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МОРФ  (MORPH) 

Предназначение 

Обектът Морф в ArchiCAD е конструктивен елемент за моделиране на различни 
елементи на сградата, отличаващи се със свободни форми. Образуван е от един или повече 
съставни елементи – ръбове и повърхнини. Чрез възможността за редактиране както на 
всеки от съставните елементи или комбинации от тях, така и на обекта като цяло, се постига 
свободно моделиране на формата за получаване на желания резултат. За тази цел се 
използва специфичен метод на селекция, позволяващ отделен избор на съставните 
елементи.  

Характерна особеност е възможността за превръщане на селекция от стандартни 
конструктивни елементи или библиотечни обекти в Морф, което позволява последващо 
свободно моделиране за постигане на желаната специфична форма.  

Настройки и създаване на Морф 

В диалоговия прозорец за задаване на настройките на Морф (Фиг.1), в панела 
Geometry and Positioning (Геометрия и позициониране) отсъстват числови параметри за 
размери. Те се задават в процеса на изчертаване и могат да бъдат променени при 
редактиране. 

    
Фиг.1. Инструмент Морф и диалогов прозорец Morph Default Settings (Настройки на Морф)  

Настройките в панелите Floor Plan and Section (План и Разрез) и  Model (Модел) не се 
различават от тези при обекта Shell  (Черупка). 

Предвидените геометрични методи позволяват създаването на два основни типа 
Морф: 2D Морф (с правоъгълна и свободна геометрия) и два варианта  3D Морф (Фиг.2). 
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а  б 

Фиг.2. Геометрични методи за изчертаване на Морф (а) и геометрични варианти на 2D Морф (б) 

2D вариантите на Морф се изчертават по същия начин, както 2D линейните обекти, но 
за разлика от тях, се изобразяват не само в план, но и в 3D прозореца (Фиг.3). 

 
Фиг.3. Геометрични варианти на 2D Морф в план и 3D прозореца 

При изчертаване на 2D Морф в 3D прозореца поредните точки, дефиниращи неговата 
геометрия, могат да бъдат посочвани свободно в пространството (геометричен метод Полигон) или в 
равнина с посочена ориентация (геометрични методи Правоъгълник, Завъртян правоъгълник, 
Окръжност/Дъга) (Фиг.4,5).  

При въвеждане на поредните точки, за указване на точка в пространството (само в 3D 
прозореца) може да се използва числово въвеждане на Z-координатата в координатната палитра. 
Палитрата може да бъде отворена чрез клавиша Z.  
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Фиг.4. Чертане на линеен Морф в 3D Прозореца 

     

Фиг.5. Чертане на Морф „Завъртян правоъгълник“ в 3D Прозореца 

Създаване на Морф с геометричния метод Паралелепипед (Box) 

При изчертаване в План, Обектът Морф е паралелепипед със страни успоредни на 
мрежата. Изчертава се правоъгълника на основата, а височината (Extrusion Length) се 
въвежда в появилия се диалогов прозорец  (Фиг.6).  

По подобен начин се създава Морф в Разрез. Изчертава се правоъгълната основа на 
Морфа  в равнината на разреза, а след това в диалогов прозорец се въвежда височината. 
Знак минус за числото на височината сменя посоката на създаване на паралелепипеда. 

При създаване в 3D прозореца, преди изчертаването може за бъде посочена работна 
равнина в пространството, върху която ляга основата на паралелепипеда. Следва задаване 
на височината на паралелепипеда в желаната посока (Фиг.7). На посочения пример, Морфът 
се създава върху посочената повърхнина на наклонената стена. 
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Фиг.6. Чертане на Морф  Паралелепипед (Box) в план и изглед в 3D Прозореца 

  

 а  б 

Фиг.7. Чертане на Морф  Паралелепипед (Box) в 3D Прозореца с посочване на равнина в 
пространството (а) 

Създаване на ротационен Морф (Revolved) 

В План или Разрез се изчертава образуващият профил на обекта Морф, след което се 
задава оста на въртене и ъгъла (Фиг.8). 
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 а б в 
Фиг.8. Чертане на ротационен Морф  в План и Разрез: 
а- изчертаване на ротационния профил; б- посочване на оста и ъгъла; в-резултат в 3D 

При създаване на ротационен Морф в 3D прозореца, първоначално се посочва работната 
равнина, а след това се задават профила, оста и ъгъла на въртене (Фиг.9). 

