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ПЕРЕДМОВА

Серед предметів, що доповнюють навчальну програму спеціальності 023 «Обра-
зотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», спеціалізації «Художній тек-
стиль» одним з найпопулярніших, без сумніву, є курс «Комп’ютерне проектування». 

У наш час без електронних кольорових малюнків, 3D моделей та їх візуалізації ви-
конаних на комп’ютері, неможливо уявити роботу сучасного художника, оформлень пре-
зентацій, доповідей або статті. Особливістю цього напряму навчання є його доступність, 
тоді як професійна робота на комп’ютері в інших напрямах — програмуванні, базах да-
них, мережевому програмуванні вимагає серйозної підготовки. 

У комп’ютерній графіці отримати досить професійний результат можна, опанував-
ши програмні інструменти малювання та освоївши навички композиції зображення, в 
чому і допоможе навчальний посібник. Автори мають за мету надати студентам теоре-
тичних основ, практичних і методичних рекомендацій із застосуванням векторної графі-
ки в галузі 3D моделювання та візуалізації авторських проектів. Формування у студентів 
комплексу знань та вмінь які допоможуть їм у майбутньому здійснювати діяльність пошу-
кового і творчого характеру в процесі навчання. Використання тривимірного моделюван-
ня має багато переваг і можливостей порівняно з двовимірною графікою для створення 
художнього образу,  кінематичного моделювання, одержання проектно-конструкторської 
документації, при експорті тривимірних моделей в програми растрової графіки.

Комп’ютерне проектування дозволяє звільнити студента від трудомістких, одно-
типних креслярських робіт, які на комп’ютері виконуються якісніше, точніше, швидше. 
Автоматизація графічних робіт не лише прискорює процес проектування і розробки кон-
структорської документації, але і ставить його на більш високий професійний рівень

Вивчення сучасних засобів проектування не тільки розширює світогляд, але й сти-
мулює більш швидший розвиток творчого підходу, оскільки дозволяє активно із мен-
шими затратами часу створювати варіанти ескізів тканин, розвивати нові напрямки в 
моделюванні одягу, вирішувати складні завдання декоративно-прикладного мистецтва 
користуючись засобами тривимірного моделювання та візуалізації проектів.
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РОЗДІЛ 1. ІНСТАЛЯЦІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1. Запустіть інсталяційний файл. 
2. Після запуску інсталяційного файлу, натисніть кнопку «Далі» у вікні налашту-

вання, щоб продовжити установку.

3. Прочитайте ліцензійну угоду і натисніть «I Agree», щоб прийняти умови угоди.
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4. Виберіть місце для інсталяції програми. 

5. Виберіть папку в меню Пуск.
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6. Продукт почне інсталяцію. Це займе менше хвилини.

7. Після завершення інсталяції, натисніть «Finish», щоб закрити вікно.
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РОЗДІЛ 2. ІНТЕРФЕЙС
2.1. Вікна. 
Цей розділ містить короткий огляд основного інтерфейсу програми Marvelous. Ін-

терфейс складається з чотирьох вікон: Вікно Аватара (Avatar Window), Вікно деталей 
(Pattern Window), Браузер перегляду об’єктів (Object Browser) і Редактор власти-
востей (Property Editor). Ви можете намалювати деталь у вікні деталей, виконати дра-
піровку цієї деталі у вікні Аватара, побачити список об’єктів у вікні браузера перегляду 
об’єктів і змінити властивості одягу і деталі в Редакторі властивостей. 

2.1.1. Вікно Аватар.
Вікно Аватар – це 3D простір, де ви можете імітувати поведінку драпірування 

тканини або створити анімацію. 

Організація одягу           Драпірування   Анімація
Рattern Arranged      Draping               Animation
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2.1.2. Вікно деталей.
Вікно Деталей — це 2D простір, де ви можете малювати деталі, визначати лінії 

швів і редагувати текстури. 

2.1.3. Оглядач об’єктів (Object Browser). 
Оглядач об’єктів складається з чотирьох вкладок: Сцена (Scene,), Тканина (Cloth), 

Т-розміщення (T-placement) і Розподіл обмежуючого об’єму (Arrangement BV). 
Сцена (Scene). 

Вкладка «Сцена» — є основним, швидким 
і найбільш простим інструментом для пошуку або 
виділення об’єкта. Цей інструмент дозволяє швид-
ко переглянути список всіх об’єктів та їх структуру. 

Тканина (Cloth). Тканина (Cloth) — це ін-
струмент для показу тканин. Користувачі можуть 
вибрати, додавати, копіювати і скинути тканини.

Точки Розташування (Arrangement 
Point). Вкладка «точки розташування:» 
(Arrangement Point) — це інструмент для показу 
точок розташування. Він дозволяє вибирати, дода-
вати або видаляти точки розташування. Ви також 
можете зберігати або відкривати власні налашту-
вання точок розташування. 

Розподіл обмежуючого об’єму 
(Arrangement BV). Вкладка «Розподіл обмежую-
чого об’єму (Arrangement BV)» — це інструмент 
для показу розподілу обмежуючого об’єму. Він 
дозволяє додавати, розміщувати і видаляти розпо-
діл обмежуючого об’єму. Ви також можете збері-
гати або відкривати власні налаштування розподі-
лу обмежуючого об’єму.

2.1.4. Редактор Властивостей (Property Editor). 
Редактор Властивостей (Property Editor) складається з двох вкладок: Основні 

Властивості (Basic) і Тканина (Fabric). Ці вкладки дозволяють редагувати властивості 
об’єктів. В обох вкладках відображаються властивості об’єктів для обраної вами деталі. 

Редактор властивостей розділений на дві вкладки. 
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2.1.4.1. Основні властивості (Початкові) 
У вкладці «Основні Властивості» ви отримуєте доступ до семи різних груп 

властивостей об’єктів відповідно до вашого вибору: Властивості Деталі, Властивості 
Внутрішніх Ліній, Властивості Швів, Властивості Аватара, Властивості Симуляції, 
Властивості Вікна Деталей і Властивості Вітру. Кожна група дозволяє вам змінювати 
значення властивостей об’єктів, такі як: ім’я, номер меша (меш), позицію тощо. 

•	 Властивості деталі: властивості деталі відобразяться у вкладці основних 
властивостей, якщо ви виділите деталь. 

•	 Властивості внутрішніх ліній: властивості внутрішніх ліній відобразять-
ся у вкладці основних властивостей, якщо ви виділите внутрішню лінію на деталі. 

•	 Властивості швів: властивості швів відобразяться у вкладці основних 
властивостей, якщо ви виділите шов. 

•	 Властивості Аватара: властивості Аватара відобразяться у вкладці ос-
новних властивостей, якщо ви виділите Аватар. 

•	 Властивості симуляції: властивості симуляції відобразяться у вкладці 
основних властивостей, якщо ви оберете «Моделювання нерухомості» у спливаючому 
меню. Це меню з’явиться, якщо ви клацнете у порожньому місці вікна Аватара правою 
кнопкою миші. 

•	 Властивості вітру: властивості вітру відобразяться у вкладці основних 
властивостей, якщо ви оберете «Вітер нерухомості» у спливаючому меню. Це меню 
з’явиться, якщо ви клацнете у порожньому місці вікна Аватара правою кнопкою миші. 

•	 Властивості вікна деталей: властивості вікна деталей відобразяться у 
вкладці основних властивостей, якщо ви оберете «Шаблон вікно Property» у спливаю-
чому меню. Це меню з’явиться, якщо ви клацнете у порожньому місці вікна деталей 
правою кнопкою миші. 

2.1.4.2. Властивості тканини (Fabric).
У вкладці «Властивості тканини», ви можете редагувати властивості тканини. Ви 

отримаєте доступ до властивостей, клацнувши на деталь у вікні деталей або на частину 
одягу у вікні Аватара. Властивості тканини діляться на три розділи: властивості по-
верхні, фізичні властивості і трансформація текстури. 

2.1.4.3. Бібліотека (Library). Може безпосередньо управляти і зручно заванта-
жувати файли всередині програми.

Навчальні питання та завдання.
1. Що таке вікно Аватар? 
2. Що таке вікно деталей?
3. З чого складається оглядач об’єктів?
4. Що таке редактор властивостей (Property Editor)? 
5. Які властивості бібліотеки (Library). 
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РОЗДІЛ 3. МЕНЮ (МЕNU)

Ви можете отримати доступ до команд через основне меню, яке знаходиться в 
самому верху екрана у спливаючому меню, клацнувши правою кнопкою миші у вікні 
Аватара або у вікні деталей. У вікні Аватара доступно 3 спливаючих меню: Меню ото-
чення, Меню Аватара і Меню одягу. Якщо клацнути в порожньому місці вікна Аватара, 
меню що з’явилося буде з параметрами для 3D, клацнути по аватару - меню для аватара, 
клацнути по одязі - меню для одягу. У вікні деталей доступно 4 меню: меню редагування 
деталі, деталі, меню сегмента / точки і меню лінії шва. 

3.1. Основне меню.
Основне меню розташоване в самому верху екрана. Воно містить всі різні гру-

пи команд і розділене на 11 категорій. Для часто використовуваних команд з основного 
меню є відповідні іконки на панелі інструментів нижче основного меню. 

3.2. Панель інструментів.
Найбільш часто використовувані інструменти контролю, моделювання та редагу-

вання представлені у вигляді іконок на панелі інструментів, тому ви можете виконати 
команду, клікнувши на відповідну іконку. Ви можете знайти ці ж команди в основному 
меню, але вам не потрібно шукати у випадаючих меню відповідну команду, якщо ви ко-
ристуєтеся панеллю інструментів. 

Інструменти створення деталей (Pattern Design tool), інструменти швів (Sewing 
Tool), інструменти створення текстури (exture Design tool) та інструменти драпірування 
(Draping tool). 

3.2.1. Інструменти драпірування. 

 Симуляція. Імітує одягу.

 Вибрати/Перемістити. Вибирає та пересуває візерунки.

  Вибрати сітку прямокутником. Вільно призначає і вибирає ділянки всере-
дині одягу.

 Булавка. Вільно позначає область всередині предмета одягу і створює кон-
такт.

 Редагування позначки. Змініть положення і відстань між булавками, а також 
між Avatar.

 Позначка. Візуалізують зміни в тимчасово відсіканні двох точок одягу.

 Позначка на Аватар. Тимчасово зафіксувати одну точку на одязі до аватару.
Перегрупування і переміщення всіх деталей в їх місце розташування перед симу-

ляцією. 
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3.2.2. Інструменти оформлення. 

 Скинути шаблони. Повертає всі шаблони для стану 2D по замовчуванні. 

 Перестановка всіх шаблонів. Перевпорядкування всіх моделей до остан-
нього стану перед драпіруванням.

 Fold Arrangement. Згин шва, комірів і манжет в 3D-вікні, перш ніж симуля-
ція активується.

3.2.3. Інструменти Аватар.

 Play Motion. Відтворює або зупиняє рух аватара.

 Редагування вимірювання. Вибір виміряної окружності або довжини. 

 Окружність. Вимірювальна стрічка. Вимірювання по колу Аватара в гру-
дях, окружність талії тощо, уздовж поверхні.

 Вимірювання довжини стрічкою. Міри довжини аватарів руки, спина дов-
жина і т.д., як з рулеткою.

3.2.4. Інструменти створення 3D текстури. 

   Редагування текстури. Вибір текстури та коригує його розмір або повер-
тає у початковий стан.

   Створення графіки. Вставки графіки на модель.

3.2.5. Показати/приховати одяг.

 Показати одяг (Shift + C). Показує або приховує одягу.

 Точки тиску. Показує або приховує точки, де Аватар вступає в контакт з 
одягом.

 Показати шов.  Показує або приховує шви.

 Показати 3D базова лінія. Показує або приховує 3D базові лінії.

 Показати швейні нитки. Показує або приховує швейні нитки, що зв’язують 
шаблон з малюнком.

 Показати булавку. Відображення або приховування створені булавки.

 Показати кнопку. Відображення або приховування створених кнопок і гудзиків.

 Показати окантовку. Відображення або приховування створення  окантовок.

3.2.6. Показати/приховати Аватар.

 Показати Аватар (Shift + A).  Показує або приховує аватар.

 Показати точки розташування (Shift + F). Показує або приховує точки роз-
ташування.
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 Показати обмежувачі об’єму. Показує або приховує обмежувачі об’єму.

 Показати X-Ray суглобів (Shift + X). Відображення або приховування X-Ray 
суглобів.

3.2.7. 3D-рендеринг стилю одягу.

 Текстуровані поверхні (Alt + 2). Показує тканини за поперечним перерізом.

 Товсті текстуровані поверхні (Alt + 1). Показує товщину тканини.

 Монохромні поверхні (Alt + 3). Показує всі тканини в чорно-білому.

 Прозора поверхня. Показує всі тканини в прозорому.

 Mesh (Alt + 4). Показує всі тканини в сітках.

 Штам (Alt + 6). Показує, як предмет одягу залежить від зовнішніх сил (тиск) 
в процентах.

3.2.8. 3D-рендеринг стилю Аватару.

 Текстурована поверхня. Показує текстуру аватара

 Монохромні поверхні. Показує поверхню аватара в чорно-білому.

 Меш. Показує поверхню аватара у вигляді сітки.
2D.

3.2.9. Інструменти шаблону.

 Редагування шаблону (Z). Вибір і редагування шаблонів або точок внутріш-
ньої фігури і лінії.

 Трансформація шаблону (A). Вибирає та рухається за шаблоном або вну-
трішньої форми або регулює загальний розмір шаблону.

 Редагування кривизною (С). Змінює пряму лінію у криву лінію, або редагує 
кривизну зігнутої лінії.

 Редагувати точку кривої (V). Переміщення або додає точку кривої до кривої 
лінії.

 Add Point & Split Line (X). Додає точку в лінію, щоб розділити її.

 Створення багатокутника (H). Створює багатокутник.

 Створити прямокутник (S). Створює прямокутник.

 Створити коло (Е). Створює коло.

 Створення внутрішнього багатокутника і лінії (G). Створює внутрішню 
лінію або багатокутника усередині шаблону.

 Створення внутрішнього прямокутника. Створює внутрішній прямокут-
ник усередині шаблону.

 Створення внутрішньої окружності (R). Створює внутрішнє коло усеред-
ині шаблону.
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 Створення виточки. Створює виточку усередині шаблону. Виточка буде 
проходити через шаблон відповідно до його форми. 

 Трасування (I). Копії обраної лінії і форми і створює внутрішню лінію/форму.

3.2.10. Інструменти текстури 2D.

 Редагування текстури (T). Виберає текстуру і змінює розмір або повертає її.

  Вставляє графічний обєкт у шаболон. Вставити графічний об’єкт в шаблон.

 Показує текстури (Shift + T). Показує або приховує текстуру.

3.2.11. Інструменти шиття.

 Редагувати шиття  (B). Вибирає та видаляє шиття, змінює напрямок надрізу 
швів, або рухається і редагує сегменти/точок.

  Сегмент шиття (N). Встановлює шиття з використанням відповідно до сег-
ментів.

 Вільне шиття (M). Вибирає початкову точку і кінцеву точку для шиття, а 
також вільно встановлює область шиття.

 Показати шиття (Shift + B). Показує або приховує шиття.

3.3. Спливаючі Меню. 
На додаток до основного меню і панелі інструментів ви можете швидко отримати 

доступ до певних наборів інструментів через спливаюче меню, клацнувши правою кно-
пкою миші у вікні програми або по об’єкту. Спливаючі меню згруповані в модуль об’єкта. 

3.3.1. Спливаюче меню вікна Аватара. 
Спливаюче меню з’явиться, коли ви клацнете правою кнопкою миші в порожньо-

му місці вікна Аватара. Ви можете змінити вид з камери, колір заднього фону, світло або 
додати ефект вітру. 

Аватар. Спливаюче меню, пов’язане з Аватаром з’явиться, коли ви клацнете пра-
вою кнопкою миші по аватару. Ви можете встановити стиль відображення і точки розта-
шування: або отримати доступ до властивостей аватара через меню. 

Одяг. Спливаюче меню, пов’язане з одягом з’явиться, коли ви клацнете правою 
кнопкою миші по одягу. Ви можете виконувати дії над одягом з появою меню. 

3.3.2. Спливаюче меню вікна деталей. 
Спливаюче меню 2D оточення з’явитися, коли ви клікаєте правою кнопкою миші 

в порожньому місці вікна деталей. Ви можете вставити деталь, встановити сітку або при-
ховати/показати інформацію про деталі. 

Деталь. Спливаюче меню, пов’язане з деталлю з’явиться, коли ви клацнете пра-
вою кнопкою миші по деталі. Ви можете скопіювати і вставити деталь, обертати її або 
видалити текстуру. 

Сегмент / Точка/Лінія Шва. Спливаюче меню, пов’язане з сегментом (точкою) 
лінією шва з’явиться, коли ви клацнете правою кнопкою миші на сегменті (точці) лінії 
шва. Ви можете виконувати дії над сегментом (точкою) лінією шва з появи меню. 
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3.3. Спливаючі Меню. 

Навчальні питання та завдання.
1. Які Ви знаєте інструменти драпірування?
2. Які Ви знаєте інструменти створення 3D текстури?
3. Як показати/приховати одяг?
4. Як показати/приховати Аватар?
5. Які Ви знаєте інструменти шаблону?
6. Які Ви знаєте інструменти текстури 2D?
7. Які Ви знаєте інструменти шиття?
8. Які Ви знаєте спливаючі Меню?
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РОЗДІЛ 4. СЦЕНА

4.1. Переміщення, наближення, віддалення, обертання. 
Ви можете управляти видом у вікні Аватара і у вікні деталей, використовуючи 

вашу мишу. 

Переміщення 

Натисніть і тримайте коліщатко вашої миші і починайте пересувати мишу, 
щоб прокрутити вид в будь-яку сторону (пересунути). 

Наближення / Віддалення 

Прокручуйте коліщатка вашої миші, щоб наблизити або віддалити. 
Обертання 

Затисніть праву кнопку миші і тягніть мишу, щоб обертати сцену. 

4.2. Управління видом у вікні Аватара. 
При першому запуску програми ви бачите 3D сцену через фронтальну камеру. Ви 

можете швидко змінювати вид з камери на вид спереду, вид ззаду, вид зліва, вид право-
руч, вид знизу і вид зверху, при цьому виділений об’єкт буде в центрі вікна. 

Для зміни виду з камери: 
1. Клацніть правою кнопкою миші в порожньому місці вікна Аватара. 
2. Виберіть потрібний вид в меню: спереду (Front), ззаду (Back), ліво-

руч (Left), праворуч (Right), зверху (Top) або знизу (Bottom). 
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Центрувати вид по виділеному об’єкту і обертати навколо виділеного камеру 
об’єкта.

Ви можете центрувати вид по виділеному об’єкту у вікні Аватара і управляти ви-
дом, зробивши виділений об’єкт центром обертання камери. 

1. Виділіть частина одягу у вікні Аватара. 
2. Перейдіть в основне меню (Main Menu) → Оточення (Environment) → Ви-

гляд (View) → наблизитись до виділеного ((Zoom to Selected (F)), або просто натиснути 
клавішу «F» на вашій клавіатурі. 

4.3. Управління видом у вікні деталей. 
Ви можете центрувати вид на виділеній деталі або на всіх деталях у вікні деталей. 
Центрувати вид на всіх деталях у вікні деталей. 
1. Клацніть правою кнопкою миші в порожньому місці у вікні деталей, 

з’явиться спливаюче меню. 
2. Виберіть у меню пункт «Zoom Extends All» (Розширити, щоб вмістилося 

все). 
Ця команда налаштує масштаб 2D оточення, тому всі деталі розмістяться в рамках 

вікна деталей на вашому екрані. Якщо ви хочете наблизити тільки одну деталь, клацніть 

на інструмент «Редагування деталі»  на панелі інструментів, потім виділіть потріб-
ну деталь. Після цього клацніть правою кнопкою миші по виділеній деталі, з’явиться 
спливаюче меню, в якому буде команда «Zoom to Selected» (Наблизити виділене). 

Центрувати вид на виділеній деталі у вікні деталей. 

1. Натисніть на інструмент «Трансформувати деталі»  на панелі інстру-
ментів. 

2. Виділіть деталь. 
3. Клацніть правою кнопкою миші по виділеній деталі, з’явиться спливаюче 

меню. 
4. В меню оберіть пункт «Zoom to Selected (Наблизити виділене)». 

Навчальні питання та завдання.
1. Як управляти видом у вікні Аватар?
2. Як управляти видом у вікні деталей?
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РОЗДІЛ 5 . РОБОТА З ФАЙЛАМИ.

5.1. Формати файлів Marvelous Designer.
Тип Формат Опис

Оформлення * .pan Оформленням є зелені циліндри, що охоплюють кожну 
частину Аватара, і кожен кінець циліндра з’єднаний з 
суглоба Аватара. Таким чином, навіть якщо пози Авата-
рів змінюється, циліндр буде просто пристосуватися до 
зміненої пози і може бути використаний як є.

Оформлення 
точок

* .arr Сині точки оформлення, які розподілені навколо Авата-
ра, і використовуються для організації шаблонів навколо 
Аватара. Точки оформлення створюються на верхній ча-
стині і охоплюють об’єм Аватара.

Аватар * .avt Містить всю інформацію, пов’язану з аватарами (модель, 
що проклеюють дані, пози, рухи, аксесуари, обмежують 
обсяги, розташування точок).

Тканина * .zfab Містить значення властивостей (текстура + фізичні вла-
стивості) безліч тканин.

Одяг * .zpac Містить інформацію про швейні вироби, візерунки, шит-
тя і тканини.

Рух * .mtn Містить інформацію про рух Аватара. Як і в разі файлу 
пози, можуть бути збережені тільки для аватарів файлів 
COLLADA з анімаційною інформацією.

Фізичний * .psp Містить докладні значення фізичних властивостей тка-
нин.

Поза * .pos Аватар представляє інформацію, яка, автоматично збері-
гається кожного разу, коли предмет одягу буде збереже-
ний. Поза Аватара може бути легко змінена з цим файлом 
Аватар із іншого програмного забезпечення можуть бути 
збережені тільки тоді, коли аватар є COLLADA файл з 
суглобами.

Проект * .zprj Компресія різних файлів, які використовуються для 
створення одягу в один файл і зберігає його.
Файл проекту містить файл АВТ, який має дані Аватар 
пов’язаних [аватар, аксесуари, обсяги розташування 
об’єму, розташування точок, розмір аватара] і файл ZPac, 
який містить дані, пов’язані з одягом [3D одяг, 2D моде-
лі, тканини, дочірні матеріали], а також АПТ файл, якщо 
є анімація.
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5.1.2. Формати файлів.
Файл Формат Імпорт Експорт Деталь

3D FBX 2015 * .fbx O O Файл містить інформацію Mesh, 
матеріал, об’єднання і анімацію.

Open
COLLADA

* .dae O X Цей файл може бути експорто-
вані з інших 3D програмного 
забезпечення, таких як 3ds Max, 
Maya, DAZ Studio .
Ці файли містять геометрію і 
матеріали, а також на додаток 
до такелаж, скіннінга і анімації 
даних
При експорті COLLADA файли 
з 3DS Max або Maya, встановіть 
«OpenCOLLADA плагін ( http://
www.opencollada.org/download.
html~~HEAD=dobj) і експорт ви-
користовувати Аватар/

OBJ * obj O O Файл містить геометрію і інфор-
мацію. В основному використо-
вується для імпорту Аватар і 
пов’язаних з ними джерел в про-
граму.

LXO * .lxo X O Файл містить геометрію і суттє-
ву інформації. Використовується 
для експорту Одяг / Аватар ін-
формацію Модо в форматі LXO 
файлу. 

