesítsd az egy helyre eső csúcsokat. A Blender tájékoztatni fog, 
hogy nyolcból hét csúcs törlődött és hogy csak egy maradt (26. kép). 
 

 
25. kép: Tárgy szerjesztő menü. 
 

 
26. kép: A kész kardél. 
 
A nyél 
 
6. Hagy el a szerkesztő módot és mozgasd a kardélt az oldalára. Adj egy Uvgömböt 16 
szegmenssel és körrel és “jelöld vissza” az egészet az “A” billentyűvel. 
 
7. Keretes kijelöléssel jelöld ki a felső három karika csúcsait („B” billentyű) és töröld az „X” 
gombbal, majd a „Vertices” (csúcsok) kiválasztásával (27. kép). 
 



 
27. kép: UV gömb a nyélhez: a csúcsok eltávolítása. 
 

 
28. kép: Első nyújtás a nyélhez. 
 
8. Jelöld ki a felső karika csúcsait és nyújtsd meg őket. Told fel a kört négy egységnyit és egy 
kicsit nagyítsd, aztán megint myújtás négy egységet kétszer és most kicsinyítés egy kicsit (29. 
kép). 
 
9. Hagyd el a szerkesztő módot és kicsinyítsd az egészet, hogy a nyélhez megfelelő legyen és 
helyezd alá. 
 

 
29. kép: Teljes nyél. 



 
A markolat 
 
Mostanra bizonyára már megszoktad ezt a nyújtás műveletet, próbáld meg elkészíteni a 
markolatot. Egy kockával kezdd és nyújtsd, majd méretezd át egy párszor, ahol szükséges. 
Képesnek kell lenned, hogy egy olyasmit hozz össze, mint a 30. képen. 
 

 
30. kép: A teljes markolat. 
 
Textúrázás után a kard úgy néz ki, mint a 31. képen. 
 

 
31. kép: A kész kard textúrákkal és anyagokkal. 
 



Ahogy látod, a nyújtás egy nagyon hatékony eszköz, ami lehetővé teszi relatíve összetett 
tárgyak gyors elkészítését (az egész kard elkészítéséhez nem kellett több fél óránál). A nyújtás 
-> mozgatás -> átméretezés egy könnyebb Blender modellezői életet fog biztosítani. 



Pörgetés és pörgetés duplázással 
A Blender 2.31-es verziója szerint 
 
A pörgetés és a pörgetés duplázással, két nagyon hatékony modellező eszköz, ami lehetővé 
teszi forgástestek, vagy tengelyesen periodikus struktúrák létrehozását. 
 
Pörgetés 
 
Ezt az eszközt kell használnod olyan testek elkészítésénél, mintha azok eszterga padon 
készültek volna. (Éppen ezért ezt az eszközt gyakran eszterga-eszköznek hívják.) 
 
Először készítsük el a tárgyunk profilját. Ha egy üreges tárgyat modellezel, akkor egy jó ötlet 
megvastagítani a körvonalakat. A 32. kép mutatja egy borospohár profilját, amit most 
demonstrációként el fogunk készíteni. 
 

Leave Open = Hagyd nyitottan 
32. kép: Pohár profilja 
 
Szerksztő módban az összes kijelölt csúccsal, lépj be a szrkesztői környezetbe (F9). A “Degr” 
(fok) a Mesh Tools panelen jelzi azt, hogy hány fokot pörgessen (ebben az esetben teljes 
360°-t akarunk). A “Steps” (lépések) gomb jelzi, hogy a pörgetés közben hányszor lesz a 
profil a pörgetésben. (33. kép). 
 
1. Helyezd el a kurzort a profil közepe mentén úgy, hogy kijelölöd a középvonalon az egyik 
csúcsot és a helyét pontosítandó használod a SHIFT->Curs->Sel-t. 
 
A 34. kép mutatja a borospohár profilját felülnézetből, a kurzort pontosan elhelyezve. 
 



 
34. kép: Pohár profilja, felülnézetből, szerkesztő módban a pörgetés előtt. 
 
Mielőtt folytatnánk, jegyezd meg a profilban lévő pontok számát. Ezt az információt az Info 
bar-ban láthetod mejd a Blender képernyő tetején (35. kép). 
 

 
35. kép: Tárgy adat – Csúcs és oldal számok. 
 
2. kattints a “Spin” (pörgetés) gombra. Ha egynél több ablak van megnyitva, akkor az egér 
kurzor egy nyílra és mellette egy kérdőjelre változik át, és az ablak tetejére kell kattintani a 
folytatás előtt. Ha pedig csak egy ablak van megnyitva, akkor a pörgetés azonnal megtörténik. 
 
A 36. kép mutatja a sikeres pörgetés végeredményét. 
 

 
36. kép: Pörgetett profil. 
 
3. A pörgetés művelet egy duplázott csúcs sort hagy a profil mentén. Ezeket a keretes 
kijelöléssel tudod kiválasztani (“B” billentyű) (37. kép) és a “Remove Doubles” (Duplák 
eltávolítása) gombbal eltűntetni. 
 



 
37. kép: Csúcsok kijelölése. 
 
Jegyezd meg a kijelölt csúcsok számát a duplák eltávolítása előtt és után (38. kép). Ha minden 
jól megy, akkor a végső csúcs szám 38, mint a 35. képen az eredeti profilnál. Ha nem, akkor 
néhány csúcs hiányzik és neked kell összeforrasztani manuálisan. Vagy rosszabb esetben több 
csúcs össze lesz olvadva. 
 

 
38. kép: Csúcsok száma a duplák törlése után. 
 

Két csúcs összeolvasztása egybe 
Két csúcs összeolvasztásához jelöld ki őket a jobb egérgombbal a SHIFT 
nyomvatartása mellett. Aztán az „S” billentyűvel, az átméretezéssel, csúsztasd őket az 
összes tengelyen 0 távolságba egymástól. A bal egérgombbal véglegesítheted a 
műveletet és a „Remove Doubles”- ra kattintva el is tűntetheted őket a szerkesztő 
gombok ablakában. 
 
Van egy másik megoldás is, hogy a „W” billentyű hatására előugró menüből 
kiválasztod a „Merge” pontot (39. kép). Aztán egy újabb menüben kiválaszthatod, 
hogy a forradási pont a kijelölt pontokhoz képest középen legyen, vagy a kurzornál. 
Az esetünkben az első választás a jobb. 

 

 
39. kép: A “Merge” (összeolvasztás) menü. 



 
Már csak egy dolog maradt hátra: a merőlegesek összeszámlálása az összes csúcs 
kijelölésével és a CTRL-N->Recalc Normals Outside (Kinti merőlegesek összeszámlálása). 
Ennél a pontnál elhagyhatod a szerkesztő módot és alkalmazhatsz anyagokat, simítást, 
beállíthatod a fényeket, a kamerát és elkészítheted a renderelt képet. A 40. kép mutatja a kész 
borospoharunkat a kész állapotában. 
 

 
40. kép: A kész üvegpoharak renderelt képe. 
 
Duplázott pörgetés 
 
Ez a módszer nagyon jó módja egy tárgy másolatainak sorozatos elhelyezéséhez egy kör 
mentén. Például, hogyha van egy óránk, akkor elkészíthetjük az óra jeleket. 
 

 
41. kép: Az óra jeleket a nyíl jelzi. 



 
Modellezz meg egyetlen óra jelet a 12. óra pozícciójában (41. kép). Jelöld ki a jelet és válts a 
szerkesztői környezetre F9. Írj be 360°-t a “Degr:” számgombhoz a Mesh Tools panelben. 12 
másolatra van szükségünk, úgyhogy a “Steps”-hez írj be 12-t (42. kép). 
 

 
42. kép: Duplázott pörgetés gomb. 
 

• A billentyűzetet használva válts egy olyan nézetbe, amilyenben a tárgyat forgatni 
kívánod. Jegyezd meg, hogy a „Spin Dup” parancs eredménye attól függ, hogy milyen 
nézetben vagy, amikor elvégzed a műveletet. 

• A kurzort helyezd a forgatás középpontjába. A tárgy ezen pont körül lesz elforgatva. 
• Jelöld ki a tárgyat, amit duplázni szeretnél és lépj be a szerkesztő módba a TAB 

gombbal. 
• Szerkesztő módban válaszd ki azokat a csúcsokat, amiket duplázni szeretnél (jegyezd 

meg, hogy az összes csúcsot az „A” billentyűvel tudod kijelölni, vagy az „L” 
gombbal, hogyha fölötte van az egér). Lásd a 43. képet. 

 
A kurzor elhelyezése 
Ha a kurzort pontosan egy létező tárgyra, vagy csúcsra akarod helyezni, válaszd ki a 
csúcsot, vagy objektumot és használd a SHIFT-S->CURS->SEL-t. 

 

 
43. kép: Tárgy kiválasztása készen a duplázással való pörgetésre. 
 

• Nyomd meg a „Spin Dup” gombot. Ha egynél több ablak van megnyitva, akkor egy 
kis kérdőjel jelenik meg a kurzor mellett, kattints arra az ablakra, ahol a pörgetést el 
akarod végezni. Ebben az esetben az első ablakot kell használnunk (44. kép). 



 
Ha a nézet nem látszik, akkor a kérdőjeles kurzort az ESC billentyűvel tűntetheted el, amíg 
kiválasztod a kellő ablakot. 
 

 
44. kép: Nézet kiválasztása a duplázott pörgetéshez. 
 
Ha 360° a forgattás mértéke, akkor egy duplázott tárgy lesz az első helyén duplázott 
geometriával. Ennek a törléséhez egyszerűen nyomd meg az “X” billentyűt és válaszd a 
“Vertices” (csúcsok) pontot. A forrás objektum törlődik, de az alatta lévő megmarad (45. 
kép). 
 

 
45. kép: Duplázott objektum törlése. 
 

A duplázás elkerülése 
Ha csak egy kicsit is szereted a matekot, nem kell a duplázódással szenvedned, mert 
már az elején kikerülheted. Elég csak 11 másolatot készíteni 12 helyett, és nem 360°-t, 
hanem csak 330-at kell beállítani (ez 360*11/12). Ezzel a módszerrel nem helyeződik 
másolat az eredeti objektumra. 



 
Általában n számú másolatot 360°-os körben a 360*(n-1)/n képlettel kiadott szöggel 
lell elforgatni, hogy egyenletesen helyeződjenek el. 

 
A 46. kép mutatja a kész renderelt óra képét. 
 

 
46. kép: A kész óra. 



Csavarás 
A Blender 2.31-es verziója szerint 
 
A „Screw” (csavarás) eszköz egy ismétlődő pörgetést párosít fordítással, hogy egy csavart, 
vagy egy spirál alakú objektumot hozzon létre. Ez az eszköz alkalmas csavarok, rugók, vagy 
kagyló alakú struktúrák, készítésére. 
 

 
47. kép: Hogy készítsünk egy rugót: előtte (bal) és utána (jobb) a csavar eszközzel. 
 
A csavarás eszköz metódusa nagyon kötött: 
 

• A 3D ablakot állítsd elölnézetbe (NUM1). 
• Helyezd a 3D kurzort egy olyan pontra, ami metszi a forgástengelyt. Az ilyen tengely 

függőleges lesz. 
• Biztosítsd a nyílt törtvonal elérhetőségét. Ez lehet egy szál él, ahogy azt a képen is 

látod, vagy egy fél karika, vagy bármi. Csak kell, hogy legyen két szabad vég; később 
az egy élhez tartozó két csúcs fog egy másikhoz kötődni. A csavarás eszköz lokalizálja 
ezt a két pontot és a fordítás vektorral számol, ami a pörgetéshez adódik minden egyes 
forgatásnál (47. kép). Ha ez a két csúcs ugyanazon a helyen van, akkor egy egyszerű 
pörgetés jön létre. Különben érdekes dolgok történnek! 

• Jelöld ki az összes csúcsot, ami osztozik a csavarásba. 
• Állítsd a „Steps:” (lépések) és „Turns:” (forgatások) számgombokat a kívánt értékre. 

A „lépések” mutatja, hogy a profil hányszor ismétlődik 360°-os forgatáson belül. 
• Nyomd meg a „Srew” (csavarás) gombot! 

 
Ha több ablak van megnyitva, akkor egy kérdőjel jelenik meg a kurzor mellett. Kattints a 3D 
ablakra és a csavarás lejátszódik. 
 
Ha két szabad vég van, amik függőlegesen helyezkednek el, egy olyat eredményeznek, mint 
amit fent látsz. Ha nem, a fordító vektor függőleges marad, egyenlő a kész „szabad” csúcshoz 
tartozó függőleges komponenssel, míg a vízszintes komponens egy növekvő (vagy csökkenő) 
csavart eredményez, ahogy a 48. kép is mutatja. 
 



 
48. kép: Növekvő csavar (jobb) a profiljával bal oldalt. 



Körbekerítő eszköz 
A Blender 2.31-es verziója szerint 
 
A körülvevő eszköz kevéssé ismert része a Blendernek, részben, mert nem található meg a 
szerkesztőgomboknál és részben pedig mert csak nagyon speciális esetekben hasznos. 
Akárhogy is, ez nem egy olyan dolog, amit egy átlagos Blender felhasználónak szükséges 
minden nap használnia. 
 
Egy rövid szöveg egy kör alakba rendezve hasznos lehet például repülő logók készítésénél, de 
szinte elképzelhetetlen is lenne ezen eszköz nélkül. A példánkban az „Amazingly Wraped 
Text” (elképesztően körbeírt szöveg) mondatot fogjuk egy gömb köré írni. 
 
1. Először is kell egy gömb. 
 
2. Aztán adjunk egy szöveget elölnézetben a képhez, a szerkesztői környezetben a „Curve and 
Surface” (görbe és felszín) panelen pedig állítsd az „Ext1” gombot 0.1-re, hogy a szöveg 3D 
legyen és az „Ext2”-t 0.01-re, hogy szép, görbe legyen az éle. A „BevResol legyen 1, vagy 2, 
így az él sima lesz és a csúcsok szám sem lesz nagyon nagy, amikor később felosztod a 
szöveget (49. kép és a „Szöveg” c. rész). Konvertáld az objektumot görbékké aztán tárggyá az 
ALT-C kétszeri megnyomásával, mert ez a körbekerítő eszköz nem működik szövegen, vagy 
görbéken. Osszad fel kétszer a tárgyat, hogy a geometriájának alakja tisztán megváltozzon. 
 

 
49. kép: Szöveg beállítása. 
 
Válts felülnézetbe és mozgasd el a tárgyat a 3D kurzortól. Ez a távolság adja a körülítás 
sugarát (50. kép). 
 



 
50. kép:  A szöveg és a gömb felülnézetből. 
 
A tárgyat helyezd szerkesztő módba (Tab) és nyomd meg az “A” billentyűt, ezzel kijelölve az 
összes csúcsot. A SHIFT-W kombinációval aktiváld a körülkerítő eszközt. Mozgasd az 
egeret fel és le a körülölelés helyát meghatározandó (51. kép). Ha a CTRL-t is nyomva 
tartod, akkor a változtatás öt fokonként fog módosulni. 
 

