Kategória školenia Kurzy 3D grafiky, CAD obsahuje kurzy:
Kurz IT Architekt, Projektant v programe SketchUp
Rekvalifikačný kurz IT Architekt, projektant v programe SketchUpje určený pre tých záujemcov, ktorí si
chcú nájsť uplatnenie v oboroch, kde sa od nich bude vyžadovať komplexné ovládanie programu SketchUp
na profesionálnej úrovni. Balík kurzov sa skladá z SketchUp I, SketchUp II a SketchUp III. V termíne je
uvedený len začiatok kurzu, o ďalších termínoch Vás budeme informovať.
Úvod do programu SketchUp
základný popis programu SketchUp
oboznámenie sa s pracovným prostredím SketchUp
popis palety nástrojov, hlavného menu a pracovných okien
3D grafika a modelovanie
Základy modelovania v Sketchup
modelácia jednoduchých objemov
editácia jednoduchých objemov
princíp práce s komponentmi a skupinami
Farby a materiály
priraďovanie farieb a materiálov k jednotlivým objektom a plochám
vytváranie vlastných materiálov
Štýly a základy animácie
prehľad štýlov pre výslednú prezentáciu projektov
práca so štýlmi
vytvorenie jednoduchej animácie pre výslednú prezentáciu projektov
Knižnice
práca a vkladanie komponentov zo základnej knižnice SketchUp
vytvorenie vlastnej knižnice komponentov a materiálov
Pokročilé modelovanie
pokročilé techniky modelovania a rozsiahlejšia editácia zložitejších objektov
rozšírené nastavenie SketchUp
práca so svetlom a svetovými stranami
vytváranie vrstiev a práca s vrstvami
kombinácia SketchUp s inými programami (napr. AutoCAD)
Knižnice z internetu a pluginy
zoznámenie sa a práca s nástrojom Google warehouse
predstavenie možností rozšírenia ponuky SketchUp
Modelovanie terénu
vytváranie a editácia terénu pomocou rôznych nástrojov
vytvorenie terénu pomocou Google Earth
Google Earth
vkladanie vlastných modelov do fotografie
spolupráca so softvérom Google Earth
Prezentácia výkresovej dokumentácie
práca s modulom Layout
vytvorenie profesionálnej prezentácie výkresovej dokumentácie
oboznámenie sa s prostredím V- ray a základné funkcie
popis menu a spolupráca s prostredím SketchUp
práca s materiálmi: pridanie nového materiálu, mapovanie textúry, duplikovanie materiálu, odstránenie
materiálu
apod.
difúzna hladina: farba, transparencia a pod.
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hladina emissive: nastanenie intenzity, farby, textúry a pod.
reflexná hladina: fresnel, reflexia a svietivosť, lesklosť, filtre a pod.
refrakčná hladina: farba, transparencia, zahlmenie, lom svetla, lesklosť a priehľadnosť, vrhanie tieňov a pod.
nastavenie kanálov bump, alpha, displacement...
mapovanie transparentnosti prostredníctvom alpha kanálu
svetlá: rectangular, omni, spot a IOR a ich nastavenia
nastavenie scény: environment, svetelné podmienky, špeciálne efekty, možnosti rendru, rozlíšenie
výsledného obrázku
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IT Architekt, Projektant v programe AutoCAD
Rekvalifikačný kurz IT Architekt, projektant v programe AutoCAD je určený pre tých záujemcov, ktorí si
chcú nájsť uplatnenie v oboroch, kde sa od nich bude vyžadovať komplexné ovládanie programu AutoCAD
na profesionálnej úrovni. Balík kurzov sa skladá z AutoCAD I, AutoCAD II a AutoCAD 3D. V termíne je
uvedený len začiatok kurzu, o ďalších termínoch Vás budeme informovať.

Popis prostredia AutoCADu
práca s pásom príkazových kariet a v modelovom priestore
práca v šablóne výkresu- layout
význam jednotlivých tlačidiel na myške v AutoCADe
navigácia v rámci modelového prostredia: priblíženie, oddialenie, posun zoom a pan
práca so súbormi: otváranie a ukladanie súborov, otváranie šablón a vytvorenie šablóny

Základné nastavenia
prispôsobenie užívateľského rozhrania: perióda automatického ukladania, nastavenia kurzorov, farba
obrazovky a pod.
nastavenie jednotiek kreslenia

Spôsob zadávania príkazov
zadávanie príkazov cez ikony a zadávanie príkazov cez príkazové skratky
prepis príkazových skratiek v rámci
textového súboru

Základné funkcie v stavovom riadku
zobrazenie súradníc polohy bodu
pomocné príkazy - Krok, Raster, Orto, Polárne trasovanie, Uchopenie objektu, Trasovanie, Dynamické
zadanie...