Анімація 
кеша

* .mc
* .mcx
* .pc2
* .mdd
* .abc

O O Є дані вершин анімації. Можна 
взяти анімацію, зроблену в CLO 
3D для 3DSMax або Maya в фор-
маті кеш-точка. Тільки операцій-
на система Windows. (Mac OSX 
не підтримується)

2D Текстура * .jpg,
* .png
інші

О О Текстури, вставлені в одяг, вико-
ристовувати текстури зображень 
у форматах, як JPG, PNG, TIF і 
PSD.
Підтримувані типи файлів: JPG, 
JPEG, PNG, BMP, WBMP, PSD, 
ICO, TGA, TIF, TIFF, GIF, MNG, 
JNG.

3D Snapshot * .png - О Можливість збереження 3D-вік-
на у форматі PNG файлів.

5.1.3. Відкрити і зберегти одяг.
Починаючи з версії 4.00, одяг зберігаються у форматі файлу ZPAC за замовчуван-

ням. ZPAC (Стислі шаблони і тканина) включає в себе 3D одяг, 2D малюнок, позу Авата-
ра, одяг, і текстуру.
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Мета: Відкрити / зберегти файл одягу.
Місцезнаходження:
•	 Відкрити файл одягу: Головне меню → Файл → Відкрити → Одяг
•	 Open Garment File: Main Menu → File → Open → Garment
•	 Зберегти файл одягу: Головне меню → Файл → Зберегти → Одяг
•	 Save Garment File : Main Menu → File → Save → Garment

Операція.
Щоб відкрити файл одягу:
1. Виберіть інструмент відповідно до вищенаведеного.
2. Спливає вікно «Відкрити файл».
3. Виберіть файл одягу і натисніть на кнопку «Відкрити».

Щоб зберегти файл одягу.
1. Виберіть інструмент відповідно до вищенаведеного.
2. Спливає вікно «Зберегти файл». 
3. Виберіть місце для збереження файлу одягу.
4. Введіть ім’я файлу в закладці «Файл» і натисніть на кнопку «Зберегти». 
5. Значок одягу і ZPAC файл створюється. 

5.2. Відкриття та збереження одягу.
5.2.1. Відкрити одяг.
Натисніть кнопку «Файл→ Відкрити→ Одяг», щоб завантажити файл одягу. 

5.2.2. Зберегти як PAC файл.
1. Натисніть кнопку «Файл→ Зберегти як→ Одяг» і виберіть «файл PAC» в діа-

логовому вікні Save Option.

2. Файл одягу зберігається із позначкою попереднього перегляду і аватар пред-
ставляється наступним чином.

Коли PАС файл зберігається, сам файл текстури не зберігається разом з файлом 
одягу, а тільки його шлях. Таким чином, важливо, щоб не змінити ім’я файлу. Крім того, 
при зміні місця розташування файлу одягу, ви повинні тримати PAC файл, POS-файл і 
файл текстури в тій же папці.
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5.2.3. Зберегти як PАС файл з папкою, що містить текстурні зображення.
1. Натисніть кнопку «Файл→ Зберегти як→ Одяг» в головному меню і виберіть 

«Pac-файл з папки, що містить зображення текстури в діалоговому вікні Save Option.

2. Файл одягу зберігається з зображенням попереднього перегляду, пози Аватара, 
і його зображення текстури наступним чином.

5.2.4. Зберегти як ZPac (архівний файл у тому числі PАС файл і текстурні 
зображення).

1. Натисніть кнопку «Файл→ Зберегти як→ Одяг» і виберіть «ZPac у діалоговому 
вікні Save Option.

2. Файл Одягу зберігається як архівний файл з Аватаром і текстурними зображен-
нями.

5.2.5. Додати одяг.
Натисніть кнопку «Файл→ Відкрити→ Додати одяг, щоб додати файл одягу.

5.2.6. Імпорт MYU файлів.
Натисніть кнопку «Файл→ Імпорт→ MYU» в головному меню. Потім виберіть 

файл з AMX діалозі «Відкрити файл» і виберіть опції з діалогового вікна.
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5.2.7. Імпорт / Експорт DXF файлів. 
DXF – є стандартним форматом САПР використовуються в індустрії моди. CLO 

3D тепер сумісний з YUKA, Gerber, Lectra, StyleCAD, Optitex, PAD System системи, тощо, 
у форматі DXF файлу-AAMA. 

5.2.8. Імпорт DXF файлів.
Натисніть «Файл→ Імпорт→ DXF→ Відкрити» в головному меню. Потім вибе-

ріть DXF файл з діалогового вікна «Відкрити файл» і виберіть опції з діалогового вікна.

5.2.9. Додати файл DXF.
Натисніть «Файл→ Імпорт→ DXF→ Додати» і виберіть файл з «Open File» діало-

гового вікна. Виберіть параметри імпорту з діалогу «DXF Імпорт».

Навчальні питання та завдання.

1. Які Ви знаєте формати файлів Marvelous Designer?
2. Які Ви знаєте формати файлів?
3. Як відкрити і зберегти одяг?
4. Як додати одяг?
5. Як Додати файл DXF.
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РОЗДІЛ 6. АВАТАР. СЦЕНИ. РЕКВІЗИТ
6.1. Відкрити / Зберегти *.АVТ файл.
Мета: Зберегти або завантажити файл образу у форматі *.avt файлу. Цей формат 

файлу *.avt включає в себе моделі (*.dae або *.obj), проклейки даних (*.avs), являють 
(*.POS), рух (*.mtn), приналежність (*.acc), що обмежує обсяг (*.pan) і розташування 
точки (*.arr).

Місцезнаходження:
•	 Головне меню → Open / Save As → Аватар
•	 Main menu → Open / Save as → Avatar
•	 Запустити спливаюче вікно → Аватар Style Window → Відкрити / Зберегти
•	 Start Screen Pop-up → Avatar Style Window → Open / Save
•	 Головне меню → Аватар → Аватар Style Window → Відкрити / Зберегти
•	 Main Menu → Avatar → Avatar Style Window → Open / Save
Виконати:
1. Виберіть інструмент відповідно до вищенаведеного.
2. Відкрити / Зберегти Аватар.

6.2. Відкрийте Аватар (COLLADA) Файл
MD зберігає аватар у форматі файлу COLLADA або OBJ. Коли Аватар файл від-

критий, існуючий Аватар замінено на новий Аватар. Для більш детальної інформації, 
зверніться «Файл→ Аватар / Сцени / Реквізит→ Імпорт COLLADA файли».

6.2.1. Відкрити Аватар файлу.
Натисніть «Файл.→ Відкрити→ Аватар» і виберіть 

Аватар файл в «Open File» діалогового вікна. Ви можете 
налаштувати масштаб у діалоговому вікні Load Аватар.

6.3. Імпорт / Експорт OBJ файли.
OBJ файл використовується для збереження Ава-

тар сцени, або реквізит у MD. Предмет одягу стикається 
з файлом OBJ, якщо воно завантажене в Аватар, але коли 

він буде завантажений як сцени або реквізит, одяг проходить через файл OBJ, не сти-
каючись його. Для більш детальної інформації, зверніться 
«Файл→ Аватар / Сцени / Реквізит→ Сцени / Реквізит».

Швейні файли, створені в 3D CLO / MD сумісні з 
іншими 3D програмним забезпеченням, експортується у 
формат OBJ файлів. Коли файли одягу експортуються як 
OBJ файлів, MTL -файли генерується автоматично і збері-
гають дані текстури. 

6.3.1. Імпорт OBJ файлів.
Натисніть кнопку «Файл→ Імпорт→ OBJ» і вибе-

ріть файл в «Open File» діалогового вікна. Потім виберіть 
файл у діалоговому вікні завантаження OBJ.

Тип об’єкта.
•	 Завантажити як Аватар: Коли OBJ завантажу-

ється як Аватар, існуючий Аватар об’єкт зникає і заміню-
ється на новий Аватар. 

•	 Завантаження, як сцени та реквізит: Коли OBJ 
завантажується як сцена або реквізит, об’єкт проходить 
через одяг, не стикаючись з ним. 
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•	 Завантаження, як Morph Target: Коли OBJ завантажується як Morph Target, 
поточний об’єкт перетворюється на завантажений об’єкт. 

6.3.2. Експорт OBJ файлів.
Натисніть кнопку «Файл→ Експорт→ OBJ» в головному меню і виберіть файл 

у діалоговому вікні «Зберегти файл». Потім виберіть параметри експорту з діалогового 
вікна «Експорт OBJ».

6.4. Сцени/реквізит.
OBJ або COLLADA файли, створені іншим 3D програмним забезпеченням, також 

можуть бути завантажені як сцени або реквізит. Тим не менш, коли файл буде завантаже-
ний в сценах або реквізиті, об’єкт проходить через одяг, не торкаючись його.

(Лівий) об’єкт завантажений як «Аватар» (праворуч) об’єкт завантажений як 
«Сцена чи реквізит».

6.4.1. Відкриття сцени/реквізит файлу.
Натисніть «Файл→ Відкрити→ Сцени / Реквізит» і виберіть OBJ або COLLADA 

файл для завантаження сцени або реквізиту. Виберіть опції з «Load OBJ сцени / Рекві-
зит».

6.5. Поза. Анімація.
6.5.1. Відкрити і збереження пози у файл.
Після того як файл буде завантажений, поза Аватара автоматично змінюється на 

нову позу. У режимі моделювання автоматично вмикається і одяг моделюється відповід-
но новій позі.

6.5.1.1. Зміна пози.
Щоб відкрити файл позу: Натисніть «Файл→ Відкрити→ Поза». У режимі моде-

лювання включається і зміна пози аватара.
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6.5.1.2. Стоп поза.
Рух пози зупиняється, якщо ви натиснете кнопку (Play Motion). Якщо ви натис-

нете кнопку ще раз, рух активізується.

6.5.1.3. Зберегти позу.
Натисніть кнопку «Файл→ Зберегти→ Поза» з головного меню і зберегти поточну 

позу як файл POS.

6.5.2. Відкриття та збереження файлів руху (Анімація).
*.mtn є формат файлу специфічний для MD що економить рух Аватара і анімації. 

3D / MD забезпечує файл руху для обох чоловічого і жіночого Аватара за замовчуванням. 
Дані анімації, отримані в інших 3D програмах або даних, також можуть бути збережені в 
якості *.mtn файлу після завантаження, як файл COLLADA.

6.5.2.1. Відкрити рух.
Натисніть кнопку «Файл→ Відкрити→ Рух», щоб відкрити файл руху.

6.5.2.2. Зберегти рух.
Натисніть кнопку «Файл→ Відкрити→ Аватар», щоб відкрити файл з даними ані-

мації. Потім натисніть «Файл→ Зберегти→ Рух», щоб зберегти рух як *.mnt файл.
Для того, щоб зберігати файли руху Аватарa з даними анімації повинні бути заван-

тажені у форматі COLLADA файл. Файл COLLADA має бути формат OpenCOLLADA. 

6.5.3. Відкриття та збереження файлів анімації.
Щоб відкрити анімацію, вам потрібно відкрити файл одягу (*.pac) перший і від-

крийте файл анімації (*.anm).
Рекомендую! Щоб ви зберігали одяг знову після запису анімації, бо файл одягу і 

файл анімації зберігаються окремо. 

6.5.3.1. Відкрити Анімацію.
1. Переключатися на режим анімації.
2. Натисніть кнопку «Файл→ Відкрити→ Одяг», щоб завантажити файл одя-

гу, який буде використовуватися в анімації.
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6.5.3.2. Зберегти анімацію.
Натисніть кнопку «Файл→ Зберегти→ Проект» потім вкажіть місце, де Ви хочете 

зберегти і натисніть «OK». 

6.6. Поза.
Використовуйте цю функцію для завантаження пози або інформацію про міс-

цезнаходження аватара. Під час завантаження файлу позою кнопка моделювання автома-
тично включається і аватар поступово змінюється від поточної пози до нової пози. 

6.5.1. Перетворення пози.

1. Щоб змінити позу, одягненого Аватара, потрібно принаймні два файли, як 
показано нижче - Аватар в Т позі і Аватар в зміненій позі. Ці файли експортуються у 
формат OBJ. 
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2. Натисніть кнопку «Файл→ Імпорт→ OBJ» і виберіть файл OBJ з Т пред-
ставлених серед експортованих Аватарів. Виберіть «OK» у діалоговому вікні параметрів.

3. Покладіть одяг на завантаженому аватарі.

4. Натисніть кнопку «Файл→ Відкрити→ Morph Target» і виберіть файл OBJ 
в іншій позі. 

5. Потім режим моделювання включається і поза змінюється в залежності від 
кол-набір кадрів. 
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6.7. Експорт одягу
6.7.1. Експорт одягу.
1. Завантажте Аватар і драпіруйте тканину на Аватарі.
2. Натисніть «Файл→ Експорт→ OBJ.» Встановіть масштаб на 100%, і пере-

вірте тільки «Cloth Shape» в діалоговому вікні «Експорт OBJ». Крім того, перевірити на 
«Зшивання», щоб об’єднати частини, з’єднаних лініями швів.

Навчльні питання та завдання.
1. Як Відкрити / Зберегти *.АVТ файл?
2. Як зробити Імпорт / Експорт OBJ файлів?
3. Що таке стоп поза?
4. Як зберегти позу?
5. Як відкрити рух?
6. Як відкрити Анімацію?
7. Що таке поза Аватар?
8. Що таке експорт одягу?
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РОЗДІЛ 7. АВАТАР 

7.1. Таблиця розмірів Аватара. 
Marvelous Designer 3D є корисним інструментом для симуляції одягу на Аватар з 

різними розмірами одягу та статурою в режимі реального часу. Представлені три різних 
Аватари різної етнічної приналежності і статі: азіатський чоловік і жінка, а також кав-
казька жінка.

Частина Розмір (см) Опис
Азіатка Кавказька 

Жінка
Азіатський 

Чоловік
Дитина

Ріст 180,35 180,34 189,34 140.61 Від верху голови до 
п’ят

Загальна 
довжина 

155,16 154,94 163,89 119.60 Від шиї до п’ят

Шия 36.81 38.19 41.15 32.51 Окружність навко-
ло шиї

Ширина 
плечей 

34.80 34.87 38.33 28.10 Від краю плеча до 
краю іншого плеча 
через задню части-
ну шиї

Довжина 
спини 

39.66 40.58 43.40 32.22 Від шиї до талії по 
спині

Ширина 
спини 

32.24 32.12 38.26 25.83 Ширина між пахва-
ми по спині

Груди 31.44 31.27 38.00 24.31 Ширина між пахва-
ми спереду

Бюст 80.31 81.85 98.70 70,3 Окружність навко-
ло області над 
бюстом, що прохо-
дить через пахви
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Талія 63.84 64.63 74.37 58.46 Окружність навко-
ло самої вузької 
частини талії

Довжина 
стегна 

19.64 19.64 24.57 13.71 Вертикальна дов-
жина від талії до 
стегна

Стегна 95.86 90.41 89.77 68.19 Окружність навко-
ло найбільш ви-
ступаючої частини 
стегон (таза)

Довжина 
руки 

58.28 58.54 59.52 42.77 Від краю плеча до 
зап’ястя.  

Зап’ястя 14.57 14.56 16.72 11.69 Окружність навко-
ло зап’ястя

Щиколотка 18.74 18.70 22.93 17.31 Окружність щико-
лотки, що прохо-
дить навколо кісток 
щиколотки

7.2. Вимірювання розмірів Аватара.
Інструмент вимірювання Аватара дозволяє зняти мірки з Аватара. Він дає свободу 

для точного вимірювання довжини, окружності або висоти різних частин тіла Аватара. 
 

7.2.1. Вимірювання окружності. 
Є два різних шляхи вимірювання окружностей Аватара: 
Базове вимірювання окружності і вимірювання окружності по поверхні. «Базове 

Вимірювання Окружності» знімає мірки незалежно від контуру тіла (аналог зняття мірки 
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вимірювальної стрічкою), а «Вимірювання Окружності по Поверхні» знімає мірку, вико-
нуючи вимір по поверхні тіла.

7.2.1.1. Базове вимірювання окружності.
Завдання: Виконати вимір окружності частин Аватара, таких як: бюст, талія, 

стегна точно таким же способом, як це робиться в реальному житті за допомогою вимі-
рювальної стрічки. 

Розташування: 

•	 Аватар панель інструментів вікна → Окружність міра інструмент  → . 

•	 Avatar Window Toolbar → Circumference Measure Tool  
Функціонування:
1. Виберіть інструмент, як зазначено вище. 
2. Клацніть мишкою на тій частині тіла Аватара, де ви хочете почати вимір.

  

3. Клацніть в іншій частині тіла Аватара, там, де ви хочете прокласти лінію 
вимірювання. 

4. Наведіть курсор миші на простір між точками і встановіть кут нахилу кола, 
після цього з’явиться довільно розташована фіолетова лінія. 

5. Змініть вигляд, щоб побачити інші сторони Аватара. 

6. Пересувайте вашу мишу вертикально, проти напрямку фіолетовою 
лінії, щоб встановити кут.  
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7. Клацніть вашою мишею, коли знайдете потрібний вам кут.  

7.2.1.2. Вимірювання окружності по поверхні. 
Завдання:
Виміряти довжину окружності по поверхні частин Аватара, таких як: контур 

бюста, контур талії, контур стегон. 
Розташування: 

Аватар Панель інструментів вікна: Окружність → Міра → Інструмент  

•	 Avatar Window Toolbar → Circumference Measure Tool   
Функціонування:
1. Виберіть інструмент, як зазначено вище. 
2. Клацніть мишкою на тій частині тіла Аватара, де ви хочете почати вимір. 
3. Клацніть в іншій частині тіла Аватара, там, де ви хочете прокласти лінію 

вимірювання. 
4. Наведіть курсор миші на простір між точками і встановіть кут нахилу кола, 

після цього з’явиться довільно розташована оранжева лінія. 
5. Змініть вигляд, щоб побачити інші сторони Аватара. 
6. Пересувайте вашу мишу вертикально, проти напрямку помаранчевої лінії, 

щоб встановити кут. 
7. Клацніть вашою мишею, коли знайдете потрібний 

вам кут. 

7.2.2. Вимірювання довжини. 
Є три різні способи вимірювання довжини Аватара: Ба-

зове вимірювання довжини, вимірювання довжини по поверхні 
і базове вимірювання висоти. «Базове вимірювання довжини» – 
дозволяє виміряти відстань по прямій лінії незалежно від конту-
ру тіла Аватара. «Вимірювання Довжини по Поверхні» – знімає 
мірку, виконуючи вимір по поверхні тіла. «Базове Вимірювання 
Висоти» – дозволяє виміряти відстань від поверхні землі по пря-
мій лінії незалежно від контуру тіла аватара. 

7.2.2.1. Базове вимірювання довжини. 
Завдання: Виконати вимірювання довжини частин Авата-

ра, таких як: рука, нога або спина точно таким же способом, як це 
робиться в реальному житті за допомогою вимірювальної стрічки. 
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Розташування: 

•	 Аватар панель інструментів вікна → інструмент вимірювання довжини  

•	 Avatar Window Toolbar → Length Measure Tool  
Функціонування 
1. Виберіть інструмент, як зазначено вище. 
2. Клацніть вашою мишею в те місце, де ви хочете почати вимірювання дов-

жини аватара. 
3. (Не обов’язково) Клацніть вашою мишею в тих місцях, де ви хочете додати 

точки, через які проходитиме лінія вимірювання. 
4. Клацніть двічі в тому місці, де ви хочете закінчити лінію вимірювання довжини. 

7.2.2.2. Довжина поверхні. 
Завдання: Виміряти довжину по поверхні частин Аватара, таких як: контур руки, 

контур ноги, контур спини. 
Розташування: 

•	 Аватар панель інструментів → інструмент вимірювач довжини  Avatar 

Window Toolbar → Length Measure Tool .
Функціонування:
1. Виберіть інструмент, як зазначено вище. 
2. Клацніть вашою мишею в те місце, де ви хочете почати вимірювання дов-

жини поверхні Аватара. 
3. (Не обов’язково) Клацніть вашою мишею в тих місцях, де ви хочете додати 

точки, через які проходитиме лінія вимірювання. 
4. Клацніть двічі в тому місці, де ви хочете закінчити лінію вимірювання дов-

жини поверхні. 

7.2.2.3. Висота. 
Завдання: Виміряти висоту Аватара від поверхні землі. 
Розташування: 

•	 Аватар Панель інструментів → інструмент вимірювач довжини  

•	 Avatar Window Toolbar → Length Measure Tool 
Функціонування: 
1. Виберіть інструмент, як зазначено вище. 
2. Клацніть вашою мишею в те місце, висоту яку ви хочете виміряти. (З’явить-

ся жовто-зелений квадрат, який показує, де розташована площина землі і поєднана з ним 
зелена перпендикулярна лінія). 

Ви можете змінити положення жовто-зеленого квадрата. Щоб зробити це, потріб-

но вибрати інструмент для редагування вимірювання , клацніть і потягнути ква-
драт. Квадрат переміщається тільки вгору або вниз. 

7.2.3. Редагування вимірів. 
Ви можете редагувати виміряну інформацію в редакторові властивостей і у вікні 

об’єктів. 
7.2.3.1. Виділення вимірювання. 
Завдання: Виділити вимірювання, або відредагувати його. 
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Розташування: 

•	 Аватар → Вікно → Панель інструментів → Змінити Міру Інструмент. 
•	 Об’єкт Window → вкладка міра. 

•	 Avatar Window Toolbar → Edit Measure Tool. 
•	 Object Window → Measure tab. 
Функціонування: 
1. Виберіть інструмент, як зазначено вище. 
2. Натисніть на вимірювання у вікні Аватара або у вікні об’єктів. 
З’явиться жовто-зелений квадрат, який показує, де розташована площина землі і 

поєднана з ним зелена перпендикулярна лінія. Список Вимірів показується у вікні об’єк-
тів. Ви можете показати / приховати вимірювання і побачити його ім’я.

7.2.3.2. Перемикання з вимірювання по поверхні на базове вимірювання. 
Завдання: Змінити вимір з «Базового вимірювання» на «Вимірювання по поверх-

ні» і навпаки при необхідності. 
Розташування: 
•	 Вікно Property → Основні вкладка → Міра → Міра Тип → Основні / поверхні 
•	 Property Window → Basic tab → Measure → Measure Type → Basic/Surface 
Функціонування: 

1. Виберіть інструмент редагування вимірів  на панелі інструментів у 
вікні Аватара. 

2. Виберіть вимірювання, яке ви хочете змінити. 
3. Виберіть інструмент, як зазначено вище. 
4. Змініть тип вимірювання з «Базового вимірювання» на «Вимірювання за 

поверхнею». 

7.2.3.3. Підлаштування вимірів. 
Завдання: Застосувати вже створені лінії вимірювання до нового Аватару. 
Розташування: 
•	 Об’єкт Window → Міра → Місце. 
•	 Object Window → Measure → Fitting. 
Функціонування: 
1. Виміряйте розміри Аватара, використовуючи інструмент вимірювання. 
2. Завантажте новий Аватар або змініть позу нинішнього. 
3. Виберіть інструмент, як зазначено вище. 
4. Існуючі вимірювання зміняться під нові розміри Аватара. 
7.2.4. Показати / Приховати вимірювання. 
Завдання: Показати / приховати вимірювання у вікні Аватара. 
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2.2.4.1. Показати / приховати всі вимірювання 
Розташування: 

•	 Аватар Панель інструментів → Показати / Приховати Іконка.

•	 Avatar Window Toolbar → Show/Hide Icon. 
Функціонування: 

1. Натисніть на іконку «Показати/Приховати вимірювання» , щоб пока-
зати або приховати всі вимірювання. 

