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Sissejuhatus 
 
Antud materjal keskendub arhitektuurse visualiseerimise õpetamisele 3ds Max 2008 
keskkonnas. Tegeled sa sise- või välisarhitektuuriga või hoopis mehaanikaliste esemete 
esitamis-võimalustega, siis annab antud materjal just sobivad oskused antud vallas 
toimetulekuks. Materjal esitab kõige põhilisemad ja olulisemad tarkvara omadused ja 
töövahendid, samas tutvustatakse ka enamusi töökulgu kiirendavaid nõkse.  
 
Materjal jaguneb viieks peatükiks. Peatutakse järgmistel teemadel: kasutajaliides, ühilduvus 
tarkvaraga AutoCAD ja AutoCAD Architecture (Architectural Desktop), valgustuse 
seadistamine, renderdamine ja animeerimine. Samuti esitatakse lisainfot, millele iseseisvalt 
tuleks tähelepanu pöörata. Tegelikult pole vahet, millisest peatükist alustad, kuid soovitav on 
peale hakata toodud järjekorras. 
 
Kõigest viis peatükki ja oledki valmis iseseisvalt toime tulema 3ds Max tarkvaraga. 
Õppimine annab eelised! 
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1. Kasutajaliides 
 

Peatüki eesmärgid: 
 
Peale peatüki läbimist peaksid sa olema suuteline: 
 

- aru saama 3ds Max 2008 kasutajaliidesest. 
- muuta vaateakende suurust ja esitust 
- kasutada seadete paane 
- muuta kasutajaliidest 

 

Sissejuhatus 
 
3ds Max 2008 on võimas 32-bitiline objektpõhine kolmemõõtmeline modelleerimise, 
animeerimise ja renderdustarkvara. Esitades laiaulatusliku kasutajasõbraliku keskkonna, kus 
läbi viia oma tulevasi disaini-, mudeldamise- ja animeerimise ülesandeid, on raske talle 
konkurente leida. Peatükk annab lühiülevaate põhilistest omadustest ja funktsionaalsustest 
3ds Max tarkvaras. 
 

Kasutajaliides 
 
Kui sa esimest korda 3ds Max tarkvara käivitad, siis ilmub järgmine dialoogiaken: 
 

 
 
Selles aknas lubatakse sul valida sõltuvalt arvuti graafikakaardi parameetritest sobiv draiver. 
Ka hiljem saad seda muuta, kui käivitad 3ds Max 2008 Windowsi programmi menüüst : Start 
> All Programs > discreet > 3ds Max 2008 > Change Graphics Mode (antud rada kehtib 
standardse installatsiooni korral ja Windows XP menüüst). Seejärel käivitatakse 3ds Max 
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2008, kuid enne kui avaneb programmiaken, kuvatakse dialoogiaken Graphics Driver Setup. 
Lühidalt, millised on valikud: 
 

- Software – kui sinu arvuti ei oma riistvaralist graafikakiirendit või olemasolev kaart ei 
toeta seda, siis on see paraku ainus valik. Tarkvaralise graafikadraiveri kasutamine 
aeglustab mõningaid tööprotsesse. 

- OpenGL – vali siis kui sinu graafikakaart toetab antud riistvaralist graafikadraiverit. 
See kiirendab oluliselt geomeetria esitamist. 

- Direct3D – vali siis kui sinu süsteemis on installeeritud DirectX draiver 9.0c (3ds Max 
2008 installatsioonikettal). Vastavat draiverit saad konfigureerida, kui klikid kõrval 
oleval nupul Advanced Direct 3D…. Direct3D draiveri eelised tulevad esile kui ka 
graafikakaart seda toetab! 

 
Lisa vaata 3ds Max 2008 abifailist. 
 
Peale valiku tegemist, jätkub 3ds Max 2008 käivitumine, misjärel avaneb juba peamine 
kasutajaliidese tööaken. 
 

 
 
Esmalt võib tunduda, et kohmakad menüüd ning meeletu ikoonide „hunnik” teeb sellest 
tarkvarast ühe hirmkeeruka programmi. Oluline on endale siiski kohe selgeks teha, et mitte 
kõiki ikoone pole sul vaja enda jaoks kohe alguses lahti mõtestada. Peale kasutajaliidese järk-
järgulist selgitamist enese jaoks, saavutad sa peatselt pädevuse tulla toime mistahes sinu jaoks 
oluliste omaduste kasutamisel. 
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Kasutajaliidese alamjaotused 
 
Igal osal kasutajaliideses on oma spetsiifiline nimi. Neid nimetusi ei kasuta me vaid selles 
õppematerjalis, ühilduvus ja parema mõistmise huvides pole mõtet tõlkida termineid, mis 
nagunii figureerivad abifailides oma originaalnimega. Samuti on ka programm ise 
ingliskeelne. Seetõttu allpool lisame küll selgitusi erinevate terminite osas, kuid lõplikult 
tõlgitud kujul ei kasuta me neid pea kunagi. Pealegi on lihtsam suhelda ka teiste töötajatega, 
kui ei pea alustama termini lokaalse selgitamisega, vaid öeldes kohe õige (loe inglise keelse) 
nimetuse. Me kasutame antud materjali juures kaldkirja (lisaks jutumärkidele), mis tähistab 
termineid tõlkimata kujul nii nagu neid nimetatakse tarkvaras 3ds Max 2008. Samuti eristab 
selline esitusviis toiminguid seletustest. Kõikvõimalikud parameetrite sisestused ja klaviatuuri 
klahvide kombinatsioonid esitatakse paksus kirjas, ning kursiivita.  
 
Viewports 
 
Suurem osa programmi aknast on jaotatud neljaks võrdseks nelinurgaks, mida nimetataksegi 
Viewport. Nendes akendes lood ja manipuleerid sa objektidega, samas kui tehtav töö on ka 
koheselt nähtav. Iga nelinurk omab vasakul ülal nurgas ühte nimevälja. Algselt (3ds Max 
2008 esmasel käivitamisel) on avatud järgmised viewports : Top, Front, Left, Perspective. 
 
Pane tähele, et nood neli akent omavad vertikaalseid ja horisontaalseid jooni. Need jooned 
moodustavad nn alusvõrgu (home grid). Võrk koosneb tumehallidest joontest, mis tähistavad 
X, Y, Z telge; helehallid jooned tähistavad võrgu vahejooni (grid spacing) (vaikimisi 10 tolli); 
ja keskmiselt hallid jooned tähistavad igat kümnendat võrgu vahejoont (vaikimisi 100 tolli). 
Selguse huvides esitab Perspective vaateaken vaid X-Y tasapinnal asetsevat võrku. 
Tumehallid jooned lõikuvad 3D ruumi keskpunktis, milleks on X = 0, Y = 0, Z = 0. Sa võid 
lihtsalt olemasoleva võrgustiku mistahes aknas kuvada või peita, vajutades klaviatuuril klahvi 
G. 
 
Vaateaknad Top, Front, Left kuvavad stseeni ilma perspektiivita, teisisõnu võrgujooned on 
alati paralleelsed. Seevastu vaateaken Perspective esitab stseeni kindla nurga alt, koos 
koonduvate võrgujoontega, see on sarnane sellele, mida meie või kaamera näeme. 
 
Kui viewport on aktiivne, siis ümbritseb seda kollane kastike. Soovides aktiveerida teist 
viewport akent, tuleb lihtsalt teha parem-hiireklõps vastavas aknas. 
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Menu Bar 
 
Menu Bar asub kasutajaliidese kõige ülemises osas. See sisaldab kõige enam levinud käsklusi 
nagu File  > Open ja File > Save aga ka menüüsid mis on spetsiifilised vaid 3ds Max 
tarkvarale. Näiteks Rendering  > Print Size Wizard ja Customize > Preferences. 
 

 
 

 
 
Main Toolbar 
 
Allpool Menu Bar asuvad põhitööriistad (Main Toolbar). Seal sisalduvad töövahendid nagu 
objektide nihutamiseks/skaala muutmiseks aga objekti valikuks ja renderduseks vajalikud 
kiirvalitsad. 
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Teised töövahendid 
 
Lisaks eelpool nimetatud tööriistanupupaanide on veel lisatöövahendite grupid, mida algselt 
pole ekraanil näha. Need saab kuvada, kui teha olemasoleval Main Toolbar ribal hiirega 
parem klikk, misjärel kuvatakse menüü lisatöövahendite gruppidega: 
 

 
 

- Axis Constraints – Siia alla kuuluvad töövahendid, mille põhjal on võimalik fikseerida 
koordinaatteljed, mille suhtes redigeerimist teostatakse. Seda on võimalik teha ka läbi 
transform gizmo, mida vaatame hiljem. 

 

 
 

- Layers – Lihtsustab 3ds Max keskkonnas toimivat struktureerimist. Lisaks sisaldab 
kiirvalikunuppe mõnede üldiste tegevuste sooritamiseks. 

 

 
 

- reactor – sisaldab mitmeid objekte ja käsklusi reactor dynamics stseenide loomiseks. 
Vaikimisi on see tööriistapaan paigutatud 3ds Max tööakna vasakusse serva. 

 

 
 

- Extras – sisaldab kolme lisatöövahendit töötamaks 3ds Max. Need töövahendid on: 
Keyboard Shortcut Override Toggle, AutoGrid, Array. 
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- Render Shortcuts – sisaldab renderduse valmisseadistusi, mida saab kiirelt esile 

kutsuda. 
 

 
 

- Snaps – sisaldab nupuvalitsaid, mis hõlbustavad selekteerida objekti mõnd punkti. 
 

 
 
Command Panels 
 
Kasutajaliidese paremal servas on kuus command panels ikooni, mis sisaldavad kõiki 
vajalikke käsklusi objektide loomiseks, geomeetria redigeerimiseks ja animatsioonide 
loomiseks. Iga paan omab oma enda seadete grupeeringut. Näiteks paan Create sisaldab 
tööriistu erinevate objektide loomiseks, nagu näiteks Geometry (geomeetrilised objektid), 
Spotlights (valgustuselementide eritüüp), Cameras (kaamerad). Paan Modify sisaldab 
spetsiifilisi töövahendeid loodud geomeetriate redigeerimiseks. 
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Viewport Navigation Controls 
 
Kasutajaliidese all paremal nurgas on töönupud, millega saab muuta vaatenurka stseenis, seda 
suurendades või pöörates. 
 

 
 
Time Controls 
 
Vaatenurga muutmise töövahenditest vasakul on ajamastaabi kontrollnupud. Need nupud 
näevad pildiliselt välja meediapleieris leiduvatega. Siin saad sa maha mängida animatsiooni, 
hüpata ajas edasi kas siis kaadri kaupa või valides kindla ajahetke. Lisaks eelpoolöeldule 
defineerid siin ka animatsiooni pikkuse. Omakorda veelgi vasemal nuppudest Time Controls 
on kaks animatsiooni nuppu: Auto Key ja Set Key. Kui üks neist valida, siis muutub ka selle 
värv punaseks, mis viitab, et töö käib nüüdsest animeerimise keskkonnas. Kui kasutada nuppu 
Auto Key, siis salvestatakse iga sinu poolt tehtud redigeering (või lihtsalt muudatus) kindlasse 
aktiivsesse kaadrisse. Kui sa kasutad aga Set Key nuppu, pead sa iga soovitud muudatuse 
meelde jätmiseks vajutama ka Set Keys nuppu (see on suure võtmetähisega illustreeritud 
nupp). 
 
Status bar ja Prompt line 
 
Kasutajaliidese allservas eristatakse kahte eraldiseisvat osa: Status bar ja Prompt line. Status 
bar sisaldab mitmeid abistavaid võtteid objektide paremaks loomiseks ja redigeerimiseks. 
Nendele töövahenditele pöörame tähelepanu mõnevõrra hiljem.  
 

 
 
MAXScript Listener 
 
Vasemal pool Status bar ja Prompt line osa on MAXScript Listener aken. Lisainfot 
MAXScript kohta vaata 3ds Max dokumentatsioonist. 
 

 
 
Time line ja Track Bar 
 
Vaateakende (viewports) allosas asub veel üks eraldiseisev riba – Time Line ja sellest veidi 
allpool ka Track Bar. Esimene neist Time Line võimaldab navigeerida sinu animatsiooni 
lõikes. Teine, Track Bar kuvab juhtkaadrid, võimaldades muuhulgas ka lihtsat juhtkaadrite 
redigeerimist või kasutada curve editor töövahendit komplekssemate operatsioonide läbi 
viimiseks. 
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Nüüd, kus sa oled kursis kasutajaliidese moodustavate töövahendite nimetustega, on aeg 
liikuda edasi ja luua 3D keskkonnas üks objekt, mille peal veidi kätt harjutada. 
 
Näide: Töö alustamine 3ds Max keskkonnas 
 
1. Menüüst vali File > Reset. 
 

 
 
2. Kui sa oled eelnevalt loonud mõne objekti või teostanud mõne muu käsu, kuvatakse 

alljärgnev dialoogiaken. 
 

 
 
3. Dialoogiaknas vali No. 
4. Sõltumata sellest, kas sa olid teinud muudatusi või mitte, kuvatakse tühistamise 

kinnitamiseks lisa dialoogiaken. 
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5. Vasta Yes viimases dialoogiaknas. Ekraan taastab oma esialgse stardieelse väljanägemise. 
6. Käsupaanidelt (command panels) vali paan Create. 
 

 
 
Märkus: Vaikimisi on Create paan aktiivne, ning kategooria Geometry avatud.  
 
7. Sektsioonist Object Type vali Box. 
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8. Vaateaknas Top, kliki ja tõmba mööda mõttelist diagonaali märkimaks loodava risttahuka 

pikkus (Length) ja laius (Width), seejärel vabasta kord hiir ning nihuta hiirt kas üles või 
alla, sõltuvalt sellest, mis suunas soovid anda risttahukale kõrguse (Height). Kliki 
kinnitamaks soovitud kõrgus. 

 
Märkus: Kui sa ehitad risttahukat (Box), pane tähele ka Parameters sektsiooni, kus samal 
ajal, kui sina nihutad mõõtmeid graafiliselt, muutuvad vastavad suurused ka selles aknas. 
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Vastav risttahukas tekib kõigis vaateakendes korraga. Joontegrupp või skeletipõhised jooned 
esitavad risttahuka vaates Top, Front ja Left. Perspektiivvaateaknas Perspective on vastav 
risttahukas värvitud kujul. 
 

 
 
9. Vaateakna navigeerimisnuppude sektsioonis (viewport navigation controls) vali Zoom 

Extents All . 
 

Vastav kastike (objekt box) suureneb automaatselt igas vaateaknas, täites vastava ruumi 
vastavalt servadele. Märkus: Selle käigus ei muudetud risttahuka parameetreid, vaid 
suurendati lihtsalt kõiki vaateaknaid korraga. 

 

10. Peanupupaanilt main toolbar vali Select and Move  . 
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11. Vaateaknas Top, kliki objektil ja nihuta seda. Märkus: Sa võid klikkida ja nihutada ühte 
risttahuka serva või ka transform gizmo ikooni (defineerib objekti lokaalse tsentri). Kui 
vaateaken on värvitud kujul (shaded) võid sa valida või nihutada objekti klikkides sellel ja 
seejärel nihutades objekti külgi. Vastav risttahukas Box muudab oma asendit.  

 
Sul on üles seatud nüüd täitsa oma stseen. Loe alljärgnevat ning praktiseeri vastavaid 
sätteid oma stseenis. 

 
Terminoloogiast 
 
Siiamaani oled sa kokku puutunud järgmiste lisaterminitega: 
 
Wireframe – See on objekti kuvamise meetod läbi joongraafika (või ka kui traatvõrk), millel 
ei esitata objekti varjundeid (shading) 
 
Shaded – Värvitud objekti esitusviis, millel on teatav sarnasus nn solid (tahke keha) tüüpi 
objektiga. 
 
Model – Üks või mitu objekti, mis on loodud 3ds Max keskkonnas. 
 
Scene – Objekt või objektide kollektsioon, mis on üles seatud vaateakendes (viewport). 
Objektid võivad muuhulgas olla ka valgusallikad, kaamerad ja igat neist saab animeerida kui 
stseeni mingit osa. 
 
Extents – teatav vaateakna suurus, kus objekt või objektid suurendatakse vastavalt vaateakna 
suurusele. Seetõttu tähendab Zoom to Extents, et kogu stseeni suurendatakse kuniks see 
piirneb vaateaknaga. 
 
Vasak- ja parem hiireklikk 
 
Vasakul ja paremal hiireklikil on programmis erinevad funktsioonid. Üldjuhul kasutad sa 
vasakut hiireklahvi siis, kui soovid käivitada mõne käsu. Parem klikk esitab aga vastava käsu 
lisavalikud menüüna. Paremat klikki kasutatakse ka siis, kui soovitakse aktiivset käsku 
tühistada/lõpetada. 
 
Märkus: Dokumentatsioon esitab, millal pead sa tegema parema kliki. 
 
Vaateakna suurus ja esitusviis 
 
Kuna enamus tööst toimub vaateakendes (klikkides ja tirides), on vajalik et selle ülesehitus 
oleks lihtsaimast lihtsam. Enamus kasutajaid leiab, et algne vaateakende esitusviis on parim 
ning täidab nende peamised vajadused. Siiski tuleb mõnikord ette, et vaateakna paigutust või 
suurust tuleb muuta. Või soovid hoopistükkis muuta objektide esitusviisi. 
 
Vaateakna suurendamine 
 
Vaateakent saab suurendada ja muuta mitmeti, sõltuvalt sinu vajadustest. Siiski ei oma 
vaateakende esitusviisis tähtsust modelleerimisruumi suurenemisele/vähenemisele – kogu 
akende pind (või pindala) jääb samaks. 
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Näide: Akende raamide muutmine 
 
Vaikimisi on kõik neli vaateakent ühe suurused. Sa võid oma äranägemise järgi neid aga 
suurendada/vähendada. 
 
Jätka eelmise ülesandega. 
 
1. Liiguta kursor kahe vaateakna Perspective ja Front eraldusjoonele. 
 

 
 
Kursori kuju muutub kahepoolse otsaga nooleks. 
 
2. Kliki ja tiri eraldusjoont emba-kumba kas üles või alla. 
3. Lase soovitud paigutuses hiir lahti. 

 
Märkus: Nii vertikaalis kui horisontaalis saab vaateakende suurust muuta. 

 
4. Tee nüüd parem hiireklikk kohas, kus sa eelnevalt olid vaateaknaid suurendama asunud. 

Kuvatakse parema hiirekliki menüü. 
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5. Vali Reset Layout. Vaateaknad taastavad oma esialgse paigutuse. 
 
Vaateakende paigutuse muutmine 
 
Vaateakende suuruse muutmine on kasulik omadus, kuid see anna võimalust muuta 
vaateakende paigutust. Oletame, et soovid omada kolme vaateakent, mis on reastatud ülevalt 
alla paremal pool ekraani, ning ühte suurt, mis paikneb vasakul pool ekraani. Selline paigutus 
on võimalik saada vaid läbi konkreetse seadistuse. 
 
Näide: Kui soovid valida teistmoodi vaateakende paigutust 
 
1. Menüüst vali Customize > Viewport Configuration. Kuvatakse dialoogiaken Viewport 

Configuration. 
 

 
 
2. Dialoogiaknas Viewport Configuration, vali ülevalt paan Layout. 
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Dialoogiakna ülemises osas võid näha 14 erinevat vaateakna paigutuse sätet, mille vahel saad 
valida. 
 
3. Paanil Layout vali neljas eelpaigutus teisest reast, seejärel kliki OK. 
 
4. Sa võid muuta nüüd ka akende eraldusjooni, et veelgi esile tuua üht või teist akent.  
 

Märkus: Tehes parema kliki mistahes vaateakna navigeerimise nupul (all vasakus servas), 
toob samuti esile dialoogiakna Viewport Configuration. 

 
Viewport Menu 
 
Iga vaateaken omab vasakul pool ülaservas nimevälja. Vaateakna menüüsse (viewport menu) 
pääsed, kui teed vastaval nimeväljal parema hiirekliki. Kuvatav menüü võimaldab muuta 
objektide esitusviisi vastavas vaateaknas, ligipääsu dialoogiaknasse Viewport Configuration 
ning muuta olemasolev vaateaken mõneks teiseks vaateaknaks. 
 
Kui soovid valida vaateaknas mõne teise vaate, siis tuleb esmalt teha nimeväljal parem klikk, 
valida avanevast menüüst Views. Kuvatakse lisamenüü, kust saad valida sobiva vaateakna 
hetkel aktiivsele vaateaknale. 
 



Autodesk 3ds Max | Baaskursus | Raido Puust | 2021 20/383 
 

 
 
Kiirvalikuklahvide kasutamine 
 
Kiirvalikuklahvid (shortcut keys) on ka olemasolevate vaateakende muutmiseks. Kui sa 
soovid läbi kiirvalikuklahvi muuta mõnda vaateakent, siis esmalt aktiveeri muudetav 
vaateaken, tehes parema kliki selle alas. Seejärel vali üks alljärgnevatest kiirvalikuklahvidest, 
mis esitab sinu poolt soovitud vaateakna. 
 
T = Top 
B = Bottom 
F = Front 
VK = Back 
L = Left 
VR = Right 
U = User 
P = Perspective 
C = Camera 
 
Märkus: Kui sa soovid vaateakent muuta Back või Right seadistusse, siis pead esmalt 
vajutama klahvi V. Klahvi V vajutamisel kuvatakse Viewports menüü, võimaldades valida 
olemasolevast nimekirjast sobiv vaateaken. Klikkides ühel vaatel või vajutades mõnel klahvil 
(mis defineerib vastava vaate), muudabki aktiivse vaateakna soovituks. 
 
 
 



Autodesk 3ds Max | Baaskursus | Raido Puust | 2021 21/383 
 

Viewport Shading 
 
Vaateakna varjundi (Viewport Shading) seadistus vaateakna parema kliki menüüs on oluline 
omadus. Vastav varjund määrab selle, kuidas sinu 3D stseen töö ajal välja paistab. See on 
oluline näiteks valgustusega, kaameratega töötamisel aga ka modelleerimisel ja 
animeerimisel. 
 
Vaikimisi on näiteks vaateaken Perspective ülesseatud kui Smooth + Highlights. See 
lihtsustab oluliselt valgusallikate paigutamist stseenis ja samas saab kohest vastukaja, kus 
tekivad valgusest põhjustatud heledad laigud. Varjundid, mis on vaikimisi kasutusel 
ristprojektsiooni vaateakendes (Top, Front, Left) on seatud kui Wireframe. See on mugav 
seadistus just seetõttu, et nõuab süsteemilt vähem võimsust kui täisvarjundiga (shaded) ning 
objektide valik on ka lihtsam kui just üksteise peal asetsevad objektid ei varja teineteist. Siiski 
on sul võimalik mistahes vaateaken muuta just sulle sobivat varjundskeemi esitavaks. 
 
Näide: Vaateakendes töötamine 
 
1. Menüüst vali File > Open ja vali fail Chap01_01.max. 

 
Stseen esitab ühe kontori siseruumi. 

 

 
 
2. Parem klikk vaateakna Perspective alas, muutes selle aktiivseks. 
3. Klaviatuurilt vajuta C. Kuvatakse nimekiri stseenis olevatest kaameratest. 
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4. Dialoogiaknas Select Camera vali Camera02. 
 

 
 
Perspektiiv vaateaken esitab nüüd vaate kaamerast Camera02. 
 
5. Parem klikk vaateakna nimeväljal Camera02 ja vali avanevast menüüst Edged Faces. 
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Menu Bar 
 
Kõik töövahendid, mis on esitatud menüüs, on leitavad ka kasutajaliidese teisteski osades. On 
oluline, et sa tutvuksid mitmete töövahenditega kohe alguses, eriti aga nendega, mis on seotud 
faili haldamisega ja abisaamise valikutega. 
 
File menüü 
 
Enamus valikutest menüüst File pole kättesaadav mujalt. Menüüst File leiad valikud, mille 
abil saad avada ja salvestada MAX faile, aga ka importida ja eksportida olemasolevaid faile, 
mis omavad mõnd teist faililaiendit kui MAX. Lisaks kontrollida oma polügonide arvu 
stseenis ja sooritada paljusid teisigi failiga seotud operatsioonidest. Mõned viimati avatud 
olnud/salvestatud failid kuvatakse menüüs File  > Open Recent. See kiirvalik jääb alles ka 
siis, kui sa oled 3ds Max keskkonnast väljunud ja selle taas käivitanud, võimaldades lihtsalt 
alustada sealt, kus viimati pooleli jäid. 
 

 
 
Edit menüü 
 
Menüüs Edit leiduvad valikuid kasutatakse enamasti objektide redigeerimisel, mitte aga 
stseeni muutmiseks. Samuti saad läbi selle menüü võtta sammu tagasi või korrata mõnd 
käsklust. 
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Tools menüü 
 
Enamus 3ds Max menüü Tools all leiduvates valikutest leiad ka peamisel tööriistaribal (main 
toolbar). 
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Group menüü 
 

 
 
Menüü Group sisaldab töövahendeid objektide grupeerimiseks või eraldamiseks grupist aga 
ka objektide jada moodustamiseks. Grupeerimine on suurepärane töövahend sinu stseeni 
paremaks liigendamiseks. Näiteks, kui sul on 10 küünlajalga ja 10 tahti, mis on osa 
kroonlühtrist, võid sa kõik need eraldiseisvad objektid grupeerida, moodustades ühe lühtri 
grupi. Grupeeritud objekte võib eraldada üksteisest ilma viimase kustutamiseta. Samuti võid 
sa avada grupi selliselt, et redigeerid mingit osa seal sees olevatest objektidest ja see järel kui 
oled redigeerimise lõpetanud, sulged sa grupi taas üheks tervikuks. 
 
Views menüü 
 
Menüü Views sisaldab töövahendeid, mille abil saad võtta tagasi viimati tehtud operatsiooni 
mõne vaateaknaga. Samuti leiad sa siit seadistused võrgustiku (grids) tarvis ning muuta 
nähtavaks mõned omadused, mis tegelikult kuuluvad mõne teise käsu alla. Näiteks, võid sa 
näidata kaadrite ajamastaape - Key Times mõnel trajektooril või peita Transform Gizmo 
ikoon. Menüü Views sisaldab ka valikut, mille abil saad vaateakna taustaks panna mõne 2D 
pildi/foto või koguni animatsiooni. See on oluline säte modelleerimise ja animeerimise tarvis. 
Näiteks võimaldab see säte paigutada mõnd modelleeritud objekti reaalsele taustale, 
kasutades selleks töövahendit Camera Match Utility. 
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Create ja Modifiers menüüd 
 
Võimalikud valikud menüüdes Create ja Modifiers sisaldavad töövahendeid objektide 
loomiseks ja redigeerimiseks. Kõik valikud nendest menüüdest on olemas ka käsupaanidel 
(command panels). 
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Character menüü 
 
Menüü Character sisaldab karakterite loomise ja seadistamisega seotud tööelemente. 
 

 
 
Reactor menüü 
 
Menüü Reactor sisaldab töövahendeid reactor dünaamikal põhinevate objektide loomiseks, 
redigeerimiseks ja eelvaateks. 
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Animation menüü 
 
Menüü Animation sisaldab erinevaid seadistusi Inverse Kinematics (IK) süsteemide 
ülesseadmiseks. Samuti leiab sealt töövahendi, millel abil saab ühe objekti parameetrid 
omistada teisele objektile. Lisainfot selle menüü kohta vaata abifailidest. 
 

