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КІРІСПЕ
3Ds Max 2018-де тиімді жұмыс істеу үшін модельдеу, материалдарды
баптау, жарық көздерін қою және соңында визуализация жасау туралы
қарастырылған.
Қарапайымнан күрделіге өту арқылы тек техникалық
дағдыларды игеріп қана қоймай, не жасап жатқаныңызды және не үшін
керек екеніңізді нақты түсініп, саналы түрде әрекет етуді үйренесіз.
Барлық негізгі ақпарат — сплайн және көпбұрышты модельдеу,
материалдар, сканерлеу, камералар, жарықтар сонымен қатар қазіргі
рендерлік қозғалтқыштар туралы — жаңа интерфейсте ұсынылған.
Жаңадан бастаған қолданушылар үшін жаңартылған бағдарламаны оңай
меңгере алады. Оқу құралында ыңғайлы заманауи материалдары бар,
камералар және экспозициялармен жұмыс істеудің кеңейтілген
мүмкіндіктері туралы қарастырылған.
3D-графиканы құру кезеңдері
Жұмысты бастау үшін 3D графикасын құрудың барлық процесін
жалпы түрде көрсету керек. 3ds Max бағдарламасында жұмыс істеу
нәтижесінде үш өлшемді (яғни үш координатпен сипатталған)
геометриялық объектілердің белгілі бір жиынтығынан тұратын сахналар
жасалады. Жеңілдетілген түрде бұл координаттарды ұзындығы, ені және
биіктігі деп атауға болады. Кез-келген сахна стандартты алгоритм
бойынша қалыптасады, төрт негізгі кезеңді бөлуге болады (1-сурет).

1-сурет. 3D - графиканы құру кезеңдері
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Статикалық үш өлшемді сахнаны аяқтаудың соңғы нәтижесі «сурет» - графикалық кескін файлы болып табылады. Динамикалық
сахнада «кадрлар» жиынтығын немесе анимацияның кезектілігін талап
етеді, мұнда әр кадр сахна объекттердің өзгеруін көрсетеді. Бейнелеу
нәтижелерін қағазға, пленкаға, матаға, бейне дискіге, флэш-дискке немесе
ықшам дискіге және т. б. беруге болады.
1-кезең. Модельдеу (геометрия құру)
Модельдеу - бұл Max ортасының негізгі командалары мен құралдары
туралы маңызды дағдылар мен білімді қажет ететін жұмыстың негізгі
кезеңдерінің бірі. Бұл кітапта көп бөлігі модельдеуге арналған. Кітапта
талдайтын бірнеше модельдеу әдістері бар.
Қарапайым модельдеуге объекттердің деформациясы және бірігуі, ал
күрделіге сплайн және көпбұрышты модельдеу, сонымен қатар
симулциялау жатады (2-сурет). Қарапайым әдістер примитивті (куб немесе
доп сияқты геометриялық пішінді) алып, оны модификаторлардың
көмегімен деформациялау керек немесе бір объектідегі тесікті басқа
объектінің пішінімен кесіледі, мысалы, қабырғаға терезе ойығын салу.
Модельдеудің күрделі әдістері - объектінің көлемін салуға немесе
мүсіндеуге тура келеді. Кітаптың тақырыптары мен практикалық
жұмыстары қарапайым әдістерден күрделіге дейін орналасқан, сондықтан
мен оны дәйекті түрде оқуды ұсынамын.

2-сурет. Модельдеу әдістері
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2-кезең. Материалдарды тағайындау
Алынған «суреттің» шынайылығы көбінесе пайдаланылатын
материалдарға және оларда қолданылатын текстуралық карталарға —
ағаштың, тастың, су бетінің және тағы басқа құрылымына еліктейтін
суреттерге байланысты.
Кітаптың сәйкес тарауларында материалдарды құру әдістерін,
объектідегі құрылымды текстураның проекциялау (яғни орналастыру)
нұсқалары талданады.
3-кезең. Камера және жарық көздерін орнату
Бұл кезеңде физикалық камераны және жарық көздерін орнату
болып табылады. Негізгі және қосалқы жарықтандырудың жарықтығы мен
реңі, көлеңкелердің тереңдігі мен айқындылығы, HDRI картасын таңдау
және басқа да көптеген параметрлер визуализацияны баптау үшін
орнатылады. Түсірілім камералары экспозицияны, перспективаны, көру
бұрышын және бұрылысты басқарады. Сонымен қатар, бақылаушының
орналасу нүктесінің биіктігі «қатысу эффектісі» деп аталады —
«құстардың ұшуы» немесе адамның өсуі, ол бірден көрерменге «көңілкүй» орнатады.
Айта кету керек, бірнеше рендерлік қозғалтқыштары бар, яғни
визуалдау олардың әрқайсысының өзіндік жарық көздері, көлеңке түрлері
және камералары бар.
4-кезең. Визуалдау
Визуалдау-бұл алынған «суреттің» сапасын, жасалған кадрлардың
мөлшері мен түрін, сондай-ақ арнайы эффектілерді (камера
линзаларындағы жарқыл, шағылысу және жарқыл, от, бұлыңғыр
айқындық, тұман, көлемді жарық және т.б.) қосудан тұратын соңғы кезең.
Әр кадрды есептеу процесі сахнаның күрделілігіне, қолданылатын
материалдарға және есептеу жүргізілетін компьютерге тікелей
байланысты.
Кез-келген жоба үшін «қолжазбалық» визуалдау параметрлері бар,
егер нәтижені тез көрсетіп көргіңіз келсе, суреттің сапасы жақсы болған
кезде «таза» визуалдау бар, бірақ көрсетілім болғанша күту керек.
Соңғы суретті шынайы ету үшін 3D графикасын құрудың барлық
кезеңдерін пысықтау керек: егжей-тегжейлі модель жасау, оған нақты
материал тағайындау, жарық қою және ракурс таңдау, дұрыс рендер
параметрлерін орнату керек. Барлық қарастырылған кезеңдер осы кітапта
талқыланады.

9

1-ТАРАУ
НЕГІЗГІ ЖҰМЫСТАР
Бағдарлама интерфейсі
3ds Max 2018-мен қалай жұмыс істеу керектігін білу үшін
Autodesk.com сайтынан дистрибутивті жүктеп алуға болады. Бағдарламаны
орнатқаннан кейін, бағдарламаны бірінші рет іске қосқан кезде екі таңдау
ұсынылады: классикалық немесе дизайн. Айырмашылығы мынада: Design
қалыпты жағдайда фотометриялық шамдар және ART рендерлерін
қолдануға арналған алдын-ала орнатылған, ал Classic — стандартты көздер
және Scanline рендерінен тұрады. Бұл кітапта Classic — нұсқасы бойынша
жазылған. Жаңа жоба құру үшін, ең алдымен 3ds Max интерфейсімен
танысуыңыз керек. Жалпы бағдарлама терезесі 1 суретте көрсетілген.
Негізгі мәзір
Негізгі мәзір - бұл қолданбалы функциялардың барлық
командаларының тізімі көрсетілген құралдар тақтасының үстіндегі жолы.
Әрі қарай, мәзірдің әр пункті туралы анықтамалық ақпарат беріледі, оны
тез көруге болады және қажет болған жағдайда оралуға болады.
File (Файл) мәзірі үш өлшемді көріністер мен әртүрлі типтегі
файлдарды ашуға, сақтауға, импорттауға және экспорттауға, файлдардың
қасиеттерін өңдеуге, жүктелген үш өлшемді көріністің жиынтық
ақпаратын көруге, сондай-ақ 3ds Max интерфейсінің параметрлерін
баптауға және орнатуға мүмкіндік береді.
Edit мәзірі (Түзету) әрекеттерді болдырмау және қайталау
командаларына (Ctrl+Z және Ctrl+Y), ерекшелеу, көшіру, жою және объект
қасиеттерін баптау, сонымен қатар көріністердің ағымдағы күйін түзету
және қалпына келтіру командаларын орындауға мүмкіндік береді.
Tools мәзірі (Құралдар) объекттерді түрлендірудің, туралаудың,
массивтер құрудың әртүрлі нұсқаларын қолдануға мүмкіндік береді. Scene
Explorer (сахнаны шолу), layer Explorer (қабаттарды шолу) және Light
Lister (жарықберушілер тізімі) диалог терезелеріне қоңырау шалуды
қамтамасыз етеді, сонымен қатар пайдалы қызметтік бағдарламаларды
(утилиталарды) іске қосуға арналған бірқатар командаларды қамтиды.
Group мәзірі объектілердің ұйымдастырылған жинақтарын құруға,
өңдеуге және жоюға мүмкіндік береді.
Views мәзірі (көріністер) объектіні көрсетудің соның ішінде көмекші
координаталық торларды көрсету, іске қосу және туралау, көрініс
текшесін, түрлендіру осьтерін, көрініс терезесіндегі фонды көрсету,
визуалды стильдерді таңдау, сонымен қатар проекция терезелеріндегі
көріністі басқару командаларын болдырмау және қайталау барлық
аспектілерін басқаруды қамтамасыз етеді (Shift+Z және Shift+Y).
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Сурет 1.1 - Интерфейс сызбасы
Create мәзірі стандартты және жетілдірілген примитивтерге,
архитектуралық және композициялық объекттерге, бөлшектер жүйелеріне,
Безье торларына, NURBS объектілеріне, нүктелік бұлттарға, динамикалық
объектіге, Proxy объектілеріне, пішін күрделі пішіндер, шамдар,
камералар, қосымша объектілер (Helpers), көлемдік деформациялар және
объектілік жүйелерді 3ds Max-те көптеген объекттерді құру құралдарына
қол жеткізуге мүмкіндік береді.
Modifiers
(модификаторлар)
мәзірінде
объектілерді
деформациялауға, объектілер торларының бөліктерін бөлуге, әртүрлі
типтегі объектінің пішінін өңдеуге, объектілердің бетіне материалдардың
құрылымын жобалау процесін басқаруға, торлы қабықтардың қаңқалық
деформациясына және басқа да көптеген мәселелерді шешуге арналған
3ds Max модификаторларының арнайы құралдарын іске қосу командалары
бар.
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Animation (Анимация) мәзірі арнайы объекттердің немесе
иерархиялық тізбектерге қосылған басқа объектілердің анимациясын
басқару алгоритмдерін таңдауға, анимацияланатын объектілерге олардың
анимациясын басқаруға мүмкіндік беретін контроллерлер мен
шектегіштерді тағайындауға, сондай-ақ кез-келген 3ds Max объектілерін
кез-келген параметрлерін алгоритмдік түрде байланыстыруға мүмкіндік
береді.
Graph Editors (Қисық график редакторы) мәзірінде объекттердің
анимация параметрлерін орнатуға арналған Track View диалогтық
терезесінің екі түрін-Curve Editor (қисық Редактор) және Dope Sheet (кілт
диаграммасы) терезелерін, сондай - ақ сахнаның жеке объектілерінің
иерархиялық байланыстарын бір - бірімен көруге қызмет ететін Schematic
View (құрылымды қарау) диалогтық терезесін басқару командасын және
Particle View (бөлшектерді қарау) терезесін шақыру командасын қамтиды.
Rendering (Визуализация) мәзірі тұрақты суреттер мен анимация
түрінде көріністерді визуализациялау командаларына қол жеткізуге және
қоршаған орта мен экспозиция параметрлерін таңдауға мүмкіндік береді.
Civil View (Civil-ұсыну) мәзірі 3Ds Max және Civil топтамалары
арасында жобалық деректерді берудің жеңілдетілген тәсілін қамтамасыз
етеді.
Customize (Баптау) мәзірінде 3ds Max интерфейсінің сипаттамаларын
баптау, сақтау және жүктеу, бағдарламаның негізгі параметрлерін, өлшем
бірліктерін, координат торын және байланыстыруды, сонымен қатар
проекция терезелері мен файл қалталарына жолдарды конфигурациялау
командалары бар.
Scripting (Бағдарламалау) мәзірінде сценарийлерді құруға, күйін
келтіруге және орындауға арналған командаларды қамтиды. 3ds Max
тілінде кіріктірілген MAXScript-те жасалған және үш өлшемді көріністерді
автоматты түрде құруға, анимациялауға және визуализациялауға арналған
бағдарламалар, сонымен қатар осындай сценарийлердің ерекше түрі макростар (macro scripts), олар 3ds Max құралдар тақтасындағы
батырмалардың көрінісі мен функционалдығын сипаттауға арналған.
Content (Контент) мәзірі - 3D модельдер дүкені мен көмекші
материалдар сайтына кіруге мүмкіндік береді.
Help (Анықтама) мәзірі 3ds Max анықтамалық жүйесіне қол
жеткізуге мүмкіндік береді.
Құрал-саймандар тақтасы
3ds Max бағдарламасын орындатқан кезде ең алдымен экранда
мынадай құралдар тақтасы көрінеді: Command Panel (Командалық тақта),
Main Toolbar (Құрал саймандар тақтасы), Ribbon (Полимодельдеу
құралдары), Scene Explorer (Сахна шолушысы).
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Барлық панельдердің аталған тізімін көру үшін негізгі құралдар
тақтасындағы бос орынға тінтуірдің оң жақ түймесімен шертуарқылы
жүзеге асырылады. Ашылған тізімде экранда көрінетін панельдер жалауша
белгісімен белгіленеді. 3ds Max-та 14 құрал саймандар тақтасы бар:
Command Panel (Командалық тақта), Main Toolbar (Құрал саймандар
тақтасы), Axis Constraints (Осьтік шектеулер), Layers (Қабаттар), State Sets
(Сахна жағдайы), Extras (Қосымша), Render Shortcuts (Нұсқалар
параметрлерін рендерингі), Snaps (Байланыстыру), Animation Layers
(Анимация қабаттары), Containers (Контейнерлер), MassFX Toolbar
(MassFX құралдары), Ribbon (Полимодельдеу құралдары), Viewport Layout
Tabs (Көріністің орналасуы) и Brush Presets (Кистілерді баптау).
3ds Max жұмыс аймағында панельдерді жылжытуға болады. Оны
істеу үшін панельдің басындағы сұр тік жолаққа барып және тінтуірдің сол
жақ батырмасын басып тұрып, панельді жылжытуға болады.
Командалық тақталардың қалташасы
3ds Max-та командалық тақталардың алты қалташасы бар,олардың
әрқайсысы сурет таңбаша түрінде көрсетілген (1.1-сурет).
Суретте таңбашаны басу арқылы кез келген қалташаны көруге
болады:
➢ Create (Құру);
➢ Modify (Өзгерту);
➢ Hierarchy (Иерархия);
➢ Motion (Қозғалыс);
➢ Display (Көрсету);
➢ Utilities (Қосымша қызметтер).
Проекциялық терезелер
3ds Max экранында іске қосу кезінде перспективалық көріністің бір
терезесі ашылуы мүмкін, ал жалпақ проекциялардың терезелерін көру
үшін Alt+W пернелерін басу керек. Жұмыс түрін ыңғайлы жасау үшін төрт
терезеден тұратын
көрініс ашылады: Тор (Жоғарыдан көру түрі),
Front (Алдынан көру түрі) и Left (Сол жағынан көру түрі), Perspective
(Перспективалық түрі). Экрандағы барлық проекциялық терезелердің тек
біреуі белсенді болып табылады, яғни сол белсенді терезеде 3ds Max
командалары мен құралдарын қолдануға болады. Белсенді терезенің
жақтауы сары түске боялған болады. Белсенді емес терезелер көріністі
бақылау үшін ғана қызмет етеді. Проекциялық терезені белсенді терезе
жасау үшін қажет терезенің кез келген нүктесіне тінтуірдің сол жақ
батырмасын басу арқылы іске қосуға болады.
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Проекциялық терезелерді басқару құралдары
Осы панельдің батырмаларымен толығырақ танысу үшін төмендегі
суретте көрсетілген (1.2 сурет). Барлық батырмалар сандармен және
олардың атаулары мен функциялары көрсетілген.

Сурет 1.2 - Проекциялық терезелерді басқару құралдары
➢ Zoom (Масштабтау) - бір терезеде масштабты өзгертуге
мүмкіндік береді.
➢ Zoom All (Барлық терезелерді үлкейту) - Zoom сияқты жұмыс
істейді, бірақ барлық терезелерде бірден көрсетеді.
➢ Zoom Extents (Сахна толығымен) - таңдалған терезеде барлық
сцена көрінетін оңтайлы қарау масштабын таңдауға мүмкіндік береді.
➢ Zoom Extents All (Барлық проекциядағы сахна көрінісі) барлық терезелерде оңтайлы көру масштабын бірден таңдауға мүмкіндік
береді.
➢ Field of View (Көру өрісі) - проекция терезесінде көрінетін
сцена аймағының өлшемдерін өзгерту арқылы перспективадағы көру
бұрышының өзгеруін қамтамасыз етеді.
➢ Pan (Қол) - кескінді проекцияда жылжытуға арналған
(тінтуірдің ортаңғы батырмасын қолдана отырып).
➢ Arc Rotate (Проекцияның бұрылуы) - терезеде суретті қажетті
бұрышта бұруға мүмкіндік береді.
➢ Min / Max Toggle (Проекцияны бүкіл экранға кеңейту) белсенді проекция терезесін орналастыруға және бүктеуге қызмет етеді.
Проекция терезесінің жанама мәзірі
Әр проекция терезесінде осы терезені конфигурациялауға арналған
және үш элементтен тұратын арнайы мәзір бар: [ + ], [Perspective] және
[Shaded]. Мәзір командаларына кіру үшін элементтердің біреуінің үстіне
тінтуірдің сол жақ батырмасымен басу керек.
Бірінші пунктте проекция терезесін басқаруға, екіншісінде көріністі
таңдауға (мысалы, Right, Back, Bottom), үшіншісінде көлеңкелеу опциясын
таңдауға арналған командалар (мысалы, тор немесе көлеңкелері бар
шынайы көрініс).
Мұнда проекция терезесінің жанама мәзірінің маңызды командалары
берілген:
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➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Disable View-терезені жаңарту режимін өшіру;
Show Grid-проекция терезесінде торды шығару;
View Cube - түрлік куб үшін кеңістікте бағдарлау;
Cameras -орнатылған болса, көріністі камерадан қосу;
Show Safe Frame-кадр шекарасын көрсету;
Realistic-көлеңкелерді көру терезесінде көрсету;
Shaded -тоналды режим (Көлеңкесіз);
Edged Faces-көпбұрыштардың асты сызылған қырлары;
Facets-көпбұрыштар арасында тегістелмейді;
Wireframe-жақтау режимі;
Bounding Box-габариттік өлшемдер;
Transparency-мөлдірлікті бейнелеудің әртүрлі режимдері;
Configure - кеңейтілген баптау мәзірін шақыру.
Примитивтер

Примитивтерді құру
3ds Max-те бастаудың қарапайым тәсілі - бұл примитивтерді құру.
Примитивтер тізімін негізгі Create мәзірі арқылы немесе Create (Құру)
командалық тақта қалтащасында Geometry (Геометрия) бөлімі төмендегі
суретте көрсетілгендей етіп ашуға болады (1.3 сурет).

Сурет 1.3 - Create командалық тақта қалташасы арқылы
примитивтерді құру
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Барлық примитивтер екі топқа бөлінеді, оларды арнайы ашылған
тізімнен таңдауға болады. Әр топта объекттер атаулар батырмалары
түрінде ұсынылған. Төменде топтар бойынша примитивтердің тізімі
берілген.
Standard Primitives (Стардартты примитивтер):
• Box — параллелепипед;
• Sphere — сфера
• Cylinder — цилиндр;
• Torus — тор, сақина;
• Teapot — чайник;
• TextPlus — көлемді мәтін;
• Cone — конус;
• GeoSphere — сфера, бірдей сегменттерден тұрады;
• Tube — құбыр;
• Pyramid — пирамида;
• Plane —жазықтық.
Extended Primitives (Кеңейтілген примитивтер):
• Hedra — көп қырлы;
• Chamfer Box — тегістелген бұрыштары бар параллелепипед;
• Oil Tank — цистерна;
• Spindle — волчок;
• Gengon — көп қырлы призма;
• Ring Wave — сақиналы толқын;
• Prism — үшқырлы призма;
• Torus Knot — түйін;
• Chamfer Cylinder — тегістелген бұрыштары бар цилиндр;
• Capsule — капсула;
• L-Ext — L-бұрыштық;
• С-Еxt — С-бұрыштық;
• Hose — гофра.
Барлық примитивтер шамамен бірдей түрде жасалады: тізімнен
қажетті примитивті таңдап, Top көрінісін басып, тінтуірдің сол жақ
батырмасын басып тұрып, қажетті өлшемді созып, содан кейін батырманы
жіберу керек. Кейбір жағдайларда қосымша биіктікті, радиусты және тағы
сондай сияқты көрсету қажет болады.
Әр түрлі примитивтер әртүрлі қасиеттерге ие болуы мүмкін.
Мысалы, сфера үшін радиусты, ал параллелепипед үшін — биіктігін,
ұзындығын және енін орнату керек.
Барлық примитивтер сегменттерді орнатуға мүмкіндік береді:
сегменттер неғұрлым көп болса, объектінің беті соғұрлым тегіс болады.
Примитивтердің негізгі параметрлері:
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➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Radius — радиус;
Width — ені;
Lenght — ұзындығы;
Height — биіктігі;
Segments — сегменттер;
Sides — сегменттерге ұқсас жақтардың саны;
Smooth — объект қырларын тегістеу;
Hemisphere — сфераны төменнен жоғары қарай кесу;
Crop/Squash — объектіні кесу кезінде сегменттерді кесу немесе
тығыздау;
Slice On — кесу режимін қосу;
Slice From/Slice To- градустық кесудің басы және соңы;
Base To Pivot — объектінің тірек нүктесі оның негізінде
орналасқан;
Generate Mapping Coordinates — объектіге текстураның
проекциясын құру.
Объектілермен жұмыс

Объектілерді басқару үшін таңдау, жою, жылжыту, бұру және
масштабтау сияқты негізгі операциялар қолданылады. Бұл операциялар
үшін
құралдар
тақтасындағы
арнайы
пиктограммалар
көрсетілген (1.4- сурет).

Сурет 1.4 - Объектілерді таңдауға және түрлендіруге арналған құралдар
Объекттерді ерекшелеу
1 сандағы таңдау сүзгісін білдіреді, онда керекті объектілер
санаттарын таңдай аласыз, мысалы, геометрия, шамдар, пішіндер.
All нұсқасы кез-келген санаттағы объектілерді таңдауға
болатындығын білдіреді.
Ерекшелеу әдістерінің келесі мүмкіндіктері:
➢ Ерекшелеу
—
объектіні
Select
Object
құралымен
шерту (1.4- суреттегі 2 сан);
➢ Ерекшелеуді қосу - Ctrl пернесін басып тұрып, Select Object
құралымен объектіні басу;
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➢ Ерекшелеуді болдырмау- Alt пернесін басып тұрып, Select Object
құралымен объектіні басу;
➢ Объект атауы бойынша таңдау - сцена шолу атауын немесе select
by name құралын басу арқылы таңдау ( 3 сан);
➢ Бірнеше объектілерді ерекшелеу — объектіні таңдау Select Object
құралымен таңдау арқылы жиектерді созу, қажетті объектілерді алу
(5 сан);
➢ Қиылысатын объектілерді таңдау-қиылысу нүктесін басу;
➢ Ерекшелеуді бұғаттау-бос орын пернесін басу. Бұғаттау кезінде
объектіден ерекшелеуді алып тастау немесе басқа объектіні ерекшелеу
мүмкін емес . Бұғаттауды алып тастау үшін бос орын пернесін тағы бір рет
басу керек;
➢ Ерекшелеу аймағын өзгерту - 4сандағы құрал түсіру жиектерінің
пішінін өзгертуге мүмкіндік береді.
Объекттерді жою
Объекттерді жою үшін өшіретін объектімізді ерекшелеп алып, Del
пернесін басу керек. Егер сахнадағы барлық объектілерді жою үшін, File
мәзір ішіндегі Reset командасы арқылы жүзеге орындалады.
Объектілердің орнын ауыстыру
Select & Move құралы (Ерекшелеу және Орын ауыстыру) құрал
саймандар тақтасының алтыншы орында орналасқан (1.4-суреттегі 6 сан).
Құралды таңдаған кезде таңдалған объектінің түрлендіру треногы пайда
болады (X, Y, Z осьтері). Тінтуір меңзерін оське жақындатқанда, ол сары
түспен ерекшеленеді және қозғалыс тек осы ось бойымен жүреді. . Егер
осьтер арасындағы квадрат маркерді тінтуірмен ұстасаңыз, онда объектіні
кез-келген бағытта орнын ауыстыруға болады. 9 санымен белгіленген
Select & Place құралы (Ерекшелеу және Орналастыру) объектіні басқа
объектінің беттеріне қатысты орнын ауыстыруға және бұруға мүмкіндік
береді. Бұл құрал арқылы бір объектіні екінші объектіге қоюға ыңғайлы,
мысалы, шайнекті үстелге қою.
Объектілерді бұру
Select & Rotate құралы (Ерекшелеу және Бұру) құралдар саймандар
тақтасының жетінші орында орналасқан (1.4 суреттегі 7 сан). Құралды іске
қосқан кезде арнайы объектіде орбиталар пайда болады. Айналу осін
таңдап, тінтуірдің сол жақ батырмасын басып тұрып, объектіні бұру керек.
Белсенді ось сары түспен ерекшеленеді.
Объектілерді масштабтау
Инструмент Select & Scale (Ерекшелеу және Масштабтау) құралдар
саймандар тақтасының сегізніші орында орналасқан және біркелкі,
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біркелкі емес масштабтауға арналған (1.4 суреттегі 8 сан). Масштабтау
құралын тек объектінің өлшемдері қол жетімді болмаған кезде немесе
объектілер топтастырылған кезде ғана қолданған жөн. Егер жеке объектіні
кішірейту немесе ұлғайту қажет болса, оны Modify қалташасындағы
параметрлерін өзгерту арқылы жасаған дұрыс (1.5 сурет).

Сурет 1.5 - Modify қалташасында жасалған объектінің
параметрлерін өзгерту
Жүйелік өлшем бірліктері
Жүйелік өлшем бірліктерін баптау үшін негізгі мәзір жолында
Customize - Units Setup командасы арқылы орныдалады. Display Unit Scale
ашылған диалогтық терезесінде Metric қосқышын орнатып, ашылмалы
тізімнен
қажетті
бірліктерді
таңдауға
болады,
мысалы
миллиметр (1.6- сурет).

Сурет 1.6 - Өлшем бірліктерді орнату
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3ds Max ішкі жүйелік бірліктерін орнату үшін System Unit Setup
батырмасын басу керек. Қосымша диалогтік терезесі ашылады, онда
дюймнің орнына миллиметрді жүйелік бірліктер ретінде орнату
керек (1.7- сурет). Respect System Units in Files жолында жалауша белгісі
қосулы болу керек (1.8-сурет).

Сурет 1.7 - Жүйелік бірліктерді орнату

Сурет 1.8 - Жүйелік бірліктерді орнатуда сәйкес келмеуі
Объекттерді туралау және топтастыру
Туралау
Объекттерді
сценаға
дәл орналастыру үшін,
объектінің
координаттарын енгізу үшін сан өрістерін ғана емес, сонымен қатар
туралау жұмысын да қолдануға болады. Бір объектіні екінші объектімен
туралауға болады, сонда бірінші объект қозғалады, ал екіншісі орнында
қалады. Жылжытқыңыз келетін сцена объектісін таңдап, Tools - Align –
Align командасын таңдауға немесе Alt + A комбинациялық пернелерді
басу арқылы орындауға болады. Тінтуір көрсеткіші дереу пішінін
өзгертеді, содан кейін туралауды жүзеге асырылатын объектіні басу керек.

20

Нәтижесінде, Align Select диалог
объектісінің атауымен ашылады (1.9-сурет).

терезесі

атында

сілтеме

Сурет 1.9 - Туралау диалогтік терезесі
Объекттерді туралау кезіндегі әрекеттер тізбегі: Align Position
(Позицияны туралау) бөлімінде туралау қай координаталық осьтер
бойынша орындалатынын көрсету керек. Ағымдағы координаттар жүйесі
қолданылады. Орнын ауыстыру (Current) және анықталған (Target)
объектілердің жалпы нүктелерін көрсету керек, олардың орны көрсетілген
координаттар бойымен тураланатын болады. Ол үшін төрт қосқыштың
біреуін орнату керек:
• Minimum— объектінің габариттік контейнерінің ең жақын шеткі
нүктесі;
• Center— габаритті контейнердің орталығы;
• Pivot Point— габаритті контейнердің тірек нүктесі;
• Maximum— объектінің габариттік контейнерінің шеткі нүктесі.
• Туралауды орындау үшін Apply (Қолдану) батырмасын шерту керек.
Топтастыру
Топтастыру бірнеше объектілерді бір-біріне біріктіруге мүмкіндік
береді.
Топтастырылған
объекттер
біртұтас
объект
ретінде
қарастырылмайды, бірақ жай бірге түрлендіріледі. Объекттерді топтастыру
кезіндегі әрекеттер тізбегі:
Бір уақытта топтастырылуы қажет барлық объекттерді таңдау қажет.
Group мәзірінен Group (Топтастыру) командасын таңдау керек.
Ашылған диалогтік терезеден топтың атын енгізіп, ОК батырмасын
шерту керек.
Осы әрекеттерден кейін барлық объектілер бір жиынтық болып
саналады, оларды бірге жылжытуға, орнын ауыстыруға, масштабтауға
болады. Топтан бір объектіні таңдау және жылжыту үшін топты таңдап,
Group мәзірінен Открыть командасын таңдаймыз. Топты өңдеу үшін
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ашылады. Топтың жеке элементімен жұмыс жасағаннан кейін оны жабу
керек. Ол үшін Group мәзірінде Close командасы бар.
Group мәзірінің командалары:
➢ Ungroup — топты топ топқа бөлу;
➢ Open — өңдеу үшін топты ашу;
➢ Close — өңделгеннен кейін топты жабу;
➢ Attach — объектті топқа қосу;
➢ Detach — объектті топтан ажырату;
➢ Explode — топтаудың барлық деңгейлерін топтастыру.
Объектілерді клондау
Бір немесе бірнеше объекттерді клондау үшін келесі әрекеттер
тізбегін орындау қажет.
Объекттерді ерекшелеу Shift пернесін басып тұрып, объекттерді
Select & Move құралымен жылжытамыз. Ашылған диалогтік терезесінде
қажетті параметрлерді орнату керек (1.10 сурет).

Сурет 1.10 - Клондаудың диалогтік терезесі
Клондау терезесінде қол жетімді параметрлер Clone Options:
➢ Copy (Көшірме жасау) — бұл режим объектінің тәуелсіз көшірмесін
жасайды, бірақ ол компьютердің жадын тұтынады;
➢ Instance (үлгіні жасау) — үлгілер бір-біріне тәуелді, бірақ қосымша
жадты қажет етпейді (трансформациялар мен материалдарға
тәуелділік қолданылмайды);
➢ Бірдей объекттерді жасау кезінде Instance — ті қолдану ыңғайлы бұл компьютерге үлкен сценаны тезірек өңдеуге мүмкіндік береді
және қайталанатын объекттерге өзгерістер енгізу оңайырақ болады;
➢ Reference (еншілес объектіні құру) — бұл жағдайда ата-аналық және
еншілес объектілер алынады, бұл ретте ата-аналық объектінің
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барлық өзгерістері еншілес объектіде көрсетіледі, ал еншілес
объектінің қосымша модификаторлар үшін жеке бөлігі болады;
➢ Number of Copies (Көшірмелер саны) — көшірмелер түпнұсқа мен
бірінші клон арасындағы қашықтыққа сәйкес келетін бір-бірінен тең
қашықтықта сызыққа орналастырылады;
➢ Name (аты) — жаңа объектінің атауы (егер көшірмелер саны
біреуден көп болса, онда атауға көшірменің реттік нөмірі қосылады).
Практикалық жұмыс «Диван»
Жаңа сцена құру керек. Өлшем бірлігі ретінде миллиметрді орнату
қажет. Тор түріне кеңейтілген примитивтер тобынан Chamfer Box
объектісін орнатып, өлешмдері (900, 1400, 250, 20) және сегмент саны
(1, 1, 1, 2) енгізіледі ол диванның негізі болады. Оның бастапқы
координатасы (сандық өрістерде x бойынша 0, Y бойынша 0 мәндерін
енгізіп, ал Z бойынша аяқтар үшін 20 мм орнату қажет). Ары қарай
диванның жастықты жасау керек. Ол үшін Тор түріне Chamfer Box
объектісін орнатып, өлшемдері (600, 700, 150, 30) және (7, 8, 1, 2) сегмент
санын енгізу керек. Әрі қарай деформация жасау үшін сегменттер қажет.
Координаталық өрістерде (-350, -150, 270 )мәндерді орнату керек.Орнын
ауыстыру құралын алып, Shift пернесін басып тұрып, жастықты бір жақ
жанына қарай сүйреп және клондау түрі үшін Instance опциясын таңдау
қажет (сурет 1.11). Ары қарай диванның артқы жағын жасау керек. Тор
түрінде Box объектіні орнатып, өлшемдері (50, 1400, 700) және сегменттер
саны (1, 1, 1) енгізу керек. Оны диванның артқы жағына қою керек.

Сурет 1.11 - Диван жастықтарының дайын түрі
Екі жастықты ерекшелеп алып, айналдыру құралын қосу керек. Shift
пернесін басып тұрып, жастықшаларды Instance режимінде клондау қажет.
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Бұл диванның артына арналған жастықтар болады. Жастықтарды
қиылыспайтындай етіп жылжыту керек (1.12 сурет).

Сурет 1.12 - Диванның жастықтары
Тор түріне Chamfer Box объектісін орнатып, өлшемдері (950, 250,
500, 35) және (1, 1, 1, 2) сегмент санын енгізу керек. Бұл шынтақша
болады. Оны Z осі бойымен 20 мм көтеру қажет. Оны Instance режимінде
қарама-қарсы бағытта клондаймыз (1.13-сурет ).
Диванға аяқтар жасау керек. Ол үшін Тор түрінде Box объектіні
орнатып, өлшемдері (100, 100, 20) және сегменттер саны (1, 1, 1) енгізу
керек. Оны бір шетінен шынтақшаның астына қою керек. Алдымен аяқты
қарама-қарсы жиекке Instance ретінде көшіріп, содан кейін екі аяқты да
таңдап, оларды қарсы шынтақшаға көшіру қажет (1.14-сурет).
Барлық объектілерді топтастырып, топтың атын «Диван» деп
жазылады (1.15-сурет).

Сурет 1.13 - Диванның шынтақшалары
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Сурет 1.14 - Аяқтары бар диван

Сурет 1.15 - Дайын диван
Үш өлшемді сценада сақтау
3ds Max-та үш өлшемді сценаны сақтау үшін Save as арнайы
командасы бар. Басқа қосымшалар сияқты, ол Файл мәзірінде орналасқан.
Осы қоманданы орындағаннан кейін, көріністі сақтайтын дискіні және
буманы таңдау үшін терезе ашылады, сонымен қатар файл атауын беру
керек (1.16-сурет).
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Сурет 1.16 - Сахна файлын сақтау
Бағдарламаның алдыңғы нұсқаларында көріністі сақтау үшін, сақтау
кезінде сақтау терезесінде Save as type ашылмалы тізімінен қажетті
нұсқаны таңдау керек.
Сахнаны бір рет сақтап, сахна файлын атағаннан кейін, ашық файлға
өзгерістерді сақтау үшін File-Save командасын пайдалануға болады.
Осылайша сақталған барлық файлдар max кеңейтілімге ие болады.
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2-ТАРАУ
ҚАРАПАЙЫМ МОДЕЛЬДЕУ
Модификаторларды тағайындау және баптау
Модельдеудің
қарапайым
әдістерінің
бірі-объекттерді
модификаторларды қолдану. Модификатор-бұл объектіге қолдануға
болатын арнайы 3ds Max операциясы. Әр модификатордың атауы бар және
объектіге қосымша қасиеттер береді. Модификаторлармен жұмыс істеудің
ыңғайлылығы ол бір объект бірнеше модификаторларды қолдана алады,
олардың объектіге әсер ету ретін өзгерте алады, сонымен қатар
модификаторларды қайта конфигурациялайды және өшіре алады.
Модификаторлармен жұмыс істеу үшін командалық тақтаның Modify
қалташасында қол жетімді модификаторлар стегі бар (2.1-сурет).

Cурет 2.1 - Модификаторлар стегі
Модификаторлар стегінің элементтері:
Modify қалташасының командалық тақтасы.
Барлық модификаторлардың тізімі бар. Модификаторды таңдалған
объектіге тағайындау үшін тізімді ашып, бір рет басу арқылы қажетті
модификаторды таңдау керек. Іздеуді тезірек жасау үшін модификатордың
атауындағы бірінші әріпті жазып пернені басуға болады. Объектіге
тағайындалған модификаторлардың тізімі (стек) көрінеді. Стек төменнен
жоғары қарай оқылады. Суреттегі стек бойынша Box примитиві құрылады
және оған Bend модификаторы қолданылды деп айтуға болады. Көз
белгішесі модификатордың әрекетін қосу және өшіру дегенді білдіреді.
Ішкі объекттердің деңгейін кеңейту үшін модификатор атауының сол
жағындағы үшбұрыш белгісін бір рет шерту керек. Көптеген
модификаторлардың бірнеше ішкі объектілері бар, мысалы:
• Gizmo (Гизмо) - модификатор жұмыс істейтін габаритті контейнер.
Көрініс терезелерінде бастапқыда объектті қоршап тұрған жақтау
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(әдетте қызғылт сары) ретінде бейнеленген. Gizmo ішкі объектісін
жылжытуға, айналдыруға және масштабтауға болады, сол арқылы
оның объектке әсерін өзгерте алуға болады;
• Center (Центр) - модификатор әрекет ететін нүкте немесе ось. Осьті
жылжытуға болады, осылайша модификатордың объектіге әсерін
өзгертеді.
Pin Stack батырмасы (стекті бекіту) экрандағы стек мәзірін
объектіден таңдауды алып тастауға немесе басқа нысанды бөлектеуге, ол
жоғалып кетпейтіндей етіп түзетуге мүмкіндік береді.
Show end result on/off toggle батырмасы (соңғы нәтижені көрсету),
егер бумада соңғы модификатор таңдалмаса да, объектінің барлық
модификацияларының соңғы нәтижесін көрсетеді.
Make unique (Тәуелсіз ету) батырмасы таңдалған модификаторды
немесе объектінің өзін тәуелсіз көшірме етеді, ол объект немесе
модификатор Instance болған жағдайда ғана белсенді болады.
Remove modifier from the stack алып тастау батырмасы
(Модификаторды жою) таңдалған модификаторды стектен жояды.
Configure Modifier Sets батырмасы (Модификаторлар жиынтығын
баптау) модификаторларды баптаудың кеңейтілген мәзіріне қоңырау шалу
үшін қызмет етеді. Бір объектіге бірнеше модификаторды қолдануға
болады (2.2-сурет).

Сурет 2.2 - Объектіге екі модификатор тағайындау
Объектінің соңғы пішіні модификаторларды қолдану реттілігіне
байланысты. Екі объектіні салыстыру барысында: 2.3 суретте алдымен
Bend (бүктеу) модификаторы, 2.4-суретте Twist (бұралу) модификаторы
қолданылған. Модификаторларды қолдану барысында айырмашылықтар
айқын көрініп тұр.
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Сурет 2.3 - Bend (бүктеу) модификаторы

Сурет 2.4 - Twist (бұралу) модификаторы

Сурет 2.5 - Модификаторларды ауыстыру үшін модификаторлардың
біреуін таңдап, оны қажетті жерге апару керек
Модификаторларды ауыстыру үшін стекке тышқанның сол жақ
батырмасын басып тұрып, оны сүйреп апару керек (2.5-сурет). Жоғарғы
модификаторды төменгі бөліктің астына апару оңай болады, ол пайда
болған көк жолақ тінтуірдің батырмасын басқан кезде модификатордың
қайда ауысатынын көрсетеді.
Объектіге модификатордың жұмысын тоқтату үшін оны түсі сұр
түске айналуы үшін модификатор атауының сол жағындағы шам
белгішесін бір рет басу арқылы өшіру керек. Содан кейін модификатор
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стекте қалады және оның барлық параметрлері сақталады, бірақ ол
объектіні өзгертпейді. Модификаторды қайтадан қосу үшін шамның
белгішесін тағы бір рет шерту керек — ол қайтадан ақ болады.
Стектен модификаторды жою үшін оны таңдап, себеттің суреті бар
Stack-тен қалпына келтіру модулін басу керек (2.1-суретте көрсетілген.
8 саны).
Модификаторларға мысалдар қолдану
Шам
Тор түріне 2.6 суретте көрсетілгендей Box объектіні орнатып
өлшемдері (10, 400, 80) және сегменттер саны (1, 30, 1) орнату керек.
Modify қалташасына барып, объектіге Taper модификаторын орнату керек.
Parameters свитогында кеңейту мәні Amount = 1,0 , ал Taper Axis осінде
Primary X, Effect Z параметрлерін беру керек. Нәтижиесі 2.7-суретте
көрсетілген.

Сурет 2.6 - Вох объектісі

Сурет 2.7 - Вох объектісіне Taper модификаторын қолдану
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Объектіге Bend (Бүктеу) модификаторын қолдану керек. Parameters
свитогында Angle (Бүктеу бұрышы) = 360 және Direction (Айналдыру) =
90, Bend Axis осінде Х таңдап қою керек (2.8 сурет).

Сурет 2.8 - Taper және Bend модификаторларын қолданғаннан кейін Вох
объектісі
Тор түріне Cylinder объектісін орнатып өлшемдері (60, 30) және
сегмент санын (5, 1, 18) беру керек. Оны 2.9-суреттегідей бүктелген Box
объектінің ішіне орнату керек. Бұл фонарь болып болады. Тор түріне
Cylinder объектісін орнатып өлшемдері(1, 40) және сегмент санын
(10, 1, 18) беру керек. Бұл фитиль болады. Оны цилиндрдің ортасына
орналастырылады. Фитилдің ұштарын кеңейту үшін Taper модификаторын
қолданып Amount = 1 мәнін беру керек. Фитилді бүгу үшін Bend
модификаторын қолданып, Angle = 80 және Direction = 80 енгізіп, Bend
Axis осіне Z нұсқасын таңдау керек (2.10 сурет).

Сурет 2.9 - Вох объект ішіндегі Cylinder объектісі
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2.9 суретте шамның сегменттері жетіспейтінін көруге болады, яғни
дөңгелектеу тегіс болмады. Стекте Вох деңгейіне түсіп, 30 сегменттің
орнына 90 орнату керек. 2.10 суретте сегменттер саны көбейтілген дайын
шам көрсетілген.

Сурет 2.10 - Сегменттер саны көбейтілген дайын шам
Диван
Алдыңғы тарауда жасалған диван файлды ашыңыз. Диван
жастықтары шынайы көрінуі үшін оларды аздап деформациялау керек.
Топты ашып, бір жастықты таңдау керек. Оған FFD Box модификаторын
қолданып және Control Points ішкі объектінің деңгейіне өту керек
(сурет 2.11). FFD Parameters свитогында Set Number of Points батырмасын
басып 5, 5, 2 мәнін беру керек (2.12 сурет).
Top түрде тоғыз орталық нүктені таңдап (олар сарыға айналады)
және тінтуірдің оң жақ батырмасымен Left түрге ауысу керек (таңдау
алынып тасталмауы үшін). Alt пернесін басып тұрып, төменгі нүктелерден
таңдау алып тасталынады. Қалған бөлектелген нүктелерді Y осінен жоғары
қарай жылжыту керек (2.13-сурет).

Сурет 2.11 - FFD Box модификаторының ішкі объект деңгейі
32

Сурет 2.12 - FFD Box модификаторындағы бақылау нүктелерінің санын
анықтау

Сурет 2.13 - Модификаторды қолдану нәтижесінде жастықтардың қисаюы
Жастықтың жоғарғы беті дөңес болады. Қалған жастықтарда да
солай болады, өйткені олар Instance ретінде клондалған. Top түрінде
жастықтың төменгі нүктелерін таңдап, оларды Y осінен төмен түсу керек
(сурет 2.14). Файлды «Диван» деп аталатын атаумен сақтау керек
(2.15- сурет).