7.2.5. Зберегти/відкрити вимірювання. 
Завдання: Зберегти/Відкрити вимірювання. 
Розташування: 
•	 Об’єкт Window → Міра → Зберегти/Відкрити. 
•	 Object Window → Measure → Save/Open.
Функціонування 
1. Виберіть інструмент, як зазначено вище. 
2. З’явиться Вікно «Зберегти / Відкрити». 
3. Введіть ім’я для збереження або виберіть файл вимірювань для відкриття 

в папці. 
4. Натисніть на кнопку «Зберегти / Відкрити». 
Вимірювання зберігається у файлі з розширенням *.mea. Вимірювання може бути 

збережено у вигляді самостійного файлу, але зазвичай всі вимірювання зберігаються ра-
зом з Аватаром автоматично. Розширення файлу Аватара - *.avt. 

7.2.6. Видалення вимірювання. 
Завдання: Видалити вимірювання. 
Розташування: 
•	 Об’єкт Window → Міра → Видалити. 
•	 Object Window → Measure →Delete. 
Функціонування: 
1. Виберіть вимірювання, яке ви хочете видалити. 
2. Виберіть інструмент, як зазначено вище. 
Також можете видалити вимірювання, виділивши його і натиснувши кнопку «Ви-

далити» на клавіатурі. 

7.3. Аватар. 
7.3.1. Зміна стилю Аватара.
Завдання: вибрати стиль Аватара, наприклад: стиль волосся, взуття, тощо. 
Розташування: 
•	 Головне меню → Аватар → Аватар стиль вікна. 
•	 Main Menu → Avatar → Avatar Style Window. 
Функціонування: 
1. Виберіть інструмент, як зазначено вище. 
2. Натисніть на Аватар у вікні, який ви хочете завантажити. 
3. Ви побачите доступні варіанти стилю Аватара у вікні вибору Аватара. 
4. Виберіть зачіску, яку ви хочете. 
5. Виберіть взуття, аксесуари. 
6. Натисніть кнопку «ОК». 
Ви так само можете відкрити файл, натиснувши на іконку у вікні стилю Аватара, 
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замість натискання кнопки «ОК». 

Вікно редактора Аватара включає в себе редактор стилю Аватара і редактор роз-
міру Аватара. Стиль і розміри Аватара збережуться разом у файлі з розширенням *.avt, 
якщо ви натиснете кнопку «Зберегти (Save)» в нижній частині вікна, яка виділена жов-
то-зеленою рамкою. Але ви можете зберегти розміри аватара окремо у файлі з розши-
ренням *.avs, якщо перейдете у вкладку «Розміри Аватара (Avatar Size)» і натиснете 
кнопку «Зберегти розміри (Size Save)», яка знаходиться в нижній правій частині вікна.  



42

 7.3.2. Зміни розмірів Аватар. 
Ви можете вибрати форму тіла аватара серед чотирьох типів статури і змінити 

кожну частину тіла. Чотири стандартні типу статури: худий високий, повний високий, 
худий низький, повний низький. 

Чотири основних типи статури

Завдання: 
•	 змінити розміри Аватара; 
•	 зберегти змінений Аватар; 
•	 відкрити змінений Аватар. 
Розташування: 
•	 Головне меню → Вікно → Редактор розмірів Аватара
•	 Main menu →Window →Avatar Size Editor
Функціонування: Змінити розміри Аватара. 
1. Зайдіть в Головне меню→ Вікно→ Редактор розмірів Аватар. Якщо дані 

розмірів Аватара не завантажені, з’явиться повідомлення «Немає даних про розмір Ава-
тара». Натисніть кнопку «ОК», щоб з’явився редактор розмірів аватара. 

2. Натисніть кнопку «Відкрити (Open)» в нижній частині вікна редактора роз-
мірів Аватара і виберіть файл з розширення *.avs» в папці, з якої ви завантажували мо-
дель свого Аватара. 

3. На початку, встановіть основні розміри висоти і ширини тіла в секції (Body 
Space) в редакторі розмірів Аватара, потім переходите в секції Висоти (Height), Ширина 
(Width) і Довжини (Length) для настройки певних частин тіла. (Дивіться таблицю №1, 
щоб побачити опис кожної секції). 

Таблиця № 1. Компоненти редактора розмірів Аватара.

Розміри Тіла 
(Body Space) 

Тип Стату-
ри (Стату-
ра) 

Вибирайте серед чотирьох типів статури, щоб вста-
новити основні розміри 

Висота 
(Ріст) 

Встановлюйте Довжину від верхньої точки голови 
до п’ят ступні. Ви можете встановлювати значення, 
пересуваючи повзунок або вводячи значення з клаві-
атури 

Ширина Встановлюйте Окружність тіла, використовуючи 
ширину. Ви можете встановлювати значення, пере-
суваючи повзунок або вводячи значення з клавіатури 

Висота Встановлюйте Висоти від п’ят аватара до основних суглобів тіла 
Довжина Встановлюйте Довжини основних частин тіла 
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Ширина Встановлюйте Окружності основних частин тіла. Встановлюйте 
ступінь вгодованості (повноти) для частин, які не мають окруж-
ності, наприклад: голова, кисть руки і ступня 

Одиниці Вимі-
рювання 

Встановлюйте Одиниці Вимірювання розмірів 

Щоб зберегти створений аватар: 
1. Натисніть на кнопку «Зберегти (Save)» в редакторі розмірів Аватара. 
2. Введіть ім’я та натисніть кнопку «ОК», щоб зберегти файл формату *.avs. 

Щоб відкрити раніше створений аватар: 
1. Натисніть Вікно→ Редактор розмірів Аватар. Після цього з’явиться редак-

тор розмірів Аватара. 
2. Натисніть «Відкрити (Open)». 
3. Знайдіть збережений вами раніше файл з розширенням (*.avs). 
4. У вікні Аватара з’явиться ваш, створений раніше аватар, як показано на 

картинці нижче. 

7.4. Поза і положення. 
Ви можете створювати нові пози Аватара, використовуючи для цього точки мані-

пулятори, і зберегти нову позу в файл з розширенням *.pos. Ви так само можете пересу-
вати об’єкти (аватари), які ви імпортували з файлів з розширенням Collada *.dae та файли 
з розширенням *.obj. Для пересування використовуйте основну точку-маніпулятор в ре-
жимі відображення Аватара X-Ray. 

Завдання: 
•	 Змінювати позу Аватара. 
•	 Пересувати Аватар. 
•	 Зберегти позицію і позу Аватара. 
Розташування: 
•	 Головне меню → Аватар → Показати X-Ray суглобів 
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•	 Аватар Панель інструментів вікна → Показати X-Ray суглобів 
•	 Main Menu → Avatar → Show X-Ray Joints
•	 Avatar Window Toolbar → Show X-Ray Joints
Функціонування: Для зміни пози аватара 
1. Натисніть на пункт в Основному меню Аватар→ Показати X-Ray Сугло-

би Показати Точки-маніпулятори). 
2. Клацніть правою кнопкою миші в порожньому місці вікна Аватара, в меню 

виберіть Gizmo→ Gizmo місце координат (Al→ + X). Потім клацніть лівою кнопкою 
миші по точці-маніпулятору і Gizmo з’явиться. 

3. Пересувайте і повертайте за допомогою Gizmo точки маніпулятори для 
зміни пози. 

Для переміщення Аватара або експортованого об’єкта, 
1. Для розміщення Аватара або об’єкта клацніть і переміщайте основну точ-

ку-маніпулятор, яка знаходиться в Аватара або об’єкта. 

 

Щоб зберегти позу і позицію, 
Клацніть в основному меню Файл→ Зберегти як→ Поза. 
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7.5. Зсув шкіри (зміщення шкіри). 
Зсув шкіри контролює невидимий простір між аватаром і одягом. Без цього про-

стору тіло аватара може частково проникати через одяг. Така проблема може бути вирі-
шена збільшенням значення або зменшенням відстані між вершинами на деталях одягу 
(часток відстань) (кажучи простіше - ущільненням сітки одягу). 

Коли ви працюєте з облягаючим одягом, такий як рукавички або шкарпетки, змен-
шуйте зсув шкіри. Ви зможете отримати більш натуральні складки на рукавичках за ра-
хунок зменшення товщини невидимого простору. Ви також можете зменшити «Товщину 
тканини для симуляції» (Clothes Simulation Thickness)) для облягання одягу, щоб зробити 
її ближче до тіла Аватара, бо тканина також має своє власне налаштування невидимий 
простір. 

Завдання: 
•	 Редагувати зсув шкіри Аватара. 
Розташування: 
• Головне меню→ Аватар→ Аватар редактор→ Аватар→ Шкіра зсув
• Аватар спливаючих→ Аватар редактор→ Аватар→ Шкіра зсув
•	 Main Menu → Avatar → Avatar Property, Property Editor → Avatar → Skin 

Offset 
•	 Avatar Pop-up → Avatar Property, Property Editor → Avatar → Skin Offset 
Функціонування: 
Щоб відредагувати зсув шкіри Аватара, 
1. Клацніть правою кнопкою миші по Аватару у вікні Аватара і клацніть на 

«Пункт Аватар властивості» або виберіть цей пункт в основному меню, як зазначено вище. 
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2. Встановіть значення зміщення шкіри Аватара в редакторові властивостей, 
Вкладка «Основні властивості», діапазон [0 ~ 100]. 

3. Клацніть кнопку симуляції, щоб запустити драпіровку одягу з новими 
встановленими настройками зміщення шкіри Аватара. 

7.6. Тертя.
Функція «Тертя» корисна для запобігання падінню одягу при драпіровці або ані-

мації. Для запобігання падінню одягу збільшіть значення «Тертя» Аватара.
Тертя між одягом і аватаром залежить коефіцієнта тертя одягу і коефіцієнт тертя 

аватара. Перевірте коефіцієнт тертя тканини, якщо одяг продовжує сповзати з аватара, 
навіть якщо ви вже збільшили тертя аватара.

Завдання: Навчитися налаштовувати силу тертя між Аватаром і одягом. 
Розташування: 
•	 Головне меню → Аватар → Аватар редактор → Аватар нерухомості
•	 Статичне тертя: Редактор властивостей → Аватар → Статичне тертя
•	 Кінетичне тертя: Редактор властивостей → Аватар → Кінетичан тертя
•	 Main Menu → Avatar → Avatar Property or Avatar Pop-up → Avatar Property
•	 Static Friction: Property Editor → Avatar → Static Friction
•	 Kinetic Friction: Property Editor → Avatar → Kinetic Friction 
Приклад. 
Ви можете запобігти спадання одягу з аватара, редагуючи значення сили тертя. 

Налаштоване тертя аватара та одягу. (Зліва - сильне тертя, праворуч - слабке тертя)

Налаштоване тертя між верхнім одягом і нижнім одягом (Зліва - сильне тертя, 
праворуч - слабке тертя) 
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7.7. Точки розташування і обмежуючий об’єм. 
Точки розташування і розподіл обмежуючого об’єму використовуються для про-

стого і правильного розташування деталей навколо Аватара. Всі частини деталі повинні 
бути правильно розташовані навколо Аватара для стабільної симуляції.

7.7.1. Точки розташування.
Ви можете додавати, видаляти, відкривати і зберігати точки розташування, залеж-

но від ваших цілей. Ви можете зберегти і завантажити відредаговані точки розташування 
в окремий файл з розширенням *.arr».

Завдання: додати, видалити, відкрити і зберегти точки розташування. 
Розташування: 
•	 Оглядач об’єктів→ Організація точок→ Додати, Видалити, Відкрити, Збе-

регти.
•	 Object Browser → Arrangement Point → Add, Delete, Open, Save.
Функціонування: 
Щоб додати точки розташування:
1. Клацніть на вкладку «Arrangement Point» в утворювачі об’єктів і клацніть 

кнопку «Add (додати)», щоб додати нову точку розташування.
2. Нова точка розташування «Arrangement Point (точки розташування)» буде 

знаходитися в самому низу списку точок розташування. 

3. Натисніть на створену точку розташування і змініть її ім’я, для цього пе-
рейдіть в редактор властивостей, закладка «Basic Info», пункт «Name». 
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4. Потім виберіть пункт «Arrangement BV» в закладці «Arrangement» для при-
своєння місця створеної вами точки розташування. (Виберіть зі списку, до якої частини 
тіла ви хочете віднести вашу точку розташування).

5. Натисніть кнопку «Показати точки розташування». Щоб побачити точ-
ки розташування та виберіть позицію точки розташування, змінюючи значення параме-
трів X, Y і Offset (Зсув).

Значення Х: Пересуває точки розташування: вліво або вправо.
Значення Y: Пересуває точки розташування: вгору або вниз.
Значення Offset (Зсув): Встановлює значення між Аватаром і точками розташу-

вання.
Щоб видалити точки розташування, клацніть на вкладку «точки розташування 

(Arrangement Point)» в браузері об’єктів (Object Browser) і виберіть ту точку розташу-
вання, яку ви хочете видалити. Потім видаліть точки розташування, натиснувши кнопку 
Видалити (Delete) на клавіатурі.

Щоб завантажити точки розташування, клацніть кнопку «Відкрити (open)» у 
вкладці «точки розташування (Arrangement Point)», з файлу (*.arr).

Щоб зберегти точки розташування, клацніть кнопку «Зберегти (save)» у вкладці 
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«точки розташування (Arrangement Point)», щоб зберегти існуючий список точок у файл 
(*.arr).

7.7.2. Розподіл обмежуючого об’єму. 
Обмежуючий об’єм оточує кожну частину аватара і має форму циліндра. Точ-

ки розташування розміщуються на розподілі обмежувального об’єму (по поверхні ци-
ліндричної форми). Так, як кожен кінець циліндра розподілу обмежувального об’єму 
прив’язаний до кожної точки-маніпулятору на Аватарі, то точки розташування можуть 
бути легко переміщені в нові позиції після зміни розмірів або пози аватара. Розподіл об-
межувального об’єму може бути додано, видалено або змінено, як точки розташування.

Завдання: Показати, додати, видалити, розмістити, відкрити і зберегти розподіл 
обмежувального об’єму. 

Розташування: 
•	 Object Browser → Arrangement BV → Add, Delete, Fitting, Open, Save
Функціонування: 
Щоб побачити розподіл обмежувального об’єму:
1. Натисніть на маленьку кнопку зі стрілкою (поруч із кнопкою «Показати 

Аватар» на панелі інструментів у вікні Аватара і виберіть пункт «Показати розподіл 
обмежувального об’єму (Show Arrangement Bounding Volume)» .

Щоб додати розподіл обмежувального об’єму: 
1. Перейдіть в Оглядач Об’єктів і виберіть вкладку «Розподіл обмежувально-

го об’єму (Show Arrangement Bounding Volume)». 
2. Клацніть кнопку «Додати (add)» у вкладці «Розподіл обмежувального 

об’єму (Show Arrangement Bounding Volume)».
3. Розподіл обмежувального об’єму буде називатися «Pan» і буде додано 

в кінець списку у вкладці «Розподіл обмежувального об’єму (Arrangement Bounding 
Volume)». Також новий розподіл обмежувального об’єму з’явиться у вікні Аватара між 
ногами аватара. (В нулі координат). 
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4. Виберіть об’єкт з ім’ям «Pan» і змініть його ім’я в Редакторі властивос-
тей→ Основна інформація→ Ім’я (Property Editor → Basic Info→ Name).

5. Щоб зв’язати новий розподілу обмежувально-
го об’єму з точками-маніпуляторами аватара, перейдіть в ре-
дактор Property Editor → Arrangement BV.

6. Виберіть 2 різних точки-маніпулятора, Joint 
Name 0 и Joint Name 1. Потім відредагуйте висоту, радіус по 
X і радіус по Y. Щоб встановити розмір розподілу обмежу-
вального об’єму.

7. Після того, як розмір розподілу обмежуваного 
об’єму налаштований, використовуйте Gizmo у вікні Аватара, щоб 
змінити положення його розташування, або щоб його повернути. 

З обох кінців (круглі основи циліндра) розподіл обме-
жуваного об’єму прив’язане до точок-маніпуляторам аватара, тому розподіл обмежува-
ного об’єму слід за рухами аватара, це дозволяє зручно перерозподіляти деталі навколо 
аватара, навіть після того, як поза аватара була змінена.

Joint Name 0: Прикріплює нижню основу циліндра розподілу обмежуваного об’є-
му до точки-маніпулятора аватара.

Joint Name 1: Прикріплює верхню 
основу циліндра розподілу обмежуваного 
об’єму до точки-маніпулятора аватара.

Висота (Height): Налаштовує висо-
ту розподілу обмежуваного об’єму.

Радіус по X (Radius X): Налаштовує 
радіус розподілу обмежуваного об’єму по 
осі X.

Радіус по Y (Radius Y): Налаштовує 
радіус розподілу обмежуваного об’єму по 

осі Y.
Щоб видалити розподілу обмежуваного об’єму, перейдіть в оглядач об’єктів і 

виберіть вкладку «Розподіл обмежуваного об’єму (Arrangement Bounding Volume)», по-
тім виділіть один розподіл обмежуваного об’єму зі списку. Клацніть кнопку «Видалити 
(Delete)». 

Щоб, розмістити розподіл обмежуваного об’єму, опція «Розміщення (Fitting)» 
використовується для розміщення розподілу обмежуваного об’єму навколо іншого авата-
ра або у разі зміни пози.

1. Змініть позу аватара або імпортуйте інший аватар і ви побачите, що розпо-
діл обмежуваного об’єму став колишнім. 
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2. Перейдіть в оглядач об’єктів і виберіть вкладку «Розподіл обмежуваного 
об’єму (Arrangement Bounding Volume)», клацніть кнопку «Розміщення (Fitting)», щоб 
розмістити розподіл обмежуваного об’єму навколо аватара.

Щоб зберегти розподіл обмежуваного об’єму, перейдіть в оглядач об’єктів і вибе-
ріть вкладку «Розподіл обмежуваного об’єму (Arrangement Bounding Volume)», клацніть 
кнопку «Зберегти (save)», щоб зберегти файл розподілу обмежуваного об’єму з розши-
ренням (*.pan).

Щоб завантажити розподіл обмежуваного об’єму, яке ви зберегли раніше:
1. Перейдіть в оглядач об’єктів і виберіть вкладку «Розподіл обмежуваного 

об’єму (Arrangement Bounding Volume)», клацніть кнопку «Відкрити (відкритий)», щоб 
завантажити файл розподілу обмежуваного об’єму з розширенням (*.pan).

7.8. Відображення Аватара. 
7.8.1. Показати / Приховати Аватар. 
Існує можливість приховати або показати Аватар. Зручно приховати аватар, якщо 

необхідно працювати з зворотною стороною одягу.
Завдання: Приховати або показати Аватар. 
Розташування: 
•	 Головне меню→ Аватар→ Показати Аватар
•	 Панель інструментів вікна Аватар→ Показати Аватар
•	 Main Menu → Avatar → Show Avatar 
•	 Avatar Window Toolbar → Show Avatar 
Функціонування: 
1. Клацніть кнопку «Показати Аватар (Show Avatar)» на панелі керування 

у Вікні Аватара, щоб приховати або показати аватар.
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Ви повинні розуміти, що аватар не видалити, коли ви його приховали. Незважаю-
чи на те, що аватар невидимий, він все одно продовжує взаємодіяти з одягом.

7.8.2. Видалення Аватара. 
Існує можливість видалити Аватар. Це може бути зручно, коли ви працюєте тіль-

ки з деталями.
Завдання: Видалити Аватар. 
Розташування: 
•	 Головне меню→ Аватар→ Очистити Аватар 
•	 Main Menu → Avatar → Clear Avatar 
Функціонування: 
1. Виберіть пункт «Очистити Аватар» в основному меню або у спливаючому 

меню (клацніть правою кнопкою миші по Аватару). 
«Clear Avatar» видаляє аватар з вікна аватара і аватар не може бути відновлений, 

тому що він видалений з цієї сцени.

7.8.3. Установка стилів відображення Аватара. 
У Marvelous Designer 3 D доступні різні стилі відображення Аватара, такі як: Тек-

стурований стиль (Textured Style); Монохромна поверхня (Monochrome Surface) і Сітка 
(Mesh). Текстурований стиль показує аватар з накладеними текстурами і тінями. Моно-
хромна поверхня показує аватар без текстур, тільки з тінями. Сітка (Mesh) показує ава-
тар, як конструкцію з дротяної сітки.

Завдання: Встановити різні стилі відображення Аватара. 
Розташування: 
•	 Головне меню→ Аватар→ Надати стиль→ Стиль текстурований, моно-

хромної поверхні, сітка. 
•	 Панель інструментів вікно Аватар→ стиль візуалізації→ фактурна, моно-

хромна поверхня, сітка. 
•	 Main Menu → Avatar → Rendering Style → Textured Style, Monochrome 

Surface, Mesh 
•	 Avatar Window Toolbar → Rendering Style → Textured Style, Monochrome 

Surface, Mesh 
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Стиль відображення

Текстурований стиль (Textured Style)

Монохромна поверхня (Monochrome Surface)

Сітка (Mesh)
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Навчальні питання та завдання.

1. Що таке вимірювання розмірів Аватара?
2. Що таке вимірювання окружності Аватара?
Завдання: Виконати вимір окружності частин Аватара, таких як: бюст, талія, 

стегна точно таким же способом, як це робиться в реальному житті за допомогою 
вимірювальної стрічки. 

4. Завдання: Виміряти довжину окружності по поверхні частин Аватара, таких 
як: контур бюста, контур талії, контур стегон.  

5. Як виміряти довжину Аватара?
Завдання: Виміряти висоту Аватара від поверхні землі. 
6. Як відредагувати вимір?
Завдання: Виділити вимірювання, або відредагувати його. 
7. Завдання: Змінити вимір з «Базового вимірювання» на «Вимірювання по по-

верхні» і навпаки при необхідності. 
8. Завдання: Застосувати вже створені лінії вимірювання до нового Аватару. 
9. Як показати/приховати всі вимірювання?
10. Як зберегти/відкрити вимірювання?
Завдання: Зберегти/Відкрити вимірювання. 
11. Як видалити вимірювання?
Завдання: Видалити вимірювання. 
12. Як змінити стиль Аватара?
Завдання: вибрати стиль Аватара, наприклад: стиль волосся, взуття, тощо. 
13. Як змінити розмір Аватара?
Завдання: змінити розміри Аватара; зберегти змінений Аватар; відкрити зміне-

ний Аватар. 
14. Що таке поза і положення Аватара?
Завдання: Змінювати позу Аватара. Пересувати Аватар. Зберегти позицію і 

позу Аватара. 
15. Що таке функція «Тертя»?
Завдання: Налаштовувати силу тертя між Аватаром і одягом. 
16. Що таке точки розташування Аватара?
Завдання: додати, видалити, відкрити і зберегти точки розташування. 
17. Що таке відображення Аватара? 
18. Як показати / Приховати Аватар?
Завдання: Приховати або показати Аватар. 
19. Як Видалити Аватар? 
Завдання: Видалити Аватар. 
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РОЗДІЛ. 8. ВИКРІЙКА (PATTERN)

8.1. Деталь викрійки.
8.1.1. Розробка викрійки. 
8.1.1.1. Створення деталі. 
Деталь — це будь-яка одинична плоска складова частина одягу. У цьому розділі ви 

дізнаєтеся, як створювати багатокутні, прямокутні і круглі деталі. 

8.1.1.2. Ламана лінія/форма. 

Завдання: Створити ламану лінію/форму. 
Розташування: 
•	 Головне меню → викрійка → викрійка → Створити полігон 

•	 Викрійка Панель інструментів→  значок 
•	 Main Menu → Pattern → Pattern → Create Polygon 

•	 Pattern Window Toolbar →   icon 
Функціонування: 
1. Виберіть інструмент «Створити багатокутник» як зазначено вище. 
2. Клацніть лівою кнопкою миші у вікні деталей, щоб намалювати багатокутник. 
3. Щоб намалювати вигнутий сегмент, утримуйте клавішу CTRL на клавіату-

рі, коли клацаєте мишкою. 
4. Щоб завершити малювати форму, клацніть на початкову точку лінії. 