 
 
Graph Editor menüü 
 
Menüü Graph Editor annab ligipääsu erinevatele seadistusakendele: Track View, Schematic 
View ja Particle View. 
 
Seadistusaken Track View omab kahte erinevat kuju. Üks esitab objektide nimekirja ja 
nendega toimuvaid animatsioone graafiliste joontena, mida nimetakse seetõttu kui Curved 
Editor. Teine kuvatüüp on rohkem tabelipõhine objektide esitamisviis – Dope Sheet. Sa võid 
mistahes objektitüüpide tarvis luua animatsioonisätteid seadistusaknas Track View. 
 
Seadistusaken Schematic View on sõlmpunktidel põhinev stseeni graafiline esitusviis, mis 
võimaldab ligipääsu objektitasandile, nende omadustele ja enamgi veel – esitab objektide 
omavahelised sõltuvused, mida vaateakendes üldjuhul näha pole. 
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Seadistusaken Particle View on peamine kasutajaliides, mille kaudu luuakse ja redigeeritakse 
osakeste süsteeme Particle Flow tarvis. 
 

 
 
Rendering menüü 
 
Menüü Rendering sisaldab esmalt põhitöövahendeid renderduste tarvis ning lisaks ka 
ligipääsu kaasaegsetele töövahenditele nagu Radiosity rendering. Sa võid kasutada valikut 
Environment, kui soovid lisada renderdusele taustapildi, või lisada eriefekte nagu udu. Säte 
Effects võimaldab lisada teisigi eriefekte nagu helendusi (glow), ähmasust (blurring) ja vanale 
filmile iseloomulikku kribu-krabu (film grain). Siit menüüst leiad ka valikuid, mille alusel 
saad soovi korral esmalt luua lihtsustatud vaate/animatsiooni enne kui mattud pikemasse 
renderdusprotsessi. Lisaks on siin ka laiendatud valgusalgoritmid (advanced lightning) ja tugi 
pildi printimiseks sobival resolutsioonil. 
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Customize menüü 
 
Menüü Customize sisaldab valitsaid, mille põhjal saab muuta kasutajaliidest. Näiteks valik 
Customize User Interface avab dialoogiakna, kus saad muuta klaviatuuri kiirvajutusklahve või 
muuta vaateakna taustavärvi. Olles ekraani sobivalt seadistanud, võid valida Save Custom UI 
Scheme, mis salvestab konkreetse kasutajaliidese seadistuse, mille juurde võid mistahes 
ajahetkel tagasi tulla. Kui soovid mõnd olemasolevat kasutajaliidest esitada, valid sa menüüst 
Load Custom UI Scheme. Pane tähele, et iga 3ds Max taasavamisega kuvatakse viimati olnud 
aktiivne kasutajaseadistus. Kui sa muudad töönuppude paigutust ning muudad kasutajaliidese 
üldist väljanägemist (vaateakende paigutust), siis on need ka selliselt paigas, kui järgmine 
kord avad 3ds Max programmi. 
 

 
 
MAXScript menüü 
 
3ds Max toetab programmeerimiskeelt MAXScript. Programmeerimisoskustega kasutajad 
võivad läbi selle luua lühikesi abiprogramme (lühidalt script ehk kirje), mis teostavad 
mingeid kindlaid 3ds Max operatsioone automaatselt. Menüüst MAXScript leiad valikud 
kirjete loomiseks, testimiseks ja käivitamiseks. Lisainfot vastava menüü ja võimaluste kohta 
leiad abifailidest. 
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Help menüü 
 
Abifailid on kättesaadavad läbi menüü Help. Hea oleks esmalt tutvuda abimaterjaliga User 
Reference, mis sisaldab kõiki üldiseid küsimusi/vastuseid 3ds Max töövahendite kohta. Kui 
soovid konkreetselt kätt harjutada mõne näiteülesandega, siis vali Tutorials, seal on 
spetsiaalne liigendus eritüüpi omaduste harjutamiseks. Valik 3ds Max on the Web sisaldab 
kiirvalikuid veebilehele Discreet, mis vajab internetiühendust. Lisaks võid siit alt leida ka 
valiku Additional Help, mis kuvab dialoogiakna kolmandate, 3ds Max tarkvaras kasutatavate 
lisaprogrammide, abifailide nimistu. 
 

 
 
Näide: Menüü kasutamine 
 
1. Vali menüüst File > Open ja ava fail Chap01_01.max. 
 

 
 
2. Menüüst vali File > Summary Info. 
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Dialoogiaken Summary Info võimaldab näha sul stseenis sisalduvad objekte, neile omistatud 
materjale, ning kui palju arvuti põhimälu hetkel kasutatakse.  
 
Märkus: Sa võid selle info salvestada faili ning seejärel printida. 
 
3. Sulge dialoogiaken Summary Info. 

4.  Peanupupaanil, vali Select and Move. 
5. Vaateaknas Top vali mistahes objekt ja proovi seda nihutada. 
6. Menüüst Edit > Undo Move. 
 

Märkus: CTRL + Z on selle käsu klaviatuurilt tehtav kiirvalik. Ehk siis kui soovitakse 
viimast tegevust tühistada. 

 

7.  Vaateakna navigeerimisnuppude paanilt vali Zoom Extents All. 
8. Parem klikk vaateaknas Perspective, misjärel see aktiveeritakse. 
9. Menüüst Views > Undo View Change. 
 

Vaateaken Perspective taastab vaatenurga, mis sel oli enne kui valisid Zoom Extents All. 
 

Märkus: Shift + Z on kiirvalik klaviatuurilt. 
 
10. Menüüst vali Customize > Customize User Interface. 

 
Avaneb dialoogiaken Customize User Interface. 
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11. Dialoogiaknas Customize User Interface vali paan Colors. 
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12. Sektsioonis Elements veendu, et oleks valitud Viewports, 
13. Nimekirjast vali Viewport Background. 
14. Kliki värvikastil (dialoogiakna paremas ülanurgas). 

Avaneb dialoogiaken Color Selector. 
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15. Dialoogiaknas Color Selector kasuta nihikuid, muutmaks värvi soovitud tooniks, näiteks 
R = 145, G = 50, B = 172. 

 

 
 
16. Dialoogiaknas Color Selector vali Close. 
17. Dialoogiaknas Customize User Interface vali Apply Colors Now. 

 
Vaateakende taust muutub lillakaks. 

 

 
 
18. Sulge dialoogiaken Customize User Interface. 
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Toolbars 
 
3ds Max kasutajaliides kuvab põhinupupaani ka esmasel käivitamisel. See sisaldab peamisi 
olulisi redigeerimise, valimise ja organiseerimisega seotud töövahendeid. Jooniseala 
vähendab reaalselt iga lisatud nupp. Seetõttu on ekraani resolutsiooni seadistamisel oluline 
roll, kui soovid, et korraga oleks näha rohkem töönuppe. Soovituslik resolutsioon töötamaks 
3ds Max keskkonnas on 1280 x 1024 või suurem. 
 
Töönupuriba nihutamine 
 
Kui sinu ekraani resolutsioon on väiksem kui soovituslik 1280 x 1024, siis ei pruugi kõik 
nupud peanupupaanil olla nähtavad. Kui sa soovid teisi ikoone aga näha, piisab kui lihtsalt 
liigud hiirega peanupuribale, kui ikoon muutub „käelaba” kujuliseks, võid hiireklahvi all 
hoides nihutada peanupuriba emba-kumba poole. 
 

 
 
Töönupuriba ümberpaigutamine 
 
Sa võid kahte moodi töönupuriba ümber paigutada. Võid teha sellel parema kliki, mis tahes 
vabal pinnal ning valida avanevast menüüst koha, kus menüü peaks asetsema. Kui sa soovid 
aga menüüd käsitsi nihutada, siis piisab kui tirid hiirega seda nimeväljast soovitud kohta. 
 
Parema klikkamise korral saad menüüst valida Dock või Float. Neid termineid vaatame 
järgmises osas. 
 
Kui sa teed töönupuribal vasaku kliki ja asud seda nihutama, siis hiire asukohale järgneb halli 
raami kujuline ja tulevase töönupuriba asukohta tähistav ristkülik. See lihtsalt näitab, et oled 
nihutamas ning kui lahti lased, siis paigutatakse vastav töönupuriba ka ümber. 
 

 
 
Töönupuriba kinnitamine küljele 
 
Kui sa nihutad töönupuriba ja lähened hiirega piisavalt lähedale programmi ühele servale, siis 
muutub nii hiirekursor, kui ka nupuriba ümbritsev kujutletav kastike, näitamaks, et antud 
juhul kinnitatakse vastav töönupuriba programmiakna serva külge (nim. Dock). 
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Kui sa lased hiire lahti, siis kinnitubki vastav töönupuriba ekraani serva või teise nupuriba 
kõrvale. 
 

 
 
Märkus: Kui kinnitunud töönupuriba asetseb vaateakna vertikaalses servas, siis kuvatakse 
üksik joonekujuline element töönupuriba ülemises otsas, mille abil saab hiljem vastavat 
töönupuriba ümber paigutada. 
 
Sa võid töönupuribasid kinnitada vaateakna mistahes küljele. Vastavad töönupuribad 
asetsevad üksteisega kõrvuti, kas piki vaateakna alumist või ülemist serva ning vertikaalis 
mõlemal pool külge. 
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Töönupuriba hõljumine (floating) 
 
Töönupuriba võib paikneda mistahes vaateakna osas. Kui sa paigutad töönupuriba suvaliselt 
vaateakna alale, nimetatakse sellist paigutamist kui floating. 
 
Kui servale kinnitatud töönupuribad ei oma nimevälja, siis hõljuvatena paigutatud 
töönupuribad esitavad selle kõige ülemises vasemas servas. Selle nimevälja kaudu saad 
lihtsalt nihutada vastavat töönupuriba teise kohta. 
 

 
 
Näide: Töönupuriba kasutamine 
 
1. Menüüst vali Customize > Revert to Startup Layout. 

 
Kuvatakse järgmine teade. 

 

 
 
2. Vali Yes. 

 
Tööaken paigutub oma algsesse asendisse ja seadistustesse. 

 
3. Pea töönupuribal leia kaksikjoon paani kõige vasemast servast. 
4. Kliki sellel ja tiri töönupuriba ekraani keskele. 

 
Pea töönupuriba (main toolbar) on nüüdsest hõljuvas asendis (floating). 
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5. Kliki pea töönupuriba pealkirja väljal ja tiri see ekraani vasakusse serva (seda näitab halli 

kastikese muutumine vertikaalseks enne kui hiirest lahti lased). 
 

Märkus: Kui klikid nimepaanil olevast nimest liiga kaugel, siis tirides seda serva poole ei 
pruugi sa näha, et vastav kastike muudab asendit vertikaalseks. See jääb nähtavast alast 
väljapoole. Seetõttu tirides töönupuriba haara sellest kinni võimalikult nime lähedalt/pealt. 

 
6. Lase hiireklahv lahti ning töönupuriba kinnitub ekraani vasakusse serva. 
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Märkus: Sa võid nupuriba paigutada ka kasutajaliidese alaserva või hoopis paremale poole. 
 
7. Parem klikk „topeltjoone” tähisel nupupaani ülaservas ja vali Dock > Bottom vastavast 

menüüst. 
 

Peanupuriba on nüüdsest kinnitunud kasutajaliidese alaserva. 
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8. Menüüst vali Customize > Revert to Startup UI Layout ja avanevas dialoogiaknas kliki 

Yes. 
 
Kasutajaliides taastab esialgse väljanägemise. 

 

Transformeerimised 
 
Pea töönupuriba vasakul pool servas asetsevad töövahendid, mida nimetakse tervikuna kui 
Transforms (transformeeringud). Transformeeringuid kasutad sa siis, kui soovid objekte 
nihutada, pöörata või muuta nende skaalat. Transformeeringu valikuteni jõuad nii läbi vastava 
töönupuriba aga ka läbi quad menu (kiirvaliku menüü). 
 

 Select and Move 
 

 Select and Rotate 
 

 Select and Uniform Scale 
 

 Select and Non-Uniform Scale (ikooni hüpikmenüüst valitav) 
 

 Select and Squash (ikooni hüpikmenüüst valitav) 
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Märkus: Kõik kolm skaalat muutvat töövahendid töötavad ühtmoodi igas vaateaknas. 
Erinevus seisneb selles, kuidas olemasoleva objekti skaalat muudetakse ning milliseid 
lisasätteid saad määrata. 
 
Transformeerimine piki telgi 
 
Kui mõni objekt valida ilma transformeeringu nuppu kasutamata, kuvatakse objekt koos 
ristteljestikuga. Need ristteljestikud kujutavad endas suunatud telgede harusid. Iga nool või 
telg omab nime: X, Y või Z. Need teljed tähistavad ka objekti hetke nullpunkti (pivot point), 
mida kasutatakse nii skaala seadmisel kui pööramisel. Iga objekt, mille sa lood, omab 
koheselt vastavat ristteljestikku automaatselt. 
 

 
 
Kui valida transformeerimise töövahend, muutub ristteljestik massiivsemaks telgede 
kogumiks (transform gizmo). Iga transformeering omab oma enda spetsiifilist kogumit, mis 
vastab selle funktsioonile. Allpool toodud joonised esitavad iga transformeeringu kogumid 
(gizmo). 
 
Move transformeering – Teljed kannavad nimetusi sarnaselt ristteljestikule, ainult et iga telg 
omab kindlat värvi (X – punane, Y – roheline, Z – sinine). 
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Kliki vastaval teljel ja nihuta objekti vastavas suunas (klikkides ühel teljel, fikseeritakse 
objekti nihutamine vaid vastava telje sihiliselt). Kui soovid objekti nihutada tasapinnal, siis 
kliki kollasel nelinurgal, mis fikseerib nihutamise vastava tasapinna lõikes. 
 
Rotate transformeering – Esitab kolme värvi ringjooned, X, Y, Z telje ümber. Kui sa 
paigutad hiire teljele ja pöörad vastavat objekti, siis kuvatakse visuaalne abi, mis näitab kui 
palju on objekti juba pööratud. 
 

 
 
Kliki ja tiri ümber vastava telje, kui soovid fikseerida pöördumist vaid ümber mingi kindla 
telje. Kliki ja tiri teljekogumi keskelt, kui soovid objekti pöörata kõigi telje sihis korraga. 
 
Scale transformeering – Sarnaneb move transformeeringu esitusviisile, kuid sisaldab telgede 
ühenduskohtades kolmnurki. Need kolmnurgad võimaldavad muuta objekti skaalat erinevast 
teljest lähtudes. Näiteks on valida Uniform (kõigi telgede suhtes võrdselt), Non-Uniform 
(telgede suhtes mittevõrdselt) ja Squash (kokkusurumine). 
 

 
 
Märkus: Klaviatuurilt saab muuta erinevaid skaalaoperatsioone klahvi R korduval 
vajutamisel. 
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Kliki ja tiri vastava telje sihis, kui soovid fikseerida skaalat mingis kindlas sihis. Kliki ja tiri 
keskel asetseva kolmnurga kaudu, kui soovid skaalat muuta võrdselt iga telje sihis. Kliki ja 
tiri mööda trapetsit (asetsevad kolmnurkadest üleval pool), kui soovid skaalat muuta kahe 
telje sihis. Vaikimisi muudetakse skaala seadmisel kahe telje järgi mõlemat võrdselt. Kuid 
seda saab muuta Customize > Preferences, paanil Gizmos. 
 
Kõigi kolme transformeeringu juures, kui hiir paikneb kindlal teljel, muudab see oma värvi 
kollaseks, osutades, et just selle telje sihis tehakse vastavat muudatust. Kui sa transformeerid 
kahe telje sihis korraga, siis muudavad mõlemad teljed värvi – kollaseks ja seda ka nende 
vaheline ala. 
 

 
Nihutamine toimub XZ-tasapinnas (järgi kollast nelinurka) 
 
Märkus: Vajuta, kas - või = klahvi, kui soovid transformeerimise kogumi suurust muuta. 
 
Transformeeringu sissetrükkimine (transform type-in) 
 
Sõltuvalt sinu tööharjumusest ja kogemustest teiste tarkvarapakettidega, võid sa olla harjunud 
transformeeringuid sisse trükkima klaviatuurilt, mitte tehes seda graafiliselt ega kasutades 
selleks spetsiaalseid rullikuid (spinners). 3ds Max toetab erinevaid sisestamisviise, sealhulgas 
võimaldades objekti täpset asetamist stseenis. Seda funktsionaalust kutsutaksegi transform 
type-in ehk transformeeringu sissetrükkimiseks. Vastav dialoogiaken avaneb, kui teha parem 
klikk vastaval transformeeringu nupul või trükkides numbrid sisse ekraani allosas asuvas 
status bar ribal. 
 

 
 
Märkus: Kui sa soovid kuvada Transform Type-In dialoogiakent, vali esmalt vastav 
töövahend ja seejärel tee parem klikk vastaval töönupu ikoonil. 
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Transform Type-In dialoogiaken sisaldab kahte numbriveergu. Absolute ja Offset. Absolute 
transformeerib objekti täpselt, sõltuvalt peateljestikust. Näiteks Move Transform Type-In 
dialoogiaknas sisestades Absolute sektsioonis numbrid (vastavalt X, Y, Z): 0,0,40 nihutab 
objekti peateljestikus (World space) asukohta 0,0,40. 
 
Kui aga sisestada need numbrid sektsioonis Offset, siis nihutatakse (muudetakse skaalat, 
pööratakse) objekti lokaalselt olemasoleva asukohta punkti suhtes. Näiteks sisestades veerus 
Offset numbrid (ülalt alla): 0,0,40 nihutab objekti hetkeasukohast 40 ühiku võrra z-telje sihis. 
 
Transform Type-In dialoog modeless tüüpi, mis tähendab, et sa võid samal ajal tööd teha ka 
teiste elementide ja käskudega ilma, et seda akent ennem sulgema peaksid. 
 
Transform Type-In on kättesaadav ka ekraani allservas olevas status bar ribal. See annab sulle 
sama funktsionaalsuse, mis eelnev dialoogiakengi, ainsa erinevusena, et Absolute ja Offset 
seisundit eristatakse nupu seisundi järgi (alla vajutatud või mitte). 
 

 
Transform Type-In seades Absolute toimingu Move juures 
 

 
Transform Type-In seades Offset toimingu Move juures 
 
Näide: Objektide seadistamine transformatsioonidega 
 
1. Menüüst vali File > Open ja ava fail Chap01_02.max. 

 
Fail sisaldab taustaobjekti, joont ja pokaali. 

 

 
 

2.  Peanupuribal vali Select by Name. 
3. Dialoogiaknas Select Objects vali Goblet ning seejärel kliki nupul Select.  
 

Pokaal muutub valgeks, näidates, et on valitud. 
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Märkus: Samuti võid vaateaknas valida pokaali selle selekteerimiseks. 
 

4.  Peanupuribal vali Select and Move. 
5. Parem klikk vaateaknal Top, muutes selle aktiivseks. 
6. Vajuta klahvikombinatsiooni ALT + W, mis suurendab aktiivse vaateakna üle ekraani. 
7. Vaateaknas Top mine kursoriga y-telje peale, kuniks ikoon muudab oma kuju tähistades, 

et ollakse Select and Move režiimis. 
 

 
 
8. Kliki ja tiri pokaal mööda y-telge, all nurka. 
 

 
 
9. Vajuta uuesti ALT + W vaateakna Top vähendamiseks. 
10. Vaata muudatusi vaateaknas Camera. 
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11. Vaateaknas Camera vali taustaobjekt Background. 

 
Märkus: Taustaobjekti transformatsiooni kogum paikneb kergelt eespool.  

 

12.  Peanupupaanil vali Select and Rotate. 
13. Vaateaknas Top paiguta kursor z-teljele objekti Background aktiveerimisel. 
 

 
 
Enne Z-telje valimist on see sinist värvi. Kui aga hiirekursor selle peale nihutada, muutub see 
kollaseks. 
 
14. Kliki ja pööra Background objekti umbes 30 kraadi võrra. 
 

Märkus: Kui sa pöörad Background objekti, kuvatakse töö käigus vaateaknas hetkel 
pööramist defineeriv nurk. 

 
15. Vaateaknas Camera vali uuesti Gobler objekt. 

16.  Peanupupaanilt vali Select and Uniform Scale. 
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17. Vaateaknas Camera paiguta kursor sisemisele kolmnurgale kujutisele ja muuda pokaali 
skaalat ligikaudu 120%. 

 

 
 
Märkus: Kui sa muudad pokaali skaalat, järgi transform type-in kohta käivat infot ekraani 
alaservas olevast status bar realt. 
 

18.  Peanupupaanil tee parem klikk ikoonil Select and Uniform Scale. 
 

Avaneb Transform Type-In dialoogiaken. 
 

 
 

Märkus: Pane tähele, et eelnevalt sai kahte telge pidi objekti mõõtmeid vähendatud (loomise 
käigus). 
 
19. Vali dialoogiaknas Scale Transform Type-In veerg Absolute ja muuda iga telje väärtus 

numbrile 100. 
 

See taastab pokaali mõõtmed algsele suurusele, siis kui see loodi. 
 
20. Sulge Scale Transform Type-In dialoogiaken. 
 

Window / Crossing & Snapping 
 
Peanupuriba keskel on mitmed ikoonid, mida nimetatakse kui ümberlülitusteks - toggle, mida 
kasutatakse erinevate omaduste sisse- ja välja lülitamiseks. Sa saad ümberlülitusi teha lihtsalt 
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klikkides vastaval nupul. Samuti on ümberlülitusena defineeritud nupud paremal pool 
valikunuppe (selection tools). Ümberlülitused, mille nupu peal kujutatakse magnetit 
nimetatakse snap töövahenditeks. 
 

 
 
Need nupud põhjustavad muutusi teatud sammu tagant. Igat nuppu saab seadistada läbi 
parem-kliki (vastaval ikoonil) avaneva dialoogiakna. 
 

 Snap Toggle – kui on sisse lülitatud, siis võimaldab objekte kinnitada mõne teise objekti 
kindla punkti järgi/külge (nihutamise ja loomise käigus). 
 

 Angle Snap Toggle – Põhjustab vaikimisi iga pöördumise stseenis 5-kraadi kaupa. 
 

 Percent Snap – Põhjustab vaikimisi iga skaala muutuse objektil 10%-sammuna. 
 

 Selection Region – võimaldab valida selekteeritava ala kuju (näiteks ringi-, ristküliku-). 
 

 Window/Crossing Selection – Kui Window Selection on sisselülitatud, siis vaid objektid, 
mis jäävad märgistatud ala sisse valitakse. Kui Crossing Selection on aktiivne, siis valitakse 
kõik objektid, mida puudutab vastav märgistatud pind. 
 

Command Panels 
 
Command Panels sisaldavad kõiki võimalikke sätteid, mida vajatakse objektide loomiseks ja 
redigeerimiseks. Ka menüüriba (menu bar) sisaldab neid samu käsklusi. Command Panels on 
jagatud kuueks peamiseks paaniks, mille kaudu sa lood, redigeerid ja organiseerid oma 
objekte stseenis. 
 
Kui sa aktiveerid mõne käskluse läbi command panels paani, siis kuvatakse vastava 
töövahendi/sätte seaded. Näiteks, kui sa soovid luua kera (sphere), siis kuvatakse parameetrid 
nagu Radius (raadius), Segments (segmendid), Hemisphere (poolsfäär). 
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Navigeerides Command Panel paanidel 
 
Mõned käsud sisaldavad laia parameetrite valikut. Kõik valikud on organiseeritud 
gruppidesse. Üks grupp koondab kindlaid parameetreid ning sellel on ka kindel nimi. Vastava 
grupi nime vasakul pool on kas „+” või „-„ märk. Kui on kuvatud „-„ märk, siis on sul 
võimalik vastav grupp sulgeda, tehes rohkem ruumi teistele parameetrite gruppidele. Kui on 
aga kuvatud „+” märk, siis on sul vastupidiselt eelnevale võimalik minna selle parameetrite 
grupi sisse. 
 
Mõnel juhul on nii, et kui sa sulged mõned grupid, siis altpoolt tekib neid juurde. Seetõttu ole 
tähelepanelik kõikide võimalike parameetritegrupi osas. Sarnaselt peanupupaanile 
(kasutajaliidese ülaservas) saad ka siin nihutada vastava sätte kõiki parameetrigruppe alla või 
ülespoole, juhul kui kõik korraga pole nähtavad. Piisab, kui lähed hiirega vastava aktiivse 
paani tühjemasse kohta, misjärel hiire ikoon muutub taas „käelaba kujuliseks”, seejärel 
vasakut hiireklahvi all hoides tiri vastavat paani üles või allapoole. See võimaldab saada aimu 
mitu parameetrigruppi on vastava käsu/sätte juures, ilma et peaks avatud gruppe üksteise järel 
sulgema („-„ > „+”). 
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Teine võimalus navigeerida command panels aknas on teha hiirega parem klikk mõnel tühjal 
alal, misjärel avaneb kiirvalikumenüü. Selles menüüs on vastava käsu kõik alamparameetrite 
gruppide nimed. Samuti on võimalik läbi selle menüü avada kõik alamgrupid ühekorraga. 
 

 
 
Märkus: Eelpooltoodud parema-kliki menüü käib objekti Sphere kohta. Sõltuvalt objekti 
tüübist, kuvatakse vastavale objektile iseloomulik kiirvaliku menüü. 
 
Avades korraga kõik parameetrite grupid (Open All) võib osutuda mõnel juhul otstarbekaks, 
kuid sõltuvalt objektist/sättest tuleb soovitud parameetrini jõudmiseks liiga palju hiirega 
allapoole liikuda (käelaba ilmudes, vasak klikk, tiri paane allapoole). See võib olla ebamugav, 
mistõttu on sul võimalik seda muuta järgmistel viisidel. Esmalt võid sa enam kasutatava 
parameetrigrupi tõsta ettepoole (lihtsalt hiirega tirides, hoides kinni vastava grupi 
nimeväljast). Teise võimalusena on sul võimalik laiendada command panels akent nii, et 
ekraanile mittemahtuvad parameetritegrupid kuvatakse teise veeruna. Siiski tuleb siin 
meenutada, et seda tehakse vaateakende ruumi arvelt, mistõttu jääb seda ruumi vähemaks. 
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Näide: Command Panels kasutamine 
 
1. Menüüribalt vali File > Reset. 
2. Paanil Create > Object Type sektsioonis > Standard Primitives algavaga nimekirjast, vali 

Stairs. 
3. Alagrupist Object Type vali Straight Stair. 
4. Vaateakna Top keskel tee klikk ja tiri hiirega paremale, määrates sellega trepi pikkuse ja 

lase hiirenupp lahti. Seejärel liiguta hiirt edasi ning pane tähele, et nüüd saad määrata trepi 
laiuse, klikk kui oled laiusega rahul. Seejärel saad tirida sarnaselt ka kõrguse. 