 
51. kép: A körbevett szöveg. 



 
Most megváltoztathatod a kamera állását, készíts anyagokat és fényeket, majd renderelj (52. 
kép). 
 

 
52. kép: Végső renderelés. 



7. fejezet: Haladó tárgy modellezés 
Tartalomjegyzék 
… 
 
A Blender több haladós szintű tárgy modellező tulajdonságot is felkínál, főleg az összetett 
tárgyak könnyű kezelésére, vagy inkább takarékos, kevés csúcsú de összetett felületekhez. 
 

Catmull-Clark felület felosztás 
A Blender 2.36-os verziója szerint 
 
Bármilyen szabályos testtel, mint kiinduló ponttal, a Blender egy szimító felosztást tud 
végezni modellezéskor, vagy rendereléskor, a Catmull-Clark felületfelosztást használva 
(röviden angolul: SubSurf). Ez egy matematikai algoritmus, egy sima felosztást végez a 
testen. Ez lehetővé teszi nagy eredményű modellezést anélkül, hogy hatalmas mentett 
fájlokkal kéne bajlódnunk. Ez sima, szervezett kinézetet ad a modellnek. 
 
A „Subsurf” testek és a NURBS (görbe típus) felületek közt sok szempontból hasonlóak, mint 
például mindegyik egy alacsony csúcs számmal csinál sima felületet. De vannak fontos 
különbségek is: 
 

• A NURBS egy sokkal finomabb irányíthatóságot ad a felületnek, mert „súlyokat 
állíthatsz be függetlenül minden kontrol pontnak a testen. A SubSurf testeken nem 
tudsz súlyozni. 

• A Subsurf egy sokkal rugalmasabb eszköz. Mivel a SubSurf egy matematikai 
műveletet hajt végre a tárgyon, minden modellező technikát használhatsz, ami ebben a 
fejezetben le van írva. Vannak technikák, amik sokkal rugalmasabbak, mint a 
NURBS-nál elérhetők. 

 
A SubSurf egy tárgy opció, amit a szerkesztői környezet „Mesh” paneljén tudsz beállítani (F9 
– 1. kép). A gomb alatti számgomb beállítja a felosztás mértékét, a bal oldali a 3D-ablakban a 
jobb oldali pedig a renderelt képnél fejti ki a hatását. Az objektum módban használhatod a 
SHIFT-O kombinációt. Egy a SubSurf-ot ki-be kapcsolja. A felosztás mértékét a CTRL-1-től 
a CTRL-4-ig gyorsgombokkal is állíthatod, de ez csak a 3D ablakban változtat, nem a 
renderelt képen. 
 
Mivel a SubSurf számolásai mind a modellezéssel és rendereléssel egy időben folynak, 
nagyon CPU terhelő, ezért gyakorold az alacsony szintű SubSurf melletti modellezés (de azért 
nem legyen nulla) és a renderelés alatt legyen nagy a szint. 
 



 
1. kép: Subsurf gombok. 
 
A 2.3-as Blender verziótól fogva van egy újabb SubSurf gomb: az „Optimal” (optimális). Ez 
megváltoztatja a SubSurf-os testek rajzolási módját, ami szuper segítség lehet a 
modellezésben. A 2. kép egy sorozat képet ad a SubSurf.olt Suzanne-ról különböző 
kombinációkban. 
 



 



2. kép: SubSurf-olt Suzanne. 
 
A 3. képen 0-ás, 1-es, 2-es, 3-as, 4-es szintű SubSurf van beállítva egy egyszerű négyzet 
arcon és egy háromszögön. 
 
Evidens, hogy minden egyes négyoldalú arc 4n oldalt produkál SubSurf után. N a SubSurf 
szintje. A háromszögletűeknél a 3�4 képlet van érvényben (3. kép). Ez a dinamikus 
oldalszám (és csúcs) növekedés egy kicsit lassú szerkeszthetőséget és renderelést produkál. 

(n-1) 

 

 
3. kép: SubSurf egy egyszerű  négyzeten és háromszögön. 
 
A Blender felosztó rendszere a Catmull-Clarke algoritmuson alapszik. Ez szép sima felületet 
eredményez, de akármilyen kis oldalú tárgyat csinálunk az algoritmussal egy egyszerű 
oldalból, az megosztja a tájolását az eredeti objektummal. 
 
Ez nem magának az alaknak az eredménye, ahogy a 4. kép mutatja, hanem a renderelt képbeli 
és a “Solid” módú kép eredménye, ahol az éles merőlegesek csúnya fekete vonalakat 
eredményeznek. (5. kép) 
 



 
4. kép: SubSurf-os tárgyak oldalnézete. Felül véletlenszerű merőlegesekkel, alul 
koherensekkel. 
 
A merőlegesek újraszámolásához használd a CTRL-N kombinációt szerkesztőmódban az 
összes ponttal kijelölve. 
 

 
5. kép: “Solid” nézete a két alakzatnak véletlenszerű és egyenletes merőlegesekkel. 
 
Ezeken a képeken a merőlegesek kékes zöld színűek. A merőlegesek kirajzollását a szerkesztő 
gomboknál (F9) tudod kiválasztani. 
 



Jegyezd meg, hogy a Blender nem tudja újraszámolni a merőlegeseket rendesen, a tárgy nem 
„sokoldalú”. Egy ilyen egy olyan test, ahol a „kinti” oldal nem határozható meg 
egyértelműen. Ilyen tesz például az, amikor egy élhez több, mint két oldal csatlakozik. 
 
A 6. kép egy ilyen tárgyat mutat be. 
 

 
6. kép: Nem sokoldalú test. 
 
A nem sokoldalú testnél nincs probléma, ha konvencionális tárgy, de a végeredményben sok 
csúnya SubSurf-test lehet. Ez szintén nem engedi a tizedelést, szóval jobb ezeket kerülni, ha 
lehetséges. 
 
Itt van néhány utalás, hogy mikor nem többoldalú egy test.: 
 

• A merőlegesek újraszámolásánál valahol fekete vonal marad. 
• A „tizedelő” eszköz a „Mesh” panelen nem akar működni. 

 
A SubSurf-fel elkészített testek nagyon is alkalmasak szervezeti modellek elkészítésére, de 
emlékezz, hogy egy szabályos test inkább négyszöges oldallal, mit háromszögessel ad jobb 
végeredményt. 
 
A 7. és 8. képen egy példát látsz, hogy mit jó készíteni a SubSurf eszközzel. 
 



 
7. kép: Vízköpő alapú tárgy bal oldalt és jobbra 2-es szintű SubSurf-fel. 
 



 
8. kép: Solid nézet bal oldalt és renderelt kép jobbra a vízköpőről. 



A felületek felosztásának súlyozott növelése 
Írta: Kenneth Styrberg 
A Blender 2.34-es verziója szerint 
 
A súlyozott felosztás eszköz lehetővé teszi az élek élességének állítását. 
 
A súlyozás növelése az élek tulajdonsága és szerkesztő módban szerkeszthető, ha a test 
SubSurf-olva van. Jelöld ki az éleket, amelyeket növelni szeretnél és nyomd meg a SHIFT-E 
kombinációt az él élességének beállításához. 
 
Az élesség mértékét ki is írhatod a „Draw Crease” (növelés kirajzolása). Lásd a 9. képet. 
 

 
9. kép: Mesh Tools 1 panel. 
 
Az élesség értékét az él vonalának vastagsága jelzi. Ha az él élessége 1.0, akkor az élnek 
vastagabb kinézete lesz és ha az érték pedig 0.0, az él vékony lesz. Ha 0.0 és 1.0 közt van, 
akkor az élnek csak egy része lesz vastag. Lásd a 10. képet. 
 

 
10. kép: Él élessége 0.5 körül. 



 
Hogy használhassuk ezt a beállítást, engedélyezni kell a SubSurf eszközt. Jelöld ki az 
alapértelmezett kockát, ha nincs, akkor készíts egyet! Menj a szerkesztő panelhez (F9) és 
nyomd meg a SubSurf gombot. Bizonyosodj meg, hogy a SubSurf a Catmull-Clark típusra 
van állítva a lenyitható listában. Most a felosztás szintjét állítsd 3-ra mind a kijelző és a render 
képén. Lásd a 11. képet. A kocka egy gömb kinézetet fog most kapni. 
 

 
11. kép: Mesh panel 
 
Lépj be a szerkesztő módba (TAB) a kijelölt kockával. Alapértelmezetten a csúcs kijelölő 
bódban vagy, most nyomd meg a CTRL-TAB kombinációt, hogy egy kijelölés menübe juss, 
(12. kép) ott válaszd ki az “Edges” (élek) feliratot. 
 

 
12. kép: Kijelölés mód menü. 
 
Most jelöld ki az összes élt az “A” billentyűvel. Most az összes él sárgás színű lesz (13. kép). 
Ha minden él fekete maradt, akkor valami előtte ki volt jelölve. Ekkor nyomd meg 
mégegyszer az ‘A’ billentyűt. 
 



 
13. kép: Az összes él kijelölve. 
 
Most nyomd meg a SHIFT-E-t az élek élesség értékének beállításához. Az érték egy időben 
látszik az eszközsoron is (14. kép). Mozgasd az egeret köztelebb, vag távolabb az él(ek)től az 
élesség módosításához. Állítsd 1.0-ra. Most a kocka visszaáll az eredeti kocka kinézetére. 
 

 
14. kép: Él élessége. 
 
Most jelölj ki két szemben lévő élt a kocka tetején. Nyomd meg a SHIFT-E-t az él 
élességének szerkesztéséhez. Állítsd 0.0-ra (15. kép). 
 

 
15. kép: Két él kijelölve. 
 



Ha rendereled, egy szép kocka alakot kapsz lekerekített tetővel, mint a 16. képen. 
 

 
16. kép: Eredmény. 



Él eszközök 
A Blender 2.33-as verziója szerint 
 
A 2.30-as verzióba már bekerült néhány új modellező eszköz funkció. Ezek az élekre és 
oldalakra fókuszálódtak a csúcsokkal szemben. 
 
A modellezésben kulcs dolog egy pont hozzáadásának szükségessége egy tárgy megadott 
zónáján és ez sokszor olybá tűnik, mint a felosztás, vagy egy él hozzáadása egy adott részen. 
A Blender erre két eszközt ajánl fel: a „Knife tool” (kés eszköz)-t az él feldarabolására a 
kívánt pontban és a „Face Loop” (oldal hurok) eszközt amivel oldal utat jelölhetsz ki és 
oszthatsz fel. 
 
Sok él eszköz a „K” billentyűre előugró menüben csoportosítva van, de minden egyes 
eszköznek is van külön gyorsgombja. 
 
Él/oldal kijelölés 
 
Szerkesztő módban az ALT-B-t megnyomva az él/oldal kijelölő funkciót érhetjük el. Ha 
egyszer nyomod meg, akkor a Blender él kijelölő módba lép. A kurzor alatti él ilyenkor kékes 
zöldre változik. Az él minden végpontján a következő műveletek hajthatók végre: 
 

1. Ellenőrzi, hogy csak 3 másik élhez csatlakozik-e. 
2. Ha a szóban forgó él már a listához van adva, a kijelölés befejeződik. 

 
Így egy „él hurok” lesz látható (17. kép). A bal egérgomb megnyomásával a hurkon, a hurok 
kijelölt csúcsok készletévé változnak át. Mindegyik előzőleg kijelölt csúcs nem-kijelölté 
válik. Ha még egy kijelölő hurkot szeretnél hozzáadni, használd a SHIFT-BAL 
EGÉRGOMB kombinációt, míg a hurok visszajelölését az ALT-BAL EGÉRGOMBBAL 
éred el. 
 

 
17. kép: Egy nyitott (bal) és egy zárt (jobb) “él hurok” 
 
A kétszeri ALT-B megnyomásával él-hurok helyett oldal-hurok kijelölés működik. Az oldal-
hurok két szomszédos él-hurok és csak a négyoldalú lapokra terjed ki és a találkozási pont 



beli háromszögekre (ahol a két él-hurok találkozik) Ugyan azok az egér mozdulatok 
működnek itt is, mint az él-huroknál (18. kép) 
 
Az oldal-hurok szerkesztő módban a SHIFT-R kombinációval hívható elő. 
 

 
18. kép: Egy nyitott (bal) és két zárt (középen és jobbra) oldal-hurok. 
 
Oldal-hurok felosztás 
 
A hurok eszköz végül lehetővé teszi egy hurok oldal felosztását. Ez a hurok ugyanúgy 
működik, mint az előző részekben leírtaknál. 
 
Szerkesztő módban nyomd meg a CTRL-R kombinációt. A kurzor alatti él kékes zöld, a 
hozzátartozó oldal közép vonala pedig sárgára változik (19. kép). Amint az oldal-hurok 
kijelölést elvégezted a bal egérgombbal, a kékes zöld vonal jelzi az él-hurkok közti oldal-
hurok vágást. 
 
Az egér alatt lévő él-hurkot meghatározó élhez tartozó két pont közül az egyik egy nagy lila 
pontként jelenik meg (19. kép bal-közép). Az egér mozgatásával most a kékes-zöld él-hurok 
közelít, vagy távolít a nagy ponthoz. A 3D ablak fejlécében az él-hurok és a pont távolsága 
százalékos arányban van megadva. 
 
A CTRL nyomva tartásával 10%-os lépésekkel léptethetsz. Az „F” gombbal elmozgathatod a 
lila pontot (19. kép jobb-közép). 
 
A bal egérgomb megnyomásával elkészül az oldal-hurok, minden oldal és belső él 
felszeletelődik ott, ahol a kékes-zöld él-hurok pontjai voltak. (19. kép jobb). 
 

 
19. kép: Egy oldal-hurok felosztása. 
 
Ez egy nagyon jó módja egy tárgy finomításának SubSurface-barát úton. 
 



Alapértelmezetten az új zöldes-kék él-hurok, ami keletkezett, az él két részre oszlik, ezek 
arányosak egymáshoz, és ez az arány százalékosan van kiírva a 3D ablak fejlécén.. Az új él-
hurkot egy adott fix távolságra kényszerítheted attól az él-huroktól, amelyikhez a referencia 
csúcs tartozik amivel az arányosság módot kikapcsolhatod a „P” billentyűvel. Ettől az él-
hurok kékre változik (20. kép középen). A „P” billentyű egy bekapcs. - kikapcs. Funkciót lát 
el. 
 

 
20. kép: Arányos és simított oldal vágások. 
 
Továbbá alapértelmezetten az új csúcsok az új él-hurokhoz pontosan az elő-hurkon lesznek. 
Ettől megmarad a felosztott oldal simasága. Domborításhoz használd az „S” billentyűt, a 
simító mód bekapcsolásához. Ha ez be van kapcsolva, az új pontok nem az előző élen 
lesznek, hanem egy adott százalékban az élre mért merőleges irányában. A bal egérgomb 
megnyomása után egy előugró menü kérdezi meg a százalékot a felosztás befejezéséhez (20. 
kép, jobb). 
 

Megjegyzés 
Mind a két oldal-hurok eszköz a „k” gomb menüjében is megtalálható. 