Výber objektov a kreslenie
výber objektov jednotlivo a výber pomocou výberového okna
pridávanie a odoberanie objektov z existujúceho výberu
zakladané kresliace príkazy- Úsečka, Krivka, Kružnica, Oblúk, Elipsa, Bod...
zadávanie rozmerov objektov a ich kontrola
základy šrafovania

Editačné príkazy a nástroje pre meranie
Posun, Kopírovať, Pretiahnuť, Otočiť, Zrkadliť, Meradlo, Pole,...
nástroje pre meranie vzdialenosti, uhla, rádiusu, plochy a objemu

Základy práce s hladinami
vysvetlenie princípov používania hladín
pridávanie nových hladín
nastavenie vlastností hladín a ich editácia - farba, typ čiary, hrúbka čiary
vymazávanie existujúcich hladín

Základy práce s blokmi a skupinami
vysvetlenie rozdielu medzi blokom a skupinou
vytvorenie bloku, možnosti využitia bloku a správa knižnice blokov
editácia bloku

Text
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jednoriadkový a viacriadkový text
nastavenie vlastností a editácia textu

Základy kótovania
kóty- priama, šikmá, uhlová, dĺžka oblúku, polomer, priemer, zalomená a staničná
nastavenie kótovacieho štýlu
príkazy: Prerušiť, Nastaviť medzeru, Rýchle kótovanie od základne, Reťazová kóta, Aktualizovať a pod.

Nastavenie výkresu a príprava na tlač
tvorba výrezov
nastavenie formátu výkresu a mierky výrezov a príprava na tlač vo forme pdf. súboru
praktické cvičenia na osvojenie si zručností

Pokročilé techniky kreslenia
polyčiara a jej podrobnejšie využitie
rýchle úchopové módy
pokročilé techniky šrafovania
efektívne zadávanie uhlov
rýchly výber a výhody použitia
využitie parametrických väzieb
dočasné trasovanie bodov

Pokročilé techniky editácie
príkazy Prerušiť, Prerušiť v bode, Spojiť, Upraviť krivku, Upraviť šrafy, Upraviť pole a pod.

Pokročilé techniky kótovania
podrobný prehľad kótovacích funkcií
anotatívne kótovanie

Pokročilá práca s hladinami
výber hladín podľa špecifických kritérií a filtrovanie hladín

Tvorba tabuliek
nastavenie, vytvorenie a editácia tabuľky
export, import tabuliek
previazanie tabuliek s Excelom

Express Tools
celkový prehľad funkcií
vytvorenie vlastného typu čiary a šrafy

Pokročilá práca s blokmi a popisnými atribútmi
vytvorenie dynamických blokov a ich editácia
vytvorenie popisných atribútov k bloku
spárovanie dát AutoCADu a Excelu

Využitie Design Center
vyhľadávanie v Design Center
preberanie
blokov, kótovacieho štýlu, hladín, layoutov, typov čiar, tabuliek
textov a pod. z jedného výkresu do druhého výkresu prostredníctvom Design Center
vkladanie hotových blokov
spolupráca Design Center a Palety nástrojov
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Import a export
rastrové obrázky
OLE objekty
vkladanie textov z Wordu
externé referencie

Manažment prostredia AutoCADu
nastavenie užívateľského rozhrania podľa vlastných potrieb
základy využitia programovacích funkcií Script, LISP a Macro

Základy 3D modelovania
univerzálny súradnicový systém- USS
štýly zobrazenia v 3D grafike
najpoužívanejšie 3D príkazy a ich uplatnenie pri tvorbe 3D modelu

Základy 3D modelovania
Univerzálny súradnicový systém- USS
3D prostredie AutoCADu, popis obrazovky, práca s menu
štýly zobrazenia v 3D grafike
najpoužívanejšie 3D príkazy a ich uplatnenie pri tvorbe 3D modelu
3D posun, 3D rotácia a 3D mierka

Modelovanie základných 3D entít
základné entity: kocka, kváder, kužeľ, guľa, ...
rozdelenie entít: solid a surface, mesh