Сурет 2.14 - Жастықтың жиегін қисайту үшін бақылау нүктелерінің
жылжуы
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Сурет 2.15 - Модификаторларды қолдану нәтижесінде дайын болған диван
Ландшафт
FFD Box модификатор көмегімен ланшафт жасауға болады. Ол үшін
Toр түріне(10000, 10000) өлшемдері бар Plane объектісін орнату керек.
Объектінің ені мен ұзындығына 40 сегмен қосу керек. FFD Box
модификаторы және 2.16 суретте көрсетілген Set Number of Points
батырмасы көмегімен тордың өлшемін (10, 10, 2) мәнін беру керек.
Төбелер мен ойықтар жасау үшін Control Points ішкі объект деңгейіне өтіп,
тордағы нүктелерді жылжыту керек (2.17(а)-сурет). Су қоймасын салу
үшін тағы бір жазықтық жасап, оны сәл төмендету керек (2.17 (б)-сурет ).

Сурет 2.16 - FFD Parameters свитогы, нүктелер санын көрсету

Сурет 2.17(a) - Бақылау нүктелерін ауыстыру арқылы ландшафт құру
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Сурет 2.17(b) - Тоғанмен дайын ландшафт
Негізгі модификаторлар
Модификаторлармен жұмыс істеуді үйрену үшін тәжірибе жасау
керек. 2.18-суретте негізгі модификаторлар туралы тізімделген, ал
2.1- кестеде модификатордың объектіге әсерінің қысқаша сипаттамасы
келтірілген.

Сурет 2.18 - Негізгі модификаторлар
Кесте 2.1 - 3D объектілерге арналған негізгі модификаторлар
Модификатор
1
Bend
Push
Cap
Chamfer
Shell

Команда атауы
2
Иілу
Үрлеу
Қақпақ
Фаска
Қалыңдығы
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1
Noise
Twist
Taper
Slice
Mirror
Wave
Symmetry
Displace
Skew
Melt
Squeeze
FFD Box
Stretch
FFD Cylinder
Spherify
Turbo Smooth

2
Шуыл
Бұралу
Тарылту / Кеңейту
Жазықтықпен кесу
Айна
Толқын
Симметрия
Картаны пайдаланып қысу
Скос
Жайылу (шалшыққа айналу)
Қысу
Еркін деформация (текше түріндегі тор)
Созу
Еркін деформация (цилиндр түріндегі тор)
Сфераға айналу
Бөлу арқылы тегістеу
Boolean операциясы

Қарапайым модельдеудің тағы бір тәсілі- объекттерді біріктіру
немесе жинақтау. Бұл әдіс логикалық (бульдік) операцияларды қамтиды,
олар Boolean командасының көмегімен жүзеге асырылады және екі
объектіні біріктіруді, айырмашылықты және қиылысуды орындай алады.
3ds Max 2017 нұсқасынан бастап Boolean операциясында бірнеше
операндаларды қолдануға болады. Логикалық операцияларды қолдануға
бірнеше шектеулер бар:
➢ Объекттердің жабық беті болуы керек (мысалы, ұшақ немесе
шайнек жұмыс істемейді);
➢ Объекттер қиылысуы керек.
Логикалық операциялар бір объектіден екінші объект түрінде ойық
жасауға мүмкіндік береді.
Қолдану реттілігі:
Бірнеше объект құру керек.
Олардың біреуін таңдау керек (бұл негіз болады).
Boolean командасы таңдалады.
Add Operands батырмасына басу керек.
Кез-келген көрініс терезесіндегі қалған объекттерді кезекпен шерту
керек.
Команданың орындауын аяқтау үшін белсенді көрініс терезесін
тінтуірдің оң жақ батырмасын басу керек.
Қол жетімді логикалық операциялар:
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➢
➢
➢
➢

Union (Біріктіру);
Intersection (Қиылысу);
Subtract (Негізгі операндтан алу);
Merge (Қосу) — операндтар формасын сақтап, біртұтас элементке
айналады;
➢ Attach (Қосылу) — көпбұрышты операнд торлары өзгермейді;
➢ Incert (Қою) — негізгі объектінің көпбұрышты торы кірістірілген
операндтың формасына дейін қиылады, объекттер бірдей формада
әр түрлі элементтер болып қалады.
.
Логикалық операцияларды қолданып мысалдар қарастыру
Кездейсоқ өлшемдегі Box (Параллелепипед) және Sphere (Сфера)
объекттерді құрып және оларды сфера параллелепипедпен қиылысатын
етіп орналастыру керек (2.19 сурет).
Вох объектісін ерешелеу керек.
Командалық тақтасының Create (Құру) қалташасында тізімді ашып, сол
жерде 2.20 суретте көрсетілгендей Compound Objects (Орналасу
объекттері) бөлімшесін таңдау керек.

Сурет 2.19 - Фигуралардың қиылысы
Boolean батырмасын шерту керек (2.21-сурет ).

Сурет 2. 20 - Орналасу объекттерді таңдау
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Сурет 2.21 - Логикалық операцияны орындауға дайындық
Boolean Parameters свитогы ашылған терезеден 2.22-суретте
көрсетілгендей Add Operands батырмасына шерту керек.
Перспективалық көрініс терезесінде шарға шертсеніңіз-ол жоғалады.
Әрекетті аяқтау үшін тінтуірдің оң жақ батырмасымен басу керек.
Операндтарды біріктіру операциясы-Union болады. Мына жағдайда басқа
операцияны таңдау керек. Ол үшін Modify қалташасына өтіп, Operand
Parameters свитогында Subtract режимін таңдау керек (2.24-сурет). Дайын
объект 2.25-суретте көрсетілген.

Сурет 2.22 - Логикалық операциялар үшін екінші операндты таңдау

Сурет 2.23 - Логикалық операцияны орындағаннан кейінгі объект
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Сурет 2.24 - Бульдік операция амалын таңдау

Сурет 2.25 - Логикалық операцияны орындағаннан кейінгі объект
Модификатор стегінде объект Boolean деп аталатынына назар
аударыңыз (2.26-сурет).

Сурет 2.26 - Модификатор стегінде жаңа Boolean объектісі

Сурет 2.27 - Модификатор стегінде таңдалған объект
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Операндтардың біреуінің өлшемін өзгерту үшін осы операндты
Operands бөліміне таңдау керек (2.23-сурет), содан кейін Boolean
объектісінің астындағы модификаторлар жинағында арнайы Sphere объекті
пайда болады (2.27-сурет). Оны шерту арқылы сфера параметрлерінің
свитогын көруге болады (Sphere объекті). Операндалардың бірін жылжыту
немесе бұру үшін ішкі объектілер деңгейіне өту керек. Ол үшін Boolean
сөзінің сол жағындағы үшбұрыш белгішесін шертіп және кеңейтілген
тізімде 2.28 суретте көрсетілгендей Operands тармағын шерту керек. Енді
жылжыту құралын алып, Box объектісін Sphere объектісіне қатысты
жылжыта аласыз. Операндпен әрекеттерді аяқтағаннан кейін ішкі
объекттер деңгейінен шығу керек. Сол сияқты екінші операндта осылай
жасалады.

Сурет 2.28 - Ішкі объектілер деңгейіне өту
ProBoolean операциясы
Объектінің бірнеше ойықтарын жасауға мүмкіндік беретін тағы бір
операция ProBoolean деп аталады.
ProBoolean командасын орындау кезіндегі әрекеттер тізбегі:
Бірнеше объект жасау.
Олардың біреуін таңдау (0 операнд).
Мәзірден Create -Compound - ProBoolean.командасын таңдау.
Start Picking (Ерекшелеуді бастау) батырмасына шерту.
Кез-келген терезеде барлық басқа объекттерді кезекпен шерту.
Белсенді көрініс терезесінде тінтуірдің оң жақ батырмасымен шерту
(әрекетті аяқтау үшін).
ProBoolean операциясын қолданып мысалдар қарастыру
Үйшікті модельдеу керек. Ол үшін Cylinder объектіні құрып және
оны бірнеше рет көшіру керек (бұл бөренелер болады). Содан кейін Box
объектісін орнатып (терезенің ашылуы) оны 2.30 суретте көрсетілгендей
орналастыру керек, содан кейін төменгі бөренелерді таңдап, ProBoolean
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командасын басу керек. Біріктіруді бастамас бұрын бөренелерді біріктіру
үшін Union режимін таңдап, содан кейін Start Picking командасын басып,
барлық бөренелерді біріктіру керек.
Қорыта келе бульдік операция алдында шегеруге терезе ойығы,
Subtraction режимін таңдап және Box объектісін басу керек. Белсенді
терезенің бос орнын тінтуірдің оң жақ батырмасын шерту керек.
Нәтижесінде 2.31-суретте көрсетілген құрама объект болуы керек. Барлық
орындалған операциялар Операндтар тізімінде көрсетілген (2.32-сурет).
ProBoolean командасы үшін қол жетімді логикалық операциялар:
➢ Union (Біріктіру);
➢ Intersection (Қиылысу);
➢ Subtract (Негізгі операндтан алу);
➢ Merge (Қосу) — операндтар формасын сақтап, біртұтас элементке
айналады;
➢ Imprint (Із) — нәтижесінде жоғарғы беті кесіледі, бұл операция
көпбұрышты модельдеу үшін қолданылады;
➢ Соокіе (Кесу) - нәтижесінде объектінің жоғарғы беті кесіледі,
қиылысу аймақтары алынып тасталады және жоғарға беті ашық қалады
(ішкі жағы жоқ).

Сурет 2.30 - ProBoolean командасын орындағанға дейінгі объекттер
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Сурет 2.31 - ProBoolean командасын орындағаннан кейінгі құрама объект
ProBoolean таңдалған операндаларды жойып қана қоймай, олардың
көшірмелерін немесе үлгілерін кейінірек пайдалану үшін алуға мүмкіндік
береді. Мұны Sub-object Operation бөлімінде жасауға болады: экстракция
түрін таңдаңыз (Remove — жою, Copy —көшірмесін алу, Inst — үлгіні алу)
және Extract Selected батырмасын басу керек (2.34 сурет ). Примитивтерді,
модификаторларды және ProBoolean операциясын қолдана отырып, төбесі
мен терезелері бар үйшік салуға болады (2.33 сурет). Барлық объектілерді
топтастырып және "Үйшік"деп аталатын файлда сақтау керек.

Сурет 2.32 - ProBoolean командасын орындау кезінде Операндтар мен
операциялардың тізімі
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Сурет 2.33 - Дайын үйшік, ProBoolean командасының көмегімен салынған

Сурет 2.34 - Операндаларды шығару
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3-ТАРАУ
СӘУЛЕТ ОБЪЕКТІЛЕРІ. СЫРТҚЫ КӨРІНІСТІ ҚҰРУ
Сәулет нысандары және олар төрт категорияда жүреді: AEC Extended
(Қабырғалар, Өсімдіктер, Қоршаулар), Windows (Терезелер), Doors
(Есіктер) және Stairs (Баспалдақтар).
Қабырғалар (Wall)
Сәулет
объектілерінің
алғашқысы
ретінде
қабырғалар
қарастырылады (Wall объект). Мұндай қабырғалардың артықшылығысаңылауларды алдын-ала кесіп алмастан оларға терезелер мен есіктерді
салу мүмкіндігін жасайды. Windows және Doors сәулет объекттер салған
кезде Wall қабырғаларындағы саңылаулар автоматты түрде өтеді. Егер
осындай қабырғаға үй терезесін салуға тырыссаңыз, онда тесік пайда
болмайды. Шектеу-қабырға сияқты қабырғаларда дөңгелек бұрыштар мен
арка саңылауларын жасау мүмкін емес.
Жоспар бойынша қабырға салу
Жаңа файл ашып, 1-тарауда айтылғандай жүйелік бірліктер ретінде
миллиметрді орнату керек. Қабырғалардың қарапайым жоспарын сызу
керек. Create қалташасынан Shapes (Пішіндер) бөліміне өтіп, Rectangle
(Тіктөртбұрыш) таңдау керек (3.1-сурет). Тор түрінде тіктөртбұрыш жасап
және оған Length 10000 mm, Width 13000 mm параметрлерін орнату керек.
Қалған объекттерді салуды және туралауды жеңілдету үшін
тіктөртбұрышты координатаның басында орналастыру керек (жылжыту
құралын алып және координаталық өрістерде 0, 0, 0 орнату керек). Length
4500 mm, Width 8000 mm өлшемдері бар тағы бір тік бұрышты тұрғызып
және оны (0, -7500, 0) координаттарға салу керек. Екінші тіктөртбұрышқа
Edit Spline (Сызықты редакторлеу) модификаторын қолданып және
Segment ішкі объекттердің деңгейін қосып, бірінші тіктөртбұрышқа сәйкес
келетін сегментті таңдап, оны Delete пернесі арқылы жою керек. Ішкі
объекттердің деңгейін өшіру керек. Нәтиже 3.2-суреттегідей сияқты
жоспар болуы керек.
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Сурет 3.1 - Shapes бөлімінен жалпақ пішінді салу

Сурет 3.2 - Болашақ үйдің жоспары, Тор түрінде
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Командалық тақтада Create қалташасындағы Geometry бөліміне
ауысып, тізімді ашып және AEC Extended опциясын таңдау керек. Wall
батырмасын басып, Justification (Туралау) бөлімінде Left қосқышты
орнатып және болашақ қабырғалардың өлшемдерін енгізу керек: ені
300 мм, биіктігі 6000 мм (3.3-сурет). Keyboard entry (Пернетақтадан енгізу)
свитогын ашып, Pick Spline(Сызықты көрсету) батырмасын басып, Тор
түрінде бірінші салынған Rectangle пішінін шерту керек (3.4-сурет).
Жоспар бойынша қалыңдығы мен биіктігі көрсетілген қабырғалар
салынады. Үйдің бұл бөлігін негізгі деп алу керек.
Екінші қабырғалардың биіктігі басқаша болады. Wall батырмасын
қайтадан басып, Justification (Туралау) бөліміне Left қосқышты орнатып
және екінші қабырға өлшемдерін енгізу керек: ені 300 мм, биіктігі
5000 мм. Keyboard Entry (Пернетақтаны енгізу) свитогын ашып, Pick Spline
(Сызықты көрсету) батырмасын басып және екінші пішінді шерту керек.
Салынған қабырғаларды жанама салу деп атау керек.
Егер бастапқыда қабырға өлшемдерін көрсетуді ұмытып кеткен
жағдайда, онда қажетті параметрлерді өзгерту үшін Modify қалташасына
өтіп, Segment ішкі деңгейіне өту керек.
Қажетті қабырғаларды бөлектеу арқылы олардың қалыңдығы мен
биіктігін өзгертуге болады, сонымен қатар басқа командаларды қолдануға
болады:
➢ Break-нүктені қосу арқылы қабырғаны бөліктерге бөлу;
➢ Detach-қабырғаны ажырату;
➢ Divide-тең сегменттерге қабырғаға сыну (Divisions бөлу есебінен
орнатылған);
➢ Insert -жаңа шыңның орналасқан жерін енгізу және нақтылау;
➢ Delete -таңдалған сегментті немесе бірнеше сегменттерді жою;
➢ Refine-қабырға пішінін өзгертпестен тінтуірдің батырмасын шерту
арқылы жасалатын қабырға профилінің нүктесіне жаңа шың салу
керек.
Мысалда фронтон жасалуы керек (шатырдың төбесі үшін берілген
биіктіктегі шығыңқы жерлер). Мұны істеу үшін негізгі қабырғаларды
бөліп, профильдің ішкі деңгейіне ауысу керек. Қысқа қабырғаны бөлектеп
(қабырғаның жоғарғы шеті қызыл болады), биіктігі есептегішке 2000 мм
фронтонның биіктігін енгізіп, 3.5 суретте көрсетілгендей Create Gable
батырмасын басу керек. Содан кейін бірден Delete батырмасын басу керек.
Фронтон қосылады. Егер фронтонның жоғарғы жағындағы крестті таңдап,
Delete батырмасын екінші рет басса, фронтон жойылады.
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Сурет 3.5 - Фронтон құру
Бұл әрекеттерді қарама-қарсы қабырғамен қайталап жасау керек.
Фронтондар габельді шатырдың астына салынған (3.6-сурет).
Фронтондарды жылжыту үшін фронтондардың жоғарғы жағындағы
кішкентай крестті таңдап, оны қабырғаның шетіне қарай оңға қарай
сырғытып, содан кейін оң жақ қабырғамен дәл солай жасау керек
(3.7-сурет). Сегменттер деңгейіне ауысып, оң жақ ұзын қабырғаны бөліп,
оның биіктігін өзгерту керек: 6000 орнына 8000 қою керек (3.8-сурет). Сол
сияқты, биіктігі 1500 мм болатын фронтондар жасау керек. Нәтижесінде
қабырғалар 3.9 суреттегі сияқты көрінуі керек.

Сурет 3.6 - Үйдің негізгі бөлігінің қабырғалары
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Сурет 3.7 - Фронтондар оңға қарай жылжыту

Сурет 3.8 - Биіктігі өзгертілген қабырға
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Сурет 3.9 - Дайын қабырға
Айналдыру құралын алып және Вох-ты X осі бойынша -11 градусқа
бұрып, объектіні «Негізгі шатыр» деп жазу керек . Ұқсас шатыр жасау
үшін: Вох (0, -7750, 5550) координаттар орнына (5500, 9500, 300) мән беру
керек. Оны X осі бойынша 18 градусқа жасау керек. Объект атын «Төбені
жанама салу» ауыстыру керек. Нәтижесі 3.10-суретте көрсетілген.

Сурет 3.10 - Төбесі бар қабырғалар
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Терезелер (Windows)
Терезелерді салу кезінде шатыр кедергі жасамауы үшін
қабырғаларды оқшаулауға болады. Мұны істеу үшін қабырғаларды таңдап,
экранның төменгі жағындағы қызыл шамды Isolate Selection Toggle таңдау
керек. Қабырғалардан басқа барлық объекттер жасырылады. Барлық
объекттерді қайтару қажет болған кезде, экранның төменгі жағындағы
шамды қайтадан басу керек. Терезелер құру үшін командалық тақтада
Create қалташасында Geometry бөлімінде ашылмалы тізімнен Windows
(Терезелер) опциясын таңдау керек. 3ds Max бағдарламасында бірнеше
терезе түрлерін ұсынады. Жоғарыда айтылғандай, бұл терезелер ыңғайлы,
өйткені егер олар дұрыс салынған болса, онда олар өздері қабырғалардағы
терезе саңылауларын "кесіп тастайды". Терезе опциялары 3.1-кестеде
келтірілген.
Кесте 3.1 - Терезе опциялары
Терезе атауы
1
Awning (Көтермелі терезе)

Терезе түрі
2

Fixed (Бос терезе)

Casement (Жармалы терезе)
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1
Pivoted (Ортасында айналатын
терезе)

2

Sliding Жылжымалы терезе)

Терезелерді ендіру
Дәлірек құрылыс үшін байланыстыру режимін қосу керек (S жылдам
пернесі). Тінтуір курсорының не байланыстырылатынын таңдау үшін,
байланыстыру тақтасын шақыру керек (3.11-сурет). Ол үшін кез-келген
ашық панельдің бос орнын тінтуірдің оң жақ батырмасын шертіп және
Snaps позициясының жанындағы жалауша белгісін қою керек. Терезе салу
кезінде қабырғадағы саңылауды кесу үшін, 3.11-суретте көрсетілгендей,
3D-байланыстыру режимін (Edge/Segment) қосу керек.

Сурет 3.11 - Жиектерге байланыстыру режимін қосу
Терезені Ені →Тереңдігі →Биіктігі ретімен салынған. Тор түрінде
терезе салу керек.
Fixed типті бекітілген терезені таңдау керек. Тінтуірдің жүгіргісін
қабырғаның сыртқы бетіне апару керек, сары квадрат сияқты болады-бұл
байланыстыру. Тінтуірдің сол жақ батырмасын басып тұрып, меңзерді
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терезенің еніне сүйреп апарып, тінтуір батырмасын босатып және тінтуір
батырмасын баспай, жүгіргіні қабырғаның ішкі жағына жылжыту керек.
Бір рет шертіп-терезенің тереңдігі жасалады. Терезенің биіктігін
орнатып, тінтуірдің жүгіргісін жоғары қарай жылжытып, биіктігін бір рет
басу арқылы бекіту керек. Құрылыс режимінен шығу үшін тінтуірдің оң
жақ батырмасымен шерту керек.
Modify қалташасына ауысып және терезенің өлшемдерін орнату
керек, мысалы, үйдің негізгі бөлігінің қысқа қабырғасында орналасқан
терезеге өлшемдері 2200 мм, ені 4000 мм, тереңдігі 100 мм мәндер беру
керек.
Құрылған терезе қабырғаның жоғарғы жағында болады. Сондықтан
жылжыту құралын алып, терезенің координаттарын енгізу керек (-6650,
-2000, 600).
Жақтаудың (Frame), әйнектің (Glazing) және ажыратудың (Rails and
Panels) өлшемдерін 3.12 -суреттегі сияқты орнату керек. Фаскаларды жасау
үшін Chamfer Profile жалауша белгісін қосу керек.
Салынған терезені көшіруге болады. Сол терезелерді Instance ретінде
көшірген ыңғайлы, содан кейін бір терезенің параметрлері өзгерген кезде,
қалған терезелерде параметрлер де автоматты түрде өзгереді. Мұны істеу
үшін, жылжыту құралын алып және Shift пернесін басып тұрып, терезені
дұрыс бағытта сүйреу керек, мысалы, жоғары қарай. Екінші қабаттың
терезесін 3600 биіктікте орналастыру (z координатасына орнату керек).
Салынған терезелерді бұрып, оларды басқа қабырғаларға көшіруге болады.
Көшіру кезінде терезелер автоматты түрде ашылады.

Сурет 3.12 - 4 Терезе параметрлері
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Сурет 3.13 - Терезе құрылысы аяқталды
Терезелерді баптау
Fixed мысалын қолдана отырып, терезе параметрлерін толығырақ
қарастырайық (3.12-сурет). Терезелердің басқа түрлерінде ұқсас параметр
бар.Терезе блогының өлшемдері есептегіштерде орнатылады:
➢ Height (Биіктігі);
➢ Width (Ені);
➢ Depth (Тереңдігі).
Frame тобы терезе жақтауының өлшемдерін орнатады:
➢ Horiz. Width (Көлденең сәулелердің ені);
➢ Vert. Width (Тік арқалықтардың ені);
➢ Thickness (Қалыңдығы).
➢ Glazing (Шыны) тобына Thickness (Қалыңдық) әйнегінің
қалыңдығы қойылады.
Rails and Panels (Рельстер мен панельдер) тобында есептегіштер
бар:
➢ Width (Рельстердің ені);
➢ Panels Horiz (Көлденең шыны панельдер саны);
➢ Panels Vert (Тік шыны панельдер саны). Chamfered Profile
жалауша белгісі фаскаларды қосады.
Есіктер (Doors)
3ds Maxта есіктердің үш түрін ұсынады. Олардың барлығы
3.2- кестеде көрсетілген. Олар терезелер сияқты ретпен салынған: Ені →
Тереңдігі → Биіктігі. Командалық тақтада Create қалташасының Geometry
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бөлімінде есіктерді құру үшін ашылмалы тізімнен Doors (Есіктер)
опциясын таңдау керек. Жиектерге байланыстыруды ұмытпау керек
(Edge/Segment). Алдыңғы мысалда терезе салу кезіндегідей барлық
әрекеттерді орындай отырып, есіктерді 3.14-суретке сәйкес тұрғызу керек.
Қос қанатты есіктердің өлшемдері (2100, 1800, 250), координаттары (-6600,
4500,0) болады. Бір жапырақты есіктердің өлшемдері (2100, 900, 250),
координаттары (1400, -9550, 0) болады.
Есік атауы
PivotDoor (Топсалы есіктер)
қарапайым есіктер

Кесте 3.2 - Есік типтері
Есік тұрі
—

BiFoldDoor (Жиналмалы есіктер) —
трамвай есіктеріне ұқсайды

SlidingDoor (Жылжымалы есіктер)
— поезд купе есіктеріне ұқсайды
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Сурет 3.14 - Есіктері бар үй
Есіктерді баптау
Барлық есіктердің параметрлері бірдей. Оларды PivotDoor (Топсалы)
есіктерінің мысалында қарастыру керек-оған сәйкес свитогы 3.15-суретте
көрсетілген.
Есік блогының өлшемдері есептегіштерде орнатылады:
Height (биіктігі);
Width (ені);
Depth (Тереңдігі).
Double Doors (Қос есіктер) жалаушасын орнату кезінде ортасынан
екі жаққа ашылатын қос есіктер жасалады.

Сурет 3.15 - Parameters свитогы есіктер параметрі
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Сурет 3.16 - Leaf Parameters свитогы, есіктер параметрі
Flip Swing (ішке немесе сыртқа) жалауша белгісін қою есіктің ашылу
бағытын керісінше өзгертеді.
Flip Hinge (солға немесе оңға) жалауша белгісін орнатқан кезде есік
ілулі тұрған кептеліс өзгереді (тек бір ғана есіктер үшін).
frame (Қорап) тобы Create frame (Қорап жасау) жалауша белгісі есік
жақтауын модельдеуді қамтамасыз етеді. Егер ол қалпына келтірілсе, онда
тек белдіктер модельденеді. Есікке арналған қораптар өлшемі есептегіштер
арқылы мән беріледі:
➢ Width (Қалыңдығы);
➢ Depth Тереңдігі).
leaf Parameters свитогының жоғарғы жағында келесі есептегіштер
орналасқан:
➢ Thickness (Есіктің қалыңдығы);
➢ Stiles/Top Rail ( Бүйір/жоғарғы жол);
➢ Bottom Rail (Төменгі жол);
➢ Panels Horiz (Көлденең панельдер саны);
➢ Panels Vert( Тігінен панельдер Саны);
➢ Muntin (Байланыстыру ені).
➢ Panels (Панельдер) бөлімінде бірнеше қосқыш бар:
➢ None (Панельдер жоқ);
➢ Glass (Әйнек);
➢ Beveled (Филенчатые).
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Панельдері бар есіктер үшін панельдердің параметрлерін орнатуға
болады:
➢ Bevel Angle (Қиғаштау бұрышы);
➢ Thickness 1 (Қиғаштау қалыңдығы басында);
➢ Thickness 2 (Қиғаштау қалыңдығы соңында);
➢ Middle Thick (Орта қалыңдығы);
➢ Width 1 (Тақтаның басындағы панельдің ені);
➢ Width 2 (Ортаңғы бөліктегі панельдің ені).
Қоршау (Railing)
Қоршау салу үшін алдымен ең аз аумақты жасау керек. Вохты
орнатып оған (25000, 25000, -100) координаталарын беру керек.
Файл атын «Асфальт» атауына өзгерту керек. Тағыда Вохты
орнатып оған (12000, 10000, 600), оны координаттарға (-5000, -5000, 0)
беріп, «платформа» деп өзгерту керек (3.17-сурет).

Сурет 3.17 - Аумақты құру
Қоршау салу
Аумақтың айналасына қоршау салу үшін сплайн салу керек. Бұл
жолы тегіс Line фигурасын қолдану керек. Create қалташасынан Shapes
(Пішіндер) бөліміне өтіп, Line таңдау керек. Тор түріне аумақтың шеттерін
ұзын жиектерінде сплайн түрінде жасау керек. Сплайндармен қалай жұмыс
істеу керектігі туралы толығырақ «Сплайндарды қолдану арқылы
модельдеу» тарауында сипатталған. Бұл мысалда екі сегменттен бір сызық
салу жеткілікті. Салғаннан кейін Z осі бойымен сызықты 600 мм көтеру
керек.
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Қоршауды баптау
3.18-суретте қоршау параметрлерін көрсетеді. Railing свитогында
Respect Corners (Бұрыштық нүктелерді ескеру) жалауша белгісін қою керек
және Segments (Сызықтағы сегменттер санына сәйкес) есептегішіне
2 сегменттер санын енгізу керек.

Сурет 3.18 - Қоршауды баптау

Сурет 3.19 - Жолақтарды баптау
Top Rail тобына қоршаудың жоғарғы жиегінде орналасқан тұтқаның
қасиеттерін орнатуға болады.
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Profile (Профиль) тізіміндегі қол жетімді опциялар:
➢ Square (Тікбұрышты);
➢ Round (Дөңгелек);
➢ None (Жоқ);
Depth (Тереңдік) есептегіші тұтқаның өлшем биіктігін анықтайды,
Width (ені)— ені, ал Height (Биіктігі) — қоршаудың жерден жоғары шетіне
дейінгі биіктігі.
Lower Rail(s) (Керме(лер)) бөлімі қоршаудың бойында орналасқан
бір немесе бірнеше кермеге ұқсас параметрлерді реттей алады.
Бұл жолақтарды орналастырудың саны мен әдісін анықтау үшін сол
атаудағы диалогтық терезені ашып, Lower Rail Spacing (Қайта бөлу) сары
сызғышының кескіні бар батырманы басу керек (3.19-сурет).
Жолақтардың қажетті саны Count санауышында көрсетілген.
Қоршау тіректерін реттеу үшін Posts (тіректер) свитогы баптауға
келтіруге болады. Тіректердің барлық параметрлері тіректердің
параметрлеріне ұқсас, Extension (Шығыңқы) есептегішін қоспағанда,
тұтқаның
үстіндегі
тіректердің
шығыңқы
мөлшерін
басқарады (3.20 -сурет).
Fencing (Қоршау) свитогы қоршауды толтыру нұсқасын орнатуға
мүмкіндік береді
Толтыру түрі Туре (Типі) тізімінде таңдалад :
➢ Pickets (Рейки);
➢ Solid Fill (Панельдер);
➢ None (Толтыру жоқ).

Сурет 3.20 - Тіректерді орнату және панельдер
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Сурет 3.21 - Панельдермен қоршау
Баспалдақтар (Stairs)
Басқа архитектуралық объекттер сияқты, 3ds Max та баспалдақтың
бірнеше нұсқасын ұсынады. Баспалдақтардың барлық мүмкін түрлері
3.3- кестеде келтірілген.
Кесте 3.3 - Баспалдақтар типі
Баспалдақ түрі

Баспалдақ атауы
1
StraightStair
(тікелей
алаңдары жоқ)

2
баспалдақ
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1
UTypeStair (алаңы бар
180 градусқа бұрылатын
баспалдақ)

2

LTypeStair (алаңы бар
90 градусқа бұрылатын
баспалдақ)

SpiralStair (Орталық тірегі
бар спиральды баспалдақ)

Баспалдақтардың құрылысы
Straightstair
(Тікелей
баспалдақ)
объектісінің
құрылысы
қарастырылады. Жасалған баспалдақ дұрыс бағытталуы үшін оны Тор
проекциясының терезесінде салу керек.
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Сурет 3.22 - Негізгі кіреберіс жағынан баспалдақ

Сурет 3.23 - Үй жанынан кіреберіс жағынан баспалдақ
Командалық тақтаның Create қалташасында баспалдақтар жасау
үшін Geometry бөлімге өтіп, ашылмалы тізімнен Stairs опцияны таңдау
керек.
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Тінтуірдің сол жақ батырмасын басып, оны басып тұрып, тінтуір
меңзерін жылжыта апарып, базаның жанын созу керек. Бүйір жағын
бекітіп, тінтуір батырмасын босату керек.
Баспалдақтың шеруінің енін орнату үшін меңзерді базаның бүйіріне
перпендикуляр жылжытып және енін бекіту үшін тінтуірдің батырмасын
басу керек. Баспалдақтың биіктігін орнату арқылы көрсеткішті жоғары
немесе төмен жылжытылады. Баспалдақ аралығы тінтуір батырмасын
бірінші рет басу нүктесінен қадамдармен көтеріледі. Баспалдақтың
биіктігін бекіту үшін батырмасын басу керек. Тінтуірдің оң жақ
батырмасын басу арқылы құрылыс режимінен өшіру керек.
Мысалда есіктерден алаңға екі тікелей жабық баспалдақ салу керек
(3.22-сурет және 3.23-сурет).
Баспалдақтың өлшемдері Parameters свитогында, 3.24-суретте
көрсетілген.
Баспалдақ түрі Туре (типі) топ қосқыштар арқылы таңдалады:
➢ Open (Ашу);
➢ Сlosed (Монолитті);
➢ Box (Блок).
Баспалдақтың геометриясы Generate Geometry (Геометрия жасау)
бөлімінде жасалады.

Сурет 3.24 - Parameters свитогы
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3ds Max-та өсімдіктер жасау (Foliage)
Ағаштар AEC Extended бөлімінде орналасқан. Foliage (Өсімдіктер)
батырмасын басу арқылы Favorite Plants (Таңдалған өсімдіктер) свитогын
көруге болады. Ағаш немесе бұта тігінен тұруы үшін оларды Top түрінде
немесе перспективалық проекция терезесінде жасау керек.
Өсімдік параметрлері
Өсімдік параметрлері тиісті свитокта көрсетілген (3.26-сурет).
Height (биіктігі) есептегіш өсімдіктің орташа биіктігін белгілейді,
оған қатысты әр үлгінің биіктігі белгілі бір дәрежеде өзгеруі мүмкін.
Density (Тығыздық) санауышы 0-ден (жапырақтары мен
соцветиялары жоқ) 1-ге дейін (жапырақтары мен гүлшоғырларының толық
жиынтығы) жапырақты жабынның және гүлді өсімдіктердің тығыздығын
басқарады.
Pruning есептегіші (Тамырды кесу) ағаш бұтақтарының қалай
өсетінін басқарады: магистральдың барлық ұзындығы бойынша немесе тек
жоғарғы жағына жақын. 0-ден (кесу жоқ, магистраль бойындағы бұтақтар)
1-ге дейін өзгереді (бұтақтар жоқ, толық кесу).
New (Жаңа) түймесін басқан сайын өсімдіктің кездейсоқ үлгісі пайда
болады. Үлгі нөмірі кездейсоқ үлгі батырманың оң жағындағы Seed (үлгі)
санауышында көрсетіледі.
Show (көрсету) бөліміндегі жалауша белгісі өсімдіктің қандай
компоненттерін көрсетуге және көрсетпеуге мүмкіндік береді:
➢ Leaves (Жапырақтар);
➢ Trunk (Баррель);
➢ Fruit (Жемістер);
➢ Branches (Бұтақтар);
➢ Flowers (Гүлдер);
➢ Roots (Тамырлар).
Viewport Canopy Mode тобындағы қосқыштар проекция
терезелерінде өсімдікті экранға шығаруға мүмкіндік береді:
➢ When Not Selected (Қашан бөлінген жоқ);
➢ Always (Әрқашан);
➢ Never (Ешқашан).
Level - of-Detail (деталь деңгейі) тобындағы ауыстырып-қосқыштар
деталь деңгейін (филиалдардағы беттердің ең аз, орташа және жоғары
саны) орнатуға мүмкіндік береді.
Өсімдіктің бөлшектерін визуализациялау кезінде:
➢ Low (Төмен);
➢ Medium (Орта);
➢ High (Жоғары).
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Сурет 3.26 - Parameters свитогы, өсімдіктерді баптау
3.27 суретте жоғарыда аталған барлық сәулет объекттерін қолдана
отырып салынған үйдің соңғы нұсқасын көрсетеді. Файлды сақтап, оны
«Коттедж» деп сақтау керек.

Сурет 3.27 - Коттедж
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4-ТАРАУ
МАТЕРИАЛДАР ҚҰРУ
Визуализациялау
(рендеринг)
қорытынды
бейнені
алады.
Визуализациялау кезінде мына жағдайлар ескеріледі: материалдардың
қасиеттері, жарық көздері, қоршаған орта,геометрияның өзі. Әдетте,
алдын-ала көрсету үшін суреттің жылдам есептелетін бастапқы көрсету
параметрлері қолданылады, бірақ ол шулы болып шығады және бөлшектер
жоғалады. Соңғы рендеринг үшін рендерингтің жоғары параметрлері
орнатылған, сурет жоғары сапалы, бірақ көрсету процесі ұзаққа созылады
(бірнеше сағатқа созылуы мүмкін).
3ds Max-те қорытынды кескінді шығаратын және көрсететін бірнеше
рендерлік қозғалтқыштар бар. 4.1-суретте тұтас көрсеткілер үнсіздік
келісім бойынша 3ds Max-та бар rendering қозғалтқыштарын көрсетеді:
Scanline, ART және Arnold стандартты көрсету қозғалтқыштарын көрсетеді
(тек 2018 жылы енгізілген). Нүктелі көрсеткілерде V-Ray және Corona
сияқты үшінші тараптың қозғалтқыштары көрсетілген (олар бөлек
орнатылуы керек).

Сурет 4.1 - Рендерді және оған сәйкес материалдарды таңдау
Құралдар
бар (4.2-сурет).

тақтасында

визуализацияға
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арналған

батырмалар

Сурет 4.2 - Құралдар тақтасының пиктограммалары
Material Editor материалдар редакторының терезесін ашады.
Render Setup рендерді баптау терезесін шақырады.
Render Frame Window Кадрлық буфер терезесін ашады.
Render Production белсенді терезенің визуализациясын іске қосады.
Render in the Cloud рендер бұлтта көрсетуді бастайды
Open Autodesk 360 галереясы Autodesk веб-сайтында бұлтта жасалған
визуализация галереясын ашады.
Scanline рендері
Scanline таңдау үшін пернетақтадағы F10 пернесін немесе құралдар
тақтасындағы Render Setup белгішесін басу керек (4.22-сурет, 2 саны) және
Renderer жолында ашылған терезеде Scanline Renderer типін таңдау керек
(4.3-сурет). Render Setup терезесін жабу керек.
Пернетақтадағы 8 пернесін басу немесе Rendering мәзірінен
Environment командасын шақыру керек , Exposure Control (Экспозицияны
бақылау) свитогында <no exposure control> опциясы таңдалғанын тексеру
керек (4.4-сурет).

Сурет 4.3 - Scanline рендерингті таңдау
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Сурет 4.4 - Scanline рендерингті таңдау
Материалдар редакторы
Материал - бұл беттің қасиеттерін сипаттайтын параметрлер
жиынтығы. Бетінің қасиеттері тек түске байланысты емес. Жарқыл,
мөлдірлік, өрнек немесе құрылым, бедерлеу, сыну және өзін-өзі
жарықтандыру - бұл бетті шынайы ететін қасиеттері. Материал кез-келген
объектіге тағайындалуы мүмкін, бірақ оны фон ретінде қолдануға
болмайды.
Материалдарды жасау үшін Rendering мәзірі немесе М пернесін басу
арқылы ашылатын арнайы Material Editor арқылы жасауға болады.
Құралдар тақтасының оң жағында материалдар редакторын ашуға
арналған арнайы батырма бар, 4.2 суретте ол 1 санымен көрсетілген.
3Ds Max материал редакторының екі түрі бар: Compact Material Editor және
Slate Material Editor. Олардың мәні бірдей, тек материалдың графикалық
көрінісі ғана ерекшеленеді. 4.5 суретте жиынтық көріністе материалдар
редакторы ұсынылған. Бағдарламаны алғаш іске қосқан кезде (Classic
немесе Design) 3Ds Max режимін таңдауға байланысты ұяшықтар
стандартты материалдар немесе физикалық материалдар болады. Бірақ бұл
маңызды емес, өйткені кез-келген ұяшықты таңдап, материал түрін
өзгертуге болады. Материалдар редакторы терезесінің негізгі элементтері
4.5-суретте көрсетілген. Бұл өрісте материалдың аты енгізіледі.
Материалды жасау кезінде оған атау беру керек. Бұл бірегей болуы керек бірдей атаумен материалдар сахнада бір уақытта бола алмайды.
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Сурет 4.5 - Жинақылық көріністегі материалдар редакторы
Physical Material батырмасы материалдың түрін таңдауға мүмкіндік
береді. Алдымен Standard типті материалдармен жұмыс жасалады. Оны
таңдау үшін осы батырманы басуып және ашылған Material/Map Browser
терезеден
Materials->Scanline
свитогында
Standard
типі
таңдалады (4.6-сурет).

Сурет 4.6 - Material/Map Browser,Standard материалын таңдау

69

Get Material батырмасы материалдар мен карталар шолушы (Браузер)
шақырады. Бұл кітапханадан материалдар алу немесе жаңа материалдар
жасау үшін қажет.
Assign Material to Selection батырмасы таңдалған объектіге материал
беруге мүмкіндік береді (кем дегенде бір объект таңдалған жағдайда).
Go to Parent батырмасы карта деңгейінен материал деңгейіне көшуді
жүзеге асырады.
Viewport-тегі Show Shaded matireal батырмасы материалдың
картасын проекцияларда көрсетеді, бұл жұмыс терезелерінде текстураны
көруге мүмкіндік береді.
Material/Map Navigator батырмасы материалдың құрылымын көруге
және оның деңгейіне өтуге мүмкіндік береді.
Background батырмасы фонды көруге мүмкіндік беретін мөлдір және
айна материалдарын көруге қызмет етеді.
Standard материал түрі
Материал редакторын ашып, кез-келген бос ұяшықты таңдау керек.
Ең алдымен, материалдың атын атау жолына енгізіледі, мысалы,
"Пластик". Әрқашан жасалған материалға атау беру керек, бұл әрі қарай
жұмыс жасағанда керек болады.
Standard Материал типі таңдалады. Blinn Basic Parameters свитогын
ашыңыз. Бұл свитокта түс, жарқырау, қарапайым мөлдірлік сияқты
материалдың негізгі параметрлері берілген.
Алдымен материалдың түсі орнатылады. Ол үшін Diffuse түс үлгісін
шерту керек (4.7-сурет).
Color Selector (түс таңдау) терезесі ашылады, онда кез-келген түсті
орнатуға болады. Келесі мысалдарда түстерді дәл анықтау үшін RGB түс
моделі қолданылады (Red, Green, Blue есептегіштерде көрсетілген
түстердің сандық координаттары).
Қажетті түсті таңдағаннан кейін OK батырмасын басу арқылы Color
Selector терезесін жабу керек.
Диффузиялық Specula үлгісінің астында бөлектеу түсін орнатуға
шақыратын арнайы түс үлгісі бар. Көптеген материалдар ақ түсте
жарқырайды, сондықтан оны өзгеріссіз қалдырылады.
Жарқырау күшіне көшірілді. Жарқыраудың Specular Level арнайы
деңгей есептегіші жауап береді. Көрсеткіш батырмасын пайдаланып
немесе пернетақтадан мәнді енгізу арқылы жарықтың жарықтығын 0-ден
60-қа дейін арттыру керек (4.8-сурет). Ұяшықтағы материал үлгісіндегі
жарықтың өзгеруіне назар аудару керек. Glossiness есептегіші
материалдың жылтырлығын көрсетеді. «Пластик» материалы үшін
50 мәнін орнатуға болады.
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Сурет 4.7 - Blinn Basic Parameters свитогындағы түс тапсырмасы

Сурет 4.8 - Жарқырау күшін орнату
Сонымен, материал дайын. Оны объектіге тағайындауға болады. Ол
үшін көрініс объектісін таңдап, материал редакторында Assign Material to
Selection батырмасын басу керек (4.5-сурет ,4-сан). Одан кейін Shift + Q
пернелерін басу немесе Prodaction Render белгішесін басу арқылы көріністі
көрсетуге болады (4.2-сурет,4 сан).
Сәулет объектілеріне арналған материалдар үлгілері
Алдыңғы 3-тарауда талқылаған қабырғалар, терезелер, баспалдақтар
және т.б. сияқты сәулет объектілеріне арналған AecTemplates
материалдарының арнайы үлгілері қарастырылады.
3-тарауда жасалған Коттедж файлын ашу керек.
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Материал редакторында Get Material батырмасын басу керек.
Material/Map Browser терезесі ашылады. Ашылмалы тізімнен 4.9-суретте
көрсетілгендей Open Material Library (Материалдар кітапханасын ашу)
таңдаe керек.
Стандартты файлды ашу тілқатысу терезесінде 3Ds Max пакеті
орнатылған дискіге жолды көрсетіп, material libraries бумасын табу керек
(C:\Program файлдар\Autodesk\3ds Max 2018\materiallibraries) және
AecTemplates.mat файлын таңдау керек.
Material/Map
Browser
терезесінде
жүктелген
кітапхана
материалдарын көруге болады (4.10-сурет). Қажетті материалды таңдап,
оны екі рет басу арқылы жүктеу керек. Егер таңдау кезінде Replace
Material терезесі ашылса, онда Discard old material материалын таңдау
керек (4.11-сурет). Қажетті шаблон материал редакторының арнайы
ұяшығында пайда болады.