  
 а б 

Фиг.9. Създаване на ротационен Морф в 3D: 
а- изчертаване на формиращите елементи в посочената равнина, посочена върху повърхнината 
на наклонената стена; б- резултат в 3D 

Създаване на Морф от съществуващи елементи 

Чрез командата от меню Design/Convert Selection to Morph (Превърни селекция в 
Морф) се извършва създаване на Морф/Морфи от съществуващи елементи. След 
приключване на командата, оригиналните елементи се изтриват (Фиг.10).  

При създаване на Морф от библиотечен обект (GDL Object), отделните компоненти на 
обекта се конвертират в самостоятелни Морфи. Така например, съставните елементи на 
Окачена фасадна стена (Curtain Wall) се конвертират в независими Морфи (Фиг.11). При 
включено автоматично групиране (Autogroup) новосъздадените Морфи формират група. 
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 а б  в  

Фиг.10. Превръщане на селекция в Морф: 
а – избор на командата от меню Design (Дизайн); 
б – предупредително съобщение за изтриване на оригиналните обекти; 
в – резултат – създаване на Морфи 

  

Фиг. 11. Превръщане на Окачена фасадна стена (Curtain Wall) в група от обекти Морф (при активен 
режим Autogroup): 

а – избор на командата от меню Design (Дизайн); 
б –резултат – създаване на група от Морфи 



8 

 

С трансформирането на селекция в Морф се създава възможност за свободно 
моделиране на новополучените обекти. 

Редактиране на Морф 

Голямо преимущество на обекта Морф са редицата възможности за съществено 
редактиране на формата, водещи до реализиране на едно по-свободно моделиране. 
Редактирането е възможно на две нива – като цяло и на формиращите го поделементи.  За 
тази цел е предвидена възможност за избор на отделни поделементи – ръбове и 
повърхнини. Редактирането се извършва в 3D прозореца с използване на опциите, включени 
в палитрата за редактиране.   

Избор на целия Морф се извършва с кликване в режим Селекция върху коя да е негова 
част (Фиг.12,а).  

Избор на поделемент – ръб или повърхнина се извършва в режим Селекция при 
активен вариант “Бяла стрелка” на инструмент Стрелка (Arrow Tool – Фиг.13) или при 
натисната комбинация от клавиши Ctrl+Shift, след позициониране на курсора върху желания 
елемент (Фиг.12,б). Този метод на селекция е достъпен само за обекта Морф. 

   
а б 
Фиг.12. Селекция на Морф като цяло (а) или на поделемент (б) 

 

Фиг.13. Режими на селекция – настройки за инструмент Стрелка. Бялата стрелка е за селекция на 
поделемент на Морф 
 

Базови операции при редактиране на Морф 

Обичайната техника за работа с Морф предполага използване на елементарни форми 
при изчертаване (например, паралелепипед), а след това чрез разнообразни варианти на 
графично редактиране (преди всичко в 3D) – постигане на финалната форма. Двете нива на 
редактиране – като цяло или по поделементи, както и възможността за промяна на 
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положението в пространството на равнината на редактиране, позволяват свободно 
моделиране на формата. 