8.1.1.3. Прямокутна форма. 
Завдання: Створити прямокутну форму. 
Розташування: 
•	 Головне меню → викрійка → викрійка → створити прямокутник. 

•	 Викрійка панель інструментів→  значок 
•	 Main Menu → Pattern → Pattern → Create Rectangle 

•	 Pattern Window Toolbar →   icon 
Функціонування: 

1. Виберіть інструмент «Створити прямокутник (Create Rectangle)» . 
2. Потримайте ліву кнопку миші, потім почніть тягнути мишу, щоб намалю-

вати прямокутник. 
3. Відпустіть кнопку миші, щоб завершити малювання прямокутника. 
Щоб створити прямокутник з конкретними значеннями ширини і висоти, просто 

клацніть один раз лівою кнопкою миші у вікні деталей. З’явиться діалогове вікно. 
Введіть значення ширини і висоти в діалоговому вікні та натисніть кнопку ОК.
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8.1.1.4. Кругла форма. 
Завдання: Створити деталь круглої форми. 
Розташування: 
•	 Головне меню → викрійка → викрійка → Створити коло. 

•	 Викрійка Панель інструментів→  значок. 
•	 Main Menu → Pattern →Pattern→Create Circle. 

•	 Pattern Window Toolbar →  icon. 
Функціонування: 
1. Виберіть інструмент «Створити Коло (Create Circle)». 
2. Потримайте ліву кнопку миші, потім почніть тягнути мишу, щоб намалю-

вати коло. 
3. Відпустіть кнопку миші, щоб завершити малювання круглої деталі. 
Щоб створити коло з конкретними значеннями радіусу і точки розташування де-

талі, клацніть лівою кнопкою миші у вікні деталей, потім введіть значення в діалоговому 
вікні і натисніть кнопку ОК. 

 

8.1.2. Створення внутрішньої лінії/форми. 
Інструмент створення внутрішніх форм використовується для пришивання 

частин деталі, таких як накладні кишені, ґудзики і гумки, для створення запрасованої 
ліній і для формування складок. Ви можете малювати внутрішні лінії тільки всередині 
деталі. 

1. Внутрішні лінії / форми тепер можуть перетинатися одна з одною. 
2. Внутрішні лінії / форми і зовнішній контур деталі тепер можуть перетина-

тися один з одним. 
Але виточки не можуть перетинатися одна з одною і не можуть перетинатися з 

зовнішнім кордоном деталі. 

8.1.2.1. Внутрішня ламана лінія/форма. 
Завдання: Створити внутрішню ламану лінію або форму. 
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Розташування: 
•	 Головне меню → шаблон → Викрійка→ Створити внутрішній полігон / Line. 

•	 Викрійка Панель інструментів→ значок. 
•	 Main Menu → Pattern →Pattern→Create Internal Polygon/Line. 

•	 Pattern Window Toolbar →  icon. 
Функціонування: 
1. Виберіть інструмент «Створити внутрішню ламану лінію/форму (Create 

Internal Polygon/Line)». 
2. Клацніть лівою кнопкою миші всередині деталі і малюйте внутрішню ла-

ману лінію / форму. 
3. Щоб намалювати вигнутий сегмент, утримуйте кнопку CTRL на клавіату-

рі, коли клацаєте мишкою. 
4. Щоб завершити малювання внутрішнього багатокутника, клацніть на по-

чаткову точку. 
5. Щоб завершити малювання внутрішньої ламаної лінії, клацніть двічі на 

кінцевій точці. 

8.1.2.2. Внутрішня прямокутна форма. 
Завдання: Створити внутрішню прямокутну форму. 
Розташування: 
•	 Головне меню → Викрійка Створити прямокутник

•	 Викрійка Панель інструментів→ Значок.
•	 Main Menu → Pattern →Pattern→Create Internal Rectangle. 

•	 Pattern Window Toolbar →  icon. 
Функціонування: 
1. Виберіть інструмент «Створити внутрішній прямокутник (Create 

Internal Rectangle)».
2. Потримайте ліву кнопку миші, потім почніть тягнути мишу, щоб намалю-

вати внутрішній прямокутник. 
3. Щоб завершити малювання внутрішнього прямокутника, відпустіть ліву 

кнопку миші. 
Щоб створити внутрішній прямокутник з конкретними значеннями ширини і висоти, 

просто клацніть один раз лівою кнопкою миші всередині деталі. З’явиться діалогове вікно.  
Введіть значення ширини і висоти в діалоговому вікні та натисніть кнопку ОК. 

8.1.2.3. Внутрішня кругла форма. 
Завдання: Створити внутрішню круглу форму. 
Розташування: 
•	 Головне меню → шаблон → Викрійка→ Створення зовнішнього кола. 
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•	 Викрійка Панель інструментів→ значок. 
•	 Main Menu → Pattern →Pattern→Create Internal Circle. 

•	 Pattern Window Toolbar →  icon. 
Функціонування:
1. Виберіть інструмент «Створити внутрішнє коло (Create Internal Circle)».
2. Потримайте ліву кнопку миші, потім почніть тягнути мишу, щоб намалю-

вати внутрішнє коло. 
3. Щоб завершити малювання внутрішнього кола, відпустіть ліву кнопку 

миші. 
Щоб створити внутрішнє коло з конкретними значеннями радіусу і точки розта-

шування: деталі, клацніть лівою кнопкою миші всередині деталі, потім введіть значення 
в діалоговому вікні і натисніть кнопку ОК.

8.1.2.4. Виточка.
Завдання: Створити виточки всередині деталі. 
Розташування: 
•	 Головне меню → Викрійка → Викрійка→ Створити виточка

•	 Викрійка Панель інструментів → значок 
•	 Main Menu → Pattern →Pattern→Create Dart 

•	 Pattern Window →  icon 
Функціонування: 
1. Виберіть інструмент «Створити виточки (Create Dart)».
2. Потримайте ліву кнопку миші, потім почніть тягнути мишу по діагоналі, 

щоб намалювати виточку. 
3. Щоб завершити малювання виточки, відпустіть ліву кнопку миші. 

Щоб створити виточку з конкретними розмірами ширини (ліворуч і праворуч) і 
висоти (зверху і знизу), клацніть лівою кнопкою миші всередині деталі і введіть значення 
у вікні. Після цього натисніть кнопку ОК. 
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8.1.3. Обмальовування деталі. 
Функція обмальовування деталі використовується для отримання контуру з 

імпортованої деталі, створеної в іншому креслярському 2D редакторі, шляхом виділення 
ліній або кривих. За допомогою цього інструменту ви зможете легко отримати деталь 
кишені або внутрішню лінію шва. 

8.1.3.1. Обмальовування як внутрішню лінію/форму. 
Завдання: Обмалювати і витягти внутрішню лінію / форму. 
Розташування: 

•	 Викрійка Панель інструментів → Інструмент 
•	 Головне меню → Викрійка → Викрійка → слід 

•	 Pattern Window Toolbar →  Tool 
•	 Main Menu → Pattern → Pattern → Trace 
Функціонування 
1. Виберіть інструмент зазначений вище.

2. Курсор миші зміниться на іконку змалюванні, після цього клацніть на 
основну лінію для її виділення. 

3. Утримуйте перемикання на клавіатурі, щоб виділити ще кілька ліній. 
4. Натисніть кнопку «Enter» на вашій клавіатурі, щоб завершити окреслення. 

(Замість натискання клавіші «Enter» на клавіатурі, ви можете клацнути по виділеній лінії 
правою кнопкою миші і вибрати в меню команду «Створити внутрішню форму»).
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Інші шляхи вибору форми для окреслення.
1. Щоб вибрати всі сегменти форми, клацніть по ній двічі. 
2. Якщо вибрати більше трьох ліній які перетинають одина одну, тоді буде 

змальована форма, яка проходить через точки перетину. 
3. Якщо ви виділяєте область, лінії, що потрапили в область виділення, бу-

дуть виділені. 
Іноді при імпортуванні деталей з файлу з розширенням DXF лінії в місцях сти-

кування мають невеликий зазор. Якщо цей зазор перевищує 0,5 мм, буде виконана об-
мальовка окремих розділених ліній, тому отримати замкнуту форму не вдасться. Якщо 
зазор буде менше 0,5 мм, то буде виконана обмальовка безперервної лінії автоматично і 
вийде в підсумку замкнута форма. 

8.1.3.2. Як обмалювати деталь.
Завдання: Описати і витягти внутрішню лінію / форму. 
Розташування: 
•	 Головне меню → Викрійка → Викрійка → Трасування
•	 Main Menu → Pattern → Pattern → Trace 
Функціонування:
1. Виберіть інструмент. 

2. Курсор миші зміниться на іконку змалюванні, після цього клацніть на 
основну лінію для її виділення. 

3. Утримуйте перемикання на клавіатурі, виділити ще кілька ліній або дета-
лей. 

4. Клацніть правою кнопкою миші по виділеній лінії, з’явиться спливаюче 
меню. 

5. Виберіть команду «Створити шаблон трасування» в меню. 
6. Деталь копіюється з виділених вами основних ліній. 
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8.1.4. Редагування деталі .
Цей розділ присвячений деталям, зміни їх розмірів, форми і позиції, направляючі 

лінії, розгортка ліній і конвертування типів елементів. 

8.1.4.1. Переміщення деталі. 
Завдання: Виділити і перемістити деталь або її точки / лінії. 
Розташування: 
•	 Головне меню → Викрійка → Викрійка→ Змінити викрійку. 

•	 Викрійка Панель інструментів → значок.
•	 Main Menu →Pattern →Pattern→Edit Pattern. 

•	 Pattern Window Toolbar →  icon. 
Функціонування; 
Щоб перемістити деталь: 
1. Виберіть інструмент «Редагування Деталі (Edit Pattern)». 
2. Наведіть курсор вашої миші на деталь. Курсор зміниться на перехрестя 

двонаправлених стрілок і лінії деталі стануть блакитного кольору. 
3. Натисніть на деталь лівою кнопкою миші або клацніть двічі на точку або 

лінію деталі. Після цього деталь буде виділена і її лінії стануть жовтого кольору. 
4. Натисніть і утримуйте ліву кнопку миші і переміщайте деталь. 
Колір ліній виділеної деталі відрізняється від кольору ліній невиділеної деталі. 

Лінії невиділеної деталі - чорні. Якщо ви наведете курсор миші на деталь, лінії деталі 
стануть блакитними. Якщо ви клацнете на деталь, то її лінії стануть жовтими. 

Щоб перемістити точку або лінію деталі: 
1. Виберіть інструмент «Редагування деталі (Edit Pattern)». 
2. Натисніть на точку або лінію деталі, після чого вид курсора миші змінить-

ся на такий: 
3. Перемістіть точку або лінію. 
Коли ви переміщуєте точку або лінію, ви можете бачити цифри фіолетового кольо-

ру, які вказують відстань між вихідною точкою переміщуваного елемента деталі (точки, 
лінії) і новою позицією. 
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Щоб виділити декілька точок або ліній або деталей: 
1. Виберіть інструмент «Редагування деталі (Edit Pattern)». 
2. Натисніть в порожньому місці вікна деталей і утримуйте ліву кнопку миші. 
3. Переміщайте мишу, виділяючи зону, якій ви хочете захопити точки, лінії 

або деталі цілком або виділяйте точку за точкою, лінію за лінією, деталь за деталлю, 
утримуючи клавішу CTRL на клавіатурі. 

8.1.4.2. Трансформація деталі.
Завдання: Переміщати, обертати і змінювати масштаб деталі. 
Розташування: 
•	 Головне меню → Викрійка → Викрійка→ Трансформація 

•	 Викрійка Панель інструментів → значок 
•	 Main Menu → Pattern →Pattern→Transform 

•	 Pattern Window Toolbar → icon 
Функціонування: 
Виділення деталі:
Виберіть інструмент «Трансформація деталі (Transform Pattern)». 
1. Наведіть курсор вашої миші на деталь. Курсор зміниться на перехрестя 

двонаправлених стрілок і лінії деталі стануть блакитного кольору. 
2. Натисніть на деталь лівою кнопкою миші або клацніть двічі на точку або 

лінію деталі. Після цього деталь буде виділена і її лінії стануть жовтого кольору, що буде 
вказувати на готовність деталі до трансформації. 

Про виділення, при використанні інтструменту трансформації деталі. 
Колір ліній виділеної деталі відрізняється від кольору ліній невиділеної деталі. 

Лінії невиділеної деталі - чорні. Якщо ви наведете курсор миші на деталь, лінії деталі 
стануть блакитними. Якщо ви клацнете на деталь, то її лінії стануть жовтими і з’явиться 
прямокутник навколо деталі, намальований пунктиром. Коли з’являється намальований 
пунктиром прямокутник, деталь готова до трансформації. 



63

Масштабування деталі. 
1. Виділіть деталь. 
2. Клацніть і утримуйте ліву кнопку миші на маленькому колі, розташовано-

му в чотирьох кутах пунктирного прямокутника і потягніть мишкою. Деталь буде масш-
табуватися пропорційно. 

Обертання деталі. 
1. Виділіть деталь. 
2. Клацніть і утримуйте ліву кнопку миші на маленькому колі, розташова-

ному на кінці лінії, яка розміщена на верху пунктирного прямокутника. Курсор миші 
зміниться на кругову стрілку, поверніть деталь вліво або вправо. 

 
Виділення кількох деталей. 
1. Виберіть інструмент «Трансформація деталі (Transform Pattern)». 
2. Клацніть потримайте ліву кнопку миші в порожньому місці у вікні деталей. 
3. Потягніть мишу, захоплюючи прямокутником деталі, які ви хочете виділи-

ти або виділяйте деталь за деталлю, утримуючи клавішу CTRL на клавіатурі. 
На зображеннях нижче представлені відмінності виділення декількох об’єктів ін-

струментами «Редагування деталі (Edit Pattern)» і «Трансформація деталі (Transform 
Pattern)». 

«Редагування Деталі (Edit Pattern)» - одиницями виділення є точки, лінії і де-
талі. 

«Трансформація Деталі (Transform Pattern)» - одиницями виділення є тільки 
деталі. 
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8.1.4.3. Створення фігурної деталі. 
8.1.4.3.1. Редагування викривлення. 
Існує два різних типи викривлень: «Викривлення за трьома точкам (3-Points 

Curve(Curvature))» і «Викривлення вільної форми (Freeform Curve)».
 Ви можете створити викривлення сегмента деталі, використовуючи інструмент 

«Редагування викривлення (Edit Curvature)». Викривлення складається з двох точок 
на кінцях і опорної точки (помаранчева крапка). Ви можете додати викривлення на пря-
мій лінії деталі і налаштувати силу вигину.

Ви можете створити викривлення вльної форми, використовуючи інструмент «Ре-
дагування точок кривих (Edit Curve Point)». Викривлення вільної форми дозволяє до-
давати точки на сегменті. Таким чином, ви зможете створювати стільки вигинів на одно-
му сегменті деталі, скільки вам необхідно. З інструментом «Редагування точок кривих 
(Edit Curve Point)» ви можете управляти кривизною сегмента і замінювати опорну точку, 
створену «Викривленням за трьома точками, точками на кривій. Потрібно пам’ятати, 
що додані точки на кривій не поділяють сегмент і по закінченню редагування викривлен-
ня, точки кривої не будуть бачити. 

Завдання: 
•	 Додати викривлення на прямому сегменті деталі. 
•	 Редагувати викривлення. 
Розташування: 
•	 Головне меню → шаблон → Викрійка→ Змінити викривлення 

•	 Панель інструментів Викрійка → Значок. 
•	 Main Menu → Pattern →Pattern→Edit Curvature 

•	 Pattern Window Toolbar →  icon. 
Функціонування: 
Щоб додати викривлення на прямому сегменті деталі, 
1. Виберіть інструмент редагування викривлення. 
2. Натисніть на прямому сегменті деталі і тягніть в сторону. 

Щоб змінити ступінь викривлення: 
1. Виберіть інструмент редагування викривлення. 
2. Клацніть по кривій лінії і тягніть в сторону. 
Ви також можете змінювати ступінь викривлення сегмента деталі, переміщаючи 

опорну точку кривої (помаранчеву точку). Для цього потрібно вибрати інструмент «Реда-
гування точок кривих, клацнути на криву, після цього з’явиться опорна точка.
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8.1.4.3.2. Редагування точки кривої.
Завдання: 
•	 Додати кілька різних викривлень на одному сегменті деталі. 
•	 Видалити викривлення на сегменті деталі. 
•	 Видалити точку кривої. 
Розташування: 
•	 Головне меню → шаблон → Викрійка→ Редагувати точку кривої 

•	 Панель інструментів Викрійка → значок 
•	 Main Menu → Pattern →Pattern→ Edit Curve Point 

•	 Pattern Window Toolbar →  icon 
Функціонування: 
Щоб додати кілька викривлень на одному сегменті, 
1. Виберіть інструмент «Редагування точок кривої)». 
2. Натисніть на сегменті і додайте точку кривої, потім потягніть цю точку 

мишкою. Ви можете додавати безліч точок кривої і створювати різні викривлення на од-
ному сегменті деталі. 

Щоб додати точку кривої на викривленій за допомогою опорної точки лінії, 
1. Виберіть інструмент «Редагування точок кривих». 
2. Натисніть на викривленій лінії, після чого опорна точка зникне, а нова точ-

ка на кривій з’явиться. 

Щоб видалити викривлення, 
1. Виберіть інструмент «Редагування точок кривих». 
2. Натисніть на опорну точку і натисніть клавішу Delete на вашій клавіатурі 

або клацніть правою кнопкою миші по опорній точці, з’явиться меню з командою «Ви-
далити Крапку (Delete Point)». 

3. Клацніть на «Видалити Крапку (Delete Point)».
 

4. Зробіть теж саме з крапкою на кривій, щоб видалити її. 
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8.1.4.4. Додати крапку/поділити лінію. 
Цей інструмент використовується, коли необхідно додати точку на контурі дета-

лі і розділити один сегмент на два. Так само ви можете додавати точки для маркування 
надсічки. 

Надсічка - це мітка, яка використовується для точного вирівнювання однієї деталі 
до іншої, позначаючи, як деталі зшиваються між собою. 

Завдання: Додати крапку / розділити сегмент. 
Розташування: 
•	 Головне меню → Викрійка → Викрійка→ Додати пункт / Лінія роз’єму. 

•	 Панель інструментів Викрійка → значок.
•	 Main Menu → Pattern →Pattern→ Add Point/Split Line 

•	 Pattern Window Toolbar →  icon 
 Функціонування: 
Щоб додати точку або розділити сегмент: 
1. Виберіть інструмент «Додати крапку / Поділити сегмент (Add Point/

Split Line)». 
2. Натисніть на сегменті в тому місці, де ви хочете додати точку. 

Щоб додати точку на конкретну відстань: 
1. Виберіть інструмент «Додати крапку / Поділити сегмент (Add Point/

Split Line)». 
2. Клацніть правою кнопкою миші на сегменті, з’явиться спливаюче меню 

«Розділення Лінії (Split Line)». 
3. Функція «розділити на дві частини (Split into Two Lines)» відзначена 

галочкою за замовчуванням. 
4. Введіть довжину відрізка в міліметрах або у відсотках, на які ви хочете 

розділити сегмент. 



67

Щоб додати точку або кілька точок рівномірно із зазначенням довжини сегмента:
1. Виберіть інструмент «Додати крапку / Поділити сегмент (Add Point/

Split Line)». 
2. Клацніть правою кнопкою миші на сегменті, з’явиться спливаюче меню 

«Розділення Лінії (Split Line)». 
3. Відзначте галочкою функцію «Розділити із зазначенням довжини відріз-

ка (Split with length)». 
4. Введіть значення або скористайтеся стрілками поряд з полем вводу, щоб 

встановити значення довжини рівномірно розташованих відрізків по всій довжині се-
гмента. 

5. Ви можете змінити напрямок додавання точок на сегменті на протилежне, 
поставивши галочку поруч з пунктом «У зворотному напрямку (Reverse direction)». 

Щоб додати точку або кілька точок рівномірно із зазначенням кількості сег-
ментів:

1. Виберіть інструмент «Додати крапку / Поділити сегмент (Add Point/
Split Line)». 

2. Клацніть правою кнопкою миші на сегменті, з’явиться спливаюче меню 
«Розділення лінії (Split Line)». 

3. Відзначте галочкою функцію «Рівномірний розподіл (Uniform Split)». 



68

4. Введіть значення або скористайтеся стрілками поряд з полем вводу, щоб 
встановити кількість рівномірно розташованих відрізків по всій довжині сегмента. 

8.1.4.5. Скасувати зроблене / зробити знову (Undo / Redo) 
Ви можете Скасувати зроблене / Знову зробити зміни, які ви зробили у вікні 

Аватара або вікні деталей. Немає обмежень щодо скасування виконаних дій, тобто можна 
скасувати виконані дії до самого моменту запуску програми.

Розташування: 
•	 Скасувати: Головне меню → Edit → Undo (Поєднання клавіш: Ctrl + Z на 

вашій клавіатурі) 
•	 Повторити: Головне меню → Edit → Redo (Поєднання клавіш: Ctrl + Y на 

вашій клавіатурі). 

8.1.4.6. Прив’язка. 

Завдання: 
•	 Прив’язка - це дуже корисний інструмент, який дозволяє вам вирівнювати 

вершини внутрішніх ліній уздовж ліній деталі, коли ви малюєте внутрішні лінії. 
Розташування: 
•	 Шаблон спливаючому вікні → активувати прилипання 
Функціонування: 
1. Виберіть інструмент «Створити внутрішню ламану лінію/форму (Create 

Internal Polygon/Line)». 
2. Клацніть правою кнопкою миші в порожньому місці Вікна Деталей і від-

значте галочкою пункт «Активувати Прив’язку (Activate Snapping)» в меню.
3. Почніть малювати внутрішню лінію. 
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4. Вершини внутрішньої лінії будуть прив’язуватися до кордону деталі, якщо 
вони будуть знаходитися в межах певної відстані, так званого допуску прив’язки. 

 Під час малювання внутрішніх ліній на деталі, включайте або вимикайте прив’яз-
ку гарячою клавішею «/».

Прив’язка за замовчуванням включена. Якщо ви хочете вимкнути прив’язку, клац-
ніть правою кнопкою миші в порожньому місці Вікна Деталей і в меню приберіть галоч-
ку напроти пункту «Активувати Прив’язку (Activate Snapping)». 

8.1.4.7. Порада: Використовуйте інструмент «Розумні направляючі лінії».
Розумні направляючі лінії — це тимчасові лінії, які з’являються, коли ви ство-

рюєте або працюєте з точками або лініями. Цей інструмент дозволить вам переміщати, 
вирівнювати або малювати крапки або лінії деталей щодо інших точок або ліній.

Клавіша для відображення напрявляючих ліній: 

+ Shift 

+ Shift 

+ Shift 
Натискайте і утримуйте клавішу «Shift», на клавіатурі, коли працюєте з інстру-

ментами редагування або інструментами створення деталей, ліній і форм. 
Завдання 
•	 Створити лінію уздовж направляючої, щодо попередньої точки. 
•	 Перемістити точку або лінію по горизонталі, вертикалі або діагоналі. 
•	 Перемістити точку або лінію вздовж напрямку ліній деталі, які стикаються 

з пересовуваних крапкою або лінією. 
•	 Перемістити точку або лінію в конкретне місце. 
•	 Перемістити точку або лінію за допомогою стрілок на клавіатурі. 
Функціонування 
Щоб створити лінію уздовж направляючих: 
1. Утримуйте (Shift) на клавіатурі, поки клацаєте мишкою, розставляючи 

точки зовнішньої або внутрішньої ламаної лінії. (Зовнішня ламана — це лінія контуру 
деталі, внутрішня лінія — це лінія, яка розміщується на поверхні деталі, всередині її 
кордонів). 