5. Paanil Create leia mõni tühjem koht, tee parem klikk parameetrite sektsioonis ning vali 
kiirvalikumenüüst Open All. 

 
Paremal pool parameetrite sektsioone ilmub üks hallikas valits, mis näitab kui suurt osa sa 
avatud parameetritest hetkel näed. Seevastu mustaga tähistatakse seda osa parameetrite 
sektsioonidest, mida sa ei näe. 

 

6.  Paanil Create liigu hiirega mõnda tühjemasse kohta (nt. Stringers grupi alas). 
Hiirekursor muutub käelaba kujuliseks. 

7. Kliki ja nihuta avatud parameetrite paani ülespoole, et näha põhiparameetreid Parameters. 
8. Avatud paanil proovi sulgeda hetkel avatutena kuvatavad parameetrite grupid nimetustega 

Stringers, Carriage, Railings. Selleks kliki lihtsalt vastava grupi nimeväljal, misjärel näed 
et „-„ märk muutub „+” märgiks. 

9. Endiselt avatud paanil Create, kliki ja tiri Parameters grupp allapoole (nt. peale gruppi 
Stringers). Kui klikid nimeväljal vasaku hiirenupuga, siis tirimise käigus ei tohi sa seda 
ennem lahti lasta, kui oled jõudnud soovitud asukohta. Uut asukohta märgistab ka tirimise 
käigus kujutletav sinine joon ülal pool Carriage sektsiooni. 

10. Ava kõik parameetrite grupid. 
11. Liigu hiirega vaateakna Perspective ja Command Panels ühendusserva, kuni kuvatakse 

kahepoolne nool.  
 

See nool tähistab, et nüüd saad tirida oma Command Panels akent suuremaks. 
 
12. Kliki ja tiri Command Panels akent vasakule poole. 
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Märkus: Peamenüüst Customize > Revert to Startup UI valik ei muuda parameetritegrupi 
järjekorda endiseks. Selleks võid valida kiirvalikumenüüst Reset Rollout Order (parem klikk 
parameetriakna grupi tühjal kohal, avaneb menüü). 
 

Dialogs 
 
Sõltuvalt sinu poolt valitud käsust, võidakse avada lisaks mõni teine aken, mis sisaldab 
erinevaid valikuid nagu check boxes, radio buttons ja/või spinners. Selliseid aknaid 
nimetatakse dialoogideks. Mitmed valikud peanupuribalt avavad samuti erinevad dialoogid, 
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nagu näiteks Mirror ja Align. Samuti võid ligi pääseda dialoogidele Material Editor ja Curve 
Editor. Siiski võivad need dialoogid olla eritüübilised. 
 
Erinevus seisneb selles, et ühed dialoogiaknad on nn modal-tüüpi ja teised modeless-tüüpi.  
 

 
Modal-tüüpi dialoog 
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Modeless-tüüpi dialoog 
 
Modal dialoog vajab, et sa valiksid enne OK või Cancel, kui saad asuda teise töövahendi 
juurde. Modal dialoog sisaldab alati nuppe OK ja Cancel. Mõnel juhul uuendatakse vastavas 
dialoogiaknas kajastuvad muudatused ka koheselt stseenis, seetõttu on sul alati võimalus 
muudatustest keelduda, klikkides nupul Cancel. Modal dialoogi kujukaks näiteks on Mirror 
dialoog. 
 
Modeless dialoog võib jääda avatuks ka siis, kui soovid vahetada töövahendit. Kui parameeter 
muudetakse, siis see avaldub ka koheselt stseenis. Modeless dialoogid võivad omada nuppe 
Cancel või Apply, kuid kõige lihtsam on vastav dialoog sulgeda, kui vajutada ülal paremas 
nurgas asetseval akna sulgemist tähistaval ristikesel X. Dialoogi tüübi modeless näiteks on 
Material Editor. 
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Quad Menu 
 
Kui sa teed aktiivses vaateaknas parema kliki, avaneb nn quad menu. Menüü vasakus 
ülanurgas on jagatud nelinurk kaheks, kolmeks või neljaks väiksemaks nelinurgaks. 
Nelinurkade arv sõltub valitud objekti või stseeni seisundist. 
 

 
 
Quad menu sisaldab kõige enam kasutavaid käske, millele pääsed sa ligi ka programmi 
teistest aladest. Sa või quad menu kuvamist seadistada vastavalt oma harjumustele, näiteks et 
see sisaldab vaid sulle olulisi käsklusi. Töötades 3ds Max tarkvaraga avastad sa tõenäoliselt 
ühel hetkel, et läbi quad menu on oluliselt lihtsam läbi viia mitmeid operatsioone, kui seda 
teha läbi nuppude või paanide. 
 
Näide: Quad Menu kasutamine 
 
1. Menüüribalt vali File > Open ja vali fail Chap01_02.max. 
2. Vaateaknas Top vali objekt Goblet (pokaal). 
3. Parem klikk peanupuriba tühjal kohal, ja vali nimistust Extras. 
 

 
 

4.  Töönupuribal Extras hoia hiireklahvi all elemendil Array ning vali avanevast 
nupuveerust Spacing Tool. 
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Kuvatakse modeless-tüüpi dialoog Spacing Tool. 
 

5. Sulge töönupuriba Extras. 
6. Dialoogis Spacing vali Pick Path ja vaateaknas Top vali diagonaal nimega Line01. 
 

Sellega joonistatakse ühtlaste vahedega kolm lisa pokaali piki vastavat joon. 
 
7. Dialoogis Spacing sektsioonis Count trüki 4. 

 
Nüüdsest on neli pokaali ühtlaselt jaotunud piki joont. 

 
8. Dialoogis Spacing vali Apply, nõustumaks nelja pokaaliga ja sulge dialoog. 
 

 
 
9. Vaateaknas Camera tee parem klikk selle aktiveerimiseks. 
10. Nüüd parem klikk uuesti, mis avab quad menu. 
 

Kõik neli quad menu osa (pokaali tarvis) ilmuvad ekraanile. 
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11. Vali Hide Selection. 
 

Algne pokaal peidetakse. 
 
12.  Kaamera navigatsiooni seadetest (all paremas nurgas) vali Dolly Camera. 
13. Kliki ja tiri vaateaknas Camera kuvatavat hiireikooni allapoole. Seejärel parem-klikk, mis 

lõpetab operatsiooni. 

14.  Peanupuribalt vali Render Scene. 
 

Märkus: Sa pead liikuma peanupuribal paremale, juhul kui vastavat ikooni pole näha. 
 

Avanev dialoog Render Scene on samuti modeless-tüüpi. 
 
15. Dialoogis Render Scene > sektsioonis Output Size vali 320 x 240. 
16. Dialoogis Render Scene > vali Render. 
 

Stseen renderdatakse. Render Window ning ka Render Scene dialoog on mõlemad avatud. 
 
17. Sulge mõlemad dialoogid Render Scene ja Render Window. 
 

Status bar ja Prompt Line 
 
Ekraani vasakus alaservas asetsev Status bar kuvab infot ja teateid sinu stseeni hetkeseisu 
kohta. Samuti kuvatakse siin makro lindistamiseks tarvilik aken MAXScript, kirjete 
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loomiseks. Kui makro lindistamine on aktiivne, siis aknaosa, mis on lillat värvi nimetatakse 
Listener Window aknaks. Lisainfot MAXScript ja makro lindistamise kohta vaata 3ds Max 
abifailidest. 
 

 
 
Makro lindistamise ala kõrval on prompt line (käsurida). Alumine osa käsureast edastab 
juhendeid selle kohta, mida sa järgnevalt tegema asud, ja seda sõltuvalt aktiivsest käsust. 
 

 
 
Väikesed aknad nimetustega X, Y ja Z, samuti tuntud kui transform type-in akendena, annavad 
infot valitud objekti positsiooni kohta, või kui palju objekti on nihutatud, pööratud, skaalat 
muudetud. 
 

 
 

Toggles 
 
Programmi alumises servas, Status bar ribal on kaks ikooni, mida nimetatakse toggles 
(nupud, mida saab sisse või välja lülitada). Need nupud töötavad analoogselt snap 
töövahenditele – sõltuvalt nupu asendist muutub tehtava operatsiooni sätted/esitus. 
 

 Lock Selection – Sulgeb valitud grupi objektidest. Aktiivses seisus muutub kollaseks. 
 

 Absolute/Offset Mode Transform Type-In – Vahetab X, Y, Z koordinaadid Absolute ja 
Offset esituse vahel. 
 

Time Controls 
 
Paremal pool Toggles valikuid asuvad animeerimise ja ajahetke valitsad. Time Controls 
sektsioon sisaldab mitmeid nuppe, mis on sarnase välimusega videomakil esitatavatega. Läbi 
nende nuppude võid mängida maha animatsiooni ekraanil, või vaadata animatsiooni kaader-
kaader haaval. 
 

 
 
Nupud Auto Key ja Set Key võimaldavad animatsiooni režiimi sisse või välja lülitada. Väike 
valge kastike (veidi allpool mahamängimise nuppu) võimaldab liikuda mingile kindlale 
kaadrile (sisestades selle numbri). Klikkides nupul Play Animation mängib maha olemasoleva 
animatsiooni aktiivses vaateaknas. 
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Animation Mode 
 
Sektsioonide Transform Type-In ja Time Controls vahel on mitmed nupud, mis määravad, 
kuidas luuakse kaadreid animatsiooni tarvis. 
 
Kui Auto Key nupp alla vajutada, ja ollakse mistahes teisel kaadril kui 0, salvestatakse kõik 
muudatused objektil animatsioonidena. Näiteks, kui vajutad Auto Key nuppu ja liigutad 
objekti mõnel kaadril (mitte 0 kaader), lood sa objekti animatsiooni, kus objekt liigub algsest 
positsioonist uude kohta. 
 
Kui Set Key aktiveerida ja liigutad seejärel objekti mõnel kaadril väljaspool 0, siis ei looda uut 
defineerivat kaadrit enne, kui vajutad nuppu Set Keys (suur võtmesümboliga nupp). Näiteks, 
kui kasutada Set Key, siis esmalt vajutus nupul Set Key, seejärel muuda oma objekti. Kui sa 
soovid salvestada tehtud muudatust, pead klikkima suurel võtmesümboliga nupul Set Keys. 
Võtmekaader esitab ainult ühte osa mingist kindlast kaadrist. See ei loo automaatselt 
võtmeseisundit kaadril 0. Kui nupul Set Keys mitte klikkida, ja muuta kaadri numbrit, siis 
kaotad sa tehtud muudatused. 
 
Kui mõlemad nii Auto Key ja Set Key nupud on väljalülitatud seisundis, siis ei tegeleta 
animatsioonidega, teisisõnu oled sa modelleerimise seisundis (Layout mode). Kui sa soovid 
luua defineerivaid kaadreid modelleerimise seisundis, siis kliki suurel võtmesümboolikaga 
nupul, mis loob seejärel „tühjad” definitsioonikaadrid. 
 
Kui liigutada objekti modelleerimise seisundis (Layout mode), siis see ei muuda objektiga 
seotud animatsiooni, ning mistahes animatsioon, mille sa varasemalt objektile lõid, järgib 
endiselt objekti lokaalsest asendist lähtuvat positsiooni. 
 
Lisainfot Auto Key, Set Key ja Layout modes kohta leiad peatükist 5. 
 

Flyouts 
 
Flyouts on nn peidetud nupuribad olemasolevate nuppude all. Neid võib leida nii 
peanupuribalt kui ka navigatsiooni kontrollnuppude alt. Flyouts nupuribasid tähistab väike 
must kolmnurk nupu alumises paremas nurgas. Sa võid neil nuppudel klikkida ja hoida 
hiirenuppu all kuniks oled leidnud soovitud töövahendi avanevalt nupuribalt. 
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Märkus: Avanev nupuriba (flyout) sisaldab nii klikitud tööelemendi ikooni kui ka 
lisatöövahendeid. 
 

Vaateakna navigeerimise töövahendid 
 
Kui sa töötav 3ds Max keskkonnas, siis ühel hetkel on sul vaja stseeni mingit osa suurendada, 
selleks et saaksid täpsemini keskenduda detailide loomisele. Vaateakna navigeerimise 
töövahendid (viewport navigation controls) paiknevad ekraani paremas allnurgas. Seal 
asetsevad töövahendid võimaldavad sul suurendada stseeni mitmel erineval moel. 
 

 
 

 Zoom – Suurendab/Vähendab aktiivset vaateakent. 
 

 Zoom All – Suurendab kõiki vaateaknaid korraga. 
 

 Zoom Extents või Zoom 
 
Valitud Extents – see flyout sisaldab kahte valikut. Esimene ikoon on halltoonides, ja kui see 
on valitud, siis võetakse üle vaateakna suurendamise arvesse kõiki stseeni objekte. Teine 
ikoon on valge ja kui see valida, siis ainult selekteeritud objekt/objektid suurendatakse üle 
terve vaateakna. 
 

 Zoom Extents All või Zoom Extents Selected All – see flyout sisaldab kahte valikut. 
Esimene ikoon on hallikas, ja kui valida, siis kõiki objekte, kõikides vaateakendes, 
suurendatakse üle vastavate vaateakende. Teine ikoon on valge, kui valida, siis vaid 
selekteeritud objekti/objekte kõigis vaateakendes suurendatakse üle terve stseeni. 
 

 Region Zoom – võimaldab suurenda vaid vaateakna mingit osa. 
 

 Pan – Nihutab vaadet mistahes suunas. 
 

 Arc Rotate, Arc Rotate Selected ja Arc Rotate SubObject – see flyout sisaldab kolme 
valikut. Esimene ikoon on hall, kui valida, võimaldab vaadet pöörata ümber stseeni. Teine 
ikoon on valge, kui valida, pöörab vaadet vaid valitud objekti ümber. Kolmas ikoon on 
kollane, ja kui valida, pöörab vaadet ümber alamobjekti (sub-object). 
 

 Min/Max Toggle – Võimaldab vaateakende paigutust muuta ühele kindlale (aktiivsest 
sõltuvalt) ja jagatud akende skeemi vahel.  
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Märkus: Kõik vaateakende navigatsiooni töövahendid omavad ka klaviatuuri lühivaliku 
klahvi. Nende vaatamiseks vali menüüst Customize > Customize User Interface ja seejärel 
kliki paanil Keyboard. 
 
Näide: Navigeerides 3D ruumis 
 
1. Peamenüüst vali File > Open ja ava fail Chap01_03.max. 

2.  Vaateakende navigatsiooni töövahenditest vali Zoom. 
3. Vaateaknas Front, kliki vaateakna keskel ja tiri ülespoole. 

 
Vaateaken Front suureneb. 

 
4. Vaateaknas Front, kliki ja tiri allapoole. 

 
Vaateaken Front väheneb. 

 

5.  Vaateakende navigatsiooni töövahenditest vali Zoom All. 
6. Vaateaknas Front, kliki ja tiri ülespoole. 
 

Kõiki vaateaknaid suurendatakse. 
 
7. Parem klikk vaateaknas Perspective selle aktiveerimiseks. 
8. Vaateaknas Perspective vali taustaobjekt Background. 

9.  Vaateakende navigatsiooni töövahenditest vali Arc Rotate Selected. 
 

Vaateaknas Perspective ilmub kollane ringjoon, mis näitab, et pööramine on aktiivne. 
 
10. Vaateaknas Perspective kliki vaateakna keskel ja tiri paremale. 
 

Vaateaken pöördub. 
 

Ühikud 
 
3ds Max kasutab sisemist ühikusüsteemi mitmete numbriliste väärtuste kontrolliks erinevate 
mõõtmiste juures. Näiteks, kui lood kera, siis määrad kera raadiuse numbriliselt. Kuid mida 
see number esitab? 
 
Vaikimisi kasutab 3ds Max mõõtsüsteemi, mida nimetatakse generic unit. Generic unit või 
üldine ühikusüsteem võimaldab esitada mistahes pikkust. Näiteks võib üldine ühik tähistada 
tolli, meetrit, 3 meetrit või 10 kilomeetrit. Kui töötada stseenis, kus kombineeritakse mitu 
stseeni omavahel, peavad kõik artistid jõudma ühisele meelele vastavas üldises ühikus. 
 
Sa võid 3ds Max keskkonnas esitada mistahes ühiku mõõtu. Näiteks võid sa mõnel juhul 
soovida, et mõne stseeni juures esitatakse mõõte tollides/jalgades. See mõjutab otseselt ka 
loodava kera raadiuse parameetrit. Vastavas kastikeses (mis tähistab kera raadiust) ilmub 
seetõttu märgend, et mõõt on tollisüsteemis, nt 3´6´´. Olulise tähtsusega võib see olla 
projektides, mis on loodud just vastavas mõõdustikus (arhitektuursed, insener-tehnilised). 
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Sõltumatu sellest, mis ühiku kasuks otsustad, kasutab programm oma enda absoluutset 
mõõtühiku süsteemi, mille alusel teostakse erinevad arvutused. See tähendab, et sa võid oma 
stseeni lisada mistahes teise mudeli, mis omab mingit standardset ühikusüsteemi. Tarkvara 
konverteerib mudeli vastavaks sinu stseeni ühikutele. 
 
Süsteemi vaikimisi ühik on 1.000 toll. Niikaua kuni ka süsteemi ühik on 1 toll, võid sa oma 
mudeleid vabalt jagada teistega ning muuta olemasolevat ühikusüsteemi, muutma seejuures 
geomeetriat ennast. Põhimõtteliselt ei pea sa seda skaalat muutma, vaid haruharva võib 
selleks tekkida vajadus. Näiteks siis kui soovid 3ds Max keskkonda sisse tuua mõnd mudelit 
mõnest teisest tarkvarast, kus kasutati teist ühikusüsteemi. 
 
Ära tühista süsteemi ühikut kuniks sul pole selleks reaalset vajadust. 
 
Näide: Töötamine ühikutega 
 
1. Menüüst File > Reset, taastades 3ds Max endisele kujule. 
2. Vali menüüst Customize > Units Setup. 
 

Kuvatakse dialoog Units Setup. 
 

 
 
3. Dialoogis Units Setup vali System Unit Setup. 
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Kuvatakse dialoog System Unit Setup ja sa näed et hetkel kasutatakse siin skaalat 1 süsteemi 
ühik = 1 toll (1 Unit = 1,0 Inches). 
 
4. Sulge dialoog System Unit Setup, vajutades nupule OK. 
5. Dialoogiaknas Units Setup vali Metric. 
6. Vastavast nimistust vali Meters. 
 

 
 
7. Sulge dialoog, vajutades nupule OK. 
8. Paanil Create vali Sphere. 
9. Vaateaknas Top kliki ja loo kera objekt mistahes suuruses. 
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Märkus: Parameeter Radius esitab nüüd mingi arvulise väärtuse ja sellele järgneva ühiku 
m. See täht m tähistab lühidalt meetrit. 

 

 
 
10. Menüüst vali uuesti Customize > Units Setup. 
11. Dialoogis Units Setup vali US Standard. 
12. US Standard nimekirjast vali Feet w /Fractional Inches. 
13. Sulge dialoog, vajutades OK. 
 

Kera raadius on nüüdsest esitatud jalgades ja tollides. 
 

 
 

Objektide loomine ja AutoGrid 
 
3ds Max keskkonnas võid sa luua oma enda võrgustikke, mis on kui abiobjektid (Helper 
object) või aktiveerida sätte AutoGird. Kui AutoGrid on aktiveeritud, saad sa luua objekti, mis 
on joondatud mõne teise objekti pinna järgi. 
 
1. Menüüst vali File > Reset, taastades tarkvara algses seades. 
2. Vali Command panels > Create. 
3. Seejärel paanil Create > sektsioonis Object type, vali Sphere. 
4. Vaateaknas Top, kliki ja loo mistahes suuruses kera. Siiski jäta ruumi mõne teise objekti 

tarvis. 
5. Paanil Create > sektsioonis Object type, vali Box. 
6. Vaateaknas Top, kliki ja loo risttahuka põhi. Lase hiirenupp lahti, misjärel liigu hiirega 

ülespoole, määrates klikiga risttahuka kõrguse. 
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Märkus: Pane tähele ühikuid Parameters sektsioonis. 
 

Märkus:  Vaateakende navigeerimise töövahenditest vali Zoom ja vähenda vaateakent, kui 
kõik objektid pole korralikult nähtaval. 
 
7. Paanilt Create > sektsioonis Object type, vali Cylinder. 
8. Vaateaknas Top kliki ja loo silindri põhi. Lase hiirenupp lahti ja tiri ülasuunas, määrates 

silindri kõrguse klikiga. 
 

 
 
9. Sektsioonis Object Type, vali Box. 
10. Paanil Create > Object type sektsioonis aktiveeri AutoGrid. 
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11. Vaateaknas Perspective liigu hiirega olemasolevate objektide pindadel. 

 
Kursor tunneb ära iga pinna normaali. 

 
12. Vaateaknas Top, liigu hiirega olemasoleva silindri pealmisele pinnale ja kliki loomaks 

teinegi silinder. 
 

 
 

Silinder luuakse teise silindri peale. 
 
13. Võid jätkata teistegi objektide loomist analoogsel meetodil, lisades need olemasolevate 

objektide külgedele. 
 

Käsupõhine renderdamine 
 
Käsupõhine renderdamine võimaldab sooritada renderdustöid ilma parameetrite 
seadistamiseta MAX failis. Teisisõnu võid sooritada kiireid renderdustöid läbi dialoogi Start > 
Run (Windows´is). Lisaks sellele on sul võimalik renderdada eelseadistatud parameetrite 
alusel, kasutades selleks lihtsalt tekstifaile, nagu MyRender.bat või MyRender.xml. 
Tekstifailide lihtsad redigeerimisevõimalused avardavad selle töövahendi kasutusvaldkondi 
veelgi. Lihtsalt ava oma tekstiredaktor, tee muudatused renderdusparameetrite osas või 
väljundformaatides. 
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Käsupõhine renderdamine on teostatav läbi faili 3dsmaxcmd.exe, mis asub 3dsmax7 
kataloogis. 
 
Läbi selle faili võid sa renderdada nii ühe masina jõul, kui ka kasutada võrgurenderduse 
rakendust, jagades töö ära mitme arvuti vahel.  
 
Märkus: Käsupõhine renderdus on professionaalne töövahend ning võib põhjustada 
arusaamatusi operatsioonides. Sa ei näe teateid ega hoiatavaid dialooge, mis informeerivad 
sind võimalikest probleemidest, näiteks olemasoleva faili ülekirjutamine. 
 
3dsmaxcmd.exe sisaldab sisseehitatud abifailide süsteemi, millele pääsed ligi käsurealt. Selle 
abifaili kuvamiseks tee järgmist: 
 
1. Ava käsupõhine tööaken (Command Prompt), mille leiad näiteks Windows Start menüü > 

Programs > Accessories > Command Prompt. 
2. Trüki sisse alljärgnev rida ja vajuta ENTER. 
 

Märkus: See on vaikimisi asukoht, EXE fail võib sinu masinas asuda mõnes teises 
kataloogis, vaata installkataloogi järgi. 
 
c:\3dsmax7\3dsmaxcmd -? 
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Nimekiri võimalikest sätetest ilmuvad ekraanile. 

 
3. Sisesta nüüd järgmine rida ja vajuta ENTER. 
 

c:\3dsmax7\3dsmaxcmd –x 
 

Kuvatakse nimekiri näidis käsuridadest, koos vastavate kirjeldustega, mida need teevad. 
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Fail 3dsmaxcmd.exe omab laiaulatuslikku näidisteksti ridu, mis kirjeldavad 
enamkasutatavaid stsenaariume käsupõhiseks renderdamiseks. 

 
4. Sisesta järgmised read (üksteise järel ühes reas) ja vajuta ENTER. 

 
c:\3dsmax7\3dsmaxcmd  
d:\ch01\chap01_03.max  
–outputName:c:\temp\myImage.jpg  
–w:800 –h:600 
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Märkus: Veendu, et renderdatava faili rada on vastavuses sinu arvuti kataloogisüsteemile. 
See fail võib asuda ka näiteks CD kettal. 

 

 
 

 
 
Peale ENTER vajutamist, renderdatakse 800 x 600 JPG fail D kettal asetsevasse temp 
kataloogi. 
 
Läbi käsupõhise renderduse kirjutatakse mistahes seade üle, mida sa olid eelnevalt muutnud 
dialoogiaknas Render Scene. Siiski, kui seda seadet ei määratleta 3dsmaxcmd failis, siis 
kasutatakse dialoogis Render Scene olevat. 
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Lisainfot Command Line Rendering kohta vaata 3ds Max abifailidest. 
 

Lõpetuseks 
 
Command Panel kasutatakse objektide loomiseks, samas kui peanupupaanil olevaid 
töövahendeid kasutatakse objektidega manipuleerimiseks. Vaateakna navigatsiooni 
töövahendid (viewport navigation controls) võimaldavad sul vaateaknas kuvatava suurust 
muuta ning pöörata seda mistahes nurga alla. 
 
3ds Max kasutajaliides sisaldab kõike vajalikku objektide loomiseks ja manipuleerimiseks 
mistahes stseenis. Selles peatükis õppisid sa kasutama erinevaid võimalusi oma 
kasutajaliidese ümberkujundamiseks ning kasutama ka põhitöövahendeid loomaks oma enda 
stseene. 
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2. AutoCAD Architecture / AutoCAD ja 3ds Max 2008                    
integratsioon 
 

Peatüki eesmärgid: 
 
Peale peatüki läbimist peaksid sa olema suuteline: 
 

- Importima DWG faile 
- Töötama DRF failidega 
- Kasutama Xref faile 
- Eksportima AutoCAD´i 
- Aru saama Architectural Material materjali tüübist 
- Kasutama kihte (layer) 

 

Sissejuhatus 
 
See peatükk käsitleb töökulgu, mis seotud AutoCAD või VIZ Render failide sissetoomisega 
3ds Max 2008 tarkvarasse. Faili sissetoomiseks võid sa kasutada DWG Import käsku, 
kusjuures läbi selle on võimalik hallata nii stseeni suurust, geomeetriat kui kihte. Samuti 
vaatame Xref stseene, ning kuidas need seotakse 3ds Max tarkvaraga. Lisaks proovime teha 
ka vastupidist, ekspordime faili AutoCAD´i, et saada aimu, millised sätteid need kaks tarkvara 
omavahel toetavad. Avame ka VIZ Render´i tööfaili (laiend DRF), ning vaatame kuidas kõik 
seaded nagu valgusallikad, materjalid ja koordinaadid tuuakse uude keskkonda üle. 
Näidisülesanne, mis sisaldab juba valmis arvutust valguse peegeldamise osas, annab ülevaate 
ka spetsiaalsest materjali tüübist – Architectural Material. 
 
DWG Import/Export 
 
Sa võid importida AutoCAD DWG faile 3ds Max 2008 keskkonda. Sätted, mis määravad, 
kuidas erinevaid objekte vaadatakse, sisalduvad AutoCAD DWG Import Options dialoogis. 
Selles dialoogis, määrad sa karakteristikud nagu Unit Conversion (ühiku teisendamine), Layer 
(kihid), Object Inclusion (objekti kaasaarvamine) ja Spline Rendering (lihtjoone 
renderdamine). Antud peatükk vaatab seda kõike lähemalt. 
 
