
 אלון רובין שם המורה:
 31915 מספר הקורס:

 מד מידול ואנימציה בתלת מ שם הקורס:
 3D modeling and animation שם הקורס באנגלית:

 שיעור ותרגיל  אופן הוראה:
 3 ת:שעות שבועיו
 2.5 נקודות זכות:
 ללא דרישות קדם:

  
 תיאור הקורס: 

 4Dסינמה  -אנימציה ומידול בתלת ממדהקורס בסיסי בהכרות עם תוכנת 
 

  מטרת הקורס:
מאפיינים גרפיים כגון: דגש על תוך  מדבניית סצנה בתלת מומידול, בסיס ומיומנות ב עקרונות הקניית

מאפשרים פיתוח והרחבת  Unityו  After effectעם  שילוב ואנימציה, חזותית סגנוןקומפוזיציה שפה 
 .יכולות המעצב

 
 

  :הנושאים שילמדו בקורס
 

  שלל שיטות עבודה, בדגש על ניהול פרויקט בצורה מקצועית ומסודרת.בקורס ילמדו 
 

  4 הייחודית של סינמה העיצוב בתנועהעבודה עם מערכתD (Mograph.) 

 

  תהליך עבודה: הכרות עם תוכנתCinema 4D,מחקר שפה ויזואלית , 

 

 מד, קומפוזיציה ואנימציה.פיתוח קונספט ויזואלי בתלת מ 
 

  ניהול פרויקטD3  פיתוח איכויות גימור וסגנון ייחודיתוך . 

 
 

  מטלות:
 נוכחות והשתתפות פעילה

 הכנת תרגילים במסגרת כיתתית.
  מד.בתלת ממונפש  GIFהגשה של   –מטלה סופית 

 
  

 התוכנות הנלמדות בקורס:

Cinema 4D 

 תוכנת משנה:

After effect 

  –פירוט מפגשים 

 הצגת יכולות התוכנה והדגמה כללית. : סביבת העבודה: ניווט והכרת הממשק,1מפגש 

 הפקת דימוי.: יכולות בסיס: מידול, חומרים, תאורה 2מפגש 

 : קומפוזיציה: יצירת קומפוזיציה ראשונית .3מפגש 

 Subdivision Surface, Extrude, Bevel, Split, Cloners: מידול מתקדם: 4מפגש 

 . Timeline, Mograph, Deformersאנימציה מתקדמים:  בכלי: אנימציה: ושימוש 5מפגש 



 Ambient Occlusion, Shadow רינדורההעמקה בתאורה ויכולות  :הדימוי הסופייצור : 6מפגש 

Catcher . 

 .Effectors-ו Cloner-, התמקדות בMograph: אנימציה: המשך עבודה עם 7מפגש 

 .UV: חומרים מתקדמים : שימוש בטקסטורות מטיריאלס הכרה עם 8מפגש 

לאנימציה, יצוא אלמנטים לאפטר  Splines-שימוש ב ,(keyframes) פריים מפתח : אנימציה:9מפגש 

 אפקטס.

 אנימטיבי. GIF, עומק שדה ויצירת GIר מתקדמות: ונדי: הגדרות ר10מפגש 

 .והכנה להגשה: סיכום: שאלות ותשובות, סקירת כלים נוספים בתוכנה, 11שיעור 

 סקירת הגשות פרויקט גמר.: ביקורת עבודות: 12שיעור 

 

 : מרכיבי הציון באחוזים

 70%תרגילים שבועיים 

 30%תרגיל סוף קורס 

 נוכחות: חובה

 

 בבליוגרפיה:

Cinema 4D, Third Edition: The Artist's Project Sourcebook 3rd Edition by Kent McQuilkin 

MAXON Cinema 4D R20: Modeling Essentials by Pradeep Mamgain 

MAXON Cinema 4D R20: A Detailed Guide to XPresso by Pradeep Mamgain 

 

 

 

 אתרי אינטרנט:

https://greyscalegorilla.com 

https://dribbble.com/search?q=3d+gif 

https://www.pinterest.com/motinovo/3d-enviorment/ 

https://www.youtube.com/watch?v=3fYwzHYQ5Y4 

https://www.youtube.com/watch?v=LAteZwppBdk 

https://www.youtube.com/watch?v=1XtuBCt5hAU 

https://greyscalegorilla.com/tutorials/#all
https://dribbble.com/search?q=3d+gif
https://www.pinterest.com/motinovo/3d-enviorment/
https://www.youtube.com/watch?v=3fYwzHYQ5Y4
https://www.youtube.com/watch?v=LAteZwppBdk
https://www.youtube.com/watch?v=1XtuBCt5hAU


skills-3d-your-up-to-projects-47-tutorials-4d-to/cinema-https://www.creativebloq.com/how 

 

https://www.creativebloq.com/how-to/cinema-4d-tutorials-47-projects-to-up-your-3d-skills
https://www.creativebloq.com/how-to/cinema-4d-tutorials-47-projects-to-up-your-3d-skills