Базови редактиращи операции са: 

- Push-Pull    (Дърпане – Бутане); 
- Bulge (Издутина); 
- Add (Добавяне); 
- Tube (Тръба); 
- Custom Face Settings  (Индивидуални настройки на повърхнина); 
- Edge Type: Hard, Hidden, Soft  (Настройка на ръб: скрит, остър, загладен); 
- Offset Morph Edge/ Offset All Edges  (Успоредно отместване на ръб/всички ръбове); 
- Curve Edge  (Закръгляне на контурен ръб); 
- Move Morph Sub-Element  (Преместване на поделемент); 
- Add Node to Morph  (Добавяне на възел на Морф); 
- Fillet/Chamfer a Morph  (Закръгляне/скосяване); 
- Custom Resolution for Fillet  (Задаване на резолюция за закръгляне) 

Редактиращите команди са достъпни в палитрата за редактиране, с разлики в 
съдържанието  при кликване върху повърхнина или ръб на избрания Морф, както и върху 
индивидуално избрани поделементи (Фиг.14). 

 
а 

 
б 
Фиг.14. Редактиращи команди за Морф в палитрата за редактиране:при отваряне върху: 
а-  повърхнина на Морф; 
б – ръб на Морф 
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Push-Pull   (Дърпане – Бутане) 

След кликване върху повърхнина на избрания Морф и избор на командата Push-Pull 
(Дърпане-Бутане) от появилата се палитра за редктиране, се посочва големината и посоката 
наотместване на съответната страна (Фиг.15). 

   

а б 
Фиг.15. Изпълнение на командата Push‐Pull   (Дърпане – Бутане): а- дърпане навън; б- бутане навътре 
на страна на Морф 

Bulge (Издутина) 

Точката на кликване върху повърхнината на страната при отваряне на палитрата за 
редактиране е и център на кръга, определящ обхвата на издутината (Фиг.16,а). В зависимост 
от посоката се реализира издутина (б) или вдлъбнатина (в). 

 

а б в 

Фиг.16. Изпълнение на командата Bulge (Издутина) 
а- избор на командата от палитрата за редактиране и задаване на обхват на издутина/вдлъбнатина; 
б,в- задаване на посока и големина на издутина/вдлъбнатина 
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Add  (Добавяне) 

Чрез командата  Add  (Добавяне) се осъществява редактиране на избрания Морф с 
добавяне на нов, изчертан върху него, който става част от съществуващия (Фиг.17).   

     

а б в 
Фиг.17. Редактиране на Морф чрез командата Add (Добавяне): 
а- изчертаване на новия елемент върху повърхнината на избрания Морф при активна команда Add 
(Добавяне) и геометричен метод Box; б- задаване на височината и посоката на развитие на 
добавяния елемент; в- краен резултат 

В посочения по-горе пример е използван геометричен метод Box (Кутия). 

Командата Add (Добавяне) може да се използва в съчетания с командата Push/Pull за 
създаване на изпъкналост или вдлъбнатина с желана конфигурация (Фиг.18).  

   
а б в 
Фиг.18. Създаване на вдлъбнатина в Морф с желана форма: 
а- добавяне към  Морф чрез командата Add (Добавяне) (в случая при активен геометричен метод 
Полигон); б- използване на командата  Push/Pull  (Дърпане/Бутане ), приложена върху повърхнината 
на затворения полигон; в- краен резултат 

Tube  (Тръба) 
Командата Tube  (Тръба) позволява екструдиране на страна на Морф подобно на тръба, 

с възможност за свободно указване на направления и дължини в различни равнини в 
пространството (Фиг.19). 
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а б 
Фиг.19. Редактиране на Морф чрез командата Tube (Тръба): 
а- избор на командата от палитрата за редактиране и посочване на началния вектор на екструдиране; 
б-посочване на последователните праволинейни и дъговидни вектори – краен резултат 

 Custom Face Settings (Индивидуални настройки на повърхнина) 

Командата позволява промяна на материала и текстурата на избрана страна или страни 
на Морфа. Промяната е приложима както при селекция на целия Морф върху посочената 
страна или при селекция на поделемент – страна (Фиг.20).  