Сурет 4.9 - Материалдар кітапханасының ашылуы

Сурет 4.10 - AesTemplates.mat сәулет материалдарының кітапханасы
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Барлық үлгілер Multi/Sub-Object көп компонентті материалдар болып
табылады (4.12-сурет), яғни объектінің әртүрлі бөліктері үшін бірнеше
материалдарды қамтиды, мысалы, жақтау, шыны, рельстер үшін. Әрбір
салынған материал Standard типіне ие. Материалдың атын шерту арқылы
кез-келген кірістірілген материалдың деңгейіне өтіп, оның параметрлерін,
мысалы, түсін өзгерте алуға болады. Кірістірілген материалдың деңгейінен
көп компонентті деңгейге шығу үшін go to Parent
батырмасын басу
керек (4.5-сурет, 5-батырма).
Сахнада есік сияқты тиісті сәулет объектісін таңдап, оған көп
компонентті материал тағайындау керек.
Осындай жолмен басқа да үлгілерді таңдауға болады.

Сурет 4.11 - Cлот материалды ауыстыру терезесі

Сурет 4.12 - Door-Template есіктер үлгісі
Материалдар картасы
Материалдың негізгі параметрлерін қолдана отырып, беттерді
құрылымы мен рельефімен модельдеу мүмкін емес. Неғұрлым күрделі
материалдарды жасау үшін бетінің белгілі бір қасиеттеріне жауап беретін
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арнайы арналар бар. Әр арнаға үлгіні жасайтын немесе материалға
қосымша сипат қосатын карта қосуға болады, мысалы, шағылысу.
Карталар екі түрлі болады.
Процедуралық карта-бұл белгілі бір математикалық алгоритм
бойынша 3Ds Max жасалған сурет. Мұндай суретті реттеуге болады
(түстерді, өлшемдерді өзгерту және т.б.). Мұндай карталардың
артықшылығы-жақын көрсету кезінде кескін сапасы нашарламайды.
Кескін масштабының жоғарылауымен процедуралық карталардың жеке
бөлшектері айқын көрінеді. Кемшіліктерге жаңа рендерлер, ART және
Arnold, бұл карталардың басым көпшілігін қолдамайды.
Текстуралық карта растрлық сурет деп аталады (.jpg, .png, .bmp және
басқалар).
Әдетте, карталар материалдардың құрамдас бөлігі болып табылады
және оларға реализм қосып, материалдарға енеді. Жеке карта (енгізілмеген
материал) объектінің бетін тағайындай алмайды, бірақ оны визуализация
кезінде фон ретінде пайдалануға болады. Материалдың текстуралық
картасы ретінде кез-келген нүктелік кескінді қолдануға болады
(сканерленген, суретке түсірілген, Интернеттен алынған графикалық
редакторға салынған).
Карта арналары
Стандартты материалдың барлық арналарының тізімі материалдар
редакторында Maps свитогында орналасқан (4.13-сурет). Cтандартты
материалды тек екі арнаны қолданылады — Diffuse Color және Bump.
Негізгі арналар:
➢ Diffuse Color: негізгі түс (мүмкіндік берілсін материал
жақсартады);
➢ Specular Color — объектідегі түс жарықтығы;
➢ Specular Level-объектінің жарықтығы;
➢ Glossiness-жылтырлығы;
➢ Self-Illumination — өзін-өзі жарықтандыру (объектіде өзін-өзі
жарықтандыратын сурет жасауға мүмкіндік береді);
➢ Opacity — мөлдірлік (объектінің бір бөлігін мөлдір етуге
мүмкіндік береді);
➢ Bump-жалған рельеф (объектінің геометриясын өзгертпестен
беткі қабаттардың имитациясын қамтамасыз етеді);
➢ Reflection— көрініс (әдетте Raytrace картасымен бірге
қолданылады);
➢ Refraction — сыну (әдетте Raytrace картасымен бірге
қолданылады);
➢ Displacement — орын ауыстыру (карта үлгісіне сәйкес
геометрияны өзгертеді).
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Әдепкі бойынша, әр арнаның жанында бос None батырмасы бар. Бұл
арна бос, карта жоқ, сондықтан қасиеттер жұмыс істемейді дегенді
білдіреді. Картаны арнаға қосу үшін None тиісті батырмасын басу керек.
Басқаннан
кейін
Material/Map
Browser
карталарының
тізімі
ашылады (4.14-сурет ).

Сурет 4.13 - Maps свитогы

Сурет 4.14 - Material/Map Browser карталарының тізімі
Карталар тізімі:
➢ Bitmap — кез-келген растрлық сурет (Текстураның фотосуреті),
әдетте компьютер дискісінде сақталады (кез-келген басқа картаға
қарағанда жиі қолданылады);
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➢ Camera Map Per Pixel -камера позициясынан жобаланған карта;
➢ Cellular -жасуша (органикалық материалдарды жасау кезінде,
теріні модельдеу кезінде жиі қолданылады);
➢ Checker-дойбы (клетчатка беті);
➢ Colorcorrection — оған енгізілген кез-келген картаның түсін
түзетуге мүмкіндік беретін карта;
➢ Combustion-жану;
➢ Composite - композиттік карта (мөлдірлік арнасының күшімен
бірнеше картаны біреуіне біріктіруге мүмкіндік береді);
➢ Dent-тістер, шұңқырлар (негізінен Bump каналына қолданылады);
➢ Falloff - құлдырау ( көру бұрышына байланысты жартылай
тондық карта жасайды);
➢ Gradient — градиент (үш түс немесе карта арасындағы тегіс
ауысу);
➢ Gradient Ramp - кеңейтілген градиент (түстер мен карталардың
еркін саны арасындағы градиентті реттеуге мүмкіндік береді);
➢ Marble - мрамор (екі негізгі түсті және бір аралық мрамор үлгісін
еліктейді);
➢ Mask — маска;
➢ Mix -аралас карта (басқа екі картаны араластыруға мүмкіндік
береді);
➢ Output- сурет шығару картасы;
➢ Normal Bump -қалыпты карта (Bump каналына «пісірілген
құрылымды» тағайындау үшін қолданылады»);
➢ Output-сурет шығару картасы;
➢ Particle Age -бөлшектердің жасы (бөлшектердің жасына
байланысты түстердің өзгеруін қамтамасыз ететін бөлшектер
жүйелеріне қолданылады);
➢ Particle MBlur-қозғалатын бөлшектерді майлау (алдыңғы
жағындағы түстерді өзгертеді бөлшектердің қозғалысына
қатысты);
➢ Perlin Marble - Меруерт мрамор;
➢ Planet - планета (материктер мен мұхиттардың контурларын
модельдеуге мүмкіндік береді);
➢ Raytrace-шағылысуды/сынуды дәл есептеу (арналар үшін
қолданылады Reflection, Refraction);
➢ Reflect/Refract — көрініс (ескірген тетігін құру көрсетеді емес
пайдаланатын тікелей трассировку);
➢ RGB Multiply картасы әдетте RGB мәндерін көбейту арқылы екі
картаны бірге орналастыру үшін рельеф картасы ретінде
қолданылады;
➢ RGB Tint-RGB реңктері (негізгі түс арналарының реңктерін
реттеуге мүмкіндік береді);
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➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Smoke - түтін, тұман;
Speckle - дақтар, түйіршікті құрылым;
Splat - бояу шашырауы;
Stucco - кедір-бұдыр (негізінен Bump арнасы үшін қолданылады);
Substance -зат, динамикалық түрде өзгеретін параметрлік
текстуралық карта;
Swirl-бұйралар (екі түсті немесе картадан жасалған спиральды
үлгі);
Thin Wall Refraction -жұқа қабырғалы сыну (Refraction арнасы
үшін қолданылады);
Tiles-плиткалар, кірпіштер;
Vector displacement — геометрияның бағытты өзгеруі, қатпарлар,
төмпешіктер жасау;
Vertex Color-шыңдардың түсі;
Waves — толқындар;
Wood - ағаш.
Кірпіш қабырғаға текстурасы бар материал жасау

Растрлық (немесе биттік) карталар-бұл графикалық форматтардың
бірінде компьютердің қатты дискісінде сақталған кескін файлдары.
3Ds Max барлық танымал заманауи форматтарды қолдайды (мысалы,
JPEG, BMP, Png, Targa, TIFF және т.б.). Картаның өлшемі қандай объектіні
жасыру керек екеніне байланысты таңдалады. Мысалы, егер есіктің
тұтқасы болса, 512-ден 512 пиксельге дейінгі құрылымды қолдануға
болады. Егер орындықты көлеңкелеу керек болса, онда 1024-тен 1024-ке
дейін, егер бөлменің едені болса, 2048-тен 2048-ке дейін. Ал, егер бұл
үлкен бөлмеде 4096 пиксель текстурасын іздеуіңіз керек; асфальт пен
сыртқы үлкен аумақ үшін мөлшері 8000 пиксельге дейін жетуі мүмкін.
Растрлық картамен материал жасаған кезде 3Ds Max
бағдарламасымен бірге келетін карталар кітапханасын пайдалануға
болады. Бұл карталар 3ds Max пакеті орнатылған дискіде, атап айтқанда
бумада
сақталады
C:\Program
Files(x86)\Common
Files\Autodesk
Shared\Materials\Textures.. Көлемі әртүрлі текстуралары бар үш бума,
сондай-ақ қоршаған ортаны құруға арналған карталары бар бумалар бар.
Текстураларды бумада сақтауға болады C:\Program Files\Autodesk\3ds Max
2018\ maps, интернеттен суреттерді жүктеу, суреттерді дискілерден
көшіру, фотосуреттер мен суреттерді сканерлеу. Сондай-ақ, кез-келген
компьютерлік сурет салу бағдарламасын (мысалы, Adobe Photoshop немесе
Gimp) қолдана отырып, текстуралық карталар жасауға болады.
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Diffuse арнасының картасы
Ұяшықтардың орнына кірпіш бейнеленген түсті текстуралық
картаны қосып, қабырғаға арналған материалды өзгертейік
Ол үшін:
Материалдар редакторында Outside Wall ішкі материалының
деңгейіне өту керек.
Карталар свитогын кеңейтіп, Diffuse арнасының Checker батырмасын
тінтуірдің оң жақ батырмасымен шерту керек, Clear командасын таңдау
керек.
No Map батырмасын басу керек. Ашылған Material/Map Browser
терезесінде Bitmap картасын таңдалады (сурет. 4.21), кескін файлын таңдау
терезесін шақыру арқылы оны екі рет шерту керек. Use Real-World Scale
жалауша қойылғанын тексеру керек, үлгіге Size 1250 дан 1250 қою керек.
Материалда сурет салынғандықтан, оны өзгерту мүмкін емес, бірақ
оны ауыстыруға болады. Бұл үшін Bitmap Parameters свитогында
(4.22- сурет). Свитоктың жоғарғы жағында картаға апаратын жолды
көрсететін Bitmap батырмасы орналасқан. Осы батырманы басу арқылы
басқа құрылымды алуға мүмкіндік береді.
Егер өлшемі бойынша құрылым қолданылатын геометрияға қатысты
өте үлкен болмаса, онда нәтиже муар (барлық объект бойынша
қайталанатын үлгі) болуы мүмкін (4.23-сурет).

Сурет 4.21 - Bitmap картасын таңдау терезесі
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Сурет 4.22 - Bitmap Parameters свитогы

Сурет 4.23 - Кірпіш текстурасы бар қабырғалар
Bump арнасының картасы
Текстуралық картадан басқа материалды жасау кезінде өте
жиі (4.24-сурет) рельеф картасы қолданылады (4.25-сурет). Бұл Bump
арнасына қосылатын және дөңес, біркелкі емес әсер беретін қара-ақ сурет.
Бұл кескіннің диффузиялық картаға сәйкес келуі өте маңызды, содан кейін
рельеф дұрыс жерде өтеді. Проекция параметрлері де сәйкес келуі керек.
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Сурет 4.24 - Diffuse арнасының түс картасы

Сурет 4.25 - Bump арнасына арналған ақ-қара карта
Материалдарды текстурамен қалай дұрыс сақтау керек
Алдыңғы мысалда әртүрлі текстуралық карталарды қолданылды.
Осындай 3Ds Max көрінісін бір компьютерден екіншіге ауыстыру үшін
сахна материалдарына енгізілген барлық карталарды да беру керек. Ол
үшін Resource Collector арнайы материалдар мен карталарды жинау
утилитасын пайдалану өте ыңғайлы.
Utilities қалташасында More батырмасын басып (4.26-сурет) және
Resource Collector опциясын таңдау керек.
4.27-cуретте Parameters свитогында көрсетілген. Browse батырмасын
басып, сахнада пайдаланылатын карталарды сақтайтын бумага жолды
көрсету керек. Include MAX File жалауша белгісін қою керек. Қызметтік
бағдарламаны іске қосу үшін Begin батырмасын басу керек.
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Сурет 4.26 - Utilities қалташасы

Сурет 4.27 - Parameters автоматты карта құрастыру утилиталары
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5-ТАРАУ
СПЛАЙН КӨМЕГІМЕН МОДЕЛЬДЕУ
Сплайндарды құру негіздері
Сплайндар жазық пішіндер деп аталады, әдетте-үш өлшемді
объектілердің дайындамаларын орналастыру болып табылады. Бірақ
сплайндардан көлемді объектілерді алу ғана емес, сонымен қатар,
сплайндарды «жол» ретінде пайдалануға болады. Сплайнді жасау үшін
командалық тақтаның Shapes бөлімінде орналасқан (5.1-сурет).

Сурет 5.1 - Shapes бөлімі
Circle (Шеңбер) сияқты қалаған жазық пішіндер атауы бар
батырманы басу арқылы құрылыс режимін қосуға болады. Кез-келген
көрініс терезесінде тінтуірдің сол жақ батырмасын басып, оны басып
тұрып, пішінді созуға болады. Тінтуірдің оң жақ батырмасын басу арқылы
құрылыс режимінен шығуға болады. Көптеген құрылыс жұмыстары
жалпақ пішіндерді қолдану арқылы салынған.
Сплайн типтері:
➢ Line — сызық;
➢ Circle — шеңбер;
➢ Arc — доға;
➢ NGon — көпбұрышты;
➢ Text — мәтін;
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➢ Egg — тұқым;
➢ Rectangle —тіктөртбұрыш;
➢ Ellipse — эллипс;
➢ Donut —сақина;
➢ Star —жұлдыз;
➢ Helix — спираль;
➢ Section — секция.
Line және Section басқа барлық сплайндар параметрлік,яғни
реттелетін (ұзындығы, ені, радиусы және т.б.). Тегіс фигураларды күрделі
өңдеу үшін Edit spline модификаторы қолданылады. Бұл модификатордың
ерекшелігі-ішкі объекттерді пайдалану. Ішкі объектілер-бұл объектінің
құрамдас бөліктері (шыңдар, жиектер, жазықтықтар және т.б.). Тек ішкі
объектілер деңгейін қосқан кезде Edit Spline модификаторының арнайы
командаларының көпшілігі қол жетімді болады. Модификаторда ішкі
объекттердің үш деңгейі бар (үш өңдеу деңгейі):
Vertex (шыңы) - тірек нүкте;
Segment (Сегмент) - екі шың арасындағы кесінді;
Еspline (Тұтас сызық) - құрама сплайндарды қолданылады.
Бұл модификатордың көптеген командалары ішкі объекттердің тиісті
деңгейі таңдалған жағдайда ғана қол жетімді болады. Пішінді өңдеуге
мүмкіндік беретін барлық командалар Edit spline модификаторы Geometry
свитогында орналасқан. Олар 5.1-кестеде көрсетілген.
Команда

1
Create Line

Кесте 5.1 - Edit Spline модификатор командалары
Ішкі объект
Командалар атауы
деңгейі
2

Attach

Attach Mult

Cross
Section
Insert
Refine

Vertex

3
Бастапқыда құрамына кіретін сплайнді құру
негізгі (құрама фигура)
Құрамдас фигуралар жасау үшін басқа
сплайнды қосу
(объектілер мен модификаторлар
немесе сілтеме болу)
Басқа объектілерді аталған режимде қосу
тізімнің; бірден көптеген объектілер қосылу
қажет болған кезде қолданылады
Бір-бірінің үстінде орналасқан бірнеше
сплайндарды тік сызықтармен қосу
Бір уақытта өзгерте отырып, жаңа шыңдар
жасау олардың сплайндағы орналасуы
Қолданыстағы сплайнда жаңа шыңдарды
құру
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1

2
Vertex

Break
Weld

Vertex

Connect

Vertex

Make First

Vertex

Fuse
Cycle
Chamfer

Vertex
Vertex
Vertex

Fillet

Vertex

Hide
Unhide
Bind

Vertex
Vertex
Vertex

Unbind
Delete
Divide

Vertex

Detach

Segment,
Spline

Reverse
Outline

Spline
Spline

Boolean

Spline

Mirror

Spline

Trim

Spline

Segment

3
Шыңды екі дербес бөлікке бөлу. Сплайн
бұл жағдайда
бұзылады. Сплайнның
жоғарғы жағына қолдануға болмайды
Алдын ала таңдалған шыңдарды оларды
ығыстыра
отырып
бір-біріне
қарай
дәнекерлеу.
Шыңдар
арасындағы
қашықтыққа
сезімталдықты
орнатуға
мүмкіндік береді
Шыңдарды ығыстырмай жаңа кесіндімен
қосу
Сплайнның бірінші нүктесін анықтау.
Алдымен нүктені таңдау керек, содан кейін
пәрменмен түймені басу керек. Сплайнның
бірінші
шыңы
сары
квадратпен
ерекшеленеді
Нүктелердің бір координатта орналасуы
Шеңбер бойынша нүктелерді кезекпен бөлу
Нүктенің бұрышы. Дұрыс кесілген бұрыш
жасалады
Бұрышты дөңгелектеу. Тегіс дөңгелек
бұрыштар жасалады
Таңдалған элементті жасыру
Таңдалған элементті көрсету
Нүктені сегментке байлау керек, ол онымен
бірге қозғалады
Байланысты болдырмау
Әр түрлі ішкі объекттерді жою
Сегментті тең сегменттерге бөлу. Жол
сегменттер санын реттеу
Таңдалған қосалқы объекттерді ажырату
(сегменттерді немесе сплайндар, олардың
көшірмелерін ажыратуға болады)
Шыңдарды нөмірлеуді кеңейту
Сплайнды басқа сплайнмен, үлкен немесе
аз мөлшері бойынша
Сплайндер
арасындағы
логикалық
операция (қосу,азайту немесе қиылысу)
Бастапқыда түпнұсқаға қосылған айна
көшірмесі
Сплайнды басқа сплайнмен қиылысқанға
дейін кесу
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1
Extend

2
Spline

Close
Explode

Spline
Spline

3
Сплайнды басқа сплайнмен қиылысқанға
дейін ұзарту
Сплайнды жабу
Сплайнді жеке сегменттерге немесе
объекттерге бөлу

Барлық сплайндар тірек нүктелері бойынша құрылады; нүктелердің
түрлерін өзгертуге болады, осылайша сплайнның пішініне әсер етеді.
Қолдау нүктелерінің типтері:
Corner — бұрыштық;
Smooth — тегіс;
Bezier — бағыттаушы векторлары бар тегіс нүкте, олардың
арасындағы бұрыш әрқашан 180° құрайды;
Bezier Corner — бағыттаушы векторлары бар бұрыштық нүкте,
олардың арасындағы бұрышты өзгертуге болады.
Lathe модификаторы
Lathe модификаторы сплайнды орталық ось айналасында айналдыру
арқылы объектілерді құруға қызмет етеді.
Lathe қолдану үшін объектінің көлденең қимасының пішінін, дәлірек
айтқанда, объектінің жартысын құрайтын сплайн салу қажет. Бұл жағдайда
екі қызметті орындау маңызды:
Сплайнның шеткі нүктелері Corner түріне ие болуы керек;
Шеткі нүктелерде Front проекциясында бірдей координат Х болуы
тиіс.
Lathe модификаторы параметрлері
Lathe модификаторын баптауға арналған 5.2-суретте свитогында
көрсетілген.
Degrees есептегіші бұрылу бұрышын орнатуға мүмкіндік береді.
Жабық бетті алу үшін бұрыш 360° болуы керек.
Weld Core жалаушасы полюстердегі беткі нүктелердің қосылған жер
режимін орнатады. Бұл өте маңызды режим, ол полюстерде жағымсыз
экрандардың пайда болу проблемаларын жоюға мүмкіндік береді.
Flip Normals жалаушасы қалыпты орналастыруға, басқаша айтқанда,
объектінің бетін ішке қарай бұруға мүмкіндік береді. Бұл қасиет әрқашан
тексерілуі керек.
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Сурет 5.2 - Lathe модификаторын баптау
Segments есептегіші сегменттер санын анықтайды. Нысанның
бұрыштары болмауы үшін кем дегенде 40 сегмент қою керек. Бұл мүмкін
және көп, бірақ бұл айтарлықтай ресурстарды қажет ететінін ұмытпау
керек.
X, Y және Z батырмаларының көмегімен айналу осі таңдалады.
Min, Center және Max түймелері туралау нүктесін автоматты түрде
орнатуға қызмет етеді; минимумға сәйкес туралау ұсынылады.
Smooth жалаушасы тегістеу режимін орнатады.
«Балясина» - мысалын қолдану
Ең алдымен Front түрінде сплайн Line көмегімен балясиныйдың
жарты сызық салу керек (5.3-сурет). Жылдамдық пен ыңғайлылық үшін
тінтуірді басу арқылы сынған сызық құруға болады. Құрылыс режимінен
шығу үшін тінтуірдің оң жақ батырмасын басу керек. Түзу сызық салу
үшін Shift пернесін басып тұру керек.
Алынған сплайнды таңдап, Modify қалташасына өтіп, Vertex ішкі
объекттердің деңгейіне ауысу керек (5.4-сурет). Енді жеке нүктелерді
бөліп, оларды жылжытуға болады. Қолдау нүктесінің түрін өзгерту үшін
оны таңдап, командалық тінтуірдің оң жақ батырмасымен шерту
керек (5.5-сурет). Есіңізде болсын: сплайнның бірінші және соңғы
нүктелері Corner типіне ие болуы керек. Айналу беті мінсіз болуы үшін
бірінші және соңғы нүктелердегі Х координатасын салыстыру қажет.
Алдымен бірінші нүктені таңдап, жылжыту құралын алып және
бағдарламаның бірнеше бөлігінің сандық өрістерінің таңдалған шыңының
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координаттарын қарау керек (5.6-сурет). X координатасының мәнін есте
сақтаңыз, содан кейін сплайннің соңғы нүктесін таңдап, x координатасы
өрісіне сол санды енгізу керек.

Сурет 5.3 - Баласинаның жартысы

Сурет 5.4 - Vertex ішкі объектілерінің деңгейі

Сурет 5.5 - Қолдау нүктесінін түрін таңдау
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Сурет 5.6 - Бөлінген шыңның координаттары
Ішкі объекттердің деңгейінен өшіру керек. Lathe модификаторын
сплайнға қолдану керек. Нәтижесі 5.7-суретте көрсетілгендей, сплайн
орталыққа қатысты бұрылады.

Сурет 5.7 - Lathe модификаторын қолданғаннан кейінгі Балясина

Сурет 5.8 - Lathe модификаторын баптағаннан кейін Балясина
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Parameters свитогында Align бөліміндегі Min түймесін басу арқылы
минималды туралауды таңдау керек.
Weld Core жалаушасын қою арқылы полюстердегі нүктелік
дәнекерлеу режимін қосу керек. Нәтиже 5.8-суретте көрсетілген.
Сондай-ақ, Flip Normals жалаушасын қою арқылы қалыпты
орналастыру қажет болуы мүмкін. Айналдыру кезінде сегменттер санын
60-қа тең етіп жасап, бұл мәнді Segments есептегішіне енгізу
керек (5.9-сурет).
Flip Normals жалаушасын қою керектігін түсіну үшін перспектива
терезесіндегі нысанды оның жоғарғы бөлігі 5.10-суретте көрсетілгендей
етіп бұру керек.

Сурет 5.9 – Сегменттерді қосу

Сурет 5.10 - Перспектива терезесіндегі балясиндің жоғарғы бөлігі
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Сурет 5.11 - Балясинаның ішкі жағы

Сурет 5.12 - Дайын балясина
Shift+Q комбинациялық пернелерді басу арқылы перспективалық
көріністі визуализациялап, егер визуализация кезінде объектінің үстіңгі
жағының орнына төменгі жағы көрінсе (5.11-сурет), демек, дұрыс емес
және FLIP Normals жалаушасын орнату керек.
Визуализацияның дұрыс нұсқасы 5.12-суретті көрсетілген.
Lathe модификаторын қолдана отырып, кез-келген айналу
объекттерін, соның ішінде ыдыс-аяқтарды, құмыраларды, көзілдіріктерді
және тіпті әйнектегі сұйықтықты бояуға болады.
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Bevel модификаторы
Bevel модификаторы фаскаларды сығуға мүмкіндік береді. Бұл
модификаторды пайдалану үшін сплайн жабық болуы керек.
Алдымен шамасы сығуға қойылады. Bevel Values свитогында шама
деңгейлерін реттеуге арналған, 5.13-суретте көрсетілген.
Бастапқы шегініс мәні Start Outline есептегішінде көрсетіледі.
Көбінесе бұл параметр нөл болып қалады.
Үнсіздік келісім бойынша тек бірінші деңгей (Level 1) қосылады,
объекттерді фаскалармен алу үшін қалған деңгейлер үшін жалаушалар қою
керек (Level 2 және Level 3).
Әр деңгейдің параметрлері тиісті есептегіштердің көмегімен
орнатылады:
Height –Сығу деңгейінің биіктігі;
Outline - Деңгейдің шегіну мәні (фасканы алу үшін қажет).
Екі симметриялы фаскалары бар объектіні алу үшін бірінші және
үшінші деңгейлер үшін шегініс мәндері қарама-қарсы болатындай етіп
сығу параметрлерін реттеу керек, ал екінші деңгейдегі шегініс мәні нөлге
тең болады (6.13-сурет). Содан кейін қалған параметрлер орнатылады.
Bevel
модификаторын
баптауға
арналған
Parameters
свитогында 5.14-суретте көрсетілген.
Capping бөлімі жабынды көрсетеді (Жоғарғы және/немесе төменгі),
ал Cap type бөлімінде қамту түрі таңдалады.
Linear Sides қосқышы түзу жақтарды орнатуға мүмкіндік береді, ал
Curved Sides қосқышы дөңгелектенеді.

Сурет 5.13 - Bevel модификаторын баптау
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Сурет 5.14 - Parameters свитогында, Bevel модификаторын баптау
Тек дөңгелек жақтарда қол жетімді сегменттер саны Segments
санауышында көрсетілген. Smooth Across Levels жалаушасы фаска
шекараларын тегістеу режимін орнатады.
Keep Lines From Crossing жалауы жақтардың өздігінен қиылысуын
болдырмауға мүмкіндік береді, бұл ретте жиектер арасындағы ең аз
қашықтық Separation санауышында көрсетіледі.
Extrude модификаторы
Extrude модификаторы контурды сығуға қызмет етеді. Extrude
модификаторын қолдану үшін кез-келген сплайн қолайлы, бірақ қатты
күйдегі объектіні алу үшін екі шарт бар:
➢ сплайн жабық болуы керек;
➢ сплайн өз өзімен қиылыспауы керек.
➢ Extrude модификаторын баптауға арналған свитогы 5.15-суретте
көрсетілген.
Amount есептегішінде сығу қалыңдығы орнатылады. Бұл теріс болуы
мүмкін, бұл жағдайда сплайн кері бағытта сығылады. Segments есептегіші
көлденең сегменттердің санын анықтайды. Бұл сегменттер объектіге
деформация модификаторы қолданылған жағдайда ғана қажет болуы
мүмкін.
Cap Start және Cap End жалаушалары сығылған объектінің жоғарғы
және төменгі жағындағы қақпақтарды салуға мүмкіндік береді. Қатты
күйдегі объекті алған кезде олар орнатылуы керек. Жыртылған немесе
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өздігінен қиылысатын қақпақты салу мүмкін емес. Smooth жалаушасы
жиектерді тегістейді.
Күрделі құрама фигураларды жасау
Көбінесе бірнеше формадан тұратын күрделі сплайндарды жасау
керек. Таңдалған пішінге басқа жалпақ пішіндерді қосу және
модификаторларды қолдану мүмкіндігін алу үшін Attach (қосылу) немесе
Attach Mult (жиынтықты қосу) командаларын пайдалану керек. Бұл
командалар Geometry свитогында жалпақ Line пішінінде, сондай-ақ Edit
Spline модификаторында орналасқан.
Жазық фигураларды біріктіру тәртібі:
Мысалы, екі жалпақ форманы жасау керек: NGon (көпбұрыш) және
Circle (шеңбер). Көпбұрышты таңдап, оған Edit Spline модификаторын
қолдану керек.
Geometry свитогында Attach батырмасын басу керек шеңбердегі кез
— келген терезесінде.
Сол көрініс терезесінде өңдеу режимінен шығу үшін тінтуірдің оң
жақ батырмасымен шерту керек. Нәтиже-құрама фигура шығады.
Бұл фигураға Extrude (Сығу) модификаторын қолданып және
нәтижені бағалау керек (5.16-сурет). Бекітілген пішіндер біртұтас объектіге
айналады.

Сурет 5.16 - Бекітілген пішіндер бір объектіге айналады, ал Extrude сығу
кезінде бір фигура алынады
Ішкі объекттерді ажыратуға мүмкіндік беретін кері команда —
Detach. Ол Spline ішкі объекті деңгейінде арнайы сплаймен қол жетімді.
Detach батырмасын басқан кезде сахнада ажыратылатын форманың атауы
бар диалогтық терезе пайда болады. Ажырату кезінде үш режимнің біреуін
таңдауға болады:
Same Shp - бастапқы фигураны алу;
Reorient-қайта бағыттау;
Copy -көшіру.
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Bevel Profile модификаторы
Bevel Profile модификаторы профильмен жабық тізбекті қысуды
жүзеге асырады. Бұл
қажетті профиль мен көлденең қимасы бар
объекттерді алуға мүмкіндік береді.
3Ds Max 2017 нұсқасынан бастап, бұл модификатор екі режимде
жұмыс істейді:
➢ Classic (Классикалық);
➢ Improved (Жетілдірілген).
Bevel Profile модификациясының классикалық режимін қолдану
ретін қарастырайық:
Объект-бөлім және объект-профиль жасау керек. Екі объектіде тегіс
болуы керек (5.17-сурет).
Бөлімді ерешелеу керек.
Оған Bevel Profile модификаторын қолданып және Classic режимін
таңдау керек.
Pick Profile батырмасын басу керек (5.18-сурет).
Кез-келген проекцияда жасалған профильді таңдау керек. Нәтижесі5.17-суреттегі сияқты объект болады.

Сурет 5.17 - Bevel Profile модификаторының көлденең қимасы, профилі
және қолдану нәтижесі
Жақсартылған режимде Bevel Profile модификаторын пайдаланған
кезде, Improved свитогында ұсынылған Beveling тізімінен бөлімдерді
таңдауға болады (5.19-сурет). Extrude және Bevel Depth есептегіштеріндегі
мәндерді орнату арқылы профиль өлшемдерін таңдау керек. Үш сатылы
профильдің мысалы 5.20-суретте көрсетілген. Профиль бөлімін қарап және
оны Bevel Profile Editor батырмасын басу арқылы өзгертуге болады.
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Сурет 5.18 - Классикалық режимде Bevel Profile модификаторынан
профильді таңдау

Сурет 5.19 - Improved режиміндегі Bevel Profile модификаторынан
ThreeStep профилін таңдау
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Сурет 5.20 - Improved режимінде Bevel Profile модификаторының ThreeStep
профилімен шеңберді сығу нәтижесі
Практикалық жұмыс «Фонарь»
Front түрінде Line сплайн көмегімен жабық контур сызу керек.
Бірнеше сызықтан құрама фигураны құруға болады (5.21-сурет).
Bevel модификаторын сплайнды қолданып және фаскаларды баптау
керек.
Фаскалар симметриялы болуы үшін, Level 1 және Level 3
бөлімдерінде Height есептегіштеріндегі мәндер бірдей, ал Outline
есептегіштерінде бірдей, бірақ әртүрлі белгілері болуы керек (5.22-сурет).

Сурет 5.21 - Фонарьды бекітуге арналған дайындамалар
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Сурет 5.22 - Фаскаларды баптау
Тегіс фасканы жасау үшін фаскаға бірнеше сегмент қосу керек, бірақ
көп емес — 2-3 жеткілікті болады (5.23-сурет ).
Бекіту жақтарындағы деңгейлер арасындағы жиектерді тегістеу үшін
Smooth Across Levels жалауша белгісін қою керек.
Outline параметрін реттеу кезінде пайда болуы мүмкін қисықтардың
қиылысуын болдырмау үшін Keep Lines From Crossing жалауша белгісін
қою керек.
Box және Pyramid примитивтерінен фонарь жасау керек. Box
жоғарғы жағында Taper модификаторымен кеңейтуге болады. Clone
командасымен тінтуірдің оң жақ батырмасы арқылы екі объектіні көшіріп,
көшірмелерге Lattice (Тор) модификаторын қолдану керек. Torus
примитивтерінің көмегімен сақиналар жасау керек. Дайын шам
5.24-суретте көрсетілген.

Сурет 5.23 - Қосымша фаскалар орнату
Сурет 5.24 - Дайын фонарь
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6-ТАРАУ
UVW MAP МОДИФИКАТОРЫ КӨМЕГІМЕН ТЕКСТУРАЛАРДЫ
ЖОБАЛАУ
Растрлық картамен материал жасау
Бос ұяшықты таңдап, материалдың атын енгізіп, қажетті материал
түрін таңдау керек, мысалы Standart сияқты.
Maps свитогын кеңейтіп, Diffuse арнасының no Map батырмасын
басу керек. Ашылған Material/Map Browser терезесінде Bitmap картасын
таңдау керек (6.1-сурет). Объектінің бетіне келетін суретті таңдап және
Ашу батырмасын басу керек. Растрлық картасы бар материал дайын
болды. Ұяшықтағы материалдың үлгісін қарауға болады (6.2-сурет). Енді
бұл материалды сахнадағы объектіге тағайындауға болады.

Сурет 6.1 - Bitmap картасын таңдау терезесі

Сурет 6.2 - Растрлық картасы бар материал
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Растрлық картамен материалды өңдеу
Текстурамен жұмыс істеу үшін Bitmap Parameters свитогы арналған
(6.3-сурет). Естеріңізге сала кетсек, свитоктың жоғарғы жағында картаға
апаратын жолды көрсететін ұзын Bitmap батырмасы бар. Осы батырманы
басу басқа құрылымды таңдауға мүмкіндік береді. Оң жақта текстураның
бөліктерін
кесуге
мүмкіндік
беретін
Cropping/Placement
(Кесу/Орналастыру) бөлімі орналасқан. Кесілген фрагментті көру үшін
пайдаланылатын текстуралық картаның үлгісі бар терезені шақыратын
View Image (Көру режимі) батырмасы бар.
Текстураны кесу үшін View Image батырмасын басып, қызыл жақтау
көмегімен ерекшелеп, текстураның қажетті бөлігін алу керек (6.4-сурет).
Егер жақтау нашар көрінсе, бір түсті режимді қосу керек. Терезені жауып,
Apply (қолдану) жалауша белгісін қою керек.
Coordinates свитогында Use Real-World Scale жалауша белгісін алып
тастау керек, себебі текстураны бірнеше есеге орнату үшін. Tiling
есептегішіне 1 мәнін енгізу керек.
Объектінің Real-World Map Size жалаушасын алып тастау керек.
Объектіге карта бар материалды қолдану керек. Нәтиже-барлық
объект текстурасы бойынша қайталанатын құрылым (6.5-сурет).

Сурет 6.3 - Bitmap Parameters свитогы
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Сурет 6.4 - Көру және кесу карта суреттері

Сурет 6.5 - Картада Tile жалауша белгісі бар
Егер текстураның қайталанбауын қаласаңыз, Coordinates свитогында
Tile (Плитка) және Show Map on Back (артқы жағында текстураны
көрсетпеу) жалауша белгілерін алып тастау керек (6.6-сурет). Осыдан
кейін объектінің әр элементінде карта бір-бірден көрінеді (6.7-сурет).
Жобалау үшін арнайы UVW Map модификаторы қажет.
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Сурет 6.6 - Coordinates свитогы

Сурет 6.7 - Tile жалаушасы жоқ объект түрі
UVW Map жобалау модификаторы
Растрлық картасы бар материал объектіге әдемі «отыруы» үшін оны
тағайындау жеткіліксіз. Оны дұрыс жобалау керек. Материалдарды
тағайындау процесін басқару үшін текстуралар объектілерге UVW Map
модификаторын қолданады, бұл қарапайым тәсілмен материалды
объектінің бетіне суретпен жобалауға мүмкіндік береді (6.8-сурет). RealWorld Map Size жалауша белгісі алдыңғы тарауда сипатталған
модификаторға проекциялау жүйесін (нақты өлшем бірліктері немесе
салыстырмалы) таңдауға мүмкіндік беретініне назар аудару керек. Бұл
құсбелгі әдепкі бойынша орнатылады. Егер Coordinates шиыршығында
материал жасау кезінде Real-World Scale пайдалану жалауша белгісін
алып тасталынса, онда UVW Map модификаторын конфигурациялау
кезінде Real-World Map Size жалауша белгісін алып тастау керек.
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Модификатор басымдыққа ие болғандықтан, объектінің өзінде Real-World
Map Size жалауша белгісі ескерілмейді.

Сурет 6.8 - Жобалауды таңдау
UVW Map модификаторы объектіге картамен материалды жобалау
нұсқаларының бірін таңдауға мүмкіндік береді:
➢ Planar (Жоспарлы);
➢ Cylindrical (Цилиндрлік);
➢ Spherical (Сфералық);
➢ Shrink Wrap( Тығыз);
➢ Box (Текше);
➢ Face (Көпқырлы).
Туралау әдісі Alignment (Туралау) бөліміндегі батырмаларды
анықтайды:
➢ Fit-объектінің өлшемдеріне сәйкестендіру;
➢ Bitmap Fit-кескін өлшеміне сәйкестендіру;
➢ View Align -сыртқы түрі бойынша туралау;
➢ Center-нысанның ортасында туралау;
➢ Normal Align-нормаль бойынша туралау;
➢ Region Fit-тікбұрышты аймақты толтыру (бұл жағдайда
диагональды бұрыштарды орнату үшін екі нүктені көрсету керек);
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➢ Acquire - гизмо алдыңғы тағайындаудан кейін алынған объектіні
көрсету координаттарымен келісуге теңшеледі;
➢ Reset — параметрлерін алып тастау.
Материалдың затбелгіге ұқсауы үшін Planar қосқышын орнату
арқылы жоспарлы жобалау әдісін таңдап, Align бөлімінде X, Y немесе Z
қосқышын орнату арқылы осьті таңдап, содан кейін Length және Width
есептегіштерін қолданып, затбелгі өлшемдерін азайту керек. Нәтиже
6.9-суретте көрсетілгендей болуы керек.
Қажет болса, объектіні картаны жылжыту үшін UVW map
модификаторына Gizmo ішкі объекттердің деңгейіне өтіп, қозғалыс
құралын алып, карта жылжытылатын жалпы контейнерді жылжытуға
болады.

Сурет 6.9 - Объект UVW Map модификаторын қолданғаннан және
жоспарланған жобалау әдісін таңдағаннан кейін
Материалды құру және тағайындау алгоритмі
Материалды құру келесі әрекеттер тізбегі түрінде ұсынылуы мүмкін.
Сипаттаманы орнататын материал редакторынан бос ұяшықты таңдап,
материалдың атын енгізу керек.
Қажетті қасиеттерге негізделген материалдың түрін көрсету керек
(мысалы, Standard).
Basic Parameters свитогындаа материалдың негізгі параметрлерін
(түс және жарқырау) орнату керек.
Шынайлылықты қамтамасыз ету үшін қажет материалдың
параметрлері үшін карталарды тағайындап (мысалы, Diffuse Map, Bump
Map және т.б.).
Мұны Maps свитогында немесе тиісті параметрдің жанындағы
батырманы басу арқылы жасауға болады.
Тағайындалған карталардың қасиеттерін баптау керек.
Сахнадағы объектіге материалды тағайындау керек.
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Проекция параметрлеріне ерекше назар аудару керек. Есіңізде
болсын, картамен материалды пайдалану кезінде объектіге UVW Map
проекциялау модификаторын қолдану қажет.
Практикалық жұмыс «Натюрморт»
Алма
Айналу әдісімен алма жасау керек. Front түрінде алманың
жартысына ұқсайтын Spline объектісін жасау керек (6.10-сурет).
Lathe модификаторын осы сплайнға қолданып және барлық қажетті
параметрлерді дұрыс баптау керек. Нәтиже 6.11-суретте көрсетілген
объект болуы керек.
Алма сабағын жасау үшін қарапайым Cone (Конус) жасап және оны
Bend модификаторымен майыстыру керек (6.12-сурет).
Алма шынайы болуы үшін текстуралық картамен материал жасау
керек. Мазмұн редакторын ашыңыз. Бос ұяшықты таңдап, «алма» сөзін
материалдың атауы ретінде енгізу керек.

Сурет 6.10 - Алма жартысы

Сурет 6.11 - Алма моделі

104

Сурет 6.12 - Алма сабағымен
Алдымен белгілерді орнату керек:
➢ Specular Level= 60;
➢ Glossiness= 40.
Енді алманың түсімен қарастыру керек Maps свитогын ашып, Diffuse
Color (Диффузды түс) арнасы үшін Bitmap картасын қосып және алма
қабығы бар растрлық суретке жолды көрсету керек (6.13-сурет). Диффузды
арнаға арналған Карта түрлі-түсті болуы керек, мысалы, қызыл-сары, оны
кез-келген графикалық редакторға салуға немесе алма фотосуретінен
жасауға болады.
Maps свитогына оралып, картаны Bump арнасына қосу керек.
Естеріңізге сала кетейін, Bump-ге объектінің бетіндегі рельефті ұқсайтын
карталар қосылады. Алманың тегіс емес бетіне ұқсату үшін қара және ақ
картаны алу керек (6.14-сурет).

Сурет 6.13 - Диффузды каналға арналған алма қабығы бейнеленген түрлітүсті карта

Сурет 6.14 - Рельефті ұқсайтын Bump арнасының картасы
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Bump арнасының күші 30-дан аспау керек. Алмаға арналған
материал дайын.
Оны объектіге тағайындау керек.
Материалды объектіге тағайындағаннан кейін, карта бетінде дұрыс
орналаспағанын көресіз, сондықтан текстурада тігіс пайда болады
(6.15-сурет).
Бұл тігістен құтылу үшін объектіге картаны дұрыс жобалау керек.
Объектіні таңдап, оған UVW Map модификаторын қолдану керек. Содан
кейін Spherical жобалау әдісін таңдап, Align бөлімінде осьті алма
полюстерінде болатындай етіп таңдау қажет (6.16-сурет). Алма сабағы
үшін стандартты материалдар кітапханасынан қара ағаш материалын алуға
болады. Алма дайын. Алманы сабағымен топтастырып, сақтау керек.