Modelovanie na úrovni Solid- plných telies
práca s príkazmi Polysolid, Extrude, Presspull, Revolve a Sweep, Union, Substract a Intersect
orezávanie telies, zaobľovanie a zkosenie hrán telies
modifikácia plných telies- Taper, Offset, Shell a pod.
využitie roviny rezu a zobrazenie rezaných plôch

Modelovanie na úrovni Surface- plášťov
príkazy pre vytváranie plášťov- Network, Loft, Sweep, Planar, Extrude, Revolve, Blend,Patch, Offset
príkazy pre editáciu plášťov- orezávanie a zaobľovanie
modelovanie prostredníctvom NURBS a kontrolných vrcholov krivky- CV spline

Modelovanie na úrovni Mesh- sietí
modelovanie základných sieťových primitív a nastavenie delenia siete
príkazy pre vytváranie sietí- Revolved Surface, Edge Surface, Tabulated Surface, Ruled Surface
vyhladzovanie povrchov sietí- Smooth
editácie sietí- Split Face, Merge Face a Close Hole a pod.
konverzia sietí na plášte a plné telesá
výber bodov, hrán a plôch v rámci siete a ich modifkácia v 3D priestore
práca s gizmom v rámci sietí

Render
vizuálne štýly: drôtený model, 3D hide, reálny, konceptuálny...
osvetlenie: bodové, priame svetlo, reflektor a pod.
nastavenie osvetlenia scény (Environment) denným svetlom a využitie rôznych filtrov pre vytváranie nálady
scény
materiály: tvorba a použitie
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práca s kamerou
rendering: spôsob použitia a nastavenia rendru pre finálne fotorealistické zobrazenie produktu
nastavenie animácie scény

Vytváranie Layoutu pre 3D model
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AutoCAD
Cieľom kurzu je podať poslucháčom základné teoretické a praktické vedomosti pri používaní programu
AutoCAD. Účastníci kurzu si osvoja základné funkcie programu a ich aplikáciu pri tvorbe stavebnej či
strojárskej technickej dokumentácie.
AutoCAD: požiadavky na technické vybavenie
prostredie AutoCADu, popis obrazovky, práca s menu, spôsob zadávania príkazov, práca so súbormi,
zadávanie súradníc, základné funkcie.
práca s hladinami: vkladanie, kopírovanie, prekrývanie, vlastnosti hladín.
kresliace príkazy: bod, úsečka, krivka, elipsa, prsteň, polygón, ...
editačné príkazy: predĺž, orež, zoom, skos, zaobli, posuň, otoč...,
základy funkcie constrain: geometrické, dimenzionálne a auto constrain funkcie
bloky: tvorba a práca s blokmi
šrafovanie: nastavenie šrafovacieho vzoru, spôsob výberu, editovanie.
text: vkladanie textu, písanie, vlastnosti.
kótovanie: typy kót, použitie, editácia.
výkresový a modelový priestor: príklady použitia, tvorba výrezov, nastavenie formátu výkresu a mierky
výrezov, príprava na tlač
základ 3D modelovania: USS, štýly zobrazenia v 3D grafike, základné 3D príkazy a ich uplatnenie pri tvorbe
3D modelu
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AutoCAD II
Kurz AutoCAD je určený pre pokročilejších užívateľov AutoCADu, ktorí chcú zvýšiť svoju produktivitu a
zdokonaliť sa v programe AutoCAD.
polyčiara: podrobnejšie využitie
rýchle úchopové módy, filtrovanie
dynamické bloky, atribúty,data link, externé referencie, textové pole
rýchly výber, výhody použitia
Design Center a jeho využitie
import, export, výmenné formáty DXF, WMF...
rastrové obrázky a OLE objekty
oblasti a regióny, ich editácia
prispôsobenie užívateľského rozhrania: perióda automatického ukladania, nastavenia, úprava paliet nástrojov
v programe AutoCAD
tabuľky: tvorba, editácia, export, import..
využitie funkcie constrain: geometrické, dimenzionálne, a auto constrain funkcie