     
а б 
Фиг.20. Промяна на материала на страна на Морф: 
а- избор на командата от палитрата и включване на бутона за избор на материал; 
б- резултат след промяната 

Промяната може да бъде приложена за конкретната страна (Clicked Face), за страните с 
със същия материал (All Similar Faces) или за всички страни (All Faces). 

При избора на начина на „обличане“ с текстурата са възможни два варианта:  
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- Box (Кутия) – текстурата се проектира върху Морфа от 6-те страни на кутията (куба на 
Фиг.21). По подразбиране проектната нула е пункта на ориентация на текстурата. 
Промяна в ориентацията на текстурата се извършва с командите от меню Design/ 
Align 3D Texture (Дизайн/Подравни 3D текстура) - Set Origin (Задай начало) и Set 
Direction (Задай посока), а връщане в подразбиращите се настройки – с командата 
Reset от същото меню. 

- Planar (Равнинно) – върху конкретната страна на Морф. С командите от меню Design/ 
Align 3D Texture (Дизайн/Подравни 3D текстура), при използване на опциите за 
преместване или завъртане от палитрата за редактиране се постига промяна на 
ориентацията на текстурата (Фиг.22). 

 
Фиг.21. Принцип на „обличане” с текстура по метода Box (Кутия) 

   

Фиг.22. Изпълнение на командата от меню Design/ Align 3D Texture/ Set Direction  
(Дизайн/Подравни 3D текстура/Задай посока) върху избран поделемент – страна на Морф 

Редактиране на поделементите на Морф 

За редактиране на поделементите на Морф е предвидена поредица от команди, 
достъпни в палитрата за редактиране.  
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Offset Morph Edge/ Offset All Edges  (Успоредно отместване на ръб/всички ръбове) 

Командата Offset Morph Edge (Успоредно отместване на ръб) се активира от палитрата 
за редактиране, отворена върху съответния ръб на Морфа. Следва задаване на желаното 
успоредно отместване на ръба (Фиг.23). Чрез командата Editing Plane (Равнина на 
редактиране) (Фиг.23,а) от контекстното меню може да бъде посочена друга равнина в 
пространството, в която да бъде извършено успоредното преместване на избрания ръб  
(Фиг.23,б,в). 

  
а б в 

Фиг.23. Извършване на успоредното преместване на ръб в указана равнина в пространството: 
а -  избор на командата Offset Morph Edge (Успоредно отместване на ръб) и опцията за посочване на 
равнина на редактиране (Editing Plane) от контекстното меню; 
б – задаване на равнината за редактиране; 
в – указване на вектора на успоредно преместване на избрания ръб в равнината на редактиране  

При прилагане на командата Offset All Edges (Успоредно отместване на всички ръбове), 
зададеното успоредно отместване се прилага за всичките ръбове на указаната страна на 
Морфа (Фиг.24).  

 
Фиг.24. Успоредно отместване на всички ръбове: а,б – избор на командата и избор на вариант 

на посоката; в – краен резултат 

Чрез командата Editing Plane (Равнина на редактиране) от контекстното меню може да 
бъде посочена друга равнина в пространството, в която да бъде извършено успоредното 
преместване (Фиг.25). 
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 а б 
Фиг.25. Промяна на равнината на редактиране от подразбиращата се вертикална в хоризонтална (а) и 
резултат от успоредното отместване в новата равнина (б) 

Curve Edge (Закръгляне на ръб) 

   
Фиг.26. Изпълнение на командата Curve Edge (Закръгляне на ръб) при различна посока на 
закръглянето  

При изпълнение на закръглянето е възможно указване на друга равнина на 
редактиране с командата Editing Plane (Равнина на редактиране) от контекстното меню 
(Фиг.27). 

  
Фиг.27. Изпълнение на командата Curve Edge (Закръгляне на ръб) при избор на различна  равнина 
на редактиране  
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Move Morph Sub-Element (Преместване на поделемент) 

Преместването се извършва при селекция на поделемент с командата Move (Премести) 
от палитрата за редактиране (Фиг.28,29). 