Сурет 6.15 - Алма текстурасындағы тігіс

Сурет 6.16 - Материалды тағайындағаннан кейін алма
Банан
Front түрінде 6.23-суретте көрсетілгендей сплайн сызу қажет. Бөлім
ретінде параметрлері бар NGon жалпақ фигурасын алу керек:
➢ Radius= 100;
➢ Sides= 6;
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➢ Corner Radius= 11.
Сплайнды ерекшелеп, Сreate қалташасынан Compound Object
деңгейіне өтіп, Loft батырмасын басу керек.
Creation Method свитогында Get Shape батырмасын шертіп, содан
кейін NGon фигурасын шерту қажет. Тінтуірдің оң жақ батырмасымен
өшіру керек. 6.24-суретте көрсетілген объектіні көруге болады.

Сурет 6.23 - Лофтинг әдісімен банан жасау жолы

Сурет 6.24 - Лофт денесі
Лофттың денесін бананға айналдыру үшін масштабтау қисықтары
қажет. Modify қалташасынан Scale Deformation редакторын Deformation
свитогында Scale батырмасын басу арқылы ашу керек. Нүктелерді қосу
және жылжыту арқылы қисыққа қажетті пішінді беру керек (6.25-сурет).

Сурет 6.25 - Масштабтау арқылы қисық пішінді өзгерту
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Қисық редакторды жабыңыз. Объект пішіні өзгергеннен кейін ол
бананға ұқсай бастайды (6.26-сурет).
Материал редакторын ашу керек. Бос ұяшықты таңдап, материалдың
атауы ретінде "Банан"сөзін енгізу керек.
Алдымен белгілерді орнату керек:
➢ Specular Level = 10;
➢ Glossiness = 100.
Диффузды түсті сары етіп жасау қажет. Қажет болса, банан
текстурасы бар картаны Diffuse арнасына қосу керек. Материал дайын.
Материалды объектіге тағайындау керек. Егер текстуралық картаны
қолданған болса , онда объектіге UVW Map модификаторын тағайындап
және тиісті жобалау әдісін таңдау керек.

Сурет 6.26 - Банан
Multi/Sub - Object материалы
Multi/Sub-Object материалының түрі бір объектіге көпбұрыш
деңгейінде бірнеше материалды тағайындауға мүмкіндік береді. Сәулет
объекттері үшін материалдар үлгілерін қолданған кезде осы түрді
кездестірдік.
Мұндай материалды жасауға болады, бастысы-көпбұрыштарға
идентификаторды дұрыс тағайындау. Мұны көпбұрыштарды бөліп, оларға
материал идентификаторларын (Material ID) тағайындау арқылы ішкі
объектілер деңгейінде Edit Poly модификаторының көмегімен жасауға
болады. Multi/Sub-Object материалы әр идентификаторға бірдей нөмірі бар
материал сәйкес келеді. Мысал үшін жарты лимонды қарастырайық, әр
түрлі материалдар қажет болып тағайындалсын: кожуру және кесу.
Лимонның
жартысын
Lathe
модификаторының
көмегімен
модельденеді. Multi / Sub-Object сияқты материал жасау қажет. Әдепкі
бойынша, көп компонентті материалдың құрамына 10 материал слоты
кіреді. Әр слотта материал түрін таңдау керек. Материалдар санын өзгерту
үшін Set number батырмасын басып, қажетті нөмірді енгізу, мына жағдайда
2 нөмерді енгізу керек (6.27-сурет). Әр материалдың қарама-қарсы
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жағында проекция кезінде қажет болатын
идентификаторы бар.

материалдың

ID

өріс

Сурет 6.27 - Лимонға арналған материал. Multi/Sub-Object Basic Parameters
свитогы
Sub-Material бағанындағы материалдың атауы бар батырманы басу
арқылы бірінші ішкі материал деңгейіне ауысу қажет. Материал астында
қарапайым материал сияқты жасалады. Қабық үшін бұл диффузды
каналдағы сары түс және Bump каналындағы Noise картасы болады. Көп
компонентті материал деңгейіне оралып, екінші ішкі материалдың
параметрлеріне өту керек, бұл кесу болады. Ол үшін Diffuse және Bump
арналарында лимон суреттері бар текстуралық карталарды қолданған
дұрыс. Лимонға Edit Poly модификаторын қолданып және Polygon ішкі
объекттердің деңгейіне өту керек. Polygon свитогында барлық
көпбұрыштарды таңдау қажет: Set ID есептегішіндегі Materials ID осы
көпбұрыштарға ID 1 тағайындау керек (қабықтың ішкі материалына
қарама-қарсы материалдағыдай).
Барлық көпбұрыштарды ерекшелеп (таңдауды мәзір командасы
арқылы өзгертуге болады Edit->Select Invert немесе комбинациялық
пернелер Ctrl + I) және оларға ID 2 тағайындау керек (6.28-сурет).
Көпбұрыштар деңгейін өшіру керек. Лимонға UVW Map жобалау
модификаторын, Box әдісін тағайындау керек. Объектіге материалды
тағайындап, ол 6.29-суреттегі сияқты болуы керек.
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Сурет 6.28 - Ерекшеленген көпбұрыштар материалдағы сияқты ID 2
тағайындалады

Сурет 6.29 - Объектідегі Multi / Sub-Object материалы
Мөлдірлік эффектісі
Осы тараудың қорытындысы материалда жиі қолданылатын тағы бір
арнаны — Opacity арнасын қарастырайық. Opacity (мөлдірлік) арнасының
қасиеттерін қолдана отырып, үстелге құлаған жапырақтарды, шілтерлі
110

майлықтарды, ескі тозған пергаменттерді және басқаларын тез
модельдеуге болады. Мұндай материалды жасау үшін екі карта қажет —
түрлі түсті және қара-ақ (6.31 сурет).
Diffuse каналына түрлі-түсті текстура, Opacity каналына қара — ақ
түсті.
Осыдан
кейін
материалды
жазықтыққа
тағайындауға
болады (6.32-сурет).

Сурет 6.31 - Мөлдірлік әсерін жасау үшін текстуралар

Сурет 6.32 - Көрініс терезесіндегі жазықтық

Сурет 6.33 - Визуализация кезіндегі жазықтық
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Мөлдірлік әсерін тек визуализация кезінде толық бағалауға болады
(6.33-сурет). Мысал үшін Perspective терезесіндегі көрініс сахнасын
салыстыру (6.34-сурет) және рендерден кейінгі көрініс (6.35-сурет).

Сурет 6.34 - Perspective терезесіндегі көрініс

Сурет 6.35 - Мөлдірлік әсерімен қорытынды визуализация
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7-ТАРАУ
СТУДИЯ ЖАРЫҒЫНЫҢ ҚОЙЫЛЫМЫ
Студия жарығымен мен аспан жарығымен ғана емес, кем дегенде
тағы бір жарық көзімен жарықтандырылған көріністі айтады. Бұл әдіс
шағын композицияларға жатады. Алдыңғы тараудан «Натюрморт»
көрінісін ашып, ART түрлендіргішін қолдану керек. Ол Rendering ->Scene
Converter мәзірінде орналасқан.
Фондық жарық
Rendering ->Environment мәзірге өтіп және өң түсін қара түстен
ашық сұрға өзгерту керек. Сахнада бірде-бір көз болмаса да, объекттерде
жарық пен өз көлеңкелері пайда болады. Өйткені, ART фонды қоршаған
ортадан жарық ретінде қабылдайды (мысалы, аспаннан). Объекттерден
түсетін көлеңкелер пайда болуы үшін жарық көздерін қою керек.
Фотометриялық жарық көздері
Фотометриялық сәулелендіргіштер жарықтың, түстің нақты жарық
көздеріне тән жарықтың кеңістіктік таралуын дәл көбейтуге мүмкіндік
береді, мейлі ол қарапайым қыздыру шамы, флуоресцентті Люминесцентті
шам немесе күн болсын. Фотометриялық сәулелендіргіштер шығаратын
жарық әрдайым жарықтандырылған бетке дейінгі арақашықтықтың
квадратына кері пропорцияда әлсірейді. Фотометриялық көздерден
шығатын жарықтың сипаттамалары кандела (cd), люмендер (lm) немесе
люкс (lx) сияқты физикалық бірліктерде көрсетілген. Фотометриялық
көздер нақты өлшемдерде миллиметр немесе сантиметр сияқты нақты
өлшем бірліктерін қолданатын көріністерде қолданылуы керек.
Фотометриялық жарық көздері Create (Құру) қалташасында Lights
командалық панелінде Photometric (Фотометриялық) ашылмалы тізіміндегі
шамдар бөлімінде қол жетімді болып табылады (7.1-сурет).
Фотометриялық көздердің түрлері:
➢ Target Light-мақсатты көздер;
➢ Тегін Жарық-бос көздер;
➢ San Positioner-render ART үшін күндізгі жарық жүйесі.
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Сурет 7.1 - Фотометриялық жарық көздері
Фотометриялық көзді құру кезінде, егер экспозиция сахнада немесе
камерада орнатылмаған болса, 3Ds Max экспозицияны басқаруды қосуды
ұсынатын хабарлама шығарады. Ашылған Photometric Light Creation
диаолгтік терезесінде Physical Camera Exposure Control опциясы
ұсынылады. Yes батырмасын басу керек (7.2-сурет). Жарық орнату
процесінде экспозицияны басқару режимін өшіруге немесе оның
параметрлерін өзгертуге болады.

Сурет 7.2 - Экспозицияны бақылауды автоматты түрде қосу
Бір дереккөзі бар жарықты орнату
EV саны 10 болатын физикалық камераны орнату керек. Free Light
таңдап және жемістер үстінен бір рет шерту керек. Жарық көзді камераға
сәл бұрышта болатындай етіп орналастыру керек (7.3 сурет). Объекттерден
түсетін көлеңкелер пайда болуы үшін Modify қалташасына ауысып және
General Parameters свитогында Shadows бөліміндегі жалауша белгісі іске
қосылғанын тексеру керек (7.4-сурет). ART және Arnold рендерлері үшін
3Ds Max 2018 нұсқасында көлеңкенің қандай түрі таңдалғанынан
ешқандай айырмашылық жоқ (Shadow Map немесе Ray Traced Shadows).
Сахнаны визуалдау керек.
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Сурет 7.3 - Жарық көзі

Сурет 7.4 - Жарық көзінен көлеңкелерді қосу
Барлық сәулелер бір нүктеден басталатын нүктелік жарық көзі
орнатылады, осыған байланысты көлеңке өте өткір болады (7.5-сурет).
Shape/Area Shadows (Пішін/Көлеңке аймағы) свитогында Emit light from
(Shape) бөлімінде жарық көзінің пішінін таңдауға болады (7.6-сурет), бұл
көлеңке пішініне әсер етеді. Айналдыру түрі таңдалған пішінге
байланысты өзгереді. Мысалы, line (Сызықтық көз) опциясын таңдағанда,
жалғыз жарық көзінің ұзындығын орнатуға мүмкіндік беретін жалғыз
Length (Ұзындық) санауышы свитогында қалады. Санауыштағы мән
өзгерген кезде проекция терезелеріндегі жарықтандырғыш белгішесінің
сызықтық кесіндісінің ұзындығы өзгереді. Rectangle (тіктөртбұрыш)
опциясын таңдағанда, свитокта екі санағыш пайда болады: Length
(ұзындық) және Width (ені), бұл беткі жарық көзінің ұзындығы мен енін
орнатуға мүмкіндік береді.
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Сурет 7.5 - Нүктелік жарық көзінен өткір көлеңке

Сурет 7.6 - Көлеңке пішіні
Light Shape Visible in Rendering жалауша белгісі визуализация
кезінде көзді көрінетін етеді. Сахнаны визуализация жасап, көлеңке қалай
өзгергеніне назар аудару керек. Енді оның шеті өткір емес, бұлыңғыр
болып келеді (7.7-сурет). Егер визуализация кезінде объекттердің
көлеңкелері қара болса (7.8-сурет), онда фонға түс орнатылмаған болып
табылады. Rendering-> Environment мәзірге барып фон түсін қара түстен
ашық сұрға өзгерту керек (7.9-сурет).

116

Сурет 7.7 - Тік бұрышты жарық көзінен бұлыңғыр көлеңке

Сурет 7.8 - Фондық жарықтың болмауына байланысты объекттерден қара
көлеңкелері

Сурет 7.9 - Фон түсін таңдау
Фотометриялық көздердің параметрлері
Templates
(Шаблондар)
свитогында
фотометриялық
көзді
орнатқаннан кейін барлық параметрлерді автоматты түрде реттеу үшін
шаблонды таңдауға болады. Мұнда галогендік немесе флуоресцентті
лампалар сияқты әртүрлі қуаттың жалпы көздері ұсынылады. Қалған свито
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көздерді қолмен реттеуге арналған. Мысалы, Light Distribution (Type)
ашылмалы тізіміндегі General Parameters свитогында сәулелерді тарату
опциясын таңдауға болады (7.10-сурет):
➢ Photometric Web (Файлдан жүктелген);
➢ Spotlight (Конус);
➢ Uniform Diffuse (Беті);
➢ Uniform Spherical (Сфера).
Intensity/Color/Attenuation(Қарқындылығы/Түсі/Түсуі)
свитогы
7.11- суретте көрсетілген. Ол стандартты көздердің ұқсас свитогынан
айтарлықтай ерекшеленеді, онда барлығы нақты физикалық бірліктерде
көрсетілген.

Сурет 7.10 - General Parameters свитогы

Сурет 7.11 - Intensity/Color/Attenuation
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Color (Түс) бөлімінде фотометриялық жарықтандырғыштың жарық
түсі реттеледі:
Ашылмалы тізімнен түс температурасының он бес үлгісінің біреуін
таңдауға болады (7.1-кесте), Kelvin (Келвин) қосқышының оң жағындағы
түс үлгісі таңдалған түстің көлеңкесін көрсетеді;
Kelvin (Кельвин) қосқышын орнатқан кезде, санағышта
кельвиндердегі модельденген шамның түс температурасын орнатуға
болады (7.2-кесте), түс үлгісі таңдалған түстің көлеңкесін көрсетеді;
Filter Color (сүзгі түсі) түс үлгісі жарық түсіргіштің алдына қойылған
және соңғы жарықтың түсіне әсер ететін қиял сүзгісінің түсін одан әрі
реттеуге мүмкіндік береді.
Intensity (Интенвистілік) бөлімі нүктелік фотометриялық көздің
жарық күшін орнатуға мүмкіндік береді:
lm — lumen) - бұл қосқышты оның астындағы санағышқа орнатқан
кезде люмендердегі көздің жарық ағыны орнатылады;
cd (candela) - бұл қосқышты сол жақта орналасқан санағышқа
орнатқан кезде, көздің жарық күші, яғни сәулеленудің кеңістіктік
аймағының дене бұрышының бірлігіне келетін және шамдарда өлшенетін
жарық ағыны орнатылады;
lx at (lux at) — бұл қосқышты сол жақта орналасқан санағышқа
орнатқан кезде, оң жақтағы өрісте көрсетілген көзден қашықтықта
люкстердегі беткі жарық орнатылады (бір люкс жарықтандырылған бір
шаршы метрге келетін бір люмендегі жарық тогына сәйкес келеді).
Кесте 7.1 - Фотометриялық жарық көздерінің түстері
Атауы
Түсі
Cool White
Суық ақ
Custom
Кез келген түс
D65White
Ақ
Daylight Fluorescent
Жеңіл сұр қоспасы бар ақ
Fluorescent
Флуоресцентті
Halogen
Галогендік
HIGH Pressure Sodium
Сары-қоңыр
Incandescent
Аппақ болып қызу
Low Pressure Sodium
Ашық қызғылт сары
Mercury
Ақ-жасыл
Metal Halide
Металл
Phosphor Mercury
Ашық жасыл
Quartz
Кварц
White Fluorescent
Ақ
Ксенон
Xenon
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Кесте 7.2 - Фотометриялық жарық көздерінің түс температурасы
Жарық көзі
Түс температурасы, Келвин
Жалын сіріңке
Шамның жалыны
Күн шыққан кезде немесе күн
батқанда
Тұрмыстық қыздыру шамы
Қуаты 500 Вт–1 кВт қыздыру шамы
Кварц жарық көздері
Флуоресцентті жарық көздері
Қуаты 1-2 кВт қыздыру шамы
Қуаты 5-10 кВт қыздыру шамы
Түстен тікелей күн сәулесі
Күндізгі жарық (күн мен аспаннан)
Күн бұлттар мен жеңіл тұман
арқылы өтеді
Бұлтты аспан ауа-райында
RGB мониторы (ақ нүкте)
Сыртқы көлеңке аймақтары
Бұлтты аспан

1700–1800
1850–1930
2000–3000
2500–2900
3000
3200–3500
3200–7500
3275
3380
5000–5400
5500–6500
5500–6500
6000–7500
6500
7000–8000
8000–10 000

IES фотометриялық жарық көздері
Тип көзі .ies-бұл бағытталған жарықтың таралуы туралы ақпарат
жазылған файл. Кез-келген фотометриялық көзді қойып, template
свитогынан, Recessed 250W Wallwash фотометриялық шаблон таңдау
керек (7.13-сурет). Мұндай көздер жарықтың бетіне әдемі таралуын
қамтамасыз етеді. Distribution (Photometric Web) свитогында жарықтың
таралу түрі схемалық түрде көрсетілген (7.14-сурет). Дереккөзі бар
батырма арқылы 3Ds Max-пен бірге келетін .ies файлдарымен басқа бумаға
кіруге болады (7.15-cурет). Интернетте жарықтандыру құрылғыларын
өндірушілер ұсынған көптеген IES файлдарын табуға болады. .ies тек
студиялық жарықпен ғана пайдалануға емес, сонымен қатар интерьерлер
мен сыртқы көріністергеде пайдалануғада болады. Сахнада бұл көздің
ерекше формасы бар (7.16-сурет), Distribution свитогындағы жарық тарату
схемасына ұқсас келеді. Бұл көздерді геометриялық объектілердің
жанында немесе объектілердің ішінде орналастыруға болады, бастысы —
жарық көздерінің геометриямен қиылысуын болдырмау керек.
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Сурет 7.13 - Жарық көзі үлгісін таңдау

Сурет 7.14 - Жарық тарату схемасы

Cурет 7.15 - IES көздерін таңдау
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Сурет 7.16 - IES жарық көзі қабырға шамының жанында орналасқан
Сахнадағы барлық жарық көздері туралы жиынтық ақпаратты көру үшін
Tools -> Light Lister көмегімен құралдар пәрменімен арнайы терезені ашу
керек (7.17 сурет). Instance болып табылатын барлық көздер бір жолда,
олардың санын ашылатын тізімнен табуға болады. On бағанындағы
жалауша белгіні пайдаланып, көздерден жарықты өшіруге болады.

Сурет 7.17 – Сахнадағы барлық жарық көздердің сипаттамасы бар
Light Lister терезесі
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8-ТАРАУ
КӨПБҰРЫШТЫ ЖИҺАЗДЫ МОДЕЛЬДЕУ
Көпбұрышты модельдеу немесе полимоделинг-бұл полигондарға
әсер ету арқылы объектіні құру. Көпбұрышты модельдеудің негізгі
модификаторы Edit Poly болып табылады, оның көмегімен қарапайым
параллелепипедті (Box объектіні) ұшаққа, диванға немесе кейіпкерге
айналдыруға болады. Сол модификатор кез-келген басқа жолмен жасалған
дайын объектті өңдей алады.
Edit Poly модификаторы туралы жалпы мағлұмат
Ішкі объекттердің барлық деңгейлерін қарастыру үшін шайнек жасап
(Teapot объекті) және оған Edit Poly модификаторын қолдану керек.
Edit Poly модификаторымен жұмыс бірнеше ішкі объект деңгейлерде
болуы мүмкін:
➢ Vertex (Шың) – өңделетін объектінің шыңдарымен әртүрлі
манипуляциялар;
➢ Edge (Жиек) – өңделетін объектінің жиектерінің көрінуі мен
орналасуын басқару;
➢ Border (Шекара) – кесу шекараларын ерекшелеу;
➢ Polygon (Полигон) — объект торының көпбұрыштарымен жұмыс
істеуге арналған деңгей;
➢ Element (Элемент) — объектінің жеке элементтерімен жұмыс
істеуге арналған деңгей.
Ішкі объекттердің әртүрлі деңгейлеріне ауысып, шайнек
элементтерін ерекшелеп, оларды жылжытуға болады. Шайнекті Ctrl+Z
комбинациялық пернелер арқылы бастапқы күйіне келтіру керек.
Edit Poly модификаторының командалары
Көпбұрышты басқару үшін әртүрлі свитоктарда орналасқан көптеген
командалар бар. Ішкі объекттердің деңгейіне байланысты свитоктар мен
командалар өзгеруі мүмкін. Негізгі свитоктар төменде келтірілген:
➢ Edit Poly Mode-жұмыс режимін таңдау (модельдеу немесе
модельдеу арқылы анимация жасау);
➢ Selection — ерекшелеу;
➢ Soft Selection – жұмсақ таңдау;
➢ Edit Polygons – қосалқы объекттердің таңдалған деңгейінің
элементтерін өңдеу;
➢ Edit Geometry-объектінің торына әсер ету және өзгерту;
➢ Polygon: Material Ids-көп компонентті материалдар үшін ID
нөмірлерін тағайындау;
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Polygon: Smoothing Groups –көпбұрыштар арасындағы шекараларды
тегістеу топтары;
Paint Deformation-мүсіндік құралдар.
Edit Poly модификаторының негізгі командалары 8.1-кестеде
келтірілген.
Командалар
1

Кесте 8.1 - Edit Poly модификаторының командалары
Ішкі объект деңгейі
Командалар атауы
2

3
Таңдалған нүктеге
жақын қосалқы
By Vertex
объекттерді таңдау
Объектінің артқы
беттерін түрлендіруді
Ignore Backfacing
бұғаттау
Көрсетілген бұрыш
бойынша кіші
объектілерді таңдау
By Angle
режимі
Таңдалған ішкі
объекттер ауқымын
Shrink
азайту
Таңдалған ішкі
объектілер ауқымын
Grow
ұлғайту
Edit Polygons (Vertex, Edge, Border, Element) свитогы
Vertex, Edge, Polygon,
Таңдалған ішкі
Extrude
Border
объекттерді сығу
Bevel
Polygon
Фаскамен сығу
Таңдалған элементтерді
Bridge
Edge, Polygon, Border
«секіргішпен» қосу
Таңдалған
көпбұрыштарды
Outline
Polygon
кеңейту немесе тарылту
Таңдалған
көпбұрыштар
шекарасынан берілген
қашықтықпен жаңа
Inset
Polygon
көпбұрыштар салу
Таңдалған қосалқы
объектінің қалыпты
Flip
Polygon, Element
бұрылысы
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1
Hinge From Edge

2
Polygon

Extrude Along

Polygon

Retriangulate

Polygon, Edge, Border,
Element

Turn

Polygon, Edge, Border,
Element

Remove

Vertex, Edge

Break

Vertex

Weld

Vertex

Target Weld

Vertex, Edge

Chamfer

Vertex, Edge, Border

Connect

Vertex
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3
Таңдалған қабырғаның
шетінен шатыр
Сплайн бойынша
шығару
Полигон бөлімшесінің
қырын үшбұрыштарға
бұру, Turn батырмасын
басқан кезде жұмыс
істейді
Таңдалған қырды
жазықтықтың
диагональды шыңдарын
қосу арқылы бұру
Таңдалған элементті
жою
Таңдалған шыңда
жинақталатын беттерді
ажырату
Бірнеше таңдалған
шыңдардың біреуіне
қосылуы,ал түзуші
қырлар осы шыңға
жиналады.Settings
(Параметрлер)
батырмасын басқан
кезде нүктелерді түсіру
радиусын орнатуға
болатын санағыш пайда
болады
Таңдалған ішкі объектті
қажетті нысанға
жылжыту арқылы
шыңдарды (жиектерді)
біріктіру
Фигураны жаңа
шыңдар мен қырлармен
толықтыра отырып,
түзу фаска жасау
Көршілес екі шыңның
қырларын диагональ
бойынша қосу

1

2

Remove Isolated
Vertices

Vertex

Weight

Vertex, Edge

Crease

Vertex, Edge

Split

Edge

Connect

Edge, Border

Create Shape

Edge, Border

Hard

Edge

Smooth

Edge

Display Hard Edges

Edge

Cap

Border

Insert Vertex
Border, Element
Edit Geometry свитогы

3
Объектінің жеке
орналасқан шыңдарын
алып тастау
Smooth немесе Turbo
Smooth
модификаторларымен
кейінгі тегістеу үшін
жоғарғы салмақ
Smooth немесе
TurboSmooth
модификаторларымен
кейіннен тегістеу үшін
қабырғаның қаттылығы
Таңдалған қырларды
ажырату (кем дегенде
үш қырды таңдау
керек)
Қосымша қабырға құру
арасындағы
ерекшеленген, саны
және жылжуына мән
беру
Таңдалған қырлар
негізінде сплайн жасау
Қырдыі қатаң етіп
тағайындау
Қабырға шетін тегіс
жасау
Қатты қабырғаларды
көрсету
Берілген тұйық шекара
бойынша полигон салу
Қосымша шыңды
шекара сызығына
немесе элемент үшін
еркін орынға қою
Орын ауыстыруды
бұғаттау (қабырғалар
бойынша, полигондар
бойынша, нормалар
бойынша)

Constraints
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1

2

Preserve UVs

Create

Vertex

Create

Face, Polygon,
Element

Collapse

Attach

Detach
Soft Selection свитогы

3
UV координаталарын
сақтау, жалауша белгісі
қосылған кезде,
құрылым ішкі
объектімен бірге
қозғалмайды
Кейінгі құрылыстар
үшін оқшауланған
шыңдарды құру,
беттерді,
жазықтықтарды құру
және т. б.
Объекттің шыңдарын
түйін нүктелері ретінде
қолдана отырып,
үшбұрышты бетті құру.
Нүктеге дейін азайту
және барлық таңдалған
шыңдарды бөлудің
геометриялық
орталығында
орналасуымен бірбіріне біріктіру
Өңделетін модельге
көпбұрышты сахна
объекттерін қосу
Объектінің
ерекшеленген бөлігін
жеке элементке немесе
жаңа объектіге бөлу
Ерекшелеу режимін
қосу / өшіру
Трансформацияның
«әсер ету аймағына»
түсетін қырлар саны
Артқы жағына әсер етутордың барлық
қырлары
трансформацияға
қатысады

Use Soft Selection

Edge Distance

Affect Backfacing
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Практикалық жұмыс «Сөре (Тумбочка)»
Top түрінде өлшемі 550, 570, 400 және 1, 1, 2 сегменттерінің саны
бар Box фигурасын жасау керек. Объектіні перспективалық көрініс
терезесінде салу үшін F4 пернесін басу керек.
Объектіге Edit Poly модификаторын қолданып және Edge (қырлар)
ішкі объектерінің деңгейіне ауыстыру керек. Алдымен бөліктемелерді қосу
керек. Жоғарғы жиекті таңдап Ring батырмасын басып-сөренің алдыңғы
артқы қасбеттеріндегі барлық көлденең қырлары ерекшеленеді (8.1-сурет).

Сурет 8.1 - Ring батырмасы арқылы қырларды таңдау
Connect командасының жанындағы Settings батырмасын басып,
ашылған терезеде Segments 2, Pinch 90, Slide 0 енгізу керек (8.2-сурет).
Қосымша кесулер пайда болады. Өзгерістерді қабылдау үшін жасыл
жалауша белгісі батырмасын басу керек.

Сурет 8.2 - Connect командасынан кейін қосымша кесу
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Ring көмегімен көлденең қырларды қайтадан таңдап, Connect
командасын тағы бір рет қайталау керек. Шеттерде екі рет кесу пайда
болуы керек.
Сөренің оң жағы көрінетін етіп көріністі бұрып және ұқсас кесулерді
жасау керек (8.3-сурет).

Сурет 8.3 - Бүйір жақтағы қосымша кесулер
Polygon ішкі объект деңгейіне ауысып, Selection свитогында By
Angle жалауша белгісін қойып, жоғарғы көпбұрышты ерекшелеу керек.
Жалауша белгісі қойылғандықтан, сөренің жоғарғы қыры ерекшеленеді.
Модельдеу процесінде көпбұрыштарды сығу қажет. Ол үшін Edit Polygons
свитогында Extrude командасы бар. Extrude батырмасын және оның
жанындағы кішкене Settings батырмасын табу керек. Сандық өріске
20 мәнін енгізіп, Enter пернесін басу керек ол-сөренің жоғарғы сегменті
болады (8.4-сурет). Нәтижені түзету үшін қосымша терезеде жасыл
жалауша белгісі бар батырманы басуды ұмытпау керек. Сығылғаннан
кейін By Angle жалауша белгісін алып тастау қажет.

Сурет 8.4 - Жоғарғы сегментті сығу
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Edge ішкі объекттердің деңгейіне ауысып және төменгі қырдан басқа
тартпалардың айналасындағы қырларды таңдау қажет (8.5-сурет). Саңылау
жасау үшін Extrude командасын қолдану керек. Қырдың деңгейінде бұл
қырларды белгілі бір тереңдікке басып қана қоймай, сонымен қатар
қалыптасқан саңылаудың енін орнатуға мүмкіндік береді. Height -5,
Width 2 параметрлерін орнату керек (8.6-сурет).

Сурет 8.5 - Extrude командасы арқылы қырларды таңдау

Сурет 8.6 - Жәшіктер арасындағы саңылауларды қалыптастыру
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Төменгі жағына саңылаулар жасағаннан кейін, сол және оң жақта
қосымша нүкте пайда болады. Ол артық нүктелерді алып тастау үшін
Target Weld командасын қолдану керек. Vertex деңгейіне ауысып, төменгі
сол жақ бұрышқа жақындату керек (8.7-сурет). Edit Vertices свитогынан
Target Weld батырмасын басып, сыртқы нүктені ұстап, ішкі жағына апару
керек. Нүктелер топтасады (8.8-сурет). Төменгі оң жақ бұрышта да солай
жасалу керек.
Сөренің аяқтарын жасау үшін Polygon деңгейіне ауысып, бұрышты
төменге бұрып, әр бұрышта 3 полигонды ерекшелеп (8.9-сурет) және
Extrude командасын қолданып 50 мм кою керек.

Сурет 8.7 - Артық нүктелер

Сурет 8.8 - Target Weld командасы артық нүктелер жоқ
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Бүйір қырларындағы аяқтарды ерекшелеп оларды 70 мм сығу керек,
нәтиже 8.10 суреттегі сияқты болуы керек.

Сурет 8.9 - Сөре аяқтарын жасау кезінде сығуға арналған көпбұрыштар

Сурет 8.10 - Сөренің дайын аяқтары
Сөренің тұтқасын жасау қалады. Мұны істеу үшін Edge ішкі
объекттердің деңгейіне ауысып, тартпалардың бүйір қырларын таңдап
және Ring командасын қолданып — барлық тік қырлар тартпалар бойымен
ерекшеленеді. Connect командасын қолданып бір сегментті орнату керек
(8.11-сурет).
Көпбұрыштар
деңгейіне
ауысып,
қораптардағы
жоғарғы
көпбұрыштарды 20 мм-ге сығу керек (8.12-сурет). Сөре дайын. Ішкі
объекттер деңгейін өшіру керек. Мұндай топологиялық тұрғыдан дұрыс
модельді текстуралау оңай болады. Жасалған жұмысқа «Сөре» деп ат
қойып сақтау керек.
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Сурет 8.11 - Тұтқаларға арналған кесулер

Сурет 8.12 - Дайын сөре
Практикалық жұмыс «Теледидар»
Тор түрінде өлшемдері (50, 900, 500) болатын Box фигурасын жасау
керек. Перспективалық көрініс терезесіне ауысып және объект жақтауын
салу үшін F4 пернесін басу керек.
Edit Poly модификаторын Вох фигурасына орнату керек және
Polygon ішкі объект деңгейге ауысу керек. Алдыңғы көпбұрышты
ерекшелеп алу керек. Одан экран жасалады.
Inset батырмасының жанында орналасқан Settings батырмасын басу
керек. Жаңа көпбұрышты салу үшін 20 мм шегіністе орнату
керек (8.13-сурет).
Пайда болған көпбұрышты Extrude командасымен –10 мм-ге шығару
керек.
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Сурет 8.13 - Теледидар экранын жасау үшін Inset командасын баптау
Теледидардың артқы көпбұрышын ерекшелеп алып және Bevel
командасын шақырып, 40 мм-ге дейін сығылуды, , ал жиырылуды 30 мм-ге
орнату керек. Команданы екі рет қолдану үшін алдымен жасыл плюс
батырмасын, содан кейін жалауша белгісі бар батырманы басу
керек (8.14-сурет).

Сурет 8.14 - Bevel командасын қолданғаннан кейінгі теледидар
Vertex деңгейіне ауысып және жылжыту құралын пайдаланып, Left
түріне сол жақтағы нүктелерді теледидардың бүйірлік пішіні неғұрлым
айқын болатындай етіп жылжыту керек (8.15-сурет). Ең бастысынүктелерді пунктерлік жақтаумен ерекшелеу керек.
Edge ішкі объекттерінің деңгейіне ауысып және кез-келген бүйір
қырын ерекшелеп, қалған бүйір қырларын ерекшелеу үшін Ring
командасын қолданып және Connect параметрлерін қолданып: сегменттер
саны 2, ығысуын 90 қою керек (8.16-сурет).
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Сурет 8.15 - Left түріндегі теледидар

Сурет 8.16 - Тегістеу алдында көлденең кесу, Connect командасы
Жоғарғы қырын ерекшелеп, Ring-ті басып, содан кейін Connect
параметрлеріне: сегменттер саны 2, ығысуын 95 беру керек (8.17-сурет).
Ішкі объекттер деңгейін өшіру керек.

Сурет 8.17 - Қосымша тік кесу
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Теледидарға Mesh Smooth модификаторын қолдану қажет (Торды
тегістеу). Subdivision Amount свитогында итерация санына 2 мәнін енгізу
керек (8.18-сурет). Тегістегеннен кейін теледидар 8.19-суретте
көрсетілгендей көрінуі керек.

Сурет 8.18 - Итерациялар санын анықтау

Сурет 8.19 - Тегістегеннен кейін теледидар корпусы
Практикалық жұмыс «Жастық»
Тор түрінде өлшемдері (500, 500, 200) және сегменттері (10, 10, 1)
бар Вох объектісін жасау керек. Сегменттеу көрінуі үшін, перспективалық
терезесінде қырларды көрсету режимін қосу керек (F4 пернесін басу
арқылы).
Вох объектісіне Edit Poly модификаторы қолданылады. Vertex ішкі
объекттер деңгейіне ауысып және тор түрінде периметрдің айналасындағы
барлық нүктелерді басып, 8.21-суретте көрсетілгендей таңдау керек
(Ctrl пернесін басып тұрып қажет).Ішкі нүктелер ерекшеленбеуі керек.
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Сурет 8.21 - Жастыққа арналған дайындама
Select and Scale масштабтау құралын алып және front түрінде
нүктелерді Y осі бойынша бір-біріне байланысатындай етіп масштабтау
керек (8.22-сурет). Таңдауды алып тастап және Top түріне жақтауды
ерекшелеп 4 бұрыштық нүктені таңдау керек (Ctrl пернесін басып тұрып).
Soft Selection (Жұмсақ ерекшелеу)
свитогында Edit Poly
модификаторының Use Soft Selection (Пайдалану) жалауша белгісін қойып
және 8.23-суретте көрсетілгендей falloff санауышына 300 мәнін енгізу
керек. Вертекс түрлі түстерге боялған. Select and Scale масштабтау
құралын алып және Тор түрінде нүктелерді көбелектің қанаттары сияқты
бір жағына қарай созатындай етіп масштабтау керек (8.24-сурет).
Бұрыштар неғұрлым ұзартылған болса, бұл әсер жастықта айқын көрінеді.
Soft Selection жалауша белгісін алып тастау керек.

Сурет 8.22 - Масштабтаудан кейінгі дайындама
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Сурет 8.23 - Жұмсақ ерекшелеу режимін орнату
Polygon ішкі объектілер деңгейіне ауысып және барлығын ерекшелеу
үшін Ctrl+A пернесін басу керек. Polygon свитогында: Smoothing Groups
(Тегістеу топтары) Clear All (Барлығын өшіру) батырмасын шертіп, содан
кейін 1 батырмасын басу керек (8.25-сурет). Бұл көпбұрыштар арасында
тігістер көрінбеуі үшін қажет.
Ішкі объектілер деңгейіне ауысып және 10-нан 20-ға дейін итерация
саны бар Relax модификаторын қолдану керек. 8.26-суретте
көрсетілгендей жастық болуы керек. Relax модификаторы торды
босаңсытып, оны біркелкі етуге тырысады.

Сурет 8.24 - Жастық «көбелектің қанаттары» сияқты
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Сурет 8.25 - Тегістеу топтары

Сурет 8.26 - Дайын жастық
Белдіктер, тігістер жасау
Осы тараудың соңында үш өлшемді объектіден кесуді қалай «алып
тастауға» болатынын қарастырайық. Үш өлшемді объектіні кесу пішінінде
бөлім жасау үшін командалық панельдің Shapes бөлімінде орналасқан
Section (Секция) құралы қолданылады.
Мысалы, «Диван» жұмысын қарастырайық. Тек орынды ерекшелеп,
оқшаулау режиміне кіру керек (Alt+Q). Section фигурасын жасау керек.
Секцияны
орындықтардың
сол
жақ
бөлігіне
орналастыру
керек (8.28-сурет).
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Сурет 8.28 - Фигураның көлденең қимасын жасауға дайындық
Секцияны жылжытуға және бұруға болады. Section Parameters
свитогында Create Shape батырмасын басу керек (8.29-сурет).

Сурет 8.29 - Кесуді құру
Экранда жаңа кесудің аты көрсетілген диалогтік терезесі пайда
болады. Осы терезеде OK батырмасын басу керек және сахнада жаңа
жалпақ фигура пайда болады. Содан кейін секцияны орындықтың оң
жағына жылжытуға болады және Create Shape батырмасын тағы бір рет
басу қажет. 8.30-суретте көрсетілгендей екі операциядан алынған
қималарды көрсетеді.
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Сурет 8.30 - Алынған қималар
Визуализация кезінде қималар көрінуі үшін олардың қалыңдығын
орнату керек. Мұны істеу үшін алынған әр сызықты және Rendering
свитогында Enable In Renderer (Рендер кезінде көрсету) және
Enable In Viewport (Көрініс терезесінде көрсету) жалауша белгісін орнату
керек
(8.31-сурет). Сол жерде Thickness санауышында қалыңдығын
орнатуға болады. Егер тігісті қысқартуыңыз керек болса, Segment ішкі
объект деңгейіне өтіп, қажет емес сегменттерді таңдап, оларды Delete
пернесін қолдану керек. Бұл техниканы тігістерді жасау үшін қолдануға
болады.

Сурет 8.31 - Қалыңдығын реттеу үшін Rendering свитогы
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Сол сияқты белдіктер жасауға болады. Мысалы, диванда кесуді
алып тастап, оған қалыңдығын орнатып, бірақ оны тікбұрышты кесумен
жасау керек. Ол үшін Rendering свитогында Rectangular (Тікбұрышты кесу)
режиміне ауысып және кесудің өлшемдерін орнату керек. Тігіс үшін кесуді
құрудың тағы бір әдісі бар. Жастықты таңдап, оған Edit Poly
модификаторын қолдану керек. Edge (Қырлар) ішкі объекттер деңгейін
қосып және жастықтың шетіндегі сегментті екі рет шерту арқылы барлық
жабық контур ерекшеленуі керек (8.32-сурет).

Сурет 8.32 - Қырлардың жабық сақинасын ерекшелеу

Сурет 8.33 - Жастықтағы тігіс
Модификатор баптауында Edit Edges свитогында Create Shape
(Пішінді құру) батырмасын басып және ішкі объект деңгейін өшіру керек.
Сахнада қалыңдығын қосуға болатын жастықтың шекарасын нақты
қайталайтын тағы бір сплайн пайда болады (8.33-сурет).
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9-ТАРАУ
UNWRAP UVW ЖОБАЛАУ МОДИФИКАТОРЫ
Тумбочкаға арналған текстуралы материал
Қарапайым текстураны жобалау үшін UVW Map модификаторы
қолданылады, бірақ барлық объектке текстура қою үшін бұл
модификаторды қолдана алмаймыз. Мысалы, біз алдыңғы тарауда
модельдеген тумбочканы алайық. Егер біз тумбочкаға ағаш текстурасы бар
материалды тағайындасақ, UVW Map модификаторын қолданамыз, сол
кезде текстура барлық жағынан бірдей тігінен жобаланады (9.1-сурет)
және текстураны бір нақты көпбұрыштың бағытымен бұру мүмкін емес.
UVW Map модификаторын жою қажет.

Сурет 9.1 - UVW Map көмегімен жобаланған текстура
Тумбочкаға Unwrap UVW модификаторын қолданамыз. Белгілі бір
көпбұрышқа текстураны жобалау үшін Polygon субьектілерінің деңгейіне
өтіп, тумбочканың қорап көпбұрышын белгілеп, Edit UVs свитогындегі
Quick Planar Map батырмасы басылады (9.2-сурет).

Сурет 9.2 - Edit UVs терезесі
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Текстура белгіленген көпбұрышқа жоспарлы әдіспен жобаланады.
Көпбұрышты белгілеп, Edit UVs свитогындегі Open UV Editor
батырмаcын басыңыз, сол кезде Edit UVWs терезесі ашылады (9.3-сурет).

Сурет 9.3 - Edit UVWs терезесі
Қораптың белгіленген көпбұрышы қызыл тормен көрсетіледі.
Тумбочканың материалына қосылған текстураны көру үшін жоғарғы оң
жақ бұрышында ашылатын тізімнен текстураның атауы таңдалады.
Белгіленген көпбұрышқа текстура орналастыру үшін, Quick Transform
парақшасындағы Rotate 90 around Pivot батырмасын басу қажет.
Көпбұрышты текстураның бойымен жылжыту арқылы оның оңтайлы
орнын табуға болады.
Edit UVWs терезесін жаппай, екінші қораптың көпбұрышын таңдап,
сол әрекеттерді қайталау қажет: алдымен Quick Planar Map батырмасын,
кейін Rotate 90 around Pivot айналдыру, содан кейін жылжыту.
Қораптардағы өрнек қайталанбас үшін екінші қораптың көпбұрышын
текстураның басқа бөлігіне салыну қажет.
Осындай тәсілмен барлық белгіленген көпбұрыштарға текстура
орналастыруға болады. Бірнеше көпбұрышты, мысалы тумбочканың бір
аяғын немесе барлық бөліктерін белгілеп, жобалауға болады. Барлық
текстураға көпбұрыштар созылмауы үшін оларды Edit UVWs терезесінің
жоғарғы бөлігінде орналасқан Scale Selected Subobjects батырмасымен
масштабтауға болады. Бір қырында жатқан бірнеше көпбұрыштарды
Unwrap UVW модификаторының Selection свитогындегі Select by Planar
Angle батырмасының көмегімен жылдам белгілеуге болады (9.4-сурет).
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Бұл батырманы басу арқылы бірнеше көпбұрыш белгіленеді. Жанында
тұрған өріске бұрыш санына байланысты сәйкесінше мәнін өзгертуге
болады.

Сурет 9.4 - Unwrap UVW модификаторы, Select by Planar Angle батырмасы
Барлық көпбұрыштар текстура бойынша орналасқаннан кейін, Edit
UVWs терезесін жауып, ішкі объекті деңгейін өшіру қажет. Текстуралы
тумбочканың нәтижесі (9.5-суретте) көрсетілген. Тумбочканың аяқтарында
текстура тігінен, ал қораптарында көлденең орналасқанына назар аудару
қажет.

Сурет 9.5 - Unwrap UVW көмегімен жобаланған текстура
КЕҢЕС
Визуализациялау кезінде тумбочка жақсырақ көріну үшін оған
Chamfer модификаторын қолданып, шеттеріне фаскалар жасалады. Бұл
Unwrap UVW модификаторын қолданған кезде көпбұрыштарды белгілеу
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және оларды текстураға салу жеңіл жасалды; фаскаларда текстура сәл
созылып кетеді, ал егер фаскаларда кішкентай болса, ол қалыпты көрінеді.
Шатырға арналған текстуралы материал
Егер нақты бірлік бойынша материал дайындайтын болсақ,
жобалаудан бұрын Unwrap UvW модификаторының Configure свитогынен
Normalize Map жалаушасын алып тастау қажет (9.6-сурет).