8/21

www.macrosoft.sk

AutoCAD 3D
Školenie je určené pre pokročilých užívateľov, ktorí ovládajú tvorbu 2D objektov a chcú sa zdokonaliť v
modelovaní 3D.
3D prostredie AutoCAD u, popis obrazovky, práca s menu
rozdelenie entít:
solid a surface, mesh
základné entity: kocka, kváder, kužeľ,
guľa, ...
editačné príkazy: loft, extrude, revolve, blend, patch, offset...
všeobecné príkazy:
3D otočenie, 3D posun
práce s NURBS entitami
booleanovské operácie: zjednotenie, odčítanie, prienik
vizuálne štýly: drôtený model, 3D hide, reálny, konceptuálny
osvetlenie: bodové, vzdialené svetlo, reflektor
materiály: tvorba a použitie
rendering: spôsob použitia,nastavenia rendru
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SketchUp - V-ray vizualizácia
Účastníci kurzu sa naučia narábať s pluginom V-ray pre tvorbu fotorealistických obrázkov, ktorý je
zakomponovaný do prostredia Sketch Up. V súčasnosti je V-ray jedným z najsilnejších vizualizačných
nástrojov na trhu. Vizualizácie sú svojou kvalitou takmer nerozpoznateľné do skutočnosti, navyše je možné
v scéne vytvoriť jedinečnú atmosféru scény prostredníctvom špeciálnych efektov.

Obsah kurzu
oboznámenie sa s prostredím V- ray a základné funkcie
popis menu a spolupráca s prostredím SketchUp
práca s materiálmi: pridanie nového materiálu, mapovanie textúry, duplikovanie materiálu, odstránenie
materiálu
apod.
difúzna hladina: farba, transparencia a pod.
hladina emissive: nastanenie intenzity, farby, textúry a pod.
reflexná hladina: fresnel, reflexia a svietivosť, lesklosť, filtre a pod.
refrakčná hladina: farba, transparencia, zahlmenie, lom svetla, lesklosť a priehľadnosť, vrhanie tieňov a pod.
nastavenie kanálov bump, alpha, displacement...
mapovanie transparentnosti prostredníctvom alpha kanálu
svetlá: rectangular, omni, spot a IOR a ich nastavenia
nastavenie scény: environment, svetelné podmienky, špeciálne efekty, možnosti rendru, rozlíšenie
výsledného obrázku
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Autodesk Inventor
Autodesk Inventor umožňuje integráciu dát 2D a 3D do jedného prostredia, čím vytvára virtuálnu
reprezentáciu konečného produktu, ktorý umožňuje používateľom overiť tvar, funkčnosť a funkciu produktu
ešte predtým, než sa vytvorí. Aplikácia Autodesk Inventor obsahuje výkonné parametrické nástroje na
priamu úpravu a voľnú tvorbu, ako aj schopnosti prekladania viacerých cadov a ich štandardných výkresov
DWG. Inventor používa ShapeManager, jadro geometrického modelovania spoločnosti Autodesk. Autodesk
Inventor súťaží priamo so SolidWorks, Solid Edge a Creo.

Úvod do Inventoru
Zoznámenie sa s užívateľským prostredím
Nastavenie rozhrania
Nastavenie jednotiek a normalizácie
Typy pracovných formátov
Hardwarové požiadavky systému

Kreslenie 2D geometrie
Základné pracovné roviny
Nástroje skice
Kreslenie skice
2D geometrické väzby

Komponenty
Parametrizácia komponentov
Modifikácia komponentov Mirror, Coppy
Premietanie geometrie
Základne príkazy Extrude, Rotate
Pokročilé príkazy Hole, Revolve, Sweep

Sheet Metal
Nastavenie štýlu plechu
Plechové komponenty
Profilové ohyby
Lemy
Ohyby
Ostatné prvky
Rozviny

Zvárané komponenty
Príprava dielu zverenca
Voľba zvarov
Zváraná zostava

Zostava
Tvorba zostavy
Umiestnenie komponentov
Väzby v zostave
Nástroje zostavy Copy, Array, Mirror
Normalizované komponenty
Princíp funkčného navrhovania Accelerator
Tvorba a prezentácia
zostavy
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Tvorba polohy zostavy
Riešenie kolízií
Rozpad zostavy
Tvorba rámových konštrukcií

Animácia - Vizualizácia
Prostredie Inventor Studia
Základné nastavenie Camera, Light
Voľba materiálov a ich aplikácia
Render

Výkresová dokumentácia
Nastavenie rozhrania
Nastavenie formátov výkresu
Vytvorenie rezov a pohľadov
Nastavenie kusovnika
Vytvorenie pozícií
Vkladanie textov
Rohová pečiatka titulný blok
Export formátov
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SketchUp - pokročilé modelovanie
Kurz SketchUP - pokročilé modelovanie je určený pre každého kto má záujem o zložitejšie 3D modelovanie,
vhodný je i pre interiérový dizajn, architektúru a stavebníctvo.