 
Kés eszköz 
 
A kés eszköz élek feldarabolására szolgál, ha annak mindkét csúcsa ki van jelölve és a 
felhasználó által rajzolt vágási vonal osztja fel azt. Például ha egy lyukat akarsz vágni a 
gömbbe, akkor ki kell jelölni az elülső csúcsokat és egy vonalat kell húzni az egérrel. 
 
Az eszköz teszteléséhez adj hozzá egy háló lapot (Grid). Szerkesztő módban vagy, az összes 
csúccsal kijelölve. Most nyomd meg a SHIFT-K kombinációt a kés eszköz aktiválásához. Itt 
kiválaszthatod a vágás módját: „Exact Line” (pontos vonal) pont ott vágja el az élt, ahol a 
vonallal elmetszed, a „Midpoints” (középpontok) a kiválasztott éleket a közepükön vágja szét. 
Ehhez a vágásunkhoz mi most ezt az utóbbit használjuk. 
 
Most már elkezdhetsz rajzolni egy egyenes vonalat úgy, hogy egyet kattintasz a vonal 
elkezdéséhez és még egyet a befejezéséhez. A gomb nyomva tartásával pedig egy 
szabadkezes vonalat húzhatsz. A tört vonal bármennyi részből állhat, de a vágások csak ott 
lesznek, ahol az élt metszi. Ha többször is keresztezed az élt, csak egyszer lesz elvágva. A 
középső egérgomb megnyomásával a rajzoló vonalat egy adott tengelyre szoríthatod. Ha 



befejezted a rajzolást, nyomd meg az ENTER billentyűt, hogy véglegesítsd a vágást. Az ESC 
pedig befejezi a műveletet. 
 

 
21. kép: Vágás középen tört vonallal (fent); pontos kés vonal szimpla vágás (közép); 
Szabad kezes vágás (lent). 



 
Speciális él eszközök 
Az él szerkesztés tartalmaz egy pár speciális eszközt is. Ilyen az él forgatása mindkét irányba, 
a „Mark Seam” (varrás jelölése) és „Clear Seam” (varrás törlése), amiket az UV 
térképezéshez használunk. A „Varrások” részletesebb használatához lásd az „LSCM 
kicsomagolás” c. részt. 
 
Hogy belépj az él forgatás funkcióba, nyomd meg a CTRL-E kombinációt és válaszd ki a 
„Rotate Edge CW”-t, vagy a „Rotate Edge CCW”-t (él forgatás óramutató járásának 
megfelelően/óramutató járással ellentétesen). 22. kép. 
 

 
22. kép: Speciális él menü. 
 
Az él forgatásához ki kell választanod egy, vagy két szomszédos élt. Ez mind a három 
szerkesztés kijelölés módban működik. Lásd a „Csúcs, él és oldal mód” c. részt a kijelölési 
módokhoz. 
 
A „Rotate edge CW/CCW” hatására a kijelölt-, vagy az általános él az óramutató járásának 
megfelelően, vagy azzal ellentétes irányban forgatható lesz. (23, 24. kép). 
 

 
23. kép: Kijelölt él óramutató járásával megegyezően és ellentétesen való forgatása. 
 

 
24. kép: Általános él elforgatása az óramutató járásával megegyezően és ellentétesen. 



Kerekítő eszköz 
A Blender 2.33-as verziója szerint 
 
A Blender a 2.32-es verziótól fogva tartalmazza ezt az eszközt. Ez arra való, hogy lesimítja 
egy tárgy éles éleit, vagy a sarkát. A való életben az élek nagyon ritkán élesek. Még egy kés 
éle sem tökéletesen éles, hogyha nagyon pontos akarsz lenni és a legtöbb él le van kerekítve 
mechanikai és praktikai okoból. 
 
A Blender lekerekítő eszköze még mindig nagyon erős fejlesztés alatt áll és a jelenlegi 
megvalósítás elég durva, mert az érintett tárgy összes éle le lesz kerekítve. Nem igazán lehet 
szabályozni az é leket, hogy melyeket akarod élesnek hagyni. 
 
Ez az eszköz a szerkesztő módban használható és a „W” billentyű menüjéből érhető el a 
„Bevel” gombbal (25. kép, bal). Ha kijelölöd, egy kis ablak ugrik elő, ami a simítás szintjéről 
kérdez (25. kép, bal, közép). Ha egyet írsz be neki, akkor mindegyik oldal egy kicsit 
összemegy és az élek is kapnak egy-egy oldalt. Ha egynél nagyobb a szám, akkor a fent 
említett művelet annyiszor megismétlődik, így ha pl. kettő az a szám, akkor egy él 
megnégyszereződik, az élnél pedig négy új oldal jelenik meg és az egész tárgy simább lesz. 
 

Csúcsok száma 
Jegyezd meg, hogy minden egyes él két új élt hoz létre és néhány további él is 
keletkezik a vágásoknál két él között, így a csúcsok száma rövid idő alatt nagyot 
ugorhat, ha nagy számot állítasz be! 
 

 
25. kép:  Egy kocka lekerekítése. 
 
Ha beírtál egy számot, az élek sárgára változnak (25. kép jobb, közép). Az egérkurzort 
mozgatva a sárga élek összemennek, vagy tágulnak, ennek a mértéke pedig a fejlécben 
kiíródik. A CTRL nyomvatartásával ez az érték 0.1-gyel változik, a SHIFT nyomvatartásával 
pedig fínom mozgást érhetsz el. A SPACE megnyomásával pedig beírhatod a kerekítés 
értékét. 
 
A bal egérgomb véglegesíti a műveletet, a jobb egérgomb, vagy az ESC pedig kilép a 
műveletből. A végső eredmény a 25. kép jobb oldali részén lesz látható. 



Szimmetrikus modellezés 
A Blender 2.34-es verziója szerint 
 
Gyakran szükséged lehet olyan szerkesztésre, ami megkövetel egy fajta szimmetriát. A 
forgatás irányában lévő szimmetriához jobb előbb részletesen megmodellezni az alap tárgyat 
és aztán „SpinDup”-pal, vagy valami mással lemásolni. 
 
Ha pedig egy kétoldalas szimmetriáról van szó, mint a legtöbb állatnál (és embereknél) és sok 
gépnél, akkor ahogy az előbb, meg kell szerkeszteni az alap tárgyaz és tükrözéssel lemásolni a 
fél tárgyat. 
 
Mivel nehéz eltalálni az arányokat egy fél tárgy készítésénél, lehetséges másolni azt, mielőtt 
elkezdenéd modellezni és csak ez egyiken modellezni úgy, hogy a másik fél automatikusan 
készül. 
 

 
26. kép: Egy lap. 
 
Elölnézetben adjunk a képhez egy lapot, vagy bármi mást (26. kép). Tekintsük ezt 
kiindulópontnak egy fél tárgyhoz. Mondjuk, hogy ez a tárgyunk jobb oldala. A szimmetria lap 
most az yz lap lesz. Szerkesztőmódban mozgassuk a testet úgy, hogy teljesen balra legyen a 
középvonaltól. Törölj le néhány csúcsot és adj is hozzá, hogy kb. Úgy nézzen ki, mint a 27. 
képen. 
 



 
27. kép: Jobb fél. 
 
Most válts át objektum módba és a kijelölt féllel készíts egy “kapcsolt” másolatot az ALT-D 
kombinációval. Most nyomd meg az ESC-t, hogy kilépj a mozgatás módból és nyomd meg az 
“N” billentyűt és a beviteli panelen a “SizeX” (Méret az X tengelyen) sorba írj be –1 –t (28. 
kép). Ez a kapcsolt másolatot tükrözni fogja a középpont vonalában, így megtarthatjuk a 
szimmetria lapot. 
 

 
28. kép: A kapcsolt másolat tükrözése. 
 
Ezzel most azt értük el, hogy a tárgyat másoltuk úgy, hogy a két fél tulajdonságai 
megoszlanak. 
 
Most mind a két felet egyszerre kezelheted. Mivel az adataikat megosztják egymással 
bármilyen műveletnél, legyen az nyújtás, törlés, oldal hurok, vágás, stb., az mind a két tárgyra 
hatással lesz. 
 



 
29. kép: Egy fél szerkesztése. 
 
Csupán egy fél szerkesztésével, fénymásolattal és vezérvonallal nagyon érdekes 
eredményeket kaphatunk (30. kép). 
 

 
30. kép: Egy fej: Szerkesztő mód bal oldalt; Középen objektum mód; Jobb oldalt 
összekapcsolva. 
 
Végső lépésként, mikor már a szimmetrikus modellezés elkészült, a két felet ki kell jelölni és 
összekapcsolni egy tárggyá a CTRL-J billentyűkombinációval. Ez a középső nagyon látható 
csíkot eltünteti. Ha már csak egy tárgyad van az összekapcsolás által, a két felet 
aszimmetrikusan szerkesztheted. (30. kép). 
 

Megjegyzés 
A 2.33-as és korábbi verziójú Blenderben az OpenGL a kapcsolt tükrözéseknél nagyon 
rossz merőlegeseket ad, így az egyik fél fekete. Ez már ki van javítva a 2.34-es 
verzióban. 



Arányos szerkesztői eszköz 
A Blender 2.37-es verziója szerint 
Írta Kenneth Styrberg 
 
Amikor sűrű tárgyakkal dolgozol, nehéz lehet apró kiigazításokat végezni a csúcsokkal 
csúnya felszínű végeredmény nélkül. Amikor ilyen szituációkkal kerülsz szembe, akkor kell 
használnod az arányos szerkesztői eszközöket. Ez úgy működik, mint egy mágnes, ami simán 
deformálja a felületet felesleges csúcsok nélül. 
 
Felülnézetben adj a képhez egy lapot a SPACE->Add->Mesh->Plane-nel. Oszd fel egy 
néhányszor a W->Subdivide menüponttal, vagy a „Subdivide” gombra kattintva a szerkesztői 
környezetben a „Mesh Tools” panelen, hogy egy relatíve részletes táegyat hozz létre (31. 
kép). Vagy egyszerűen lap helyett egy hálót (Grid) adj hozzá, egy viszonylag nagy számot 
beírva mind a két koordinátához. Amikor ez megvan, jelöld vissza az összes csúcsot az „A” 
billentyűvel. 
 

 
31. kép: Egy részletes lap. 
 
Jelölj ki egyetlen csúcsot a jobb egérgombbal (32. kép). 
 

 
32. kép: Egy részletes lap egy csúccsal kijelölve. 
 



Még mindíg szerkesztő módban, aktiváld az arányos szerkesztő módot az “O” billentyűvel, 
vagy a fejléc ikonján és válaszd ki az “on”-t (bekapcsolva), vagy a “Connected”-t (33. kép). 
Amikor ez aktív, egy narancssárga gomb jelenik meg. 
 

 
33. kép: Arányos szerkesztő ikon 
 

• Connected – Csak azokra a csúcsokra lesz hatással, amelyek egymáshoz vannak 
kapcsolva. 

• On – Az összes csúcsra hatással lesz. 
• Off – Az arányos szerkesztés ki lesz kapcsolva! 

 
Váltogasd a görbe profilt a „Mesh->Proportional Falloff” menüben, vagy a SHIFT-O-val is 
váltogathatsz a „Constant” (Kostans), „Linear” (Lineáris), „Sharp” (éles), „Root” (Gumós), 
„Sphere” (Gömbös) és „Sooth (Sima) között (35 – 40. kép). 
 

 
34. kép: Falloff menü. 
 

 
36. kép: Konstans. 
 

 
36. kép: Lineáris. 
 



 
37. kép: Csúcsos. 
 

 
38. kép: Gumós. 
 

 
39. kép: Gömb. 
 

 
40. kép: Sima. 
 
Válts elölnézetbe (1-es billentyű a numerikus billentyűzeten) és aktiváld a mozgató eszközt a 
“G” billentyűvel. Ahogy fölfelé mozgatod a pontot, figyeld meg, hogyan mozog a többi pont 
is. 
 
Ha elégedett vagy az elhelyezéssel, nyomd meg a bal egérgombot a pozíció fixálásához. Ha 
nem kielégítő az eredmény, akkor a jobb egérgombbal, vagy az ESC billentyűvel 
megszakíthatod a műveletet. 
 
Szerkesztés közben növelheted, vagy csökkentheted az alap sugarát (41. kép) a numerikus 
billentyűzet +, vagy – gombjával. De ugyanezt csinálhatod az egérgörgővel is. 
 



 
41. kép: Kiterjesztő kör. 
 
Ennél az arányos szerkesztési módnál használhatod az átméretezést (“S” billentyű) és a 
forgatást (“R” billentyű) is, ahogy azt a 42. kép is mutatja. 
 

 
42. kép: Tájkép az arányos szerkesztői móddal előállítva. 
Ezeket a technikákat a csúcs festéssel fantasztikus tájképeket készíthetsz. 
A 43. kép mutatja a szerkesztés eredményét a textúrák és a fények beállítása után. 

 
43. kép: Végső renderelt tájkép. 



Zavar 
A Blender 2.31-es verziója szerint 
 
A zavar funkció lehetővé teszi a tárgy pontjainak elrendezését. Ezzel szuper tájképeket, vagy 
vésett szövegeket adhatsz a tárgyakhoz. 
 

 
44. kép: “Subdivide” (Felosztás) eszköz). 
 
Adj a képhez egy lapot és oszd fel legalább ötször a “special” (speciális) menüben “W-
>Subdivide” (44. kép). Most adj egy anyagot neki és válaszd ki a “Clouds” (felhők) textúrát. 
A “NoiseSize:” (Zavar mérete) gombhoz állíts be 0.500-t. A színhez válaszd ki a fehéret az 
anyaghoz és a feketét a textúrához, hogy egy jó kontrasztot lássunk a zavar műveletben. 
 

 
45. kép: Zavar gomb a szerksztő gomboknál. 
 
Bizonyosodj meg róla, hogy szerkesztő módban vagy és hogy az összes csúcs ki van jelölve, 
aztán válts a szerkesztői környezetre az F9-cel. A „Mesh Tools” panelen nyomd meg a 
„Noise” (zavar) gombot (45. kép) többször, amíg a tájkép nem néz ki jól. A 46. kép mutatja az 
eredeti – textúrázott – lapot és hogy mi történik azután, hogy megnyomod a „Noise” gombot. 
Most távolítsd el a textúrát, mert zavarja a kinézetet. Aztán adj hozzá néhány fényt, egy kis 
vizet, állítsd simára (Set Smooth) és használd a „SubSurf”-t is, stb. (47. kép). 
 



 
46. kép: Zavar művelet alkalmazása. Balra fentről jobb lentig: Lap textúrával, velosztott 
lap, “Noise” gomb 2, 4, 6, 8-szor. 
 

 
47. kép: Tájkép zavar használatával. 
 

Megjegyzés 
A zavar elhelyezése mindig a z tengelyen történik, ami a tárgy lokális z tengelyével 
párhuzamos. 



Tizedelő eszköz 
A Blender 2.33-as verziója szerint 
 
Gyakran keresztül néznek ezen az eszközön, amivel a csúcsok számát redukálhatod minimális 
alak változással. 
 