Сурет 9.6 - Нақты бірліктерде текстураны жобалау үшін
Normalize Map-ты қосу керек
Бұл шатырдың төбесіне текстураны жобалау кезінде қажет болуы
мүмкін. Черепицаның нақты өлшемі бар және ол созылмауы қажет,
сондықтан материал метрикалық жүйеде жасалуы қажет. Шатырдың
әдетте көлбеу беткейлері болады, сондықтан UVW Map көмегімен
текстураны орналастыру қиынға соғады. Дұрысында барлық черепица бір
бағытқа бағытталады (9.7-сурет).

Сурет 9.7 - UVW Map көмегімен текстураны жобалау
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Егер біз Unwrap UVW және Quick Planar Map батырмасын қолдансақ,
онда черепица қырына қарай бағытталады (9.8-сурет).

Сурет 9.8 - Unwrap UVW көмегімен текстураны жобалау
Текстураның түйіскен жерлерін ұқыпты етіп көрсету үшін, EndPoint
3D-байланыстырудың көмегімен шатырдың қыры бойынша сплайн жасап,
оған Sweep модификаторын қолдануға болады (9.9-сурет).

Сурет 9.9 - Шатыр нәтижесінің көрінісі
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Бассейнге арналған текстуралы материал
Шатыр сияқты кей жағдайда көпбұрыштарды жылдам жобалай
алмаймыз. Мысалға қисық сызықты бассейнді алайық. Оны сплайннан
жасап, Extrude модификаторын қолданып, Cap Start және Cap End
жалаушаларын алып тастап, Shell модификаторын қолданып және оған
мозаика картасы бар текстуралық материал тағайындалды. Нәтижесінде,
нақты бірліктерде материал жасалса да, карта ойдағыдай жобаланбады,
өйткені текстура бұрылыстарда созылыңқы, ал бұрыштарында
қыстырылып тұрғаны байқалып тұр (9.10-сурет).

Сурет 9.10 - Бұрыштарда текстура кішірейіп, бұрылыстарда созылыңқы
Бұндай жағдай қайталанбас үшін, бассейнге Unwrap UVW
модификаторын қолданып, Configure свитогындегі Normalize Map
жалаушасын алып тастау қажет, өйткені материал нақты өлшем
бірліктерінде жасалған.
Selection свитогындегі Select by Planar Angle батырмасын қосып,
бассейннің барлық жоғарғы қырларын белгілеп, Quick Planar Map
батырмасын
басу
қажет.
Сол
кезде
текстура
дұрыс
жобаланады (9.11-сурет).
Бассейннің төменгі қырлары үшін де солай жасалады. Бассейннің
қырларына автоматты түрде жасыл тігістер пайда болады, олардың
бойымен текстура кесіледі.
Бассейннің сыртқы периметрін кеңейту үшін қосымша кесу қажет
болады. Edge ішкі объект деңгейіне өтіп, бір тігінен орналасқан қабырғаны
белгілеп (9.12-сурет), Peel (Развертка) свитогындегі Convert Edge Selection
to Seams (Таңдалған қабырғаны тігіске түрлендіру) батырмасын басу қажет
(9.13-сурет). Сол кезде қабырғамыз көк түске айналады - бұл тігіс.
Көпбұрыш деңгейіне ауысып, бассейннің сыртқы периметрінің
барлық көпбұрышын ерекшелеп алу қажет. Мұны үш рет басу үшін,
Selection свитогындегі 80° бұрышқа таңдап қоюға болады.
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Сурет 9.11 - Бассейннің жоғарғы қырларына шығарылған текстура

Сурет 9.12 - Тігіс үшін белгіленген қабырға
Peel свитогындегі Quick Peel батырмасын басыңыз (9.14-сурет). Сол
кезде Edit UVWs терезесі ашылады, бұл терезеден қызыл түсті бассейннің
сыртқы қырларын көруге болады. Оны қалған бөліктерден алыстату керек.
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Сурет 9.13 - Convert Edge Selection to Seams

Сурет 9.14 - Quick Peel
Көпбұрышты Edit UVWs терезесінен де белгілеуге болады. Барлық
кесілген элементті бірден ерекшелеу үшін Select By Element UV Toggle
батырмасы басылады (9.15-сурет). Енді бассейннің ішкі қабырғасын
таңдап, Quick Peel батырмасын басуға болады, ол Edit UVWs терезесінде
де орналасқан.

Сурет 9.15 - Select By Element UV Toggle
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Енді барлық элементтер бөлшектелген және оларды текстурада
жылжытуға болады. Барлық мозаика бірдей өлшемде болуы үшін, тағы бір
әрекет жасау қажет болады. Edit UVWs терезесінде барлық элементті
ерекшелеп, Tools менюіндегі Pack UVs командасы орындалады. Ашылған
терезеден Normalize Clusters-тен жалаушаны алып тастап, Rescale Clustersке жалауша қойып, OK батырмасын басу қажет (9.16-сурет).

Сурет 9.16 - Tools — Pack UVs
Бассейннің төменгі жағын бөлек жасап алған жөн және оған
текстураны әдеттегі жоспарлау әдісімен жобалаған дұрыс. Нәтижесінде
бассейндегі барлық мозаика ойдағыдай көрінуі қажет (9.17-сурет).

Сурет 9.17 - Unwrap UVW қолданғаннан кейінгі бассейн көрінісі
Ағаштарға арналған текстуралы материал
Әр түрлі текстурасы бар материалды бір объектіге тағайындау қажет
болғанда не істеу керек? Жауап: текстура ретінде барлық қажетті
суреттерді жинайтын коллажды қолдануға болады (9.18-сурет).
Бұндай коллажды Photoshop немесе Gimp арқылы жасауға болады.
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Сурет 9.18 - Ағашқа арналған текстура
Жасалу жолы
Материалды дайындап алып, Diffuse арнасына текстуралы коллажды
қосу керек. 9.19-суретте көрсетілгендей ағаш ретінде параметрлері бар
Cylinder примитивін құру қажет.

Сурет 9.19 - Cylinder параметрлері
Нәтижесінде 9.20-суреттегі объект пайда болады, оны «Ағаш» деп
атаңыз. Құрылған материал ағашқа тағайындалады.
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Сурет 9.20 - Материалы жоқ ағаш
Объектіде текстуралы материал болмаған жағдайда сәнсіз көрінеді.
Сондықтан ағашқа Unwrap UVW модификаторы қолданылады.
Сценадағы ағаштың діңін ерекшелеп, Edit Uvs свитогындегі Quick
Planar Map батырмасын басу қажет
.
Open UV Editor... батырмасын басқанда, Edit UVWs редактор терезесі
ашылады.
Edit UVWs терезесінің оң жақ бұрышында ашылатын тізімнен
текстураны таңдау қажет (9.21-сурет).
Freeform Mode құралын пайдалана отырып, элементті текстураның
қажетті жеріне қойып шығу қажет. Жылжыту үшін контейнердің
ортасынан ұстау қажет. Егер контейнердің бұрышынан ұстасаңыз, онда
элемент масштабталады, егер қырынан ұстасаңыз, онда бұрылады.
Сценада ағаштың қарама-қарсы діңін ерекшелеп, Quick Planar Map
батырмасымен бөліп, текстураға орналастыру қажет.
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Осы әдісті ағаштың барлық қырлары үшін жасау қажет.

Сурет 9.21 - Edit UVS терезесі
Edit UVS терезесіндегі элементтер толығымен ерекшеленуі үшін,
терезенің төменгі жағында орналасқан Select by Element батырмасы
қосылады.
Polygon ішкі объект деңгейін өшіру қажет. Текстураланған
объектілердің соңғы нұсқасы 9.22-суретте көрсетілген.

Сурет 9.22 - Текстураланған объектілер
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10-ТАРАУ
ИНТЕРЬЕРДЕГІ МАТАЛАР
Кез-келген интерьерде маталар бар. Олар қарапайым немесе драпер
тәрізді болуы мүмкін. Перделерді модельдеу үшін NURBS-қисықтар, ал
төсек жабыны, орамал мен жастықтар жасау үшін симуляция қолдануды
ұсынылады.
Оларды қолдану өте қарапайым, бірақ олармен жұмыс істеу үшін
қуатты компьютер қажет.
NURBS
NURBS технологиясы (Non-Uniform Rational B-Splines — Тұрақты
емес рационалды B-сплайндар) фигураларды модельдеуге мүлдем өзгеше
тәсіл ұсынады. NURBS қисықтарының екі түрі бар: басқару нүктелері бар
қисықтар (Control Vertices curves немесе CV-curves) және нүктелік
қисықтар (Point curves).
NURBS-қисықтар Create қалташасындағы Shapes бөлімінің NURBS
ашылмалы тізімінде орналасқан (10.1-сурет).

Сурет 10.1 - Create қалташасындағы NURBS-қисықтар
Басқару нүктелері бар қисықтар қисықты құрудың әмбебап және
икемді әдісін ұсынады, осы нүктеге қисықтың тартылу дәрежесін
анықтайтын әр бақылау нүктесінің (басқару шыңының) салмағы болуы
мүмкін. Мұндай қисықтардың жалғыз кемшілігі - қисық басқару
шыңдарынан өтпейтіндігінде. Нүктелі қисықтар керісінше, формалы
нүктелердің тікелей орналасуына форма береді, басқару нүктелері бар
қисықтардан айырмашылығы, нүктелік қисықтар әр шыңның салмағын
анықтауға мүмкіндік бермейді, дегенмен бұл әрдайым қажет бола
бермейді.
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Практикалық жұмыс «Тюль»
Қарапайым мысалдан бастайық: екі сплайнмен шектелген түзу
тюльді модельдейік.
Top түрінде екі нүктелі NURBS-қисықтарын 10.2-суретте
көрсетілгендей етіп жасайық.

Сурет 10.2 - Top түріндегі бақылау нүктелері бар қисықтар
Әдетте жоғарғы жағы кіші толқынмен, ал төменгі жағы үлкен
толқынмен салынады. Ең бастысы, сплайнның өздігінен қиылыспайды.
Бастысы, бұл қисықтардың нүктелер саны бірдей болғаны жөн, сол кезде
тор тұрақты болып тұрады. Бұл қисықтарды 10.3-суретте көрсетілгендей
Тор түріндегі көрініске сәйкестендіріп, Front көрінісіндегідей бірінің
астына бірін орналастыру қажет.

Сурет 10.3 - Ұзындығын белгілейтін қисықтар перденің жоғарғы және
төменгі жағында орналасқан
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Modify қалташасына өтсеңіз автоматты түрде NURBS құрал
саймандары пайда болады (10.4-сурет).

Сурет 10.4 - NURBS құралдар тақтасы
Егер NURBS құрал саймандары қандайда бір себеппен жабық болса,
Modify қалташасына өтіп, NURBS Creation Toolbox батырмасын шерту
қажет(10.5-сурет).

Сурет 10.5 - Modify қалташасындағы NURBS Creation Toolbox батырмасы
NURBS құрал саймандар тақтасынан сызықтық бетті құру режимін
таңдап, 10.6-суретте көрсетілген Create Ruled Surface батырмасын басу
қажет.
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Сурет 10.6 - Сызықтық бетті құру режимі
Перденің бетін алу үшін алдымен төменгі қисықты, содан кейін
жоғарғы жағын шерту қажет (10.7-сурет). Перде бетін құрғаннан кейін Flip
Normal жалаушасын орнату қажет.

Сурет 10.7 - Екі қисықты қосқаннан кейін алынған NURBS беті
Бұдан кейінгі баптау ішкі объектілер деңгейінде жүзеге асырылуы
мүмкін:
➢ Surface - беттердің фрагменттері үшін;
➢ Point - шыңдарды баптау үшін;
➢ Curve - қисықтарды реттеу үшін.
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Point ішкі объектілер деңгейіне өтіп (10.8-сурет), нүктелерді
қисықтарға жылжытуға болады, осылайша жиырылып тұрған тюль пайда
болады (10.9-сурет). Бұл екі сплайннан тұратын тікелей перделерді
жасаудың ең жылдам әдісі. Жұмысты аяқтағаннан кейін ішкі объектілер
деңгейін өшіруді ұмытпаңыз.

Сурет 10.8 - NURBS-қисығына арналған Point ішкі объектісі

Сурет 10.9 - Жиырылып тұрған тюльді өзгерту үшін нүктелерді ауыстыру
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Драперді модельдеу
Үш немесе одан көп сплайннан тұратын драперді жасауға болады.
Мысалы, перде жай ғана ілініп қоймай, карнизге жинақталып тұрған
жағдайда қажет. Күрделі драперді бөлшектерге бөліп жасаған жөн.
Мысалы, тігінен және карнизге жинақталып тұратын ас бөлмеге арналған
екі бөліктен дайындалған перде құрастырайық (10.10-сурет).

Сурет 10.10 - Ас үй бөлмесіне арналған перде мысалы
Алдымен тігінен дайындалған бөлік үшін екі сплайн жасап, оларды
перделердің ұзындығына байланысты орналастыру қажет. Оларды
алдыңғы мысалдағыдай Create Ruled Surface командасымен байланысады.
Сол кезде 10.1-суреттегідей нәтиже шығады.

Сурет 10.11 - Перденің бірінші бөлігі Ruled Surface ретінде жасалған
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Қажет болған жағдайда сплайнға нүктелер қосу үшін Point
свитогындегі Refine бөлімінен Curve командасын (10.12-сурет) таңдаймыз,
ол үшін Point ішкі объектілер деңгейіне өту қажет. Нүктелерді жою үшін
Delete батырмасын бассақ болады.

Сурет 10.12 - Қисыққа нүктелер қосу үшін Curve батырмасы
Екінші (карнизге жинақталып тұратын) бөлікті жасау үшін үш
сплайнды (басына, ортасына және соңына) сызып, оларды доға бойынша
орналастыру қажет (10.13-сурет).

Сурет 10.13 - Карнизге жинақталып тұратын перде жасау үшін үш қисық
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NURBS құралдар-саймандар тақтасындағы Create U-Loft Surface
батырмасын
басу
арқылы
лофт
бетін
құру
режимін
таңдалады (10.14-сурет), содан кейін барлық қисықтарды шетінен бастап
бірінен соң бірін жинақтау қажет.

Сурет 10.14 - U-Loft командасы
Үш сплайн арқылы карнизге жинақталып тұрған перденің нәтижесі
10.15-суретте көрсетілген.

Сурет 10.15 - Үш қисықты біріктіргеннен кейінгі алынған NURBS-бет
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U-Loft командасының көмегімен карнизге оратылған перде сияқты
күрделі формаларды жасай аласыз (10.16-сурет).

Сурет 10.16 - Жеті қисықты қосқаннан кейінгі алынған NURBS-беті
Мұнда бастысы - сплайнды ілулі перде түрінде дұрыс орналастыру
(10.17-сурет), содан кейін оларды байланыстыру қажет.
Перделерді жұқа материалға ауыстыратын болсақ, материалдарды
жасау тарауында сипатталған. Жасалынған жұмысты «Ас үйге арналған
перделер» атауымен сақтаңыз.

Сурет 10.17 - Карнизге ораулы перделерге арналған сплайндар
Перделерді жинап модельдеу
Егер перделерді лентаға жинап модельдеу қажет болса, 2-Rail Sweep
командасын қолдануға болады. Перделерді жасақтау үшін перделердің сол
және оң жиектерін, сондай-ақ жоғарғы және төменгі жиектерін шектейтін
екі тігінен бағыттауыштар құру қажет (12.18-сурет). Ең бастысы, бұл
сплайндар перделердің периметрін қалыптастырады.
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Сурет 10.18 - Перделер жасауға арналған қисықтар
NURBS құралдар-саймандар тақтасына ауысып, Create 2-Rail Sweep
батырмасын басу арқылы екі рельсті бетті құру режимі
таңдалады (10.19-сурет). Алдымен бірінші тігінен бағыттауышты, кейін
екінші тігінен бағыттауышқа, содан кейін жоғарғы және соңында —
төменгісін шерту қажет.

Сурет 10.19 - 2-Rail Sweep командасы
Нәтижесінде 10.20-суреттегідей перде болады. Ал пердені лентаға
жинақтау бөлек модельденеді.
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Сурет 10.20 - NURBS-қисықтарымен модельденген перделер
КЕҢЕС
Артық жұмыс жасамай, көрермен көретін нәрсені ғана модельдеген
жөн.
Симуляциялар
Төсек жабыны мен басқа маталарды жасау үшін интерьерде Cloth
модификаторы қолданылады. Модификаторды пайдалану үшін қандай
объект құлап түсетінін, ал қандай заттар қозғалмайтындығын анықтау
керек. Егер төсек жабыны ұзын болса, онда ол еденмен өзара әрекеттесе
алады, бұл жағдайда еденді соқтығысу объектісіне (Collision) тағайындау
керек.
Практикалық жұмыс «Төсек жабыны»
Мысалы, төсек жабыны орындыққа лақтырылды делік.
Сценада модельденетін объектілер жасау керек, олар еден, орындық және
төсек жабыны. Еден кәдімгі Box болуы мүмкін. Орындықты кез-келген
әдіспен модельдеуге болады, бастысы ол топтастырылған болуы қажет.
Әдетте бір модельдегі әртүрлі бөліктер Edit Poly модификаторының Attach
командасын қолдану арқылы біріктіріледі. Төсек жабыны ретінде Garment
Maker модификаторы қолданып жалпақ тіктөртбұрыш (Rectangle өлшемі
1500-ден 1800 мм-ге дейін) пайдаланған дұрыс (10.21-сурет).
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Сурет 10.21 - Төсек жабынын дайындауға арналған объектілер
Төсек жабынының бұрыштарын анық ету үшін, Garment Maker
модификаторын қолданар алдында тіктөртбұрышқа Edit Spline
модификаторын қолданып, барлық нүктелерді Corner түріне өзгерту қажет.
Garment Maker модификаторында тордың тығыздығын Density = 0,03 етіп
орнатылады (10.22-сурет). Бұл параметрді орнату кезінде мұқият болған
жөн, оны 0,01-0,03 аралығында өзгерту қажет, әйтпесе 3ds Max қатып
қалады. Төсек жабынын қиылыспайтын етіп орындықтан көтерілуі керек.

Сурет 10.22 - Garment Maker модификаторын баптау
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КЕҢЕС
Ең маңызды шарт - төсек жабынын нақты өлшеммен жасақталуы.
Төсек жабынына Cloth модификаторы қолданылады. Оны баптау
үшін Cloth модификаторын ашып, Object панеліндегі Object Properties
батырмасын шерту қажет. Тізімнен Rectangle тармағын шертіп, Cloth
таңдау батырмасын қосу керек (10.23-сурет). Ашылған Presets тізімінен
матаның сапасы ретінде Silk (Жібек) нұсқасын таңдап, OK батырмасына
шертіледі.
Осы әрекеттің көмегімен біз модельденетін объектті белгіледік.
Төсек жабыны құлап кетеді. Егер сіз соқтығысу объектілерін
көрсетпесеңіз, төсек жабыны ешқайда кетпейді.
Қайтадан Object Properties батырмасына шертіңіз, ашылған терезеден
Add Object батырмасын басыңыз. Сол кезде өзара әрекеттесу объектілерін
таңдау терезесі пайда болады. Төсек жабыны тиетін заттарды (біздің
жағдайда бұл еден мен орындық) ерекшелеп, Add батырмасын басыңыз.
Барлық осы объектілер тізімге қосылады. Қосылған объектілердің
әрқайсысын кезекпен ерекшелеп, Collision Object таңдау батырмасын
басып, Depth және Offset өрістеріне 20-30 диапазон аралығындағы мәндер
енгізіледі (10.24-сурет). Бұл төсек жабынын орындық мен еденнен сырғып
кетуіне жол бермейді. OK батырмасын шертіледі.

Сурет 10.23 - Төсек жабыны үшін Cloth модификаторын баптау
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Сурет 10.24 - Cloth модификаторын төсек жабыны үшін баптау
КЕҢЕС
Симуляция бастамас бұрын Object Properties терезесін тағы бір рет
ашып, соқтығысу объектісі үшін Collision Object режимінің таңдалғанына
көз жеткізіңіз. Өйткені 3ds Max-та кейде алғашқысында таңдалмай қалады.
Object панеліндегі Simulate Local немесе Simulate Local (damped)
батырмасын шерткенде төсек жабыны түсе бастайды. Өзіңізге ұнайтын
позицияға түскенде, батырманы жіберу қажет. Егер батырма өшірілмесе,
модельдеу шексіз есептеледі. Симуляция нәтижесі 10.25-суретте
көрсетілген.

Сурет 10.25 - Құлағаннан кейінгі төсек жабыны
Simulate Local (damped) командасы жұмысты баяу, бірақ нақты
жасайды. Simulate Local батырмасы алдын ала қарау үшін қолданылады.
Содан кейін төсек жабынының орнын Reset State батырмасы арқылы
қалпына келтіріп, Simulate Local (damped) командасымен соңғы нұсқасы
есептеледі.
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Терезе жабыны дайын болған кезде, оны оң жақ батырманы шерту
арқылы Conver to - Convert to Editable Poly командасы арқылы
түрлендірген дұрыс. Осыдан кейін объект өңделетін торға айналады және
оны басқа сценаға ауыстыруға болады.
Төсек жабынының қалыңдығын беру үшін Shell модификаторы
қолданылады. Қажет болған жағдайда Mesh Smooth 1 итерация
модификаторы арқылы бетін сәл тегістеуге болады (10.26-сурет).

Сурет 10.26 - Қалыңдығы мен тегістеуі бар төсек жабыны
Практикалық жұмыс «Жастықтар»
2 тарауда дайындаған «Диван» файлын ашыңыз. Симуляцияны
пайдаланып жастық жасаймыз (10.27-сурет). Бұл жастықтардың ең
құндысы - олардың табиғи жиырылуы. Олар жастықтың диванға құлап,
соқтығысу салдарынан пайда болды.

Сурет 10.27 - Диван жастықтарымен бірге
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Тор түрінде параметрлері (500, 500, 5) және сегменттер
саны (50, 50, 1) Вох құру қажет. Түсінікті болу үшін, Вохты «Жастық» деп
атаған дұрыс. Жастықты диванның үстіне онымен қиылыспайтын етіп
көтеріп және бұрып орналастырамыз (10.28-сурет).
Вох-ты, сондай-ақ жастық тиетін диванның бөліктерін (диванның екі
жастығы және және екі жанындағы шынтақ қоятын бөлігі) ерекшелеп,
оларға Cloth модификаторы қолданылады. Object Properties батырмасын
басқанда тізімнен барлық объектті көрінеді. Оларды кезек кезек
ерекшелеп, қасиеттерін тағайындау қалды. Ең басты объект – ол жастық.
Жастық құлағанға дейін үріліп тұруы үшін оған Cloth қасиетін таңдап,
Pressure (Қысым) параметрін қосу қажет. Әдетте бұл параметр 30-40 бірлік
аралығында орнатылады. Симуляцияның қалған объектілеріне Collision
қасиеті тағайындалады (10.29-сурет).

Сурет 10.28 - Box-тың бастапқы жағдайы

Сурет 10.29 - Жастыққа арналған Pressure параметрі
Өздігінен қиылысудан қорғау үшін Simulation Parameters свитогынде
Self Collision жалаушасын қосу керек (10.30-сурет).
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Сурет 10.30 - Өздігінен қиылысудан қорғау
Simulate Local батырмасын басып, нәтижесін тексеруге болады.
Алдымен жастық үріліп, содан кейін құлай бастайды. Ең бастысы
симуляцияны уақытында өшіру (10.31-сурет).

Сурет 10.31 - Симуляциядан кейінгі Cloth модификаторы қолданылған
объектілер
Диванның екінші жағына екінші жастықты салу үшін осы әрекеттер
қайталанады. Нәтижесі бірінші жастықтан өзгеше болуы үшін, ең бастысы
оны басқа бұрышта орналастыру.
Жастыққа арналған материал (10.32-сурет). Жастыққа UVW Map
модификаторын орнату кезінде Box жобалау әдісін таңдау керек екенін
ескеру қажет.
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Сурет 10.32 - UvW map модификаторының көмегімен жастықтарға картасы
бар материал жобаланды
Ең бастысы, жастықтың жиырылуы, бұған текстураны дұрыс қою
үшін UVW Map модификаторын орнатқаннан кейін оны Cloth
модификаторының төменгі жағына орналастыру қажет (10.33-сурет).
Бірнеше жастықты жасап, файлды «Диван жастығымен» деп
сақтаңыз.

Сурет 10.33 - Cloth модификаторының астында орналасқан
UVW Map модификаторы
Практикалық жұмыс «Сүлгі»
Ілулі тұратын объект үшін де Cloth модификаторын қолдануға
болады. Мысалы, ілгішке ілінген сүлгіні модельдейік.
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Алдымен қабырғаны модельдеу үшін Box, содан кейін сүлгіге
арналған бірнеше сегменттері бар Plane құру қажет. Cloth модификаторын
екі объектке де қолданамыз.
Нүктелерді сүлгімен байланыстыру үшін, Group ішкі объектісінің
деңгейіне өтіп ілгіш алаңындағы бірнеше нүктелерді ерекшелеп алып,
Make Group батырмасына басып және топ атауын енгізу қажет. Содан
кейін топқа Preserve батырмасын басу арқылы preserved күйі
тағайындалады (10.34-сурет).

Сурет 10.34 - Бекітілген нүктелер тобын құру
Алдыңғы
қарастырылған
мысалдардағыдай
Cloth
қасиеті
жазықтыққа, ал Collision қасиеті қабырғаға тағайындалады.
Self Collision өздігінен қиылысудан қорғау жалаушасын қойып,
симуляциюны орындату керек. Нәтижесі 10.35-суреттегідей болады.
Сүлгінің қалыңдығы мен тегістігін төсек жабынында берілген
мысалдағыдай келтіруге болады.

Сурет 10.35 - Жасалған сүлгі
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11-ТАРАУ
ЛЮСТРАНЫ ЛОФТИНГ ӘДІСІМЕН МОДЕЛЬДЕУ
Лофт дегеніміз не?
Ішкі және сыртқы көріністерді бөлшектермен толықтыру үшін
көбінесе күрделі объекттер құру қажет. Өздеріңіз білетіндей, модельдеу
тәсілдерінің бірі - сплайн модельдеу. Біз экструзия мен айналдыруды
қарастырдық, енді лофтинг әдісін талдаймыз. Лофтинг көмегімен суреттер
жақтаулары немесе құбырлар сияқты қарапайымдылардан бастап, плафон
немесе телефон сияқты күрделі объектке дейін жасауға болады.
Лофтинг - бұл белгілі бір траектория бойында орналасқан көлденең
қималар арқылы кеңістікті құру.
Лофт денесі - бұл қабықты тірек қималары жүйесіне «тарту»
нәтижесінде алынған кеңістік.
Объект құрмас бұрын, біріншіден, қандай көлденең қималардан
тұратынын, екіншіден, қандай траектория бойында орналасатынын талдау
қажет. Мысалы, плафонды құрастырайық. 11.1-суретте Circle (Шеңбер)
және Star (Жұлдыз) қималары плафон жасау үшін ұсынылған. Ал
траектория - Front түрінде сызылған Line түзу сызық.

Сурет 11.1 Плафон жасауға арналған қималар
Түсінікті болу үшін қима қосылатын траектория нүктесін көрсете
отырып, лофтинг сұлбасын салуға болады. 11.2-суретте 1 қима
траекторияның 10% нүктесіне, ал 2 қима траекторияның 70% нүктесіне
дейін жететіні сұлбалық түрде көрсетілген (барлық траектория
100% құрайды).
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Сурет 11.2 - Лофтинг сұлбасы
Люстра үшін плафон құрастыру
11.2-суретте көрсетілген плафонды құру процесін толығырақ
қарастырайық.
Командалар панелінде Create қалташасына өтіп, Shapes батырмасын
шертіңіз.
Келесі формалар мен параметрлерді қолдана отырып, Top түріндегі
қималарды жасаңыз:
Circle (Radius = 70);
Star (Radius 1 = 70, Radius 2 = 50, Points 8, Fillet Radius 1 = 10, Fillet
Radius 2 = 10).
Star формасы сәл өзгертілді, оған Edit Spline модификаторы
қолданылып, ішкі сәулелердің барлық нүктелері көтерілді.
Front түрінде траектория құрыңыз. Ол үшін екі нүктеден тұратын
Line фигурасын қолданыңыз. Сызықты тігінен орналастыру үшін, Shift
пернесін басып тұру қажет. Траекторияның ерекшеленгеніне көз
жеткізіңіз.
Create (Құру) қалташасындағы тізімді ашып, 11.3 - суретте
көрсетілгендей, Compound Objects (Құрамдас объектілер) нұсқасын таңдап,
Loft батырмасын шертіңіз.

Сурет 11.3 - Лофтинг құруды бастау
175

11.4-суретте көрсетілгендей, Path өрісіне 10 мәнін енгізіп, Get Shape
батырмасын басыңыз, содан кейін Top түріндегі шеңберді шертіңіз. Сол
кезде бір көлденең қимадан тұратын лофт денесі құрылады.

Сурет 11.4 - Бірінші форманың орналасу мәнін енгізу
Path өрісіне 70 мәнін енгізіп, Get Shape батырмасын басыңыз, содан
кейін Top түріндегі жұлдызшаны шертіңіз. Тінтуірдің оң жақ
батырмасымен құрастыруды аяқтаңыз.
Осы сұлба бойынша лофт денесін жасай отырып, 11.5-суретте
көрсетілген үш өлшемді объектті шығарасыз.

Сурет 11.5 - Траекторияға «бекітілген» бастапқы тірек қималары бойынша
құрастырылған фигура
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Modify қалташасына өтіп, Skin Parameters (Қабықша параметрлері)
свитогын кеңейтіп ашыңыз. Объекттің бастапқы және соңғы қақпақтарын
алып тастау үшін Capping бөлімінде Cap Start және Cap End жалаушаларын
алып тастаңыз.
Deformation (Деформация) свитогын кеңейтіп ашып, Scale (Масштаб)
батырмасын басыңыз. Сол кезде Scale Deformation масштаб қисықтарының
редакторы ашылады. Барлық траекторияға сәйкес келетін масштаб сызығы
қызыл түспен ерекшеленген. Бастапқыда ол траекторияның 0 және
100% деңгейлеріндегі екі нүктеге ие. Тігінен орналасқан үзік сызықтар
қималар салынған жерлерді көрсетеді. Терезенің жоғарғы жағында
нүктелермен жұмыс істеуге арналған батырмалар бар.
Масштаб сызығына нүктелер қосып, олардың түрін және орналасуын
өзгерте отырып, объекттің формасын өзгертуге болады. Нүктелерді
редакторға енгізу үшін Insert Corner Point батырмасы бар (11.6-сурет).
Алдымен оны шертіп, кейін масштаб сызығының кез келген жерінен
басамыз. Масштаб сызығына үш нүкте қосып, оларды Move Control Point
батырмасы арқылы биіктігі бойынша орналастырыңыз. Объект
формасының өзгерісін бақылаңыз. Нүктелер арасындағы өтулерді тегіс ету
үшін тірек нүктелерінің түрін өзгертуге болады. Ол үшін нүктені
тінтуірдің оң жағымен басып, ашылған терезеде Bezier Smooth түрін
таңдаңыз.

Сурет 11.6 - Деформация терезесі, нүктелерді қосу

Сурет 11.7 - Деформация терезесі, плафон үшін масштабтау қисығы
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Нүктелердің түрін өзгерту және оларды жылжыту арқылы объектіні
мүлдем өзгеше түрде көруге болады. Тәжірибе жасап көріңіз. Егер нүктені
жою қажет болса, оны ерекшелеп, Del пернесін басыңыз. Плафонның
деформация қисығы 11.7-суретте соңғы нұсқасы көрсетілген, ал
плафонның өзі —11.8-суретте.

Сурет 11.8 - Деформациядан кейінгі плафон
Лофт денесіне Shell модификаторын қолданыңыз. Бұл модификатор
бір жақты беттердің қалыңдығын береді.
Қабырға қалыңдығы үшін Parameters свитогындегі Shell
модификаторының Amount (Ішкі қалыңдығы) немесе Outer Amount
(Сыртқы қалыңдығы) өрісіне 2 мм енгізіп орнатыңыз. Нәтижесінде
11.9-суреттегі плафон пайда болады.

Сурет 11.9 - Дайын плафон
Масштабтау X және Y осьтерінде асимметриялы болуы үшін Make
Symmetrical құлпы бар батырмасын басу арқылы құлыпты ажырату керек.
Лофтингтен люстралар, кулондар және басқа бөлшектер жасауға
болады (11.10-сурет).
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Сурет 11.10 - Лофтинг әдісі арқылы люстраны жасау
Лофтинг кезіндегі әрекеттер тізбегі
Лофт туралы тағыда бірер сөз. Лофтинг әдісімен модельдеу кезінде
бірнеше операцияларды ерекшелеп кетуге болады:
➢ лофт денесін құру;
➢ қиманы қосу;
➢ қиманы ауыстыру;
➢ қиманы жою.
Лофт денесін құру кезіндегі әрекеттер тізбегі келесідей:
1. Бір немесе бірнеше форма-қималарды (Shapes) және форма
траекторияларды (Path) құрыңыз.
2. Траекторияны ерекшелеңіз.
3. Пәрмендер тақтасында орналасқан Create қалташасындағы
Geometry батырмасын шертіп, ашылмалы тізімнен объектілер
түрлерінен Compound Objects (Құрама объектілерді) нұсқасын
таңдаңыз. Loft батырмасын басыңыз.
4. Create method (Жасау әдісі) свитогындегі Get Shape (Форманы
алу) батырмасын басыңыз. Басылған батырма сары түспен
ерекшеленеді.
5. Қима ретінде қызмет ететін формаға тінтуір көрсеткішін шертіңіз.
6. Келесі қиманы қосу үшін Path өрісінде қиманы қосу керек
позицияны көрсетіңіз.
Get Shape батырмасын шертіңіз.
Келесі қима ретінде қызмет ететін формаға тінтуір көрсеткішін
шертіңіз.
Басылған Get Shape батырмасын тінтуірді шерту арқылы босатыңыз
немесе тінтуірдің оң жақ батырмасы арқылы құру режимін өшіріңіз.
Салынған лофт денесіне қима қосуға болады. Ол үшін тиісті
процедура келесідей болады:
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1. Лофт денесін ерекшелеңіз.
2. Modify қалташасындағы Path өрісіне қима қосу керек траектория
позициясын көрсетіңіз.
3. Get Shape батырмасын шертіңіз.
4. Қима ретінде қызмет ететін формаға тінтуір көрсеткішін шертіңіз.
5. Тінтуір шерту арқылы Get Shape батырмасын босатыңыз.
Қиманы жою үшін келесі әрекеттерді орындау қажет:
1. Лофт денесін ерекшелеңіз.
2. Modify қалташасындағы Shape ішкі объектілер деңгейіне өтіңіз.
3. Қиманы тандаңыз. Ол үшін тінтуір көрсеткіші арқылы траектория
бойымен жүргізуге болады. Қима бар жерде тінтуір көрсеткішінің
түрі өзгереді.
4. Del пернесін басу арқылы қиманы жойыңыз.
5. Ішкі объектілер деңгейінен шығыңыз.
Қиманы ауыстыру үшін:
1. Лофт денесін ерекшелеңіз.
2. Modify қалташасындағы Shape (Форма) ішкі объектілер
деңгейінен шығыңыз.
3. Жылжыту құралын алып, Front көрінісінде қажетті қиманы
басыңыз. Қимада орын ауыстыру осьтері пайда болады.
4. Тінтуірмен осьтің көрсеткішін ұстап, қиманы төменге немесе
жоғарыға траектория бойынша жылжытыңыз. Бір қиманы
екіншісі арқылы жылжыту мүмкін емес. Ішкі объектілер
деңгейінен шығыңыз.
Лофтингтің маңызды параметрлері
Лофтингтің маңызды параметрлерін қарастырайық.
Surface Parameters (Бет параметрлері) свитогы:
➢ Smooth Lenght – траектория бойымен тегістеу. Әдетте бұл режим
қосулы күйде. Мысалы, плинтус сияқты бұрыштар айқын болуы
керек болса, оны өшіру керек;
➢ Smooth Width – тірек қималарының периметрі бойынша тегістеу;
➢ Apply Mapping – жобалауды қолдану. Бұл режим текстуралық
карталары бар материалдарды тағайындау кезінде қолданылады.
Картаның қайталану жиілігінің параметрлерін орнатуға мүмкіндік
береді;
➢ Real–World Map Size – нақты метрикалық бірліктерде текстураны
жобалау үшін;
➢ Normalize – карта жобасын қалыпқа келтіру. Егер бұл режимді
өшірсеңіз, карта сегменттері орналасу жиілігіне байланысты
тарылып, созылады;
➢ Output – нәтиже түрін таңдау. Patch (Безье жапқышы) және Mesh
(Тор) нұсқалары бар.
180

Path Parameters (Траектория параметрлері) свитогынде ең маңызды
параметр – Path (Ағымдағы траектория нүктесі). Қалыпты жағдайда
пайызбен өлшенеді. Мұны көрсететін Percents (Пайыздар) қосқышы бар.
Қиманың траекториядағы орнын өзгертуге және қажет болған жағдайда
траекторияның басқа нүктелеріне бір немесе бірнеше қималар қосуға
болады. Ол үшін (0-ден 100-ге дейін) нүкте қойып, Get Shape батырмасын
шертіп, қажетті қиманы көрсету керек.
Skin Parameters (Қабықша параметрлері) свитогы:
➢ Capping – шиналарды құрастыру. Cap Start және Cap End
жалаушалары траекторияның басында және соңында шиналарды
алып тастауға және орнатуға мүмкіндік береді;
➢ Shape Steps – сегменттер саны. Бұл өріс қиманың тегістігіне
жауап береді; егер қимада тегіс учаскелер болмаса, онда
ресурстарды үнемдеу үшін 0 енгізуге болады;
➢ Path Steps – көлденең сегменттер саны. Бұл өріс траекторияның
тегістілігіне жауап береді; егер траекторияда тегіс учаскелер
болмаса, онда 0 енгізуге болады;
➢ Optimize Shape/Optimize path – оңтайландыру. Қима формалардың
сызықтық сегменттеріндегі қадамдар саны (Optimize Shape) және
траектория сызықтарын (Optimize Path) азайту арқылы объектідегі
көпбұрыштар саны азаяды;
➢ Adaptive Path Steps – объекттің дұрыс қабықшасын дайындау үшін
траетория шыңдарының арасына қосымша қадамдар қосады;
➢ Contour – контур (қималардың траектория сызығына
перпендикуляр орналасуы);
➢ Banking – орама (траекторияның тегіс бұрылыстарында
қималарды айналдыру). Кейде ол кедергі келтіруі мүмкін,
мысалы, спиральды баспалдақтағы қоршау үшін тіреуіш жасау
кезінде;
➢ Constant CrossSection – тұрақты қима (барлық траектория бойында
қиманың тұрақты қалыңдығы). Бұл режим үзік траекторияны
пайдалану кезінде қосылады;
➢ Linear Interpolation – сызықтық интерполяция (қималар
арасындағы лофт денесі қабықшасының тікелей ауысуы). Бір
траекторияда әр түрлі қималар қолданылған жағдайда ғана жұмыс
істейді;
➢ Flip Normals – қалыпты орналастыру. Бетті басқа жаққа өзгертуге
мүмкіндік береді;
➢ Skin/Skin In Shaded – лофтинг қабықшасының шығысын
қосу/өшіру. Лофт қаңқасын өңдеу үшін бұл жалаушаларды алып
тастау қажет.
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Интерьердегі Лофтинг
Көбінесе интерьерде балясиндер мен қоршаулары бар баспалдақтар
кездеседі. Біз балясиндерді айналдыру арқылы қалай жасау керектігін
білеміз, бірақ көбінесе балясиндер қимасында шеңбер ғана емес, сонымен
қатар тіктөртбұрыш та болады. Бұндай жағдайда лофтингты қолдауға
болады.
Модельдеу үшін үш сплайн құру қажет: екі қима (дөңгеленген
бұрыштары бар шеңбер және тіктөртбұрыш) және траектория (тік сызық).
Содан кейін қиманы траекторияға «байлап», Scale деформациясының
арқасында фигураға әсем форма беруге болады (11.1-сурет).
Қоршауды лофтинг әдісі арқылы да жасауға болады.
Бұл жағдайда траектория түзу емес, көтерілу формасын қайталайтын
сызық болады. Қоршауда (Banking) жалаушасы ажыратылуы қажет.

Сурет 11.11 - Баспалдақ қоршауындағы лофтинг
Лофтингті мата жасау үшін де қолдануға болады. Әрине, бұл
қолайлы әдіс емес, дей тұрғанмен көруге болады. Мысалы, матаны
орындықтың үстіне іліп қоюға болады. Left көрінісінде – ілулі
мата (11.12-сурет), ал Top көрінісінде жиырылған түрінде (11.13-сурет)
салынады.
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Сурет 11.12 - Траектория, Left көрінісі

Сурет 11.13 - Қима, Тор көрінісі
Нәтижесінде төмендегідей матаны аламыз (11.14 сурет). Матаның
орналасуын нақтылау үшін, оған FFD Box еркін деформациясының
модификаторын қолданып, басқару нүктелерін жылжыта аламыз (Control
Point). Қалыңдығын қосу үшін Shell модификаторын қолдануға болады.
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Сурет 11.14 - Лофтинг арқылы жасалған мата
Бағандар құру
Лофтинг әдісін сыртқы көріністі жасау үшін де қолдануға болады, мысалы,
бағандар жасау үшін (11.15-сурет).

Сурет 11.15 - Бағандар
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Бұралуды жою
Бұралу қималардың алғашқы шыңдарының бір-біріне қатысты дұрыс
орналаспауына байланысты пайда болады. Мысалы, бағанның
қималарында (11.16-сурет) шеңберлер мен жұлдыздарда алғашқы нүктелер
жақын, ал тіктөртбұрышта алғашқы нүкте алшақ орналасқан.

Сурет 11.16 - Бұралу алғашқы нүктелердің бір-бірінен алыс орналасуына
байланысты болады
Лофт денесін құру кезінде тіктөртбұрыштан шеңберге өту кезінде
тор бұралады. Бұралуды жою үшін барлық фигуралардың алғашқы
нүктелерін бір-біріне мүмкіндігінше жақын орналастырған жөн. Алғашқы
нүктелер сары түске боялған. 11.17-суретте тіктөртбұрышқа 4 жаңа нүкте
қосылғанын көрсетеді (барлық қырларға симметриялы түрде) және
алғашқы нүкте басқа фигуралардың алғашқы нүктелеріне жақын
орналасқан нүкте болып табылады.

Сурет 11.17 - Алғашқы нүктелер мүмкіндігінше жақын орналасқандықтан
бұралу болмайды
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Бұралуды жою үшін:
1. Объектті тінтуірдің оң жақ батырмасымен шертіп, Object
Properties командасын таңдап, ашылған терезеде Vertex Ticks
өрісіне жалауша қойылады (формадағы нүктелер көрінетіндей
етіп).
2. Пішінді ерекшелеп, Edit Spline модификаторы қолданылады.
3. Vertex ішкі объект деңгейіне ауысу қажет.
4. Refine батырмасын пайдаланып, жетіспейтін болса, нүктелерді
қосу керек.
5. Нүктені ерекшелеп, жанама мәзірден Make First командасы
таңдалады.
6. Ішкі объектілер деңгейінен шығу қажет.
7. Екінші формамен дыл осылай жасалады. Нәтижесінде тірек
формаларының алғашқы нүктелері арасындағы қашықтық
минималды болуы керек.
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12-ТАРАУ
V-RAY ПЛАГИНІ, МАТЕРИАЛДАР ЖӘНЕ ЖАРЫҚ КӨЗДЕРІ
Chaos Group компаниясы шығарған V-Ray визуализация плагині
туралы естіген шығарсыздар. V-Ray-дің мұндай танымалдығы мен кең
қолданылуы көрсету жылдамдығы мен алынған суреттерінің сапасының
оңтайлы үйлесуіне байланысты. Бұл кітапта плагиннің V-Ray 3.6 нұсқасын
қарастырамыз.
V-Ray модулін орнату және қосу
V-Ray модулін орнату кез-келген бағдарламаны орнатуға ұқсас.
Оның демо нұсқасын өндірушінің www.chaosgroup.com веб-сайтынан
жүктеуге болады. Демо нұсқасында бірқатар шектеулер бар: белгілі бір
уақыттан кейін параметрлер қалпына келтіріледі және визуализация
кезінде суретке логотип қосылады. Бірақ модульмен алғашқы танысу үшін
демо-нұсқа өте қолайлы.

