
 מאיה- מידול ואנימציה
 

 הסדנא תחולק ל5 שיעורי מידול ו5 שיעורי אנימציה
 

 שיעורי ראשון- היכרות עם תלת מימד
 

 מה כלול בתלת מימד? לאן אפשר להגיע? למה הוא משמש, ומאיזה חומר הוא עשוי. איך הכל התפתח
 נראה דוגמאות לתעשייה תלת מימדית בעולם, מסמולציות, משחקים, סרטים, עיצובים תעשייתיים ואדריכלים

 
 מאיה- היכרות בסיסית עם התוכנה, חלונות, תפריטים, מרחבי עבודה

  התמצאות במרחב וכלים בסיסיים.
 

 מבוא למידול- איך ניגשים? נכיר את המושג פרוקסי, ונראה דוגמאות
 
 

 שיעור 2- פרוקסי
 

 נדגים בניית פרוקסי על פי תכנון מודל קיים, ונתחיל עם כלי המידול.
 

 נדגים גם עם מודלים של חפצים וגם עם מודלים של דמויות
 

 שיעור 3- טופולוגיה
 

 אחרי בניית פרוקסי כתשתית נתקדם למידול הסופי
 

 נלמד כלי מידול מתקדמים יותר וניגע גם בטפולוגיה- מה החשיבות של טפולוגיה נכונה ואיך לתכנן, אם מדובר
 בדמות או בחפץ.

 
 נלמד לשלב נכון כלים שונים כדי להגיע לתוצאה אידאלית ונרחיב את סרגל הכלים

 
 שיעור 4- טופולוגיה הרחבה

 
 בשיעור 4 נמשיך את הדגמת מידול הטופולוגיה הסופית עם כלים אלטרנטיבים- כדיי להיחשף למגוון כולו.

 
 נשתמש בדוגמאות נוספות, נרחיב את השימוש בכלים- מתי לשנות את ההגדרות של הכלי לטובתנו ואיך

 
 שיעור 5- הבאת המודל לסיום

 
 ניגע בכלים אחרונים שלא נגענו, שמעוזרים במיוחד לשלב הפינישים, להביא את המודל למצב של התאמה גבוהה

 כמה שיותר לתכנון והרישום המקורי.
 

 שיעור 6- יסודות האנימציה
 

 כדי להיכנס לעולם האנימציה בתלת מימד נצטרך לעזוב רגע את התוכנה וצלול לאנימציה כמדיום בפני עצמו



 נדבר על אנימציה- מהי בעצם? למה היא הכי דומה? איך לגשת למדיום שאחד מחומרי הגלם שלו הוא זמן
 

 נראה דוגמאות לאנימציה גם קלאסית וגם תלת מימדית.
 

keyframes .כלים בסיסיים לאנימציה- חלוקת ציר זמן לקיפריימים 
.breakdowns (ברייקדאונים) קיפריימים ראשיים וקיפרימים משניים  

 
 רפרנס לאנמציה- הבימוי המקדים לשלב הביצוע

 
 שיעור 7- אנימציה במאיה

 
 נלמד על חלון הtimeline, ועל הכלים הקשורים באנימציה- הגדרות, יצירת קיפריימים ועריכתם

 
 נמשיך עם עקרונות האנימציה- נדגים מעבר מרפרנס לאנימציה- איך מתוכו לקבוע את התזמון והפוזות העיקריות.

 
 נדבר קצת פיזיקיה- האצה והאטה, תנועות נכונות וטבעיות במרחב- כיצד הברייקדאונים משחקים כאן תפקיד

 
 שיעור 8- איפיון דמות בתנועה

 
 נדבר על איך לספר סיפור ואיך לאפיין קאראקטר בסרט על ידי תנועה בלבד. נראה דומאות לכדור- קוביה- תרגילי

 אינטראקציה בין כדור לקוביה- איך לאפיין דמויות פשוטות בתנועה
 

 נמשיך בניתוח הפיזיקלי- המשקל, מתיחה ודחיסה (סקווש אנד סטרץ')
 

  נדבר על ליין אוב אקשן- כלי חזק בעולם של תנועה
 

 שיעור 9- ריג דמות בתלת
 

 נדגים ע"י ריג של דמות אדם איך לגשת לאנימציה של יצור אורגני
 

 נדבר על הביומכניקה של הגוף, שיווי משקל ואנרגיה. נתמקד גם באקטינג ובליין אוב אקשן של הדמות.
 

 נחלק את הגוף לחטיבות שונות- ונדגים ניתוח פוזות מרפרנסים ופיסול הפוזות בתוכנה.
 

 שיעור 10- אנימציית דמות בתלת
 

 נדגים בניית קיפריימים לדמות, בהתחשבות בכל האיברים. נדבר על חשיבות הבימוי והסיפור- אותו האנימציה
 צריכה לשרת

 
 נלמד כלים ליצור אנימציה אורגנית עם נשמה, ולהמנע מהרובוטיות שקל ליפול אליה בתוכנה

 
 ניגע על קצה המזלג בחלון הgraph editor, ונלמד כלים לשליטה באנימציה דרכו, מתי לגשת אליו ואיך הוא

 מסייע.