   

  

Фиг.28. Преместване на поделемент (страна) на Морф: 
а – селекция на страна на Морфа; 
б – избор на командата Move (Премести) от палитрата за редактиране и посочване на вектора на 
преместване в равнината за редактиране 

  

Фиг.29. Преместване на поделемент (ръб) на Морф: 
а – селекция на ръба на Морфа; 
б – избор на командата Move (Премести) от палитрата за редактиране и посочване на вектора на 
преместване в равнината за редактиране 

В хода на изпълнение на командата може да бъде указана друга редактираща равнина, 
в която да се извърши преместването (Фиг.30). 
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а  б 

  
в  г 

Фиг.30. Преместване на поделемент (ръб) на Морф с въвеждане на нова равнина на редактиране: 
а – селекция на ръба, избор на командата и опцията за промяна на равнината на редактиране от 
контекстното меню; 
б – въвеждане на новата равнина на редактиране; 
в - посочване на вектора на преместване в равнината за редактиране; 
г – трансформация на обекта Морф след приключване на командата 

Add Node to Morph (Добавяне на възел на Морф) 

Командата Add Node to Morph (Добавяне на възел на Морф) е достъпна в палитрата за 
редактиране при кликване върху избран поделемент - ръб на Морф, както и при селекция на 
целия Морф при отваряне на палитрата върху съответния ръб (Фиг.31). В резултат, вместо 
избрания ръб се получават два нови, включващи новия възел (нов връх). 
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Фиг.31. Изпълнение на командата Add Node to Morph (Добавяне на възел на Морф): 
а – избор на командата от палитрата за редактиране (Pet palette); 
б – посочване на мястото на новия възел в равнината на редактиране; 
в – краен резултат 

Fillet/Chamfer a Morph (Закръгляне/скосяване); 

Командата Fillet/Chamfer a Morph (Закръгляне/скосяване) може да се изпълни в два 
варианта: Закръгляне/Скосяване на ъгъл или Закръгляне/Скосяване на ръб на Морф. 

Командата за Закръгляне/Скосяване на ъгъл  е достъпна в палитрата за редактиране 
при кликване върху връх на избрания Морф (Фиг.32,33). 

  
Фиг.32. Изпълнение на командата Fillet a Morph (Закръгляне): 
а -   Избор на командата и задаване на радиус и резолюция на закръглянето (Custom resolution); б – 
Резултат от изпълнението на командата 

   
Фиг.33. Изпълнение на командата Chamfer a Morph (Скосяване) 
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При включване на опцията Apply on all Corners (Приложи за всички върхове), 
закръглянето или скосяването се извършва за всички върхове на Морфа (Фиг.34). 

  
Фиг.34. Прилагане на командата върху всички върхове на Морфа 

Командата за Закръгляне/Скосяване на ръб е достъпна в палитрата за редактиране при 
кликване върху ръб на избрания Морф (Фиг.35,36) или при избран поделемент - ръб. 

    

а б в 
Фиг.35. Изпълнение на командата Fillet a Morph (Закръгляне) за ръб: 
а -   Избор на командата и задаване на радиус и резолюция на закръглянето (Custom resolution); б – 
Резултат от изпълнението на командата; в – при включена опция Apply to all Edges (Приложи върху 
всички ръбове) 

   
а б в 

Фиг.36. Изпълнение на командата Fillet a Morph (Закръгляне) за ръб: 
а -  Избор на командата и задаване на радиус и резолюция на закръглянето (Custom resolution); б – 
Резултат от изпълнението на командата; в – при включена опция Apply to all Edges (Приложи върху 
всички ръбове) 
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Освен базовите редактиращи команди, съществува група команди за трансформиране 
на Морф, достъпни в меню Design/Modify Morph (Дизайн/Промени Морф) (Фиг.37).  