AutoCAD DWG/DXF Import Options dialoog 
 
Sellel dialoogi leiab peamenüüst: File > Import, seejärel valime nimekirjast Files of Type > 
DWG. Dialoog Import Options sisaldab kolme paani, mille alusel seadistatakse imporditav 
fail. Järgnevalt anname ülevaate nendest paanidest. 
 
Märkus: Kui imporditakse näiteks ADT (Architectural Desktop) tööfaili (DWG laiend), siis 
enne kui avatakse eelpoolnimetatud dialoog, kontrollitakse 3ds Max tarkvara poolt, kas kõiki 
objekte suudetakse ümber tõlkida. Ümbertõlkimine väljendub nn proxy tüüpi objektides, mis 
on omades vaid kindlale tarkvarale. Juhul, kui süsteemis ei omata vastavat tõlkeprogrammi, ei 
saa neid objekte 3ds Max tarkvaras (ega ka mõnes teises, mis pole imporditava objekti 
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lähteprogramm) redigeerida (ehkki need importimise käigus sisse loetakse). Seda hoiatab 
alljärgneva kujuga dialoog: 
 

 
 
Sul on võimalik importimist jätkata või katkestada. Autodesk on loonud spetsiaalsed 
tõlkeprogrammid erinevate toodete ühildamiseks (neid nimetatakse Object Enabler 
tõlkeprogrammid). Seetõttu tasub need endale allalaadida Autodesk veebilehelt, et edaspidi 
selliseid ebakooskõlasid vältida. Kui dialoogis vastata Yes või kui ühildumatuid objekte sisse 
imporditavas dialoogis ei leitud, kuvatakse juba AutoCAD DWG/DXF Import Options 
dialoog. 
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Geometry 
 
See paan sisaldab kolme gruppi parameetreid, sissetoodava geomeetria mõõtkava 
muudetavust, pinna normaalide (normals) ja sujuvuse määramine ning soovitavate 
imporditavate objektigruppide valik. 
 
Scale grupp 
 

 
 
Süsteemi ühik ja kuvatavad ühikud 
 
3ds Max talletab ühte süsteemi ühikut. See kirjeldab, mitu mudeli ühikut vastab ühele reaalse 
maailma ühikule. Vaikimisi on mudeli ühik = üks toll. Tegemist on Ameerikas kasutusel 
oleva põhiühikuga, mistõttu meil oleks see mõistlik vahetada, kas üks millimeeter või üks 
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meeter. Lisaks sellele haldab 3ds Max oma tarkvaras parameetrit, mida nimetatakse display 
unit. Display unit määrab, kuidas suurusi esitatakse kasutajale. Seetõttu võibki 3ds Max 
mudelit defineerida ühe ühikuga, kuid kuvada teise väärtusega. 3ds Max saab hakkama kõigi 
vajalike teisendustega. 
 
Kui sa impordid mudelit, peab 3ds Max teadma sissetuleva faili ühikuid, et oleks võimalik 
teha skaala muutus. Üldjuhul tehakse seda automaatselt, kuid sa võid uue mõõtkava määrata 
parameetrite grupis Scale. 
 
Model Size – See on sissetuleva mudeli suurus. See esitatakse 3ds Max hetkel aktiivses 
ühikusüsteemis. Mudeli suurus sisaldab ka uut skaalat, juhul kui see valida. 
 
Rescale check box – Põhjustab imporditava faili skaala muudatuse sõltuvalt 3ds Max 
süsteemi ühikust. 
 
Incoming File Units nimekiri – Näitab sissetuleva DWG faili ühikusüsteemi, juhul kui sellest 
aru saadi. Selle võib ümber seadistada.  
 
Geometry Options grupp 
 

 
 
Combine Objects by Layer –Ühel ja samal kihil olevate objektide põhjal luuakse üks objekt. 
Näiteks, kui on üks ringjoon, joon ja polüjoon ühel ja samal kihil DWG failis, siis „linnuke” 
siin loob nende põhjal ühe 2D kujundi vastava kihiinfoga 3ds Max´is. 
 
Use Extrude Modifier to Represent Thickness – Kui on valitud, siis objektid, millel on 
thickness väärtus, saavad 3ds Max keskkonnas extrude parameetri, mis väljendab konkreetse 
objekti paksust/kõrgust. Seejärel saad läbi selle parameetri muuta segmentide kõrgusi, 
„capping” sätteid ja objekti enda kõrgust eraldiseisvana. 
 
Kui siin „linnuke” ära jätta, siis objektid, millel on thickness väärtus ning suletud ringiga, 
konverteeritakse automaatselt pinnaks (mesh). 
 
Create one scene object for each ADT object – Architectural Desktop (ADT) objektid on 
kokku lingitud kui üks tervik, mitte aga jaotatud eraldiseisvateks osadeks või 
komponentideks. See aga tähendab, kui sa lingid või impordid ADT ukse objekti, siis 
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kuvatakse see ukse objekt ühe, mitte aga kolme objektina. Kui see säte aktiveerida, muutub 
link tööfaili vahel kiiremaks ja samuti stseeni suurus on väiksem. Siiski on aga mõned 
olulised nüansid, mis sellega kaasnevad. 
 
- Materjalide sätteid ADT-s ei loeta linkimise/importimise käigus sisse. 
- Kui sa soovid lisada nendele objektidele materjale, pead kasutama Multi/Sub-Object 

materjali tüüpi. 
- Sõltuvalt Texture Mapping sättest (valikust), loetakse UVW (materjali-) koordinaadid 

õigesti sisse. 
 
Weld – Kui on valitud, siis kattuvad punktid (vertices) imporditavas geomeetrias liidetakse. 
Weld threshold väärtus esitab maksimaalse vahe kahe punkti vahel, mis veel liidetakse. 
Mõned pinna geomeetriad ei pruugi siduda külgnevaid pindu. Kui nüüd kasutada weld sätet, 
siis sellisel juhul töödeldav pind ühtlustatakse ning seetõttu on sellega oluliselt lihtsam tööd 
teha. 
 
Auto-smooth – Kui on valitud, siis külgnevate pindade juures rakendatakse sujuvamat 
ühendamist, seda sõltuvalt pindade vahelisest nurgast, mille korral veel seda rakendatakse – 
määratakse sättega Smooth Angle. Kasuta seda sätet (Auto-smooth) siis kui soovid, et pindade 
vahelised servad oleksid renderdamisel esitatud sujuvamalt. 
 
Märkus: Sujuvust (smoothing) saab rakendada ja kontrollida ka hiljem, mis tahes ajahetkel 
3ds Max keskkonnas. 
 
Smooth-angle – Maksimaalne nurk külgnevate pindade normaalide vahel, mille ühendus 
muudetakse sujuvamaks, kui säte Auto-Smooth on valitud. 
 
Unify normals – Kui on valitud, siis kõik pinna normaalid pööratakse väljapoole olevateks 
pinna keskpunktist. Kui DWG failis olev ruumobjekt (solid) on ACIS tüüpi, siis need 
normaalid on juba nii paigutatud, seega jäta „linnuke” panemata. Tegelikult tasub meelde 
jätta, et kui sa ei näe probleeme pinnanormaalide osas (peale importi), ei ole vaja seda sätet ka 
kunagi kasutada. 
 
Cap closed objects – Impordi käigus, see säte lisab suletud joonobjektidele nullilise kõrguse, 
nagu näiteks ringjooned, polüjooned. Kasuta seda sätet, kui soovid, et imporditud 
joonobjektid konverteeritakse 3D objektideks. Kui sa plaanid aga neid kõverjooni kasutada 
nende 2D kujundi tähenduses, näiteks kaamera rajana, jäta „linnuke” siin panemata. 
 
Texture mapping – See säte vähendab mudeli laadimise aega, kui sisseloetavatel objektidel 
on olemas UVW koordinaatide seadistused tekstuursete materjalide tarvis. Märkus: Seadistus 
kehtib vaid sellistele geomeetriatele, mida hoitakse pinnaobjektidena (mesh object). Splainid 
jt kahemõõtmelised objektid, mis on märgistatud kui renderdatavad, omavad erisätteid UVW 
koordinaatide genereerimiseks paanil Spline Rendering. Sul on võimalik valida kahe sätte 
vahel: 

- Generate Coordinates On Demand – kui kasutada seda valikut, siis File Link Manager ei 
loo automaatselt tekstuuri koordinaate pinnaobjektidele, mida sisse tuuakse. Aktiivses 
seisundis lingitud objektid loovad enese jaoks UVW koordinaadid vaid vajadusel, seega kui 
sa lisad objektile materjali, ja see materjal vajab tekstuuri koordinaate, siis seotakse selle 
objektiga vaikimisi ka UV koordinaadid. Kui materjal või tekstuur on üles seatud selliselt, 



Autodesk 3ds Max | Baaskursus | Raido Puust | 2021 78/383 
 

et seda kuvatakse ka vaateaknas, siis luuakse koordinaadid koheselt materjali lisamisega, 
kui ei, siis alles stseeni renderdamisel. Ehkki see seade võimaldab kiiremat mudeli sisse 
lugemist, ei looda automaatselt UVW koordinaate. Märkus: Objektid, mis on loodud 
Architectural Desktop tarkvaras, läbivad tekstuuri koordinaatide genereerimise protseduuri, 
kui seod joonise 3ds Max tarkvaraga. Kui sinu poolne säte on ”on demand”, siis loodud 
koordinaadid ei pruugi kokku langeda originaaljoonisel leiduvatega. Ehkki kujutise suurus 
on sama, võivad selle kõrvalekalded muutuda. 

- Generate Coordinates For All Objects – See säte loob joonise linkimisel automaatselt 
kõikidele objektidele UVW koordinaadid. Kuna nt File Link Manager peab looma igale 
objektile UVW koordinaadid, siis sisselugemise aeg võib koordinaatide loomise tõttu 
kasvada. 

Curve steps – Imporditavad kõverjooned konverteeritakse Editable Splines objektideks. 
Siinjuures väärtus Curve Steps määrab Editable Spline parameetri Steps sektsioonis 
Interpolation. Kasuta siin suuremat numbrit, kui soovid saada täpsemini redigeeritavat 
kõverjoont. 
 
Märkus: Ka hiljem võid seda sätet muuta, ehk siis juba 3ds Max keskkonnas. 
 
Surface deviation for 3D Solids – See parameeter mõõdab maksimaalset viga DWG failis 
oleva tegeliku pinna ja 3ds Max lähendatud pinna vahel. Väärtus näitab, kui hästi suudetakse 
mudeli vastavust esitada läbi lähendatud pindade arvu. Väärtus, mida siin kasutada sõltub sinu 
stseeni tegelikust suurusest ja kui lähedale on paigutatud kaamera objekti geomeetriale. 
 
Include grupp 
 

 
 
External references – Kui valida, siis arvestatakse DWG failis olevate välisfailidega ja 
liidetakse importimisel. Sa kasutad seda sätet, kui sinu DWG fail sisaldab Xref geomeetriat, 
mida soovid saada ka oma stseenile. 
 
Hatches – Kui valida, siis Hatch plokid kaasatakse importimise. Need konverteeritakse 
objektideks Editable Splines. 
 
Points – Failis sisalduvad punktid konverteeritakse spetsiaalobjektideks - point helper 
objektideks. 
 
Lights – AutoCAD´is lisatud valgusallikad imporditakse samuti, kuid kuna need kasutavad 
teisetüübilist valgusmudeli väärtusi, siis nende intensiivsuse väärtust (intensity) 
ignoreeritakse. Valgusallika tüübid teisendatakse järgnevalt: Distant (AutoCAD) > Direct 
(3ds Max) ja Point (AutoCAD) > Omni (3ds Max). 
 
Views (cameras) – AutoCAD´is olevad vaated Named Views teisendatakse 3ds Max stseenis 
automaatselt kaamerateks (Cameras). Kui sa oled mõne olulise vaate teinud juba AutoCAD´is 
ja soovid seda kaasa tuua, siis vali kindlasti see säte. 
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UCSs (grids) – User Coordinate Systems (kasutajapõhised koordinaatsüsteemid), mis on 
tehtud AutoCAD keskkonnas imporditakse 3ds Max keskkonda kui Grid objektid. Märgi see 
säte „linnukesega” kui soovid hiljem antud koordinaadistikke kasutada, näiteks uue 
geomeetria loomisel. 
 
Layers 
 
Paan Layers võimaldab määrata kihid, mida soovid impordi käigus sisse tuua. 
 

 
 
Skip all frozen layers – See säte toob automaatselt sisse kõik kihid, välja arvatud need, mis 
AutoCAD failis on seatud kui frozen. 
 
Select from list – Kasutades seda sätet, saad määrata üksikud kihid eraldi. Sa võid, kas 
olemasoleva kihi valida, taasvalida või sulgeda. 
 
All – See nupp valib importimiseks kõik kihid. 
 
None – See nupp tühistab kõik kihtide valikud. 
 
Invert – See nupp vahetab ära valitud ja tühistatud kihid, ehk teisisõnu kihid, mis olid 
aktiivsed – neist saavad mitte-aktiivsed ja vastupidi. 
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Märkus: Nupud All, None, Invert on aktiivsed vaid siis, kui on valitud eelnevalt säte Select 
from list. 
 
Spline Rendering 
 
See paan määrab, kuidas rendertatakse imporditavad splainid 3ds Max keskkonnas. Need 
parameetrid on analoogsed, mis 3ds Max keskkonnas loodava kujundi spline tegemisel. Sa 
saad seetõttu neid sätteid hiljem muuta, kasutades 3ds Max paani Modify. 
 

 
 
Enable in Renderer –  Kui see on aktiivne, siis kujund renderdatakse kui 3D pind kasutades 
selleks Radial või Rectangular parameetreid, mis on seadistatud Renderer all. Eelmistes 
versioonides täitis seda ülesannet säte Renderable. 
 
Enable in Viewport – Kui see on aktiivne, siis kujund renderdatakse kui 3D pind kasutades 
selleks Radial või Rectangular parameetreid, mis on seadistatud Renderer all. Eelmistes 
versioonides täitis seda ülesannet säte Display Render Mesh. 
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Use Viewport settings – Võimaldab üles seada erinevaid renderduse parameetreid, ja kuvab 
pinna vastavalt Viewport sätetele. Võimalik aktiveerida vaid siis, kui Enable in Viewport on 
valitud. 
 
Generate Mapping Coords – Aktiveeri see säte, kui soovid üles seada materjalide 
koordinaate. Vaikimisi on see säte välja lülitatud.  
 
3ds Max genereerib need koordinaadid U ja V dimensiooniga. U koordinaati pööratakse üks 
kord ümber splaini; ning V koordinaat seotakse pikkusega. Materjali korduvust 
korrigeeritakse materjali parameetriga Tiling.  
 
Real-World Map Size – Määrab tekstuuri põhiste materjalide skaleerimise meetodi, mis 
lisatakse objektile. Neid skaala väärtusi kontrollitakse omakorda sättega Use Real-World 
Scale, mille leiab materjali sektsioonist Coordinates. Vaikimisi on see säte aktiivne. 
 
Auto Smooth – Kui see on aktiivne, siis muudetakse splaini kuju sujuvamaks vastavalt sättele 
Threshold. Auto Smooth pehmendab kujundit vastavalt splaini segmentide vahelisele nurgale. 
Mistahes kaks kõrvuti asetsevat segmenti liidetakse, kui nende vaheline nurk on väiksem kui 
vastav künnis (threshold). 
 
Threshold – Määrab maksimaalse nurga kraadides. . Mistahes kaks kõrvuti asetsevat 
segmenti liidetakse, kui nende vaheline nurk on väiksem kui vastav künnis (threshold). 

Viewport – Aktiveeri see säte, et saaksid määrata Radial või Rectangular parameetreid oma 
kujundile, millega arvestatakse vaateaknas kuvamistel, kui Enable in Viewport on 
aktiveeritud. 

Renderer – Aktiveeri see säte, et saaksid määrata Radial või Rectangular parameetreid oma 
kujundile, millega arvestatakse vaateaknas kuvamistel või renderdamistel, kui Enable in 
Viewport on aktiveeritud. 

Radial – Kuvab 3D pinna silindrilise objektina. 

Thickness – Määrab splaini pinna diameetri vaateaknas või renderduses. Vaikimisi väärtus = 
1.0. Võimalik vahemik: 0.0 – 100 000 000.0 

Sides – Määrab splaini pinna tahkude arvu vaateaknas või renderdajas. Näiteks väärtus 4 
esitab ristküliku kujulise ristlõike. 

Angle – Võimaldab muuta ristlõike asendit vaateaknas või renderdajas. Näiteks, kui splaini 
pind omab ristküliku kujulist ristlõiget, saad seda sätet kasutades pöörata tahu nii, et see oleks 
näiteks paralleelne maapinnaga (või mõne muu objektiga). 
 
Rectangular – Kuvab splaini pinna kuju ristkülikuna. 
 
Length – Määrab ristlõike suuruse piki lokaalset y-telge. 
 
Width – Määrab ristlõike suuruse piki lokaalset x-telge. 
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Angle – Võimaldab muuta ristlõike asendit vaateaknas või renderdajas. Näiteks, kui splaini 
pind omab ristküliku kujulist ristlõiget, saad seda sätet kasutades pöörata tahu nii, et see oleks 
näiteks paralleelne maapinnaga (või mõne muu objektiga). 
 
Aspect – Määrab ristküliku kujulise ristlõike külgede suhte. Lisasäte Lock võimaldab sul 
suhte lukustada. Kui Lock säte aktiveerida, siis seotakse Width säte Lenght sättega, mis 
põhjustab ühesuguse suuruse nii laiuses kui pikkuses. 
 
 
DWG > 3ds Max Import tabel 
 
Alljärgnev tabel kirjeldab, kuidas igat AutoCAD objekti tõlgitakse 3ds Max 2008 tarvis: 
 
Objekti nimi 
 
AutoCAD objekt või säte Imporditud 3ds Max objekt 
Point Point helper 
Line Spline shape 
Arc Arc shape 
Circle Circle shape 
Ellipse Ellipse shape 
Solid Closed spline shape 
Trace Closed spline shape 
2D Polyline Spline shape 
3D Polyline Spline shape 
Polyline Donut Donut shape 
Spline Spline shape 
MLine Spline shape 
Text (kasutades TTF või PFB) Text shape 
3D Face Mesh object 
Polyline Mesh Mesh object 
Polyface Mesh Mesh object 
ACIS Object Mesh object 
Region Spline Shape 
Blocks Objects või group by option 
UCS Definition Grid helper 
DView (perspective) Target camera 
Point Light Omni light 
Spotlight Target spot 
Distance Light Directional light 
Thickness Property Extrude modifier 
Polyline Width Spline outline 
Color Object color by option 
 
Järgnev nimekiri kirjeldab, kuidas mitmeid imporditavaid objekte nimetatakse 3ds Max 
keskkonnas. Mõne juhul, liidab 3ds Max oma nimele ka AutoCAD objekti nime. Juhul, kui 
see nii tehakse, siis allpool on see esitatud kui <DWG name>. 
 
1. Distant Light: Direct:<DWG name> 



Autodesk 3ds Max | Baaskursus | Raido Puust | 2021 83/383 
 

2. Point Light: Omni:<DWG name> 
3. Wall Objects: Wall <standard> Unnamed 
4. Door: Door <standard> Door Panel 
5. View: Camera:<DWG view name> 
 
Näide: DWG faili importimine 
 
Selles näites, impordid sa joonise faili, mis on loodud Architectural Desktop tarkvaras. 
 
1. Menüüst: File > Import. 
2. Dialoogis Select File to Import vali Files of type: nimekirjast vali DWG. 
 

 
 
3. Topelt klikk failil desert_house.dwg (peatükk 2 failide hulgas). 
 

 
 
4. Kuvatakse dialoog AutoCAD DWG/DXF Import Options. 
5. Väärtused alagrupis Scale vastavad sellele, mis olid üles seatud AutoCAD failis. 

Importimise ajal selgitati välja, et sissetoodav geomeetria on tollides. 
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6. Võta ära linnuke Rescale. Süsteemi vaikimisi ühik 3ds Max tarkvaras on inches (tollid), 

juhul kui sa seda vahepeal ära pole muutnud. Seetõttu pole vaja skaala teisendamist 
kasutada. 

 

 
 
7. Grupis Include vali järgmised objektid: Lights, Views ja UCSs. Võta ära linnuke External 

references eest. 
 

 
 
8. Ava paan Layers. 
9. Vali Select from list. Nüüd saad valida kihid, mida soovid importida. Rohkem kui 60 

erinevat kihti on hetkel avatud ning need kõik loetakse ka importimise käigus sisse. 
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10. Kliki OK faili impordi alustamiseks. 
11. Parem klikk vaateaknal Perspective (muudad selle aktiivseks). 
12. Vajuta klahvi C, mis aktiveerib vaate kaamerast. 
13. Vajuta klahvi D, mis peidab home grid võrgustiku. 
 

 
 
Märkus: Kaamera nimi on saadud ADT enda vaate nimest Front Left vastavast DWG failist. 
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14. Endiselt kaamera vaateaknas, vali Light. 
15. Command panels paanidelt vali Modify. Paned tähele, et valgusallika nimi on 

Direct:LIGHT01. See valgusallika nimi saadi DWG failis olevast valgusallika nimest – 
Light01. 

 

 
 

16.  Peanupupaanil leia tühi koht, nii et hiire ikoon muutuks käelabakujuliseks. Tee 
parem klikk ning ava nupuriba Layers. (sõltuvalt sinu seadetest, võib see sul ka juba 
avatud olla). Seejärel kliki nupul Layer Manager. 

 

 
 
Hetkel on näha kaheksa kihti, tunduvalt vähem, kui seda oli imporditavas nimekirjas. Iga kiht, 
kus polnud geomeetriat, ignoreeriti. 
17. Sulge dialoog Layer. 
 

VIZ Render´i DRF failid 
 
VIZ Render on visualiseerimise töövahend, mis on spetsiaalselt disainitud töötamaks koos 
Architectural Desktop´iga (ADT). VIZ Render võimaldab linkida faili ADT mudeliga. Seejärel 
on võimalik lisada materjalide koordinaadid, arhitektuursed materjalid olemasolevatele ADT 
objektidele, lisada valgusteid, kaameraid ja seejärel luua visualiseeringuid või animatsioone. 
VIZ Render toetab peegeldusalgoritmi (Radiosity), kuid peamine erinevus 3ds Max tarkvarast 
on, et ei sisalda mitte mingeid modelleerimise töövahendeid. Kõik mudelid peavad olema 
loodud ADT keskkonnas. VIZ Render´i tööfailidel on oma laiend, lühidalt DRF (Discreet 
Render Format). DRF faile saab otse avada ka 3ds Max keskkonnas. Kogu info, mis 
puudutab ADT geomeetriat, materjalide koordinaate, valgusteid ja kaameraid, jäävad alles ka 
3ds Max keskkonda importimisel. Samuti kantakse üle peegeldusalgoritmi sätted, mis loodi 
VIZ Render keskkonnas ning talletati eraldi failina. 
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Juhul kui VIZ fail sisaldab linki AutoCADi DWG faili, siis vastav geomeetria imporditakse, 
kuid link katkestatakse. Lingitud geomeetria esitatakse kui VIZBlock objekti tüübina. Kui sa 
muudad originaal AutoCAD DWG faili, siis pead sa ka uuesti importima vastava mudeli 3ds 
Max keskkonda, muudatuste kajastamiseks. Nii nagu ka 3ds Max teiste versioonidega, failid, 
mis on loodud 3ds Max 2008 keskkonnas, pole avatavad Autodesk VIZ keskkonnas. 
 
Näide: DRF faili avamine 
 
Selles näites avad sa VIZ Render´i DRF faili. See on sama mudel, millega tutvusid juba 
eelmises näites. 
 
1. Menüüst vali File > Open. 
2. Dialoogis Open File vali hüpikmenüüst Files of type > VIZ Render (*.drf). 
 

 
 
3. Vali fail desert_house.drf näitefailide kataloogist. 
 

 
 
Dialoog File Load: Units Mismatch kuvatakse. Avatav fail omab süsteemiühikut 1 unit = 1 
meter (meeter), samas kui 3ds Max 2008 keskkond omab skaalat 1 unit = 1 inch (toll). 
 
4. Veendu, et valid Rescale the File Objects to the System Unit Scale ja vali OK. 
5. Vaateakna navigeerimise töövahenditest vali Zoom Extents All. 
6. Kasuta suurendamiseks tavatöövahendeid, nii et paistaks allolev stseen. 
7. Peale faili laadimist, kuvatakse mudel analoogselt MAX failile. 
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8. Vajuta klahvi H, mis avab dialoogi Select Objects. 
9. Dialoogis Select Objects märgi linnukesega Display Subtree. 
 

 
 
10. Kasuta nimevälja kõrval olevat rullikut, järgimaks objektide nimesid. 
 

 
 
11. Nimed näitavad Architectural Desktop objektitüüpe. Liidetud objektide osas on 

alamobjektid omistatud peaobjektile. Näiteks ukse objekti – AecDbDoor.01 alamobjektid 
on Frame, Glass, Panel, Stop (need on näha ka viimasel pildil), mis kuuluvad siis 
vastavale peaobjektile. 

12. Sulge dialoog Select Objects. 
13. Vajuta klahvi M avamaks Material Editor akent. 
14. Vali kasutamata materjali kast (slot). 
15.  Aknas Material Editor > (alumiselt nupupaanilt), vali Get Material. 
16. Avanevast aknas Material / Map Browser > Browse From grupist, vali Scene. 
17. Topelt klikk real Glass. 
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18. Klaasi materjal on Architectural tüüpi, mis pärineb VIZ Render keskkonnast, mida toetab 

ka 3ds Max 2008. Architectural Material tüüpi vaadatakse lähemalt järgmises 
sektsioonis. 
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External References (Xrefs) 
 
Lisaks DWG failide importimisele ja DRF failide avamisele võib mõnel juhul oluliseks 
osutuda töötamine välisfailide piires (External References). See võimaldab töötada mitme 
erineva 3ds Max stseeniga korraga. Muudatused, mis on tehtud välisfailidesse kajastuvad kui 
sa avad vastava peafaili, kuhu need said liidetud. Välisfailide peamised eelised tulevad esile 
siis, kui mitu inimest korraga töötavad stseeni eriosadega. 
 
On kahte erinevat tüüpi Xref-e: Object Xrefs ja Scene Xrefs. Object Xrefs võimaldab teostada 
muudatusi lingitud geomeetria osas, samas kui Scene Xrefs seda teha ei luba. Vaatame 
lähemalt tüüpi Scene Xrefs. 
 
Välisfailidele pääsed sa ligi menüüst File. 
 

 
 



Autodesk 3ds Max | Baaskursus | Raido Puust | 2021 91/383 
 

Avanev dialoog Xref Scenes sisaldab mitmeid valikuid, mida allpool kirjeldame. 
 

 
 
Add – Lisab uue lingitava faili. Avanev dialoog on sarnane, mis tavalise 3ds Max faili 
avamiselgi. 
 
Xref File sektsioon: 
 
Enabled – kättesaadav sektsioonis Xref File grupp. Aktiveerib valitud faili Xref seisuse. 
Vaikimisi on see valitud. 
 
Merge – Sisestab Xref geomeetria olemasolevale stseenile sarnaselt importimisele. Vastav 
link faili vahel lõhutakse, ning seetõttu ei kajastu ka muudatused olemasolevas stseenis, mis 
originaalfailis hiljem läbi viiakse. 
 
