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Rankos piešimas (Transformacijos ir darbas kreiviniame lygyje) 

Norėdami nupiešti rankos plaštaką, pirmiausiai nusipieškite trimatę dėžutę (Box) 

pasirinkę iš Standart Primitives objektų sąrašo, kaip parodyta žemiau. Užsiduokite, kad 

dėžutės aukštis būtų 1 segmentas, plotis – 4 ir ilgis 4 segmentai. Tuomet, paspaudę dešinį 

pelės klavišą ties pažymėtu objektu, pasirinkite Convert to: Convert to Editable Poly.  

 

Pavertę vektorinį objektą į kreivinį, modifikatorių (Modify) lentelės dalyje paspaudę ant 

„+“ ženklo ties Editable Poly, pasirinkite Polygon (arba SElection lentelės dalyje raudonos 

spalvos, kvadrato formos piktogramą) ir pažymėkite priekinius segmentus (žymint 

nuspalvinami raudona spalva), kaip parodyta žemiau. 

 

Nuspaudę dešinį pelės klavišą, pasirinkite ties komanda Bevel kvadratėlį ir 

atsiradusiame meniu pažymėję By Polygon, nustatykite segmentų ištraukimo ilgį bei galų plotį 

pagalbinėje lentelėje žemiau.  
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Spausdami ant „+“ ženklo ir koreguodami dalių ilgį bei plotį, suformuokite likusias pirštų 

dalis. Formavimą užbaikite nuspaudę varnelės ženklą (tuomet pagalbinė lentelė dings iš 

ekrano ir visos pirštų dalys išliks. 

Tuomet pasirinkite Front arba Left projekciją, kad gerai matytumėte pirštų galų 

segmentus ir Modify lentelės dalyje Edit Geomerty nuspaukite klavišą Quick Slice. Tuomet 

spragtelkite kairiu pelės klavišu ties pažymėtų raudona spalva segmentų kraštu ir, nuvedę 

liniją iki kito visų segmentų krašto, spragtelkite dar kartą. Perkirpę nepamirškite išjungti 

mygtuko Quick Slice. Taip pat galite naudoti ir klavišą Cut, tik patys rankiniu būdu, 

spragsėdami ties kiekviena kraštine kairiu pelės klavišu, turėsite perpjauti kiekvieną iš 

pažymėtų segmentų atskirai. 

 

Pažymėję Modify lentelėje EditablePolygon/Polygon, su CTRL klavišo pagalba 

pažymėkite visas atpjautas viršutines segmentų dalis ir paspaudę dešinį pelės klavišą, su 

komanda Bevel suformuokite nagus, kaip parodyta žemiau.  

 

Tuomet pažymėkite viršutines pirštų galų plokštumas Top projekcijoje ir atpjaukite su 

Quick Slice viršutines nagų dalis. Atpjovę viršutines nagų dalis, pažymėkite atkirstą priekinę 

viršutinę dalį ir ištrauktų į priekį nagų viršutinę dalį. Pasirinkite paspaudę dešinį pelės klavišą 
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Inset (pažym. by Group) ir suformuokite nedidelį rėmelį. Tuomet su Bevel  (pažym. by Group) 

suformuokite nagų iškilimus, nežymiai ištraukdami į viršų.  

 

Atlikę transformacijas, Modify lentelėje spragtelkite ant Editable Poly, nuimdami 

pažymėjimus nuo segmentų. Tuomet Modify lentelės dalyje iš sąrašo pasirinkite modifikatorių 

Mesh Smoth ir nuspaudę F9 peržiūrėkite suapvalėjusį vaizdą. Perėję atgal ant komandos 

Editable Poly, galite toliau tęsti rankos modeliavimą.  

Pažymėjė rankos dėžutės šoninę plokštumą ir pritaikę objektų plokštumų sukimo ir ištraukimo 

(Bevel) komandas, suformuokite rankos nykštį. 

Pažymėję Editable Poly/Vertex, Top plokštumoje pažymėkite kiekvieną iš pirštų (to piršto 

taškus) ir po to vis trumpesnes piršto dalis su įrankiu Select tool ir su įrankiu Move tool, 

perslinkdami išilgai ašies,  pailginkite vidinius pirštus. Galite juos pamėginti palenkti žemyn 

sukdami pažymėtus pirštų taškus su Selec 

and Rotate įrankiu. Modify lentelėje 

įjunkite modifikatorių Mesh Smoth (arba 

pasirinkite jį iš modufikatorių sąrašo), 

paspauskite F9 ir peržiūrėkite gautą 

vaizdą. Galutinis vaizdas turėtų gautis 

maždaug toks, kaip parodyta žemiau.  

 