2. З’являться вирівняні по осях направляючі лінії і дозволять вам переміщати 
курсор миші уздовж направляючих. 

Щоб перемістити точку або лінію по заданих кутках: 
1. Утримуйте (Shift) на клавіатурі, поки пересуваєте точку або лінію.
2. З’являться вирівняні по осях направляючі лінії і дозволять вам переміщати 

точку або лінію уздовж направляючих. 
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Щоб перемістити точку або лінію вздовж напрямку ліній деталі, які стика-
ються з пересовуваних крапкою або лінією. 

1. Утримуйте (Ctrl) на клавіатурі, поки пересуваєте точку або лінію. На-
прямні лінії з’являться і дозволять вам переміщати точку або лінію вздовж напрямку лі-
ній деталі, з якими ця точка або лінія стикається. (При пересування лінії (сегмента) таким 
способом, з’являється ще одна напрямна лінія (третя), яка дозволяє рухати лінію, уздовж 
її власного напрямку). 

Щоб перемістити точку або лінію в конкретне місце.
1. Клацніть лівою кнопкою миші на переміщувану точку і потягніть її в по-

трібному напрямку (зручно використовувати напрямні лінії). 
2. При переміщенні точки ви можете бачити число фіолетового кольору, яке 

вказує, як далеко ви перемістили точку від її вихідної позиції. 
3. Не відпускаючи лівої кнопки миші, клацніть праву кнопку миші. 
4. З’явиться маленьке вікно «Переміщення (Translation)». 
5. Введіть необхідну відстань. 

Починаючи з версії 3.57 і вище, коли вам необхідно ввести значення у вікні «Пе-
реміщення (переклад)», вам потрібно просто в момент переміщення точки або лінії на-
тиснути кнопку «F1» замість використання правої кнопки миші.

Щоб перемістити точку або лінію за допомогою стрілок на клавіатурі: 
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1. Натисніть на точку. 
2. Натискайте клавіші: Вгору, Вниз, Вліво, Вправо, на клавіатурі, щоб поча-

ти переміщати точку.
3. Якщо ви хочете змінити довжину кроку при переміщенні за допомогою 

стрілок, клацніть в порожньому місці у Вікні Деталей, після чого з’явиться спливаюче 
меню. 

4. Виберіть Пункт «Властивості Вікна Деталей (Pattern Window 
Property))». 

5. Після цього перейдіть в «Редактор Властивостей (Property Editor)», 
вкладка «Основні Властивості (Basic)». 

6. Встановіть значення параметра «Довжина Кроку (Stepping Distance)» та-
ким, яким вам необхідно. Одиниці виміру - міліметри.

8.1.4.8. Порада: Використовуйте стрілки на клавіатурі.
Ви можете переміщати точки, лінії або деталі у вікні деталей за допомогою стрі-

лок на клавіатурі. 
Щоб перемістити об’єкт за допомогою стрілок на клавіатурі: 
1. Виділіть точку, лінію або деталь. 
2. Натискайте клавіші: Вгору, Вниз, Вліво, Вправо, на клавіатурі, щоб поча-

ти переміщати точку, лінію або деталь.

Налаштування довжини кроку. 
1. Клацніть правою кнопкою в порожньому місці Вікна Деталей, з’явиться 

спливаюче меню. 
2. Виберіть Пункт «Властивості Вікна Деталей (Pattern Window Property)». 
3. Після цього перейдіть в «Редактор Властивостей (Property Editor)», 

вкладка «Основні Властивості (Basic)». 
4. Встановіть значення параметра «Довжина Кроку (Stepping Distance)» та-

ким, яким вам необхідно. Одиниці виміру – міліметри.
Щоб уникнути перші два пункти, можна просто натиснути клавішу «F12». 

8.1.5. Копіювання Деталі. 
У цьому розділі розповідається, як копіювати і вставляти деталі. Будуть розгляну-

ті способи конвертації деталі у внутрішню лінію і навпаки, а також для конвертування 
внутрішньої лінії в отвір на деталі.

8.1.5.1. Копіювання Деталі.
Завдання: 
•	 Скопіювати і вставити деталь. 
Розташування: 
•	 Головне меню → Правка→ Копіювати (→ Вставити) 
•	 Шаблон спливаючих → Копіювати (→ Вставити) 
•	 Main Menu → Edit→ Copy ( → Paste) 
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•	 Pattern Pop-up → Copy (→ Paste)
Функціонування: 
1. Виділіть деталь, яку ви хочете скопіювати. 
2. Натисніть Ctrl + C, для копіювання та Ctrl + V для вставки скопійованої 

деталі. Ви також можете вибрати команди «Копіювати (Copy)» і «Вставити (Paste)» у 
спливаючому меню (правий клік по деталі) або в основному меню.

3. Після того, як ви скопіювали деталь в буфер обміну (Ctrl + C). 
4. Натисніть Ctrl + V. 
5. З’явиться тимчасовий силует деталі, який буде переміщатися за курсором 

вашої миші. 
6. Помістіть цей силует майбутньої деталі у вільному місці у вікні деталей і 

клацніть лівою кнопкою миші. 

Коли ви копіюєте деталь у Вікні Деталей, то у Вікні Аватара також створюється 
копія. 

8.1.5.2. Копіювання деталі в якості внутрішньої лінії. 
Завдання: Скопіювати деталь як внутрішню лінію. 
Розташування: 
•	 Головне меню → Pattern→ шаблон → Copy, як внутрішню форму. 
•	 Шаблон спливаючих → Копіювати як внутрішню форму.
•	 Main Menu → Pattern→ Pattern → Copy as Internal Shape.
•	 Pattern Pop-up → Copy as Internal Shape.
 Функціонування: 
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1. Виберіть деталь, яку ви хочете скопіювати в якості внутрішньої лінії.
2. Клацніть правою кнопкою миші по підсвіченої жовтим деталі, з’явиться 

спливаюче меню. 
3. Виберіть команду «Скопіювати в якості Внутрішньої Лінії (Copy as 

Internal Shape)», потім натисніть Ctrl + V щоб вставити скопійовану деталь. З’явиться 
тимчасовий силует внутрішньої лінії, який буде переміщатися за курсором вашої миші.

4. Помістіть цей силует всередині деталі і клацніть лівою кнопкою миші. 
Примітка: Контур внутрішньої лінії має червоний колір.

 

8.1.5.3. Копіювання внутрішньої лінії в якості деталі .
Завдання: Скопіювати внутрішню лінію в якості деталі. 
Розташування: 
•	 Головне меню → Pattern→ шаблон → Copy як зразок 
•	 Шаблон спливаючих → Копіювати як зразок 
•	 Main Menu → Pattern→ Pattern → Copy As Pattern
•	 Pattern Pop-up → Copy As Pattern

Функціонування: 
1. Виділіть внутрішню лінію, яку ви хочете скопіювати і вставити в якості 

деталі.
2. Клацніть правою кнопкою миші по підсвіченій жовтим внутрішню лінію, 

з’явиться спливаюче меню. 
3. Виберіть команду «Скопіювати в якості деталі (Copy As Pattern)», потім 

натисніть Ctrl + V, щоб вставити скопійовану деталь. З’явиться тимчасовий силует ско-
пійованій деталі, який буде переміщатися за курсором вашої миші.

4. Помістіть цей силует майбутньої деталі у вільному місці у вікні деталей і 
клацніть лівою кнопкою миші. 
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8.1.5.4. Клонування шару деталі. 
Інструмент клонування шару деталі (Layer Pattern Cloning) копіює і вставляє ви-

ділену деталь, а що більш важливо, зшиває всі сегменти виділеної і скопійованої деталі 
автоматично. Ця функція дуже корисна, коли ви робите двосторонню деталь одягу з на-
биванням. 

Завдання: Клонувати деталь і автоматично зшити всі сегменти з деталлю-оригі-
налом. 

Розташування: 
•	 Шаблон спливаючих → Layer шаблон Клонування. 
•	 Pattern Pop-up → Layer Pattern Cloning. 
Функціонування: 
1. Виділіть деталь для клонування. 
2. Клацніть правою кнопкою миші на деталі, після цього з’явиться спливаю-

че меню. 
3. Виберіть інструмент Клонування Шаруючи Деталі (Layer Pattern Cloning).

8.1.5.5. Конвертувати в отвір/внутрішню форму. 
Ви можете конвертувати внутрішню форму (замкнута лінія) в отвір і навпаки. 

8.1.5.5.1. Конвертувати в отвір.
Завдання: Конвертувати внутрішню форму в отвір. 
Розташування: 
•	 Головне меню → Pattern→ шаблон → Перетворити в отвір 
•	 Шаблон спливаючих → Перетворити в отвір 
•	 Main Menu → Pattern→ Pattern → Convert to Hole
•	 Pattern Pop-up → Convert to Hole
Функціонування: 
1. Виділіть внутрішню форму (замкнуту). 
2. Клацніть правою кнопкою миші на внутрішній формі, після цього з’явить-

ся спливаюче меню. 
3. Виберіть команду «Конвертувати в Отвір (Convert to hole)» в меню або 

в основному Меню.

3.1.5.5.2. Конвертувати до внутрішньої форми. 
Завдання: Конвертувати отвір у внутрішню форму. 
Розташування: 
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•	 Головне меню → Pattern→ шаблон → Перетворити в внутрішню форму. 
•	 Шаблон спливаючих → Перетворити в внутрішню форму. 
•	 Main Menu → Pattern→ Pattern → Convert to Internal Shape.
•	 Pattern Pop-up → Convert to Internal Shape.
Функціонування: 
1. Виберіть отвір на деталі. 
2. Клацніть правою кнопкою миші на внутрішній формі, після цього з’явить-

ся спливаюче меню. 
3. Виберіть команду «Конвертувати до внутрішньої форми (Internal 

Shape)» в меню або в Основному Меню.

8.1.5.6. Дзеркальне копіювання. 
З інструментом дзеркального копіювання ви можете скопіювати і вставити об’єкт 

як симетричну за формою деталь. Це корисно, коли ви копіюєте рукава або інші симе-
тричні за формою деталі.

Завдання: Скопіювати і вставити дзеркальну копію деталі. 
Розташування: 
•	 Головне меню → Edit → Paste Дзеркало 
•	 Шаблон спливаючих → Дзеркало Вставити 
•	 Main Menu → Edit → Mirror Paste 
•	 Pattern Pop-up → Mirror Paste 
Функціонування: 
1. Виберіть деталь, дзеркальну копію якої ви хочете зробити. 
2. Натисніть Ctrl + C, щоб скопіювати деталь і Ctrl + R, щоб вставити дзер-

кальну копію або виберіть інструмент «Вставити дзеркальну копію (Mirror Paste)». 
Для цього необхідно натиснути правою кнопкою миші в порожньому місці вікна деталей 
і вибрати пункт «Вставити дзеркальну копію (Mirror Paste)». Ця ж команда є в основ-
ному меню.

8.1.6. Обертання деталі. 
У цьому розділі ви зможе дізнатися, як обертати деталі по або проти годинникової 

стрілки, як перевертати деталь, а так само, як наближати виділену деталь. 
Завдання: Обернути деталь на 90 градусів за годинниковою або проти годинни-

кової стрілки. 
Розташування: 
•	 Головне меню → шаблон → шаблон → Повернути проти годинникової 

стрілки або за годинниковою стрілкою Поворот 
•	 Шаблон спливаючих → Повернути проти годинникової стрілки або за го-

динниковою стрілкою Поворот 
•	 Main Menu → Pattern → Pattern → Rotate Counter-clockwise or Rotate Clockwise 
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•	 Pattern Pop-up → Rotate Counter-clockwise or Rotate Clockwise 
Функціонування: 
1. Виділіть деталь, яку ви хочете повернути. 
2. Клацніть правою кнопкою миші по деталі і в меню виберіть Пункт «По-

вернути Проти годинникової (Rotate Counter-clockwise)» або «Повернути за годин-
никовою Повернути за годинниковою стрілкою (Rotate Clockwise)», щоб повернути 
деталь на 90 градусів в одному з напрямків. Ці ж команди доступні в основному меню.

Перевертання деталі по горизонталі / вертикалі. 
Завдання: Перевернути деталь по горизонталі або вертикалі. 
Розташування: 
•	 Головне меню → шаблон → шаблон → Відобразити по горизонталі або 

Відобразити по вертикалі 
•	 Шаблон спливаючих → Відобразити по горизонталі або Відобразити по 

вертикалі 
•	 Main Menu → Pattern → Pattern → Flip Horizontally or Flip Vertically 
•	 Pattern Pop-up → Flip Horizontally or Flip Vertically 
Функціонування: 
1. Виділіть деталь, яку ви хочете перевернути. 
2. Клацніть правою кнопкою миші по деталі і в меню виберіть пункт «Пе-

ревернути по Горизонталі (Flip Horizontally)» або «Перевернути по Вертикалі (Flip 
Vertically)», щоб повернути деталь на 180 градусів по горизонталі або вертикалі. Ці ж 
команди доступні в основному Меню.

Щоб наблизити виділену деталь.
Завдання: Наблизити виділену деталь у вікні деталей. 
Розташування: 
•	 Шаблон спливаючих → Масштаб для обраних. 
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•	 Pattern Pop-up → Zoom to Selected. 
Функціонування: 
1. Виділіть деталь, яку ви хочете наблизити. 
2. Клацніть правою кнопкою миші по деталі і в меню виберіть Пункт «На-

близити виділену деталь (Zoom to Selected)», щоб наблизити виділену деталь. Деталь 
займе майже весь простір вікна деталей.

8.2. Відображення. 

8.2.1. Сітка 
Ви можете малювати або редагувати деталі, використовуючи сітку. Якщо ви від-

значите галочкою команду «Activate Grid», ви зможете прив’язувати точки до сітки.
Завдання: Показати і активувати сітку. 
Розташування: 
•	 Головне меню → шаблон → Сітка → Показати сітку / Активувати Сітка 
•	 Шаблон спливаючому вікні → Показати сітку / Активувати Сітка. 
•	 Main Menu → Pattern → Grid → Show Grid/Activate Grid 
•	 Pattern Window Pop-up → Show Grid / Activate Grid
Функціонування 
1. Клацніть правою кнопкою в порожньому місці вікна деталей і відзначте га-

лочкою пункт «Показати сітку (Show Grid)» у спливаючому меню, щоб показати сітку. 
Цей же пункт є в основному Меню.

2. Клацніть правою кнопкою в порожньому місці вікна деталей і відзначте 
галочкою пункт «Активувати сітку (Activate Grid)» у спливаючому меню, щоб акти-
вувати прив’язку до сітки, коли ви малюєте деталь. Цей же пункт є в основному Меню.

Ви можете виставити розмір комірки сітки в редакторі властивостей. Щоб зробити 
це, клацніть правою кнопкою миші в порожньому місці вікна деталей, виберіть пункт 
«Властивості вікна деталі (Pattern Windows Property) (F12)», потім перейдіть в Ре-
дактор властивостей, вкладка «Основні Властивості (Basic)» і встановіть в рядку блок 
відстань (мм) бажаний розмір комірки в міліметрах.

Одиниця виміру сітки — це відстань між двома сусідніми лініями сітки. За за-
мовчуванням одиницю відстані дорівнює 10 міліметрів, але відображається осередок в 
п’ять разів більшого розміру, ніж значення Одиниця Відстань. 

8.2.2. Показати ім’я деталі.
Використовуйте інструмент «Показати ім’я деталі (Show Pattern Name)», щоб 

побачити в Вікні Аватара і Вікні Деталей імена кожної деталі. Ви також можете зміню-
вати імена деталей.
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Завдання: Показати ім’я деталі у вікні деталей. Змінити ім’я деталі. 
Розташування: 
•	 Меню → Показати → Показати ім’я деталі (в 2D вікні малюнка) 
•	 Шаблон спливаючих → Показати ім’я деталі (в 2D вікні малюнка) 
•	 Pattern →Pattern → Show Pattern Name.(in 2D pattern window) 
•	 Pattern Pop-up → Show Pattern Name.(in 2D pattern window) 
Функціонування:
Щоб показати ім’я деталі у вікні деталей, 
1. Клацніть правою кнопкою в порожньому місці Вікна Деталей. 
2. Відзначте галочкою пункт «Показати Ім’я Деталі (Show Pattern Name)» 

у спливаючому меню, щоб показати сітку. Цей же пункт є в основному Меню.
Щоб змінити ім’я деталі, 
1. Виділіть деталь або внутрішню лінію. 

2. Перейдіть у Редактор властивостей. 
3. Знайдіть рядок «Ім’я (Name)» в свиті «Основна інформація (Basic Info)». 
4. Введіть нове ім’я в поле введення. 

8.2.3. Показати базові лінії. 
Коли ви імпортуєте деталі з файлу DXF, які були створені у сторонній програмі 

для виготовлення одягу, в цьому файлі можуть міститися базові лінії, які відзначають від-
ступи, насічки і так далі. Ви можете показувати або приховувати ці базові лінії деталей.

Завдання: Показати базові лінії. 
Розташування: 
•	 Головне меню → Показати  → Показати базова лінія 
•	 Шаблон спливаюче вікно → Показати базова лінія 
•	 Main Menu → Pattern →Pattern → Show Base Line 
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•	 Pattern Window Pop-up → Show Base Line 
Функціонування: 
1. Клацніть правою кнопкою в порожньому місці вікна деталей. 
2. Відзначте галочкою пункт «Показати Базову Лінію (Show Base Line)» 

у спливаючому меню, щоб показати базові лінії деталей. Цей же пункт є в основному 
Меню.

8.2.4. Показати довжину ліній. 
Використовуйте інструмент «Показати довжину ліній (Show Line Length)», щоб 

побачити довжину ліній. Ви так само можете побачити повну довжину замкнутої форми 
(периметр) довжину виділення або лінії в редакторові властивостей. 

Завдання: Показати довжину ліній. Дізнатися повну довжину замкнутої форми 
(периметр) або довжину виділеної лінії. 

Розташування: 
•	 Головне меню → Показати → 2D деталі → Показати довжину лінії. 
•	 Шаблон спливаючих → Показати довжину лінії. 
•	 Main Menu → Pattern → Grid → Show Line Length 
•	 Pattern Pop-up → Show Line Length 
Функціонування: 
Щоб показати довжину лінії:
1. Клацніть правою кнопкою в порожньому місці вікна деталей. 
2. Відзначте галочкою пункт «Показати довжину лінії (Show Line Length 

)» у спливаючому меню, щоб показати базові лінії деталей. Цей же пункт є в основному 
Меню.

Щоб дізнатися периметр замкнутої форми або виділеної лінії: 
1. Виділіть деталь або внутрішню лінію. 
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2. Перейдіть: Редактор Властивостей, вкладка «Основні Властивості 
(Basic)». 

3. Знайдіть пункт «Периметр (Perimeter)» в свиті «Форма (Shape)» і «Ви-
ділена Лінія (Selected Line)». Відобразитися значення яке буде довжиною периметра 
замкнутої форми. Якщо ви виділите лінії, то в цьому пункті з’являться довжини виділе-
них ліній.

8.2.5. Показати довжину ліній швів. 
Завдання: Показати довжину ліній швів. 
Розташування: 
•	 Головне меню → Показати → Шиття → Показати довжину лінії шва 
•	 Спливаюче вікно → Показати лінії шва Довжина 
•	 Main Menu → Pattern → Grid → Show Seam Line Length 
•	 Window Pop-up → Show Seam Line Length 
Функціонування: 
1. Клацніть правою кнопкою в порожньому місці вікна деталей. 
2. Відзначте галочкою пункт «Показати Довжину Ліній Швів (Show Seam 

Line Length)» у спливаючому меню, щоб показати довжину ліній швів. Цей же пункт є 
в Основному Меню.

8.2.6. Показати полігональну сітку. 
Деталі й одяг в MD складаються з трикутної полігональної сітки. Топологія полі-

гональної сітки різна і визначається зовнішнім контуром і внутрішніми лініями деталі. 
Ви можете побачити топологію сітки, скориставшись інструментом «Показати Поліго-
нальний Сітку (Show Mesh)». 
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Завдання: Показати полігональну сітку деталі. 
Розташування: 
•	 Головне меню → Дисплей → 2D шаблон → Показати сітки  
•	 Main Menu → Display → 2D Pattern → Show Mesh  
Функціонування:
Щоб показати полігональну сітку деталі: 
1. Клацніть правою кнопкою в порожньому місці вікна деталей. 
2. Відзначте галочкою пункт «Показати полігональну сітку (Show Mesh)» 

у спливаючому меню, щоб показати полігональну сітку деталей. Цей же пункт є в основ-
ному Меню.

8.2.7. Показати крапку вибору. 
Точка Вибору - це синя крапка, яка показує відповідне місце між 3D одягом і 2D 

деталлю. 
Завдання: Показати Крапку Вибору. 
Розташування: 
•	 Головне меню → Дисплей → 2D → показати вибір точки 
•	 Main Menu → Display → 2D Pattern → Show Picking Point 
Функціонування: 
1. Клацніть правою кнопкою в порожньому місці вікна деталей. 
2. Відзначте галочкою пункт «Показати Крапку Вибору (how Picking 

Point)» у спливаючому меню, щоб показати полігональну сітку деталей. Цей же пункт є 
в основному Меню.

3. Клацніть лівою кнопкою миші, і синя точка з’явиться на 3D одязі і 2D де-
талі. Точка показує на 2D деталі те саме місце, по якому Ви клацнули у вікні Аватара.



82

Навчальні питання та завдання.

1. Що таке деталь викрійки?
2 .Як створи деталь викрійки?
3. Що таке ламана лінія/форма. 
Завдання: Створити ламану лінію/форму. 
4. Що таке прямокутна форма?
Завдання: Створити прямокутну форму. 
5. Що таке кругла форма?
Завдання: Створити деталь круглої форми. 
6. Що таке внутрішня ламана лінія/форма. 
Завдання: Створити внутрішню ламану лінію або форму. 
7. Що таке  внутрішня прямокутна форма? 
Завдання: Створити внутрішню прямокутну форму. 
8. Що таке внутрішня кругла форма? 
Завдання: Створити внутрішню круглу форму. 
9. Що таке виточка?
Завдання: Створити виточки всередині деталі. 
10. Що таке редагування деталі?
Завдання: Виділити і перемістити деталь або її точки / лінії. 
11. Що таке трансформація деталі?
Завдання: Перемістити, обернути і змінити масштаб деталі. 
12. Що таке редагування точки кривої?
Завдання: 
•	 Додати кілька різних викривлень на одному сегменті деталі. 
•	 Видалити викривлення на сегменті деталі. 
•	 Видалити точку кривої. 
13. Як додати крапку/поділити лінію.?
Завдання: Додати крапку / розділити сегмент. 
14. Що таке прив’язка?
15. Що таке копіювання деталі?
Завдання: Скопіювати і вставити деталь. Скопіювати деталь як внутрішню лі-

нію. Скопіювати внутрішню лінію в якості деталі. 
16. Що таке клонування шару деталі?
Завдання: Клонувати деталь і автоматично зшити всі сегменти з деталлю-ори-

гіналом. 
17. Як конвертувати внутрішню форму в отвір.
Завдання: Конвертувати внутрішню форму в отвір. 
18. Що таке дзеркальне копіювання?
Завдання: Скопіювати і вставити дзеркальну копію деталі. 
19. Як обернути деталь? 
Завдання: Обернути деталь на 90 градусів за годинниковою або проти годинни-

кової стрілки. 
20. Як показати довжину ліній швів?
Завдання: Показати довжину ліній швів. 
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РОЗДІЛ 9. ОДЯГ
У цьому розділі Ви вивчите процеси драпірування у вікні Аватара. З цього утво-

рюється послідовність кроків: синхронізація, розміщення і симуляція деталей. 
9.1. Синхронізація. 
Синхронізація є першим кроком для драпірування деталей у вікні Аватара. Всі 

зміни, включаючи лінії швів, накладення текстури, щільність сітки, виконані у вікні де-
талей, відображаються у вікні Аватара, завдяки синхронізації. 