Сурет 12.1 - Render Setup диалогтық терезесі
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КЕҢЕС
Плагинді жүктеу кезінде осы плагиннің қандай бағдарламаға
жасалғанына назар аударыңыз, өйткені V-Ray тек 3ds Max
бағдарламасында емес, сонымен қатар Maya, Blender және т.б.
қолданылады.
V-Ray модулін орнатқаннан кейін оны қосу керек, яғни белсенді
визуализатор етіп тағайындау керек. Ол үшін негізгі мәзірден Rendering Render Setup командасын орындаңыз. Renderer (Визуализация модулін
таңдау) ашылмалы тізімінен V-Ray Adv таңдаңыз. Render Setup терезесінің
қалташасы мен свитогы өзгереді: плагин параметрлері бар V-Ray және GI
жаңа қалташалары пайда болады (12.1-сурет). Adv. әріптері плагин
атауында бұл - Advanced сөзінің қысқартылуы, яғни толық нұсқасы.
Ашылған тізімде V-Ray RT нұсқасы да бар, бұл Real Time (нақты уақыт
режимінде көрсету) сөзінен қысқартылған, яғни визуализация үшін
бейнекартаның мүмкіндіктері пайдаланылады және жаңартылған суретті
жобаға өзгерістер енгізгеннен кейін бірден көруге болады.
V-Ray модулі көптеген стандартты 3ds Max визуализация
құралдарымен (жарық көздері мен материалдар) үйлесімді, дегенмен,
плагинді орнату кезінде қосылатын V-Ray құралдарын пайдалану
ұсынылады, осылайша 3ds Max мүмкіндіктерін кеңейтеді. Бұл құралдар
V-Ray жұмысы үшін арнайы оңтайландырылған, оларды стандартты
құралдардың орнына қолдану визуализацияны едәуір жылдамдатады.
V-Ray плагинінің өзіндік жарық көздері, материалдары және визуализация
параметрлері бар. Тіпті стандартты жарық көздері VrayShadow
көлеңкесінің қосымша түрін ұсынады, оны V-Ray-мен бірге стандартты
көздерді қолданған жағдайда таңдау керек.
Сонымен, V-Ray модулінде 3ds Max-та жұмыс істеуге арналған
келесі негізгі құралдар бар:
➢ VRay renderer - визуализатор;
➢ VRay Frame Buffer - визуализация кадрымен жұмыс істеуге
арналған терезе;
➢ VrayLight - жарық көзі;
➢ VRaySun - жарық көзі күн;
➢ VRay Dome Light - жарық көзі аспан күмбезі;
➢ VrayShadows - көлеңкелер (өткір және бұлыңғыр);
➢ VrayMtl - шағылысуды/сынуды, сіңіруді, мөлдірлікті қолдайтын
негізгі материал;
➢ VRayBlendMtl - материалдарды маска арқылы араластыратын
композициялық материал;
➢ VRayLightMtl - өзін-өзі жарқырату эффектісі бар материал;
➢ VRay2SidedMtl - перде, ағаш жапырақтары, қағаз және т.б сияқты
өте жұқа мөлдір заттарды имитациялауға арналған материал;
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➢ VRayMap - стандартты 3ds Max материалдарына V-Ray
қолдауымен шағылысу / сыну эффектісін қосатын карта;
➢ VRayHDRI - HDRI кескіндерін жүктеуге арналған карта (.hdr
кеңейтілімі бар файлдар);
➢ VrayProxy - көпбұрышты геометрияны сыртқы файлға шығару
және көріністі өңдеу мен визуализация процесін жеделдету үшін
қолданылатын объектіге сілтеме;
➢ VrayPlane - шексіз жазықтық;
➢ VRayFur - мех пен жүннің процедуралық генерациясы;
➢ VRayDisplacementMod - орын ауыстыру картасын пайдаланып
геометрияны өзгертуге мүмкіндік беретін модификатор.
V-Ray 3ds Max-ке қосылған кезде қосымша V-Ray Toolbar пайда
болады (12.2-сурет).

Сурет 12.2 - V-Ray Toolbar панелі
Визуализация үшін шайнек бейнесі бар Render Current Frame
батырмасы қолданылады, кейін бейнеленген сурет қосымша мүмкіндіктері
бар Vray Frame Buffer-де ашылады.
12.3-суретте Vray Frame Buffer-де VRay бейнеленген кадрының тарихын
жасауға болатындығын көрсетеді.

Сурет 12.3 - V-Ray Frame Buffer терезесі
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Алдымен, Frame Buffer терезесінің төменгі жағында H (History) әрпі
бар батырманы басу арқылы тарихты ашыңыз, қалыпты жағдайда тарих
бос болады. Оған кадрларды сақтау үшін терезенің жоғарғы сол жақ
бұрышындағы Enable VFB History батырмасын басу арқылы, қызметтік
файлдар сақталатын бумаға жолды көрсету қажет. Осыдан кейін,
жанындағы дискета бейнесі бар Save батырмасын басу арқылы тарих үшін
кадрларды сақтауға болады. Сондай-ақ, тарихта файл атауы, сурет өлшемі
және көрсету уақыты сақталады.
Суретті өзіңіз қалаған кеңейтілімде сақтау үшін жоғарғы оң жақ
бұрышта орналасқан дискінің суреті бар Save Current Chanel батырмасын
қолдану керек. Сондай-ақ, жаңа көрсетілімді бастау үшін шайнек бейнесі
бар Render last батырмасы және көрсетілімді тоқтату үшін Stop rendering
батырмасы орналасқан.
VrayMtl материалының түрі
V-Ray көмегімен визуализация кезінде Raytrace және Architectural
сияқты материалдардан басқа барлық 3ds Max-тың стандартты
материалдарын қолдануға болады. Дегенмен, сценаның барлық объектілері
үшін VrayMtl сияқты материалды қолданған дұрыс. V-Ray үшін кез-келген
материалды жасаудың мәні басқа көрсетілімдермен бірдей. Кірпіш, плитка,
гипс, ағаш сияқты қарапайым материалдар Diffuse каналына және Bump
каналына шағылысу және бұлыңғырлық реттелетін карталар қосылады.
Әйнек, металл және су сияқты күрделі материалдар бөлек талқыланады.
Негізгі параметрлері
Материал редакторында VRayMtl материалын таңдауға болады. Бұл
материалдың негізгі параметрлері Basic parameters свитогынде орнатылған
(12.4 сурет).
➢ Diffuse (Диффузды түс) түс үлгісі материалдың өзіндік түсін
анықтайды. Бұл жерде картаны қосуға болады, ол үшін түс
үлгісінің оң жағындағы бос сұр түсті батырманы басу керек.
➢ Roughness өрісіне кедір-бұдырлық (дөрекілік) мөлшері енгізіледі.
Reflect шағылысу параметрлері:
➢ Reflect (Шағылысу) — шағылысу түсі. Қара түс – шағылысу жоқ.
Ақ түс – абсолютті шағылысу (айна сияқты). Аздап шағылысу
үшін қою сұр түс беріледі. Картаны қосуға болады.
➢ Fresnel reflections (Френелдік шағылысу) - жалаушасы қосылған
кезде, шағылысу күші бетке қараған бұрышқа байланысты
болады. Бұрыш неғұрлым айқын болса, шағылысу соғұрлым
күшті болады. Мұндай шағылысудың мысалдары - әйнек, су
немесе плитка. Френел эффектісі сыну коэффициентіне де
байланысты.
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➢ RGlossiness (Жылтыр) — шағылысудың нақтылығы. Шағылысу
айна сияқты айқын болуы үшін мәні 1-ге тең болуы қажет. Мән
неғұрлым аз болса, шағылысу соғұрлым күшті болады: мысалы,
ламинатталған еденнің беті сияқты. Жылтыр бетіндегі сапалы
шағылысу Subdivs өрісінен орнатуға болатын көп санауды қажет
етеді. Бірақ бұл мәнді өзгертпеген дұрыс, жоғарыда айтқан
есептеулер санының жалпы өсімін қолданған жөн.
➢ Max depth (Сәуленің максималды тереңдігі) — сәуленің
шағылысу саны. Көптеген сынғыш және шағылысатын беттері
бар сценалар дұрыс көрінуі үшін сәулені бірнеше рет
шағылыстыру қажет.
➢ Exit color (Қайтарылатын түс) — бұл түс сәуле максималды
тереңдікке жеткен жерде пайда болады, яғни ол максималды рет
көрсетіледі.

Сурет 12.4 - VRayMtl материалының Basic parameters свитогы
Мөлдірлік пен сыну параметрлері осы свитогынде орналасқан:
➢ Refract (Сыну) - сыну түсі. Қара түс - толық мөлдір емес. Ақ түс максималды мөлдірлік (мінсіз әйнек сияқты). Сыну шағылысу
түсіне де байланысты.
➢ IOR (Index Off Refraction) - материалдың сыну коэффициенті.
➢ Glossiness (Glossiness) - мөлдірліктің айқындығы.
➢ Max depth (Сәулені бақылаудың максималды тереңдігі) - мөлдір
материал үшін сәуленің сыну саны.
➢ Exit color - сәуленің максималды тереңдігі бар түс.
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➢ Affect shadows (Көлеңкеге әсер ету) - бұл жалаушаны орнатқан
кезде материалдың қасиеттеріне (мөлдірлік, тұман эффектісі және
т.б.) байланысты болатын мөлдір көлеңкелерді алып тастайды.
Бұл режим тек VRay Shadows сияқты көлеңкелермен және VRay
Light көзімен жұмыс істейді.
➢ Fog color (Тұман эффектісі) - жарықтың материалдан өткен
кездегі эффектісі. Тұман эффектісі жұқа заттарға қарағанда қалың
заттарда мөлдірлігі аз болатындығын көрсетеді. Эффект
заттардың
көлеміне,
сондай-ақ
сценаның
масштабына
байланысты болады.
➢ Fog multiplier (Тұманға арналған көбейткіш) — тұман
эффектісінің күші.
Шағылысу күшін реттеу
Vray материалының стандарттан басты айырмашылығы - шағылысу күші
сандық мәнмен емес, түспен берілген. Шағылысу баптауын жеңілдету
үшін түс координаттарын пайдалануға болады (12.5-сурет). Шағылысу
күші бар эксперименттер үшін металл емес материалдардағы қалыпты
шағылысуға сәйкес келетін R60, G60, B60 түсін алған ыңғайлы.

Сурет 12.5 - RGB координаттары
12.1-кестеде
RGB
координаталарын
салыстырудың үлгісі келтірілген.
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шағылысу

күшімен

Кесте 12.1 - RGB түсі мен шағылысу коэффициентін салыстыру
Шағылысу күші
RGB түсі
Шамамен шағылысу
коэффициенті
Әлсіз
Қалыпты
Мықты

R30, G30, B30
R60, G60, B60
R90, G90, B90

12%
23%
35%

Төменде негізгі материалдардың параметрлері келтірілген. Негізгі
қылдырып VrayMtl материалын қалыпты жағдайдағы баптауымен алыңыз.
Сипаттамада өзгерту керек параметрлері ғана көрсетіледі. Егер Glossiness
параметрі көрсетілмесе, оны қалыпты күйі бойынша 1-ге тең етіп
қалдырыңыз. Сондай-ақ, материалдарда Diffuse каналы үшін пайдаланатын
картаны Bump каналына қосуды ұмытпаған жөн.
Әйнек
Терезе үшін таза әйнек жасаған кезде (12.6-сурет):
➢ диффузиялық түс қара етіп тағайындалады;
➢ Reflect түсі - таза ақ;
➢ Fresnel Reflections (Френель шағылысуы) жалаушасы қойылады;
➢ Refract түсі - таза ақ;
➢ IOR өрісіне 1,5 сыну коэффициенті орнатылады;
➢ Материалды мөлдір көлеңкеге айналдыру үшін Affect Shadows-ке
жалаушасы қойылады.

Сурет 12.6 - Таза әйнек
Түрлі түсті әйнек
Түрлі түсті әйнек жасау кезінде (12.7-сурет) Refract түсінен
басқаларының барлығын алдыңғы мысалдағыдай етіп қою қажет. Ол
қалаған көлеңкеде боялуы керек. Reflect-пен шатастырмаған жөн.
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Сурет 12.7 - Түрлі түсті әйнек
Беті тегіс күңгірт әйнек
Беті тегіс күңгірт әйнекті жасау кезінде, мысалы, қоршау панельдері
үшін (12.8-сурет):
➢ диффузиялық түсті қара етіп тағайындалады;
➢ Reflect түсі - ақ;
➢ Fresnel Reflections (Френель шағылысуы) жалаушасы қойылады;
➢ Refract түсін таңдаңыз (ақ - мөлдір әйнек, сұр - жартылай мөлдір
немесе түрлі түсті әйнектің түсі орнатылады);
➢ IOR өрісіне 1,5 сыну коэффициенті орнатылады;
➢ RGlossiness (Жылтырлығы) өрісіне 0,85 мәні орнатылады;
➢ Материалға мөлдір көлеңке түсіру үшін Аffect Shadows-ке
жалаушасы қойылады.

Сурет 12.8 - Беті тегіс күңгірт әйнек
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Күңгірт беті бар күңгірт әйнек
Күңгірт беті бар күңгірт әйнекті жасау кезінде (12.9-сурет) әрекеттер
тізбегі алдыңғы жағдайдағыдай, сонымен қатар шағылысуға бұлыңғырлық
қосылады: RGlossiness (Жылтырлығы) өрісіне 0,85 мәні орнатылады.

Сурет 12.9 - Күңгірт беті бар күңгірт әйнек
Біртекті әйнек
Біртекті әйнек жасау үшін (12.10-сурет):
➢ диффузиялық түсті қара етіп тағайындалады;
➢ Reflect түсі - ақ;
➢ Fresnel Reflections (Френель шағылысуы) жалаушасы қойылады;
➢ Refract түс үлгісін пайдаланып, түс таңдалады (ақ - мөлдір әйнек,
сұр - жартылай мөлдір);
➢ IOR өрісіне 1,5 сыну коэффициенті орнатылады;
➢ Материалды мөлдір көлеңкеге айналдыру үшін Affect Shadows –
ке жалауша қойылады;

Сурет 12.10 - Біртекті айна
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➢ Fog color түс үлгісінде түрлі түсті
қажет (12.11-сурет);
➢ Fog multiplier өрісінде әсер ету күші таңдалады.

реңін

орнату

Сурет 12.11 - Fog multiplier
Айна
Қарапайым айна жасау үшін (12.12-сурет):
➢ диффузиялық түсті қара етіп тағайындау қажет;
➢ Fresnel Reflections (Френель шағылысуы) жалаушасы ажырату
қажет;
➢ Reflect-ке ақ түс таңдалады.

Сурет 12.12 - Қарапайым айна
Біртекті айна
Біртекті айна жасау үшін (12.13-сурет):
➢ Fresnel
Reflections
(Френель
шағылысуы)
ажыратылады;
➢ Reflect түс үлгісімен қажетті рең түсі таңдалады.
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жалаушасы

Сурет 12.13 - Біртекті айна
Шамалы бұлдырайтын материал (керамика, пластик, плитка)
Мұндай материалды дайындау үшін (12.14-сурет):
➢ диффузиялық түске кез - келген текстуралық картаны қолдануға
болады (мысалы, жылтыр плитка жасау үшін);
➢ Reflect түс үлгісімен түс таңдалады (түс неғұрлым ашық болса,
материалдағы шағылысу соғұрлым күшті болады және керісінше);
➢ RGlossiness (Жылтырлығы) өрісіне 0,9 мәнін орнатылады;
➢ Fresnel
Reflections
(Френель
шағылысуы)
жалаушасы
ажыратылады.

Сурет 12.14 - Керамика
Қатты бұлдырайтын материал (паркет, жылтыр ағаш)
Мұндай материалды жасау үшін (12.15-сурет):
➢ диффузиялық түске кез - келген текстуралық картаны қолдануға
болады (мысалы, паркет жасау үшін);
➢ Reflect-ке ақ түс беріледі;
➢ RGlossiness (Жылтырлығы) өрісіне 0,85 мәні орнатыңлады;
➢ Fresnel Reflections-ке (Френель шағылысуы) жалауша қойылады.
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Сурет 12.15 - Ағаш
Хром металл
Бұл материал айнаға өте ұқсас келеді, тек шағылысу күші әлдеқайда
аз және аздап бұлдырайды (12.16-сурет):
➢ диффузиялық түске қара түс тағайындалады;
➢ Fresnel Reflections (Френель шағылысуы) жалаушасын ажырату
қажет;
➢ Reflect-ке ашық сұр түс таңдалады;
➢ Rglossiness параметріне 0,9 қою қажет.

Сурет 12.16 - Хром
Алтын металл
Алтын дайындау үшін (12.17-сурет):
➢ диффузиялық түске қара түс тағайындалады;
➢ Fresnel Reflections-ке (Френель шағылысуы) жалауша қойылады;
➢ Reflect-ке алтын түс таңдалады (мысалы, R240, G140, B110);
➢ Rglossiness параметріне 0,9 қою қажет.
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Сурет 12.17 - Алтын
Күңгірт металл (ойылған хром)
Ойылған металл жасау үшін (12.18-сурет):
➢ диффузиялық түске қара түс тағайындалады;
➢ Fresnel
Reflections
(Френель
шағылысуы)
ажыратылады;
➢ Reflect-ке ашық сұр түс таңдалады;
➢ RGlossiness өрісіне 0,7 мәні қойылады.

жалаушасы

Сурет 12.18 - Ойылған хром
Мөлдір су
Бассейндегі су сияқты таза суды жасау үшін (12.19-сурет):
➢ диффузиялық түске қара тағайындалады;
➢ Reflect-ке таза ақ түс таңдалады;
➢ Fresnel Reflections (Френель шағылысуы) жалаушасы қосылады;
➢ Refract-ке ашық көгілдір түс таңдалады;
➢ IOR өрісіне 1,3 сыну көрсеткішін орнатылады;
➢ Материалды мөлдір көлеңкеге айналдыру үшін Affect shadows
жалаушасы қойылады;
➢ Bump арнасына Noise картасын, Fractal түрін қосып, Size таңдау
қажет.
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Сурет 12.19 - Мөлдір су
Мөлдір емес су
Түбі көрінбейтін, мысалы көлдегі немесе өзендегі су жасау үшін,
(12.20-сурет):
➢ диффузиялық түске қою көк тағайындалады;
➢ Reflect-ке таза ақ түс таңдалады;
➢ Fresnel Reflections (Френель шағылысуы) жалаушасы қосылады;
➢ Refract-ке таза ақ түс таңдалады;
➢ IOR өрісіне 1,3 сыну көрсеткіші орнатылады;
➢ Материалды мөлдір көлеңкеге айналдыру үшін Affect shadows
жалаушасы қойылады;
➢ Fog color-ге көгілдір түс қойылады;
➢ Fog multiplier мәнін таңдалады;
➢ Bump арнасына Noise картасын, Fractal түрін қосып, Size
таңдалады.

Сурет 12.20 - Мөлдір емес су
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Материалдар туралы тақырыпты қорытындылай келе, RGlossiness
параметріне қатысты шағылысудың бұлдыраңқы дәрежесі туралы шағын
кесте ұсынылып отыр (12.2-кесте).
Кесте
12.2
шағылысудың бұлдыраңқы дәрежесі

Бұлдыраңқылығы
Бұлдырамайды
Кішкене бұлдырайды
Шағылысуда объектілердің
болжануы
Шағылысуда объектілер
болжанбайды, тек
жарқырайды

RGlossiness

RGlossiness
1
0,95–0,9

параметріне

қатысты

Көрсету жылдамдығы
Жылдам
Баяу

0,9–0,7

Тым баяу

0,7–0,5

Өте жай

КЕҢЕС
Өндірушінің chaosgroup.com веб-сайтының Downloads бөлімінде
VRay (VRayMaterials) үшін материалдар кітапханасын жүктей аласыз.
VRayLight жарық көзі
V-Ray орнатқаннан кейін, Lights бөліміндегі Create қалташасының
ашылмалы тізімінде V-Ray қосымша санаты пайда болады. Осы санатты
таңдағанда бірнеше бастапқысы қол жетімді болады: VrayLight, Vray,
VRaySun және VRayAmbientLight. Бұлардың барлығы V-Ray құралсаймандар тақтасында да бар (12.21-сурет).

Сурет 12.21 - VRay Plane Light көзі
VRay Plane Light бастапқысын таңдап, оны Left немесе Front түріне
ұшақ салғандай созыңыз. Бастапқының ортасынан шыққан бағыттауыш
жарықтың бағытын көрсетеді.
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Бастапқыны салғаннан кейін Modify қалташасына ауысыңыз.
Көптеген баптаулар стандартты және фотометриялық бастапқысымен
бірдей.
General свитогынде (12.22-сурет) келесі баптаулар орналасқан:
➢ On жалаушасы бастапқыны қосуға мүмкіндік береді.
➢ Type тізімінде бастапқы түрі таңдалады:
• Plane - жазықтық;
• Dome - жарты шар;
• Sphere - сфера;
• Mesh - тор;
• Disc - диск.
➢ Half-length, Half-witdh – бастапқы өлшемдері.
➢ Units тізімінде бастапқы қарқындылығын өлшейтін бірліктері
таңдалады.
➢ Multiplier өрісінде қуат көзі орнатылады.
➢ Mode ашылатын тізімінде Color үлгісін немесе түс
температурасын пайдалану арқылы бастапқы түстерді қалай
орнатуға болатындығын таңдауға болады:

Сурет 12.22 - General свитогы
КЕҢЕС
Қалыпты жағдайда, V-Ray Plane көздері Multiplier 30 өте үлкен
қуатына ие. Бөлмедегі көздердің санына байланысты оны 1-5-ке дейін
азайту ұсынылады.
Options свитогынде (12.23-сурет) жарық көзін баптаудың пайдалы
құралдары бар.
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Сурет 12.23 - Options свитогы
Қажетті режимдер жалауша арқылы орнатылады:
➢ Exclude батырмасын басу арқылы кез-келген сцена объектісін
жарықтан шығаруға болады;
➢ Cast shadows - көлеңкелерді түсіру;
➢ Double-sided - екі жақты көз (Plane түрінің көзі үшін мағынасы
бар, жалауша қойылған кезде жазықтық екі жағынан да жарық
шығарады);
➢ Invisible - визуализация кезінде көзді көрінбейтін ету;
➢ No decay - өшу жоқ (VRayLight көзінен шыққан жарықтың өшуі
қашықтық квадратына кері пропорционал);
➢ Skylight portal - бұл жалаушаны қою кезінде Color үлгісі мен
Multiplier өрісі көмегімен анықталған параметрлер еленбейді және
жарық көзінің жарықтығы қоршаған ортамен анықталады;
➢ Store with irradiance map - картаға сақтау (осы жалаушаны
орнатқан кезде, VRayLight үшін жасалған есептеу нәтижелері
картада сақталады және визуализация тезірек болады, өйткені
тікелей жарықтандыру мен көлеңкелер есептелмейді);
➢ Affect diffuse - диффузды түсті көрсету;
➢ Affect specular - алауды көрсету;
➢ Affect reflections - шағылысуды көрсету.
КЕҢЕС
Қалыпты жағдайда, V-Ray Plane көздері визуализация кезінде
көрінеді; оларды көрінбейтін ету үшін Options свитогындегі Invisible
жалаушасын қосу керек.
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VRayShadows көлеңкесінің түрі
Екі шартты ескере отырып, стандартты жарық көздерін пайдалануда
қолайлы:
➢ (Intensity / Color / Attenuation панелінде) жарық көзінің өшу
режимін қосу;
➢ VRayShadows көлеңкесінің түрін қолдану.
VRayShadows көлеңкелердің жұмсақ (бұлдыраңқы) шеттерін алуға
мүмкіндік беріп қана қоймай, сонымен қатар VRay Displacement
модификаторымен және мөлдір объекілермен дұрыс әрекеттеседі.
VRayShadows баптаулары үшін VRayShadows params свитогы
қолданылады (12.24-сурет).
➢ Transparent shadows (Мөлдір көлеңкелер) жалаушасын орнатқан
кезде мөлдір объектінің көлеңкелері мөлдір болады. Егер
жалаушаны алып тастасаңыз, онда мөлдір объектілердің
көлеңкелері мөлдір болмайды және V-Ray - Shadow Parameters
свитогынде (Color, Dens, Map және т.б.) көрсетілген
параметрлерді қамтиды.
➢ Bias (Жылжыту) өрісінде объектінің негізінен көлеңке жылжуы
көрсетіледі.

Сурет 12.24 - VRayShadows params свитогы
➢ Area shadow (Ашық көлеңкелер) жалаушасы жұмсақ
(бұлдыраңқы) көлеңкелер режимін қосады/өшіреді.
➢ Box (Текше) қосқышын орнатқан кезде, V-Ray бұлдыраңқы
көлеңкелерді текше пішінінде жарық көзі түсіргендей есептейді.
➢ U size, V size, W size өрістерінде ашық көлеңкелерді есептеу
кезінде ескерілетін жарық көзінің өлшемдері берілген.
➢ Subdivs (Бөлімшелер) өрісі V-Ray берілген нүктеде жұмсақ
көлеңкелерді есептейтін санақ санын анықтайды. Санақ неғұрлым
көп болса, соғұрлым жақсы, бірақ визуализация уақыты артады.
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V-Ray Sun жарық көзі
Күндізгі жарық жасау үшін Vray Shadows көлеңкелері бар Direct
стандартты көзін қолданамыз. V-Ray Sun көзі (12.25-сурет).

Сурет 12.25 - V-Ray Sun көзі
Ол Top түрінде созылады. 3ds Max бағдарламасын орнату кезінде
V-Ray Sky картасын Environment-те орнату туралы сұранысы бар терезе
шығады (12.26-сурет). Егер HDRI ортасында қолданбасаңыз, онда келісуге
болады.

Сурет 12.26 - Environment-ке V-Ray Sky-ды қосу
КЕҢЕС
Күнді орнатқан кезде объектілерге бұрышпен қою ұсынылады,
өйткені V-Ray Sun мен V-Ray Sky бірге жұмыс жасаған кезде, күн
бұрышына байланысты аспан мен күннің түстері өзгертіледі (күн
неғұрлым төмен болса, аспан қараңғы болады, және керісінше).
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Сурет 12.27 - VRay Sun Parameters свитогы
Vray2SidedMtl материалы
Перделерді жасау үшін Vray2SidedMtl материал түрін қолдануға
болады (12.28-сурет).

Сурет 12.28 - Vray2sidedmtl баптау
Бұл материал бір жақты (көлемсіз) объекттерге, мысалы, Extrude
модификаторы бар сплайндарға, NURBS және т.б. тағайындалған кезде
жақсы нәтиже береді.
➢ Front material (материал беті) — бұл материал полигондардың
алдыңғы жақтары үшін қолданылады.
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➢ Back material (артқы материал) — бұл материал полигондардың
артқы (артқы) жақтары үшін қолданылады.
➢ Use back material (артқы материалды қолдану) — бұл опция
өшірілген кезде, V-Ray полигонның екі жағына да Front material
тағайындалған деп санайды. Бұл жалаушаны қосу арқылы
материал бетінен күшті материалды тағайындай аласыз.
➢ Translucency (мөлдірлік) — бұл параметр визуализация
процесінде камераға қатысты қай жақтың (алдыңғы немесе артқы)
көрінетінін анықтайды. Әдепкі бойынша, бұл 100 мәні, яғни
камераға қарайтын жағы көрінеді. Бұл параметр 0.0-ге жақын
болған кезде, камерадан қарайтын жағы, яғни артқы жағы көбірек
көрінеді.
➢ Multiply by front diffuse (материалдың беткі жағының түсіне
көбейту) материалдың жалпы түсін күңгірт етеді.
➢ Force single-sided sub-materials (ішкі материалдарды бір жақты деп
санау) — бұл опция қосылған кезде (әдепкі бойынша) ішкі
материалдар бір жақты материалдар ретінде көрсетіледі. Бұл
опцияны өшіру ұсынылмайды.
Әдетте алдыңғы материалға vraymtl материалы қосылады, оның
параметрлері келесі мысалда көрсетілген.
Мөлдір перделерге арналған материал
Мөлдір перделер жасау үшін VrayMtl материал түрін келесі
параметрлермен қолданған дұрыс:
➢ Diffuse - түс перделері немесе текстурасы;
➢ IOR (сыну коэффициенті) 1,0;
➢ Refract – Falloff картасы;
➢ Affect shadows жалаушасын қосу қажет.
Falloff картасының параметрлері:
➢ Front түсі - ашық сұр, ақшыл (бұл мөлдірлік);
➢ Цвет Side - қара
Front түсі таза ақ емес екеніне көз жеткізіңіз, әйтпесе перде тесік
болады. Мөлдір материал 12.29-суретте көрсетілген.
КЕҢЕС
Егер перде қалыңдығы болмаса, оған Shell модификаторын немесе
Vray2SidedMtl материалын қолданған жөн.
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Сурет 12.29 - Мөлдір перде материалы
Жібек материал
Жібек тәріздес жылтыр материал жасау үшін, тек жарықты қосу ғана
емес, сонымен қатар Diffuse каналына Falloff картасын қосуға болады.
Falloff картасы екі түспен (қою және ашық) орнатылады, сол сияқты Mix
Curve свитогынде қисық реттеледі (12.30-сурет).

Сурет 12.30 - Falloff картасын баптау
Add Point батырмасы арқылы қисыққа нүкте қосуға, Move құралы
арқылы нүктені жылжытуға болады. Нүктетүрін өзгертуге болады.
Нәтижесінде көру бұрышына байланысты түсін өзгертетін жылтыр
материал пайда болады (12.31-сурет).
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Сурет 12.31 - Жібек материал
Falloff Parameters свитогынде Swap Colors батырмасы арқылы
түстерді ауыстыруға болады (12.32-сурет).

Сурет 12.32 - Falloff Parameters свитогы
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13-ТАРАУ
МҮСІН ӘДІСІМЕН ЛАНДШАФТ ЖАСАУ
Ribbon панелі
3ds Max-те мүсінге арналған мүмкіндіктер бар. Барлық қол жетімді
командалар мен полимоделинг пен мүсіншінің басқа құралдарын Ribbon
панелінен табуға болады. Оны ашу үшін құралдар тақтасындағы Toggle
Ribbon түймесін басыңыз (бумасы мен шамы бар белгіше). Панельде бес
қалташа бар (13.1-сурет):
➢ Modeling – модельдеу құралдары;
➢ Freeform - ретопология және мүсін;
➢ Selection - ішкі нысандарды таңдау құралдары;
➢ Object Paint - берілген бетке объектілерді салу;
➢ Populate - сыртқы және ішкі сценаларды адамдармен толтыру;

Сурет 13.1 - Ribbon панелі
Modeling қалташасының Edit бөлімінде Swift Loop (Сақина кесу)
(13.2-сурет), Polygons бөлімінде GeoPoly деп аталатын (13.3-сурет)
пайдалы құралдар орналастырылған.

Сурет 13.2 - Swift Loop құралы

Сурет 13.3 - GeoPoly құралы

Freeform қалташасының Paint Deform бөлімінде (13.4-сурет)
деформация мақсатында жоғары сегменттелген бетке сурет салуға
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арналған қылқалам бар. Shift құралы көрініске қатысты бетті
деформациялауға, ал Push/Pull қылқаламы бетінің қалыпты деңгейіне
қатысты өзгертуге мүмкіндік береді.

Сурет 13.4 - Paint Deform бөлімі
Практикалық жұмыс «Ландшафт»
Ribbon панельдік құралдарын іс жүзінде қолдану үшін ландшафт
жасау қажет.
1. Top түрінде өлшемдері (70000, 100000) мм және 70-тен 100-ге
дейінгі сегменттер саны бар Рlane фигурасын жасау қажет.
Жазықтыққа Edit Poly модификаторы қолданылады. Ribbon
панелінде орналасқан Freeform қалташасына өтіп, Paint Deform
бөліміндегі Shift құралы таңдалады (15.4-сурет). Ашылған терезеде
(13.5 сурет) қылқалам радиусының өлшемдерін орнатып, мысалы,
Ful Strength 30 (Полная сила), Falloff 90 (Затухание), жалпы
соққылармен таулар мен көлді көрсететін ландшафттың біркелкі
емес қабатын жасау қажет.

Сурет 13.5 - Shift құралының өлшемдері
Тік бұрышты болмайтындай етіп, шетінен созуға болады. Push/Pull
құралының көмегімен таулардағы кедір-бұдырларды бояуға болады
(13.6-сурет).
2. Аралдың қалыңдығын беру үшін, Border ішкі объектілерінің
деңгейін қосып, жазықтықтың шекарасын таңдау керек (ол қызыл
түске айналады). Shift пернесін басып тұрып, шекараны Z осі
бойынша
төменге
жылжытқанда,
сегмент
пайда
болады (13.7-сурет). Бірнеше сегменттер пайда болуы үшін осы
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әрекет бірнеше рет қайталанады. Бұл операция «экструзия» деп
аталады.

Сурет 13.6 - Shift және Push/Pull құралдары арқылы деформацияланған
жазықтық

Сурет 13.7 - Z осінен төмен шекара шығару
3. Аралдың шеті өткір болмауы үшін оны тегістеу қажет. Edge ішкі
нысандарының деңгейіне ауысып, арал шекарасының жоғарғы
жиегін
екі
рет
шерту
қажет,
ол
қызыл
түспен
ерекшеленеді (13.8-сурет).
4. Edit Geometry свитогынде Relax батырмасын тауып, оның
жанындағы Settings батырмасын басу қажет, сол кезде баптау
терезесі ашылады (13.9-сурет). Relax Amount = 1, Iteration = 3
орнатып, команданы аяқтау үшін жасыл жалауша батырмасын басу
қажет.
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Сурет 13.8 - Аралдың жоғарғы жиегін ерекшелеу

Сурет 13.9 - Relax командасын баптау
Егер команданы қолданғыңыз келмесе, қызыл крестті басу арқылы
баптау терезесін жабу керек. Нәтижесі 13.10 - суретте көрсетілген.
Edit Poy модификаторының барлық командаларымен жұмыс істеген
кезде параметрлерді орнату үшін Settings терезесіне кірген дұрыс.
5. Осындай операциядан кейін көпбұрыштар арасындағы шекаралар
аралдың бүйір қырларында көрінеді. Себебі көпбұрыштардың
тегістеу топтары әр түрлі (13.11-сурет). Барлық көпбұрыштарға бір
тегістеу тобын орнату үшін, көпбұрыштар деңгейіне өтіп, (Ctrl+A)
барлық көпбұрышты ерекшелеп, алдымен Clear All (Барлығын
тазарту) батырмасын, кейін 1 санын басу қажет. Осы әрекетпен біз
барлық
көпбұрыштарға
бірдей
тегістеу
тобын
тағайындадық (13.12-сурет).
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Сурет 13.10 - Relax командасынан кейін жиекті жұмсарту

Сурет 13.11 - Әр түрлі тегістеу топтарының көрінуі

Сурет 13.12 - Барлық көпбұрыштарға бір тегістеу тобы
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6. Аралдың беткі қабатын ұсақ бедерлі болуы үшін оған Noise
модификаторын қолданған жөн және Strength өлшемінің мәндерін
барлық осьтер бойымен 1000 мм орнату керек. Өлшемдері (300000,
400000) және сегменттер саны (1, 1) болатын тағы басқа жазықтық
жасалса, бұл судың беткі қабаты болады. Көлді көру үшін осы
жазықтықты Z осі бойынша түсіру қажет (13.13-сурет). Файлды
«Ландшафт» деп сақтаңыз.

Сурет 13.13 - Ландшафт
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14-ТАРАУ
CORONA ПЛАГИНІ, МАТЕРИАЛДАРЫ ЖӘНЕ
ВИЗУАЛИЗАЦИЯСЫ
Corona render визуализациясы
Плагиннің демоверсиясын өндірушінің веб-сайтынан www.coronarenderer.com жүктеуге болады. Corona render-ді орнату кез-келген
бағдарламалық жасақтаманы орнатудың стандартты процедурасынан
айырмашылығы жоқ. Бағдарламаны орнатқаннан кейін Corona render-ді
белсенді рендер ретінде таңдау қажет (14.1-сурет). Ол үшін бас мәзірде
Rendering - Render Setup командасы орындалады.

Сурет 14.1 - Render Setup диалогты терезесі
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КЕҢЕС
Плагинді жүктеу кезінде осы плагиннің қандай бағдарламаға
жасалғанына назар аударыңыз, өйткені Corona тек 3ds Max-та емес,
сонымен қатар Cinema 4D-да бар.
Corona орнатылғаннан кейін, Create қалташасының Lights
бөліміндегі ашылмалы тізімде Corona қосымша санаты пайда болады. Осы
санатты таңдағанда бірнеше көздер қол жетімді болады: CoronaLight және
CoronaSun.
CoronaSun және CoronaLight жарық көздері
Бұл жарық көздеріндегі көптеген баптаулар стандартты және
фотометриялық жарық көздерімен бірдей.
➢ On жалаушасы жарық көзін қосуға мүмкіндік береді.
➢ Target - бағытталған жарық көзі.
➢ 0 object excluded... батырмасы - объектілерді жарықтан шығаруға
арналған.
➢ Add CoronaSky environment аспан картасын қосуға мүмкіндік
береді (14.2-сурет).

Сурет 14.2 - Corona Sun свитогы
➢
➢
➢
➢

Intensity – жарық көзінің қуаты.
Size - көлеңкелер жұмсақ болу үшін күннің мөлшерін арттырады.
Color - жарық көзінің түсі.
Visibility - көріну параметрлері:
• Visible directly - жарық көзі кадрда көрінеді,
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• Visible in reflection - жарық көзі шағылысуда көрінеді,
• Visible in refractions - жарық көзі сынуда көрінеді.
Shape тізімінде жарық көзінің түрі таңдалады (14.3-сурет):
➢ Sphere - сфера;
➢ Rectangle - жазықтық;
➢ Disc - диск;
➢ Cylinder - цилиндр.

Сурет 14.3 - Corona Light свитогы
CoronaSky қоршаған ортасына арналған карта
Corona Sun жарық көзін орнатқан кезде CoronsSky картасын тез қосу
мүмкіндігі бар, ол әдетте қоршаған орта картасы (environment map) ретінде
қолданылады. Жарық көзінің параметрлерінде орналасқан Add Coronasky
батырмасын басыңыз, егер 3ds Max-та Corona confirmation нақтылайтын
терезесі шықса, онда OK батырмасын басыңыз. Карта environment-ке
қосылады. Оның параметрлерін көру үшін Environment терезесін ашып,
картаны материалдар редакторына апару қажет (14.4-сурет).
➢ Sky Model (аспан моделі) — CoronaSky текстурасын құру үшін
қолданылатын процедуралық модельді таңдауға мүмкіндік береді;
➢ Turbidity (күн үшін тұман);
➢ Intensity (жарықтық);
➢ Horizon blur (көкжиектің бұлдырлығы);
➢ Ground Color (жер түсі);
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➢ Affected by sky (жалауша қосылған кезде жердің қорытынды түсі
аспан түсін есепке ала отырып құрылады).

Сурет 14.4 - VraySky Parameters картасын орнату
Әрі қарай, көрсетуді бастауға және Render Setup параметрлері бар
терезені ашуға болады. Corona-мен жұмыс жасау кезінде көрсету
параметрлерін өзгертуге болады және олар бірден Frame Buffer терезесінде
пайда болады.
Көрсету режимінде экспозицияны баптау ыңғайлы, өйткені нәтиже
бірден көрінеді. Бұл Scene қалташасында жасалады. Экспозицияны EV
саны арқылы баптауға болады (14.5-сурет) немесе Use photographic
exposure бөліміне ауысып, камерадағыдай параметрлерді қолдану қажет
(диафрагма, үзінді, пленка сезімталдығы).

Сурет 14.5 - Экспозицияны баптау
Егер сурет өте ашық және жарықтандырылған болса, онда EV теріс
санын орнатуға болады. EV параметрі Frame Buffer терезесінде
қайталанады (14.6-сурет). Осы суреттен CoronaSky картасын бақылауға
болады.
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КЕҢЕС
Corona-да EV саны теріс болуы мүмкін. EV саны неғұрлым аз болса, сурет
күңгірт болады.

Сурет 14.6 - CoronaSun жарық көзі және Coronasky картасы бар
объектілерді визуализациялау
Corona-мен сыртқы көріністі визуализациялау
Алдымен CoronaSun жарық көзін (күн) орнатайық. Оны үйдің
бұрышының жоғары жағына қарай орналастыру қажет (14.7-сурет).

Сурет 14.7 - CoronaSun жарық көзін орнату
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Render Setup терезесін ашып, қоршаған ортаны қосу үшін Scene
Environment свитогынан Use Corona бөлімін шерту қажет (14.8-сурет).

Сурет 14.8 - Қоршаған ортаны баптау
Corona Frame Buffer терезесінің жоғарғы оң жақ бұрышында
орналасқан History қалташасына ауысып, суреттердің нұсқаларын Store
Current VFB батырмасын басу арқылы сақтауға болады (14.9-сурет).

Сурет 14.9 - Corona Frame Buffer терезесі
КЕҢЕС
Егер сценада жарықтың HDRI картасынан шыққанын қаласаңыз,
онда Corona Sun жарық көзін өшіріп қою қажет, бірақ оны жоймау керек.
Corona render суреттің прогрессивті сызбасын қолданады, яғни әр өту
кезінде (pass) сурет одан сайын жақсарады. Өту саны Rendering терезесінде
көрсетілген (14.10-сурет).
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Сурет 14.10 - Өту көрсеткіші бар Rendering терезесі
Егер белгілі бір уақыт ішінде суретті көрсету немесе шектеулі өту
санын орнату қажет болса, онда Render Setup терезесін ашып, Scene
қалташасынан Time limit немесе Pass limit-ты қолданамыз (14.11-сурет.).

Сурет 14.11 - Өту көрсеткіші бар Rendering терезесі
Corona Converter
Corona-да автоматты конвертер бар. Іске қосу үшін сценаны ашып,
Scripting мәзірінен Run Script командасын таңдап, ашылған терезеде
coronaConverter.ms файлы іске қосылады (14.12-сурет).
Конвертер терезесі ашылады, онда конвертацияның барлық
параметрлері көрсетілген. Бастау үшін Start Conversion батырмасы
қолданылады (14.13-сурет).
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Сурет 14.12 - Конвертацияға арналған сценарийді таңдауға арналған терезе
Конвертация тек 3ds Max материалдары мен жарық көздеріне ғана
емес, сонымен қатар V-Ray қолданылады.

Сурет 14.13 - Конвертацияның басталуы
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Corona көмегімен интерьерді визуализациялау
Физикалық камера
Corona интерьерді визуализациялау кезінде өте қолайлы болып
келеді. Алдымен физикалық камераны бөлмеде орнатып, баптау керек.
Көбінесе камера бөлмедегі адамның көз деңгейінің биіктігіне
орналастырылады, сондықтан еден мен төбе кадрға түседі. Егер фокус
қашықтығын 28 мм етіп орнатылса, кадрды түгел алынады. Фокустық
қашықтықты ұлғайтуға болады, мысалы 35 мм-ге дейін, бірақ ол кем
дегенде 28 мм болуы керек, әйтпесе кеңістіктің бұрмалануы басталады.
Егер камера еденге қисайып тұрса, онда көріністі автоматты түрде
түзетуді екі нүктелік перспективаға қосуға болады, ол үшін Perspective
Control свитогынде Auto Vertical Tilt Correction жалаушасын қосу қажет
(14.14-сурет).