Pokročilé modelovanie
pokročilé techniky modelovania a rozsiahlejšia editácia zložitejších objektov
rozšírené nastavenie SketchUp
práca so svetlom a svetovými stranami
vytváranie vrstiev a práca s vrstvami
kombinácia SketchUp s inými programami (napr. AutoCAD)

Knižnice z internetu a pluginy
zoznámenie sa a práca s nástrojom Google warehouse
predstavenie možností rozšírenia ponuky SketchUp

Modelovanie terénu
vytváranie a editácia terénu pomocou rôznych nástrojov
vytvorenie terénu pomocou Google Earth

Google Earth
vkladanie vlastných modelov do fotografie
spolupráca so softvérom Google Earth

Prezentácia výkresovej dokumentácie
práca s modulom Layout
vytvorenie profesionálnej prezentácie výkresovej dokumentácie
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SketchUp - základy modelovania
SketchUp je momentálne jedným z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich modelovacích, vizualizačných a
projekčných nástrojov na trhu. Má už milióny užívateľov po celom svete, ktorých si získal najmä kvôli
intuitívnemu ovládaniu, už po pár lekciách budete schopní pracovať samostatne, navyše, nemusíte si
pamätať množstvo príkazov a klávesových skratiek. Uplatnenie je naozaj široké- architektúra, dizajn,
stavebníctvo, strojárstvo a iné oblasti.Kurz SketchUp - zákady modelovania je určený pre každého kto má
záujem o jednoduché 3D modelovanie, vhodný je i pre interiérový dizajn, architektúru a stavebníctvo.

Úvod do programu SketchUp
základný popis programu SketchUp
oboznámenie sa s pracovným prostredím SketchUp
popis palety nástrojov, hlavného menu a pracovných okien
3D grafika a modelovanie

Základy modelovania v Sketchup
modelácia jednoduchých objemov
editácia jednoduchých objemov
princíp práce s komponentmi a skupinami

Farby a materiály
priraďovanie farieb a materiálov k jednotlivým objektom a plochám
vytváranie vlastných materiálov

Štýly a základy animácie
prehľad štýlov pre výslednú prezentáciu projektov
práca so štýlmi
vytvorenie jednoduchej animácie pre výslednú prezentáciu projektov

Knižnice
práca a vkladanie komponentov zo základnej knižnice SketchUp
vytvorenie vlastnej knižnice komponentov a materiálov
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3D STUDIO MAX - vizualizácia
Znalosť programu v rozsahu predchádzajúcich kurzov: 3D MAX modelovanie/animovanie.

Práca so svetlami
základné - omni svetlo, target, free, skylight, mental ray Area Light a Area Spot
nastavenie intenzity svetla, typov tieňa (mäkký a ostrý tieň)
a ich využitie podľa typu v praxi
nastavenie farby svetla a implementácia bitmapy na projektor - parabolu svetla

Práca s Fotometrickými svetlami
Target/Free Point, Target/Free Linear, Target/Free Area

Implementácia fotometrických svetiel
IES Sun a IES Sky do exteriérovej vizualizácie rodinného domu s pozemkom. Natavenie intenzít dodatočných
svetiel pre docielenie fotorealistického obrazu

Aplikácia postprodukčných efektov
Video Post (Glow, Lens Flare, Highlight)

Tvorba objektovej trávy
nastavenie hodnôt pre trávu a vlasy, farebnosť, lesk, fyzika - kolízie
úprava - česanie a strihanie v reálnom čase do požadovaných hodnôt
pre trávu a vlasy
osadenie trávy na požadované miesta v scénke a jej dodatočná modifikácia

Implementácia 3D objektu
implementácie (budova/dom) do fotografie s osadením do požadovaného miesta s na- svietením scény a
aplikáciou špeciálneho typu textúry pre dosiahnutie fotorealistického obrazu

Renderovanie
popis zložiek dialógového okna nastavenia renderu základných typov

Scanline Render
detailný popis nastavenia hodnôt Radiosita, Light Tracer, typy výstupných filtrov,
nastavenie rozlíšenia obrazu, uloženie výsledného renderu do požadovaného formátu