 
Фиг.37. Команди за трансформиране на Морф - меню Design/Modify Morf (Дизайн/Промени Морф)  

Smooth & Merge Faces (Заобли & Обедини страни) 

Командата позволява трансформирането на Морф в обект със заоблени страни и 
ръбове. При това, от значение е типа на Морфа – плътен (Solid) или съставен от повърхнини 
(Non Solid).  

В посочения по-долу пример (Фиг.38), показания Морф е получен чрез превръщане на 
3D мрежа (Mesh) в Морф (команда Convert Selection to Morph) от типа Non Solid (съставен от 
повърхнини).  

   
а б в 
Фиг.38. Изпълнение на командата Smooth & Merge Faces (Заобли & Обедини страни): 
а – избор на командата; б – избор на вариант на изпълнение; в – краен резултат 

При Морф, съставен от повърхнини (Non Solid) са възможни варианти на изпълнение на 
трансформацията: със заобляне на границите (Smooth Boundaries) и със запазване на 
границите (Preserve Boundaries) (Фиг.39).  
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а б 

  
в г 

Фиг.39. Изпълнение на командата Smooth & Merge Faces (Заобли & Обедини страни) за Non 
Solid Morph (Морф от повърхнини) при избор на опцията  със запазване на границите (Preserve 
Boundaries) (а,б) и със заобляне на границите  (Smooth Boundaries) (в,г): 

При Морф, представляващ плътен обект (Solid), трансформацията обхваща целия обект (Фиг40). 

   
Фиг.40. Трансформация Smooth & Merge Faces (Заобли & Обедини страни) за плътен Морф (Solid) 
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Curve & Merge Edges (Заобли & Обедини ръбове) 
Командата позволява трансформирането на Морф в обект със заоблени ръбове.  

   
Фиг.41. Трансформация на Морф с командата Curve & Merge Edges (Заобли & Обедини ръбове) 

Cover with Faces (Покрий с повърхнини) 
С тази команда се покрива  с повърхнини съществуващ Морф. Типичен пример е възможността 

за трансформиране в Морф с повърхнини на такъв, образуван от затворен полигон  - линеен Морф, 
чиито страни лежат в различни равнини в пространството (Фиг.42). 

а    б    

в    г     
Фиг.42. Изпълнение на командата Cover with Faces (Покрий с повърхнини), Design/Modify 

Morph (Дизайн/Промени Морф):  а – избор на командата; б – избор на вариант на изпълнение; в – 
резултат при опция Sharp Edges (Остри ръбове); г - резултат при опция Smooth Edges (Заоблени 
ръбове) 
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Modify Segmentation (Промени сегментиране) 

Командата позволява промяна на резолюцията на представяне на повърхнини на 
Морф – с управляема степен на сегментиране (Фиг.43). 

  
а б 

   
в г 

Фиг. 43. Изпълнение на командата Modify Segmentation (Промени сегментиране): 
а,б – избор на командата и на опцията Fewer Segments (по-малко сегменти); 
в – резултат от намаляване на сегментите и избор на опцията More Segments/Double Segments 

(Повече сегменти/Двойно); г – резултат от двойното увеличаване броя на сегментите 
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Hidden Line Geometry (Скрити линии на геометрия) 

С командата се изобразяват скритите линии на геометрията на Морф, визуализирайки 
геометричния строеж на обекта с триъгълни плоскости (Фиг.44). 

   
Фиг.44. Команда за визуализиране на скритите линии на геометричния строеж 

Визуализирането на скритите линии дава възможност за редактиране на всеки възел и 
ръб (изобразен с пунктирани линии) на съставните триъгълни плоскости. 

С командата Modify Segmentation (Промени сегментиране) при визуализирани скрити 
линии може да се види промяната на количеството на сегментите (Фиг.45). 

     
Фиг.45. Двукратно увеличение на броя на образуващите сегменти 

Булеви операции с Морф 

Възможностите за свободно моделиране с помощта на обекта Морф се допълват с 
използването на Булеви операции – Обединение (Union), Изваждане (Subtract) и Пресичане 
(Intersect) на обекти Морф. Трите команди са достъпни от меню Design/Modify Morph 
(Дизайн/Промени Морф). 