Ez nem alkalmazható olyan tárgyakon, amik nagy részletességgel lettek kidolgozva, ahol 
minden csúcs és oldal meghatározza az alakot, de ha a tárgy egy összetett modellezés 
eredménye arányos szerkesztéssel, néhány átváltással felosztott tárgyból nem felosztottba, sok 
nem kellő csúccsal fejezed be a szerkesztést. 
 
Egy egyszerű példa a lap és egy 4x4-es eldeformált háló objektum. Mind a kettő 
renderelésénél pontosan ugyanazt az eredményt kapjuk, csak a lapnak 4 csúcsa és egy lapja 
van, míg a hálónak 9 oldala és 16 csúcsa, ezek közül ugye egy csomó teljesen felesleges. 
 
A tizedelő eszköz (48. kép) lehetővé teszi ezen szükségtelen oldalak kiküszöbölését. Ennek a 
számgombja írja ki a tárgyon lévő oldalak számát objektum módban. A tizedelő eszköz csak a 
háromszögeket kezeli, következésképpen a négyoldalú lapok két háromszögre oszlanak a 
tizedeléshez. 
 

 
48. kép: Tizedelő gombok. 
 
Nézzünk egy példát, azt, amit a lekerekítés részben láttunk. Ahogy láthattad, van egy kis 
háromszög alakú oldal  mindegyik kocka csúcsnál, amik feleslegesek lehetnek (49. kép, balra 
fent). A fejlécben láthatjuk, hogy 98 oldal és 96 csúcs van. A tizedelő gomb szerint 188 
háromszöges oldal van, névlegesen 90 négy- (ami 180 három-) és 8 háromszögletű oldalt 
jelent. 
 



 
49. kép: Tizedelő folyamata. 
 
Ha a számot megváltoztatod a tizedelő eszköznél, vagy kattintással, vagy a szám beírásával, 
az alakzat rögtön háromszögekre vált. Ha kisebb a számérték, az oldalak egymás után tűnnek 
el. A blender az élekkel azonos síkban tüntet el oldalakat és csúcsokat először. Ez a tendencia 
biztosítja az alak megtartását. (49. kép, felül középen). 
 
Ebben az esetben, ha azt akarjuk, hogy a központi háromszögletű oldal tűnjön el minden 
kocka csúcsból, azt várjuk, hogy a végső tárgyban 2x6=12 oldal tartozik a kocka összes 
oldalához, 2x3x12=72 oldal a kerekített élekhez és 9x8=72 oldal a lekerekített sarkokhoz, 
összesen 156 oldal. Viszont nem nagyon fontos előre tudni, hogy hány oldalunk lesz, arra kell 
csak figyelni, hogy az eredmény alakja jó legyen. 
 
A két gomb a tizedelő alatt végbeviszi, vagy elhalasztja a műveletet. Ha egyszer 
megcsináltad, a háromszögeket nem látod többé (49. kép, jobbra fent), de attól még csak 
háromszögekből fog állni az alakzat (49. kép, balra lent). Ha nagyon akarod, még csinálhatsz 
négyszögletű oldalakat az ALT-J-vel (49. kép, középen lent). Ezzel a csúcsok számát 80-ra 
csökkentettük és az oldalakból 82 van és még mindig nem változott az alakja. 
 



 
50. kép: Tizedelt tájkép, felül: eredeti; középen: gyengén tizedelt; alul: erősen tizedelt. 
 
Az 50. képen egy „Zavar” technikával készült tájképet látsz, ami egy alkalmazással készült, 
amit az előzőekben írtunk le. Felül van az eredeti, lentebb pedig különböző szintű 
tizedelésekkel látod ugyanazt. Nagyon nincs szemmel látható különbség, de a csúcsok száma 
kevesebb és ez nagy nyereség. 



8. fejezet: Meta objektumok 
A Blender 2.31-es verziója szerint 
 
A meta objektumok olyan gömb, cső, vagy kocka alakú elemek, amik hatással vannak 
egymásra. Olyan kerek folyékony „higanyos”, vagy agyagszerű formákat készíthetsz, amik 
eljárás szerűen léteznek és amik dinamikusan vannak kiszámítva. A metát speciális 
effektekhez, vagy alap modellezéshez használhatod. 
 
A meta objektumokat implicit felületeknek is hívják, mert nem expliciten csúcsok által van 
definiálva (ahogy a többi alakzat), vagy irányító pontok által (mint a felületek). 
 
A meta tárgyak irányító struktúrák által vannak definiálva, ami egy statikus mező forrása. A 
mező lehet pozitív, vagy negatív így az a szomszédos testre vonzóan, vagy taszítóan hathat. 
 
A meta objektumok vezető struktúrákkal van definiálva, ahol a 3D mező az irányító 
struktúrákhoz adott érték alapján van generálva. Például egy meta labda, aminek az irányító 
struktúrája egy pont, egy minden irányban azonos nagyságú mezőt generál maga közül egy 
gömböt meghatározva. Két szomszédos meta labda egymással kapcsolatba lép és ha elég 
közel vannak egymáshoz, a két implicit felület eggyé olvad (1. kép). 
 

 
1. kép: Két meta labda. 
 
Valójában a meta objektum nem több, mint a logikai műveletek matematikai formulái (ÉS, 
VAGY) és összeadhatók, vagy elválaszthatók egymástól. Ez a metódus meghívja a CSG-t 
(Constructive Solid Geometry). A matematikai természete miatt a CSG használ egy kis 
memóriát és egy kicsit sok CPU-béli számolást igényel. Hogy ez optimalizálva legyen, a 
felületük sokszög alakú. A teljes CSG terület két részre oszlik: egy 3D-s hálóra és a háló 
minden éléhez egy számítás adódik és ha a formulában fordulópont van, akkor egy „csúcs” 
keletkezik a sokszögben. 
 
Egy meta objektum létrehozásához kattints a SPACE gombra és Add->Mball. Vagy 
kiválaszthatod az alap alakzatokat: Labda, cső, lap, ellipszis és kocka. 
 



A meta labdának egy pont irányító struktúrája van, a csőnek egy szegmense, mint irányító 
struktúra, a meta lapnak egy lap, a kockának pedig kocka. Ezek a struktúrák egyértelműbbek 
lesznak, ha egy kicsit állítgatod a „Wiresize” (hálóméret) és „Threshold” (küszöb) értékeit a 
meta labda panelen. 
 
Ha szerkesztő módban vagy, mozgathatod, vagy átméretezheted a tárgyakat, ahogy csak 
akarod. Ez a legjobb módja statikus formák felépítésének. A meta objektumok szerkesztő 
módban is hatással vannak egymásra. Szerkesztő módban sokkal nagyobb szabadságod van; a 
labdákat lehet mozgatni, vagy forgatni és a szülő objektumok transzformációit is követik. Ez a 
módszer egy kicsit több számolást vesz igénybe ezért egy kicsit lassabb is. 
 
A következő szabályok határozzák meg a két meta objektum közti kapcsolatot: 
 

• Minden meta tárgy azonos család névvel (név szám nélkül) hatással van egymásra. 
Például „Mball, „Mball0.01”, „Mball0.02”, Mball135”. Jegyezd meg, hogy itt nem az 
ObData blokkbeli Meta labdákról beszélünk. 

• Az objektum család névvel szám nélkül meghatározza az alapot, az elhatározást és a 
sokszögesítés transzformációját. Ebben benne van az anyag és a textúra is. 
 
A meta objektumoknál csak egy anyag állítható be. Továbbá a meta objektumok 
szétválasztott textúra területeket ment el. A felhasználó a „T” billentyűvel adhat 
textúrát szerkesztő módon kívül. 
 
A tény, hogy az alap objektum diktálja a sokszögesítést, magában foglalja azt, hogy ha 
van két meta objektumunk és az egyiket mozgatjuk, láthatjuk, hogy a nem alap 
objektum is változik a mozgatás alatt, nem tekintve azt, hogy melyik tárgy mozog 
éppen. 
 

A „meta ball” panel a szerkesztői környezetben felajánl néhány lehetőséget. Ez a panel csak 
objektum módban jelenik meg. A „wiresize” (hálóméret) számgombbal definiálhatod a 
sokszögesítés átlag dimenzióját a 3D ablakban, a rendereléskor pedig a „Rendersize” 
működik. Minél kisebbek ezek a számok, annál simábbak lesznek a felületek és annál lassabb 
a számolás. 
 
A „threshold” számgomb egy nagyon fontos beállítás a meta objektumoknál. Ez irányítja a 
„mező szintjét”, ami alapján a felület ki van számolva. A finomabb beállításokat szerkesztő 
módban a „Stiffness” szám gombnál állíthatsz be a „Meta Ball Tools” panelen, amivel a meta 
objektumok mezőjének befolyását növelheted, vagy csökkentheted. 
 
Ezen a panelen a meta objektum típusát is változtathatod és a negatívjára is állíthatod, azaz 
nem vonzani fog, hanem taszítani. 



9. fejezet: Görbék és felületek 
Tartalomjegyzék 
… 
 
A görbék és felületek olyanok, mint a többi test, csak abban különböznek, hogy inkább 
tartalmaz matematikai funkciókat, mint pontok halmazát. 
 
A Blender Bézier és „Non Uniform Rational B-Slines” (NURBS) görbékkel és felszínekkel 
van felszerelve. Mind a kettő – habár matematikai törvényszerűségek alapján vannak felépítve 
–, a két végpontjukat egy-egy pont határozza meg, amik egyben egy „konrol-sokszöget” 
határoznak meg. A görbe iránya lehet taszított (Bézier), vagy vonzott (NURBS). Ezek első 
pillantásra ismerősnek tűnhetnek a Catmull-Clark felületfelosztásnál. 
 
Összehasonlítva a tárgyakat, görbéket és felületeket, mindegyiknek vannak előnyei és 
hátrányai. Mivel a görbék kevesebb adatból állnak, szép eredményt rövid idő alatt kaphatunk 
kevés felhasznált memóriával a modellezés alatt, azonban a rendereléskor időigényesek 
lehetnek. 
 
Néhány modellező technika, mint a nyújtás egy megadott vonalon, csak görbékkel lehetséges. 
De a csúcsokkal való finom irányítás csak a tárgyakkal lehetséges. 
 
Vannak esetek, amikor a görbék és a felszínek előnyösebbek és van, amikor a tárgyak 
hasznosabbak. Ha elolvastad az előző fejezetet és elolvasod ezt, kiválaszthatod, hogy a 
görbékkel, vagy a tárgyakkal akarsz inkább dolgozni. 
 

Görbék 
A Blender 2.31-es verziója szerint 
 
Ez a rész mind a Bézier és a NURBS görbéket is leírja és egy példát is ad a használatukra. 
 
Bézier 
 
A Bézier görbéket használjuk a leggyakrabban a díszes betűknél és a logóknál. Azonban 
széles skálában is használható az animációk készítésénél, mind útvonalak készítésénél, mind 
pedig az IPO görbéknél. 
 
Egy kontrol pont (csúcs) egy pontot és két nyelet tartalmaz. A középső pont a kontrol pont 
mozgatására szolgál; ezt kijelölve a két nyelet is kijelölöd és az egész csúcsot mozgathatod. 
Az egyik, vagy mind a két nyél elmozgatásával a görbe alakját változtathatod meg. 
 
A Bézier görbe érintője a kontrol pont és a nyél közötti szakasznak. A görbe meredeksége a 
nyelek hosszúságával állítható. 
 
Négyféle nyél van (1. kép): 
 

• Szabad nyél (fekete). Ezt oly módon állíthatod, ahogy akarod. Gyorsgombja a „H” (a 
szabad és a rendezett között vált); 



• Rendezett nyél (lila). Ezek a nyelek mindig egy vonalban állnak. Gyorsgombja a „H” 
(a szabad és a rendezett közt vált); 

• Vektor nyél (zöld). A nyál mindkét része mindig az előző nyélre mutatnak, vagy a 
következőre. Gyorsgombja a „V”; 

• Automata nyél (sárga). Ennek a nyélnek teljesen automatikus a hossza és az iránya, 
amit a Blender számol ki úgy, hogy biztosítja a simaságot. Gyorsgomb: „SHIFT-H”. 

 

 
1. kép: Bézier görbék nyél típusai. 
 
A nyeleket mozgathatod, forgathatod, átméretezheted pontosan úgy, ahogy azt egy tárggyal 
teszed. 
 
Ahogy a nyeleket megváltoztatod, a következő típusváltások mennek végbe automatikusan: 
 

• Automatikus nyélből rendezett lesz; 
• A vektor nyél pedig szabaddá válik. 

 



Habár a Bézier görbe folyamatos matematikai objektumok, diszkrét formában kell 
mutatkozniuk a renderelés szempontjából. 
 
A kontrolpont párok közötti pontokat egy számítás adja. Minden egyes Bézier görbéhez más 
felbontás adható meg (2. kép). 
 

 
2. kép: Bézier felbontásának beállítása. 
 
NURBS 
 
A NURBS görbék ésszerű polinomokként vannak definiálva és sokkal általánosabbak, mint a 
konvencionális B-Spline-ok és Bézier görbék, mivel képesek követni bármilyen kontúrt. 
Például egy Bézier kör egy többtagú közelítő kör és ez a megközelítés megfigyelhető, a 
NURBS görbe pedig egy pontos kör. A NURBS görbéknek sok változójuk van, ami lehetővé 
teszi matematikailag tiszta formulák létrehozását (3. kép). Azonban a velük való dolgozáshoz 
egy kis elmélet is kell: 
 

 
3. kép: Nurbs kontrol gombok. 

 
• Csomók. A NURBS görbéknek csomó vektoraik vannak, egy sor szám, ami a görbe 

paraméteres definíciója. Két elő-beállítás fontos ezeknél. „Uniform” a zárt görbékhez 
egyenletes felosztást ad, de ha nyitottakon használod, szabad végeket kapsz, amiket 
nehéz precízen elhelyezni. Az „Endpoint” (végpont) úgy állítja be a csomókat, hogy 
az első és az utolsó pont is része lesz a görbéknek, ami sokkal könnyebb 
elhelyezhetőséget biztosít; 

• Osztályzás. Az „Order” a görbe kalkulációjának mélysége. Az 1 egy pont, a 2 egy 
vonal, a 3 egy másodfokú, stb. A görbe úthoz mindig használj 5-öst, mert folyékonyan 
működik minden körülmények között, irritáló egyenetlen mozgások nélkül. 

• Súlyozás. A NURBS görbéknek súlyokat is lehet adni csúcsonként – ez megadja, hogy 
melyik csúcs mennyire „húzza” a görbét. 

 



 
4. kép: Nurbs görbe kontol poligonjainak és súlyoknak a beállítása. 
 
A 4. kép mutatja a csúcs vektor beállításokat ahogy egy pont súlyozásának változatait is. 
 
Egy példa 
 
A Blender görbéi gyors és egyszerű módot kínálnak jól kinéző designos szövegek és logók 
gyártására. Most egy 3D-s logó elkészítésére nézünk egy példát. 
 