Update File grupp – reguleerib lähtegeomeetrias tehtavate muudatuste kajastamist. 
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Automatic – 3ds Max uuendab automaatselt, kui lähtefaili on muudetud. Enamustel kordadel 
pole vaja seda sätet aktiveerida, vaid uuenda siis kui selleks on vajadus. 
 
Update Now – Põhjustab uuendamise. 
 
Display Options sektsioon: 
 
Visible – Määrab Xref  geomeetria kuvamise seisuse stseenis. 
 
Box – Esitab kogu geomeetria ulatuse ühe risttahukana. Nii sätted Box kui Visible parandavad 
üldjuhul aktiivse vaateakna esitusvõimet. 
 
Ignore grupp – Võimaldab valida objekti kategooriad, mida lähtefailist ei loeta. Näiteks võib 
lähtefail sisaldada valgusallikaid, mis aitas geomeetriale luua sobivaid materjale, kuid 
aktiivses stseenis kasutad sa teisi valgusallikaid. Valides Ligths põhjustab nende 
mittelugemise algfailist. 
 
Parent grupp – Võimaldab Xref stseeni omistada mõnele objektile olemasolevas stseenis. 
See on ainus võimalus Xref geomeetria ümberpaigutamiseks juhul, kui seda mitte teha 
lähtefailis endas. 
 
Näide: Xref failide kasutamine 
 
1. Menüüst vali File > Open ning ava fail Dining Set.max. 
2. Menüüst vali File > Xref Scene. 
3. Dialoogis Xref Scenes vali Add. 
4. Dialoogis Open Dialog, topelt-klikk failil Table.max. 
5. Sulge dialoog Xref Scenes. 
 

 
 
Stseenis kuvatakse nüüd ka laud, kuid paraku paigutub see põranda suhtes liiga madalal ning 
lauajalad läbivad põrandat. 
 
6. Vajuta klahvi H, avaneb dialoog Select Objects. 
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7. Nimekirjast on näha, et vaid tooliobjektid ja vaibaobjekt kuvatakse. Lauaobjekti pole 

näha. 
 

Kui sa kasutad valikut Scene Xrefs, siis lisatavaid objekte stseenis ei kuvata dialoogis 
Select Objects ning seetõttu pole neid võimalik ka valida. Teisisõnu sa ei saa nende Xref-
objektidega vahetult toimetada/redigeerida. Xref faili sisu kuvatakse lihtsalt stseenis. 

 
8. Sulge dialoog Select Objects. 

9.  Käsupaanidelt, vali Create > Helpers. 
10. Sektsioonis Object type vali Point ja kliki vaateaknas Top mistahes punktis vastava 

objekti loomiseks. 
11. Sektsioonis Name and Color nimeta vastav objekt (Point helper) ümber Table. 
12. Peanupuribalt vali töövahend Select and Move. 
13. Tööakna alaosas Status bar > Transform Type-in aseta vastav objekt stseeni nullpunkti. 
 

 
 
14. Menüüst vali File > Xref Scene avamaks dialoogi Xref Scenes. 
15. Dialoogis Xref Scenes, vali Table.max. 
16. Sektsioonis Parent vali Bind. 
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17. Vajuta H, avaneb dialoog Pick Object. 
18. Vali eelnevalt ümbernimetatud objekt Table ning seejärel vali Pick. 
19. Vastav objekt kuvatakse kui Parent dialoogis Xref Scenes. 
20. Sulge dialoog Xref Scenes. 
21. Veendu, et endiselt oleks valitud objekt Table. 
22. Parem klikk nupul Select and Move (peanupupaanil) ja trüki sisse Z = 13.7. 
 

 
 

Lauaobjekt paigutub nüüdsest korrektselt. 
 
Kui kasutada dialoogi Scene Xrefs, pead sa stseeni objekti defineerima kui peaobjekti 
(Parent), selleks et saaksid välisfailidest tulevaid objekte ümber paigutada. Ehkki tegu on 
mitme sammuga, on eelised märkimisväärsed. Näiteks: 
 
- Xref  stseeni objektid ei kajastu dialoogis Select Objects, mis võimaldab operatiivsemalt 

töötada peafailiga. 
- Sa ei saa kogemata muuta lähtegeomeetriat. 
- Xref geomeetria uuendatakse kui muudatusi tehakse lähtefailis. 
 

Eksport AutoCAD´i 
 
Sul on võimlaus 3ds Max stseene eksportida AutoCAD keskkonda. Sul on võimalus seda teha 
kas siis AutoCAD 2000 või 2004 formaadis. 
 

 
 
Enamus 3ds Max geomeetriast konverteeritakse AutoCAD´i korral kui polyface mesh object 
objekti tüübiks. 
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Dialoog Export to AutoCAD 
 
Ekspordi dialoog võimaldab mitmeid sätteid. 
 

 
 
Export Version – Saad valida ekspordi formaadiks kas AutoCAD 200 või  2004. Vali 
sõltuvalt sinu poolt kasutatavale AutoCAD versioonile. 
 
Entire Scene või Selected Objects – Kui vahetult enne eksport dialoogi akna avamist pole 
ühtegi objekti valitud, siis on ainsa valikuna Entire Scene. Siiski, kui mõni objekt on valitud, 
on sul võimalus eksportida ka vaid valitud objekti. Samuti võid valida korraga rohkem 
objekte. 
 
Convert Instances to Blocks – Juhul kui 3ds Max stseenis on üksteisest sõltuvaid objekte 
(instances), siis see säte koondab kõik sellised objektid üheks plokiks AutoCAD keskkonnas. 
Valides selle sätte võid oluliselt kokku hoida failisuuruses AutoCAD keskkonnas. 
 
Skip Hidden Objects – Kui sa valid selle sätte, siis ei ekspordita 3ds Max keskkonnas 
olevaid peidetud objekte. 
 
Ignore Extrude Capping – Kui joontele on antud kolmas mõõde, siis on sul võimalus välja 
jätta vastava objekti alumine ja pealmine pind. Seega kui vastav säte on valitud, siis 
eksporditakse DWG faili vaid külgmised pinnad. 
 
Näide: MAX faili eksportimine AutoCAD´i 
 
1. Menüüst File > Open ja vali fail 3ds Max objects.max. See fail sisaldab mitmeid 3ds Max 

objektitüüpe. 
2. Menüüst vali File > Export. 
3. Nimekirjast Save as Type vali AutoCAD (*.DWG). 
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4. Failinimeks võid panna näiteks MaxObjects ja kliki Save. 
5. Dialoogis Export to AutoCAD vali failinimekirjast AutoCAD 2000 DWG. 
 

 
 

Märkus: Sa võid valida siin versiooni, mis kattub sinu AutoCAD´i tootega. Valides aga 
AutoCAD 2000 annab lisavõimalusi, sest seda vormingut suudavad lugeda kõik AutoCAD 
versioonid (alates 2000). 

 
6. Kuna ühtegi objekti enne eksport dialoogiakna avamist ei saanud valida, on ainsa 

valikuvõimalusena Entire Scene ekspordi tüübiks.  
7. Ära vali ühtegi sätet sektsioonis Geometry Options. 
8. Kliki OK. 
 

 
 
Fail salvestatakse ja selle võib nüüd avada tarkvaraga AutoCAD. Kui sul on olemas ka 
AutoCAD, siis proovi seda faili avada ning vaata põgusalt omaduste aknasse erinevate 
objektide puhul. Enamus on neist Polyface Mesh tüüpi. 
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Architectural Material 
 
Architectural Material on mõeldud loomutruude valgusanalüüside läbiviimiseks. See annab 
rohkem võimalusi muuta materjalide juures füüsikalisi parameetreid, kui seda saab teha 
Standard Material tüübi juures. 
 
Architectural Material materjali on soovitav kasutada koos fotomeetrilise valgustite 
(Photometric lights) ja peegeldusalgoritmiga (Radiosity). See materjalitüüp on ennekõike 
loodud täpse geomeetria esitamiseks. Ehkki seda materjali tüüpi tavaliselt ei kasutata standard 
valgustitega (Standard Lights), annab see lihtsa ning kõrgetasemelise materjali 
modifitseerimise sätted. 
Architectural Material on ainus materjali tüüp, mis saadaval VIZ Render tarkvaras. Selle 
olemasolu ka 3ds Max tarkvaras tähendab, et toimib täielik ühilduvus, kui sa impordid mõne 
VIZ Render´i DRF faili 3ds Max keskkonda. Peale selle võid sa imporditud materjali edasi 
redigeerida juba 3ds Max keskkonnas, justkui vaheetappi polekski olnud (seda oleksid saanud 
alustada ka koheselt 3ds Max keskkonnas). 
 
Ligipääs materjalidele 
 
Architectural Material  materjali tüübile pääseb ligi läbi nupu Material type  ja seda dialoogis 
Material Editor. 
 

 
 
Arhitektuurse materjali kasutusliides koosneb viiest alamsektsioonist. 
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Templates – Esitab eelseadistatud materjalide tüübid mitmete arhitektuursete materjalide 
tarvis. 
 

 
 
Vali vastavalt oma nõudmistele nimekirjast sobiv materjal. Vastavad sätted on seejärel sinu 
Architectural Material tüübi juures automaatselt paigas. 
 
Physical Qualities – Määrab materjali peamised karakteristikud. 
 

 
 
Mitmed sätted on tuttavad ka Standard Material tüübile, nagu näiteks Diffuce Color ja Map, 
Shineness ja Transparancy. 
 
Diffuce Color – materjali poolt levitatav värvus. Kui me kirjeldame objekte nende värvide 
järgi, siis me üldjuhul mõtlemegi just sellest värvist. Värv, mis heades valgustustingimustes 
objekti iseloomustab. 
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Diffuce Map – kirjeldab materjali struktuuri, milleks võib olla ka tavaline Bitmap tüüpi fail. 
 
Shininess – kirjeldab materjali sära, hiilgust. 
 
Transparency – määrab, kui läbipaistev materjal on. 
 
Translucency – materjali võimekus läbi laskmaks valgust. Antud omadusega materjal nii 
peegeldab kui murrab valgust. 
 
Luminance – sarnane omadusele Self-Illumination (objekti enese kiirgusvõime), ehkki siin 
kasutatakse spetsiaalseid füüsikalisi suuruseid. 
 

 Light (nupp) – võimaldab valida mõne stseeni valgusallika, et läbi selle defineerida 
materjali heledust. 
 
Special Effects – erinevate materjalide efektide esitamiseks, nagu näiteks konkreetsemate 
struktuuride (bump) esitamiseks või läbipaistvuse defineerimiseks. 
 

 
 
Bump – annab võimaluse luua tekstuurset pinda, ilma et peaks tõstma selle geomeetrilist 
resolutsiooni/täpsust. 
 
Displacement – sarnane tüübile Bump, kuid need kehtivad vaid mesh objektile. Kasuta neid 
säästlikult, kuna need tõstavad stseenis olevate pindade arvu, mistõttu renderdusajad 
pikenevad ning vaateaknas eelvaate loomine võib võtta oluliselt rohkem aega. 
 
Intensity – spetsiaalne kujutise tüüp, mis võimaldab määrata materjali heledust (brightness). 
Võimaldab materjali esitada loomutruumalt.  
 
Cutout – spetsiaalne kujutise tüüp, mis mõjutab materjali läbipaistvust (transparency). See 
seade on sarnane sättele Opacity standard materjali tüübi juures (Standard Material). 
 
Advanced Lighting Override – võimaldab määrata materjali käitumist, kui kasutatakse 
peegeldusalgoritmi (Radiosity). 
 

 
 
Color Bleed Scale – määrab kui suures osas on materjali värv on ülekantav teistele 
objektidele stseenis. 
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Reflectance Scale – piirab valguse energia levikut teistele stseeni objektidele. 
 
Indirect Bump Scale – esitab materjali bump kujutise efekti kohtades, mis on valgustatud 
kaudse valgusallika poolt (indirect light). 
 
Transmittance Scale – määrab valguse energia, mis läbib materjali ennast. 
 
Supersampling – võimaldab defineerida alternatiivse meetodi säbru vähendamiseks 
(antialiasing) objektide ja sellele omistatud materjali juures. Vaikimisi kasutatakse globaalset 
supersampler sätet, kuid seda võib muuta, kui mõni kindel objekt renderdatakse kõrgel 
resolutsioonil. 
 

 
 
Näide: Architectural Material loomine 
 
Selles näites avame korraks materjali lõppstseeni faili (peatükist 6). See fail sisaldab 
päevavalgusallikat (Daylight system), peegeldused on arvestatud ja enamus materjale loodud, 
välja arvatud põranda objektile. Kasutades Architectural Material materjali tüüpi, loome 
puitpõrandat esitava struktuuri. 
 
1. Menüüst vali File > Open ja vali fail arch_material.max. 
2. Vajuta M, avaneb dialoog Material Editor. 
3. Vali mõni tühi kast. 
4. Vajuta H ja vali objekt Slab <wood floor> Slab 
5. Anna materjali nimeks Wood Floor. 
6.  Dialoogis Material Editor > alumiselt nupupaanilt vali Assign Material to Selection. 
7. Kliki materjali nime kõrval oleval nupul Material / Map. 
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8. Dialoogis Material / Map Browser tee topeltklikk real Architectural. 
9. Eelseadistatud nimekirjast (Templates) vali Wood Varnished. 
10. Sektsioonis Physical Qualities kliki materjali Diffuce Color värvil. 
11. Dialoogis Color Selector vali R = 151, G = 101, B = 54. 
12. Kliki Diffuce Map kõrval oleval nupul None. 
13. Dialoogis Material / Map Browser tee topeltklikk real Bitmap. 
14. Dialoogis Bitmap Image File vali fail nimega (kataloogis Maps) 

Flooring.Wood.Hardwood.1.jpg. 
15. Dialoogis Material Editor alumiselt nupupaanilt vali Show Map in Viewport. 
16. Veelkord Material Editor alumiselt nupupaanilt vali Go to Parent. 
17. Muuda Diffuce Map olulisus 35%-le. 
 

 
 
18. Menüüribalt vali Quick Render. 
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Layer Tools 
 
Kihtide tehnoloogia 3ds Max keskkonnas on peaaegu sama, mis AutoCAD´is. 
Märkimisväärne erinevus on, et 3ds Max keskkonnas on võimalik kiht kihi haaval kontrollida 
renderduse olemust. Selles sektsioonis õpime tundma kihtidega seotud töövahendeid. Kui 
avada uus 3ds Max fail, siis sisaldab see ühte vaikimisi kihti nimetusega 0. Uued kihid 
võivad aga omada mistahes nime. Siiski vaid üks kiht saab olla korraga aktiivne. Uued 
objektid paigutatakse alati aktiivsele kihile. Mitmeid objekti omadusi saab kontrollida 
individuaalselt või läbi kihi omaduse. Kihi omaduse kasutamise eelis on, et see võimaldab 
manipuleerida mitme objekti omadusi korraga. 
 
Layer Toolbar 
 
Layers töönupuriba on kättesaadav, kui teha parem klikk peanupuriba tühjal kohal ja valida 
avanevast nimekirjast Layers. 
 

 
 

 Layer Manager – Avab kihtide dialoogi, mida kirjeldatakse edaspidi. See ikoon on 
olemas ka peanupupaanil. 
 

 Layer List – Kuvab kihtide nimed ja seaded. 
 

 Create New Layer – Kuvab dialoogi Create New Layer, mis loob ja annab ka uuele 
kihile nime. 
 

 Add Selection to Current Layer – Paigutab valitud objektid aktiivsele kihile. 
 

 Select Objects in Current Layer – Valib aktiivsel kihil paiknevad objektid. 
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 Set Current Layer to Selection Layer – Vahetab aktiivse kihi valitud objekti alusel. 
 
Layer Manager dialoog 
 
Dialoogi Layer Manager kasutatakse kihtide ja objektide vaheliste seoste spetsiifilisemaks 
kontrolliks. 
 

 
 
Layer Manager nupupaan 
 

 Create New Layer – Loob valitud objektide põhjal uue kihi. Sellest uuest kihist saab ka 
aktiivne kiht. 
 

 Delete Empty Layer – See kustutab valitud kihid juhul, kui need ei sisalda objekte. 
 

 Add Selected Objects to Layer – Nihutab valitud objektid selekteeritud kihile. 
 

 Selects Objects in Layer – Valib kõik objektid, mis sisalduvad valitud kihtidel. 
 

 Highlight layers with Selected Objects – Kui stseenis on valitud objektid, siis see nupp 
valib kõik vastavad kihid dialoogis Layer. 
 

 Hide/Unhide All Layers – Vahetab peida/näita sätet kõigi kihtide osas. 
 

 Freeze/Unfreeze All Layers – Vahetab kihtide frozen seisundit (lukustama) kõikide 
kihtide juures. 
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Kihtide sätted (veergude järgi) 
 
Layers – Kuvab kihtide/objektide nimed. Kliki nimel selle valimiseks või 
ümbernimetamiseks.  
 
Check mark – Toob välja aktiivse kihi. 
 
Hide – Peidab kihi, nii et sellel kihil paiknevad objektid peidetakse ka vaateakendes. 
 
Freeze – Vastava kihi objektid pannakse lukku. See väldib nende eksliku valimise või muud 
moodi mõjutamise. 
 
Render – Määrab, kas valitud kihil olevaid objekte renderdatakse või ei. Objekte võib küll 
välja jätta renderdamisest, kuid need kuvatakse endiselt vaateakendes. Renderduse parameeter 
peab olema seatud kui ByLayer, et asi toimiks. 
 
Color – Määrab vastaval kihil olevate objektide värvi wireframe esituses. Asja toimimiseks 
peab objekti säte Display Properties olema kui ByLayer. 
 
Radiosity – Määrab, kas vastava kihi objektid osalevad peegeldusalgoritmis. 
 
Layer Manager parema kliki menüü 
 

 
 
Mõned seaded sellest menüüst on kättesaadavad ka töönupuribalt. 
 
Rename – Võimaldab valitud kihti ümber nimetada. 
 
Cut – Kustutab valitud kihi või objekti. 
 
Collapse All – Sulgeb kihi alla koonduvate objektide nimekirja, nii et vaid kihi nimi on näha. 
 
Expand All – Põhjustab kihtide hierarhia laienemise, näidates kõiki objekte vastava kihi all. 
 
Layer Properties – Avab dialoogi Layer Properties, millest lähemalt järgnevas sektsioonis. 
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Dialoog Layer Properties 
 

 
 
Näide: Töötamine kihtidega 
 
Selles näites vaatame 3ds Max 2008 kihtide töövahendeid. 
 
1. Menüüst vali File > Open ja ava fail house.max. 
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2. Vaateaknas Camera vali kõige lähemal paiknev tool ning suurenda seda. 
 

 
 
3. Parem klikk ja avanevast quad menu menüüst vali Properties. 
 

 
 
Avatakse dialoog Object Properties. 
 
4. Dialoogis Object Properties > sektsioonis General, objekti kiht on esitatud ülemises 

paremas nurgas. 
 

 
 
Valitud tool on kihil 0. 
 
5. Sulge dialoog Object Properties. 
6. Sa võid kuvada valitud objekti kihi ka Layer Manager aknas. 
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7.  Peanupuribalt vali Layer Manager. 

8.  Layer nupurealt vali Highlight Selected Object’s Layers. Nimekirjas valitakse kiht 0. 
9. Sulge dialoog Layer Manager. 
 
Näide: Kihi kustutamine 
 
Kihi saab kustutada vaid siis, kui see ei sisalda objekte. 
 
1. Jätka eelmise ülesandega. 

2.  Peanupuribalt vali Layer Manager. 
3. Dialoogis Layer vali kiht 0. 
4. Layer nupuribal pane tähele, et Delete Highlighted Empty Layer valik on mitte aktiivne. 
 

 
 
5. Otsi üles kiht nimega VIZ-terrain. Selle kihi ees ei ole pluss-märki, mis viitab, et sellel 

kihil ei asu ka ühtegi objekti. 
 

 
 
6. Vali kiht VIZ-terrain. 

7.  Layer nupuribal vali Delete Highlighted Empty Layers. 
 
Näide: Objektide leidmine kihtidelt 
 
Kõik uued objektid, mille sa 3ds Max 2008 keskkonnas lood, paigutatakse aktiivsele kihile. 
Kihi aktiivseks tegemine on väga lihtne, sa valid vastava veeru sobiva kihi kõrval. Juhul kui 
sa soovid aga luua objekti samale kihile, mis olemasolevgi, siis saad kasutada spetsiaalset 
töövahendit. Esmalt otsid kihi valitud objektile. 
 
1. Jätka eelmisest ülesandest. 

2.  Veendu et dialoog Layer Manager on avatud. 
 

Märkus: Linnuke kihi 0  kõrval tähistab, et tegemist on aktiivse kihiga. 
 
3. Vaateaknas Camera, vali vaibaobjekt (rug). 

4.  Layer nupuribalt vali Highlight Selected Objects Layer. 
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5. Vaipkate asub kihil nimetusega Furniture. Tee see kiht aktiivseks. 
 

 
 
Märkus: Dialoogi Layer Manager pealkiri on muutunud, esitades nüüdsest uut aktiivset kihti. 
 
Kihtide peitmine (hide) ja lukustamine (freeze) 
 
Kihi peitmine on kiireim viis lihtsustada stseeni nii, et saad fokuseerida olulisele. 
 
1. Jätka eelmise ülesande juurest. 
2. Veendu, et dialoog Layer Manager oleks avatud. 
3. Vali kiht 0, muutes selle aktiivseks. 
4. Vali Hide kihi 0  kõrval olevast veerust. 
 

 
 
Toas asuv mööbel peidetakse. 
 
5. Vali Hide uuesti, toomaks vastavad objektid vaatesse tagasi. 
6. Vali kihi 0 kõrvalt nüüd  Freeze. 
 

 
 
Ehkki geomeetria on endiselt nähtaval ka vaateaknas (hallika värvusega), ei pääse sa 
lukustatud geomeetriale ligi. 
 
7. Vabasta kiht 0 seisusest freeze. 
 
Näide: Uue kihi loomine 
 
Kihtide loomisele pole arvulist piirangut. Kui sa lood kihte, veendu, et iga neist omab 
unikaalset nime ja et valitud objektid automaatselt kantakse üle uuele kihile. 
 
1. Jätka eelmisest ülesandest. 
2. Menüüst vali Edit > Select None. 
3. Veendu, et dialoog Layer Manager on avatud. 
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4. Layer nupuribalt vali Create New Layer. 
 

 
 
5. Kinnita esitatud vaikimisi kihi nimi, vajutades OK. 
 

 
 

Uus kiht nimetusega Layer01 kuvatakse nimekirjas ning see on ka aktiivne kiht. 
 
6. Vali kiht Layer01 ja nimeta see ümber kui MyLayer. 
 

 
 
7. Vaateaknas Camera, vali rug3 objekt. 

8.  Layer Manager nupuribalt vali Add Selected Objects to Highlighted Layer. 
9. Ava MyLayer nimekiri ning pane tähele, et objekt rug3 on nüüdsest osa sellest kihist. 
 

Lõpetuseks 
 
Selles peatükis õppisid sa importima AutoCAD DWG faile ja avama ka VIZ Render tööfaile 
3ds Max 2008 keskkonnas edasiseks redigeerimiseks. Samuti õppisid sa mida toetab DWG 
faili formaat ja kuidas originaalstseeni tõlgitakse. 
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3. Valgustamine ja stseeni loomine 
 

Peatüki eesmärgid: 
 
Peale peatüki läbimist peaksid sa olema suuteline: 
 

- Mõistmaks peegeldusalgoritmi (radiosity) kasutamise eeliseid tava-renderduse ees. 
- Oskama kasutada fotomeetrilisi valgusteid (photometric lights) ja nende rühmasid 

(assemblies). 
- Aru saama peegeldusalgoritmi põhisätetest. 
- Kasutama peegeldusalgoritmi oma stseenides 
- Mõistma peegeldusalgoritmi võimalusi 
- Kasutama päevavalgussüsteeme (daylight system) 
- Sooritama põhilisi valgustusanalüüse. 
- Aru saama ja kasutama valguskiire analüüsi (light tracer). 
- Kasutama renderdusparameetrite salvestusi (render presets). 
- Looma ja siduma valgusteid omavahel. 

 

Sissejuhatus 
 
See peatükk kirjeldab valgustamise rolli tähtsust, kui soovitakse luua realistlikke renderdusi. 
Valgustamine on olnud alati üks keerukam komponent 3D renderduste juures. Kuna 3ds Max 
kasutab oma renderdustes radiosity algoritmi, võid sa paigutada oma valgusallikad kuhu aga 
soovid ja lased seejärel peegeldusalgoritmil vajalikud arvutused teha. Tulemused põhinevad 
valguse füüsikalistel omadustel, seetõttu võivad ka sinu stseenid välja näha ülirealistlikud, kui 
seda vaid soovid. 
 
3ds Max omab ka laiendatud valgustusmoodulit Light Tracer. Seda kasutatakse enamasti 
välisvalguse simuleerimiseks, ning mõnel juhul on see ka kiirem lahendus kui 
peegeldusalgoritm. 
 

Mis on radiosity (peegeldus)? 
 
Peegeldus on teatud protsess, mille kaudu simuleeritakse valguse levimist keskkonnas. 
Valguse jaotumine ja intensiivsus sõltuvad sellest, kuidas materjalid seda omakorda 
peegeldavad ning valguseenergiat neelavad. 
 
Kui sa mõtled peegeldustele, siis pead keskkonda veidi teistmoodi ette kujutama. Kujuta ette 
oma tuba või tööruumi, milles on toolid, laud ning mõned valgustid, mis on kinnitatud lakke. 
Kõik ruumi komponendid  (tool, seinad, lagi, põrand) on pinnaobjektid (mesh surfaces), mis 
on jaotatud omakorda väiksemateks pinnaelementideks. 
 
Ruumi valgustuse arvutamisel, alustab peegeldusalgoritm valgustitest. Need valgustid 
kiirgavad valgust ruumi pindadele. Valgushulk, mis igale pinnaelemendile jõuab, arvutatakse. 
Mõned pinnaelemendid on eredamad kui teised. On pindu, mis peegeldavad valgust, samas 
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kui teised neelavad seda. Teise sammuna arvutatakse, kuidas valgus pinnaelementidelt tagasi 
peegeldub, mis jõudis nendeni ruumi valgusallikatelt. See arvutus algab nende 
pinnaelementidega, mis kõige rohkem peegeldavad valgust ruumi tagasi. Peegeldusalgoritm 
kasutab neid pinnaelemente seejärel kui valgusallikatena, saates tagasipõrkunud valgust ruumi 
ümbritsevatele pinnaelementidele. Seda protsessi korratakse kuni peaaegu kogu valguse 
energia, mis saadeti valgustitest ruumi teele, on kasutatud. Kui need arvutused on lõpetatud, 
on peegeldusalgoritmi poolt loodud lahendust võimalik renderdada. 
 