Коли кнопка синхронізації включена, ви можете побачити, що всі зміни у 
вікні деталей відображаються у вікні Аватара. Тому ви можете редагувати деталі і бачити 
як вони змінюються в 3D в реальному часі. Але ви повинні знати, що включення синхро-
нізації знижує продуктивність комп’ютера, тому краще вимикати синхронізацію, коли 
вона вам не потрібна. 

Ви також можете бачити включена синхронізації або виключена за різним кольо-
ром деталей. Якщо деталь ще не синхронізувалася, вона виглядає прозорою. Якщо деталь 
вже була синхронізована, вона виглядає червоною (якщо в даний момент синхронізація 
вимкнена). Якщо синхронізація включена, деталь стає синього кольору у вікні деталей. 

 

Завдання: Синхронізувати деталі у вікні Автар.
Розташування:
•	 Головне меню→ Одяг→ Синхронізація
•	 Аватар Панель інструментів вікна→ Синхронізація
•	 Main Menu → Garment → Sync
•	 Avatar Window Toolbar → Sync
Функціонування:
1. Виберіть інструмент відповідно до розташування вище.
2. Деталі відобразяться і синхронізуються у вікні Аватара.

9.2. Розміщення деталей.
Після того, як деталі будуть синхронізовані, їх необхідно перед початком симуля-

ції належним чином розмістити навколо аватара.

9.2.1. Розміщення деталей за допомогою Gizmo.
Gizmo використовується для обертання і переміщення деталей уздовж осей X, Y, 

Z у вікні Аватара. Ви можете розмістити деталі навколо аватара вручну, використовуючи 
Gizmo. MD надає три типи орієнтації Gizmo: Екран (площина координат збігається з пло-
щиною екрану вашого монітора, тобто змінюючи вид, ви змінюєте розташування: пло-
щини координат відносно деталі) місцевими (локальними) та Світу (світові) координати.

Завдання: Переміщати або обертати деталь для розміщення навколо аватара за 
допомогою Gizmo.
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Функціонування: 
1. Виділіть деталі або кілька деталей, які ви хочете перемістити або обертати 

у вікні Аватара або вікні деталей і Gizmo з’явиться. 
2. Наведіть курсор на Gizmo, після наведення він зміниться на двосторонню 

стрілку. 
3. Клацніть і тягніть в допустимому напрямку. 
4. Додайте деталі навколо аватара якомога ближче. 

Вісь Y. Зелена стрілка пересуває деталь уздовж осі Y (вгору/вниз). 
Вісь Х. Червона стрілка пересуває деталь уздовж осі Х (вліво/вправо). 
Вісь Z. Синя стрілка пересуває деталь уздовж осі Z (вперед/назад). 
Осі X, Y, Z. Жовтий квадрат в центрі дозволяє пересувати деталь уздовж осей X, 

Y і Z. 

Вісь Y. Зелена дуга дозволяє обертати деталь навколо осі Y.  
Вісь Х Червона дуга дозволяє обертати деталь навколо осі X.  
Вісь Z. Синій круг дозволяє обертати деталь навколо осі Z. 

Для переміщення або обертання деталі симуляція повинна бути виключена. 

9.2.2. Розміщення деталей за допомогою точок розташування.
Використання точок розташування є зручна для розміщення деталей навколо ава-

тара. Точки розташування: знаходяться в певних областях тіла, таких як бюст, талія, рукав 
і зап’ясті. Клік по точках розташування: позиціонує деталь навколо аватара автоматично. 
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Після розташування деталі ви можете відрегулювати її позицію або форму. Це 
робиться у вкладці «Розташування» в редакторові властивостей. 

Завдання: Показати точки розташування і розмістити деталі навколо аватара за 
допомогою точок Налаштування. 

Розташування: 
•	 Головне меню→ Аватар→ Показати Розташування: точок. 
•	 Аватар Панель інструментів вікна→ Показати композицію точок.
•	 Main Menu → Avatar → Show Arrangement Points. 
•	 Avatar Window Toolbar → Show Arrangement Points. 
Функціонування: 

 

Завдання: Якщо деталь розділена на кілька частин, їх важко розташувати навколо 
аватара частина за частиною. У цьому випадку виберіть всі частини деталі і клацніть по 
точках розташування. Всі частини правильно розташуються, як одна деталь. 

Точки розташування (Arrangement Point) — показує місце розташування точки 
розташування, де знаходиться деталь. 

Тип форми (Shape Type) — робить деталь викривленою або плоскою. 
Позиція по X (Position X) — налаштування положення деталі по X. 
Позиція по Y (Position Y) — налаштування положення деталі по Y уздовж об’єму. 
Зсув (Offset) — налаштування зміщення деталі щодо розподілу обмежуваного 

об’єму. Кривизна деталі буде змінюватися відповідно. 
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Напрямок (Direction) — налаштування напрямку деталі уздовж розподілу обме-
жуваного об’єму. 

Перевертання деталі по вертикалі (Vertical Reverse). Перевертає деталь по верти-
калі. Ви можете виконати цю операцію, вибравши її у спливаючому меню у вікні Аватара 
(Клік правою кнопкою миші по деталі у вікні аватара). 

Перевертання деталі по горизонталі (Horizontal Reverse). Перевертає деталь по 
горизонталі. Ви можете виконати цю операцію, вибравши її у спливаючому меню у вікні 
Аватара (Клік правою кнопкою миші по деталі у вікні аватара). 

1. Увімкніть «Показати точки розташування», після натискання з’являть-
ся рожеві точки навколо аватара. 

2. Виділіть деталь для позиціонування. 
3. Натисніть на точці розташування: в тому місці, куди ви хочете помістити 

деталь. Деталь причепиться до рожевої точки і оберне навколо аватар автоматично. 
4. Після розміщення деталей ви можете редагувати позицію деталі у вкладці 

розташування точок в редакторові властивостей. 
 

9.2.3. Перегрупування деталей.
Після драпірування деталей інструмент перегрупування всіх деталей використо-

вується для того, щоб повернути деталям стан і положення навколо аватара, в якому вони 
перебували перед драпіруванням. Інструмент перегрупування виділених деталей вико-
ристовується для перегрупування тільки виділених деталей. 

9.2.3.1 Перегрупування всіх деталей 
Завдання: Повернути деталям стан і положення навколо аватара, в якому вони 

перебували перед драпіруванням. 
Розташування: 

Аватар Панель інструментів вікна→ Перестановка всіх форм. 
Головне меню→ Одяг→ Перестановка всіх форм. 

· Avatar Window Toolbar → Rearrange All Patterns. 
· Main Menu → Garment → Rearrange All Patterns
Функціонування: 
1. Виберіть інструмент. 
2. Деталі вишикуються (перегрупуються) навколо аватара, як показано на 

картинці нижче. 
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9.2.3.2. Перегрупування виділених деталей. 
Завдання: Повернути виділену деталь стан і положення навколо аватара. 
Розташування: 
•	 Головне меню→ Шаблон→ Одяг→ Перестановка Pattern. 
•	 Аватар спливаючих→ Перестановка Pattern. 
•	 Main Menu → Pattern → Garment → Rearrange Pattern.
•	 Avatar Pop-up → Rearrange Pattern.
Функціонування: 
1. Виділіть деталь для перегрупування. 
2. Виберіть інструмент.
3. Клацніть по виділеній деталі правою кнопкою і в меню виберіть Rearrange 

Selected Patterns, після цього деталі вишикуються навколо аватара. 
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9.2.4. Скидання положення деталей.
Після драпірування деталей інструмент завантажування розташування деталей по 

замовчуванню використовується для повернення налаштувань. Розташування деталей за 
замовчуванням, таким чином всі деталі стають плоскими і розташовуються пліч-о-пліч 
уздовж осі X. 

9.2.4.1. Скидання положення всіх деталей.
Розташування: 
•	 Аватар Панель інструментів вікна→ Скидання до заводських налаштувань 
•	 Головне меню→ Одяг→ шаблон→ Скидання до заводських налаштувань 
•	 Avatar Window Toolbar → Reset to Default Arrangement 
•	 Main Menu → Garment → Pattern → Reset to Default Arrangement 
Функціонування: 

1. Натисніть на кнопку у верхній панелі вікна Аватара, після чого деталі 
вишикуються в ряд, як показано на картинці нижче. 

9.2.4.2. Скидання положення виділеної деталі. 
Завдання: Скидання виділеної деталі в початковий стан, яке було при синхроні-

зації. 
Розташування: 
•	 3D одягу спливаючих меню → Скидання в 2D Пристрій. 
•	 3D Garment Pop-up Menu → Reset to 2D Arrangement. 
Функціонування: 
1. Виберіть деталь, яку ви хочете повернути в початковий стан. 
2. Клацніть правою кнопкою миші по виділеній деталі, з’явиться спливаюче 

меню. 
3. Виберіть пункт Скинути в Reset to 2D Arrangement.

9.2.5. Перевертання деталей. 
Інструмент «Перевернути Горизонтально» обертає деталь на 180 градусів вздовж 

осі Y, а інструмент «Перевернути Вертикально» обертає деталь на 180 градусів вздовж 
осі X. Ви також можете перевернути деталь, зберігаючи її вигин, скориставшись «пе-
ревертання деталі по горизонталі» або «перевертання деталі по вертикалі », це пункти 
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меню, які знаходяться у спливаючому меню (клік правою кнопкою миші по виділеній 
деталі). Але ці пункти меню недоступні, якщо ви розташовували деталі навколо аватара 
без використання точок розміщення. 

Для повороту по горизонталі. 
Розташування: 
•	 Одяг спливаючих→ Відобразити по горизонталі 
•	 Головне меню→ Одяг→ шаблон→ Відобразити по горизонталі 
•	 Garment Pop-up → Flip Horizontally 
•	 Main Menu → Garment → Pattern → Flip Horizontally 
Функціонування:
1. Клацніть правою кнопкою миші по деталі, яку ви хочете перевернути і ви 

беріть «Перевернути по горизонталі» в меню. Дивіться вище «Розташування. 

Для повороту по вертикалі 
Розташування: 
•	 Одяг спливаючих→ Відобразити по вертикалі 
•	 Головне меню→ Одяг→ шаблон→ Відобразити по вертикалі 
•	 Garment Popup → Reverse-arrange Horizontally 
•	 Property Editor → Arrangement → Horizontal Reverse → On 
Функціонування: 
1. Клацніть правою кнопкою миші по деталі, яку ви хочете перевернути і ви 

беріть «Перевернути по Вертикалі» в меню.
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9.3. Драпіровка. 
Після того, як деталі синхронізовані і розміщені у вікні Аватара, симуляція - це 

останній крок для драпірування одягу на Аватарі. 
У цьому розділі розглядаються шляхи драпірування одягу від простого до склад-

ного. Так само в цьому розділі вводяться корисні інструменти для драпірування складної 
одягу. 

1. Синхронізація.              2. Розміщення.      3. Симуляція.           4. Драпіровка. 

9.3.1. Симуляція. 
Деталі драпіруються на тілі аватара за допомогою натискання кнопки симуляції. 

Коли кнопка симуляції натиснута, деталі падають на підлогу або повисають на тілі ава-
тара. Якщо деталі були зшиті, то з’єднання деталей по лінії шва виробляється разом з 
драпіруванням. 

9.3.1.1. Драпіровка одягу. 
Симуляція вимкнена (Зліва), симуляція включена (Праворуч). 

Завдання: Виконати симуляцію драпірування. 
Розташування: 
•	 Головне меню→ Одяг→ Моделювання 
•	 Аватар Панель інструментів вікна→ Моделювання 
•	 Main Menu → Garment → Simulation 
•	 Avatar Window Toolbar → Simulation 
Функціонування: 
1. Натисніть кнопку симуляції для драпірування, дивіться вище розділ 

«Розташування:», щоб знайти цю команду. 
Коли ви працюєте з деталями у вікні деталей і немає потреби робити симуляцію 
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в цей момент, вимкніть симуляцію, щоб збільшити продуктивність комп’ютера, бо якщо 
кнопка натиснута, комп’ютер продовжує обчислення для симуляції. 

Симуляція драпіровки і синхронізація змін в режимі реального часу. 
1. Якщо включити одночасно симуляцію і синхронізацію , то будь-які 

зміни деталі у вікні деталей негайно відображаються у вікні Аватара. 

Симуляція взаємодії між одягом і користувачем в режимі реальному часі. 
1. Натисніть кнопку симуляції. 
2. Натисніть на будь-яку частину одягу і тягніть, щоб закінчити драпіровку. 

9.3.1.2. Відображення швидкості симуляції. 
Знати швидкість симуляції корисно, щоб оцінити, чи підходить програмне забез-

печення для вашого комп’ютера і побачити статус продуктивності анімації. 
Розташування: 
•	 Головне меню→ Вікно→ Показати частоту кадрів.
•	 Main Menu → Window → Show Frame Rate. 
 Функціонування: 
1. Виберіть «Показати частоту кадрів» в меню. Дивіться вище розділ «Роз-

ташування». Потім інформація про швидкість симуляції з’явиться у правому нижньому 
кутку екрана. 

Швидкість симуляції відображається в FPS (кадрів в секунду). Чим вище швид-
кість, тим швидше швидкість симуляції. 
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9.3.2. Шпильки. 

Інструмент «Булавка» використовується для фіксації приколеної точки на міс-
ці. Цей інструмент корисний, коли потрібно завернути комір або закінчити драпіровку. 
Створена шпилька в порожньому просторі може бути прикріплена до рухомих або ста-
тичним тілам Аватара. Таким чином прикріплена до тіла Аватара булавка переміщується 
разом з Аватаром. Колір булавки відображається по-різному в різних станах шпильки. 
Дивіться картинку нижче: 

Колір шпильки.
Червона крапка: Булавка прикріплена до тіла аватара.  

Синя крапка: Місце кліка курсором миші по одежі. Рожева крапка: Булавка зафіксована 
в просторі.

9.3.2.1. Створення шпильки. 
Інструмент «шпилька» розроблений для того щоб приколювати частини одягу в 

порожньому просторі. Це корисно, коли ви драпіруете вузол, ремінь, стрічку, хустку і 
тощо. 

Завдання: 
•	 Створити шпильку.
Функціонування: 
1. Увімкніть симуляції. 
2. Клацніть мишкою на одязі і тягніть, утримуючи клавішу W. 

Коли шпилька додана, з’явиться рожева крапка на одязі у вікні Аватара і на 2D 
деталі у Вікні Деталей. 



93

Зараз можна міняти будь-які параметри деталі і синхронізувати ці зміни без втра-
ти встановлених раніше шпильок.

9.3.2.2. Прикріплення шпильок до Аватару.
З цим інструментом користувач може підправити частини одягу в певних місцях 

на Аватарі. Коли ви драпіруєте одяг на Аватарі або працюєте над анімацією, ви можете 
додати шпильки, щоб притримати частини, які падають (зісковзують) замість того, щоб 
коригувати властивості тертя. 

Прикріпити шпильку до Аватару. 
Розташування:
•	 Контакт спливаюче→ Приєднати до Аватар 
•	 Pin pop-up → Attach to Avatar 
Функціонування: 
1. У вікні Аватара клацніть правою кнопкою миші по шпильці, щоб побачити 

спливаюче меню. 
2. Клацніть в меню на пункт, який вказаний вище. 

Прикріпити всі шпильки до Аватару. 
Розташування:
•	 Одяг→ Контакт→ Приєднати до Аватар 
•	 Одяг спливаюче→ Контакт→ Приєднати до Аватар 
•	 Garment → Pin → Attach to Avatar 
•	 Garment pop-up → Pin → Attach to Avatar 

Функціонування: 
1. У вікні Аватара клацніть правою кнопкою миші по шпильці, щоб побачити 

спливаюче меню. 
2. Клацніть в меню на пункт, який вказаний вище. 

 
Одяг з прикріплений до Аватару шпильками. 
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При натисканні на «Прикріпити до Аватару» в меню (клік правою кнопкою на 
шпильці) колір шпильок (точок) зміниться з рожевого на червоний і шпилька зафіксуєть-
ся в найближчій частині Аватара. 

Як тільки шпилька зафіксується, вона не буде рухатися навіть якщо ви спробуєте її 
перемістити за допомогою миші. Щоб перемістити шпильку ви повинні використовувати 
пункт меню «Від’єднати від Аватара (Зняти з аватара).» Прикріплену до Аватару точку 
рухати можна, якщо симуляція вимкнена, але вона повернеться на своє місце, як тільки 
ви Включите симуляцію).

9.3.2.2.1. Прикріпити шпильку до Аватару. 
Розташування: 
•	 Контакт спливаюче→ Приєднати до Аватар 
•	 Pin pop-up → Attach to Avatar 
Функціонування: 
1. У вікні Аватара клацніть правою кнопкою миші по шпильці, щоб побачити 

спливаюче меню. 
2. Клацніть в меню на пункт, який вказаний вище. 

9.3.2.2.2. Прикріпити всі шпильки до Аватару. 
Розташування: 
•	 Одяг→ Контакт→ Приєднати до Аватар 
•	 Одяг спливаюче→ Контакт→ Приєднати до Аватар 
•	 Garment → Pin → Attach to Avatar 
•	 Garment pop-up → Pin → Attach to Avatar 

Функціонування: 
1. У вікні Аватара клацніть правою кнопкою миші по шпильці, щоб побачити 

спливаюче меню. 
2. Клацніть в меню на пункт, який вказаний вище. 

Одяг з прикріпленими до Аватару шпильками. 
При натисканні на «Прикріпити до Аватару (Attach on Avatar)» в меню (клік пра-

вою кнопкою на шпильці) колір шпильок (точок) зміниться з рожевого на червоний і 
шпилька зафіксується в найближчій частині Аватара. 

Як тільки шпилька зафіксується, вона не буде рухатися навіть якщо ви спро-
буєте її перемістити за допомогою миші. Щоб перемістити шпильку ви повин-
ні використовувати пункт меню «Від’єднати від Аватара (Detach off Avatar)).»  

9.3.2.3. Від’єднання від шпильки Аватара. 
Від’єднання булавки Аватара дозволяє знову пересувати шпильки .
9.3.2.4. Від’єднання від шпильки Аватара. 
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Завдання: Від’єднати тільки одну шпильку від аватара. 
Розташування: 
•	 Контакт спливаюче→ Зняти з Аватар 
•	 Pin pop-up → Detach from Avatar
Функціонування 
1. Натисніть правою кнопкою миші на шпильці у вікні Аватара, щоб з’явило-

ся спливаюче меню. 
2. Виберете в меню «Detach from Avatar (від’єднати від Аватара)» 
Коли ви від’єднуєте шпильки від Аватара, колір шпильок змінюється з червоного 

назад в рожевий. Ви можете вільно переміщати шпильки, не прив’язуючись до Аватару.

9.3.2.5. Від’єднання всіх шпильок від Аватара 
Завдання: Від’єднати відразу всі шпильки від аватара. 
Розташування: 
•	 Одяг→ Контакт→ Зняти всі контакти з Аватар 
•	 Поп-на одягу→ Pin→ Зняти всі контакти з Аватар 
•	 Garment → Pin → Detach All pins from Avatar 
•	 Pop-up on Garment → Pin → Detach All pins from Avatar 
Функціонування: 
1. Виберіть пункт меню «Зняти всі контакти від Аватар», як вибрати меню 

дивіться в розділі «Розташування» вище.

Всі шпильки були від’єднанні від аватара. Коли ви від’єднуєте шпильки від Ава-
тара, колір шпильок змінюється з червоного назад в рожевий. Ви можете вільно перемі-
щати шпильки, не прив’язуючись до Аватару.

9.3.2.6. Видалення шпильок. 
9.3.2.5.1. Видалення шпильки. 
Розташування: 
•	 Виведення спливаючих→ Видалити булавки
•	 Pin Pop-up → Remove Pin 
Функціонування: 
Клацніть правою кнопкою миші на шпильку у вікні Аватара і виберете пункт Ви-

далити булавки в меню. Встановіть шпильку заново за допомогою клавіші W. Ви так 
само можете видалити обрану шпильку, натиснувши букву W. 
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9.3.2.6.2. Видалення Булавки на вибраній викройці. 
Розташування: 
•	 Головне меню→ Одяг→ Видалити всі контакти на обраний малюнок. 
•	 Одяг спливаючих→ Контакт→ Видалити всі контакти на обраний малюнок. 
•	 Main Menu → Garment → Remove All Pins on Selected Pattern. 
•	 Garment Pop-up → Pin → Remove All Pins on Selected Pattern
Функціонування: 
Виберіть пункт меню «Remove All pins on Selected Pattern», як вибрати меню 

дивіться в розділі «Розташування» вище. 

9.3.2.6.3. Видалення всіх булавок. 
Розташування: 
•	 Одяг→ Контакт→ Видалити всі булавки 
•	 Спливаючі на одязі→ Pin→ Видалити всі булавки
•	 Garment → Pin → Remove All Pins 
•	 Pop-up on Garment → Pin → Remove All Pins 
Функціонування: 
Виберете пункт меню «Видалити всі булавки», як вибрати меню дивіться в розділі 

«Розташування:» Вище.

9.3.3. Деактивація/активація деталей. 
Інструмент активації/деактивації розроблений для того, щоб зробити деталь неру-

хомою. Вона буде перебувати на своєму місці, але не буде взаємодіяти з іншими деталями.

9.3.3.1. Деактивація/активація тільки деталі. 
Розташування: 
•	 Одяг спливаючих→ Відключення / Включення→ 
•	 Garment Popup → Deactivate/Activate →Pattern Only 
Функціонування: 
1. Клацніть правою кнопкою миші по одязі у вікні Аватара, щоб викликати 

спливаюче меню. (Щоб деактивувати/активувати кілька деталей, їх потрібно попередньо 
виділити).

2. Натисніть на пункт Відключити шаблон тільки, після цього деактивована 
деталь стане темно-синьою і напівпрозорою. Як вибрати меню дивіться в розділі «Розта-
шування:» вище.
Після виконання деактивації, пункт «Деактивувати» в меню зміниться на «Активувати» 
автоматично, бо деактивована деталь можна тільки активувати і навпаки. Це називаєть-
ся смарт GUI (Розумний графічний користувацький інтерфейс). Спливаюче меню (ліво-

руч), деактивовано деталь (праворуч).  
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9.3.3.2. Деактивація/Активація деталі разом з лініями шва. 
Завдання: Виконати деактивацію деталі разом з лініями шва: використовується 

для деактивації деталі разом з лініями шва. 
•	 Активація деталі разом з лініями шва: використовується для активації де-

талі разом з лініями шва. 
Розташування: 
•	 Одяг спливаючих→ Відключити Включити шаблон /→ З лінії швів 
•	 Garment Popup → Deactivate/Activate → Pattern With Seam Lines 
Функціонування: 
1. Клацніть правою кнопкою миші по одязі у вікні Аватара, щоб викликати 

спливаюче меню. (Щоб деактивувати/активувати кілька деталей, їх потрібно попередньо 
виділити).

2. Клацніть Deactivate → Pattern With Seam Lines, після цього деактивована 
деталь стане темно-синьою і напівпрозорою. Як вибрати меню дивіться в розділі «Розта-
шування» вище.

Після виконання деактивації, пункт «Деактивувати» в меню зміниться на «Ак-
тивувати» автоматично, бо деактивована деталь можна тільки активувати і навпаки. Це 
називається смарт GUI (Розумний графічний користувальницький інтерфейс).

Приклад: 
•	 Як зробити плаття з кількома рядами рюшів, використовуючи інструмент 

активації/деактивації. 

 

Інструмент активації/деактивації корисний для послідовного драпірування, такий 
як сукня з декількома рядами рюшів. Коли ви драпіруєте плаття з кількома рядами рюшів, 
деактивуйте всі деталі рюшів і їх лінії швів і виконайте драпіровку основних деталей 
плаття. Після цього активуйте деталі рюшів одного ряду і запустіть симуляцію. Виконай-
те те ж саме з іншими рядами рюшів, поки не зробите все.