Az 5. képen lévő vázlatos logó mutatja az elkészítendő kép alapját. 
 



 
5. kép: Vázlatos logó. 
 
Először is be feogjuk importálni a képet, hogy sablonként szolgáljon a műveletek végrehajtása 
alatt. A Blender támogatja a  TGA, PNG  és JPG képformátumokat. Egy kép betöltéséhez 
válaszd ki a “View->Background image…” menüpontot a 3D ablak menüsorán. Egy átlátszó 
panel fog megjelenni, ami lehetővé teszi egy kép háttérként való alkalmazását. Aktiváld a 
“BackGroundPic” gombot és használd a “LOAD” gombot, hogy kiválaszthasd a képet, amit 
sablonként szeretnél használni (6. kép). 
 

 
6. kép: 3D ablak beállításai. 
 
Szabadulj meg a paneltól az ESC megnyomásával, vagy az “x” gombbal a panel fejlécén (7. 
kép). Ha készen vagy az egész munkával, akkor ezt a vázlatot ugyanúgy eltűntetheted úgy, 
hogy visszatérsz a panelhoz és kikapcsoloda  “BackGroundPic” gombot. 
 



 
7. kép: Skicc betöltése háttérnek. 
 
Adj a képhez egy új görbét a SPACE->Curve->Bezier Curve menüponttal. Egy görbe 
szegmens fog megjelenni és a Blender szerkesztő módba lép. Most el fogjuk mozgatni a 
pontokat egy zárt alakzat készítéséhez. 
 
A görbéhez hozzáadhatsz pontokat az egyik fégpont kijelölésével, aztán a CTRL 
nyomvatartása melletti bal egérgomb megnyomásával.  Jegyezd meg, hogy az új pont az 
előzőleg kijelölet ponthoz fog tartozni. Ha egyszer már hozzáadtál egy pontot, akkor azt is 
elmozgathatod a kontrol csúcs kijelölésével és a “G” gomb megnyomásával. A görbe szögét 
is megváltoztathatod a nyelek mozgatásával (8. kép). 
 

 
8. kép: Bézier nyelek. 
 
Két pont közé beszúrhatsz egy harmadikat úgy, hogy kijelölöd azt a kettőt és a “W” 
megnyomására előugró menüből kiválasztod a “Subdivide” (felosztés) menüpontot (9. kép). 
 



 
9. kép: Egy kontrol pont hozzáadása. 
 
A pontokat törölheted is úgy, hogy kijelölöd és az “x” billentyűre előugró menüből 
kiválasztod a “Selected” menüpontot. Egy görbét úgy vághatsz ketté, hogy kijelölsz két 
kontrol pontot és megnyomod az “X” gombot és kiválasztod a “Segment” pontot. 
 
Éles sarkok kialakításához válassz ki egy kontrol csúcsot és nyomd meg a „V” billentyűt. 
Észre fogod venni, hogy a nyelek színe liláról zöldre változik (10. kép). Ennél a pontnál, 
elmozgathatod a nyeleket, ezzel a görbe útját megigazítva. (11. kép). 
 

 
10. kép: Vektor (zöld) nyelek. 
 



 
11. kép: Szabad (fekete) nyelek. 
 
Egy görbét be is zárhatsz és egy egyszerű hurkot készíthetsz belőle a “C” billentyű 
megnyomásával. Ez az első pontot összekapcsolja az utolsóval (12. kép). Lehet, hogy a 
hozzáadott csúcsokat egy kicsit manipulálnod kell majd, hogy a megfelelő alakzatot kapd. 
 

 
12. kép: A kész körvonal. 
 
A TAB gomb megnyomásával, a szerkesztő mód elhagyásával és a “Z” billentyű 
megnyomásával a renderelendő kész alakot kapod (13. kép). Még méhány lyukat szeretnénk 
vágni az alakzatunkba a szem helyén és a sérkényszárnyaknál. 
 

Felszínek és lyukak 
Amikor görbékkel dolgozol, a Blender automatikusan felfedezi a lyukakat a felületen 
és a következő szabályok alapján kezeli őket. Egy zárt görbe mindig egy felszínt 
határoz meg, így egy lapos felszínként lesz az renderelve. Ha egy zárt görbe teljesen 
bennefoglaltatik egy másikban, a belső külsővé változik egy lyukat definiálva. 

 



 
13. kép: Árnyékos logó. 
 
Most térjünk vissza rácsháló módba a “Z” billentyűvel és lépjünk szerkesztő módba a TAB-
bal. Még mindíg szerkesztő módban adjunk a képhez egy kört  (SPACE->Curve->Bezier 
Circle) (14. kép). Az “S” billentyűvel kicsinyítsük le a kört kb. akkorára, amekkora a szeme 
és toljuk is oda a “G” gombbal. 
 

 
14. kép: Egy kör hozzáadása. 
 
Alakítsuk most át a kört azokkal a technikákkal, amiket az imént tanultunk (15. kép). Ne 
felejts el új csúcspontokat is hozzáadni a körhöz a “W”->Subdivide-dal. 
 



 
15. kép: A szem meghatározása. 
 
Most készítsük el a szárnyat egy Bézier görbe hozzáadásával úgy, hogy minden pontot éles 
sarkokká alakításával és rendezzük el az alaknak megfelelően. A második szárnykivágás 
duplázással is megcsinálhatod, hogy egy kis időt nyerj. Ehhez „jelöld vissza” az összes pontot 
és csak egyet válassz ki. Vidd fölé az egeret és nyomd meg az „L” billentyűt, hogy az összes 
fozzátartozó csúcsot kijelöld (16. kép). A kijelölést a SHIFT-D-vel duplázhatod, majd told a 
helyére. 
 

 
16. kép: A szárnyak meghatározása. 
 
Más objektumok hozzáadásához, ami nem tartozik szervesen a fő tárgyunkhoz (pl. egy gömb 
a faroknál), nyomd meg a SHIFT-A kombinációt és adjjozzá egy görbét, ahogy a 17. képen 
látod. 
 



 
17. kép: A farokban egy gömb elhelyezése. 
 
Most, hogy megvan a görbénk, vastagságot kell neki adni és beállítani néhány kerekítő opciót. 
A görbével kijelölve menj a szerkesztő gombokhoz (F9) és keresd meg a „Curves and 
surfaces” (görbék és felületek) panelt. Az „Ext1” paraméter állítja be a kiterjedés vastagságát, 
az „Ext2” pedig a lekerekítés szintjét. A „BevResol” gomb a lekerekítés élességét adja meg. 
 

 
18. A lekerekítés beállításai. 
 

A görbékől a tárgyakig 
Hogy még összetettebb modellező műveleteket hajts végre, a görbét tárggyá kell 
alakítanod: ALT-C->Mesh. Jegyezd meg, hogy az operációnak csak ez az egy iránya 
létezik, azaz nem konvertálhatsz tárgyakat görbékké. 

 
Amikor kész van a logó modellje, anyagokat és textúrákat, majd fényeket adhatsz hozzá a 
szép rendereléshez (19. kép). 
 



 
19. kép: Végső renderelés. 



Felületek 
A Blender 2.31-es verziója szerint 
 
A felületek s NURBS kiterjesztései. A Blenderben ezek külön ObData típusok. 
 
A gömb csak egy dimenzióban dolgoznak, a felületeknek van egy második extra dimenziójuk. 
Az első az U, mint a görbéknél, a második pedig a V. Egy két dimenziós háló kontrol 
pontokkal határozza meg a NURBS felület alakját. 
 
A felületeket folytonosan görbe felületek készítésére használják. A felületek lehetnek kör 
alakúak mind a két irányban, ami lehető teszi fánk alakzat gyors elkészítését és szerksztő 
módban árnyékoltan is kirajzolhatók. Ez eléggé megkönnyíti a felületekkel való munkát. 
 

Megjegyzés 
Jelenleg a Blendernek egy alap felület készlete van, korlátolt lehetőségekkel lyukas és 
olvadt felületek készítésére. A későbbi verziók több funkciót is tartalmazni fognak 
ezen a területen. 
 

Az „Add menüben különféle primitív felszíneket adhatsz hozzá kiindulópontként 20. kép). 
Jegyezd meg, hogy a „surface” (felület) menüből görbét és kört is választhatsz! Ez lehetséges, 
mert a NURBS görbék a lényegében NURBS felületek, egyszerűen egy dimenzióra szűkítve. 
 

Megjegyzés 
A NURBS „igazi” görbe és a NURBS „felület” görbe nem teljesen felcserélhető 
fogalmak, amint azt majd a nyújtásnál és a bőrözés részben látod majd később. 
 

 
20. kép: Felület hozzáadása menü. 
 
Amikor egy felületet görbété adsz hozzá, egy igazi felszínt csinálhatsz belőle egyszerűen a 
görbe nyújtásával (“E” billentyű). A felület minden éle nyújtható. A “C” billentyűvel U, vagy 
V irányú köröket csinálhatsz. Bizonyosodj meg róla, hogy a “csomók” “Uniform”-ra, vagy 
“Endpoint”-ra már be vannak állítva a “Curve Tools” panelen. 
 



Amikor felületekkel dolgozol, hasznos egy egész oszlopnyi, vagy sornyi csúccsal dolgozni. A 
Blendernek erre van egy kijelölő eszköze: a SHIFT-R „Select row” (sor kijelölése).  
 

 
21. kép: Egy gömb felület. 
 
A NURBS-sal tiszta alakokat hozhatunk létre, mint körök, kengerek és gömbök (de a Bézier 
kör nem tiszta kör). Hogy tiszta köröket, gömböket, vagy hengereket csinálj, súlyokat kell 
beállítani a csúcsokhoz. Ez nem intuitív és többet kellene olvasnod a NURBS-ról, mielőtt 
használni kezded. 
 
Alapjában véve egy kör alakú formát egy görbéből három kontrol ponttal csinálhatunk, a 
fégpontokat pedig egyenként súlyozni kell. A központi kontrol pontnak egyenlőnek kell lenni 
a hozzá kapcsolódó szegmensek közti fél szög másfélszeres koszinuszával (21. kép). A 
standard számok a szerkesztő gomboknál vannak a „Curve Tool” panelen (22. kép). 
 

Megjegyzés 
Egy csúcs súlyának leolvasásához nyomd meg az „N” billentyűt. 

 

 
22. kép: Előre beállított súlyok. 



Szöveg 
A Blender 2.31-es verziója szerint 
 

 
23. kép: Szöveg példák. 
 
A szöveg egy speciális görbe típus a Blenderben. A Blendernek sját betűtípusa van, de mást is 
tud használni, beleértve a Post Script Type 1 és a True Type betűtípusokat (23. kép). 
 
Nyisd meg a Blendert, vagy ha már megvan, állítsd vissza a kezdeti képernyőt a CTRL-X 
kombinációval. Az eszközsor segítségével adhatsz hozzá új szöveg objektumot (SPACE-
>Add->Text). A szöveget szerkesztő módban a billentyűzettel szerkesztheted; egy szöveg 
kurzor mutatja a pozíciódat a szövegben. Amikor kikapcsolod a szerkesztő módot a TAB 
gombbal, a Blender kitölti a szöveg-görbéket, egy lapos kitöltött objektumot készítve, amit 
már renderelhetünk is. 
 
Most menj a szerkesztő gombokhoz az F9-cel (24. kép). 
 



 
24. kép: Szöveg szerkesztő gombok. 
 
Ahogy látáod a “Font” (Betűtípus) panelen a menü gomboknál, a Blender a saját <builtin> 
(Beépített) betűtípusait használja alapértelmezetten az új szöveg-objektum létrehozásakor. 
Most kattints a “Load Font” (Betűtípus betöltése) gombra. Itt egy fájl ablakban böngészhetsz, 
ami tartalmazza a PostScript Type 1 és True Type betűtípusokat. (Több PostScript betűtípust 
a webről is le tudsz rölteni és a Windows is sor True Type típust tartalmaz – az utóbbiaknál 
vigyázni kell, hogy néhány jogvédett!). 
 
Próbálj ki néhány betűtípust. Ha már betöltöttél egyet, a menü gombot használhatod, hogy a 
betűt objektummá váltsd. 
 
Mostanra már van egy szimpla lapos objektumunk. Mélység hozzáadásához használd az 
“Ext1” és “Ext2” gombokat a “Curve and Surface” (Görbe és felület) panelen. 
 
Használd a “TextOnCucve” (Szöveg a görbén) opciót, ha azt akarod, hogy a szöveged egy 
2D-s görbe vonalát kövesse. 
 
A Blendernek van egy nagyon hatásos funkciója: az, hogy a szöveg objektumot az ALT-C-
vel Bézier görbévé konvertálhatod, ami lehetővé teszi a karakterek egyenkénti szerkesztését 
is. Ez például logók készítésekor jöhet nagyon jól. A szövegből görbébe való transzformáció 
visszafordíthatatlan és természetesen a görbéből tárggyá formálás továbbra is lehetséges. 
 
Speciális karakterek 
 
Normál esetben a szöveg objektum a „text” felirattal kezdődik, amit egyszerűen a SHIFT-
BACKSPACE kombinációval törölhetünk. Szerkesztő módban a szöveg objektum reagál a 
bevitelre. Majdnem egyik gyorsgomb sem használható. A kurzor a nyilakkal mozgatható. A 
SHIFT-JOBBRA GOM és SHIFT-BALRA GOMB kombinációkkal az adott sor elejére, 
vagy a végére ugorhatsz. 
 
Majdnem az összes speciális karakter használható. Íme egy összefoglalás ezekről: 
 

• ALT-c: copyright 
• ALT-f: Dutch Florin 
• ALT-g: fokok 
• ALT-l: angol font 
• ALT-r: regisztrált jogvédelem 
• ALT-s: német S 
• ALT-x: Multiply symbol 



• ALT-y: japán yen 
• ALT-1: kis 1 
• ALT-2: kis 2 
• ALT-3: kis 3 
• ALT-?: spanyol kérdőjel 
• ALT-!: spanyol felkiáltójel 
• ALT->: dupla >> 
• ALT-<: dupla << 

 
Ezen karakterek mindegyike elvileg működik a billentyűzeteden, beleértve a hosszú 
magánhangzókat, stb. Ha egy speciális karakterre van szükséged (ami mondjuk nincs rajta az 
angol billentyűzeten), akkor két másik karakter kombinációjából összerakhatod. Ehhez nyomd 
meg az ALT-BACKSPACE kombinációt a kívánt kombinációban és így beírhatod a speciális 
karaktert. Itt van négány példa. 
 

• A, ALT-BACKSPACE, HULLÁMOS ÉKEZET: ã 
• A, ALT-BACKSPACE, ÉKEZET: à 
• A, ALT-BACKSPACE, ÉKEZET: á 
• A, ALT-BACKSPACE, O: å 
• E, ALT-BACKSPACE, KÉT PONT ÉKEZET: ë 
• O, ALT-BACKSPACE, PERJEL: ø 

 
Egy egész ASCII szövegfájlt is a szövegbe írhatsz. Ehhez mentsd a fájlt a „tmp/.cutbuffer”-be 
és nyomd meg az ALT-V-t. 
 