Mental Ray Render
popis položiek, nastavenie hodnôt kaustiky a globálnej iluminácie, fotónov, Final gather, hĺbka ostrosti
použitie príslušných typov svetiel pre render Mental Ray, ich nastavenie hodnôt intenzity svetla a tieňov

Práca s post-produkčnými efektami
volumetrické svetlo: nastavenie intenzity a farieb slnečných lúčov, implementácia bitmapy pre docielenie
realistického obrazu lúčov
nastavenie typov tieňovania pre tento typ efektu s rozdielom pre využitie v praxi

Depth Of Field
hĺbka ostrosti (rozmazanie a zaostrenie objektov pohľadom cez kameru do požadovaného výsledku)

Lens Effect
implementácia Lens Flare efektu na požadované svetlo v scénke s docielením
žiariaceho slnka na pozadí celej scenérie
diskusia
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záver
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3D STUDIO MAX - modelovanie
3D Studio Max je profesionálna aplikácia na tvorbu 3D grafiky. Používa sa na modelovanie, animáciu a
vizualizáciu vytvorených modelov. Pomocou nej sa dajú vytvárať fotorealistické obrázky a animácie. Je
široko využívaná medzi ľuďmi pracujúcimi v oblasti architektúry a na tvorbu modelov budov a ich
vizualizáciu. Taktiež poskytuje vysoký komfort pri tvorbe modelov do počítačových hier.

Loft modelovanie v 3D MAX
prostredníctvom vektorových kriviek-čiar: pohár, váza, miska
dodatočná úprava tvaru na vygenerovanom 3D objekte prostredníctvom bodov vektorových kriviek

Polygonárne modelovanie
modelovanie organického objektu (komixová postavička)
kombinácia použitia vertexov a polygónov v bežnom modelovaní
aplikácia nových vertexov, extrudácia polygónov

Modelovanie rodinného domu
modelovanie s použitím najjednoduchších procesov polygonárneho modelovania prostredníctvom
najpoužívanejších modifikátorov
modelovanie architektonických prvkov s použitím vektorových kriviek s kombináciou základných
geometrických tvarov a polygonárneho
modelovania

Textúry
textury ich úprava, rozdiely, uloženie a aplikácia na požadovaný objekt
bitmapová a procedurálna textúra - tvorba, použitie, práca v materiálovom editore

Tvorba textúry
tvorbe textúry sklo, voda, kov, chróm, zlato, architektonické materiály
reflect / Refract - rozdieľ a použitie (zrkadlový odraz, textúra hrubého skla)
alpha - tvorba textúry prostredníctvom Photoshopu a následná aplikácia na model využitie v praxi podľa
nastavenia v materiálovom editore bump textúra - jej využitie v praxi, tvorba a nastavenie hodnôt do
požadovaného výsledku

Mapovanie objektu
mapovanie postavičky, alebo domu prostredníctvom Unwrap modifikátora
export prostredníctvom najznámejšieho plug-inu Texporter
textúrovanie exportovanej mapy vo Photoshope a následná kontrola a úprava s 3DSMAX

Textúrovanie rodinného domu
texturovanie cez polygóny s použitím UVW Mapy
členenie mapy podľa typov na požadovaný objekt, nastavenie hodnôt s presnosťou pre daný objekt
opakovanie textúry :Tilling, Uvw Map pre dosiahnutie cyklovacej textúry (tráva, omietka, dlažba)

Modelovanie zložitejšieho tvaru
modelovanie obrusu na stole prostredníctvom enginu - fyziky
diskusia
záver
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3D STUDIO MAX - animovanie
3D Studio Max je profesionálna aplikácia na tvorbu 3D grafiky. Používa sa na modelovanie, animáciu a
vizualizáciu vytvorených modelov. Pomocou nej sa dajú vytvárať fotorealistické obrázky a animácie. Je
široko využívaná medzi ľuďmi pracujúcimi v oblasti architektúry a na tvorbu modelov budov a ich
vizualizáciu. Taktiež poskytuje vysoký komfort pri tvorbe modelov do počítačových hier.