9.3.4. Заморожування деталі.
Заморожування робить деталь жорсткою і твердої (незмінною), як пластик. Коли 

деталь деактивує, вона не може взаємодіяти з іншими деталями, так що інші деталі мо-
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жуть проникати і проходити крізь деактивовану деталь. Але інструмент Заморожування 
Pattern (Заморожування деталі) дозволяє іншим деталям взаємодіяти з замороженими 
деталями,. деталі не можуть пройти або проникнути крізь заморожену деталь під час 
симуляції. Цей інструмент корисний для драпірування багатошарового одягу. Для про-
стоти, нижній шар одягу заморожується, а верхній драпірується поверх замороженого. 
Драпірування крок за кроком запобіжить нестабільну симуляцію, яка може виникнути 
при симуляції всіх шарів одягу за один раз.

9.3.4.1. Заморожування/розморожування тільки деталь. 
Розташування: 
•	 Одяг спливаючих→ Деактивувати/Активувати>→ картина тільки. 
•	 Garment Popup > Deactivate/Activate >Pattern Only
Функціонування: 
1. Клацніть правою кнопкою миші по деталі одягу у вікні Аватара, після цьо-

го з’явиться спливаюче меню. (Якщо потрібно заморозити кілька деталей, спочатку ви-
діліть їх).

2. В меню оберіть Пауза→ картина тільки (Заморозити→ Тільки Деталь), 
після цього деталь стане блакитного кольору. Дивіться в «Положенні» вище, де шукати 
команду.

Після виконання команди «Заморозити» пункт в меню зміниться на «Розморози-
ти» автоматично, тому що вам не потрібна команда заморозки для замороженої деталі 
і навпаки. Це називається смарт GUI (Розумний графічний користувальницький інтер-
фейс).

Заморожена деталь (Зліва), Виконана драпірування одягу із замороженою детал-
лю. (Блакитна заморожена деталь не змінила своє становище, на відміну від інших). 

 

9.3.4.2. Заморожування/розморожування деталей з лініями шва. 
Завдання: заморожування деталі разом з лініями шва використовується для за-

морозки деталі разом з лініями шва. 
•	 Розморожування деталі разом з лініями шва використовується для розмо-

рожування деталі разом з лініями шва. 
Розташування: 
•	 Одяг спливаючих→ Стоп-кадр / Скасування паузи→ картина тільки / ша-

блон з лінії швів. 
•	 Garment Pop-up > Freeze/Unfreeze > Pattern Only/ Pattern with Seam 

Lines.
Функціонування: 
1. Клацніть правою кнопкою миші по деталі одягу у вікні Аватара, після цьо-
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го з’явиться спливаюче меню. (Якщо потрібно заморозити кілька деталей, спочатку ви-
діліть їх).

2. В меню оберіть Пауза→ візерунок з лінії швів (Заморозити→ Деталь разом 
з лініями шва), після цього деталь стане блакитного кольору, а лінії швів стануть білого 
кольору.

Після виконання команди «Заморозити» пункт в меню зміниться на «Розморози-
ти» автоматично, тому що вам не потрібна команда заморозки для замороженої деталі 
і навпаки. Це називається смарт GUI (Розумний графічний користувальницький інтер-
фейс).

9.3.5. Установка шару деталі. 
Коли ви драпіруете багатошаровий одяг, установка шару одягу вказує порядок по-

слідовності драпірування. 
Установка шару.
Виділіть деталь, потім введіть значення в поле Шар (Шар) в редакторові власти-

востей, вкладка «Тканина» (Фізичні властивості (Фізичні властивості)→ Сувій т.д.). Зна-
чення «0» вказує на те, що шар знаходиться в ієрархії шарів найближче до аватару. (По-
ясню на своєму прикладі. Припустимо, на аватарі надіта сорочка, светр і куртка. У такій 
послідовності сорочка знаходиться найближче до аватару і тому має шар « 0 », светр -« 
1 », куртка -« 2 »). 

 

9.3.6. Драпіровка багатошарового одягу. 
1. Відкрийте файл з готовим одягом. 

 



100

2. Клацніть Файл→ Відкрити→ Додати одяг.  Для додавання ще одного шару 
одягу. (Тут потрібно розуміти, що додавати потрібно вже готовий одяг з іншого файлу.)

 

3. Виберіть всі деталі щойно імпортованого (верхньої) одягу у вікні деталей. 
Потім введіть значення «1» у рядку установки шару.

4. Натисніть кнопку симуляції у Вікні Аватара і спостерігайте за змінами.  

9.4. Вираз в деталях. 

9.4.1. Установка відстані між вершинами для деталізації тканини. 
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Ви можете контролювати рівень деталізації одягу, налаштовуючи відстань між 
вершинами у редакторі властивостей. Відстань між вершинами вказує середню довжину 
ребра між вершинами сітки. Встановіть значення 20-40 мм для первинного формування 
одягу і 5-10 мм для підсумкового виду моделі. (Для більшої хаотичності поведінки сітки 
відстань між вершинами не однакова і коливається від виставленого значення. Межі ко-
ливання я не знаю, але можу припустити, що при виставленому значенні «Відстані між 
Вершинами» 5 мм, довжина ребер в сітці може коливатися в діапазоні 3-7 мм). 

 Відстань між вершинами 30 мм (ліворуч), Відстань Між Вершинами 3 мм (пра-
воруч).

 

Установка деталізації тканини. 
Виділіть деталь, потім введіть значення від 5 до 700 у полі частинок відстань, 

у вкладці база в редакторові властивостей. Зміна щільності сітки відобразитися у вікні 

Аватара, коли ви натиснете на кнопку «Скидання положення деталей», кнопку «Пе-

регрупування Деталей» або включите «Синхронізацію». 
 

9.4.2. Складання деталі (Складки). 
Ви можете скласти деталь, використовуючи внутрішні лінії. З цим інструментом 

ви можете створювати стрілки на брюках або складки.
Завдання: Зробити складку на деталі. 

1. Виберіть інструмент «Внутрішні лінії» 
2. Перейдіть в редактор властивостей і розгорніть сувій тканини. 
3. Налаштуйте «Кут складки» (Fold кут). 
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Сила складки. 
Ви можете виставити силу складки в редакторові властивостей. Високі значення 

будуть сильніше впливати на тканину по обидві сторони складки, роблячи її більш вира-
женою, так само необхідно виставити правильний кут, щоб сила складки прагнула склас-
ти тканину в цей кут. Зазвичай використовуються значення від 0 до 20.

Кут складки. Кут складки доступний в діапазоні від 0 ° до 360 °. Якщо ви будите 
виставляти значення близькі до 0 °, складка буде назовні (як стрілка на брюках), а якщо 
значення буде близьким до 360 °, складка буде всередину.

 

9.4.3. Додавання гумки. 
Додавання гумки дозволяє зробити збірку по будь-якої лінії за допомогою опції 

еластичності. Це схоже з ефектом гумки в реальному одязі. Це також допомагає фіксува-
ти одяг, стягуючи його навколо аватара.

Завдання: Зообити збірку на деталях. 
Розташування: 
•	 Редактор властивостей→ обраної лінії→ Пружні, еластичність, пружність, 

міцність. 
•	 Property Editor > Selected Line > Elastic, Elasticity Strength, Elasticity 

Ratio
Функціонування: 
1. Виберіть будь-яку лінію (внутрішню або кордон деталі), на якій ви хочете 

зробити збірку («вшити» гумку).
2. Знайдіть пункт пружні в редакторові властивостей і увімкніть його (ВКЛ). 

Дивіться «Розташування» вище, щоб знайти цей пункт меню.
3. Налаштуйте значення еластичність, щоб отримати щільно стягнуту збірку 

або ледве помітну. (Значення вказується у відсотках від довжини обраної границі деталі 
або внутрішньої лінії. Припустимо, обрана внутрішня лінія деталі довжиною 500 мм, 
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якщо виставити значення 10, це буде дорівнювати 10% від довжини або 50 мм, тому збір-
ка вийде дуже щільною, а якщо виставити значення 50, то збірка вийде довжиною 250 
мм) 

4. Налаштуйте значення еластичність якщо для збірки потрібно більше натягу. 

Сила пружності. Щоб збільшити натяг збірки (гумки), збільште значення і навпаки. 
Коефіцієнт еластичності. Це являє коефіцієнт від загальної довжини обраної лінії 

до довжини збірки. Як я писав вище, значення вказується у відсотках від довжини об-
раної границі деталі або внутрішньої лінії. Припустимо, обрана внутрішня линія деталі 
довжиною 500 мм, якщо виставити значення 10, це буде дорівнювати 10% від довжини 
або 50 мм, тому збірка вийде дуже туга, а якщо виставити значення 50, то збірка вийде 
довжиною 250 мм. Діапазон у коефіцієнта пружності від 0% до 200%. 

Довжина еластичність відрізка — являє довжину сегмента, до якого виставляється 
значення еластичності. Якщо коефіцієнт еластичності виставлений 100%, довжина се-
гмента впливає на нього силою еластичності дорівнює довжині сегмента. Іншими слова-
ми, довжина збірки дорівнює довжині лінії, на якій ця збірка робиться.

9.4.4. Установка товщини тканини для симуляції.
Товщина тканини для симуляції не видно, але вона є між аватаром і одягом або 

між шарами одягу для кращої продуктивності при симуляції. Ця товщина виставлена   
в розмірі 15 мм з кожного боку тканини, тому загальна товщина тканини дорівнює 30 
мм. Ви можете налаштувати це значення, якщо потрібно зробити відступ від аватара або 
навпаки, зробити облягаючий одяг. Для тих же цілей існує 30 мм невидимою товщини 
на поверхні тіла аватара. Ви можете налаштувати це значення для облягу одягу або для 
точних вимірювань. 

 

Як встановити товщину тканини для симуляції. 
Виділіть деталь і введіть значення товщини в полі введення «Товщина (моделювання)» 

в редакторові властивостей (Фізичні властивості→ Тканина нерухомості→ і т.д.)  
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9.4.5. Стиснення деталі. 
Ви можете стиснути деталь по горизонталі або вертикалі, використовуючи меню 

стиску в редакторові властивостей без зміни розмірів самої деталі. За замовчуванням, 
значення дорівнює «1», це означає, що стиснення на деталі немає.

Досить цікавий інструмент, якщо включити уяву, можна багато корисних дій ви-
конувати за допомогою цих налаштувань. Стиснення - це як масштабування у деталі, «1» 
- це 100%, «0,5» - це 50% від початкового розміру деталі. Так само можна ставити зна-
чення більше «1» і тим самим збільшувати розміри деталі, якщо в цьому є необхідність. 
Працює тільки під час симуляції.

Як стиснути Ддеталь. 
1. Виділіть деталь. 
2. Перейдіть в редактор властивостей→ тканина→ І т.д.→ Усадка -Weft / Де-

формація 
3. Налаштуйте значення. 

9.5. Відображення. 
9.5.1. Відобразити або приховати одяг. 

Відображення одягу .

Натисніть (Показати одяг) кнопку, щоб відобразити або приховати одяг у вікні 
Аватара.
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9.5.2. Показати/приховати булавки. 
Розташування: 
•	 Головне меню → одягу → Показати штирі 

•	 Аватар Панель інструментів вікна → Стрілка Кнопка  → Показати бу-
лавки.

Функціонування:  

1. Натисніть на кнопку , яка розташована поруч із кнопкою «Показати одяг».
2. Поставте галочку / Приберіть галочку з пункту «Показати булвки». 
Приховати шпильки - це не означає, що шпильки буде видалені. Просто вони пе-

рестануть відображатися на екрані. Всі функції шпильок раніше залишаться.

9.5.3. Відображення ліній швів.
Розташування: 
•	 Головне меню → одягу → Показати лінії шва 

•	 Аватар → Панель інструментів вікна → Кнопка  → Показати лінії шва
Функціонування: 

1. Натисніть на кнопку , яка розташована поруч із кнопкою «Показати 
Одяг».

2. Виберіть інструмент, як показано вище. 

9.5.4. Відображення довжини сегментів. 
Розташування: 
•	 Головне меню → одягу → Показати довжину лінії 

•	 Аватар → Панель інструментів вікна → Кнопка  → Показати довжину лінії
Функціонування: 

1. Натисніть на кнопку , яка розташована поруч із кнопкою «Показати 
одяг».

2. Виберіть інструмент, як показано вище. 

Навчальні питання та завдання.

1. Як створити детлі викрійки?
Завдання: Створити ламану лінію/форму. 
Завдання: Створити прямокутну форму. 
Завдання: Створити деталь круглої форми. 
2. Як створити внутрішні лінії/форми?
Завдання: Створити внутрішню ламану лінію або форму. 
Завдання: Створити внутрішню прямокутну форму. 
3. Як створити внутрішні круглі форми?
Завдання: Створити внутрішню круглу форму. 
Завдання: Створити виточки всередині деталі. 
4. Як обмалювати деталь?
Завдання: Описати і витягти внутрішню лінію / форму. 
5. Як редагувати деталі?
Завдання: Виділити і перемістити деталь або її точки / лінії. 
6. Як трансформувати деталі?
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Завдання: Перемістити, обертати і змінювати масштаб деталі. 
7. Як створити фігурну деталь?
8. Як редагувати точки кривої?
Завдання: 
•	 Додати кілька різних викривлень на одному сегменті деталі. 
•	 Видалити викривлення на сегменті деталі. 
•	 Видалити точку кривої. 
9. Як додати крапку або ділити лінію?
Завдання: Додати крапку / розділити сегмент. 
10. Що таке прив’язка?
11. Як скопіювати деталь?
Завдання: Скопіювати і вставити деталь. 
12. Що таке клонування шару деталі?
Завдання: Клонувати деталь і автоматично зшити всі сегменти з деталлю-ори-

гіналом. 
13. Що таке дзеркальне копіювання деталі?
Завдання: Скопіювати і вставити дзеркальну копію деталі. 
14. Що таке обертання деталі?
Завдання: Обернути деталь на 90 градусів за годинниковою або проти годинни-

кової стрілки. 
15 Що таке сітка у програмі Marvelous Designer?
Завдання: Показати і активувати сітку. 
16. Як показати довжину ліній?
Завдання: Показати довжину ліній. Дізнатися повну довжину замкнутої форми 

(периметр) або довжину виділеної лінії. 
17. Як показати довжину швів?
Завдання: Показати довжину ліній швів. 
18. Що таке синхронізація?
Завдання: Синхронізувати деталі у вікні Автара.
19. Що таке Gizmo?
Завдання: Переміщати або обертати деталь для розміщення навколо аватара 

за допомогою Gizmo.
20. Як створити шпильку?
Завдання: Створити шпильку..
21. Як прикріпити шпильку до Аватару?
22. Як заморозити деталь одягу?
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РОЗДІЛ 10. ТЕКСТУРИ.

10.1. Текстури тканини. 
У цьому розділі ви дізнаєтеся, як накладати текстури тканин на одяг і як редагу-

вати зображення текстур. 

10.1.1. Накладення текстури. 
У Marvelous використовують стандартні файли зображень 

для текстурування одягу. Ці файли можуть бути будь-якими, як 
однотонних кольорів, так і з різними малюнками. Ви можете на-
лаштовувати положення, масштаб і кут повороту цих зображень 
після того, як вони будуть імпортовані в програму. Підтримувані 
формати файлів текстур: *.jpg *.jpeg, *.png, *.bmp, *.psd,  *.tif, 
*.tiff, *.gif тощо. 

Завдання: Накласти текстуру на одяг. 
Розташування: 
Редактор властивочтей → Тканина → Матеріал → Тек-

стура
Property Editor-> Fabric -> Material -> Texture 
Функціонування 
1. Виберіть інструмент, як показано вище. 
2. Натисніть на кнопку оглядув рядку «Текстура», щоб 

відкрити провідник Windows.
  

3. Натисніть лівою кнопкою миші на файл текстури і утримуючи його, пере-
тягніть текстуру в Вікно Аватара на деталь одягу або на деталь у Вікні Деталей. 

 

Ви також можете накласти текстуру на одяг, просто перетягнувши її з вікна 
Windows. Для цього відкрийте папку з текстурами і натиснувши на потрібний файл тек-
стури, перетягніть її на деталь у вікні Автора або у вікні Деталей. 

Порада! Використовуючи 32bit PNG, та TIFF зображен-
ня, ви можете робити напівпрозорі тканини, такі як мереживо.  

10.1.2. Редагування текстур. 
Завдання: 
•	 Переміщати текстуру. 
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•	 Масштабувати текстуру. 
•	 Повертати текстуру. 
Розташування: 
•	 Головне меню → шаблон → Texture → Змінити текстуру 
•	 Шаблон Панель інструментів → 
•	 Main Menu -> Pattern -> Texture -> Edit Texture 

•	 Pattern Toolbar ->  
Функціонування: 
Щоб перемістити текстуру 
1. Виберіть інструмент, як показано вище. 
2. Клацніть лівою кнопкою миші на деталь і наведіть курсор, не відпускаючи 

кнопку миші. 
Ви можете вводити значення позиції по осі Х і позиції по осі Y в вікні «Трансфор-

мація Текстури (Texture Transformation)» в редакторові властивостей. 

Щоб змінити масштаб текстури: 
1. Натисніть на деталь, щоб з’явилося Gizmo і наведіть курсор миші на одну 

з білих точок, з червоною обведенням. Курсор зміниться на двосторонню стрілку. 
2. Клацніть лівою кнопкою миші на деталь і наведіть курсор, не відпускаючи 

кнопку миші, щоб змінити масштаб текстури по вертикалі, горизонталі або пропорційно. 
Ви можете вводити значення ширини і висоти в вікніі «Трансформація текстури (Texture 
Transformation)» в редакторові властивостей. 
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Щоб повернути текстуру 
1. Натисніть на деталь, щоб з’явилося Gizmo і наведіть курсор миші на жов-

то-чорний кордон кола. Курсор зміниться на круглу стрілку. 
2. Клацніть лівою кнопкою миші на деталь і наведіть курсор уздовж Gizmo, 

не відпускаючи кнопку миші, щоб повернути текстуру. 
Ви можете вводити значення ширини і висоти у вікні «Трансформація Текстури» 

(Texture Transformation)» в редакторові властивостей. 
 

Інформація. Текстура Gizmo.
Текстура Gizmo з’являється при виборі картини за допомогою інструменту реда-

гувати обрану текстуру. Ви можете масштабувати і повертати текстуру, а саме: 
 

10.1.3. Видалення текстури. 
Завдання: Видалити текстуру. 
Розташування: 
•	 Головне меню → Pattern→ Texture → Видалити Текстуру. 
•	 Шаблон спливаючих → Видалити текстуру.
•	 Main Menu -> Pattern-> Texture -> Delete Texture. 
•	 Pattern Pop-up -> Delete Texture. 
Функціонування: 
1. Виділіть деталь у вікні деталей, на якій ви хочете видалити текстуру. 
2. Виберіть «Видалити» текстуру, як зазначено вище. 
Найзручніше виділити деталь у вікні деталей і клацнути по ній правою кнопкою 

миші, в меню вибрати пункт «Видалити» текстуру. 
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10.1.4. Відображення текстур. 
Ви можете показувати/приховувати накладені на деталі текстури тільки у вікні 

деталей. 
Завдання: Показувати/приховувати текстури у вікні деталей. 
Розташування: 
Головне меню → шаблон → Texture → Показати текстури 
Main Menu -> Pattern -> Texture -> Show Texture
Функціонування:
1. Виберіть «Показати текстуру», як зазначено вище. 
2. Повторне натискання на «Показати текстуру» приховає текстури у вікні 

деталей і навпаки. 

10.1.5. Оновлення текстур. 
Інструмент «Оновити текстур» використовується для оновлення зміни текстур, які 

були відредаговані в зовнішньому графічному редакторі. 
Завдання: Оновити, зміни текстури. 
Розташування: 
•	 Головне меню → Навколишнє середовище → Оновити текстури. 
•	 Шаблон спливаючому вікні → Оновити текстури. 
•	 Main menu -> Environment -> Refresh Texture. 
•	 Pattern Window Pop-up -> Refresh Texture. 
Функціонування: 
1. Виберіть «Оновити текстуру» в основному меню, як зазначено вище або 

клацніть правою кнопкою у вікні Аватара і виберіть цей пункт в меню. 

10.2. Колір. 
У цьому розділі ви дізнаєтеся, як налаштувати колір, блиск і прозорість текстури. 

10.2.1. Колір одягу. 
Налаштовуйте колір текстури за допомогою Кольори оточення (навколишнього 

середовища), Дифузні кольори (Дифузний), Кольори дзеркального відображення і кольо-
ру Світіння, щоб зробити текстуру схожою на реальну тканину. 
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Завдання: Змінити колір одягу. 
Розташування: 
•	 Редактор властивостей → Тканина → Матеріал → Колір. 
•	 Property Editor → Fabric → Material → Color.
Функціонування: 
1. Виберіть вкладку Тканина (тканини) в редакторові властивостей. 
2. Натисніть на кнопку в рядку «Колір». 
3. Виберіть колір у вікні. 

10.2.1.1. Інтенсивність. Кольори насиченості. 
Колір насичення – це колір об’єкта в затіненій частині. Цей колір показує відбите 

світло від освітлення, а не від спрямованого джерела світла. Тому «Інтенсивність навко-
лишнього середовища» – це інтенсивність відбитого світла, що випромінюється довкіл-
лям звідусіль, у неї немає конкретного напрямку.
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Розташування: 
1. Виберіть вкладку тканина в редакторові властивостей. 
2. Налаштуйте значення «Насиченість кольору». 

10.2.1.2. Колір дзеркального відображення. Дифузні кольори. 
Дифузний колір - це колір, який об’єкт приймає, коли освітлений спрямованим 

денним світлом або штучним джерелом світла, який дозволяє краще бачити об’єкт. «Ди-
фузної інтенсивності» - це інтенсивність відбитого розсіяного світла від поверхні одягу. 

Функціонування: 
1. Виберіть вкладку тканина в редакторові властивостей. 
2. Налаштуйте Значення «дифузної інтенсивності». 

10.2.2. Колір блиску. 
Колір блиску - це колір відблиску на блискучій поверхні. Відблиски - це відо-

браження джерел світла, які висвітлюють поверхню. Це корисно, щоб представити різні 
текстури, такі як оксамит, який змінює колір при освітленні. 

Функціонування: 
1. Виберіть вкладку тканина в редакторові властивостей. 
2. Налаштуйте значення «Поріг блиску (бліки)». 

10.2.3. Блиск. 
Блиск використовується разом з кольором блиску і регулює зону, в якій відбива-

ється джерело світла.
Функціонування: 
1. Виберіть вкладку тканина в редакторові властивостей. 
2. Налаштуйте значення «Поріг блиску (бліки)». 

10.2.03.1. Колір випромінювання. 
Колір випромінювання дає ефект, при якому одяг самий починає випромінювати 

світло. Це можна використовувати для створення специфічних тканин, таких як світло-
відбиваючі смуги на спецодязі та люмінесцентні тканини.

Функціонування:
1. Виберіть вкладку тканина в редакторові властивостей. 
2. Налаштуйте значення «Випромінювання». 

10.2.4. Непрозорість. 
Цим параметром регулюється прозорість одягу (тканина). Якщо ви встановите 

значення непрозорих «0», одяг стане повністю прозорим. 
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Функціонування: 
1. Виберіть вкладку тканина в редакторові властивостей. 
2. Налаштуйте значення «Непрозорість». 

10.3. Накладання зображення. 
У цьому розділі розповідається, як нанести логотип або малюнок поверх текстури 

тканини. 