Vagy a szöveget megírhatod a Blender szöveg ablakában, ehhez tölts be egy szöveget egy 
ilyen ablakba, vagy illessz be egy windows ablakból a vágólapon keresztül és nyomd meg az 
ALT-M kombinációt. Ez a szöveg pufferból szöveg objektumot kreál (1000 karakter a limit). 



Nyújtás vonal mentén 
A Blender 2.31-es verziója szerint 
 
Ez a technika egy nagyon hatásos modellezési eszköz. Ezzel egy felületet kreálhatunk egy 
adott profil széthúzásával. 
 
Mind a profil és a vonal is lehet Bézier, vagy NURBS görbe. 
 
Feltételezzük, hogy van egy Bézier görbéd ls egy Bézier köröd, ami a képeden két külön 
objektum (25. kép). 
 

 
25. kép: Profil (bal) és vonal (jobb). 
 
Most egy kicsit alakítsd át mind a kettőt úgy, hogy egy szárny-szerű profilt és egy 
képzeletbeli ösvényt kapj (26. kép). Alapértelmezetten a Bézierek csak a síkon lézezhetnek, 
így 2D-s objektumok. Ahhoz, hogy a vonalat a tér minden irányába hajlítani tudd, nyomd meg 
a “3D” gombot a szerkesztő gomboknál (F9) a “Curve and Surface) görbe és felület panelen 
(27. kép). 
 

 
26. kép: Módosított profil (bal) és útvonal (jobb). 
 



 
27. kép: 3D görbe gomb. 
 
Most nézd meg a profil objektum nevét. Alapértelmezetten ez “CurveCircle” és ezt akkor 
látod, hogyha az “N” gombot megnyomod a körrel kijelölve. Ezt a SHIFT-BAL 
EGÉRGOMB kombinációval a névre kettintva tudod megváltoztatni (28. kép). 
 

 
28. kép: Profil név. 
 
Most jelöld ki az útvonalat. Ennek a szerkesztőgombjainál keresd meg a “BevOb:” 
szöveggombot a “Curve and Surface” panelen és írd be a profil objektum nevét. A mi 
esetünkben ez “CurveCircle” (29. kép). 
 

 
29. kép: A profil útvonalhoz rendelése. 
 
Az eredmény egy felület, amit a profil határoz meg az útvonal mentén (30. kép). 
 



 
30. kép: Nyújtás eredménye. 
 
Hogy megértsük az eredményt és az ezzel járó effektusokat, a következő fontos pontokat kell 
megértebi: 

• A profilnak számít az iránya, ezért a z tengely érintője az útvonalnak, az x egy síkban 
van vele, az y pedig merőleges a vonalra; 

• Ha az út 3D-s, akkor a “vonal lapja” lokálisan van meghatározva, nem pedig 
globálisan és szerkesztő módban több rövid szegmensből áll (31. kép. 

• A profil y tengelye mindíg felfelé mutat. Ez mindíg váratlan eredmények forrása lehet, 
amit később fogunk megmagyarázni. 

 

 
31. kép: A vonal lokális lapja. 
 

Hajlásszög 
A lokális lapok irányának megváltoztatásához jelölj ki egy kontrol pontot és nyomd 
meg a “T” billentyűt. Most az egér mozgatásával változtathatod meg az irányt. A bal 
egérgomb megnyomásával fixálhatod a pozíciót, az ESC-cel pedig visszaállhatsz az 
előző állapotra. 

 



Azzal, hogy az y tengely fölfele mutat, számos probléma szokott előjönni, amikor az útvonal 
3D-s és egy olyan ponthoz ér a nyújtás, ahol pont függőleges a vonal. Ha a vonal felfele megy 
és és a folytatásban meghajlik, akkor lesz egy olyan pont, ahol az y tengelynek el kell kezdeni 
lefele fordulni. Mivel az y tengelynek mindíg felfelé kell mutatni, egy 180 fokos forulatot tesz 
meg a profil körül így megint felfelé mutat. 
 
A 32. képen látod a problémát. Bal oldalt látsz egy olyan útvonalat, aminek a merőlegesei 
olyanok, hogy a merőlegesek helyi lapjai mindíg felfelé mutatnak. Jobb oldalt pedig a 
sárgával bekarikázott körnél ez megfordul. Ennek ezerményeként egy csavar keletkezik a 
formában. 
 

 
32. kép: Nyújtási problémák a felfelé kényszerített y tengellyel. 
 
Az egyetlen megoldás a problémára az, ha többszörös – összekötött – útvonalakat használasz, 
vagy figyelsz rá, hogy a merőleges mindíg felfelé irányuljon. 
 

A profil irányultságának megváltoztatása 
Az út menti profil irányultsága nem az elvárásoknak megfelelő és forgatni akarod a 
benső vonalat hossz irányban, akkor van egy jobb módja ennek, mint minden egyes 
pont áthelyezése. 
 
Ha egyszerűen szerkesztő módban a lapján forgatod a profilt, akkor az változni fog, de 
nem változnak meg a helyi referenciái. 



Görbe elvékonyító 
A Blender 2.35-ös verziója szerint 
Írta: Kenneth Styrberg 
 
Az elvékonyító a görbe objektumok egy eszköze. A szerkesztő panelnél (F9) van egy 
„TaperOb” mező, ahol be kell állítanod a görbe nevét, ami meghatározza a görbe objektum 
vastagságát. 
 

 
33. kép: Görbe és Felszín panel. 
 

Megjegyzés 
Fontos szabályok 

• Csak a „TaperOb”-nál lévő görbe lesz kiértékelve. 
• A menetirány balról jobbra van. 
• Negatív vastagságok is értelmezhetők, de ezek a rendereléskor „mű” kinézetet 

okozhatnak. 
 

 
34. kép: Elvékonyítás példa 1. 
 
A 34. képen tisztán látható, hogy a bal oldali vékonyító görbe milyen hatással van a jobb 
oldali objektumra. Itt a bal oldali vékonyító görbe közelebb van az objektum közepéhez és ez 
egy kisebb görbe objektumot eredményez. 
 



 
35. kép: Elvékonyítás példa 2. 
 
Itt a görbe egy kicsit távolabb van a kontrol ponthoz, ez pedig egy vastagabb tárgyat 
eredményez jobb oldalt. 
 
A 36. képen egy rendhagyóbb elvékonyító görbe hozzáadását láthatjuk egy kör görbéhez. 
 

 
36. kép: Elvékonyítás példa 3. 



Görbe deformálás 
Írta: Kenneth Styrberg 
A Blender 2.35-ös verziója szerint 
 
Bevezetés 
A „Curve deform” (görbe deformálás) egy egyszerű de hatékony változtatás a testen. Ha egy 
tárgyat egy görbéhez kapcsolsz, hogy az egyik szülője a másiknak, akkor felfelé, vagy lefelé 
deformálhatod a tárgyat a görbén a tárgy mozgatásával hosszában, vagy keresztben a 
domináns tengelyen. 
 
A művelet a fő, vagyis domináns tengelyen dolgozik (X, Y , Z). Ez azt jelenti, hogy ha a fő 
irányba mozgatod a tárgyat, akkor az a görbén fog mozogni. A kereszt irányú mozgatással a 
test pedig közeledni, vagy távolodni fog a görbétől. Alapértelmezetten az Y a domináns 
tengely a Blenderben. Amikor a testet a görbén a végek felé mozgatod, akkor az a görbék 
vége felé mutató vektor irányába deformálódnak el. 
 

Tipp 
Próbáld elhelyezni a tárgyat a görbe fölött körbe mozgatással. Ez egy jó képet ad arról, 
hogy hogyan is működik ez a művelet. 

 
Interfész 
 
Mikor egy szülőként kapcsolod a tárgyat a görbéhez (CTRL-P), akkor egy menü jön elő (37. 
kép). Itt ha a „Curve deform”-ot választod ki, akkor engedélyezed egyben a Görbe deformálás 
funkciót is. 
 

 
37. kép: Szülővé rendelés menüje. 
 
A domináns tengely beállításait a tárgy beállításainál végezheted el. Blenderben az 
alapértelmezett tengely az Y. Ezt a “Track X”, “Y”, “Z” gombokkal változtathatod meg az 
“Anim” panelen az Object (F7) kontextusban (38. kép). 
 

 
38. kép: “Anim Settings” panel. 
 



A kör alakú görbék is az elvárásoknak megfelelően működnek, ahol az objektum deformáció 
áthalad a kör alakú útvonal mentén. 
 
A „CurveStretch” (görbe nyújtás) egy opció, ami a tárgyat kinyújtja, vagy összepréseli a 
görbe mentén. Ez az opció a Szerkesztői kontextusban van (F9). Lásd a 39. képet. 
 

 
39. kép: “Curve and surface” (görbe és felszín) panel. 
 
Példa 
Csináljunk meg egy egyszerű példát. 
 
1. Töröld az alapértelmezett kockát a képről és rakj be egy majmot! (SHIFT-A->ADD-
>Mesh->Monkey 40. kép). 
 

 
40. kép: Egy majom hozzáadása. 
 
2. Most nyomd meg a TAB gombot, hogy kilépj a szerkesztő módból. Most egy görbét adj 
hozzá (SHIFT-A->ADD->Curve->Bezier Curve 41. kép). 
 

 
41. kép: Egy görbe hozzáadása. 
 
3. Szerkesztő módban a görbe kontrol pontjait mozgasd el úgy, ahogy azt a 42. képen látod, 
majd lépj ki a szerkesztő módból. 
 



 
42. kép: Görbe szerkesztése. 
 
4. Jelöld ki a majmot (jobb egérgomb) és a shift lenyomása mellett a görbét is. Nyomd meg a 
CTRL-P kombinációt a “Make Parent”  (Szülő létrehozása) menü megnyitásához. Válaszd ki 
a “Curve deform” (görbe deformáció) menüpontot. (37. kép). 
 
A majomnak most úgy kéne elhelyezkednie a görbén, ahogy azt a 43. képen látod. 
 

 
43. kép: Majom a görbén. 
 
5. Most ha kijelölöd a majmot (jobb egérgomb) és elkezded mozgatni (G) az y tengely 
irányába (ami mellesleg alapértelmezetten a domináns), akkor a majom a görba mentén el fog 
szépen deformálódni 
 



Tipp 
Ha a majom mozgatása közben megnyomod a középső egérgombot, akkor annak 
mozgása csak egy tengelyre szorítkozik. 

 
6. A 44. képen a majmot különböző elhelyezésekben látod a görbén. A jobban áttekinthetőség 
kedvéért egy „subsurf”-ot adtam hozzá 2-es „subdiv”-vel és a „set sooth” gombot is 
bekapcsoltam (F9). 
 

Tipp 
Ha nem a domináns tengelyen mozgatod a majmot, akkor fura eredmények jöhetnek 
ki. Néha ez az, amire szükséged van, tehát kísérletezz és próbáld ki ezt az alkalmazást! 

 

 
44. kép: Majom deformációi. 



Bőrözés 
A Blender 2.31-es verziója szerint 
 
A bőrözés egy finom művészeti eszköz egy felszín meghatározására két, vagy több profil 
használatával. Ezt a Blenderben a görbék megfelelő alakra alakításával és NURBS felületté 
alakításával lehetséges. 
 
Példaként egy vitorlás hajót fogunk elkészíteni. Az első dolog, amit meg kell tennünk az, 
hogy oldal nézetbe megyünk (NUM3) és egy felszín görbét adunk hozzá (Surface Curve). 
Bizonyosodj meg róla, hogy nem egy Bezier, vagy NURBS görbét adsz hozzá, mert különben 
a trükk nem fog működni (45. kép). 
 

 
45. kép: Egy felület görbe a bőrözéshez. 
 
A görbe alakja legyen a csónakunk keresztmetszetének az alakja. Ezt csúcsok hozzáadásával 
érhetjük el a “Split” (felosztás) gombbal (46. kép). 
 

 
46. kép: A hajó profilja. 
 



Most duplázd meg (SHIFT-D) a görbét annyiszor, ahányszor szükséges, jobbra és balra is 
(47. kép). Rendezd el a görbéket, hogy a különböző részeket össze tudjuk majd kapcsolni a 
hajó hossziránya mentén. Ehhez egy vázlat sokat segíthet. Egy ilyen vázlatot a háttérhez  adva 
tehetsz be (ahogy azt a logó elkészítésénél tettük), hogy könnyebben rendezhesd el a profil 
részleteket. 
 
Jegyezd meg, hogy a felszín, amit elkészítünk simítva fog kapcsolódni benne az egyik rész a 
másikhoz. Ha mégis éles csúcsokat akarsz, akkor a profilokat nagyon közel kell elhelyezni 
egymáshoz, ahogy a 48. képen látod. 
 

 
47. kép: Sokszorosított profil a hajó tengelye mentén. 
 

 
48. kép: Sokszorosított profil a hajó alakjára igazítva. 
 
Most jelöld ki az összes görbét (“A” billentyű, vagy a “B”-vel egyenként) és kapcsold össze 
őket a CTRL-J kombinációval és a “Join selected NURBS” (Öszzekapcsolja a kijelölt 
NURBS görbéket?) kérdésre válaszolj Igennel. Így a profilok mind kivilágosodnak (49. kép); 
 



 
49. kép: Összekötött profilok. 
 
Most válts át szerkesztő módba (TAB) és az “A” billentyűvel jelöld ki az összes kontrol 
pontot; aztán nyomd meg az “F” billentyűt. Ezzel a profilok “bőrt” kapnak és felületté 
alakulnak (50. kép) 
 

 
50. kép: Bőrözött felület szerkesztő módban. 
 
A felületet át is alakíthatod, ha szükséges, a kontrol pontok mozgatásával. Az 51. kép mutatja 
az árnyékolt nézetet. Valószínűleg növelned kell majd a “ResolU” és “ResolV” gombokat a 
jobb alak eredményezéséhez. 
 



 
51. kép: Teljes törzs. 
 

Profil beállítás 
Az egyetlen korlátozása ennek az egyébként nagyon hatásos technikának az, hogy 
minden profilban ugyanannyi kontrol pontnak kel, hogy legyen. Ezért egy egy nagyon 
jó ötlet használni ezt nagyon összetett keresztmetszetű tárgyak elkészítésénél és még 
csak nem is kell hozzáadni, vagy elvenni kontrol pontokat, ahogy azt ebben a példában 
is láthattuk. 



10. Fejezet. Anyagok és textúrák 
 
Tartalomjegyzék 
… 
 
Mielőtt megérhetnéd, hogy hogyan is kell valójában dolgozni az anyagokkal, meg kell értened 
a fények és felületek összefüggéseit a Blender renderelő motorjában és hogy hogyan lehet 
ezeket beállítani. Erről most egy mély áttekintést adunk. 
 
A renderelt kép, amit készítesz, egy kivetülése a képnek egy képzeletbeli felületre, amit 
„vewing plane” (néző lap)-nak hívunk. Ez a filmek kameráival, vagy az emberi szemmel 
feleltethető meg, kivéve, hogy itt nem valódi, hanem szimulált fényről van szó. 
 