Peegeldusalgoritmi kasutamise eelised 
 
Peegelduste kasutamine omab mitmeid eelised traditsioonilise 3D valgustamise ees. Esiteks, 
esitab peegeldusalgoritm täpse meetodi renderdamaks pinna valgustusi, hajutama peegeldusi, 
esitama värvide sulandumise efekte, looma realistlikke varjundeid ning pehmeid varje. Lisaks 
sellele hoitakse peegeldusalgoritmi lahendust geomeetrias eneses. See tähendab, et sa pead 
peegeldusarvutuse lahendi leidma vaid korra ja võid seejärel renderdada stseeni mistahes 
vaadet, ilma, et peaks lahenduse ümber arvutama. See säästab palju aega, eriti suurte mudelite 
puhul. 
 
3ds Max toetab kaasaegseid fotomeetrilisi valgusteid koos tõelise pinna valgustatuse ja 
varjudega. Fotomeetrilisi valgusteid selgitatakse mõnevõrra hiljem. 
 
Järgnevad kaks pilti omavad täpselt samu valgustite sätteid ja paigutisi; vasakpoolne on 
renderdatud ilma peegelduste analüüsita, samas kui paremal pool on peegeldusi arvestatud. 
Pane tähele, kuidas valgus peegeldub ka laele ja mööblile. 
 

  
 
Dialoogi Radiosity avamine 
 
On kolm võimalust, kuidas peegeldusalgoritmi dialoogile ligi pääseda: 
 

•  Sa võid valida peanupuribalt ikooni Render Scene, ja seejärel valida paani Advanced 
Lighting. 

• Sa võid menüüst valida Rendering > Advanced Lighting > Radiosity. 
• Võid ka vajutada klahvi 9. 
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Radiosity paan sisaldab mitmeid sätteid, millest räägime hiljem selles peatükis. Siiski, kui 
soovitakse lahendust leidma asuda, valid sektsioonis Radiosity Processing Parameters nupu 
Start. 
 

 
 
Radiosity dialoogis Render Scene 
 
Kui sa oled peegeldusarvutuse läbi viinud, veendu, et säte Advanced Lighting on aktiivne, 
mille leiad paanilt Render Scene > Common > Advanced Lighting. Muidu viiakse arvutus küll 
läbi, kuid renderduse ajal seda ei kasutata. 
 
Veendu, et säte Compute Advanced Lighting on aktiivne, kui soovid arvutuse läbi viia 
renderdamise ajal. 
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Dialoog Render Scene, paan Common, mõlemad peegeldusalgoritmi sätted aktiivsed. 
 
Peegeldusalgoritm ja animatsioon 
 
Peegeldusalgoritm loob vaatest sõltumatu valgustuse jaotuse 3D esituse kogu stseenis. 
Vaatest sõltumatu tähendab, et sa võid muuta vaatenurka ilma peegelduste taasarvutamiseta. 
Selle tulemusena saad animeerida kaamerat, mis liigub läbi sinu stseeni ja vaid otsene kiirgus 
tuleb uuesti arvutada iga kaadri jaoks. 
 
Peegeldusseosed jäävad paika seniks, kuni stseenis olevate valgustite ja objektide asend jääb 
samaks, ning objekti tekstuure ei animeerita. Kui animatsioon seob endas ka objekti liikumisi, 
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on peegeldusarvutus ebatäpne, ning peegeldused tuleb iga kaadri jaoks uuesti arvutada, mil 
objekt on liikunud. Siiski, kui stseeni objekt on väike, või omab madalat peegeldumis-
koefitsienti, siis ei pruugi selle liikumine omada märgatavat mõju peegeldusseostele. Sellisel 
juhul, võib terve animatsiooni renderdada läbi ühe peegeldusseose arvutuse. 
 
Kui soovid animatsiooni renderdada ilma peegelduste taasarvutamiseta, jäta seade Compute 
Radiosity when Required mitte aktiivseks. 
 
Näide: Lahenduse loomine 
 
 Järgneva protseduurina alustame peegeldusseoste arvutust ilma parameetrite muutmiseta. 
 
1. Menüüst vali File > Open ja ava joonis Simple Room01.max. 
 

 
 
2. Menüüst vali Rendering > Advanced Lighting > Radiosity. 

 
Dialoog Render Scene avaneb paanilt Advanced Lighting ning sektsioonis Select 
Advanced Lighting valitud Radiosity. 

 
3. Dialoogis Render Scene > Advanced Lighting > Radiosity Processing Parameters 

sektsioonis vali Start. 
 

See võtab mõne hetke aega. Kui stseenis arvutatakse peegeldusseoseid, jagatakse kõik 
objektid elementideks ja seejärel arvutatakse valgustus stseeni jaoks. Lõpuks saavutad sa 
olukorra, kus jagatud elementidele on kõik peegeldusseosed leitud. 
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Eelnev pilt esitab peegeldusseosed. Lahenduse valgustatus pindadel talletatakse 
nurgapunktide värvidena (täpsemalt räägime sellest veidi hiljem). See võimaldabki näha 
lahendit mistahes nurga alt, ilma et peaks uuesti arvutama. Teine eelis, miks hoida 
lahendust pinnaelementides on, et seda saab salvestada koos faili endaga, seega kui sa 
stseeni uuesti avad, ei pea sa lahendit uuesti arvutama. 

 

4.  Peanupupaanilt vali Quick Render. 
 

 
 
Peegeldusalgoritmi kasutamine 
 
Siiani on sulle mainitud, et peegeldused kasutavad ära valguse energiat selleks, et täpselt 
simuleerida olukorda, kuidas valgus keskkonnas levib. Nüüd õpid sa põgusalt, kuidas see 
töötab 3ds Max keskkonnas, ning kuidas kontrollida lahenduse kvaliteeti ning lõpp-
renderdust. 
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Peegeldusalgoritm töötab stseeni identsel, kuid süsteemi sisesel koopial. See on justkui 
originaali tõmmis. Tulemused lisatakse seejärel olemasolevale mudelile kui nurgapunktide 
värvustena (vertex colors*).  
 
Mitmed elemendid lisatakse peegelduse renderdusse: valgustite tüübid ja nende intensiivsus; 
pindade omadused, nagu näiteks värv ja läbipaistvus; ning stseeni üleüldine skaala. 
Loomulikult on rohkem tehnilisi iseärasusi, kuid 3ds Max lihtsustab seda protsessi veidi, 
esitades need teatavate parameetrite valitsatega, mis mõjutavad lõpp tulemust kõige rohkem. 
 
*Definitsioon: Vertex Color – iga pind, mis 3ds Max keskkonnas osaleb mudeli loomises, 
koosneb omavahel ühendatud nurgapunktidest (vertices). Iga nurgapunkt sisaldab endas infot 
värvi kui ühe parameetri kohta. Kui nurgapunktile antakse kindel värv, siis saab seda esitada 
varjundiga vaateaknas ning seda kasutada kui mudelit renderdatakse. 
 
Olulised seaded peegeldusalgoritmi juures 
 
Dialoogi Render Scene  paani Advanced Lighting kaudu sead sa peegelduse arvutuse 
kvaliteeti stseeni tasemel. Kuna on mitmeid meetodeid, kuidas saad tõsta kvaliteedi taset 
üksikute objektide puhul, siis siin töötad sa just globaalsel tasemel. 
 
Kui paanil Advanced Lighting valida Radiosity, siis avanevad mitmed alasektsioonid koos 
mitmete parameetritega, millest pead sa aru saama selleks, et kontrollida oma lahendust. Need 
on: 
 

- Select Advanced Lighting 
- Radiosity Processing Parameters 
- Radiosity Meshing Parameters 
- Light Painting 
- Rendering Parameters 
- Statistics 

 
Alljärgnevalt siis igast alasektsioonist lähemalt. 
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Select Advanced Lighting sektsioon 
 
See sektsioon omab kahte sätet, üks hüpikmenüü ja aktiivsust tähistav kastike Active. 
Hüpikmenüüst saad valida kolme sätte vahel: Radiosity renderdus, Light Tracer või no 
lighting plugin (ilma peegeldusanalüüsita). Kuna valgustusanalüüs on 3ds Max keskkonnas 
kui lisamoodul, siis võimaldab see lisada tulevikus veel teisigi meetodeid. Ka need oleks 
sellisel juhul saadaval hüpikmenüüst. Hetkel on aktiivne meetod Radiosity. Kõrval olev 
kastike Active võimaldab sul valida, kas antud meetodi lahendit kasutatakse või mitte, ilma et 
seda arvutust kustutatakse. 
 
Sektsioon Radiosity Processing Parameters 
 
See sektsioon sisaldab mitmeidki sätteid, mis on väga olulise kvaliteedi määraga peegelduste 
arvutamisel. Kaks alasektsiooni on Process ja Interactive Tools. 
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Alagrupp Process sisaldab mitmeid nuppe ja teisigi valikuid, millest veidi hiljem. Nupud 
võimaldavad alustada, peatada ja tühistada peegeldusarvutus. Koos nuppudega on näha ka 
tulemuse leidmise riba, mis esitab hetke seisu kogu arvutuse käigus. 
 
Reset All – Tühistab nii peegelduse arvutuse kui geomeetria. Kui nihutad või muudad stseeni 
objekti, siis olemasolev lahend muutub ebakorrektseks ning sa pead tühistama nii arvutuse kui 
geomeetria. 
 
Reset – Tühistab vaid arvutuse. Kui sa muudad materjali või valgustugevust, pead sa arvutuse 
tühistama. 
 
Start – Alustab peegelduse arvutamise protsessi. 
 
Continue – Võimalik valida, kui oled enne arvutuse lõplikku valmimist selle peatanud. 
Arvutust saab seejärel jätkata mistahes hetkel ning see jätkab pooleli jäänud kohast, kuniks 
saavutab sätte Initial Quality määra. 
 
Stop – Peatab peegelduse arvutuse. Arvutust saab peatada mistahes hetkel, ning stseeni võib 
seejärel arvutada kvaliteediga, mida selleks hetkeks saavutati. 
 
Alagrupp Process 
 
Initial Quality – Peatab peegeldusalgoritmi kui mingi teatud kvaliteedi tase on saavutatud. 
Mida kõrgem on kvaliteet, seda rohkem aega kulub lahendi lõpetamiseks. Initial Quality on 
esimesena teostatav lahendikäik, mida stseenis läbi viiakse. Algoritm pillub valgusallikatest 
kiiri. Kui need põrkuvad tagasi mudelilt, jätavad nad endast maha vastavatele pindadele 
energiat. 
 
Refine Iterations (All Objects) – Määrab terve stseeni tarvis iteratsioonide arvu. Sa saad 
määrata iteratsiooni väärtuse sõltuvalt stseenist ja soovist. See on vea vähendamise 
protseduur, mis võimaldav vähendada valguse gamma (tugevuse) erinevust väikestel 
pindadel. 
 
Refine Iterations (Selected Objects) – Teostab sama protseduuri, mis Refine Iterations (All 
Objects), kuid see töötab vaid hetkel valitud objektide peal. Sa võid suurendada väärtust neil 
objektidel, mis on ebakorrapärasemad, näiteks, käsipuud, toolid jne. 
 
Process Refine Iterations Stored in Objects – Kirjutab üle globaalse Refine sätte ja kasutab 
väärtust, mis on defineeritud dialoogis Object Properties. 
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Update Data When Required on Start – Aktiivses olekus, peab peegeldusseoste arvutuse 
lahenduse ebakooskõlal esmalt tühistama ja seejärel uuesti arvutama. Sellisel juhul muutub 
nupp Start > Update & Start. Kui seda nuppu vajutada, siis tühistatakse peegelduseoste 
arvutused ja leitakse uued seosed. Kui see säte on väljas, siis ei pea peegeldusseoseid 
tühistama juhul, kui leidub ebakooskõlasid. Sa võid jätkata töötamist koos ebakorrektse 
lahendiga. Märkus: Peegeldusseosed muutuvad ebakorrektseteks mistahes objekti või 
valgusallika lisamisel, eemaldamisel, nihutamisel või selle parameetri muutmisel mistahes 
viisil. 
 
Alagrupp Interactive Groups 
 
Filtering – Sulandab nurgapunktide valgustugevused väikeste pindade juures, aidates 
seejuures parandada intensiivsuste erinevusi. Interactive Filtering töötab reaalajas ning ei 
põhjusta peegeldusarvutuse jätkamist. Vaata alljärgnevalt erinevate filtri tasemete juures 
saadud tulemusi. 
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Filtering = 0 
 

 
Filtering = 2 
 

 
Filtering = 15 
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Setup – Avab dialoogi Render Scene > Environment, mis sisaldab sätteid valgustamise kohta 
(Exposure). Vasakul pool seda nuppu on näha hetke valgustatuse süsteemi valik. Täpsemalt 
sellest alasektsioonist mõnevõrra hiljem. 
 

 
 
Display Radiosity in Viewport – Aktiveerib või keelab peegeldusarvutuse esitamise 
vaateakendes. Kui see säte on keelatud, näed sa standardset vaateakna esitust. 
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Peegeldusseoste esitamine aktiivne, vaateakna esitamine koos edged faces. 
 

 
Peegeldusseoste esitamine mitte-aktiivne, vaateakna esitamine koos edged faces. 
 
Sektsioon Radiosity Meshing Parameters 
 
Alagrupp Global Subdivision Settings 
 
Peegeldusalgoritm töötab kui energia välja saatjana stseeni ühelt polügonilt teisele. Mida 
rohkem polügone stseenis, seda parem on ka peegelduse analüüs. Polügonide arv sõltub, 
kuidas on sinu mudelid jagatud osadeks, enne kui need algoritmile edastatakse. See 
alasektsioon võimaldab sul jagada mudelit globaalselt ning lisasättena määrata maksimaalse 
ja minimaalse pinnaühiku, mida võib kasutada (Märkus: varasemates versioonides seda 
polnud).  
 
Võimalik on teostada jagamisi sõltuvalt mudelist, mis loomulikult tõstab ka 
peegeldusanalüüsi efektiivsust. Siiski on tihtipeale töötamine iga mudeliga eraldi 
ebaratsionaalne. 
 
Enabled – Aktiveerib või keelab globaalse jagamise. Lülita see säte välja, kui soovid 
sooritada kiireid teste. 
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Use Adaptive Subdivision – See säte aktiveerib ebaühtlase jagamise (adaptive subdivision). 
Vaikimisi on aktiveeritud. Märkus: Alagrupi Mesh Settings parameetrid Minimum Mesh Size, 
Contrast Threshold ja Initial Meshing Size on saadaval vaid selle sätte aktiivses seisundis. 
 
Alagrupp Mesh Settings 

Maximum Mesh Size – Suurima pinna suurus. Vaikimisi väärtus 100cm SI ühikusüsteemis. 
Kui Use Adaptive Subdivision deaktiveerida, siis Max Mesh Size määrab peegelduspinna 
suuruse süsteemi põhiühikutes. 

Märkus: Mida väiksem number, seda kõrgema kvaliteediga on lõpptulemus, aga seda rohkem 
võtab lahendus ka aega. Piirmääraks 10 000 pinnaühikut. 
 
 

 
Max Mesh Size määratud 0,61m 
 

 
Max Mesh Size määratud kui 20,0cm 
 
Alates 3ds Max 2008 versioonist on võimalik määrata vahemik, millega pinnelementide 
jagamisel arvestatakse. Seda kirjeldavad alagrupi järgnevad parameetrid, mida ebaühtlase 
jagamise deaktiveerimisel ei saa seadistada (vt. Use Adaptive Subdivision). 
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Minimum Mesh Size – pinnaelementide alammõõde, ehk siis sisestatud väärtusest 
väiksemaks enam ei jaotata. Vaikimisi väärtus 10cm SI süsteemis. 
 
Contrast Threshold – Pinnaelemendid, mille nurgapunktide heledused erinevad rohkem kui 
siin määratud väärtus, jaotatakse väiksemateks tükkideks. Vaikimisi väärtus 75.0. 
 
Initial Mesh Size – Kui parandatakse pinnaelemendi kuju, siis pindasid, mis on väiksemad 
siin defineeritud väärtusest, ei jaotata. Vaikimisi väärtus 30cm SI süsteemis.  
 
Alagrupp Light Settings 
 
Shoot Direct Lights – Kui säte adaptive subdivision või shoot direct lights on aktiivne, siis 
arvutatakse stseeni kõikide objektide puhul otsene valgus analüütiliselt, järgides allolevaid 
sätteid. Valgustus arvutatakse analüütiliselt ning seetõttu ei modifitseerita objektide 
pinnaelemente, mis samuti toodavad valgust olles samas virvenduse vabamad ja silmale 
pehmemates toonides. Säte on aga automaatselt aktiivne siis, kui kasutatakse ebaühtlast 
jaotusskeemi (adaptive subdivison) ning seda ei saa välja lülitada, kuna on vajalik protsessi 
lõpule viimiseks. Vaikimisi on säte aktiivne. Välja saab lülitada sätet vaid siis, kui Use 
Adaptive Subdivision on keelatud. 
 
Include Point Lights in Subdivision – Määrab, kas punktvalgusallikad on kasutusel, kui 
kasutatakse otsest valguskiirgust. Kui säte on väljas, siis punktvalgusallikaid ei arvestata 
valgustuse leidmisel pinna nurgapunktides. Vaikimisi on sees. 
 
Include Linear Lights in Subdivision – Määrab, kas joonvalgusallikad on kasutusel, kui 
kasutatakse otsest valguskiirgust. Kui säte on väljas, siis joonvalgusallikaid ei arvestata 
valgustuse leidmisel pinna nurgapunktides. Vaikimisi on sees. 
 
Include Area Lights in Subdivision – Määrab, kas pindvalgusallikad on kasutusel, kui 
kasutatakse otsest valguskiirgust. Kui säte on väljas, siis pindvalgusallikaid ei arvestata 
valgustuse leidmisel pinna nurgapunktides. Vaikimisi on sees. 
 
Include Skylight – Kui aktiveerida, siis kasutakse otse valguskiirguse levitamisel 
taevavalgust. Vastupidisel juhul taevavalgust ei arvestata valgustuse arvutamisel pinna 
nurgapunktides. Vaikimisi on väljas. 
 
Include Self-Emitting Faces in Subdivision – Säte määrab, kuidas isekiirguvaid pindasid 
arvestatakse otsese valguskiirguse levitamisel. Kui säte on mitteaktiivne, siis isekiirguvaid 
pindasid valgustatuse juures nurgapunktides ei arvestata. Vaikimisi on väljas. 
 
Minimum Self-Emitting Size – Määrab minimaalse isekiirguva pinna elemendi suuruse, kui 
selle valgustust leitakse. Sätet on mõistlik kasutada siis, kui soovitakse, et suurematelt 
pindadelt võetakse näidiseid rohkem kui väiksematelt (vastandub tavasättele – number of 
samples). Vaikimisi = 6.0. 
 
Sektsioon Light Painting 
 
Sektsioon Light Painting annab töövahendid peegeldusarvutuse hilisemaks järeltöötluseks 
valgustatuse osas. Sa saad muuta heledamaks või tumedamaks pindasid, lisades vastavale 
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pinnale valgustatust. Sa saad kasutada töövahendit hetke heleduse määramiseks (eye 
dropper). 
 
Sa lisad või eemaldad valgustatust, esmalt valides sobiva objekti, määrates valgustatuse 
(intensity) väärtuse ja lihtsalt värvid vastava sätte pinnale. Sa saad määrata ka valgustatuse 
mõju tugevuse värvimisel (pressure). Kui sa tugevuse väärtust vähendad, saad parema 
kontrolli valgustatuse ümber defineerimisel, samas kui tugevuse väärtust suurendades avaldab 
üle värvimine ka märgatavalt suuremat mõju (intensiivsust suurendatakse järsemalt). Järgnev 
pilt esitab värvimise tulemusi, ühelt poolt valgustugevust eemaldades ja teiselt poolt lisades. 
 

 
 
Sektsioon Rendering Parameters 
 
See sektsioon sisaldab sätteid, mis ei mõjuta peegeldusarvutusi otseselt. Need on 
renderdamise sätted ja võimaldavad lihtsaid meetodeid, kas siis kiirendada renderdamist või 
tõsta lõpppildi kvaliteeti. 
 
Re-Use Direct Illumination from Radiosity Solution – Renderdab peegeldusalgoritmi 
tulemuse otseselt, ning seetõttu ei arvesta mitte mingit valgustatust stseeni valgusallikatelt. 
Kasuta seda sätet, kui soovid renderdada stseeni või animatsiooni kiiremini. Kuna sa jõuad 
kiiremini tulemuseni väheneva kvaliteedi arvelt, annab see tulemuseks üsna sarnase pildi, 
mida näed ka vaateaknas. 
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Render Direct Illumination – Esitab täiesti erineva kvaliteeditaseme lõpppildi 
renderdamiseks. See säte võtab arvesse otsese valgustatuse igalt stseeni valgusallikalt. Sa võid 
kasutada seda sätet, kui soovid renderdada kiirelt, kuid samas tahad arvestada ka stseeni 
valgusallikate otsese valgustatusega. Ehkki see meetod on aeglasem kui eelmine, annab see 
parema tulemuse. 
 

 
 
Regather Indirect Illumination – Arvutab kaudse valgustatuse uuesti, kasutades selleks 
näidis valikukriteeriume. Seda tehakse kiirates igalt pinnal valitud punktidest kiiri mistahes 
suunas. Need näidistulemused salvestatakse vahemällu, mida seejärel kasutatakse kindla 
raadiusega erinevate kaadrite vahel. Seda on kasulik kasutada leidmaks traditsioonilisi 
ebakooskõlasid peegelduste juures, nagu näiteks varjude ja valguse edasikandumisi (lekkeid). 
Samuti renderdab see vaevumärgatavaid efekte nagu näiteks kaudsed õhkõrnad varjundid 
(soft shadow). Meetod annab 3ds Max keskkonnas parima kvaliteedi, kui kasutada 
peegeldusalgoritmi renderdustes. See kvaliteet saavutatakse muidugi suureneva renderdusaja 
arvelt, kuid kui peamine on kvaliteet, siis kasuta seda sätet alati. 
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Rays per Sample – Määrab, kui palju kiiri saadetakse välja igast valitud punktist suvalistes 
suundades. Sellel on konkreetne mõju täpsusele ja rehkendamise kestvusele. Mida suurem on 
see parameeter, seda vähem müra näed sa ka oma lõpp-renderdatud pildil. Samuti renderdab 
see õhkõrnasid kaudseid varjundeid kõrge kvaliteediga. Siiski, mida suurem väärtus, seda 
kauem kestab renderdamine. 
 
Filter Radius – Määrab, kui suure raadiusega võetakse näitusid süsteemi ühikutes. Kui sa 
annad selle liiga väikese, lood sa sellega rohkem näidispunkte, kui selleks tasapinnalistele 
kujunditele vaja. Säte omab vahemikku 0.5 – 30, ning vaikimisi väärtus on 3. 
 
Clamp Values (cd/m2) – Piirab eredaima valguse mõju renderdatud stseenis, mõjutades teisi 
väärtusi rohkem, kui siin määratud. Seda võib kasutada õhkõrnade heleduse erinevuste 
parandamiseks pindadel. 
 

 
 
Pane tähele, et lambikoonuse ümber on märksa vähem hägusust ning ka pilt tervikuna on 
seetõttu selgem. Clamp väärtus sedakorda 200,0. 
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Sektsioon Statistics 
 
See alasektsioon annab infot üldiste peegeldusarvutuste tulemuste kohta. Esimene grupp, 
Radiosity Process, annab tagasisidet lahendi kvaliteedi (Solution Quality) ja kvaliteedi 
parandamise sammude (Refinement iterations) kohta. Teine grupp, Scene Information, annab 
tagasisidet aktiivse stseeni kohta. Esitatakse geomeetriliste- ja valgusobjektide arv sinu 
stseenis. Samuti annab infot peegeldusarvutuse jaoks kasutatava alampinna suurust (size of 
Radiosity mesh) ning kogu pinnaelementide arvu, mida peegeldumise juures stseenis 
kasutatakse. 
 
Näide: Peegeldusseoste lahendi renderdamine 
 
Järgnevalt kasutame dialoogi Radiosity parameetreid loomaks peegeldusarvutuse põhise 
renderduse. 
 
1. Menüüst vali File > Open ja ava fail Radiosity Room Screen01.max. 
 

 
 
2. Menüüst vali Rendering > Advanced Lighting > Radiosity. 
3. Sektsioonis Radiosity Processing Parameters alagrupis Process, sisesta Initial Quality = 

90%. 
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See koondab endas valguseenergia parameetrit, mida lahendi leidmiseks stseenis kasutatakse. 
Mida suurem see on, seda rohkem energiat kasutatakse, ja seda täpsem on ka lahend. Siiski, 
ligikaudu väärtuse 95% juures, kiiruse arvelt saadav lisakvaliteet on pea märkamatu. Hea 
number, kust alustada oleks 90%. 
 
4. Sisesta reale Refine Iterations (All Objects) = 2. 
 

See täiustab lahendit veelgi, andes parema kvaliteedi ning tõepärasema lahendi. Suuremad 
numbrid siin loovad täiuslikumad lahendid ja parandavad kvaliteeti. Hea vahemik selle 
väärtuse juures oleks 2 ja 5 vahel, seda sõltuvalt sinu arvuti kiirusest. 

 
5. Alagrupis Interactive Tools anna parameetritele Indirect Light Filtering ja Direct Light 

Filtering väärtus 2. 
 

See pehmendab lõpptulemust ja annab puhtama pildi. 
 

 
 
6. Alagrupis Interactive Tools, veendu et säte Display Radiosity in Viewport on aktiivne. 

 
See kuvab lõpetatud lahendi ka varjundiga vaateaknas. 

 
7. Sektsioonis Radiosity Meshing Parameters > Global Subdivisions Settings aktiveeri säte 

Enabled. 
8. Sisesta reale Maximum Mesh Size väärtus 0.20m. 

 

 
 

See jagab pinna elemendid olemasoleval stseenil 0,2m tükkideks. 
 
9. Sektsioonis Rendering Parameters, aktiveeri Regather Indirect Illumination. 

 
See laseb 3ds Max uuesti renderdada osa peegeldunud valgust stseenis, andes selgema, 
loomutruuma renderduse. 
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10. Jäta väärtused Rays per Sample = 64  ja Filter Radius = 2.5 peale. 
11. Aktiveeri säte Clamp Values ning omista väärtus 1000. 

 
Valgustuse väärtuste sidumine (clamping) vähendab ebakooskõlade teket renderdamisel, 
näiteks eredate valguslaikude ilmumist läikivatelt objektidelt. See ilmneb renderdamise 
faasis Regather phase. Tavaliselt alustad sa ilma selle sätteta, ning vaid vajadusel 
aktiveerid selle. Sa ei pea seejärel peegeldusarvutust uuesti teostama. 

 
12. Aktiveeri säte Adaptive Sampling ja jäta vaikimisi väärtused. 
 

 
 

See kiirendab kiirte kogumise protsessi, keskendudes kontrastsematele aladele, mitte 
tervele pildile. 

 
13. Sektsioonis Radiosity Processing Parameters vajuta Start. 
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14. Dialoogis Render Scene vali paan Common. 
15. Dialoogis Render Scene > Common > Common Parameters sektsioonis, grupis Advanced 

Lighting , veendu, et oleks aktiveeritud säte Use Advanced Lighting. 
 

 
 
See ütleb renderdusmootorile, et arvestada tuleb ka peegeldusalgoritmi arvutusega stseeni 
renderdamisel. 
 