10.3.1. Створення малюнка. 
Завдання: Створити малюнок або логотип на одязі. 
Розташування: 
•	 Панелі інструментів → Матеріали → Графічний об’єкт → Добавити лого-

тип (малюнок).
Функціонування:
1. Натисніть кнопку «Добавити логотип або малюнок» на пане-

лі інструментів або виберіть відповідний пункт в основному меню. Після цьо-
го відкриється вікно провідника Windows, де потрібно вибрати папку з малюнками.  
Натисніть на іконку картинки, яку ви хочете розмістити на деталі одягу, після цього вікно 
закриється і з’явиться маленьке вікно для введення розмірів. 

2. Введіть розміри текстури малюнка. 
3. Натисніть на кнопку синхронізації, яка знаходиться на панелі інструментів 

вікна Аватара і нанесений на одяг малюнок з’явиться на 3D одязі у вікні Аватара.
Зберегти пропорції малюнка, тексту або логотипу.
У вікні створення малюнка відразу показується розмір малюнка. Якщо ви зміните 

розмір малюнка, коли включена функція збереженням пропорцій, другий розмір зміни-
тися пропорційно першому.

 

Якщо ви хочете змінити розмір малюнка без дотримання пропорція, клацніть на 
іконку зв’язку між розмірами, щоб розірвати її. Іконка обведена в жовтий овал на картин-
ці нижче. 

10.3.2. Редагування малюнка. 
Є два різних інструменти для редагування розміщеного на деталі малюнка або 

логотипу - це «Transform Pattern» (Трансформація) і деталі «Редагувати. Ви можете змі-
нювати розмір, положення і напрямок малюнка за допомогою інструменту «Transform 
Pattern», але якщо ви хочете змінити візерунок малюнка, вам потрібно використовувати 
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інструмент «Редагувати текстуру». Можна використовувати декілька малюнків на одній 
деталі одягу. Малюнок може бути більше деталі, але не потрапляють на деталь частини 
малюнка і не будуть видні на одязі у вікні Аватара. 

10.3.2.1. Зміна розміру малюнка. 
Коли ви змінюєте розмір малюнка за допомогою інструменту «Transform 

Pattern», ви зміните тільки розмір накладення, але не розмір самої текстури. 
Коли ви змінюєте розмір малюнка за допомогою інструменту «Transform 

Pattern», ви так само змінюєте масштаб текстури. 

Завдання: Налаштувати область на одязі, де буде розташований малюнок. 
Розташування: 
•	 Шаблон панелі інструментів → Transform Pattern інструмент. 
•	 Головне меню → Шаблон → Шаблон → Transform Pattern інструмент 
Функціонування:
1. Виберіть інструмент «Transform Pattern» (Трансформація деталі), як зазна-

чено вище. 
2. Виберіть малюнок, який ви хочете редагувати. 
3. Змініть розмір малюнка, використовуючи Gizmo. 
Ви можете створювати кілька малюнків на одній деталі одягу.
Ви можете розміщувати малюнок частково за межами деталі, але частина за межа-

ми деталі не буде видна у вікні Аватара. 

10.3.2.2. Зміна масштабу текстури малюнка. 
Завдання: Змінити масштаб текстури малюнка. 
Функціонування 
1. Виберіть інструмент «Редагувати текстуру» на панелі інструментів. 
2. Виділіть малюнок. 
3. Змініть розмір або поверніть зображення, клікаючи і перетягуючи з’явить-

ся Gizmo. 

10.3.2.3. Перевернути малюнок. 
Завдання: Перевернути малюнок вертикально/горизонтально. 
Розташування: 
Перевернути вертикально 
•	 Головне меню → 3D одяг → Відобразити по вертикалі.
Перевернути горизонтально 
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•	 Головне меню → 3D одяг → Відобразити горизонтально. 
Функціонування: 
1. Виділіть малюнок. 
2. Виберіть необхідний інструмент, як зазначено вище. 

10.3.3. Видалити малюнок .
Завдання: Видалити малюнок або логотип. 
Функціонування: 
1. Виділіть малюнок або логотип на деталі. 
2. Натисніть кнопку Del на клавіатурі. 

Навчальні питання та завдання.
1. Як накласти текстуру тканини?
Завдання: Накласти текстуру на одяг. 
2. Як редагувати текстуру тканини?
Завдання: 
•	 Переміщати текстуру. 
•	 Масштабувати текстуру. 
•	 Повертати текстуру. 
3. Як відобразити або приховати текстуру тканини?
Завдання: Показати/приховати текстури у вікні деталей. 
4. Як оновити текстуру тканини у вікні деталей?
Завдання: Оновити, зміни текстури. 
5. Як змінити колір одягу?
6. Що таке дзеркальне відображення кольорів?
7. Що таке блис кольору?
8. Що таке не прозорість?
9. Що таке накладання зображення на тканину?
Завдання: Створити малюнок або логотип на одязі. 
10. Як змінити розмір зображення на тканині?
Завдання: Налаштувати область на одязі, де буде розташований малюнок. 
11. Як змінити масштаб текстури малюнка на одязі?
Завдання: Змінити масштаб текстури малюнка. 
12. Як перевернути малюнок? 
Завдання: Перевернути малюнок вертикально/горизонтально. 
13. Як видалити малюнок або логотип на одязі?
Завдання: Видалити малюнок або логотип. 
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11. МОДЕЛЮВАННЯ ОДЯГУ ЗАСОБАМИ MARVELOUS DESIGNER У 
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМУ МИСТЕЦТВІ

Основне завдання навчання проектування одягу у декоративно-прикладному мис-
тецтві в сучасних умовах – це підготувати фахівця, здатного ставити перед собою складні 
завдання, пов’язані з важливими проблемами культури і соціуму та розв’язувати їх, кори-
стуючись різними методами проектування.

Застосування сучасних інформаційних технологій розширюють світогляд, дають 
змогу представити графічну інформацію з незвичайних, нетривіальних ракурсів, сти-
мулюючи творчість, додаючи можливість пізнати нові сторони образотворчого мисте-
цтва. Студентам надається змога реалізувати графічні проекти, втілюючи свої ідеї осо-
бисто, використовуючи різноманітні можливості та засоби комп’ютерного проектування 
одягу.

Нові естетичні та екологічні проблеми обумовлені естетикою постмодернізму, 
екологічною естетикою, естетичними пріоритетами самого споживача, переорієнтації в 
сторону пошуку нових образів, нових форм, нових технологічних прийомів і засобів, в 
кінцевому результаті, нових концепцій в моделюванні одягу.

Нові принципи проектування розробляються на основі наступних концептуаль-
них принципів:

- впровадження проектування в реальний культурно-історичний контекст з ураху-
ванням екології людини;

- звернення до індивідуальної особистості, а не до абстрактного споживача;
- співавторство зі споживачем як основним учасником споживання;
- активне творче відношення до продукту, а не пасивне використання його за да-

ною дизайнерською схемою; участь дизайнерської діяльності в розробці сценаріїв образу 
життя людини, тощо.

Нові вимоги до продуктів у декоративно-прикладному мистецтві полягають в 
тому, що вони повинні бути суттєво-привабливими, благотворно впливати на психіку 
людини, викликати позитивні емоції, надавати можливості творчо діяти.

Проектування одягу у декоративно-прикладному мистецтві полягають в тому, що 
ставить не приватні завдання, які вирішуються за короткий відрізок часу, а загальні проб-
ле-ми і намагається їх вирішити. Ці проблеми можуть бути не в площині модних тенден-
цій, а стосуватися життєдіяльності людини в суспільстві.

Завдання у проектуванні одягу це – розробляти нові напрямки, за якими буде роз-
вива-тися мода.

Передбачаючи розвиток дизайну одягу XXI ст., можна вивести наступні завдання 
га-лузі:

- трансформація простої форми в складну; 
- розробка безрозмірного одягу; створення незшитого одягу;
- створення одягу на основі простого крою; 
- розвиток тенденції зшиття та взаємопроникнення різних видів асортименту;
- створення одягу простими засобами;
- створення одягу засобами комп’ютерного проектування, в тому числі Marvelous 

Designer;
- трансформація одягу для створення комфортності;
- пошук нових тканин, матеріалів, фактур, малюнків;
- розробка нових технологічних прийомів.
Таким чином, проектування одягу засобами Marvelous Designer  намагається ви-

рішити проблеми створення нових форм одягу, комфортності одягу, гармонійного злиття 
людини з навколишнім середовищем.

Використовуючи такі методи проектування як комп’ютерні, комбінаторні, модуль-
ні, реконструкції тощо, є новими шляхами розвитку одягу у майбутньому.
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11.1. Побудова рапортних композицій одягової декоративної тканини за-
собами комп’ютерного проектування та моделювання одягу засобами Marvelous 
Designer.
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Курсовий проект виконала студентка ІІ курсу 
Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ, 

кафедри декоративно-прикладного мистецтва. 
Відділ «Художній текстиль» Богак Галина. 

Керівник доцент Вах І. С.
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Курсовий проект виконала студентка ІІ курсу 
Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ, 

кафедри декоративно-прикладного мистецтва. 
Відділ «Художній текстиль» Наталія Каштанова. 

Керівник доцент Вах І. С.
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Курсовий проект виконала студентка ІІ курсу
Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ,

кафедри декоративно-прикладного мистецтва.
Відділ «Художній текстиль» Христина Орлик.

Керівник доцент Вах І. С.
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11.2. Проектування та побудова декоративних тканин жіночих аксесуарів 
(шаль).
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Курсовий проект виконала студентка ІІІ курсу
Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ,

кафедри декоративно-прикладного мистецтва.
Відділ «Художній текстиль» Хавець Ірина.

Керівник доцент Вах І. С.
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Курсовий проект виконала студентка ІІІ курсу
Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ,

кафедри декоративно-прикладного мистецтва.
Відділ «Художній текстиль» Фіцак Ганна.

Керівник доцент Вах І. С.
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Курсовий проект виконала студентка ІІІ курсу

Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ,
кафедри декоративно-прикладного мистецтва.
Відділ «Художній текстиль» Проняєва Юлія.

Керівник доцент Вах І. С.
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Курсовий проект виконала студентка ІІІ курсу
Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ,

кафедри декоративно-прикладного мистецтва.
Відділ «Художній текстиль» Копит Ольга.

Керівник доцент Вах І. С.
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Курсовий проект виконала студентка ІІІ курсу
Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ,

кафедри декоративно-прикладного мистецтва.
Відділ «Художній текстиль» Колєснікова Наталія.

Керівник доцент Вах І. С.
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11.2. Проектування та побудова декоративних тканин жіночого поясного одягу (за-
паска).

Моделювання поясного одягу засобами 3D графіки

Курсовий проект виконала студентка ІІІ курсу
Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ,

кафедри декоративно-прикладного мистецтва.
Відділ «Художній текстиль» Пилюк Анастасія.

Керівник доцент Вах І. С.
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Моделювання поясного одягу засобами 3D графіки

Курсовий проект виконала студентка ІІІ курсу
Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ,

кафедри декоративно-прикладного мистецтва.
Відділ «Художній текстиль» Проняєва Юлія.

Керівник доцент Вах І. С.
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Моделювання поясного одягу засобами 3D графіки

Курсовий проект виконала студентка ІІІ курсу
Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ,

кафедри декоративно-прикладного мистецтва.
Відділ «Художній текстиль» Хавець Ірина

Керівник доцент Вах І. С.
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Курсовий проект виконала студентка ІІІ курсу
Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ,

кафедри декоративно-прикладного мистецтва.
Відділ «Художній текстиль» Копит Ольга.

Керівник доцент Вах І. С.
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СЛОВНИК ТЕРМІНІВ

3-D (Three-dimensional – тривимірний, просторовий, об’ємний, стереоскопічний). 
Префікс, що характеризує продукти, призначені для обробки й трансформації тривимір-
них (об’ємних) об’єктів та їхніх моделей. Див. тривимірна графіка, тривимірні зображен-
ня, тривимірні [3D] текстури.  

3D graphics (тривимірна графіка) (див. тривимірна графіка, тривимірні зображення). 
3D Marvelous Designer. Розробник «CLO Virtual Fashion» – є програмний про-

дукт, що є програмним комплексом моделювання, візуалізації та анімації тривимірних 
об’єктів, розроблений для ОС Windows. Пакет містить потужні засоби математичної під-
тримки не тільки операцій створення тривимірних моделей об’єктів, але й їх анімації.

3-Points Curve – викривлення за трьома точкам.
Activate Snapping – активувати прив’язку.
Animation – анімація.
Avatar Size – розміри Аватара.
Avatar Size Editor – редагувати розмір Аватара.
Avatar Style Window – вікно стилів Аватара.
Avatar Window – вікно Аватара.
Avatar Window Toolbar – вікно панелі інструментів Автар.
Back – ззаду.
BMP (bit map) (див. bit-map). Формат графічного зображення, використовуваний 

в операційній системі Windows. Файли із графічними зображеннями, що зберігаються в 
такому форматі, мають розширення .bmp.  

Bottom – знизу. 
Circumference Measure Tool – інструмент виміру окружності.
Clothes Simulation Thickness – товщина тканини для симуляції.
CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, blacK – блакитний, пурпурний, жовтий, чорний, 

[формат CMYK]). Стандартна чотирифарбова модель і колірна гама для друку кольоро-
вих зображень, що використовується у видавничих системах з метою більш чіткого пере-
давання кольорів, на відміну від палітри RGB. 

Convert to hole – конвертувати в отвір.
Create Circle – створити коло.
Create Dart – створити виточки.
Create Rectangle – створити прямокутник.
Delete Point – видалити крапку.
Draping – драпірування.
Draping tool – інструменти драпірування. 
Edit Curve Point – редагування точок кривих.
Edit Pattern – редагування викрійки.
Environment – оточення.
Fabric – тканина.
Freeform Curve – викривлення вільної форми.
Front –спереду.
Gizmo – місце координат.
Layer Pattern Cloning – клонування шару деталі.
Left – ліворуч.
Length Measure Tool – інструмент виміру довжини.
Main Menu – основне меню.
MD – Marvelous Designer.
Object Browser – браузер перегляду об›єктів.
Open Garment File – відкрити файл одягу.
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Pattern Design tool  – інструменти створення деталей.
Pattern Window – вікно деталей.
Play Motion – відтворює або зупиняє рух аватара.
PNG (Portable Network Graphics – портабельна мережна графіка.
Property Editor – редактор властивостей.
Right – праворуч.
Save Garment File – зберегти файл одягу 
Save/Open – зберегти/відкрити.
Selected Line – виділена лінія.
Sewing Tool – інструменти швів.
Show Grid – показати сітку.
Show Line Length – показати довжину ліній.
Show Pattern Name – показати ім’я деталі.
Show/Hide – показати/приховати.
Stepping Distance – довжина кроку.
Top – зверху.
Transform - трансформація.
Uniform Split – рівномірний розподіл.
View – вигляд.
Zoom Extends All – розширити, щоб вмістилося все
Zoom to Selected – наблизити виділене.
Аватар – 3D манекен.
Видалити Крапку – (Delete Point). 
Відблиски – це відображення джерел світла, які висвітлюють поверхню. 
Вікно Аватара – це 3D простір для імітації поведінки драпірування тканини або 

створення анімації. 
Вікно деталей – 2D простір, для малювання деталей, визначення ліній швів і ре-

дагування текстури. 
Деталь одягу – це будь-яка одинична плоска складова частина одягу. 
Дифузна інтенсивності – це інтенсивність відбитого розсіяного світла від по-

верхні одягу. 
Дифузний колір – це колір, який об›єкт приймає, коли освітлення спрямоване 

денним світлом або штучним джерелом світла, який дозволяє краще бачити об›єкт.
Довжина еластичність відрізка – довжину сегмента, до якого виставляється зна-

чення еластичності. Якщо коефіцієнт еластичності виставлений 100%, довжина сегмента 
впливає на нього силою еластичності дорівнює довжині сегмента. Іншими словами, дов-
жина збірки дорівнює довжині лінії, на якій ця збірка робиться.

Додавання гумки –  дозволяє зробити збірку до будь-якої лінії за допомогою 
опції еластичності. Це схоже з ефектом гумки в реальному одязі. Це також допомагає 
фіксувати одяг, стягуючи його навколо Аватара.

Заморожування Pattern (Заморожування деталі) – дозволяє іншим деталям вза-
ємодіяти з замороженими деталями. Деталі не можуть пройти або проникнути крізь за-
морожену деталь під час симуляції. Цей інструмент корисний для драпірування багато-
шарового одягу. 

Зсув (Offset) – налаштування зміщення деталі щодо розподілу обмежуваного 
об’єму. Кривизна деталі буде змінюватися відповідно. 

Інсталяція (встановлення) програмного забезпечення — процес встановлення про-
грамного забезпечення на комп’ютер кінцевого користувача. Виконується особливою програ-
мою (пакетним менеджером), присутнім в операційній системі (наприклад в Microsoft Windows), 
або ж тим, що вже входить до складу самого програмного забезпечення засобом встановлення. 

Інструмент «Булавка»  – використовується для фіксації приколеної точки на міс-
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ці. Цей інструмент корисний, коли потрібно завернути комір або закінчити драпіровку. 
Створена шпилька в порожньому просторі може бути прикріплена до рухомих або ста-
тичним тілам Аватара. Таким чином прикріплена до тіла Аватара булавка переміщується 
разом з Аватаром. Колір булавки відображається по-різному в різних станах шпильки. 

Інтенсивність навколишнього середовища – це інтенсивність відбитого світла, 
що випромінюється довкіллям звідусіль, і немає конкретного напрямку.

Інтерфейс  – (від англ. Interface — поверхня розділу, перегородка) сукупність за-
собів, методів і правил взаємодії (управління, контролю і т. д.) між елементами системи. 

Коефіцієнт еластичності – коефіцієнт від загальної довжини обраної лінії до дов-
жини збірки. 

Колір блиску – це колір відблиску на блискучій поверхні. 
Колір насичення – це колір об›єкта в затіненій частині. Цей колір показує відбите 

світло від освітлення, а не від спрямованого джерела світла. 
Ліцензійна угода (licensing agreement) – це угоди про передачу ліцензіаром лі-

цензіату прав на промислове і комерційне використання у певних межах винаходів, «ноу-
хау», товарних знаків тощо на обумовлений термін за певну винагороду.

Меню (Menu) - елемент інтерфейсу користувача, що дозволяє вибрати одну з де-
кількох перерахованих опцій програми. У сучасних операційних системах меню є най-
важливішим елементом графічного інтерфейсу користувача. 

Меш – поверхня аватара у вигляді сітки.
Монохромна поверхня (Monochrome Surface) – показує Аватара без текстур, 

тільки з тінями. 
Надсічка – це мітка, яка використовується для точного вирівнювання однієї дета-

лі до іншої, позначаючи, як деталі зшиваються між собою.
Напрямок (Direction) – налаштування напрямку деталі уздовж розподілу обме-

жуваного об’єму. 
 Непрозорість тканини – параметр регулює прозорість одягу (тканина). Якщо ви 

встановите значення непрозорих «0», одяг стане повністю прозорим. 
Перевертання деталей. Інструмент «Перевернути горизонтально» обертає де-

таль на 180 градусів вздовж осі Y, а інструмент «Перевернути вертикально» обертає де-
таль на 180 градусів вздовж осі X. Ви також можете перевернути деталь, зберігаючи її 
вигин, скориставшись «перевертання деталі по горизонталі» або «перевертання деталі по 
вертикалі », це пункти меню, які знаходяться у спливаючому меню (клік правою кнопкою 
миші по виділеній деталі). Але ці пункти меню недоступні, якщо ви розташовували дета-
лі навколо Аватара без використання точок розміщення. 

Перевертання деталі по вертикалі (Vertical Reverse) – перевертає деталь по 
вертикалі. Ви можете виконати цю операцію, вибравши її у спливаючому меню у вікні 
Аватара (клік правою кнопкою миші по деталі у вікні аватара). 

Перевертання деталі по горизонталі (Horizontal Reverse) – перевертає деталь 
по горизонталі. Ви можете виконати цю операцію, вибравши її у спливаючому меню у 
вікні Аватара (клік правою кнопкою миші по деталі у вікні Аватара). 

Перегрупування деталей – інструмент перегрупування всіх деталей використо-
вується для того, щоб повернути деталям стан і положення навколо Аватара, в якому 
вони перебували перед драпіруванням. Інструмент перегрупування виділених деталей 
використовується для перегрупування тільки виділених деталей. 

Полігональна сітка – деталі й одяг в MD складаються з трикутної полігональної 
сітки. Топологія полігональної сітки різна і визначається зовнішнім контуром і внутріш-
німи лініями деталі. Ви можете побачити топологію сітки, скориставшись інструментом 
«Показати полігональну сітку (Show Mesh)».

Прив’язка – це інструмент, який дозволяє вирівнювати вершини внутрішніх лі-
ній уздовж ліній деталі, коли ви малюєте внутрішні лінії. 
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Рattern Arranged – організація одягу.                    
Растровий рисунок (raster picture). Рисунок, що розглядається як матриця точок, 

з кожною з яких можна працювати окремо. Растрові рисунки утворюються в результаті 
сканування та фотографування

Розміщення (Fitting) – використовується для розміщення розподілу обмежувано-
го об’єму навколо іншого аватара або у разі зміни пози.

Розподіл обмежуючого об’єму (Arrangement BV) – інструмент для показу роз-
поділу обмежуючого об’єму. 

Сегмент – відрізок, частина чого-небудь.
Симуляція. Деталі драпіруються на тілі Аватара за допомогою натискання кно-

пки симуляції. Коли кнопка симуляції натиснута, деталі падають на підлогу або повиса-
ють на тілі Аватара. Якщо деталі були зшиті, то з›єднання деталей по лінії шва робиться 
разом з драпіруванням. 

Синхронізація – є першим кроком для драпірування деталей у вікні Аватара. Всі 
зміни, включаючи лінії швів, накладення текстури, щільність сітки, виконані у вікні де-
талей, відображаються у вікні Аватара, завдяки синхронізації. 

Сітка (Mesh) – показує Аватара, як конструкцію з дротяної сітки.
Скидання положення деталей – після драпірування деталей інструмент заван-

тажування розташування деталей по замовчуванню використовується для повернення 
налаштувань. Розташування деталей за замовчуванням, таким чином всі деталі стають 
плоскими і розташовуються пліч-о-пліч уздовж осі X. 

Спливаюче меню – це меню, пов’язане з певним об’єктом (ярликом, Робочим 
столом, елементом Головного меню тощо). Воно викликається правою кнопкою миші і 
містить список дій, які користувач може зробити з даним об’єктом.

Створення зовнішнього кола – Create Internal Circle.
Створити внутрішній полігон/лінію – Create Internal Polygon/Line. 
Створити внутрішню прямокутну форму – Create Internal Rectangle. 
Стиснення деталі – стиснення деталі по горизонталі або вертикалі, використову-

ючи меню стиску в редакторові властивостей без зміни розмірів самої деталі. За замовчу-
ванням, значення дорівнює «1», це означає, що стиснення на деталі немає.

Сцена (Scene) – є основним, швидким і найбільш простим інструментом для по-
шуку або виділення об›єкта. Цей інструмент дозволяє швидко переглянути список всіх 
об›єктів та їх структуру. 

Тexture Design tool – інструменти створення текстури.
Текстурований стиль (Textured Style) – показує Аватара з накладеними тексту-

рами і тінями.
Тканина (Cloth) – інструмент для показу тканин. Користувачі можуть вибрати, 

додавати, копіювати і скинути тканини.
Точка вибору - це синя крапка, яка показує відповідне місце між 3D одягом і 2D 

деталлю. 
Точки розташування – розміщення деталей навколо Аватара. Точки розташу-

вання: знаходяться в певних областях тіла, таких як бюст, талія, рукав і зап›ясті. Клік по 
точках розташування: позиціонує деталь навколо Аватара автоматично. 

Точки розташування (Arrangement Point) – інструмент для показу точок розта-
шування. 

Установка шару деталі – вказує порядок послідовності драпірування. 
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