Ahhoz, hogy renderelhessünk egy képet, először meg kell nézni, hogy a képről milyen beeső 
fények mennek erre a lapra. Ennek a kérdésre úgy válaszolhatunk a legkönnyebben, ha egy 
egyenes vonal mentén visszafejtjük a szimulált fénysugár útját a néző lap és a fókuszponton 
keresztül (a kamera helyén át) egészen a kép renderelhető felületéig, ahol már láthatjuk, hogy 
melyik fénysugár éri a pontot. A felület tulajdonságaiból és a fénysugár beesési szögéből 
tudjuk meg, hogy a fénynek mekkora része tükröződik vissza a beesési szög mentén (10. kép). 
 

 
10. kép 
 
Két alapvető jelenség következik be, amikor a felület egy pontját fénysugár éri: diffúzió 
(szétszóródás) és tükröző visszaverődés. A szétszóródás és a tükröző visszaverődés 
különbözik egymástól főleg a beeső fénysugár- és a visszavert sugár szögének a tekintetében. 
 
Diffúzió (szétszóródás) 
A Blender 2.31-es verziója szerint 
 



Ha egy fénysugár egy felülethez és, akkor az egy diffúziós jelenség útján fog 
visszatükröződni minden irányba. Ez azt jelenti, hogy a kamera ugyanazt a mértékű fényt 
fogja látni egy adott pontból, minden irányból, függetlenül a beeső fénysugár szögétől. 
 
Természetesen a felületet érő fény erőssége függ a beeső fénysugár szögétől. Ha főként szórt 
visszatükröződés van, akkor matt felületet kapunk (2. kép). 
 

 
2. kép: Diffúziós jelenség. 
 
A 2.28-as Blender verziótól kezdve három matematikai formula felel a szóródás 
kiszámolásáért. A diffúzió és a tükröző jelenség, amik általában egybe vannak kötve egy 
egszerű típusú anyagnál, két külön dolog, ezért külön külön is alkalmazhatjuk ezeket. 
 
A diffúziót számolók két, vagy több paramétert használnak. Az első két paramétert használja 
mind a diffúziót és az anyag színét kiszámoló és a beeső fénysugár energiáját, ami valójában 
szóródik. Ez utóbbi a [0;1]-ban ven megadva, ami “Ref1”-ként van megadba a felhasználói 
felületen. 
 
Ezek a beépített képletek: 
 

• Lambert: Ez volt a 2.27-es Blender verzióig az alapértelmezett fény szóró képlet. Így a 
régi tutorialokban, amik a 2.28-as előtt készültek, ez látható. Ennek csak az 
alapértelmezett paraméterei vannak meg. 

• Oren-Nayar: Ez először a 2.28-as verzióban jelent meg. Ez egy kicsit „fizikaibb“ 
kinézetet adott a diffúziós jelenségnek, mert a két alapértelmezett paraméter mellett 
egy harmadikat is használ, ami a felület mikroszkópikus kis durvaságait is számításba 
veszi. 

• Toon: Ez is előszöt a 2.28-asban lett bemutatva. Ez egy nagyon “nem fizikai” 
megjelenésű fény, ez nem azt jelenti, hogy egy valóság utánzatot ad, hanem “mesei” 
kinézetet ad tiszta fény-árnyékkal, kontúrral, éles választékkal. Annak ellenére, hogy 
ez elég egyszerűnek hat, három paramétert használ, ami meghatározza a fény területét 
és az árnyék határ élességét. 



Tükröző visszaverődés 
A Blender 2.31-es verziója szerint 
 
Nem úgy, mint a diffúzió, a tükröző visszaverődés függ a nézőponttól. A Snell törvény szerint 
a visszaverődési szög ugyanakkora, mint a beesési szög, ezért az, hogy merről nézzük a 
dolgokat, nagyon fontos. A tükröző visszaverődés fényes visszaverődést biztosít, ezzel a 
felületet üvegessé teszi (3. kép). 
 

 
3. kép: Tükröző visszaverődés. 
 
A valóságban a szóródás és a tükröző visszaverődés mind ugyanabból a fényből jön. A 
diffúzió a dominánsabb az olyan felületeknél, amikben sok a felszíni durvaság, mert a felület 
legkisebb részéről is verődik vissza fény, még ha a durvaságoknál nagyon kicsi is a szök 
eltérése. 
 
Más részről a tükröző visszaverődés a sima felületeknél jelentős. Ez azt jelenti, hogy a 
fénysugarak a felület minden pontjából ugyanabba az irányba verődnek vissza, nem úgy, mit a 
diffúriónál. Ha a felület durvasága sokkal kisebb, mint a hullámhossz, akkor a felület 
tükörként működik. 
 

Megjegyzés 
Fontos hangsúlyozni, hogy a tükröző visszaverődés, amiről itt beszélünk, nem egy 
olyan visszatükröződés, amit a tükörben látunk, hanem egy olyan fény, amit egy 
üveges felületen láthatunk. Hogy tükör szerű felületet kapjunk, “raytracer”-t 
(sugárkeresőt?) kell használni. A Blender nem kifejezetten erre használható, de 
meggyőző tükörfelületeket készíthetünk kifinomult textúra alkalmazásokkal, ahogy azt 
később is látni fogjuk. 

 
Ahogy a szórt fénvek, ennek is van számos különböző végrehajtási formája. Megint csak a 
három számítás két közös paraméteren osztozik: Számított szín és a tükröződés energiája 
[0;2] intervallumban. Ez effektíve több energiát tesz lehetővé a visszsaverődéshez, mint 



ahogy van beeső energia. Eredmény képpen egy anyagnak két különböző színe lesz: egy 
diffúz- és egy tükröződő. A tükröződő tiszta fehérre van állítva, de beállíthatunk más 
értékeket is, ezzel különleges hatásokat érhetünk el. 
 
A négy beépített képlet: 

• CookTorr: a 2.27-es verzióig ez volt az egyetlen. Az előtt nem lehetett külön beállítani 
a diffúz és a tükrözött fényeket és csak egy féle anyagot lehetett elérni így. Van ennek 
egy harmadik paramétere, ami az erősség, ami a tükröződés szélességét szabályozza. 
Minél alacsonyabb az erősség, annál szélesebb a tükröződés. 

• Phong: Ez egy kkülön matematikai algoritmus, ami a tükröző visszaverődést számolja. 
Nem nagyon különbözik a CookTorr-tól és ugyanaz a három paraméter határozza 
meg. 

• Blinn: Ez egy fizikaibb dolog, az Oren-Nayar diffúzióval van kapcsolatban. Azért 
fizikaibb, mert itt van egy negyedik paraméter is „Index of reflectation (IOF)“ 
(Visszaverődés indexe) az említett három mellett. Ez a paraméter nem éppen a 
visszaverődés számolásához kell, hanem a visszaverődés intenzitásának és a Snell 
törvénye alapján történő kiterjedéséhez. 

• Toon: Ez a diffúz fények közül a Toon-nal van kapcsolatban. Ez a “mesei” kinézet 
élességének beállítására szolgál. Ennek nincs erőssége, de vannak olyan paraméterei, 
amik a méretet és a finomságot határozzák meg. 

 
Ezen beépítéseknek köszönhetően, amiszerin a szór fény és a tükrözött fény el van különítve a 
Blenderben, könnyen szabályozhatjuk, hogy egy pontba eső fénysugár mennyire lesz szórt, 
vagy éppen tükröződő. Ez megadja, hogy milyen irányból és milyen mennyiségben érkezik 
egy fény a fényforrásból, ez a fény fog tovább haladni a néző lapra. 
 
Nagyon fontos megjegyezni, hogy az anyag színe csak egy eleme a renderelési eljárásnak. A 
tényleges szín az anyag és a fény színéből együttesen jön létre.S 



Anyagok a gyakorlatban 
A Blender 2.31-es verziója szerint 
 
Ebben a részben átnézzük, hogy hogyan kell a különböző anyag paramétereket beállítani a 
Blenderben, és hogy miket kéne kapni eredményül. 
 

 
4. kép: Új anyag hozzáadása. 
 
Ha kijelölsz egy tárgyat, akkor az F5 megnyomásával, vagy a  gombra kattintva meg kell, 
hogy jelenjen az árnyékolás környezet és az anyag gomb ablak. Ez az ablak teljesen üres lesz, 
amíg egy anyagot hozzá nem adunk. Ha nincs linkelt anyag, a menü gommbal hozzáadhatunk 
egyet (4. kép). 
 
Ha hozzáadtál egyet, akkor a gomb ablak az 5. kép szerint fog kinézni. Négy panek jelenik 
meg, balról jobbra: “Preview” (előnézet), “Material” (anyag), “Shader” (árnyékolás), Texture. 
Mi most csak az első hárommal foglalkozunk. 
 

 
5. kép: Anyag gombok. 
 
Az előnézet panel mutatja azt, hogy milyen lesz az anyag. Alapértelmezetten ez egy 
felülnézeti képet ad, de egy gömbbé, vagy kockává alakíthatjuk a panel jobb oldalán (6. kép). 
 

 
6. kép: Anyag előnézet lap (bal), gömb (közép) és kocka (jobb). 
 
Anyag színek 
 
Az anyag panel (7. kép) lehetővé teszi az anyag színek beállítását. 
 



 
7. kép: Anyag szín gombok. 
 
Minden anyag három színből tevődhet össze: 

• Az alap anyag szín, vagy a diffúz szín, ami a diffúz árnyékolás révén jön létre. 
• Tökröződő szín, amit a “Spe” gombbal állíthatunk be a kezelőfelületen, a tükörszerűen 

visszaverődött fényekből jön létre. 
• A tükör szín, amit a “Mir” gombbal állíthatunk be a kezelőfelületen, ezt a speciális 

textúráknál használjuk, amikor a tükröződés gyakorlatilag a tárgy pontos mása. (Erről 
bövebb információkat a Környezet feltérképezése részben olvashatsz). 

 
A fent említett gombok a kellő színeket választják ki, amit előnézetben rögtön láthatunk is a 
gombok baloldalán. A jobb oldali három csúszka RGB és HSV sémában lehetővé teszi az 
aktív színek megváltoztatását. Ezeket a sémákat az “RGB” és a “HSV” gombokra kattintva 
választhatod ki az alsó részen. 
 
A “DYN” gomb a Dinamikus tulajdonságok beállítására szolgál (aminek tárgyalása kívül esik 
ezen a könvön), mivel a fenti négy gomb a haladó “Vertex Paint” és “UV Texture”-re 
vonatkozik. 
 
A halványítók 
A “Shader” (Halványító) panelen (8. kép) két menü van, amiken kiválaszthatsz egy szórt, 
diffúz árnyékot (9. kép) és egy tükröződő árnyékot (10. kép). 
 

 
8. kép: Anyag halványító gombok. 
 

 
9. kép: Anyag diffúz árnyékai. 
 



 
10. kép: Anyag tükröződő árnyékai. 
 
Oldalt két csúszka szabályozza a két fajta halványítást, a diffúz és a tükröződő jelenséget. A 
“Ref” csúszka a 0-1 intervallumon mozgatható, míg a “Spec” a 0-2 intervallumon. Konkrét 
fizikai meghatározásokat használva: ha egy A fény energia éri a tárgyat, akkor a “Ref”-szer A 
lesz a diffúzió energiája és ugyanígy működik a “Spec” is. Ha a fizikában korrektek akarunk 
lenni, akkor a “Ref”+”Spec”<1, mert különben a tárgynak több energiát kellene kiadnia, mint 
amennyit kap. 
 
Attól függően, hogy melyik típusú árnyékolást választod, úgy jelennek meg a különböző 
paraméterek, amikről a bevezetőben írtunk. 
 
A 11. képen különböző kombinációkat látsz. Természetesen mivel egy csomó paraméter van, 
ez csak egy kis bemutató. 
 

 
11. kép: Árnyékolás áttekintés. 



 
Anyagok beállítása 
 
A maradék anyag gombokka a “Material” (anyag) és “Shader” (árnyékolás) panelen érdekes 
effekteket érhetünk el. 
 

 
12. kép: Anyag beállítások csúszkái. 
 
A 12. képen néhány érdekes csúszkát látsz. Az “Alpha” az anyag átlátszóságát állítja; Az 1-es 
a teljesen tömör, a 0-ás a teljesen átlátszó. 
 
A “Shaders” panelen az “Emit” gomb – ha nem nollára van állítva -, akkor egy “kibocsájt” 
tulajdonságot ad a tárgynak. Ez a tárgyakat még akkor is láthatóvá teszi, ha nincs semmilyen 
fény és így önmagában is fényforrás lehet (13. kép). 
 

 
13. kép: Szabályos anyag (bal), anyag “Alpha”<1 (középső) és anyag “Emit”>0 (jobb). 
 
A maradék gomb oszlop (14. kép) néhány speciális tulajdonságot aktivál. A felső “Halo” 
gomb az anyagot “fényudvarrá” teszi, amit majd később fogunk leírni. Alapértelmezetten a 
„Traceable”, „Shadows” és „Radio” gombok be vannak kapcsolva. Az első lehetővé teszi, 
hogy az anyag árnyékot vessen, míg a másodikat ha bekapcsoljuk, árnyék vetülhet rá, a 
harmadikkal számításba vehető az anyag a „Radiosity” rendereléskor. 
 



 
14. kép: Speciális anyag gombok. 
 
A “Wire” az anyagnak csak a vázát rendereli. A “Ztransp” akkor szükséges, ha “Alpha” 
átlátszóságot állítottunk be. 
 
A többi gombot nem használjuk olyan sűrűn, ezért csak a könyv végén a referencia részban 
írjuk le őket. 



Lejtős árnyékolás 
A Blender 2.34-es verziója alapján 
Írta Kenneth Styrberg 
 
Bevezető 
 
Sok való életbeli helyzetben – mint a skineknél, vagy anyagoknál – a szín egy kicsit 
különbözhet az energiától függően, ami a felületet éri, vagy a beeső fénysugár szögétől 
függően. 
 
Az új lejtős árnyékolás funkció a Blenderben lehetővé teszi, hogy egy anyagnak a színek egy 
peridusát állítsuk be és hogy ez hogy változtatja a felületet és hogy hajlítja az „aktuális színt”. 
 
Mivel a textúra számítását előbb végzi el a Blender, mint az árnyékolást, a lejtős árnyékolás 
teljesen átalakíthatja a textúra, vagy az anyag színét. De a beállítások keverésével és az Alpha 
értékek beállításával lehetséges egy új árnyékréteget készíteni a Blender anyagoknál. 
 
Felhasználói felület 
 
A „Rams” panel az anyag környezetben van (F5). Itt kiválaszthatod ez egyik gombot: „Show 
Col Ramp”: a diffúz átmenethez, „Show Spec Ramp”: a tükröződő átmenethez, hogy előhozd 
a beállításokat. (15. kép) 
 

 
15. kép: Ramps panel. 
 
A “Colorband” gombra kattintva engedélyezheted a lejtős átmenetet. Alapértelmezetten 2 szín 
nyílik meg, az elsőnek 0 az Alphája és nincs színe. A másodiknak 1 az Alphája és cyan színe 
van. (16. kép). 
 