Сурет 14.14 - Перспективаны түзету үшін Perspective Control свитогы
КЕҢЕС
Frame Buffer Corona терезесінде EV санын пайдалану үшін
физикалық камерада экспозицияны қосудың қажеті жоқ.
Терезеден фон жарығы
Егер бөлмеде терезелер көп болса, онда бөлменің фондық жарығы
үшін қоршаған ортаға .hdr картасын қосуға болады (14.15-сурет).

Сурет 14.15 - HDRI картасын қосу үшін Environment терезесі
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Акцент (контраст) үшін күн сәулесі
Сценада терезелерден шуақты күн сәулесін түсіру немесе таңғы
көңіл-күйді қалыптастыру үшін CoronaSun жарық көзін қолданылады. Оны
көшеден терезелерге жарқырайтындай етіп орналастырылуы (14.16-сурет),
содан кейін жарық дақтары интерьерге әдемі ашық акцент береді.

Сурет 14.16 - CoronaSun жарық көзінің Тор көрінісіндегі орны
Ішкі жарық
Бөлме ішіне шамдарды нақты интерьерде орналасатын жерге жарық
көздерін іліп қою керек, бұл CoronaLight немесе IES файлдары салынған
фотометриялық жарық көздері болуы мүмкін. Оларды геометриямен
қиылыспайтын етіп орналастыру қажет.

Сурет 14.17 - Front түріндегі ішкі жарық көздерінің орналасуы
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Қорытынды визуализация
Жарық көздерін орнатқаннан кейін соңғы визуализацияны бастауға
болады. Corona Render экспозициясын Frame Buffer терезесінде баптауға
мүмкіндік бар, тікелей көрсету кезінде EV санын енгізіп, нәтижені бірден
көруге болады. Сондай-ақ, визуализация процесінде түсті түзетуге болады.
Мысалы, Tone Mapping свитогындегі Post қалташасында Curves
жалаушасы бар. Егер ол қосылса, Editor ... батырмасы қол жетімді болады
(14.18-сурет), ол қисық редактор терезесін ашады (14.19-сурет). Принцип
әрекеті Photoshop-пен бірдей: қисыққа нүктелер қосып, оларды орталық
диагональға қатысты жылжытуға болады.

Сурет 14.18 - Күндізгі уақыт кезіндегі интерьерді визуализациялау

Сурет 14.19 - Қисық редактор
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15-ТАРАУ
МАТЕРИАЛДАРДЫҢ ҚОСЫМША ТҮРЛЕРІ
Материал түрлері
3ds Max-те стандартты және физикалық ғана емес, басқа да
материалдар бар. Оларды материалдар редакторынан Get Material
батырмасын басу арқылы Material/Map Browser ашылған терезесінен көре
аламыз. Материалдар түрлерінің құрамы көрсету қозғалтқышын таңдауға
байланысты өзгеруі мүмкін.
General свитогынде барлық рендер қозғалтқыштарымен жұмыс
істейтін материалдар бар. Blend және Multi / Sub - Object сияқты ең
маңызды түрлері V-Ray және Corona-мен де жұмыс істейді. Ал Scanline
свитогынде тек Scanline рендеріне жарамды материалдар түрлері, сондайақ V-Ray свитогынде тек V-Ray рендеріне арналған материалдар бар.
➢ Blend (Араластыру) маска ретінде екі материалды және ақ - қара
картаны қолданады. Маска толығымен ақ болған жерлерде бірінші, қара болған жерлерде – екінші материал пайда болады.
➢ Composite (Біріктірілген) бір-бірінен жоғары орналасқан онға
дейінгі қарапайым материалдарды біріктіреді. Төменгі қабаттың
материалы негізгі деп аталады. Олардың түстерінің үстінен
қорытынды бояу алу үшін көбейту (M), қосу (A) және азайту (S)
операциялары жүргізіледі.
➢ Double Sided (Екі жақты) екі материалдан тұрады, олардың біреуі
объектінің ішкі жағына, ал екіншісі сыртқы жағына сүйенеді. Ол
тек қалыңдығы жоқ ашық беттерде көрінеді, мысалы, ұшақ немесе
қақпағы жоқ шайнек.
➢ Ink'n Paint (Обводка және бояу құю) екі өлшемді сурет салуға
қызмет етеді, суретті қарындашпен және бояулармен салынған
суретті сәндеуге мүмкіндік береді.
➢ Multi / Sub - Object бір объектінің әр түрлі көпбұрыштарына
әртүрлі материалдар тағайындауға мүмкіндік береді. Көптеген
қарапайым материалдардан тұрады және сол материалдарды
тарату үшін ID көпбұрышты қырлар сандарын қолданады.
➢ Shell Material (Қабықша) екі материалдан тұрады. Біріншісі стандартты, ал екіншісі - Baked Material («Запеченный»
материал), материал қасиеттері текстурада визуализация
нәтижесінде автоматты түрде жасалады.
➢ Shellac (Шеллак) бірдей алгоритмді қолдана отырып, екі
материалды араластырады. Біріншісі - негізгі материал, екіншісіреттелетін мөлдірлігі бар шеллак, оның түсі негізгі материалдың
түсімен біріктіріледі. Негізгі материалдың түсін және өрнегін
өзгерту үшін қолданылады.
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➢ Top/Bottom (Үстіңгі/астыңғы) екі материалдан тұрады, олардың
біреуі объектінің төменгі жағында, ал екіншісі - жоғарғы жағында
орналасқан.
Blend материалы
Blend материалы 15.1-суретте көрсетілгендей масканы (Mask)
қолдана отырып, екі бөлек материалды (Material 1 және Material 2)
араластыруға мүмкіндік береді.

Сурет 15.1 - Blend Basic Parameters свитогы
Маска ретінде кез-келген графикалық редакторда жасалған ақ - қара
түсті сурет қолданылады, ең бастысы, суреттің өлшемі кем дегенде
1024×1024 пиксель болуы керек. 15.2-суретте масканың мысалы
келтірілген.
КЕҢЕС
Қара түсті фонға ақ түсті маска қолданған дұрыс.
15.3-суретте тұсқағазы бар бөлме бейнеленген, онда өрнек жылтыр
материалмен қапталған. "Тұсқағаз" материалының жасалу жолы:
1. Материал редакторында бос ұяшық таңдау.
2. Get Material (Материалды алу) батырмасын басу.
3. Пайда болған Material/Map Browser терезесінің Materials
свитогынде Blend материалын екі рет шерту. Ашылған терезеде
Discard Old Material нұсқасын таңдау.
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Сурет 15.2 - Маска

Сурет 15.3 - Интерьер, тұсқағаздың суретін жасау кезінде Blend материалы
қолданылды
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4. Material 1 материалының жанындағы батырманы басу арқылы
бірінші материал деңгейіне өтіп, күлгін етіп жасап, Blend
материалына жоғары деңгейіне өтеді.
5. Material 2 деңгейіне өтіп, хром тәрізді шағылысқан материал
жасап, осы материалға қабырға өрнегі салынады. Blend
материалының жоғары деңгейіне өтеді.
6. Маска (Маска) батырмасын басу арқылы Material/Map Brouser
терезесінен араластыру маскасы ретінде қолданылатын Bitmap
текстурасын таңдау керек. Кез-келген қара және ақ сурет
таңдалады.
7. Алынған материалды қабырғаға тағайындап сценаны визуалдау
қажет.
8. Өрнегі бар карта дұрыс орналаспауы мүмкін. Қабырғаларға UVW
Map модификаторы және Box проекциялау әдісі тағайындалып,
тиісті параметрлер таңдалады.
Double Sided материалы
Double Sided бір беттің екі жағына әртүрлі материалдар тағайындау
мәселесін шешеді. Әдетте, объектіге стандартты материалды тағайындау
кезінде ол бетінің екі жағына да қолданылады. Double Sided материалы оң
қалыпты бір беттік материалды, ал екінші материалды сол беттің артқы
жағына тағайындауға мүмкіндік береді (15.4-сурет).

Сурет 15.4 - Double Sided материалы
Материал осы бағыттарды сәйкесінше Facing және Back ретінде
белгілейді. Facing және Back материалдық арналарын кез-келген басқа
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материал түріне бөлуге болады. Transparency мәні Facing және Back
материалдарын араластыру үшін қолданылады.
Бұл шам бір сызықпен сызылып, Lathe модификаторымен "оралған".
Осылайша, объектінің қалыңдығы жоқ екендігі белгілі болды. Төменгі
жағындағы сплайн қалыңдығын модельдеу үшін ішке қарай аздап бүгіледі
(15.5-сурет).

Сурет 15.5 - Шамға арналған сплайн
Top/Bottom материалы
Top/Bottom материалының түрі объектінің жоғарғы және төменгі
бөліктеріне әртүрлі материалдарды тағайындауға мүмкіндік береді.
Объектінің төменгі, жоғарғы болып саналуы z осінің бағытына қарай
байланысты болады.
Жоғарғы және төменгі материалдар арасындағы ауысуды Position
(Позиция) параметрі анықтайды. Blend (Араластыру) параметрі
материалдар арасындағы ауысуға мүмкіндік береді. Swap (Ауыстыру)
батырмасы жоғарғы және төменгі материалдарды ауыстыруға мүмкіндік
береді. Coordinates (Координаттар) қосқышын қолдана отырып, ғаламдық
(World) осінің немесе жергілікті (Local) координаттар жүйесінің бағыты
бойынша объектінің жоғарғы жағы қалай анықталатынын таңдауға
болады.
Материалдарды әртүрлі структурамен ғана емес, сонымен қатар
әртүрлі қасиеттермен араластыра аласыз. Мысалы, 15.6-суретте
Top/Bottom материалы қолданылатын арыстанның мүсіні көрсетілген:
жоғарыдағы материал айна, төменде күңгірт, ал төменгі материалдың түсі
сары, бұл қосымша жарықтандыру әсерін жасайды.
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Сурет 15.6 - Top/Bottom материалы-айна мен күңгірт қасиеттерін
араластыру
Материалдар кітапханасы
3ds Max бағдарламасында дайын материалдардың үлкен жиынтығы
бар, бірақ олардың көпшілігі ART рендеріне арналған. Материалдар
кітапханасын ашу үшін Get Material (Материалды алу) батырмасын басу
қажет. Material/ Map Browser терезесінде Autodesk Material Library
свитогын ашы қажет. Мұнда бірнеше жүздеген материалдар сақталған
(15.7-сурет).
Кітапханаларды
үлкенірек
белгішелермен
көрсету
үшін,
кітапхананың атауын тінтуірдің оң жақ батырмасымен шертіп, Display
Group (and Subgroups) As - Large Icons командасын орындау қажет.
КЕҢЕС
Егер Autodesk Material Library свитогы көрінбесе, онда белсенді
рендер ретінде ART таңдалынуы қажет.
Кез-келген рендер үшін материалдар кітапханасын құруға және оған
әртүрлі жобалардан материалдар қосуға болады. Ол үшін Material/Map
Browser терезесінің ашылмалы тізімнен 15.8 - суретте көрсетілгендей New
Material Library (Жаңа материалдар кітапханасы) опциясы таңдалады.
Жаңа кітапхананың атын енгізіп, дискіге сақтау қажет. Кітапхана
файлдарының кеңейтілімі .mat екенін ескеру қажет және әдетте 3ds
Max/materiallibraries бумасында сақталады. Бұл буманы қосымша
кітапханалармен, 3ds Max-тың алдыңғы нұсқаларынан қосу арқылы,
толықтыруға болады.
Жаңа файлда материалдар кітапханасын ашу үшін Get Material
(Материалды алу) батырмасын басу қажет. Material/Map Browser терезесі
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ашылады. Ашылмалы тізімнен Open Material Library (Материалдар
кітапханасын ашу) опциясы таңдалады.

Сурет 15.7 - Material/Map Browser терезесі

Сурет 15.8 - Жаңа кітапхананың құрылуы
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Жаңа кітапхана құрылғаннан кейін оны материалдармен толтыру
керек. Мұны ұяшықтардан кітапханаға материалдарды апару арқылы
жасауға болады (15.9-сурет). Кітапхананы тінтуірдің оң жақ батырмасымен
басып, Save командасын таңдау арқылы сақталады.

Сурет 15.9 - Кітапхананы материалдармен толтыру
КЕҢЕС
Кез-келген max - файлдан материалдарды жүктеуге болады. Ол үшін
таңдау терезесінде файл түрі ретінде .max опциясы көрсетіледі.
Түйін материал редакторы
Атауы nodе - түйін деген сөзден шыққан. Мысалы, мөлдір тюль
үшін материал жасау қажет. Редакторды Slate режиміне ауыстырып, мұны
материалдар редакторының Modes мәзіріне өту арқылы жасауға болады,
сол кезде үлкен терезе ашылады. Сол жақ бөлігінде материалдар мен
карталар шолушысы орналасқан. Одан қажетті материал түрін және
картаны View терезесінің өрісіне апаруға болады (15.10-сурет).
Стандартты материал түйінін және Falloff картасының түйінін алып,
түйіндердің біреуін екі рет шерту қажет, сол кезде оң жақ бөлікте
параметрлері бар свитоктер ашылады. Материалдың атын «Тюль» деп
өзгертеміз. Материалдар редакторының жоғарғы жағында команда
пиктограммалары орналасқан.
Картаны белгілі бір арнаға қосу үшін тінтуірдің көмегімен картаның
шығу маркерін материалдық арнаның кіру маркерімен қосу
керек (17.11-сурет). Opacity арнасына Falloff картасы қосылады. Түйіндер
арасындағы байланысты байланыстырушы сызықтың бір ұшын ажырату
арқылы бұзуға болады. Егер үлкенірек материалды көру қажет болса, онда
материалдың үлгісін екі рет шерту қажет. View терезесінде тінтуірді
дөңгелегін айналдыру арқылы масштабты өзгертуге болады.
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Сурет 15.10 - Материал редакторының Slate режимі

Сурет 15.11 - Арнаға картаны қосу
Falloff картасын қосқаннан кейін материалдың мөлдірлігі біркелкі
болмайды (15.12-сурет). Мөлдірліктің беріктігін негізгі материалдың Maps
свитогынде өзгертуге болады (15.13-сурет).
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Сурет 15.12 - Opacity мөлдірлік арнасына Falloff картасының қосылуы

Сурет 15.13 - Falloff картасының беріктігі Opacity мөлдірлік арнасында
Егер материал бір жақты бетке тағайындалса (мысалы, NURBS-те
жасаған тюль), онда материал екі жағынан көрінуі үшін Shader Basic
Parameters свитогындегі 2-Sides жалаушасын қосу керек (15.14-сурет).
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Сурет 15.14 - Falloff картасының беріктігі Opacity мөлдірлік арнасында
Материалдың соңғы нұсқасын 15.15-суреттен көруге болады.

Сурет 15.15 - Мөлдір перде материалының соңғы көрінісі
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16-ТАРАУ
3DS MAX-ТЕ ТИІМДІ ЖҰМЫС
№ 1 ереже. Құрылыс дәлдігі
Сәулет жобаларын жасау кезінде құрылыстың дәлдігі өте маңызды
екенін әрдайым есте сақтау қажет. Соңғы кескіннің шынайылығы оған
тікелей байланысты. Егер бөлме дәл мөлшерде жасалса, онда ол дұрыс
көрінеді. Сондықтан барлық өлшемдерді ескеру керек және
пропорцияларды сақтау керек.
Объектілерді жылжыту, бұру, масштабтау
Объектілерді трансформациялау кезінде бағдарлама терезесінің
төменгі жағында орналасқан координаталық өрістерде жылжыту,
айналдыру және масштабтау үшін қажетті мәндерді енгізуге болады.
Трансформациялау мәндерін 16.1-суретте көрсетілгендей Move
Transform Type-In диалогты терезесінде орнатуға болады. Бұл терезе
негізгі құралдар тақтасындағы үш түрлендіру құралының кез келгенін
тінтуірдің сол жақ батырмасымен шерту немесе F12 пернесін басу арқылы
ашылады.

Сурет 16.1 - Move Transform Type-In терезесі
Объект ерекшеленген кезде оның орналасуы, бағыты немесе
масштабы туралы ақпарат таңдалған түрлендіру нұсқасына байланысты
бағдарлама терезесінің төменгі жағында, координаталық өрістерде пайда
болады. Егер ешқандай объект таңдалмаса, онда белсенді терезеде тінтуір
көрсеткішінің координаттары көрсетіледі. Осы жерде орналасқан батырма
абсолютті (Absolute Mode) және салыстырмалы (Offset Mode) режимдер
арасында
ауысуға
мүмкіндік
береді.
Абсолютті
режимде
трансформацияның абсолютті мәндері енгізіледі, салыстырмалы режимде
бұл мәндер ерекшеленген объектіні жылжыту, айналдыру және
масштабтау параметрлеріне қатысты анықталады.
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Grid (Тор)
Құрылыстың дәлдігі үшін Grid торын қолдануға болады. Grid - бұл
кеңістіктегі бағдарлауға, сонымен қатар объектілерді байланыстыруға
және олардың арасындағы қашықтықты өлшеуге қызмет ететін
перпендикуляр сызықтар жүйесі. Тор негізгі (Home) және жергілікті (User)
болып бөлінеді. Қалыпты жағдайда, негізгі тор жұмыс экранында
көрсетіледі, бірақ қажет болған жағдайда оны жасыруға болады. Мұны
істеу үшін жұмыс экранының атауын шертіп, ашылған контекстік мәзірден
Show Grid (Торды көрсету) командасының жанындағы жалауша алынады
немесе G пернесін басу қажет.
Тор параметрлерін баптау үшін негізгі мәзірден Tools - Grids and
Snaps - Grid and Snap Settings командасы таңдалады. 16.2-суретте
көрсетілгендей Grid and Snap Settings (Тор және байланыстыру
параметрлері) диалогты терезесі ашылады. Тор параметрлері Home Grid
(Негізгі тор) қалташасында орналасқан.

Сурет 16.2 - Негізгі терезені баптау
Бұл диалогты терезеде тор ұяшықтары арасындағы қашықтықты Grid
Spacing өрісінде орнатуға болады, ал Major Lines every Nth Grid Line
өрісінде негізгі сызықтар қанша аралық сызықтардан өтуі керек екенін
көрсетуге болады. Егер Inhibit Grid Subdivision Below Grid Spacing
(Ұяшықты кішкентайларға бөлуге тыйым салу) жалаушасын алып
тастасақ, объектіге жақындаған кезде тор автоматты түрде жиірек болады.
Жалауша қойылған кезде тор ұяшықтарының мөлшері өзгермейді.
Егер Inhibit Perspective View Grid Resize жалаушасы алынса, тор
әрқашан көрінетін болады.
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Snap (Байланыстыру)
Байланыстыру
батырмалары
құрал-саймандар
тақтасында
орналасқан (16.3-сурет). Бірінші батырма (подкова с цифрой) объектіні,
екіншісі (подкова углом) - бұрышты, үшіншісі (подкова со знаком
процентов) - пайызды байланыстыруға мүмкіндік береді. Соңғы батырма
(подкова со счетчиком) өрістегі мәндердің өзгеруін байланыстыруды
қамтамасыз етеді.

Сурет 16.3 - Байланысуды қосу батырмалары
Байланыстыруды іске қосу үшін батырманы немесе S пернесін басу
керек. Нәтижесінде батырма сары түске айналады.
Объектілерді байланыстыру үшін тиісті батырманы пайдаланып,
белгішені басып, 2, 2,5, 3 тізімі ашылғанша ұстап тұру қажет.
2D Snap (Екі өлшемді байланыстыру) - ағымдағы проекция
терезесінің координаталық жиынының жазықтығында байланыстыру. Егер
сплайндармен немесе тікелей торда орналасқан жалпақ заттармен жұмыс
жасалса, байланыстыру ыңғайлы болады. Ағымдағы координаталық
тордың жазықтығында орналаспаса, көлемді объектінің элементіне
байланыстыруға келмейді.
2.5D Snap (Жартылай көлемді байланыстыру) - ағымдағы
жазықтықта, сондай-ақ байланыстыру үшін таңдалған объектілер
элементтерінің ағымдағы жазықтықтағы проекциясына байланыстыру.
Көбінесе архитектуралық модельдеу кезінде жартылай көлемді
байланыстыру қолданылады. Мысалы, егер жобада қабырғалар салынса
және төбе жасау қажет болса, онда жартылай бекітілген байланыстыруды
қосып, сызықтың жалпақ фигурасын алып, қабырғалардың сыртқы
бұрыштарын Top проекциясында байланыстыру қажет. Нәтижесінде
қабырға периметрін дәл көрсететін сплайн пайда болады. Сплайн
экструдтаудау кейін төбе дайын болады.
3D Snap (Үш өлшемді байланыстыру) - барлық үш өлшемде әрекет
ететін кеңістіктікті байланыстыру.
Angle Snap (Бұрыштық байланыстыру) - бұл режимде объектілерді
5° қадам мәнімен бұру мүмкіндігі шектеулі. Қалыпты параметрді Grid and
Snap Settings (Тор және байланыстыру параметрлері) диалогты терезесінің
параметрлері қалташасында өзгертуге болады.
Percent Snap (Пайыздық байланыстыру) — бұл режимде пайыздық
параметр тапсырмаларын қолданатын кез-келген операция үшін, мысалы,
объектілерді масштабтау кезінде белгіленген мән беріледі. Қадам мәні Grid
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and Snap Settings (Тор және байланыстыру параметрлері) диалогты
терезесінің Options (Параметрлер) қалташасында орнатылады.
Spinner Snap (Өрістегі мәндердің өзгеруін байланыстыру) барлық өрістерде параметрлердің бекітілген өсімін орнатуға арналған
режим. Қабылдау қадамының шамасы Preference Settings (Параметрлерді
баптау) диалогтық терезесінің General (Жалпы) қалташасында орналасқан.
Объектілі байланыстыру
Егер 3D Snap (Үш өлшемді байланыстыру) батырмасын тінтуірдің оң
жақ түймесімен бассақ, Grid and Snap Settings (Тор мен байланыстыруды
баптау) диалогты терезесі ашылады, ол жерде байланыстырудың әртүрлі
түрлерін таңдауға болады (16.4-сурет). Бұл терезені сондай-ақ бас мәзірде
Tools - Grids and Snaps - Grid and Snap Settings командасы арқылы ашуға
болады.

Сурет 16.4 - Grid and Snap Settings диалогты терезесі
➢ Grid Points (Тор түйіндері) - координаталық тордың түйіндеріне
байланыстыру.
➢ Pivot (Қолдау) - объектілердің тірек нүктелеріне байланыстыру.
➢ Perpendicular
(Перпендикуляр)
ағымдағы
сплайнның
сегменттерін сегменттері осы сплайндарға перпендикуляр
болатын басқа сплайндардың нүктелеріне байланыстыру.
➢ Vertex (Шың) - Editable Mesh (Өңделетін тор) немесе Editable Poly
(Өңделетін жартылай тор) түріне түрлендірілген торобъектілердің немесе объектілердің шыңдарына байланыстыру.
➢ Edge (Қабырға) - көрінетін және көрінбейтін қабырға жиектерін
еркін нүктелермен байланыстыру.
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➢ Face (Қыры) - объекттің қырларына байланыстыру.
➢ Grid Lines (Тор сызықтары) - координаталық тор сызықтарына
байланыстыру.
➢ Bounding Box (Габариттік контейнер) - объектінің габариттік
контейнерінің бұрыштарымен байланыстыру.
➢ Tangent (Жанама) - ағымдағы сплайнның сегменттерін басқа
сплайндардың нүктелеріне байланыстыру, онда сегменттер
ағымдағы сплайндарға қатысты болады.
➢ Endpoint (Соңғы нүкте) - қабырға жиектерінің немесе сплайн
сегменттерінің соңғы нүктелеріне байланыстыру.
➢ Midpoint (Ортаңғы нүкте) - қабырға жиектерінің немесе сплайн
сегменттерінің ортасына байланыстыру.
➢ Center Face (Қырының ортасы) — қырының ортаңғы нүктесіне
байланыстыру.
Clear all батырмасын басу арқылы барлық жалаушалар алынып
қалады. Қажетті жалаушаларды орнатып, терезені жабу батырмасы арқылы
жабамыз.
Байланыстар құрылысты жүргізуге көмектесіп қана қоймай,
объектілерді бір-біріне немесе торға қатысты жылжытуға мүмкіндік
береді. Егер байланыстыру батырмасы басылса, объектті жылжытқан кезде
көмекші сызықтар пайда болады, олар бір объектіні екіншісіне немесе
торға қатысты туралауға мүмкіндік береді.
КЕҢЕС
Екі объектіні біріктіру кезінде, байланыстыру қолданылады.
Мысалы, бір объектіні екіншісіне қою үшін тінтуірді бірінші объектінің
төменгі бұрышынан ұстап алып оны екінші объекттің жоғарғы бұрышына
апарады. Байланыс орнатылып, бірінші объект екінші объектінің жоғарғы
нүктесімен тураланады.
Бұрыштық байланыстыру
Объектіні бұру үшін бұрыштық байланыстыру қолданылады.
Бұрыштық байланыстыруды баптау үшін, Spinner Snap батырмасынан
басқа, байланыстыру тақтасының бірінші бөлігіндегі кез-келген
байланыстыру батырмаларын тінтуірдің оң жақ батырмасымен шертіп,
мәзірден Tools - Grids and Snaps - Grid and Snap Settings командасы
орындалады. Options (Опции) қалташасының ашылған диалогты
терезесінде General (Негізгі) тобына Angle (deg) (Бұрыш (қыр)) өрісіндегі
қажетті мәнді орнатып, берілген қадаммен объектілерді бұру мүмкіндігін
шектейді.
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Пайыздық байланыстыру
Объектті масштабтау кезінде пайыздық байланыстыру қолданылады.
Пайыздық байланыстыруды орнату үшін, Spinner Snap батырмасынан
басқа, байланыстыру жолағының бірінші бөлігіндегі кез-келген
байланыстыру батырмасын тінтуірдің оң жақ батырмасымен шертіп,
мәзірден Tools - Grids and Snaps - Grid and Snap Settings командасы
орындалады. Options (Опции) қалташасының ашылған диалогты
терезесінде General (Негізгі) тобына Percent (Пайыздар) өрісіне қажетті
мәнді орнату қажет.
Tape (сызғыш)
Өлшеу сызғышы 3ds Max кеңістігінде сцена объектілері арасындағы
қашықтықты өлшеуге арналған. Кез-келген объект сияқты, сызғышты
белгілі бір нүктемен байланыстыруға болады.
Tape объектісін (Өлшеу сызғышы) жасау үшін негізгі құралдар
тақтасынан Create (Жасау) қалташасына өтіп, Helpers (Көмекші
объектілер) батырмасын басып, Object Type (Объект түрі) свитогынде
16.5-суретте көрсетілгендей Tape (Өлшеу сызғышы) батырмасын басу
қажет.

Сурет 16.5 - Tape құралының Helpers бөлімі
Осыдан кейін түзу сызық қиындысын салуға болады. Егер Snap
(Байланыстыру) режимі қосулы болса, сызғыштың соңғы нүктелері
объектіге немесе торға байланады. Жасалғаннан кейін сызғыштың атауы
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пайда болады. Сценаны визуализациялау кезінде сызғыш кез-келген
көмекші объект сияқты көрінбейді.
Белгілі бір ұзындығы бойынша сызғышты жасауға болады, ол үшін
Parameters свитогындегі Specify Length (Ұзындығын анықтау) жалаушасын
қойып, Length өрісіне қажетті мәнді енгізу қажет (16.6-сурет).

Сурет 16.6 - Tape құралының параметрлері
Объектілі тор
Grid Objects объектілі торы сызғыш орналасқан жерде көмекші
объектілердің арасында Grid (тор) деп аталады.
Grid Size (Ұяшық өлшемі) свитогынде, Length (Ұзындығы), Width
(Ені) және Spacing (Тор ұяшықтары арасындағы қашықтық) өрістерінде
тиісті параметрлер орнатылады (16.7-сурет). Ұзындығы қалыпты жағдайда
Y осінің бағытында, ал ені X осінің бағытында көрсетіледі. Сурет салуды
аяқтағаннан кейін тінтуір батырмасын босатқан кезде, тор бекітіледі. Тор
атауын сурет салуды аяқтағаннан кейін орнатуға болады. Қалыпты
жағдайда, жүйе объектіге Grid сөзінен және сценедағы тордың реттік
нөмірінен тұратын атау береді.

Сурет 16.7 - Объектілі тордың өлшемдері
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Объектілі торды кез-келген бұрышта бұруға және оған байланған
жергілікті координаттарында жұмыс істейтін объектілерді салуға болады
(16.8-сурет).Тормен жұмыс жасау үшін кез-келген объект сияқты алдымен
ерекшелеу керек. Сонымен қатар, мәзірден Tools4Grids and Snaps4Activate
Grid Object командасын таңдау арқылы торды іске қосу керек. Негізгі тор
белсенді болуы мүмкін, бірақ көрінбейді.
Жергілікті тордың параметрлерін өзгерту үшін оны таңдап, іске
қосып, команда жолағынан Modify (Өзгерту) қалташасын шертіп, Helpers
(Көмекші объектілер) батырмасын басу қажет. Тордың ұзындығы мен енін,
сондай-ақ ұяшықтар арасындағы қашықтықты өзгертуге болады.

Сурет 16.8 - Объектілі тор бойынша құру
№ 2 ереже. Қабаттар және объектілерді көрсету
Үлкен сценаларда жұмысты жеңілдету үшін қабаттарды пайдалану
ұсынылады. Бұл сцена объектілерін санаттарға бөлу үшін қажет, мысалы,
қорап бөлмесі, жиһаз (интерьер үшін), бөлме өсімдіктері, ағаштар (сыртқы
көрініс үшін), перделер, 2D жоспарлар және көмекші формалар және т.б.
Сонымен қатар, AutoCAD немесе Revit-тен модельді импорттау кезінде,
егер қабаттар пайда болса, олар 3ds Max-қа ауысады. 16.9-суретте Revit-те
жасалған DWG форматы арқылы 3ds Max-қа импортталған модель
көрсетілген. Ал 16.10-суретте модельмен бірге импортталған қабаттар
көрсетілген.
Негізінен, қабаттары бар диалогтық терезе бұл Scene Explorer
сценасының шолушысы. Ол Tools - Layer Explorer мәзірі арқылы ашылады.
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Сурет 16.9 - Revit моделі

Сурет 16.10 - Layer Explorer
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Қабаттар арасында міндетті түрде барлық жаңадан жасалған немесе
импортталған объектілерді орналастыратын белсенді қабат бар. Мұндай
қабат көк түсті пиктограммамен ерекшеленеді (16.10-сурет). Объектілер
қабатын көрінбейтін ету үшін, қабат атауына қарама-қарсы орналасқан
көзді шерту қажет. Қара үшбұрышты басу арқылы қабат объектілерінің
тізімін кеңейтуге болады.
КЕҢЕС
Объектілерді жаңа қабатқа тез орналастыру үшін алдымен оларды
ерекшелеп, қабат құру батырмасын басу қажет. Сонда барлық
ерекшеленген объектілермен жаңа қабат құрылады.
Жаңа қабат жасау үшін терезенің жоғарғы жағында орналасқан жаңа
қабат жасау батырмасы басылады (16.11-сурет).

Сурет 16.11 - Create New Layer жаңа қабат құру терезесі
Компактілі қабаттар панелін пайдалану да ыңғайлы болып табылады
(16.12-сурет).

Сурет 16.12 - Layers панелі
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Layers панелін ашу үшін негізгі құралдар тақтасын тінтуірдің оң жақ
батырмасымен шертіп, Layers командасын таңдау керек.
Онда қабаттармен жұмыс істеуге арналған барлық негізгі құралдар
бар:
➢ Toggle Layer Explorer - қабат менеджерін шақыру.
➢ Hide - қабатты жасыру.
➢ Freeze - қатыру қабаты (объектілер көрінгенмен ерекшеленбейді).
➢ Render - визуализациядан шығару.
➢ Түс - тордың түсін орнату.
➢ Create New Layer - жаңа қабат жасау.
➢ Add Selection to Current Layer - қабатқа ерекшеленген объектті
қосу.
➢ Select Objects in Current Layer – ағымдағы қабаттың барлық
объектілерін ерекшелеу.
➢ Set Current Layer to Selection’s Layer - ерекшеленген объект
бойынша белсенді қабат жасау.
Ашылмалы тізімде сценаның барлық қабаттарының тізімі берілген.
Тізімде
көрсетілген
қабат
белсенді
болып
саналады.
Мысалы, 16.12 -суретте белсенді қабат - Есіктер.
Тізімде қабаттар атауы бойынша сұрыпталады. Қалыпты жағдайда
сценада 0 (default) деп аталатын барлық объектілерден тұратын бір қабат
болады. Қалған қабаттар керек жағдайда құрылады. Scene explorer
терезесінде крестик суреті бар Delete Highlighted Empty Layers батырмасы
арқылы ерекшеленген бос қабатты жояға болады. Қабатты ерекшелеу үшін
атауынан шертсе жеткілікті. Бірнеше қабатты ерекшелеу үшін, ерекшелеу
кезінде Ctrl пернесін қатар басу қажет. Ағымдық емес тек бос қабатты
(объектісі жоқ) ғана жоюға болады. Нөлдік қабат жоюға келмейді.
Сценада қабат болса, жұмыс жасау ыңғайлы. Мысалы, жиһазды
жылжытқанда, қабырғалары бар қабатты қатырып қоюға болады, сол кезде
қабырғалар мен төбелерде кездейсоқ ығысу болмайды. Сонымен қатар,
жарық пен өрескел визуализация кезінде визуализацияны тездету үшін
жиһазы бар қабатты жасырып қоюға болады (әдетте жиһазда әйнек пен
айналар қолданылады, және бұл материалдарды есептеу визуализация
уақытын арттырады).
Сценада объектілердің көрінуі
Объектілердің көрінуін тек қабаттар арқылы ғана емес, сонымен
қатар объектілер санаттары арқылы да басқаруға болады. Display (Көрсету)
командалық панель қалташасында (16.13-сурет) жиі қолдануға болатын өте
ыңғайлы құралдар бар. Display қалташасында орналасқан свитогтердің
мағынансын қарастырамыз.
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Сурет 16.13 - Display командалық панель қалташасы
Нысандарды жасыру
Қалыпты жағдайда сценадағы барлық объектілер көрініп тұрады.
Белгілі бір объектілер тобымен жұмыс жасаған кезде, қалғанын уақытша
жасыруға болады. Hide by Category арқылы (Санат бойынша жасыру)
свитогы арқылы объектілерді барлық санаттары бойынша бірден жасыруға
болады. Ол үшін жасырылуы керек объектілердің санаттарына жалауша
қою жеткілікті:
➢ Geometry (Геометриялық объектілер);
➢ Shapes (Жалпақ фигуралар);
➢ Lights (Жарық көздері);
➢ Cameras (Камералар);
➢ Helpers (Көмекші объектілер);
➢ Space Warps (Кеңістіктік бұрмалаушылар);
➢ Particle Systems (Бөлшектер жүйесі);
➢ Bone Objects (Сүйектер).
All (Барлығы) батырмасын басқан кезде барлық жалаушалар
орнатылады, None (Ештеңе) батырмасын басқан кезде барлық жалаушалар
алынады, Invert (Инверттеу) батырмасын басқан кезде орнатылған
жалаушалар алынады және алынған жалаушалар орнатылады.
Hide (Жасыру) свитогы жасырылған объектілерді көрсетуге
мүмкіндік береді (16.14-сурет).
Объектілерді жасыру үшін келесі батырмалар қолданылады:
➢ Hide Selected (Ерекшеленгенді жасыру) – сол уақытта
ерекшеленген барлық сцена объектілер жасырылады;
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➢ Hide Unselected (Ерекшеленбегендерді жасыру) - сол уақытта
ерекшеленбеген барлық сцена объектілері жасырылады;
➢ Hide by Name (Атауы бойынша жасыру) - атауы бойынша жасыру
үшін объектілерді таңдауға болатын диалогты терезе ашылады;
➢ Hide by Hit (Шерту арқылы жасыру) – тінтуір батырмасымен
шертілген объектілер жасырылады.

Сурет 16.14 - Hide свитогы
Сценада бар барлық объектті кері көрсету үшін Unhide All
(Барлығын көрсету) батырмасын шерту қажет.
Нақты бір объектілерді көрсету үшін Unhide by Name (Атауы
бойынша көрсету) батырмасын басу керек. Нәтижесінде экранда қайтадан
көрсету қажет жасырын объектілерді таңдауға мүмкіндік беретін диалогты
терезе ашылады.
Hide Frozen Objects (Қатырылған объектілерді жасыру) жалаушасын
қойғанда, сценада барлық қатырылған объектілері жасырылады.
Объектілерді қатыру және бұғаттау
Қатыру әрекеті объектілерді жасыру сияқты - айырмашылығы,
қатырылған объектілер экранда сұр түспен көрсетіледі, оларды ерекшелеу
мүмкін емес және олармен кез-келген операцияларға тыйым салынады.
16.15-суретте көрсетілген Freeze (Қатыру) свитогы қатыруды басқарады.
Төменде Freeze свитогындағы батырмалардың сипаттамасы
көрстеілген:
➢ Freeze Selected (Ерекшеленгенді қатыру) - сол уақытта
ерекшеленген объектілерге кез келген операциялар тыйым
салынады;
➢ Freeze Unselected (Ерекшеленбегенді қатыру) — ерекшеленбеген
объектілерді өңдеуге тыйым салынады;
➢ Freeze by Name (Атауы бойынша қатыру) — тізімдегі қатырылған
объектілерді таңдауға болады;
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➢ Freeze by Hit (Таңдау арқылы қатыру) — тінтуірді басу арқылы
қатыру үшін объектті таңдауға болады;
➢ Unfreeze by Hit (Таңдау арқылы қатырудан шығару) – тінтуірді
басу арқылы қатырудан шығару үшін объектті таңдауға болады;
➢ Unfreeze All (Барлығын қатырудан шығару) - сценадағы барлық
объектілермен жұмыс істеуге рұқсат етіледі;
➢ Unfreeze by Name (Атауы бойынша қатырудан шығару) - тізімдегі
қатырудан шығарылған объектілерді таңдауға болады;

Сурет 16.15 - Freeze свитогы
Модельдеу кезінде қатыру мүмкін болмаған жағдайда, объект
кездейсоқ жылжып кетпеу үшін, Hierarchy командалық панель
қалташасында Link Info (Байланыс туралы ақпарат) батырмасын басып,
16.16-суретте көрсетілгендей Locks (Құлыптар) свитогының қажетті
бөлімдеріне жалауша қойылуы қажет.

Сурет 16.16 - Locks свитогы
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Объектілердің қасиеттері
Жұмыс барысында объектілердің қасиеттеріне жүгіну керек. Мұны
Display Properties (Көрсетілетін қасиеттер) диалогты терезесі арқылы
жасауға болады, ол объектіні тінтуірдің оң жақ батырмасын басу арқылы
шақырылады. Қалыпты жағдайда, осы терезедегі барлық жалаушалар қол
жетімді емес (16.17-сурет), өйткені By Layer (Қабат қасиеттері) режимі
қосылуы. By Layer батырмасын шерту арқылы By Object (Объект
қасиеттері) режиміне ауысуға болады, сол кезде барлық жалаушалар қол
жетімді болады.

Сурет 16.17 - By Layer режиміндегі Display Properties терезесі
Нақты объектілермен жұмыс істеу үшін оларды ерекшелеу керек,
содан кейін қажетті жалаушаларды орнатып немесе алып тастауға болады.
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➢ Display as Box (Бокстар түрінде көрсету) - күрделі объектілермен
жұмыс істеуге арналған эргономикалық режим. Сценадағы
объектілерді тезірек салу үшін бұл жалаушаны қою ұсынылады.
➢ Backface Cull (Артқы қырын алып тастау) - объектінің ішкі
жағында орналасқан қырларын жасырады. Терезе Wireframe
(Каркас) режимінде көрсету кезінде ғана қол жетімді.
➢ Edges Only (Тек көрінетін қабырғаларды көрсету) - егер жалауша
алынса, онда объектілерде көрінбеу қажет қабырғалар көрінеді.
➢ Vertex Ticks (Нүктелерді көрсету) - таңдалған объектінің
шыңдары нүктелер түрінде көрсетіледі.
➢ Trajectory (Траекторияны көрсету) - ерекшеленген объект үшін
анимация жолының көріну режимі қосылады.
➢ See-Through (Қарау) - обектті мөлдір етуге мүмкіндік береді.
Визуализация кезінде бұл қасиет сақталмайды.
➢ Ignore Extents (Объектілерді масштабтауды елемеу) - ZOOM
Extents командасын орындау кезінде объектті алып тастауға
мүмкіндік береді.
➢ Show Frozen in Gray (Қатырылған объектілерді сұр түспен
көрсету).
➢ Vertex Color (Шыңдардың түсі) – ішкі объектілерді өңдеу кезінде
тағайындалған шыңдардың түсін көрсету режимі қосылады.
№ 3 ереже. Массивтер
Координата жүйесі
3ds Max-да координаталар жүйесі бар. Трансформацияларды
орындау үшін координаталар жүйесін таңдау 16.18-суретте көрсетілген.

Сурет 16.18 - Координаталар жүйесін таңдау
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View (Түр) координаталар жүйесі екі координат жүйесін біріктіреді.
View (Түр) координаталар жүйесі қалыпты болып қолданылады.
Screen (Экрандық) координаталар жүйесі барлық түрлерге белсенді
көрініс терезесінің координаталарын пайдаланады, яғни ол көзқарасқа
байланысты.
World (Ғаламдық) координаталар жүйесі сценадағы барлық
объектілер үшін әмбебап координаттар жүйесі. Ол бекітілген, оны
жылжытуға және өзгертуге болмайды. Бұл координаталар жүйесі әр түрдің
торында көрінеді.
Parent (Ата-ана) координаталар жүйесі ерекшеленген объектіге
қатысты ата-ананың координаталар жүйесін қолданады. Егер
ерекшеленген объектінің ата-аналық объектісі болмаса, онда ғаламдық
координаталар жүйесі қолданылады. Анимация жасау кезінде
қолданылады.
Local (Жергілікті) координаталар жүйесі ерекшеленген объектінің
координаталар жүйесін қолданады, объектімен бірге кеңістікте қозғалады
және айналады. Бұл жүйе тірек нүктесімен байланысты. Жергілікті
координаталар жүйесінің орналасуы мен бағытын Hierarchy (Иерархия)
командалық панелін қолдана отырып реттеуге болады. Егер бірнеше
объект таңдалса, онда олардың әрқайсысының өзіндік айналу орталығы
болады.
Gimbal
(Буынды)
координаталар
жүйесі
Эйлер
айналу
контроллерінде анимацияда қолданылады (Euler XYZ Rotation controller).
Жергілікті координаталар жүйесінен айырмашылығы, мұнда айналу
осьтері перпендикуляр емес болуы мүмкін.
Grid (Тор) координаталар жүйесі белсенді тордың координата
жүйесін қолданады.
Working (Жұмыс) координаталар жүйесі жергілікті координаталар
жүйесіне балама ретінде қолданылады. Мысалы, объектіні өз бетіңізше
бұруға кедергі жасамай, сценадағы еркін нүктенің айналасында
айналдыруға мүмкіндік береді. Еркін нүктені орнату үшін Hierarchy
(Иерархия) қалташасындағы объектінің жұмыс нүктесін жылжыту керек.
Pick (Таңдамалы) координаталар жүйесі шертілген объектінің
координаталар жүйесін қолданады. Pick координаталар жүйесін
таңдағаннан кейін, координаталар жүйесін пайдалану керек объектті шерту
қажет. Бұл жағдайда объект атауы координаталар жүйесі тізімінің төменгі
жолына қосылады. Pick координаталар жүйесі радиалды массивтерді
құруға қызмет етеді.
Түрлендіру орталығы
Түрлендіру орталығын таңдау объектілерді жылжытуға емес,
айналдыруға және масштабтауға әсер етеді. Трансформация орталығын
таңдау негізгі құралдар тақтасына қатысты бекітілген Transform Center
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(трансформация орталығы) жүзеге асырылады. Панельде түрлендіру
орталықтарының үш түріне сәйкес келетін үш батырма бар (16.19-сурет).

