
74 wi c ze n ia  pr ak t y c zn e

Rysunek 3.36. Interpolacja gwiazdy w wielok t foremny przy wybraniu
warto ci 0 w polu Wyk adnik

Rysunek 3.37. Po zmianie warto ci w polu Wyk adnik na 1 powsta y odst py
mi dzy poszczególnymi cie kami tworzonymi dla funkcji interpolacji

Rysunek 3.38. Efekt interpolacji przy u yciu warto ci 2 w polu Wyk adnik

W polu Wyk adnik zmie  warto  na �1 (rysunek 3.39).

Rysunek 3.39. Po zmianie warto ci w polu Wyk adnik na ujemn
zag szczeniu uleg y pocz tkowe cie ki

W I C Z E N I E

Tworzenie rysunku kurczaka

W tym wiczeniu spróbujemy po czy  wszystkie zdobyte umiej tno-
ci, aby narysowa  uroczego kurczaczka.

Zaczniemy od korpusu, który powstaje przez narysowanie
elipsy za pomoc  narz dzia Elipsa i wype nienie jej gradientem
liniowym w kolorach br zowym i bia ym (rysunek 3.40).
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Rysunek 3.40.
Tu ów kurczaka
b d  tworzy y dwie
wspó rodkowe
elipsy, z których
pierwsza b dzie
wype niona
biegn cym z góry
na dó  br zowo-
-bia ym gradientem

Zmie  kierunek gradientu, przeci gaj c pocz tkowy punkt
gradientu na wierzcho ek elipsy, a ko cowy punkt gradientu
na doln  kraw d  elipsy.

Utwórz kopi  elipsy, wybieraj c z menu polecenia Edycja/Kopiuj
oraz Edycja/Wklej. Utworzon  w ten sposób elips  wype nij
gradientem w kolorach ó tym i bia ym (rysunek 3.41).

Rysunek 3.41.
Elipsy umieszczone
obok siebie zostan
nast pnie na o one
na siebie w celu
uzyskania
lepszego efektu

Po umieszczeniu ó tej elipsy nad br zow  zaznacz obie elipsy,
korzystaj c z narz dzia Wska nik i przytrzymuj c wci ni ty
klawisz Shift. Wybierz z menu polecenie Obiekt/Wyrównaj
i rozmie . Na panelu Wyrównaj i rozmie  kliknij przycisk
Wyrównaj na osi pionowej (rysunek 3.42).
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Rysunek 3.42.
Panel Wyrównaj
i rozmie  jest
wy wietlany
po wybraniu
polecenia
Wyrównaj
i rozmie
z menu Obiekt

Wewn trz elips narysuj kolejn  elips  wype nion  gradientem
ciemnopomara czowym i jeszcze jedn , mniejsz , umieszczon
wspó osiowo i wype nion  gradientem jasnopomara czowym
(rysunek 3.43).

Rysunek 3.43.
Dwie mniejsze
elipsy zosta y
umieszczone
wewn trz
wi kszych
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Kolejn  elips , która utworzy g ow  kurczaka, umie  w górnej
cz ci rysunku w taki sposób, aby jej górna kraw d  dotyka a
od wewn trz górnej kraw dzi elipsy tworz cej tu ów kurczaka
(rysunek 3.44).

Rysunek 3.44.
Znajduj ca si
w górnej cz ci
tu owia elipsa
stanowi g ow
kurczaka

W tym kroku narysujemy oczy kurczaka, które b d  dla lepszego
efektu ró nej wielko ci. W tym celu narysuj elipsy � jedn
wi ksz  i jedn  mniejsz  � wype nione jednolitym bia ym
kolorem (rysunek 3.45). Umie  je w obr bie elipsy tworz cej
g ow  kurczaka.

Rysunek 3.45.
Wype nione
bia ym kolorem
elipsy ró nej
wielko ci to
oczy kurczaka

Narysuj dwa wype nione czarnym kolorem ko a, które utworz
renice kurczaka, i umie  je na ró nych wysoko ciach

wewn trz oczu (rysunek 3.46).
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Rysunek 3.46.
Umieszczone
na ró nych

wysoko ciach
renice nadaj

g owie kurczaka
zabawny wygl d

Dziób kurczaka powstaje przez narysowanie dwóch trójk tów,
z których jeden jest wype niony jednolitym kolorem, a drugi
� gradientem liniowym (rysunek 3.47).

Rysunek 3.47.
Dziób kurczaka

tworz  dwa trójk ty
narysowane
za pomoc

narz dzia Gwiazda

Pora na nogi kurczaka. Powstaj  one przez narysowanie dwóch
elips umieszczonych jedna na drugiej (rysunek 3.48).

Rysunek 3.48. Ka da z nóg kurczaka to dwie elipsy umieszczone
jedna na drugiej, z których jedna ma wype nienie jednolitym kolorem,

a druga � gradientem liniowym
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Aby narysowa  brwi, skorzystamy z krzywych Béziera. Wybierz
z paska narz dzi narz dzie Pióro i narysuj ró noboczny trójk t
(rysunek 3.49). Nast pnie skopiuj go i wklej, wybieraj c kolejno
polecenia Edycja/Kopiuj i Edycja/Wklej. Druga brew powinna
by  lustrzanym odbiciem pierwszej. Aby uzyska  ten efekt,
wybierz z menu polecenie Obiekt/Odbij poziomo (rysunek 3.49).

Rysunek 3.49.
Umieszczone
nad oczami brwi
powsta y dzi ki
u yciu narz dzia
Pióro

W podobny sposób narysuj w oski na g owie kurczaka, z t  jednak
ró nic , e jeden z boków trójk ta powinien by  lekko wygi ty
(rysunek 3.50).

Rysunek 3.50. W oski na g owie kurczaka to trójk ty narysowane
za pomoc  narz dzia Pióro, których jeden bok jest lekko wygi ty

Narz dzie Pióro pos u y równie  do narysowania skrzyde ek
kurczaka, które zostan  nast pnie wype nione jednolitym
kolorem (rysunek 3.51).

Rysunek 3.51.
Skrzyde ka
kurczaka to ostatni
element jego
anatomii,
który zostaje
dodany do rysunku
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Umie  skrzyde ka po bokach kurczaka. Kurczak jest gotowy
(rysunek 3.52).

Rysunek 3.52.
Rysunek kurczaka
mo esz dalej
modyfikowa
wed ug w asnego
uznania