 
16. kép: Ramps panel szín csík. 
 

• Add – Egy új színt ad a szín csík közepére semleges szürke alapszínnel. 
• Cur – Kijelzi a jelenleg kiválasztott szín számát a színcsíkon. 
• Del – Törli a jelenlegi pozíciót. 
• E/L/S – Meghatározza a közbeiktatás típusát a lejtős árnyékolás és az anyag színe 

között. E – nyugodt, vagy kockás, L – lineáris. 
• Alpha – Meghatározza, hogy mennyi látszik a lejtős átmenet effektből. A 0 Alpha 

érték azt jelenti, hogy a lejtős árnyékolás teljesen átlátszó és nem lesz látható a végső 
anyagnál. Az 1-es pedig átlátszatlanra állítja a lejtős árnyékolást. Ha több színt 
definiálsz különböző Alphával, akkor a kettő között interpoláció lesz, ami szép sima 
felületet eredményez az átlátszósági felületek között. A szín szalagon ellenőrizheted az 
eredményt. Ha a mintaábra látható, akkor az átlátszóság kisebb, mint egy. 

• R/G/B – A jelenlegi RGB értékek. A bal egérgombbal a szín mezőn, a „Pos” mező 
alatt tudsz színt választani. 

 
A jelenlegi színt egy csúszka jelzi a színcsíkon. Egy szín pozíció kiválasztásához 
használhatod a bal egérgombot, vagy léptetheted a jelenlegi szín számát föl és le a jobbra és 
balra nyilakkal. A SHIFT-BAL EGÉRGOMB alkalmazásával manuálisan is beírhatod a 
kívánt szín számát. 
 
A szín pozícióját egyszerűen a bal egérgombbal mozgathatod, ha a színcsíkon mozgatod. Van 
egy „Pos” mező is, ahol a pozíciót egy jobbra és egy balra gombbal állíthatod, vagy a SHIFT-
BAL EGÉRGOMBBAL manuálisan. 
 

Megjegyzés 
Ha visszaállítod a színek pozícióját, akkor a szám is visszaáll 0-ra, és mindig balról 
jobbra növekszik a csík. 

 
A két pop-up gomb és az érték-csúszka a panel alján definiálja, hogy hogyan működik a lejtős 
árnyékolás: 
 
Bemenet 
 



 
17. kép: Bemeneti popup menü. 
 

• Árnyékolás (Shader) – Az értéke, amit az alap aárnyékoló formula mond meg (mint 
Lambert, vagy Phong) határozza meg a színt. Itt a fény erőssége nem befolyásolja a 
színt, csak a fény irányát. 

• Energia – Mint az árnyékolás, csak itt a lámpa erőssége, a szín és a távolság is 
számításba kerül. Ez megváltoztatja az anyag színét, amikor több fény süt rá. 

• Normál – A normál felület a kamerától függve átmenetes árnyékolásként használható. 
Ez a textúrázással is lehetséges, de itt elég kényelmes emgoldás. 

• Eredmény (Result) – Az előző három opció lámpák révén működik, ez az opció csak 
a kalkuláció elvégzése után működik. Ez lehetővé teszi az irányítást minden 
árnyékolás felett, beleértve a „Toon“ stílust is. 

 
Eljárás 
 

 
18. kép: Eljárás popup menü. 
 
Az eljárás (method) menünek több opciója van: “Mix” (Keverés), “Add” (hozzáadás), 
“Subtract” (kivonás), “Multiply” (szorzás), “Screen” (képernyő), “Divide” (osztás), 
“Difference” (különbség), “Darken” (sötétítés), “Lighten” (Világosítás). 
 
Az eljárás opcióval kisválaszthatjuk, hogy hogyan keverjük a színeket az Inputból és a lejtős 
árnyékolás kész is lesz. 
 
Faktor 
 

 
19. kép: Faktor csúszka. 
 
A faktor csúszka mutatja a lejtős árnyékolás effekt hatékonyságát: 0 azt jelenti, hogy semmi 
sem történik, az 1-es pedig teljes effektet jelent. 



 
Példa 
 
Lássunk egy egyszerű példát a lejtős árnyékolás használatára. 
 
1. Töröljük az alapértelmezett kockát a képről és rakjunk be egy Majom alakzatot! (SHIFT-
A->Add->Mesh->Monkey). Nyomd meg a “Subsurf”-ot és a szintját állítsd 2-re. Nyomd 
meg a “Set Smooth” gombot is, hogy egy szép szima majmunk legyen! Mindez a Szerkesztői 
környezetben van (F9). 
 
2. Most nyomd meg a TAB gombot, így kiléphetsz a szerkesztő módból. Nyomd meg az F5-
öt, hogy belépj az anyag környezetbe. A “material” (anyag) panelen nyomd meg az “Add 
new” Új hozzáadását és rakj be egy új anyagot! Változtasd meg a paramétereket úgy, ahogy a 
20. képen látod. 
 

 
20. kép: Árnyékolási beállítások. 
 
3. Nyomd meg a “Ramps”-ot, hogy megnyisd a “Ramp Shader” panelt. Nyomd meg a 
“Colorband”-ot, hogy aktiváld a lejtős árnyékolás effektet. Most próbáld a paramétereket úgy 
beállítani, mint a 21. képen. Ne felejtsd el az Inputot Normal-ra állítani. Jobbra a második szín 
Alpha=0-ra van állítva és a szín tiszta fekete ! 
 

 



21. Lejtős árnyékolás beállítások. 
 
4. A “Ramps” fülön nyomd meg a “Show Spec Ramp”-ot és a paramétereket állítsd a 22. és a 
23. kép szerint. 
 

 
22. kép: Tükröződő lejtős árnyékolás színe 0. 
 

 
23. kép: Tükröződő lejtős árnyékolás színe 1. 
 
Itt van a renderelt eredménye a beállításoknak, amit fent beállítottunk. A 24. képen nincs 
“Ramp shader” aktívként beállítva. A 25. képen ez aktiválva van és a 26, képen pedig a 
“Color Ramp” és a “Specular Ramp” is aktiválva van! 
 
Ne feledd, hogy itt csak egy lejtős árnyékolást demonstráltunk. Sokkal több minden van, amit 
fel lehet fedezni, próbálgaszd megváltoztatni az “Input” és “Method” paramétereket, hogy 
teljesen más eredményeket láss, mint amiket mi itt elkészítettünk. 
 



 
24. kép: Nincs lejtős árnyékolás. 
 

 
25. kép: Color Ramp. 
 



 
26. kép: Color és Specular Ramp. 



Több anyag 
 
A Blender 2.31-es verziója szerint 
 
A legtöbb objektum összetett, így részekben modellezhető úgy, hogy minden részt külön 
anyagból építünk fel. De néhány alkalommal hasznos lehet egy tárgyat egy darabban 
modellezni és több anyagot használni egyszerre. 
 
Nézzük csak meg a gombát a 27. képen. Ez az objektum csak egy egyszerű tárgy, amihez két 
anyagot kéne használnunk: egyet a törzshöz, egyet a kalaphoz. Íme, hogy kell megycsinálni. 
 

 
27. kép: Gomba. 
 

 
28. kép: Gomba egy anyaggal. 
 
1. Csináljunk egy krémes törzs anyagot, amilyet akarsz és alkalmazzuk ezt az egész gombára. 
(28. kép). 
 



 
19. kép: Gomba a kalappal kijelölve. 
 
2. Egy 3D ablakban lépjünk szerkesztő módba és jelöljünk ki minden csúcsopt, ami a 
kalaphoz tartozik. (29. kép). 
 
3. Menj a “Link”-re és a “Material” panelre a szerkesztő gomboknál (F9) és nyomd meg a 
“New” (Új) gombot (30. kép). 
 

 
30. kép: Egy új anyag hozzáadása a tárgyhoz. 
 
4. Most a testnek két anyaga van. A cimkén a “2 Mat: 2” szöveg olvasható, ami azt jelenti, 
hogy a két anyagból a második aktív. A kijelölt oldalakhoz hozzáadhatod az anyagot, ha 
egyszer megnyomod az “assign” gombot; a nem kijelölt oldalaknak pedig megmarad a régi 
anyagjuk. 
 
Ha megakarod nézni, hogy melyik aoldalak tartoznak egy anyaggoz, használd a “Select” 
(kijelölés) és “Deselect” (visszajelölés) gombokat. Az anyagok között a “Mat:” számgombbal 
tudsz. Egy tárgyhoz legfejebb 16 anyagot állíthatsz be. 
 
5. Most ugye mindkét anyag ugyan az! Ezért most menj rá arra az anyagra, amelyiket meg 
akarod változtatni és menj az anyag gombokhoz (F5). Ott is találsz egy hasonló “2 Mat 2“ 
gombot. Most az anyagnak két használója van, egy kékkel jelölt anyag nevű és a szám gomb a 
2-esen áll. 
 

 
31. kép: Több nyag felhasználó. 
 



Kattints a “2”-esre és az “OK?” gombbal véglegesítsd. Most dupla anyagod van. Az eredeti 
anyagot még mindíg “Stem”-nek hívják és a második pedig “Stem.001”. A másodikat nevezd 
át “Kalap”-ra. Most az anyagát átszínezheted, hogy egy kalapra hasonlítson (32. kép). 
 

 
32. kép: Gomba két anyaggal. 
 

Textúrák 
Ha az anyagodban textúrákat használsz, akkor azok is ugyan úgy beállíthatók, mint az 
anyagok. Ha szát akarod linkelni a textúrákat, hogy külön állítsd be őket, menj a 
textúra gombokhoz az anyagokon belül és a textúrákat is tedd egy felhasználójúvá. 



Speciális anyagok 
A Blender 2.31-es verziója szerint 
 
A Blenderben van egy anyagkészlet, ami nem engedelmeskedik az árnyékolás mintának és 
aminek inkább a csúcsokhoz van köze, nem az oldalakhoz. 
 
Halogén anyagok 
(Angolban a „Halo” szó dicsfényt, fényudvart jelent) 
 
Nyomd meg az F5 gombot, hogy az anyag gombok előjöjjenek és nyomd ott meg a „Halo” 
gombot a „Shaders” panelen. A panel olyanra változik, mint amilyet a 33. képen látsz. 
 

 
33. kép: Halogén gombok. 
 
Ahogy látod, a tárgy oldalai nem lesznek renderelve; helyette a csúcsok. Ez a leghasznosabb a 
rendszerek gyakorlásához, mert szabad csúcsokat generálnak, de nagyon kézenfekvő is egyes 
speciális effektek elkészítéséhez, amikor egy felhevített tárgyat, vagy egy látható fényforrást 
akarsz csinálni. 
 
Amint látod, eddig a színeknek Diffúz, tükröződő és tükör színeket lehetett beállítani, most 
lehet a halogént magát, vagy körgyűrűt, vagy vonal típusút csinálni a kapcsológombok 
segítségével (33. kép). 
 

 
34. kép: Erdmények. 



 
A 34. kép mutatja a halogén anyagok alkalmazásának eredményeit egy egyszerú csúcsra 
alkalmazva egy tárgyon. Ennek a mérete, áttetszősége és erőssége beállítható a csúszkákkal 
(33. kép). Az “Add” csúszka mondja meg, hogy a színekből menni adódjon hozzá, a színek 
egymás mögött vannak. 
 
A körök, vonalak és csillagok számának beállítását külön-külön végezheted el a 
kapcsológombokkal, ehhet használd a “Rings:2” (Körök), “Lines” (vonalak), “Star” (csillag) 
számgombokat. A köröket és vonalakat a program véletlenszerűen helyezi el, a mintájuk 
megváltoztatásához használd a “Seed:”  számgombot, ami ezt a véletlen számot határozza 
meg. 
 
Nézzünk meg egy pontmátrixos halogénes hirdetőtábla elkészítését. 
 
1. Kezdetnek adjunk hozzá egy 32x16-os hálót (grid). Aztán állítsd be úgy a kamerát, hogy 
mindent jól lássál. 
 
2. Egy 2D-s rajzprogram használatával készíts egy piros szöveget fekete háttérrel egyszerű 
félkövér betütípussal. A 35. képen látsz egy 512x64-es képet,  mindkét oldalon egy kis üres 
helyet hegyva feketén. 
 

 
35. kép: Pont mátrix, kép textúra. 
 
3. Adj a hirdetőtáblának egy egy textúrát aztán állítsd be a “Halo” típust. A “HaloSize”-t 
állítsd 0.06-ra és amikor rendereled, egy fehér pontokból álló képet kell, hogy kapj. 
 
4. Adj hozzá egytextúrát és menj a textúra gombokhoz és csinálj egy kép textúrát. Amikor 
betöltöd a képet, akkor néhány piros pontot is kell, hogy láss. 
 
5. Menj vissza az anyag gombokhoz és a “sizeX” paramétert állítsd kb. 0.5-re és rendereld 
újra; Most már látdon kéne a szöveget a hirdetőtáblán. 
 
6. Ahhoz, hogy eltűntessük a fehér pontokat, az anyag színének állítsunk be sötétpirosat és 
rendereljük újra. Most csak piros pontjaink vannak, de a hirdetőtábla még mindíg túl sötét. 
Hogy ezt a hibát is kijavítsuk, menj szerkesztő módba, és a SHIFT-D kombinációval másold 
le az összes csúcsot, aztán adjunk fényt az “Add” értékkel az anyag gomboknál. 
 



 
36. kép: Pont mátrixos kijelző. 
 
A textúrát animálhatod úgy, hogy a textúrát az “ofsX”-szel elmozgatod a textúra panelen az 
anyag gomboknál. 
 
Lencse csillogás 
 
A szemeink úgy működnek, hogy azt veszik valódi tárgynak, ami a fényképészet mechanikai 
eljárásával készül. Képelmosódás, mező mélysége és lencsecsillogás. Ez csak három példa 
ezekre. Az első kettőt a 17. (Renderelés) fejezetben tárgyaljuk, az utóbbit pedig speciális 
halogénnel állíthatjuk elő. 
 
A szimulált lencse csillogás a nézőnek azt árulja el, hogy a kép kamerával készült, ez 
autentikussá teszi a képet. Ilyen csillogást a Blenderben egy tárgyal csinálunk, a “Halo” 
gombbal és a “Flare” opcióval a “Shaders” panelen az anyagbeállításoknál. Próbáld meg 
pekapcsolni a “Rings” és “Lines” gombokat. Játssz el a “Flares:” és az “F1.seed:” 
beállításokkal, amíg olyan eredményt nem kapsz, ami jól néz ki. A 37. képen lévő 
“FlareBoost:”-ot is ki lehet próbálni, ezzel erősebb beállításokat lehet végezni. (Ez nem 
szimulálja azt, hogy a fotonok egy üveglencsén haladnak át). 
 

 
37. kép: Lencse csillogás beállítások. 
 
A Blender lencsecsillogás jól néz ki mozgás közben is és eltűnik, amikor egy másik tárgy 
mögé kerül (38. kép). 
 



 
38. kép: Lencse csillogás. 
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