Základy tvorby 3D animácie
tvorba animácie prostredníctvom geometrického tvaru v 3D Studiu Max.
nastavenie animačných kľúčov pre docielenie cyklovacej animácie

Základy práce v krivkovom editore
aplikácia nových kľúčov
dynamika pohybu

Lineárna a nelineárna interpolácia
zmena interpolácie a jej využitie v praxi podľa typu

Tvorba skeletu-kostry pre postavičku
úprava kostí (dĺžka, šírka, separátna extrudácia
úchytov pre efektívnejšiú prácu)

Aplikácia inverznej kinematiky
skelet-kostra postavičky a nastavenie uhlov kinematiky

Aplikácia helperov
Dummy objektov pre manipulanty inverznej kinematiky

Skinovanie postavičky
skinovanie na vytvorený skelet
nastavenie deformačných zón
veľkostí envelop a ich
pozícií na daných kostiach podľa dĺžky končatín, prstov, torza, hlavy atď.
zrkadlenie skinu

Animovanie postavy
statická animácia - dýchanie, obzeranie sa...
činnosť podľa požiadaviek
účastníka kurzu s dosiahnutím reálnej dynamiky pohybu

Práca v Dope Sheet editore
aplikácia nových kľúčov, reverz animácie

Základy práce s animačnými kľúčami
kopírovanie (separátne rotácia, translácia a scaling)

Animovanie Visibility
priehľadnosti objektu

Animovanie kamery
animovanie po trajektórii predstavujúcu separátny objekt prostredníctvom kontrolerov

Particle systems
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animovanie snehu a dažďa ( tvorba textúry pre sneh a dážď )
tvorba animácie krviniek cez particle systems prostredníctvom inštantnej geometrie
a deflektorov pre docielenie reálnych fyzikálnych zákonov o kolíziách medzi objektami

Animovanie geometrických tvarov cez Path Deform
modifikátor pre docielenie pohybu po danej trajektórii a prispôsobenia ohybu objektu vo svete animácií
taktiež známy pod pojmom Stroke

Animovanie vetra a gravitácie
pri použití Particle Systems
diskusia
záver
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DraftSight
DraftSight je voľne zdieľaný 2D CAD editor ktorý je vhodný pre tvorbu profesionálnej CAD grafiky. Je určený
pre odvetvia ako architektúra, interiérový dizajn, stavebníctvo, strojárstvo či elektrotechnika. Pracuje na
veľmi podobných princípoch ako známy AutoCAD, ukladá a otvára výkresy vo formáte dwg/dxf a je s
programom AutoCAD plne kompatibilný. DraftSight obsahuje sadu nástrojov pre kreslenie a modifikáciu
objektov, tvorbu hladín a kótovanie. Rovnako je možné nastavenie výkresu pre tlač.
zoznámenie s užívateľským prostredím
prispôsobenie užívateľského rozhrania: perióda automatického ukladania, nastavenia kurzorov, farba
obrazovky a pod.,
práca so súbormi, import a export,
výber objektov, zadávanie súradníc,
pomocné funkcie v stavovom riadku- Snap, Grid, Ortho, Polar, ESnap, ETrack...,
modifikačné príkazy: predĺž, orež, zoom, skos, zaobli, posuň, otoč...,
práca s hladinami,
práca s blokmi,
externé referencie
text: vkladanie textu, písanie, vlastnosti textu,
šrafovanie,
kótovanie a nastavenie kót,
príprava výkresov na tlač,
praktické cvičenia pre tvorbu 2D výkresov.
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ProgeCAD Professional
ProgeCAD Professional je špičkový CAD softvér, ktorý je určený pre 2D kreslenie a 3D modelovanie. Je
určený pre odvetvia ako architektúra, interiérový dizajn, stavebníctvo, strojárstvo či elektrotechniku.
ProgeCAD pracuje na veľmi podobných princípoch ako známy AutoCAD, ukladá a otvára výkresy vo formáte
dwg/dxf a je s programom AutoCAD plne kompatibilný. Doplnok EasyArch automaticky vytvára z 2D prvkov
3D objekty na princípe BIM modelovania. Jednoduchou manipuláciou je možné editovať 3D model ako aj
jeho 2D technickú dokumentáciu.
princípy 3D modelovania základných primitív- kváder, valec, ihlan a pod.,
princípy 3D modelovania parametrických stavebných objektov okná, dvere, steny, podlahy, schody, strechy a
pod...,
práca s hladinami v rámci 3D modelu,
kótovanie výkresov a popisy,
prepočty plôch a objemov,
vzájomné previazanie 2D grafiky v rámci technickej dokumentácie a 3D modelu celej stavby,
transformácia 2D čiar do 3D objektov napr. úsečiek na steny,
práca s parametrickými knižnicami,
render scény a vizualizácie interiéru a exteriéru,
praktické cvičenia.
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