Сурет 16.19 - Transform Center панелін түрлендіру батырмалары
Түрлендіру орталықтарының келесі түрлері қарастырылған:
➢ Use Pivot Point Center (Бекіту нүктесін пайдалану) - ерекшеленген
бір объект үшін орнатылады;
➢ Use Selection Center (Ерекшелеу орталығын пайдалану) объектілер тобын ерекшелеу кезінде қолданылады;
➢ Use Transform Coordinate Center (Координаталар орталығын
түрлендіру үшін пайдалану) - таңдалған координаталар жүйесінің
басын қолданады.
Объектілер массивін құру
Массив құру үшін массив элементі болатын объектті немесе
объектілер тобын ерекшелеп, мәзірден Tools - Array командасын таңдау
керек. Аrray (Массив)
диалогты терезесі ашылады, онда массив
элементтерінің санын, сондай-ақ олардың жылжу мәндерін енгізуге,
түпнұсқаның бекіту нүктесіне қатысты бұруға және масштабтауға болады
(16.20-сурет). Массив үшін, әдеттегі клондау сияқты, жасау нәтижесінде
пайда болатын объектінің түрін орнатуға болады: көшірме, үлгі немесе
сілтеме. Қалыпты жағдайда, үлгі жасау режимі (Instance) таңдалады.
Array Transformation бөлімінде массив қандай трансформация немесе
трансформация комбинациясы арқылы құрылатынын көрсетеді.
Бұл топта бұру бағыты бойынша клондарды бағдарлау үшін қызмет
ететін Re-Orient (Қайта бағыттау) жалаушасы, сондай-ақ егер барлық
осьтерге бірыңғай массалық мәндер қолданылса Uniform (Тең өлшемді)
жалаушасы бар. Бұл мәндер x өрістерінде енгізіледі, Y және Z өрістері қол
жетімді емес.
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Type of Object тобында массив компоненттерінің түрін таңдауға
мүмкіндік беретін Copy, Instance, Reference қосқыштары бар: көшірме, үлгі
және сілтеме.

Сурет 16.20 - Array диалогты терезесі
Array Dimensions бөлімінде массивтің өлшемі көрсетіледі. Мұнда
келесі қосқыштар орналасқан:
➢ 1D - Array Transformation бөлімінде көрсетілген параметрлермен
бір өлшемді массив құру. Бұл жағдайда Count өрісіне массив
объектілерінің саны көрсетіледі. Нәтижесінде бір қатарлы
объектілер пайда болады;
➢ 2D - екі өлшемді массив құру. Бұл жағдайда Count өрісіне
массивтің бірінші және екінші өлшеміндегі объектілер саны (бір
қатардағы объектілер саны және жолдар саны) көрсетіледі. X, Y,
Z өрістері жолдар арасындағы қашықтықты көрсетеді.
Нәтижесінде жолдан тұратын объектілер пайда болады;
➢ 3D - үш өлшемді массив құру. Бұл жағдайда Count өрісіне
массивтің бірінші, екінші және үшінші өлшемдеріндегі объектілер
саны орнатылады. Нәтижесінде массивке бірнеше өрістер немесе
«қабаттар» алынады.
Preview (Алдын-ала қарау) батырмасы массив құруды айтарлықтай
жеңілдетеді. Массив жасалмас бұрын көруге мүмкіндік береді. Берілген
параметрлерге сәйкес массивті проекция терезесінде құру үшін Preview
батырмасын басу қажет.
Массивті құруға біраз уақыт кетуі мүмкін. Егер батырма басылса,
кез-келген параметр өзгерген сайын массив қайта құрылады. Егер массив
күрделі болса (мысалы, үш өлшемді немесе көптеген объектілер болса)
немесе компьютердің өнімділігі төмен болса, онда массивті тұрғызу
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жұмысты баяулатуы мүмкін. Бұл мәселені екі жолмен шешуге болады.
Біріншіден, Display as Box (Көлемді контейнерді көрсету) жалауша қоюға
болады. Екіншіден, Preview батырмасын үнемі қосып отырмай, тек қажетті
уақытта ғана басуға болады.
Array диалогты терезесінде массивтегі объектілердің жалпы санын
көрсететін Total in Array индикаторы (Барлығы массивте) және қалыпты
жағдай бойынша барлық параметрлерді қалпына келтіруге мүмкіндік
беретін Reset All Parameters (Барлық параметрлерді жою) батырмасы бар.
Мысалы, черепицаларды жасау үшін 2D массивін пайдалануға болады. Ең
бастысы, Array командасын шақырар алдында (Local)
жергілікті
координаталар жүйесін орнату керек, осылайша черепицаларды түрлендіру
осьтері шатырдың бетіне бағытталады (16.21-сурет).

Сурет 16.21 - 2D массивімен черепицаларды жасау
Радиалды массив
Радиалды (дөңгелек) массив сызықтық массивке ұқсайды, бірақ ось
бойымен қозғалуға емес, жалпы центрге қатысты айналуға негізделген.
Көбінесе радиалды массив спиральды баспалдақтарды, люстраларды,
өсімдіктерді және интерьердің басқа элементтерін жасау үшін
қолданылады.
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Люстра мысалында радиалды массивті құру ретін қарастырайық.
Плафоны бар люстраның бір мүйізін және айналасында айналатын негізді
жасау керек. Плафонды қалай құру керек екенін, Лофт туралы тарауда
қарастырылды.
Rotate құралын іске қосу қажет.
1. Координаталар жүйесінің ашылмалы мәзірінде Pick (Таңдау)
командасын таңдап, массивтің орталығы болатын объектті шерту
қажет. Координаталар жүйесінің атауы объектінің атына
байланысты өзгереді (16.22-сурет).

Сурет 16.22 - Радиалды массивті құруға дайындық
2. Негізгі
құрал-саймандар
тақтасында
трансформациялау
орталығын таңдау қажет, ол үшін Use Transform Coordinate Center
(Түрлендіру үшін координата орталығын пайдалану) батырмасы
басылады.
3. Array батырмасын басып, мәзірден Tools - Array командасын
таңдау қажет.
4. Rotate (Бұру) өрісінің жанындағы оң жақ бағыттауыш
батырмасын
басу
арқылы
Totals
бөліміне
ауысу
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қажет (16.23-сурет). Y немесе Z осьтерінің біріне 360° орнатып,
осьті таңдау үшін Preview батырмасын басу қажет.

Сурет 16.23 - Радиалды массив параметрлері
1D Count өрісіне массивтегі клондардың қажетті саны орнатылады.
Көрсетілген параметрлерді растау және массив құру үшін OK
батырмасын басу қажет.
Нәтижесінде төмендегідей сурет шығады (16.24-сурет).

Сурет 16.24 - Радиалды массивтің көмегімен жасалған люстра
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Жол бойындағы орналасу
3ds Max-те клондалған объектілерді берілген қисық жол бойынша
таратудың тағы бір мүмкіндігі бар. Жол қисығы сплайн кескінімен
салындаы және бір форма бөлігі болып табылатын бірнеше бөлек
сплайндардан тұруы мүмкін. Бұл әдіс қоршау жасағанда немесе жол
бойына фонарь қою кезінде ыңғайлы болуы мүмкін.
Бір немесе бірнеше сплайннан тұратын жолды салып, таратылатын
объектіні ерекшелеу қажет (16.25-сурет).

Сурет 16.25 - Объектілер таратылатын фонарь және сплайн-жол
Align (Туралау) бөлімінде Tools (Құралдар) мәзірінен Spacing Tool
(Тарату) командасын таңдау қажет, сол кезде 16.26 - суретте
көрсетілгендей Spacing Tool (Орналастыру) диалогты терезесі ашылады.
Объектінің көшірмелерін берілген қисық бойымен тарату үшін Pick
Path (Жолды көрсету) батырмасын басып, тінтуірдің меңзерін проекция
терезелерінің кез-келгеніне жылжытып, форма-жолын ерекшелеу қажет.
Батырмада қисық атауы пайда болады.
Count (Сан) өрісінде көшірмелердің саны көрсетіледі.
• Қажет болған жағдайда, Spacing (Аралық) жалаушасын қойып,
көшірмелер арасындағы аралық көрсетіледі.
• Қажет болған жағдайда, Start Offset жалаушасын қойып (Басынан
бастап ығысу) және орналастырылған көшірмелердің біріншісінің
жол қисығының басынан бастап (берілген нүктелер жұбының
біріншісінен) жылжуын көрсету қажет. Құлып түріндегі белгішесі
бар батырма орын ауыстыру мәндерін блоктауға қызмет етеді.
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• Қажет болған жағдайда, End Offset (Соңынан ығысу) орнату және
орналастырылған көшірмелердің соңғысының жол қисығының
соңынан жылжуын көрсету қажет (берілген нүктелер жұбының
соңғысынан). Құлып түріндегі белгішесі бар батырма орын
ауыстыру мәндерін блоктауға қызмет етеді.

Сурет 16.26 - Spacing Tool терезесі
Context (Контекст) бөлімінде қосқыштардың бірін орнату арқылы
жол сызығына көшірмелерді орналастыру әдісі анықталады:
• Edges (Шеті);
• Centers (Ортасы).
Көшірмені жол сызығына жанама бойынша туралайтын болсақ,
Follow (Орындау) жалаушасы қойылады.
Type of Object (Объект түрі) бөлімінде қайталанатын көшірмелер,
үлгілер немесе объект сілтемелері жиынтығы жасалатын етіп
қосқыштардың бірі орнатылады:
• Сору (Көшірме);
• Instance (Үлгі);
• Reference (Сілтеме).
Көшірмелерді орналастыру үшін Apply (Қолдану) батырмасы немесе
бас тарту үшін Cancel (Болдырмау) батырмасы басылады. Нәтижесінде
фонарь
жол
бойында
бір-бірінен
тең
қашықтықта
орналасады (16.27-сурет).
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Сурет 16.27 - Берілген жол бойынша объектілерді орналастыру
№ 4 ереже. Визуализация
Визуалданатын суреттің өлшемін дұрыс таңдау жобаның маңызды
сәті болып табылады. Сурет жасамас бұрын оы қай жерде көрсететілетінін
анықтап алған жөн.
➢ Егер сурет монитор экранынан көруге арналған болса, онда 72 ppi
таңдау керек. Суреттің өлшемі экранның өлшеміне байланысты,
әдетте бұл 1024-тен 768-ге дейін.
➢ Басып шығаруға арналған сурет кемінде 150 ppi, дұрысында
300 ppi болуы керек (басып шығару үшін). Суреттің өлшемі басып
шығарылатын қағаздың өлшеміне байланысты.
➢ 3ds Max-та арнайы диалогты терезе (16.28-сурет) бар, онда
қажетті өлшем бойынша, сурет өлшемдерін енгізу керек. Әрі
қарай, 3ds Max ені мен биіктігін пиксельмен автоматты түрде
есептейді. Бұл мүмкіндік Rendering - Print Size Assistant негізгі
мәзірінің командасы арқылы қосылады.
Frame Buffer терезесінде әр түрлі рендеринг режимдерін таңдауға
болатын ашылмалы тізім бар (16.29-сурет). Мысалы, Region режимі
пайдаланушы тікбұрышты жақтаумен ерекшелеген аумақ терезесін ғана
көрсетуге мүмкіндік береді.
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Сурет 16.28 - Print Size Wizard терезесі

Сурет 16.29 - Frame Buffer терезесі
Пакеттік визуализация
3ds Max-та пакеттік визуализацияның ыңғайлы және пайдалы
мүмкіншіліктері бар.
Қажетті параметрлері бар бірнеше суретті бірден визуализацияға
жіберуге болады.
Rendering 4 Batch Render (Визуализация - Пакеттік визуализация)
командасын таңдау қажет, сол кезде Batch Render диалогты терезесі
ашылады (16.30-сурет).
Тізімге өту жолын қосу үшін Add (Қосу) батырмасын басу керек.
Қалыпты жағдайда, жаңа өту View01 деп аталады. Name жолындағы
атауды өзгерту арқылы атын өзгертуге болады.
Суреттер қалыпты жағдайда \3dsmax\renderoutput каталогында
сақталады, бірақ оларды белгілі бір бумаға сақтаған дұрыс. Ол үшін Оutput
Path (Шығу жолы) опциясының жанындағы эллипс батырмасын басып,
сақтау жолын көрсету керек.
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Сурет 16.30 - Batch Render терезесі
Camera ашылмалы тізімінен қалаған камера таңдалады. Қалыпты
жағдайда, сурет Render Scene терезесінде орнатылған өлшемдермен
визуалданады. Бірақ өлшемдерді тікелей Batch Render терезесінде
көрсетуге болады. Ол үшін Оverride Preset жалаушасын қосу қажет, сол
кезде қажетті мәндерді енгізуге болатын Width (Ені) және Height (Биіктігі)
өрістері белсенді болады.
Scene State (Сцена күйі) жолында әр өту үшін қажетті күйді таңдауға
болады (мысалы, күндізгі және түнгі визуализация үшін).
Панорамалық рендеринг
Panorama Exporter утилитасы текстураны, жарықтандыруды,
көлеңкелерді ескере отырып, ерекшеленген камераның айналасындағы
алты көріністі есептейді. Арнайы бағдарламаны пайдаланып, жасалған
панораманы көруге болады: бұру, камераны үлкейту және кішірейту,
айналаға, жоғарыға және төменге қарау. Panorama Exporter Utilities утилита
көмегімен сфералық және цилиндрлік карталар қоршаған ортаға және
материалдарға .mov кеңейтілімі бар файлдар жасалады.
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Panorama Exporter Utilities утилитасын пайдалану реті:
1. Бөлменің ортасында бос камераны (Free Cameras) орнатып, оны
барлық қабырға кадрына түсетін етіп қабырғалардың біріне
бағыттау керек (16.31-сурет). Камераның фокустық ұзындығы 2428 мм. Биіктігі бойынша камера еден мен төбенің ортасында
болуы керек.

Сурет 16.31 - Панорамалық рендеринг үшін камераны орнату,
Тор көрінісі
Камераны ерекшелеп, Utilities командалық тақтасының қалташасына
ауысып, More тізімінен Panorama Exporter утилитасы таңдап, Render
батырмасы басылғанда, диалогты терезе ашылады. Interactive Panorama
Exporter Сommon Parameters свитогынде (16.32-сурет) суреттің өлшемі
таңдалады. Таза визуализация үшін кем дегенде 2048×1024 өлшемдерін
таңдау қажет, әйтпесе сурет бұлыңғыр болады. Кез-келген өлшемді
орнатуға болады, ең бастысы, арақатынас 2-ден 1-ге дейін сақталуы қажет.
Рендерингті бастау үшін терезенің төменгі жағындағы Render батырмасы
басылады.
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Сурет 16.32 - Interactive Panorama Exporter Common Parameters свитогында
сурет өлшемін таңдау
Утилита алты кадрды (төрт қабырға, еден және төбе) есептейді,
содан кейін алынған суреттерді бір-біріне «жабыстырады» және алынған
файлды көруге болатын Panorama Exporter Viewer терезесін назарыңызға
ұсынады. Суретті тінтуірді шерту арқылы бұруға, сондай-ақ тінтуір
дөңгелегін жылжыту арқылы үлкейтуге немесе кішірейтуге болады.
Суретті сақтау үшін Panorama Exporter Viewer терезесінің мәзірінен
File – Export - Export QuickTimeVR командасы таңдалады (16.33-сурет).
Ашылған диалогты терезеде файл сақталатын бумаға жолды көрсетіп,
файл атауын енгізіп, .mov файл түрін таңдау қажет.
Суретті сфералық немесе цилиндрлік карта ретінде сақтау үшін
File – Export - Export Sphere (Cylinder) командасы таңдалады.
16.34-суретте сфералық картаның мысалы келтірілген.
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Сурет 16.33 - File - Export сақталған панорамма

Сурет 16.34 - Panorama Exporter Utilities утилитасы арқылы жасалған бөлме
КЕҢЕС
Егерде Autodesk 360 есептік жазбасы болатын болса, онда
панораманы галереяға орналастыруға және оны интернетке қосылған кезкелген құрылғыда көруге болады.
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17-ТАРАУ
СТАНДАРТТЫ КАМЕРАЛАР МЕН ЖАРЫҚ КӨЗДЕРІ
Камералар
Камераны дұрыс қолдана отырып, сценамызды өзіміз қалағандай
күйде көрсете аламыз және көрерменге көңіл-күйімізді жеткізетін
атмосфера жасай аламыз.
Камералар - бұл өмірде қолданылатын камералар сияқты жұмыс
істейтін көмекші объектілер. Тек виртуалды камералармен жұмыс істеу
әлдеқайда оңай, өйткені біз бұрышты таңдаумен шектеліп қана қоймай,
жоғарғы бұрышты жасау үшін үйдің төбесіне кірудің немесе қауіпті
жерлерде өмірге қауіп төндірудің қажеті жоқ. Мұның барлығын үйде
компьютерде отыру арқылы жасай аламыз.
Камера
Cameras
бөлімінің
Create
қалташасында
орналасқан (17.1-сурет).

Сурет 17.1 - Камералар
Фокустық арақашықтық - объективтен түсіру объектісіне дейінгі
қашықтық (фокустық нүкте). Әдетте фокустық арақашықтық
миллиметрмен өлшенеді. Линзаның фокустық арақашықтығы неғұрлым
қысқа болса, оның өрісі соғұрлым үлкен болады (field of view, FOV) немесе
бұрыш (angle of view), көру. Керісінше, объективтің фокустық
арақашықтығы неғұрлым үлкен болса, оның көру бұрышы соғұрлым аз
болады. Сондықтан линзалар кең бұрышты және ұзын фокустық деп
аталады. Линзалардың негізгі түрлері 17.1-кестеде келтірілген.
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Кесте 17.1 - Ең көп таралған линзалардың фокустық арақашықтықтары
Объектив
Балық көзі
Кең бұрышты
Орташа кең
Стандартты
Орташа фокусты
Ұзын фокусты (телеобъектив)

Фокустық арақашықтық
7,5 мм
28 мм
35 мм
50–55 мм
80 мм
135–250 мм

Камераны орнату
Екі түрі бар қарапайым камерадан бастайық: Target Camera (мақсатты
камера) және Free Camera (бос камера). Мақсатты камера тінтуірдің сол
жақ батырмасын басу және жақтауды созу арқылы орнатылады, ол
жоғарғы көріністің орнын анықтайды, ал бос камера Front немесе Left
түрлеріне бір рет шертіледі. Мақсатты камера 17.2-суретте көрсетілген.

Сурет 17.2 - Мақсатты камера
Мақсатты камераны орнату ыңғайлы. Камераны таңдап, оны
жылжытуға болады. Сондай-ақ көріністі жылжытуға болады.
Камера орнатылған кезде «камера көздерін» қосу керек, яғни қай
бұрышты алғанын көру керек. Бұл үшін перспективалық түрді белсенді
етіп, С пернесін басу қажет.
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Камераның фокустық арақашықтығын өзгерту үшін оларды
ерекшелеп, Modify қалташасына өту қажет. Parameters свитогының Stock
Lenses бөлімі стандартты фокустық арақашықтықты орнатуға арналған
арнайы батырмаларды ұсынады (17.3-сурет). Кадрдың фокустық
арақашықтықтары 15 мм (17.4-сурет (а)) мен 85 мм (17.4-сурет (ә)) қалай
көрінетінін салыстыруға болады.

Сурет 17.3 - Фокустық арақашықтықты таңдау

Сурет 17.4 (а) - Әр түрлі фокустық арақашықтықтағы кадрлар
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Сурет 17.4 (ә) - Әр түрлі фокустық арақашықтықтағы кадрлар
Фокустық арақашықтықтан басқа, камераларда Parameters
свитогында жасауға болатын басқа да параметрлер бар. Type (Түр)
ашылмалы тізімінде камера түрін таңдауға болады.
Environment Ranges (Көріну диапазоны) бөлімінде Рarameters
свитогында (17.5-сурет) Near Range (Жақын диапазон) және Far Range
(Алыс диапазон) өрістері орналасқан.

Сурет 17.5 - Рarameters свитогы
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Өрістің тереңдігін баптау
Егер назарын сценадағы белгілі бір объектіге аудару қажет болса,
өріс тереңдігін өзгерту әсерін қолдануға болады. Кадрдың фокустағы
бөлігі ғана айқын болып қалады, ал қалған сурет бұлыңғыр болады.
Multi-Pass Effect (Многопроходный эффект) бөлімінде өрістің
тереңдік әсерін белсендіру үшін Enable (Пайдалану) жалаушасын қосуға
болады.
Target Distance өрісінде фокус тереңдігін таңдап алып (Target
камерада қозғалатын болады) және Preview батырмасын басу керек. Depth
of Field Parameters свитогында Use Target Distance (Мақсатқа дейінгі
қашықтықты қолдану) жалаушасын қою керек, сол кезде фокус Target
камераның нүктесіне орналасады (Target Distance өрісіндегі мән).
17.6-суретте Target камераның шахмат тақтасының бұрышында
орналасқаны көрсетілген.

Сурет 17.6 - Шахмат фигураларындағы Target орналасуы
17.7-суретте эффект көрінеді, ладья тақта бұрышындағы фокуста,
қалғандары бұлыңғыр.
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Сурет 17.7 - Ладья фокуста, шәйнек бұлыңғыр
Тағы бір мысал: 17.8-суретте көрсетілген. Target камералар шәйнекке
жылжытылады, соңғы суретте (17.9-сурет) шәйнекке айқындық келтіріліп,
бұлыңғырлық қойылады.

Сурет 17.8 - Шайникке Target-тің орналасуы
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Сурет 17.9 - Шәйнек фокуста, бергі жағы бұлыңғыр
Жарық көздері
3D графикасын құрудағы ең қиын және ұзақ кезең - жарық қою.
Өйткені жарықты көру үшін суретті көрсету керек, бұл уақытты қажет
етеді. Жарықты қоюдың көптеген жолдары бар, әр түрлі көріністер үшін ол
әр түрлі болуы мүмкін.
3ds Max-та жарық көздерінің көптеген түрлері бар, әр рендерердің
өзіндік түрі бар (17.10-сурет). Бірақ стандартты жарық көздер кез-келген
рендер қозғалтқышымен жұмыс істейді.
Стандартты жарық көздері
Жарық көздері - сценаны өзіңіз қалағандай жарықтандыруға
мүмкіндік беретін көмекші объектілер. Олардың көмегімен сцена жарқын
етіп жасалынады, кез-келген объектіге назар аударуға немесе оны
жасыруға болады. Қалыпты жағдайда, сцена негізгі жарықпен
жарықтандырылады.
Барлық жарық көздері Lights командалық панель бөліміндегі Create
қалташасында орналасқан. Тізімді ашып, Standard түрін таңдау қажет
(17.10-сурет).
Стандартты жарық көздерінің түрлері:
➢ Omni (Жан-жаққа бағытталған) - жарық көзі нүктеде орналасқан
және үш өлшемді сцена кеңістігінің барлық бағыттарында жарық
274

шығарады. Мұндай сәулелендіру құралы нүкте немесе жай
фонарь деп те аталады.
Жарық көздері
Жарық көздері

Сурет 17.10 - Жарық көздерінің түрлері
➢ Target Spot (Бағытталған прожектор) жарық көзі сәулелену
нүктесінде шыңы бар конус немесе пирамида түрінде жарық
шығаратын нүктеде орналасқан. Мұндай прожектордың
сәулелендірудің бағытын анықтайды.
➢ Free Spot (Еркін прожектор) - бағытталған прожекторға ұқсас,
бірақ нысана нүктесі жоқ жарық көзі. Жарық сәулесінің бағыты
сәулелендіру құралының айналуы арқылы өзгереді.
➢ Target Direct (Бағытталған параллель сәулелер) - алдыңғы жарық
көзіне ұқсас, ол нүктемен емес, жазықтықпен сәулеленеді.
Мұндай сәулелендіру құралын параллелепипед немесе цилиндр
түрінде ұсынуға болады. Көбінесе бұл жарық көз күн ретінде
қолданылады.
➢ Free Direct (Бос параллель сәулелер) - алдыңғы жарық көзіне
ұқсас, нүктеден емес, жазықтықтан (Target Direct сияқты)
шығады.
➢ Skylight (Аспан жарығы) - жарық аспан күмбезімен шығарылады.
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Сценаға жарық көзін қою үшін, жарық көзінің атауы бар батырманы
басып, тінтуір меңзерін көру терезесіне қойып (әдетте Тор терезесі
қолданылады), тінтуірдің сол жақ батырмасымен шерту қажет.
Сипатталған әдіс мақсатты көздерден басқа барлық жарық көздеріне
жарамды, тінтуірдің сол жақ батырмасын басып, оны босатпай, мақсат
нүктесінің орнын көрсетіп, босатылады. Құрылғаннан кейін құрылыс
режимінен шығу үшін тінтуірдің оң жақ батырмасымен бір рет шерту
қажет.
Жарық көздерінің негізгі қасиеттерін зерттеу үшін қарапайым
көріністі жасап немесе бұрын модельденген натюрмортты ашып көруге
болады. Front түрінде жоғарғы оң жақ бұрыштан композицияның ортасына
мақсатты прожектор бағытталады (17.11-сурет). General Parameters
свитогындегі режимдердің біреуін қосқанда және өшіргенде, көрініс
визуализацияланады.

Сурет 17.11 - Target Spot жарық көзі натюрморт орталығына сәл бұрышпен
бағытталған Front көрінісі
Target Spot жарық көзінің параметрлерін қарастырайық. Барлық
стандартты жарық көздерінде бірдей параметрлер бар. Осы көздерді
ерекшелеп, Modify қалташасына өту қажет. Ең алғашқы General Parameters
свитогы жарық көзінің негізгі параметрлерін орнатуға мүмкіндік береді
(17.12-сурет).
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Сурет 17.12 - General Parameters свитогы
Light Type бөлімі:
Light Type - жарық көзін сценадан алып тастамай өшіру керек болған
кезде, жарық көзін қосу/өшіру;
Targeted - көруді қосу / өшіру.
Shadows бөлімінде On жалаушасы көлеңке режимін қосу/өшіру үшін
қолданылады.
Exclude батырмасы кез-келген сцена объектісін жарықтандырудан
немесе көлеңкеден айыруға мүмкіндік береді. Осы батырманы басқан
кезде қосымша диалогты терезе ашылады, онда алып тастайтын
объектілерді таңдауға болады (17.13-сурет).

Сурет 17.13 - Exclude/Include терезесі объектіні жарықтандыру мен
көлеңкеден айыруға мүмкіндік береді
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Объектті алып тастау үшін сол жақ өрістен ерекшелеп, оң жақ өріске
апару бағыттауышы бар жоғарғы батырманы үшін шерту қажет. Оң жақ
өрісте жарықтандыру (Illumination), көлеңкелер (Shadow Casting) немесе
екеуін бір уақытта (Both) алып тастауға мүмкіндік беретін қосқыштар бар.
Егер объектке жарық пен көлеңкені қайтару қажет болса, оны
төменгі бағыттауышы бар батырманы басу арқылы сол жақ өріске қайта
жіберуге болады.
Intensity/Color/Attenuation свитогы Жарық қарқындылығын реттеуге
арналған (17.14-сурет).

Сурет 17.14 - Intensity/Color/Attenuation свитогы
Spotlight Parameters свитогы тек Spot жарық көзінде ғана бар. Бұл
свитокта жарық конусының өлшемдерін орнатуға болады (17.15-сурет).

Сурет 17.15 - Spotlight Parameters свитогы
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Hotspot/Beam өрісі 100% жарықтандыру болатын ішкі конустың
өлшемін анықтайды.
Falloff/Field өрісі сыртқы конустың өлшемін анықтайды.
Жарықты орнату кезінде қолданылуы мүмкін қосымша параметрлер
Advanced Effects свитогынде орналасқан (17.16-сурет).

Сурет 17.16 - Advanced Effects свитогы
Көлеңкенің түсі мен тығыздығы - көлеңкелердің маңызды
параметрлері болып табылады. Оларды баптауға Shadow Parameters
свитогында Color үлгісі және Dens өрісі бар (17.17-сурет). None батырмасы
арқылы көлеңкеде кұрделі сурет болуы үшін карта қосуға болады.

Сурет 17.17 - Shadow Parameters свитогы
Стандартты жарық көздерімен жарық қою
Көбінесе
жарық
көздері
үшбұрышпен
орналастырылады.
Жарықтандырудың бұл әдісі үш өлшемді графикада ғана емес, кинода,
фотографияда және театр ісінде де қолданылады. Көбінесе бұл әдісті жеке
объектті немесе объектілер тобын жарықтандыру қажет болған кезде
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таңдалады және оны үш өлшемді графикалық бағдарламаларда сәтті
қолдануға болады.
Негізгі құрылымда үш жарық көзі бар: негізгі, контурлы және
толтырғыш. Осы жарық көздерінің әрқайсысының өз міндеттері бар.
Натюрмортты жарықтандыру мысалында үшбұрыш әдісін
қарастырайық. 17.18-суретте натюрморт ең басында қойылған Target Spot
жарық көзімен жарықтандырылған. Оның Multiplier параметрі қалыпты
жағдай бойынша 1-ге тең. Бұл жарық көзі негізгі болып табылады, өйткені
ол барлық сценаны жарықтандырады және объектілерден түсетін
көлеңкелерді береді.

Сурет 17.18 - Натюрморт бір жарық көзімен жарықтандырылған
Көлеңкелер General Parameters свитогында Shadow бөлімінінде
RayTrace Shadow көлеңке түрін таңдап, On жалаушасы арқылы қосылады
(17.12 сурет). Көлеңкелер қара болмауы үшін Shadow Parameters
свитогында олардың тығыздығын азайту керек, Dens параметрін
0,8–0,9 деңгейіне қою керек. Бірақ бәрібірде объектілерде көлеңкедегі қара
учаскелер қалады (17.18-сурет). Бұл Scanline шағылысқан жарықты емес,
тек түзу сызықты ескеретіндігіне байланысты. Жарық көзінен жарық
түспейтін орындар жарықсыз қалады.
Қосымша жарық көздерін қосу арқылы суретті «жанды» етуге
тырысайық. Ол үшін бұрышты таңдап, астына камера қойған дұрыс. Сол
кезде негізгі жарық көздің камерамен қалай байланысатындығы көрінеді.
Әдетте, негізгі жарық көзі және камера бір-бірімен 45° бұрыш жасайды
(17.19-сурет). Бұл жағдайда объектілерден түсетін көлеңкелер суретте
байқалады.
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КЕҢЕС
Жарық көзін және камераны дәл сол нүктеден қоймаған дұрыс,
әйтпесе сурет тегіс болып көрінеді.

Сурет 17.19 - Натюрморт бір жарық көзімен жарықтандырылған
Объектінің көлемін беру үшін тағы бір жарық көзі қойылады. Кейде
оны кері немесе силуэт деп те атайды. Ол екі негізгі мәселені шешеді.
Біріншіден, ол алдыңғы объектті фоннан бөліп, сценаға тереңдік қосады,
бұл фонды ұйымдастыру қиын болған жағдайда маңызды. Екіншіден, ол
объектінің контурларын жарықтандыруға арналған. Кері жарық көзі,
әдетте, камераға қарама-қарсы, көлеңке жағына аздап ығысқан, объектінің
артқы жағында сәл жоғары орналасады. Көбінесе оның қуаты негізгі көзге
қарағанда жоғары (Multiplier параметрі 1,5–2-ге тең). Оның көлеңкелері
өшіріледі. Үстелдің бетінде артық жарық дақтары болмауы үшін General
Parameters
свитогындегі
Exclude
батырмасын
басу
арқылы
жарықтандырудан алып тастау керек (17.12). Сондай-ақ, артқы жарық
көзінен жарық қажет емес басқа объектілерді алып тастауға болады.
17.20-суретте алма мен банан үшін қойылған жарық көздері көрсетілген.

Сурет 17.20 - Алма мен банан үшін қойылған жарық көздері
281

17.21-суретте көрсетілген нәтижені бір ғана жарық көзі орнатылған
17.18 - суретпен салыстырып қарайтын болсақ, жемістер жарқырап, жақсы
көрініп тұр.

Сурет 17.21 - Натюрморт негізгі және контурлық жарықпен
жарықтандырылған
Қажет болған жағдайда, объектілердегі қара көлеңкеден құтылу үшін
тағыда толтырушы жарық көзін қойған дұрыс. Бұл жарық көзінің басты
рөлі - жарықтандыруды қосу, контрастты әлсірету және объекті
көлеңкесіндегі бөлшектерді анықтау. Толтырушы жарық көзі әлсіз болуы
керек және негізгі жарық көзіне қарама-қарсы жақта орналасуы керек.
(17.22-сурет).

Сурет 17.22 - Omni жарықты толтыру ретінде
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Әдетте, 0,2–0,5 қуаты бар Omni көзі жарықты толтыру үшін
орналастырылады. Бұл жарық көзі көлеңкелерді түсірмеуі керек және
объектіге ешқандай жарық бермеуі керек. Жарқырауды болдырмау үшін
Advanced Effects свитогындегі Specular жалаушасы алынуы қажет.
Нәтижесінде жарық пен қара көлеңкесіз сурет болуы
керек (17.23-сурет).

Сурет 17.23 - Қорытынды натюрморт
Жарық көздерімен жұмыс істеуді және жарықтандыруда баптауды
жеңілдету үшін, 3ds Max-та сценадағы барлық жарық көздері мен олардың
қасиеттерін көрсететін арнайы терезе бар (17.24-сурет). Бұл терезені
Tools - Light Lister командасы арқылы шақыруға болады. Жарық көздердің
қасиеттерін тікелей осы терезеде өзгертуге болады.

Сурет 17.24 - Жарық көздерін баптау терезесі
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Сондай-ақ, перспективалық көрініс терезесінде немесе камерада
жарық пен көлеңкелерді көрсету режимін баптауға болады. Ол үшін терезе
қасиеттерінде [Default Shading] - Per-View Preference қалташасының
Lighting and Shadows бөлімінде Scene Lights (Unlimited Lights) режимі
таңдалады, сол кезде жарық көздерін жылжытқан кезде көлеңкелер мен
жарықтар көрініс терезесінде көрінеді, бұл жарық көзінің орналасқан
жерін табу процесін едәуір жылдамдатады.

Сурет 17.25 - Viewport Setting and Preference терезесі
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18-ТАРАУ
ARNOLD РЕНДЕР ҚОЗҒАЛТҚЫШЫ
Бұл тарауда бұл қозғалтқышты қысқаша қарастырамыз, өйткені оны
интерьер мен сыртқы рендер үшін пайдалану ыңғайсыз. Арнольд анимация
және визуалды эффекттер мәселелерін шешу үшін құрылған. Arnold
Renderer бұрыннан бар және ол бұрын 3ds Max үшін плагин ретінде қол
жетімді болды. Қазір ол «ресми» рендер және 3ds Max-пен бірге автоматты
түрде орнатылады. Arnold Renderer үшін жаңартуды өндірушінің
solidangle.com веб-сайтынан жүктеуге болады.
Басы
Бұл қозғалтқышты тексеру үшін Render Setup (F10) терезесін ашып,
Arnold белсенді рендерін таңдау қажет (18.1-сурет).

Сурет 18.1 - Процедуралық карталарды қолдауды қосу
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Визуализацияны бастамас бұрын алдымен System қалташасына өтіп,
флажок Legacy 3ds Max Map support жалаушасын қосу керек. Егер
жалауша қойылмаса, Arnold процедуралық карталарды қолдай алмайды
(мысалы, Noise картасы).
Standard Surface материал түрі
Кез - келген рендерер қозғалтқышы сияқты, Arnold негізгі
материалдың Standard Surface түріне ие (18.2-сурет). Өз параметрлерінде
бұл материал Physical Materials-ға ұқсас. Түсі - Basic Parameters
свитогынде, айнадағы жарқырау - General, металдылығы - Metalness
Specular Reflections свитогынде көрсетілген.

Сурет 18.2 - Материалдың негізгі параметрлері
Материалдың мөлдірлік қасиеттері Transmission свитогынде
көрсетілген. Егер General = 1 болса, онда 100% мөлдір материал алынады,
егер General өрісі 0 болса, онда мөлдір болмайды. Жұқа қабырғалы мөлдір
беттерді (мысалы, тюль, қағаз немесе сабын көпіршіктері) жасау үшін
Thin-Walled жалаушасы қойылады.
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Сурет 18.3 - Мөлдір материалдарды жасау үшін Transmission свитогы
Материалдың негізгі түрлерін (металл, металл емес, әйнек) құруды
қарастырайық.
Алтын металы
➢ Metalness = 1;
➢ Base Color = 1, Color — сарғыш-қызғылт сары;
➢ Specular Reflections General = 1, Color — ақ, Roughness = 0,15.

Сурет 18.4 - Алтын
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Сурет 18.5 - Алтын металын баптау
Алюминий металы
Алюминий алтыннан тек түсімен ғана емес, сонымен қатар
шағылыстың бұлыңғырлығымен де ерекшеленеді.
Алюминий (18.6-сурет) жасау үшін 18.7-суретте көрсетілгендей
баптаулар орындалады:
➢ Metalness = 1;
➢ Base Color = 1, Color — сұр;
➢ Specular Reflections General = 1, Color — ақ, Roughness = 0,5.

Сурет 18.6 - Алюминий
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Сурет 18.7 - Алюминий металын баптау
Пластик
Кез-келген металл емес материалды (18.8-сурет) жасау үшін
18.19-суретте көрсетілгендей баптаулар орнатылады:
➢ Metalness = 0;
➢ Base Color - кез-келген, текстура қосуға да болады;
➢ Specular
Reflections
General=1,
Color
—
таза
ақ,
Roughness = 0,1-0,4.

Сурет 18.8 - Пластик
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Сурет 18.9 - Пластик материалын баптау
Әйнек
Таза әйнек (18.10-сурет) жасау үшін 18.11-суретте көсресітгендей
параметрлерді орындалады:
➢ Metalness = 0;
➢ Base Color = 0;
➢ Specular Reflections General=1 — таза ақ, Roughness = 0;
➢ Transparency Weight = 1-0,9, Color — таза ақ.

Сурет 18.10 - Таза әйнек
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Сурет 18.11 - Әйнек материалын баптау
Күңгірт әйнек
Күңгірт әйнек (18.12-сурет) жасау үшін 18.13-суретте көрсетілгендей
параметрлер орнатылады:
➢ Metalness = 0;
➢ Base Color = 0;
➢ Specular Reflections General =1, Color — таза ақ, Roughness = 0,5;
➢ Transmission General = 1-0,9, Color — таза ақ.

Сурет 18.12 - Күңгірт әйнек
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Сурет 18.13 - Күңгірт әйнек материалын баптау
Arnold өндірушісінің ресми сайтында
кітапханасын жүктеуге болады (18.14-сурет).

дайын

Сурет 18.14 - Материалдар кітапханасы
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материалдар

Рендер сапасын орнату
Кез - келген рендер үшін баптау ең бастысы - сапасы. Render Setup
бағдарламасын ашып, Arnold Renderer қалташасына ауысу қажет. Sampling
Renderer свитогында негізгі параметрлер орналасқан (18.15-сурет). Preview
(АА) жалаушасы бірінші прогрессивті рендер үшін мәнін орнатады, соңғы
көрсетілімді күтпей-ақ алдын-ала суретті көруге мүмкіндік береді. Camera
(АА) - бұл ең маңызды параметр, өйткені оны көбейтсек, соңғы
визуализация сапасы айтарлықтай жақсарады. Total Rays Per Pixel
бөлімінен пиксельге сәулелердің жалпы санын байқауға болады.

Сурет 18.15 - Рендер сапасын бақылау
Өрескел рендер үшін Camera (AA) мәнін 3 немесе одан аз қалдыруға
болады. Соңғы визуализация үшін бұл мәнді 5-ке, төтенше жағдайларда
6 -ға тең етіп қоюға болады. Көптеген сценалар үшін бұл жеткілікті
болады.
Filtring свитогында Clamp және сүзгіден өткізуді баптауға болады
(18.16-сурет).
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Сурет 18.16 - Сүзгіден өткізу
Max Clamp Value 2 болса, пиксельдер 2.0, 2.0, 2.0-ден аспайтын RGB
мәніне ие болады. Салыстыру үшін 18.17-суретті қарауға болады, онда
Max Value (10, 4 және 1) рендер санының әр түрлі мәндері көрсетілген.

Сурет 18.17 - Max Value қорытындысы әр түрлі мәндерде (10, 4, 1)
КЕҢЕС
Arnold барлық мүмкіншіліктерімен өндірушінің docs.solidangle.com.
ресми сайтындағы пайдаланушы нұсқаулығынан танысуға болады.
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ҚОСЫМША
«Ыстық» пернелер
Негізгі командалар
Сипаттамасы
Сцена файлын сақтау
Туралау
Бұрыштық байланыстыруды қосу
Нысанды байланыстыруды қосу
Полигондар саны
Жылдам визуализация
Визуализация терезесі
Соңғы визуализацияны қайталау
Окружающая среда
Жарықтандыру
Материалдар редакторы
Көрініс терезесінде әрекетті кері
қайтару
Сценадағы операцияны кері қайтару
Көрініс терезесінде әрекетті
қайталау
Сценадағы операцияны қайталау

Атауы
Save File
Align
Angle Snap
Snap
Polygon Counter
Quick Render
Render Scene
Render Last
Environment Dialog
Default Lighting
Material Editor
Undo Viewport
Operation
Undo Scene Operation
Redo Viewport
Operation
Redo Scene Operation

Пернелер
Ctrl+S
Alt+A
A
S
7
Shift+Q
F10
F9
8
Ctrl+L
M
Shift+Z
Ctrl+Z
Shift+Y
Ctrl+Y

Түрлендіру және таңдау құралдары
Сипаттамасы
Жылжыту
Бұру
Масштабтау
Ерекшелеу
Ерекшелеуді алып тастау
Аты бойынша ерекшелеу
Ерекшелеуді құлыптау
Барлығын ерекшелеу
Құралдарды көрсету
Дәл енгізу
Қырларын көрсету
Сараптама режимі
Торды жасыру / көрсету

Атауы
Move
Rotate Mode
Smart Scale
Smart Select
Select None
Select-By-Name Dialog
Selection Lock Toggle
Select All
Show Main Toolbar Toggle
Transform Type-In Dialog
View Edged Faces Toggle
Expert Mode
Hide Grids Toggle
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Пернелер
W
E
R
Q
Ctrl+D
H
Spacebar
Ctrl+A
Alt+6
F12
F4
Ctrl+X
G

Жобалау терезесін басқару
Сипаттамасы
Сцена толығымен
Сцена толығымен барлық
терезелерде
Таңдалған нысан бойынша
масштабтау
Проекцияны толық экранға
шығару
«Лупа» құралы
«Қол» құралы
Көру бұрышы
Белсенді терезені үлкейту
Белсенді терезеде кішірейту
Көріністі оңтайландыру
режимі

Атауы
Zoom Extents

Пернелер
Alt+Ctrl+Z

Zoom Extents All

Shift+Ctrl+Z

Zoom Extents Selected All

Z

Maximize Viewport Toggle
Zoom Mode
Pan View
Zoom Region Mode
Zoom Viewport In
Zoom Viewport Out

Alt+W
Alt+Z
Ctrl+P
Ctrl+W
[
]

Adaptive Degradation

O
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Жахиена Айзат Гарифуллаевна
техника ғылымдарының магистрі, аға оқытушы
Баигубенова Сая Кубаидоллиевна
техника ғылымдарының магистрі, аға оқытушы

3DS MAX 2018 ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕР ЖӘНЕ СӘУЛЕТІ
Оқу құралы

Формат 30х42 ¼ Офсетті қағаз 80 м/г
Көлемі 18,6 Тапсырма № 125
Таралымы 500
Дайын түпнұсқасының сапасына
толық сәйкестікте басылды
«Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан
аграрлық-техникалық университеті» КеАҚ
090009 Орал қ., Жәңгір хан көшесі, 51
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