16. Dialoogis Render Scene vali Render. 
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Renderduse optimeerimine 
 
Kui sa jätkad mudelite loomist ja renderdad animatsioone, veendu, et sinu renderduse sätted 
oleksid aja säästmiseks optimaalsete väärtustega. Järgnevalt sa vaatad lähemalt parameetrit 
Regather Indirect Illumination. Kui sa kasutad Regather sätet, arvutab  3ds Max iga piksli 
tarvis peegelduse renderdamisel uuesti. Väärtus Ray per Sample määrab kui mitu 
näidisväärtust piksli kohta võetakse. Mida suurem number, seda rohkem näidisväärtusi 
renderdatakse ja seda pikem on renderduse aeg. Siiski, liiga väikse näidisarvu korral, väheneb 
pildi kvaliteet märgatavalt. Jäta meelde, et see on siiski vaid üks võimalus renderdusaega 
optimeerida. 
 
Näide: Väärtuse Ray per Sample seadmine 
 
Jätka eelmise ülesandega. 
 
1. Dialoogis Render Scene, vali paan Advanced Lighting. 
2. Muuda väärtus Rays per Sample = 20. 
3. Anna ka väärtus Clamp Value = 300. 
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Pane tähele, et kahe viimase renderduse vahe on vaevu märgatav. Kas sa aga panid tähele, et 
viimane pilt renderdus märksa kiiremini? Selles ongi optimeerimise mõte. Kvaliteedi arvelt 
renderdusaja vähendamine. 
 
Fotomeetrilised valgusallikad 
 
Kuna peegeldusarvutus kasutab valgusallikalt tulevat energiat, pead sa arvestama konkreetse 
valgusallika tüübiga, mille juures saad soovitud energiahulga määrata. Ehkki 3ds Max võib 
peegeldusarvutuse läbiviimiseks kasutada ka standardseid valgusallikaid, on sul võimalik neid 
seadistada suhteliselt vähe. Fotomeetrilised valgusallikad annavad sulle aga kogu füüsikaliste 
parameetrite arsenali, mida vajad konkreetse efekti saavutamiseks. 
 
Valida on 5 erineva fotomeetrilise valgusallika vahel. Need on: 
 
Point – Esitab lihtsat, üldist valgusallika tüüpi, kuna see kiirgab valgust ruumi ühest punktist. 
Seda võib kasutada tavalise lambipirni simuleerimiseks. Seda valgusallika tüüpi saab 
kasutada ka valgusvihu (spotlight) esitamiseks. 
 
Linear – Kiirgab valgust ühe telje sihis. Seda tüüpi valgusallikaid kasutatakse näiteks 
päevavalgustorude esitamiseks. 
 
Area – Kiirgab valgust tasapinnaliselt, ristkülikukujuliselt pinnalt. Seda valgusallika tüüpi on 
seetõttu sobivaim kasutada tasapinnaliste laevalgustite esitamiseks. 
 
Valgusallikatele linear ja area saab määrata ka sihtpunkti (target). 
 
IES Sun – See on füüsikaline valgusallikas, mis täpselt simuleerib päikesevalgust, kui 
kasutatakse koos peegeldusalgoritmiga. Tavaliselt kasutad sa koos sellega ka sätet 
Logarithmic Exposure Control. IES Sun on suunaga valgusallikas, ning simuleerib päikese 
paralleelseid valguskiiri sinu stseenile (vastavalt sellele, kuidas suunaga valgusallikas töötab). 
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IES Sky – See on füüsikaline valgusallikas, mis simuleerib atmosfäärilist taevavalgust, 
saavutamaks laialivalguvat valgusefekti. IES Sky on suunaga valgusallikas, kuid see töötab 
õigesti vaid siis, kui see on paigutatud stseeniga risti ülalt alla langevana. 
 
Tavaliselt on parem kasutada päevavalgusallika süsteemi Daylight system, kui üksikuna IES 
Sun või Sky objekti. Päevavalgusallika süsteem omab mõlemat valgusallikat, ning võimaldab 
määrata kellaajast sõltuvat valgustugevust/suunda, määrata pilvisust ja anda sellele 
konkreetne geograafiline asukoht vastavalt kuupäevale. Siiski palju sõltub ka sinu vajadustest, 
millist valgusallika tüüpi on sobivaim kasutada. 
 

 
 
Fotomeetrilised valgusallikad on spetsiaalsed valgustustüübid, mis sisaldavad endas omadusi, 
mille alusel kirjeldada valgusallika füüsikalisi omadusi. Fotomeetriliste valgusallikate 
füüsikalised parameetrid on jaotus (distribution), värv (color) ja intensiivsus (intensity). Need 
sätted defineerivad peegeldusalgoritmile valguse füüsikalised omadused. 
 
Fotomeetriliste valgusallika omadused 
 
Kuna fotomeetrilised valgusallikad jagavad mitmeid omadusi standardsete valgusallika 
tüüpidega, on mitmeidki omaduse alagruppe, millega pead esmalt tutvuma. Sarnased 
omadused standard ja fotomeetriliste valgusallikate vahel on Shadow Parameters (varjud), 
Atmosphere & Effects ja Advanced Effects. 
 
Sektsioon General Parameters 
 

 
 
Sektsioon General Parameters sisaldab kolme alamsektsiooni: valgusallika tüüp (Light Type), 
varjud (Shadows) ja välistamine (Exclude). 
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Light Type 
 

 
 
Alasektsioon Light Type võimaldab sul valgusallikat, kas aktiveerida või välja lülitada. 
Samuti on sul võimalik valida, kas tegu on punkt- (Point), lineaarse (Linear) või valgusplaadi 
(Area) valgusti tüübiga. Lisaks sellele määrata, kas tegu on suunaga (Targeted) või 
vabavormilise (Free) valgusallikaga.  
 
Märkus: Valgusti tüüp Free ei ole piiratud vaid kindla punkti valgustamisega, seda tüüpi 
valgusallikat saab kasutada enamikel juhtudel. Siiski, suunaga (Targeted) valgusallikas seob 
endas ka sihtpunkti. Seda kasutatakse valgusallika valgusvihu suunamiseks kindlasse punkti. 
Seda sihtpunkti saab siduda mõne teise objektiga stseenis, andes sellega võimaluse, et 
valgusallikas järgib kindlat objekti. 
 

 
 
Esitatud on peamised valgusallika tüübid: 1) Target (suunaga) – Point (punkt), Linear 
(lineaarne), Area (pinna-); 2) Free (vabavormilised) – Point, Linear, Area. 
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Näited valgustitest Point (vasakul pool) ja Linear (paremal pool). 
 
Varjud 
 
Alagrupp Shadows annab sulle võimaluse, kas valgusallikas heidab ka varje või mitte. Samuti 
saad valida eritüübilise varju rehkendusmeetodi, valides selle hüpikmenüüst. 
 

 
 
Valida saab viie võimaliku varju heitmismeetodi vahel: 
 
Advanced Ray Traced Shadows – See võimaldab pehmeid varju servasid, kui kasutatakse 
koos fotomeetriliste, lineaarse- või pinna valgusti tüüpidega ja samuti hoiab see kokku 
süsteemi mälu kasutamist renderdamise ajal. Kasuta seda kui vaikimisi varjuheitmismeetodit; 
see töötab peaaegu igas situatsioonis, kui pole vaja konkreetseid pinna varjusid (area 
shadows). 
 
mental ray Shadow Map – Kui sa kasutad renderdusmootorina mental ray renderit, ütleb 
just see säte renderdusalgoritmile, et kasutama peab mental ray varjuheitmise meetodit, mis 
on küll kiirem, kui ray-traced shadows aga mõnevõrra ebatäpsem. 
 
Area Shadow – Heidab varju suurelt, ühtlase pinnaga valgusallikalt. Kasutad seda 
pindvalgusallikate korral, mis paiknevad üldjuhul laes. 
 
Shadow Map – Esitab kõige traditsioonilisema meetodi varju genereerimiseks, kasutades 
selleks eelnevalt valmistatud pilti. Seda varjutüüpi kasutatakse enamjaolt üldisteks varjude 
esitamiseks. Kuna see on üks kiiremaid meetodeid varjude renderdamiseks, pole see jälle nii 
täpne kui Advanced Ray-traced Shadows. 
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Ray Traced Shadows – kasutab varjude renderdamiseks kiirte heitmise meetodit. Seda varju 
tüüpi võib kasutada üldise varju genereerimiseks, kuid varju servad on teravad, mis vähendab 
selle loomutruudust. 
 
Täpsemalt vaatame kahte varju heitmise meetodit: Area Shadows ja Advanced Ray Traced 
Shadows. 
 
Exclude 
 
Vajutades sellele nupule, avab dialoogi Include/Exclude. See dialoog võimaldab määrata, 
millistele objektidele konkreetne valgusallikas avaldab mõju. Seda võib teha kahte pidi, kas 
siis välistusmeetodil (Exclude ehk ei mõjuta) ja arvestusmeetodil (Include ehk mõjutab), 
sõltuvalt paremas servas asuvast seadest. 
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Sektsioon Intensity/Color/Distribution 
 

 
 
See sektsioon sisaldab valgusallika füüsikalisi omadusi. On kolm põhilist alagruppi: 
Distribution (jaotus), Color (värv) ja Intensity (intensiivsus). 
 
Distribution 
 
Punktvalgusallika (Point) jaotus võib olla kolme sorti: Isotropic, Spot ja Web. Lineaarse -
(Linear) ja pind- (Area) valgusallika korral on valida: Diffuse ja Web. 
 
Isotropic – kiirgab valgust ühtlaselt ühest punktist kõigis suundades. Sellise valgusallikaga 
võib iseloomustada kõige üldisemaid stseene, lambipirni, või ühte osa valgustist. 
 
Spot – Töötab sarnaselt standardsele valguskoonusele, esitades suunatud koonuse enda. 
Võimalik on eraldi määrata sisemise ja välimise koonuse parameetreid. Sa kasutad seda 
valgusallikat siis, kui on vaja suunatud valgust. Näiteks relssidel asetsevad suundvalgustid, 
või traditsioonilised prožektorid teatrites või kontserthallides. 
 
Diffuse – Jagab valguse ühtlaselt piki pinda, valgustuspinna ulatuses lineaarsetel- (linear) ja 
pindvalgustite (area) korral. See on ka vaikimisi seade lineaarsetele- ja pindvalgustitele. Seda 
võib kasutada individuaalsete valgustorude esitamiseks või laevalgustusplaatide juures. 
 
Web – See on unikaalne jaotusskeem kindlale valgusallikale vaid fotomeetriliste valgustite 
juures. Kui seda kasutada, siis võimaldab see valida spetsiaalse failitüübi (photometric web 
või IES), mis kirjeldab konkreetset valgusallikat. Kui mõni tootja loob mõne valgusti, siis 
kiirgab see valgust mingi kindla mustri alusel. Seetõttu kasutad sa konkreetset IES faili 
selleks, et simuleerida valgusti esitusviisi. 
 
Color ja Color Temperature 
 
Fotomeetrilise valgusallika värv saadakse selle värvi temperatuurist. Värvi temperatuur (color 
temperature) esitatakse Kelvini kraadides, mis esitab konkreetse värvi valgusallikale. Samuti 
on võimalik hüpikmenüüst valida eelseadistatud põhiliste valgusallika tüüpide värvi 
väärtused.  
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Menüüst on võimalik valida eelseadistatud valgusallika värvi temperatuur 
 
Siiski jääb sul võimalus seda muuta vastavalt vajadusele. Kui soovid sisestada kindlat värvi 
temperatuuri Kelvinites, pead sa aktiveerima vastava sätte märketeksti Kelvin kõrval. 
 

 
Värvi temperatuuri võib muuta ka käsitsi 
 
Väärtusest paremale jääb vastava värvi esitus, mida konkreetne valgusallikas kiirgab. 
Alljärgnevalt veel mõnede levinumate valgusallikate värvide väärtusi. 
 
Kraadid Kelvinites Valgusallikas 
1850 – 1930 K Küünla leek 
2500 – 2900 K Majapidamises 

kasutatav volfram 
niidiga hõõglamp 

3200 – 3500 K Kvartsvalgus 
5500 – 6500 K Päevavalgus (pilvitu 

taevas) 
8000 – 10000 K Osaliselt pilvine 

taevas 
 
Märkus lisainfot värviteooriate kohta leiad interneti aadressilt: 
http://www.cybercollege.com/tvp028.htm. 
 
Filter Color 
 
Parameeter Filter Color on mõeldud valgusele lisavärvi andmiseks. Valguse tegelik värv 
saadakse värvi temperatuurist, kuid nii nagu reaalses elus, kui soovid valgust toonida, pead sa 
lisama vahetult selle ette värvifiltri. Filter Color muutmiseks vali vastav värvikastike, 
filtrinimest paremal ja vali avanevast dialoogist sobiv toon. 
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Intensity 
 
Fotomeetriliste valgustite intensiivsust (intensity) saab määrata mitmeti. Peamine erinevus 
traditsioonilise standardse ja fotomeetrilise valgusallika vahel on, et reaalses keskkonnas ei 
kiirga 150-vatine halogeen ja 150-vatine volfram valgusti valguse energiat ühte moodi. 
Mitmed valgustite tootjad esitavad oma toodete seeriatele ka vastavad spetsifikatsioonid, 
mida on hea kasutada ka visualiseeringu üles ehitamisel ning erinevate valgusti omaduste 
tundma õppimisel. Alustada võid ka Autodesk kodulehelt. 
 
3ds Max annab kolm erinevat meetodit valguse intensiivsuse määramiseks. 
 
Luminous Flux (lm) – Mõõdab kogu valgusti poolt välja antavat valgushulka luumenites 
(lumens – lm). 
 
Luminous Intensity (cd) – Mõõdab valgusti maksimaalset valguse intensiivsust kandelates 
(candelas – cd). 
 
Illuminance at a Distance (lx at) – Mõõdab valguse intensiivsust teataval kaugusel asuval 
pinnal valgusallikast, pind ise on risti valguse suunaga. Seda mõõdetakse luksides (lux – lx); 
samas kaugust mõõdetakse stseeni aktiivsetes ühikutes. 
 
Säte Multiplier on protsentuaalne parameeter, eelnevalt määratud valguse intensiivsuse üle 
kirjutamine – suurem või väiksem.  
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Area Shadows 
 

 
 
Seda sektsiooni näed sa vaid siis kui eelnevalt oled valinud Shadow Type > Area Shadows. 
 

 
 
Area Shadows varjuheitmismeetod võimaldab valguse poolt tekitavad varjud esitada sarnaselt 
mistahes tahke objekti poolt heidetule. See on parim varju generaator just suure valgusallika 
poolt tekitava esitamiseks, näiteks luminofoor paneel, või tänavavalgusti ümar kuppel. Area 
Shadows parameetrite seadmisel on kolm alagruppi: Basic Options, Antialiasing Options ja 
Area Light Dimensions. 
 
Basic Options 
 
Alagrupis Basic Options, valid sa valguse tüübi, ja kas varjude juures on aktiivne säte 2-Sided 
Shadows. 
 
Hüpikmenüü Mode sisaldab järgmisi valikuid: 
 
Simple – Kiirgab vaid ühe kiire valgusallikast pinna suunas, kusjuures pinnavalguse arvutusi 
ei võeta siis arvesse. Seda on hea kasutada proovirenderduste tarvis, kui olulisem on kiirus, 
mitte kvaliteet. 
 
Rectangle Light – Loob valgusallikalt tulevad varjud nii nagu need oleksid põhjustatud 
tasapinnalise, ristkülikulise pinna poolt. See seadistus sobib luminofoorvalgustite või 
tasapinnaliste valgusplaatide esitamiseks. 
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Disc Light – Loob varjud nii, nagu need oleksid põhjustatud tasapinnalisest ringikujulisest 
valgusallikast. Seda võib edukalt kasutada ringikujuliste valgustite korral. 
 

 
 
Box Light – 3D põhine valgusallika kuju, mis loob varjusid kui risttahuka põhine 
valgusobjekt, millel on nii pikkus (Length), laius (Width) ja kõrgus (Height). Seda võib 
kasutada mitmete spetsefektide loomisel, nagu suurte valguskuubikute simuleerimisel. 
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Sphere Light – 3D põhine valgusallika kuju, mis heidab varjusid kui sfääriline objekt, millel 
on nii pikkus (Length), laius (Width) ja kõrgus (Height). Seda saab edukalt kasutada 
kerakujuliste valgusallikate esitamiseks, nagu näiteks tänavavalgustid. 
 

 
 
2-Sided – Kui see säte on aktiveeritud, siis heidavad varje nii polügoni esi- kui ka taga külg. 
Seda kasutatakse siis, kui loodavad objektid koosnevadki vaid ühest polügonist, näiteks 
kardinad, laualinad ja klaastahvlid. 
 
Antialiasing Options 
 
Enne kui läheme edasi silumismeetodite juurde (ing.k. antialiasing) varjuheitmismeetodi 
advanced ray-traced shadows all, peaksime esmalt tutvustama mõnda definitsioonidest. 
Objekti poolt heidetud vari koosneb kahest osast, täisvarjust (umbra) ja poolvarjust 
(penumbra). Täisvari, nii nagu nimigi ütleb on ala, mis jääb täisvarju piirkonda; ala, mida 
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ümbritseb täisvarju, nimetatakse poolvarjuks. Poolvari on gradient (mitte ühtlane värvitoon), 
mis nihkub varjus olevast alast valgusallika poole. Allolev pilt proovib seda illustreerida. 
 

 
TV = Täisvari, PV = Poolvari 
 
Shadow Integrity – Määrab kiirte arvu, mida arvestatakse varju loomisel algse kiiregrupi 
väljapaiskamisel. Kiirte arv määratakse kvaliteedi põhiselt ( väärtused 1-5 maksimaalsest 15-
st töötavad üldjuhul suurepäraselt). See on peamine abivahend loomaks väikeste objektide või 
õhukeste vahede varjusid. Kui väikeste objektide poolt loodavaid varje pole näha, suurenda 
Shadow Integrity väärtust, kuid üks number korraga. Samuti suurenda seda numbrit, kui 
poolvarju piirkonnas tekivad värvilaigud. 
 
Shadow Quality – Määrab kogukiirte arvu poolvarju piirkonna tarvis. Neid kiiri saadetakse 
absoluutselt igast poolvarju piirkonda jäävast punktist, või kasutatakse seda varjuserva 
silumiseks. Shadow Quality peab olema alati suurem kui Shadow Integrity, kuna kvaliteeti 
loovad kiired kattuvad ka tervikliku pilti loovate kiirtega. Suurenda Shadow Quality väärtust, 
kui soovid parandada poolvarju tükeldumist, ning elimineerida müra muutumist faasivärinaks. 
 
Sample/Shadow Spread – Määrab silumise raadiuse pikslites, mida soovitakse servade 
pehmendamisel kasutada. Mida suurem väärtus, seda suuremat kvaliteeti tuleb kasutada. 
Suurendades sulandumist, suurendab ka väikeste objektide kadumist. Sellisel juhul pead sa 
suurendama Shadow Integrity väärtust. 
 
Shadow Bias – Määrab minimaalse vahemaa objekti ja varju-punkti vahel, mida esitatakse 
kui võimaliku varjupiirkonnana. See väldib sulanduvate varjude mõju pindadele, mida ei 
soovita. Mida suurem sulandumine, seda suurem peab olema bias väärtus varju juures. 
 
Jitter amount – Määrab, kui palju juhuslikkust lisatakse kiirte asendisse. Algselt on kiired 
ebaregulaarse mustriga, mis võivad esitada sulanduvates piirkondades end kui ettearvatavate 
ebakooskõladena. Jittering (faasivärin) parameeter muudab need ebakooskõlad müraks, mis 
on inimsilmale tunduvalt vähem tajutavamad. Soovituslikud väärtused on 0.25 ja 1.0 vahel. 
Väga sulanduvad varjud vajavad ka siin suuremaid numbreid. 
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Area Light Dimensions 
 
Siin on sul võimalik muuta varju tekitava pinna suurused. Nii pikkuse (Length), laiuse 
(Width) kui kõrguse (Height) saad sisestada endale sobiva ühikuna ja töötada valgusallikka 
lokaalsetes telgede sihis, kui Width = X, Heigth = Y ja Length = Z. 
 
Advanced Ray Traced varjud 
 

 
 
Märkus: See alasektsioon on saadaval vaid siis, kui valida varju tüübiks (sektsioon General 
Properties) Advanced Ray Traced (Shadow generator hüpikmenüü). 
 
Advanced Ray Traced varjud on sarnased Area Shadow varjutüübile; siiski varju tekitajaks on 
punktvalgusallikas, mitte pindvalgusallikas. Erinevus tuleb välja ka sektsioonis olevast Mode 
hüpikmenüüst. Kui pindvalgusallikas omas siinkohal mitmeid erinevaid valikuid, siis 
Advanced Ray Traced varju korral saab valida vaid kolme tüübi vahel. 
 
Simple – Sarnane sellele, mis on Area Shadow tüübi korral samal seadel. 
 
1-Pass Antialias – Kiirgab ühe pundi kiiri. Kiirte arv määratakse Shadow Integrity valitsaga. 
2-Pass Antialias – Kiirgab kaks punti kiiri. Esimene punt määrab, kas küsimuse all olev 
punkt asetseb otsese valguse- (fully illuminated), varju-, või poolvarju (pehmed alad) 
piirkonnas. Kui punkt asetseb poolvarju piirkonnas, siis saadetakse teine punt kiiri, 
täpsustamaks selle serva. Algse kiirtekimbu numbri määrab Shadow Integrity valits. Teise 
kiirte arvu kimbus määrab Shadow Quality valits. 
 
Siiski, esitab ka Advanced Ray Traced meetod õiged varjud nii lineaarsete- kui pindpõhiste 
fotomeetriliste valgustite kasutamisel. 
 
Optimizations 
 
Kui sa kasutad varju tüübina Area või Advanced Ray Traced, siis on võimalik parameetreid 
seada ka sektsioonis Optimizations. See sektsioon on sama mõlema varjutüübi jaoks. 
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Sektsioon Optimizations annab sulle mitmeid võimalusi, mis kiirendavad renderdusprotsessi. 
See on jaotatud kolmeks alagrupiks: Transparent Shadows, Antialias Suppression ja 
Coplanar Face Culling. 
 
Transparent Shadows – Kui see säte on aktiivne, siis heidavad läbipaistvad pinnad õige 
värvusega varjusid. Kui see säte on väljas, on kõik varjud mustad, mis kiirendab renderdust. 
 
Antialiasing Threshold – Maksimaalne lubatav värvi erinevus läbipaistvatelt objektidelt 
võetud näidispunktide vahel, enne kui pehmendamine võetakse kasutusele (Shadow Quality). 
Suurendades seda väärtust värvide vahel, teeb varju vähem tundlikumaks ebakooskõlade 
esitamiseks, tõstes sellega taas kiirust. Väärtuse vähendamine seevastu kasvatab tundlikkust, 
parandades kvaliteeti kiiruse arvelt. 
 
Supersampled Material – Kui säte 2-Pass Antialiasing on aktiivne, renderdub vaid nn 
supersampled  materjal, kasutatakse vaid 1-Pass Antialising. Kui säte 2-Pass Antialising on 
keelatud, võib see küll mõjuda oluliselt renderdusajale, kuid pildi kvaliteet ei pruugi sellest 
mõjutatud olla. 
 
Reflect/Refract – Kui säte 2-Pass Antialiasing on aktiivne ja renderdatakse peegeldused, 
murdumised (reflect/refract), kasutatakse vaid 1-Pass Antialiasing. Kui säte 2-Pass 
Antialising on keelatud, võib see küll mõjuda oluliselt renderdusajale, kuid pildi kvaliteet ei 
pruugi sellest mõjutatud olla. 
 
Skip Coplanar Faces – Välistab kõrvuti asetsevate pindade omavahelist varjude vahetamist. 
See ilmneb kindlatel juhtudel, kõverpinna servades, nagu näiteks kera puhul. 
 
Threshold – Nurk koplanaarsete tasapindade vahel, mille juures neid ei renderdata (vahemik 
0.0 = risti, kuni 1.0 = paralleelsed). 
 
Näide: Valguse lisamine 
 
Selles näites lisad sa ühe Free Area  tüüpi fotomeetrilise valgusallika stseeni. 
 
1. Menüüst vali File > Open ja ava fail Lighting_01.max. 
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2. Käsupaanidelt (command panel) vali Create > Lights sektsioon. 
3. Hüpikmenüüst Standard vali Photometric. 
4. Sektsioonis Object Type vali Free Area. 
 

 
 
5. Vaateaknas Top kliki lisamaks valgusallikas ruumi vasakusse poolde keskele. 
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6. Vaateaknas Left, nihuta valgusallikas lae all rippuva valgusti keskkohta. 
 

 
 
7. Vaateaknas Front pööra valgusallikat nii, et see joondub valgustiga. 
 

 
 
8. Paanilt Modify > General Parameters sektsiooni > Shadows, vali Area Shadows ja 

aktiveeri varju heitmine (Shadows). 
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9. Sektsioonis Intensity / Color / Distribution pane intensiivsuseks Intensity = 2500.0 cd. 
 

 
 
10. Sektsioonis Area Light Parameters määra pikkus Length = 0.61m ja laius Width = 0.61m. 
 

 
 
11. Sektsioonis Area Shadows alagrupis Basic Options, vali hüpikmenüüst Mode > Disc 

Light. 
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Valgusallikas Area light oma lõpppaigutuses. 
 
Märkus: Sektsioonis Area Shadows, alagrupp Area Light Dimensions on keelatud. Seda 
sellepärast, et sa kasutad valgusallikat Area Light  ning Area Shadows kasutab omakorda 
sektsiooni Area Light Parameters seatud valgusallika mõõtmeid. Miks kasutada Area 
Shadows varjundit Adv. Ray Traced asemel? – sellepärast, et hetkel soovime simuleerida disc-
shaped kujulist valgustit (ringikujuline plaat). 
 
12. Parem klikk, aktiveerimaks vaateakna Camera. 
13. Peanupuribalt vali Quick Render. 
 

 
 

Daylight System 
 
Daylight System leiab kasutamist vaid koos Light Tracer või Radiosity algoritmiga. See 
sisaldab nii päikesevalgusobjekti (Sun light) kui taevast peegelduvat valgust (Sky light). 
Hüpikmenüüst on võimalik valida nii standardsel valgusallikal põhinev (Standard light) kui 
ka IES Sun põhine päikesevalgusallikas kasutamaks ühes Radiosity lahendusega; ning Sky 
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light kasutamaks koos Light Tracer algoritmiga ja IES Sky koos Radiosity lahendusega. Nii 
IES Sun kui IES Sky on mõlemad fotomeetrilised valgusallikad. 
 
Kui sa lood Daylight System objekti, siis esmalt lood sa kompassi, ja seejärel valgusallika, 
mis on suunatud kompassile. Compass on abiobjekt, mis näitab stseeni tarvis, mis suunas 
asetseb põhi. Seejärel vastavalt kompassile, liigub ka päikeseobjekt. Vahemaa valgusallika ja 
kompassi vahel ei mängi mitte mingit rolli, see on üleüldise suuna näitajaks, sest vastav 
valgusallikas simuleerib lõpmatu kaugelt tulevat valgust paralleelsete valguskiirtega. 
 