За разлика от булевите операциите с други елементи (Design/Solid Element 
Operations…), тези с Морф не са асоциативни, т.е. финалният резултат е постоянен. 

Обединяване на обекти Морф (Union) се извършва за селекция от обекти Морф 
(Фиг.46). Резултатът е единен Морф, съставен от обединените обекти. 
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а  б  

   
в  г 
Фиг.46. Обединение на селекция от обекти Морф в единен Морф: 
а – изходни елементи; б – избор на командата Union (Обедини); б ,г – резултат от обединението 

Изваждане на Обекти Морф (Subtract) се извършва при следната последователност от 
действия (Фиг.47): 

а   б    

в  г   
Фиг.47. Изпълнение на командата Изваждане (Subtract): а – изходни обекти Морф; б - избор на 
командата при предварителна селекция на обектите за изваждане; в – посочване на Морф, от който 
се изважда; г – резултат от командата 
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Пресичане на обекти Морф (Intersect) се извършва с избор на командата при 
предварителна селекция на участващите обекти Морф. Резултатът е общият обем на 
обектите (Фиг.48). 

         
а б в 
Фиг.48. Пресичане на Морф (Intersect): a – изходни обекти Морф; б – избор на командата; в – 

краен резултат – общата част от двата обекта 

Box Stretch (Разтегляне на кутия) 
Чрез тази команда от палитрата за редактиране се осъществява разтегляне на Морф 

чрез кутията, в която той се вписва (Фиг.49). След избор на командата се визуализира 
габаритния паралелепипед (кутия).   

   
а  б  
Фиг.49 Избор на командата Stretch Box (Разтегли кутия) от палитрата за редактиране (а) и избор 

на опция от палитрата за редактиране (б) 
Палитрата за редактиране с опциите за разтегляне се появява при кликване с мишката 

върху ръб, възел или страна на избрания обект (Фиг.49,б). Тя предлага изпълнение на три 
варианта на редактиране (Фиг.50): Разтегляне (Stretch), Разтегляне от центъра (Stretch from 
center) и Накланяне (Scew). 

 
Фиг.50. Съдържание на палитрата с опциите за разтегляне 
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При разтегляне (Stretch) са налице няколко възможности за развитие на разтеглянето в 
зависимост от мястото на кликване с мишката: върху възел, ръб или страна (Фиг.51). 

  
а  б в 
Фиг.51. Изпълнение на Stretch (Разтегляне) при кликване върху: а – възел (Node); б – страна (Face), в – 
ръб (Edge) 

Разтегляне от центъра (Stretch from center) позволява разтегляне на габаритната кутия, 
респективно на избрания Морф, симетрично спрямо центъра (Фиг.52). 

  
 а б в  
Фиг.52. Изпълнение на разтегляне от центъра при кликване върху: а – възел (Node); б – страна (Face),    
в – ръб (Edge) 

Накланяне (Skew) позволява разтегляне на габаритната кутия чрез преместване на 
възел, ръб или страна в пространството, при което се получава деформация на избрания 
Морф (Фиг.53). 

  
 а б в  
Фиг.53. Изпълнение на накланяне (Skew) при кликване върху: а – възел (Node); б – страна (Face),    в – 
ръб (Edge) 
 
  
 

 
 


	- Box (Кутия) – текстурата се проектира върху Морфа от 6-те страни на кутията (куба на Фиг.21). По подразбиране проектната нула е пункта на ориентация на текстурата. Промяна в ориентацията на текстурата се извършва с командите от меню Design/ Align 3D...
	- Planar (Равнинно) – върху конкретната страна на Морф. С командите от меню Design/ Align 3D Texture (Дизайн/Подравни 3D текстура), при използване на опциите за преместване или завъртане от палитрата за редактиране се постига промяна на ориентацията н...