Kui sa oled Daylight Assembly  loonud, siis pane tähele, et selle sätted on mõnevõrra teised, 
kui teiste valgusallikatüüpide puhul. Kui soovid redigeerida valgusallika karakteristikuid, siis 
teed sa seda läbi Modify paani. Kui soovid aga muuta aega, asukohta, kuupäeva 
(päikesevalgusobjektil), siis teed sa seda läbi paani Motion > Control Parameters sektsioonis. 
 

 
 
Alagrupp Site võimaldab muuta vaateaknas esitatava päikesevalgusobjekti kaugust. See ei 
mõjuta siiski renderdust. Parameeter North Direction võimaldab määrata kompassil esitatava 
põhjakaare suuna. 
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Objekti Daylight Systems leiad paani Create > Systems alt. Peale loomist, saad muuta ka 
valgusallika teisi parameetreid läbi Modify paani. 
 
Sektsioon Daylight Parameters 
 

 
 
Sektsioonis Daylight Parameters saad valida kahest hüpikmenüüst, millist 
päikesevalgusallika Sunlight ja taevavalgusallika Skylight tüüpi soovitakse kasutada. Samuti 
võid muuta nende aktiivsust. Alagrupis Position võid valida Manual, mis kirjutab üle kõik 
sätted, mis esitatud paanil Motion, võimaldades seega asetada päikesevalgusobjekt täiesti 
suvaliselt. 
 
Kui sa valid IES Sun ja IES Sky, esitatakse mõlema tarvis spetsiifiline parameetrite grupp. 
Näiteks kui valid alagrupis Sunlight > IES Sun, siis allpool ilmub nähtavale sektsioon Sun 
Parameters. 
 
Sektsioon Sun Parameters 
 

 
 
Selles sektsioonis saad valida päikeseobjekti poolt heidetava varju tüübi. Samuti saad eraldi 
seada intensiivsust Intensity. Seda aga kontrollitakse ka läbi paani Motion, juhul kui sa pole 
eelnevalt valinud Manual sektsioonis Daylight Parameters. Siiski kui seda on tehtud (valitud 
on Manual), siis saad niiviisi paigutada päikese objekti, kui muuta selle intensiivsust vastavalt 
oma soovile. 
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IES Sky / Skylight Parameters sektsioon 
 

  
 
IES Sky / Skylight Parameters sektsioonide abil kontrollid sa taevavalgusobjekti sätteid. 
Sõltuvalt taevavalgusallika tüübist, esitatakse ka vastavalt üks eelpooltoodud sektsioonidest 
(valiku teed hüpikmenüüst Skylight). Mõlemal sektsioonil on olemas sätted Multiplier ja Sky 
Color. Teisisõnu nende abil saad valida intensiivsuse kordaja ja värvi. Samuti saad määrata, 
kas IES Skylight heidab ka varje. 
 
Sektsioonis IES Sky Parameters, alagrupis Coverage, saad valida, kas simuleeritav valgus on 
põhjustatud selge taeva, osalise pilvisuse või täispilvisuse taustal. 
 
Sektsioonis Skylight Parameters alagrupis Sky Color saad valida taustavärvi mõne 
olemasoleva pildi põhjal (klikkides nupul None). Või kasutada seda, mis on määratud ka 
Environment aknas (Use Scene Environment). 
 
Näide: Daylight System loomine 
 
1. Menüüst vali File > Open ja ava fail nimega Apartment01.max 
2. Paanil Create vali Systems > Standard > Daylight. 
 

 
 
3. Vaateaknas Top, kliki ja loo esmalt kompassi tähistav ikoon. Lase hiirenupp lahti, ning tiri 

valgusobjekt sellest mõnevõrra eemale, seejärel tee veel üks klikk, misjärel valgusallikas 
fikseeritakse stseenis. 
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4. Sektsioonis Control Parameters pane kellaaeg (time) 09:00:00, kuupäev (date) 

06:21:2005 ja Time Zone = -8. Samuti järgi, et selles näites on asukoht (Location) San 
Fransisco, CA. 

5. Parameeter Orbital Scale muuda ära, 6.0m. 
 

 
 
6. Paanil Modify > Daylight Parameters sektsioonis, vali vastavatest hüpikmenüüdest: 

Sunlight = IES Sun ja Skylight = IES Sky. 
7. Sektsioonis Sun Parameters alagrupis Shadows vali On ja seejärel vali Adv. Ray Traced 

varjutüüp. 
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8. Sektsioonis IES Sky Parameters alagrupis Coverage vali Partly Cloudy ning grupis 
Render vali Cast Shadows (tee aktiivseks). 

9. Vali vaateaken Camera02. 
10. Peanupuribalt vali Quick Render. 
 

  
Peegeldusi pole arvestatud 
 
 

 
Peegeldusi arvestatud 
 
Kui sul on aega, siis lase arvutada ka peegeldusseosed, ning võrdle kahte tulemust. 
 

Exposure Control 
 
Exposure Control võimaldab sul seada tajuvate parameetrite, nagu renderdatud värvide, 
valguse intensiivsuste esitust peegeldusalgoritmiga töötades. See väljendub kaamera 
valgusavas, võimaldades seetõttu stseenile anda rohkem heledust või tumedust. 
 
Asja idee, miks sa seda võiksid kasutada väljendub selles, kuidas 3ds Max talletab endas 
lahenduskäikudes valgustatust. Seda hoitakse värvide energiatasemetena. Lahenduses 
talletatakse iga värvi jaoks 32 bitise infona. 3ds Max peab need intensiivsused aga muutma 
tasemele, kus vaid 8 bitist infot esitatakse iga värvi kohta, sõltuvalt sinu graafikakaardist. 
Seda saavutatakse kui need vastavad intensiivsuseastmed esitatakse RGB värvidena. Muutes 
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valgustatust (exposure), muudab see ka viisi, kuidas 3ds Max selle värvieristuse läbi viib. 
Kuna Exposure Control ei ole seotud peegeldusarvutusest saadavate tulemustega, on soovitav, 
et sa kasutad seda kontrollmehhanismi juba projekti algstaadiumites. 
 
Exposure Control sektsiooni leiad dialoogist Render Scene, paani Environment alt. See 
sisaldab kahte hüpikmenüüd: Exposure Control ja Parameters vastava valitud valgustatuse 
tüübi (Exposure Control) jaoks. Võimalik on valida nelja erineva tüübi vahel: 
 

 
 
Automatic – Võimaldab lihtsaimat viisi muuta stseeni heledust (või seda tumendades) läbi 
globaalsete tasemete. 
 
Linear – Kasutab lineaarset parameetrite seadistamise skaalat stseeni heledamaks või 
tumedamaks muutmisel. See annab ka mõnevõrra täpsema kontrollmehhanismi, kui valik 
Automatic. 
 
Logarithmic – Esitab kõige paindlikuma ja kontrollitavama valgustatuse sätted. See valik on 
ka kõige parem lähend sellele, kuidas reaalelus valgustatus muutub. 
 
Pseudo Color – Erineb oluliselt teistest valikutest, kuna seab leitud värvilahendused ümber 
mitmete parameetrite alusel. Seda saab kasutada, kui soovitakse läbi viia valgustusanalüüse. 
 
Sektsioon Exposure Control sisaldab nelja valikurühma: hüpikmenüüd, kus saad valida 
valgustatuse tüübi; kastikest, milles märgid valgustatuse kasutamise aktiivsuse; valikut, kus 
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valgustatuse seadistamisel arvestatakse ka tausta ja keskkonna piltidega; ning eelvaate akent 
koos Render Preview nupuga selle all. 
 
Vajutades nuppu Render Preview põhjustab väikese eelvaatelise renderduse loomise, mis siis 
esitatakse vastavas aknakeses. Muutes valgustatuse parameetreid, esitab muudatused reaalajas 
ka koheselt eelvaateaknas. 
 
Ühised valgustatuse parameetrite sätted 
 
Enne kui asume põhjalikumalt vaatama igat valgustatuse tüüpi eraldi, esitame neile kõigile 
ühiste parameetrite kirjeldused. Need on: 
 

 
 
Brightness – Tõstab või alandab lahenduse heledust. 
 

 
Brightness = 30. 
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Brightness = 80. 
 
Contrast – Tõstab või langetab lahendusest saadavat kontrastsust. 
 

 
Contrast = 10.0. 
 

 
Contrast = 80. 
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Mid Tones – Tõstab või alandab keskmise värvitooni suurust lahenduses. Väärtus 1.0 tähistab 
muutmata kuju. 
 

 
Mid Tones = 0.1. 
 

 
Mid Tones = 2.0. 
 
Physical Scale – Määrab peegeldusseoste lahenduse skaala kindlates ühikutes. Kuna 
peegeldusseosed on suuresti erinevad kasutatavast skaalast, siis võid läbi selle parameetri 
lahendit oluliselt muuta. Seda väärtust kasutatakse vaid  Automatic ja Linear valgustatuse 
tüüpide juures. 
 
Color Correction – Käitub kui värvifilter lahendusele, andes võimaluse tasandada lahendit 
sobiva värvitooniga. See on globaalne määrang ning töötab terve lahenduse ulatuses. Töötab 
see selliselt, et filtreerib määratud värvi lahendusest välja. Seda ei saa võtta kui visuaalset 
filtrit. 
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Desaturate Low Levels – Alandab värvihulka hämaratelt objektidelt. Reaalmaailmas, 
objektid, mis on väga vähe valgustatud, omavad küllastamata värve inimsilmale. See säte 
simuleerib küllastunud värvide puudust lahendi tumedamates piirkondades. 
 
Affect Indirect Only – Muudab vaid kaudsete valgusallikate valgustatust stseenis. Kui sa 
kasutad renderduses otsese valgustatuse arvestamist, võid valida selle sätte. See küll mõjutab 
tervet stseeni, kuid ei muuda otseseid valguskiiri. Seda sätet saab kasutada vaid Logarithmic 
Exposure valgustatusetüübi korral. 
 
Daylight – Kasuta seda sätet, kui renderdad siseruumi pilti läbi stseeni päevavalguse. Seda 
saad kasutada vaid Logarithmic Exposure valgustatusetüübi korral. 
 
Exterior – Kasuta seda sätet, kui renderdad välist stseeni. Seda saad kasutada vaid 
Logarithmic Exposure valgustatusetüübi korral. 
 
Automatic Exposure Control 
 
Automatic Exposure kasutab lahenduse füüsikalist mahtu, esitades korrektse valgustatuse. 
Muutes sätet Physical Scale võimaldab koheselt muuta ka valgustatuse esitust. Väiksemad 
väärtused lisavad valgust, suuremad väärtused muudavad stseeni pimedamaks. See säte 
vaatab stseeni tervikuna ja annab sellele ühe kindla valgustatuse väärtuse. 
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Linear Exposure Control 
 
Linear Exposure kasutab lahenduse füüsikalist mahtu, esitades korrektse valgustatuse. Muutes 
sätet Physical Scale võimaldab koheselt muuta ka valgustatuse esitust. Väiksemad väärtused 
lisavad valgust, suuremad väärtused muudavad stseeni pimedamaks. Säte analüüsib stseeni ja 
kasutab lineaarset skaalat valgustatuse seadistamisel. 
 

 
 
Logarithmic Exposure Control 
 
Logarithmic Exposure erineb teistest valgustatuse tüüpidest selles vallas, et see ei kasuta 
valgustatuse seadistamisel füüsikalist skaalat. Selle asemel, vaatab see tüüp stseeni sarnaselt 
päris kaamerale. See kasutab logaritmilist (mitte-lineaarset) heleduse skaalat, mis sõltub 
olemasolevast lahendusest. See ei anna mitte ainult realistlikumat valgustamise renderdamist 
aga ka paindlikuma valgustatuse seadmise vahendid. 
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Näide: Valgustatuse seadmine 
 
Järgnevalt mõned sammud, kuidas vähendada valgustatust. 
 
1. Peamenüüst vali File > Open ja ava fail Radiosity Room.max. 
2. Peamenüüst vali Rendering > Advanced Lighting > Radiosity. 
3. Sektsioonis Radiosity Processing Parameters kliki Start. 
 

Mõne hetke pärast kuvatakse lahendus vaateaknas Camera. 
 

 
 
4. Dialoogis Render Scene vali Advanced Lighting paan ning sektsioonis Radiosity 

Processing Parameters > Interactive Tools alagrupis vali Logarithmic Exposure Control 
teksti kõrval olev nupp Setup. 
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Kuvatakse dialoog Environment ning avatakse ka Logarithmic Exposure Control Parameters 
sektsioon. 
 

 
 
5. Muuda järgmisi parameetreid: Brightness = 60.0 ja Contrast = 53.0. 
 

 
 
6. Dialoogis Render Scene vali Render. 
 

 
 
Lihtne valgustuse analüüs 
 
Valgustuse analüüse viiakse läbi mitmete arhitektide ja disainerite poolt, kui soovitakse teada 
saada mõne ruumi või arhitektuurse mahu valgushulka. Sarnane töövahend on olemas ka 3ds 
Max keskkonnas Pseudo Color Exposure Control näol. Läbi selle on väga lihtne saada 
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valguse väärtus pinna jaoks, sest peegelduse arvutamisel seda arvestatakse nii et naa. Mingi 
kindla ruumi valgustuse analüüsi saad, kui esitad valed värvi väärtused. 
 
Valgustuse analüüs näitab, kui palju valgust langeb kindlale pinnale mingil teatud kaugusel 
valgusallikast. Seda saab mõõta kahel viisil: Illuminance (valgustus) või Luminance 
(heledus). 
 
Valgustus mõõdab pinna peal oleva punkti valgustatust kõikidelt ülapool asetsevatelt 
pindadelt. Standard ühik selle mõõtmiseks on lux (lx), mis tähistab kui luumeneid 
ruutmeetrile. 
 
Heledus mõõdab valguse eemaldumist pinnalt mistahes valitud suunas. Standard ühik on 
kandelat (candela) ruutmeetrile (cd/m2). 
 
Pseudo Color Exposure Control 
 
Pseudo Color Exposure Control valgustatuse tüüp võimaldab üles seada valgustusanalüüsi 
pilti. 
 

 
 
Sektsioon Display Type 
 
See sektsioon omab kolme hüpikvalikut: Quantity, Style, Scale. 
 
Quantity – Määrab kas Illuminance  või Luminance. 
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Quantity = Illuminance 
 

 
Quantity = Luminance 
 
Style – määrab esitamise stiili, kas siis täisvärvides (colored) või must-valgena (gray scale). 
 

 
Quantity = Luminance; Style = Gray Scale. 
 
Scale – Määrab värviskaala, kas lineaarselt (Linear) või logaritmiliselt (Logarithmic). 
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Scale = Linear; Pane tähele ühtlast numbrite vahemikke. 
 

 
Scale = Logarithmic; Pane tähele  numbrite vahemikke. 
 

 
See pilt kasutab sätteid: Quantity = Luminance; Style = Gray Scale; Scale = Linear; 
Pane tähele selle ja eelneva pildi erinevusi, kus kasutati logaritmilist skaalat. 
 
Sektsioon Display Range 
 
Sektsioon Display Range võimaldab sul sisestada kaks väärtust: minimaalse ja maksimaalse 
suuruse. Need numbrid määravad vahemikku, mille juures soovid valgustusanalüüsi läbi viia. 
Allpool neid numbreid esitatakse vastav skaalajaotus ka värvitoonides, mille all esitatakse 
vastavate numbrite vahemik. 
 
Min – Esitab minimaalse valgusenergia väärtuse, mida soovid valgustusanalüüsis veel 
esitada. 
 
Max – Esitab maksimaalse valgusenergia väärtuse, mida soovid valgustusanalüüsis veel 
esitada. 
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Vastav valgustusanalüüsi parameetritega renderdatud pilt. Min = 0  ja Max = 100. 
 

 
 



Autodesk 3ds Max | Baaskursus | Raido Puust | 2021 168/383 
 

 
Vastav valgustusanalüüsi parameetritega renderdatud pilt. Min = 1  ja Max = 100. Pane 
tähele värviribal olevaid erinevusi. 
 
Näide: Valgustusanalüüsi läbiviimine 
 
Järgnevate sammude jooksul kasutame Pseudo Color Exposure Control sätet loomaks 
valgustusanalüüsi esitatav renderdus. 
 
1. Peamenüüst vali File > Open ja ava fail Radiosity Room Spot.max. 
 

 
 
2. Menüüst vali Rendering > Advanced Lighting > Radiosity. Kui sa soovid, võid muuta 

sätteid nii, et lahendus leitakse kiiremini. 
3. Dialoogis Render Scene > Advanced Lighting paanil, sektsioonis Radiosity Processing 

Parameters vali Start. 
4. Sektsioonis Radiosity Processing Parameters alagrupis Interactive Tools vali Setup. 
5. Dialoogis Render Scene > Environmental paanil vali hüpikmenüüst Exposure Control > 

Pseudo Color Exposure Control. 
6. Sektsioonis Pseudo Color Exposure Control alagrupis Display Type vali Quantity = 

Luminance. 
7. Alagrupis Display Range anna järgmised väärtused: Min = 0.5 ja Max = 50.0. 
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8. Dialoogis Render Scene kliki Render. 
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Kui renderdus lõpetatakse, siis kuvatakse ka teine aken, nimega Luminance. See aken näitab 
sama renderdust, mis eelminegi, vaid koos ribaga, mis esitab iga värvi jaoks vastava heleduse 
väärtuse. 
 

 
 
Vaata klaaspaneeli. Pane tähele selle objekti värvi erinevust varjundiga vaateaknas ja lihtsalt 
lõpprenderduses. Lõpp-renderdus arvestab ka paneeli läbipaistvust, seega näitab see kui palju 
valgust langeb tegelikult paneelile. 
 

Light Tracer kasutamisest 
 
Light Tracer on globaalse valgustamise renderduse lahend, mis võimaldab muuta stseenid 
realistlikumaks, ilma et peaks arvestama peegeldusi. See ei ole mõeldud füüsikaliselt 
korrektsete renderduste loomiseks; vaid neile, kes soovivad rohkem keskenduda pildile 
endale. Light Tracer ei vaja mingit eelarvestust, esitades ennustatava ning lihtsat animeerimist 
vajavate renderduste loomise meetodit. Light Tracer annab parima tulemuse välisstseenides, 
või seal, kus peamiseks valgusallikaks on otsene valgus või taevavalgus. Light Tracer 
Advanced Lighting seadistusele pääseb ligi, kui valida menüüst: Rendering > Advanced 
Lighting > Light Tracer, asudes samas siis dialoogi Render Scene paanil Advanced Lighting. 
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Märkus: Light Tracer ei arvesta reaalmaailma parameetreid, nagu fotomeetriliste 
valgusallikate juures kasutatakse, siiski võib neid renderdamise juures kasutada. 
 
Paanil Advanced Lighting > Select Advanced Lighting saad valida nii Light Tracer kui 
Radiosity lahendusmeetodi, või ka no lighting plugin. Kui sa muudad Advanced Lighting 
meetodit, siis sätete valikud eelmises seades kaotavad oma kehtivuse. 
 
Light Tracer kasutusliides 
 
Light Tracer koosneb kahest grupist seadetest: 
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- General Settings 
- Adaptive Undersampling 

 
General Settings 
 
Global Multiplier – Global Multiplier teeb Light Tracer efekti kas siis nähtavamaks või 
tagasihoidlikumaks. Suurem väärtus vallandab rohkem valgust, ning põhjustab pindade 
liigvalgustatuse, luues sellega ebarealistlikke valgusefekte. 
 
Sky Lights – See väärtus määrab taevavalguse Skylight hulga, mis väljendub taeva heleduses. 
Väiksem väärtus siin põhjustab tumedama renderduse, samas kui suuremad väärtused, 
muudavad taeva heledamaks. See erineb Global Multiplier väärtusest niiviisi, et mõjub vaid 
valgusele, mis tuleb taevast, mitte kogu stseeni valgustitele. Kastike Sky Lights kõrval 
võimaldab sul stseenis kasutatava taevavalguse ka ära keelata. 
 
Rays/Sample – See seade määrab, kui palju kiiri heidetakse igalt võetud näidispinnalt 
stseenis. Kiired heidetakse näidisalas täiesti suvaliselt. Analüüsides ümbritsevat keskkonda 
saadakse arvutuslikult, kui palju hajusvalgust tabab näidispunkti. Mida rohkem kiiri heidad, 
seda täpsem on ka sinu renderdus. Aga loomulikult on siin ka üks aga: mida rohkem kiiri, 
seda ajakulukam on renderdus. 
 
Filter Size – See väärtus on ekraani piksli suurusühikutes. Renderdusaja optimeerimiseks ei 
arvesta Light Tracer iga piksli värvi. Kasutatakse filtrit, et sujuvalt ühendada valitud punktid 
ning esitada sellega ka lõpppilt. See võimaldab vähendada Rays/Sample väärtust, et 
kergendada renderduseks kuluvat aega, samas säilitades hea kvaliteediga pildi. Tasub siiski 
olla ettevaatlik, sest liiga väikesed väärtused võivad põhjustada säbrulist pilti, samas liiga 
kõrged jällegi pehmendada pilti liiga palju. 
 
Ray Bias – Kasuta seda sätet, kui soovid parandada vallandatud kiirte poolt tekitavaid 
ebakooskõlasid, nagu näiteks kattuvaid sagedusribasid, mis võivad esile tulla siis, kui objekt 
heidab varju iseendale. 
 
Cone Angle – Seda sätet kasutatakse samuti ebaloomulike efektide eemaldamiseks, 
parandades sellega pildi üldist ilmet. Põhimõtteliselt määrab see nurga, mille alt kiired 
väljuvad ühest näidispunktist teisele. Näiteks väärtus 90 põhjustab kiirte väljumise risti 
vastava tasapinnaga, mis pole üldjuhul hea idee. Väiksemad nurgad annavad suuremad 
kontrasti aladele, kus on oluline detailsus. 
 
Object Mult. – See väärtus kontrollib objekti näidiste mõjuvõimu. 
 
Color Bleed – See väärtus korrutab objektidelt väljuva värvitooni. Suurem väärtus põhjustab 
ka suuremat sulandumist, samas kui väiksemad jällegi vähendavad sulandumist. Väärtus 0.0 
eemaldab igasuguse sulandumise. 
 
Color Filter – Säte lisab renderdatud pildile globaalse värvitooni. 
 
Extra Ambient – See säte lisab globaalsel tasandil rohkem valgust stseenile. See töötab 
sarnaselt 3ds Max parameetrile Ambient. 
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Bounces – Väärtus määrab, mitu korda Light Tracer kiirgab valgust erinevate näidiste vahel. 
Väike väärtus põhjustab ebakorrektse tulemuse ning tihtipeale on renderdus ka liiga tume. 
Suuremad väärtused tõstavad renderdatud stseeni realistlikkust, kuid samuti tõstavad ka 
renderdusaega. Maksimaalne suurus on 10. 
 
Volumes – Valikkastike põhjustab Light Tracer arvutustes arvestama renderdamise käigus 
mahutavustega, nagu näiteks suundvalgustid. Tasub olla ettevaatlik, kuna see tõstab oluliselt 
renderduseks kuluvat aega. Väärtus Volumes on kui kordaja, mis tõstab või langetab 
valgushulka, mis kogutakse stseeni mahuallikatest. 
 
Adaptive Undersampling 
 
See alagrupp võimaldab parandada renderduseks kuluvat aega, andes meetodi, võtta rohkem 
näidiseid kohtadest, kus see peaks olema vajalikum, ja vähem sealt, kus see ei mõjuta stseeni 
nii oluliselt. 
 

 
 
Adaptive Undersampling valikukastike – see kas aktiveerib või keelab vastava seade. Kui 
seda sätet mitte kasutada (linnukene puudub), siis on võimalik saavutada lõpppildi suuremat 
detailsust kasvava renderdusaja arvelt. 
 
Initial Sample Spacing – See säte määrab võetavate näidisalade vahekauguse. Seda 
esitatakse kui N x N võrguna. Näiteks, algne näidisvahekaugus 16 x 16 lisab iga 16nda piksli 
tagant (nii horisontaal- kui vertikaalsuunas) ühe näidispunkti. Mida väiksem võrk, seda 
täpsem valgustus, aga võtab ka rohkem aega renderdamiseks. 
 
Subdivision Contrast – See säte määrab, millal on vaja esitatud näidisvõrgustikku 
väiksemaks teha. Mida suurem väärtus, seda vähem lisajagamisi sooritatakse, samas 
väiksemate väärtuste korral tehakse rohkem lisajagamisi. 
 
Subdivide Down To – Väärtus määrab minimaalse näidisvõrgustiku vahekauguse. Kui see on 
määratud kui 1x1, siis nn plokk vaatab igat pikslit eraldi. Mida suurem võrgustik, seda vähem 
aega kulub renderdamiseks. 
 
Show Samples – Kui see säte on aktiivne, siis võetud näidiseid näidatakse ka renderdatud 
pildil. See aitab leida kitsaskohti, et renderdusaega veelgi optimeerida, olulise kvaliteedi 
langemiseta. 
 
Skylight 
 
Skylight on valgusallikas, mis on just spetsiaalselt loodud kasutamaks koos Light Tracer 
algoritmiga. Kui see stseenile lisada, saab ka otse selle objekti juures mõningaid parameetreid 
üles seada. 
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Skylight Parameters sektsioonis on üks aktiveerimise kastike, kordamistegur ja kaks 
alagruppi: Sky Color ning Render. 
 
On – Kasuta seda kastikest, kas siis taevavalguse sisse lülitamiseks või keelamiseks. 
 
Multiplier – Määrab taevavalguse heleduse, nii nagu ka teiste valgusallika liikide puhul. 
Kasutad sa seda juhul, kui soovid muuta taevavalgust intensiivsemaks. Samas saad ka 
intensiivsust vähendada, tõstmaks esile mõnd teist valgusallikat, nagu näiteks päikesevalgust. 
 
Use Scene Environment – Kasutatakse taeva värvi jaoks stseeni tausta pilti. Kasulik on seda 
kasutada siis kui sinu stseen on kontrastsema pilvise taevaga või kasutatakse päikesevalguse 
taustapilti. 
 
Sky Color – Saad valida ühe värvi oma taevale. Seda saad teha dialoogis Color Picker, 
klikkides hetke värvi esitaval ristkülikul. 
 
Map – See valik on aktiivne vaid siis, kui oled valinud taevale mingi kindla värvi. Lisaks 
saad siin valida ka mingi teise pildi, mis esitab taeva. Kastike numbriga 0 – 100 määrab 
protsentides kasutatava pildi ja taeva värvi omavahelise suhte. Pildi saad valida, kui klikid 
nupul None. 
 
Cast Shadows – Aktiveerides selle sätte, heidab taevavalgusobjekt Skylight stseeni ka varje. 
 
Märkus: Seda sätet on võimalik kasutada vaid koos vaikimisi renderdusmootoriga Default 
Scanline Renderer siis, kui ei kasutata mitte mingit erivalgustuse algoritmi (ei Radiosity ega 
Light Tracer algoritmi). Light Tracer arvutab taevavalgusobjektile varjud automaatselt. 
 
Rays per Sample – Suurenda seda väärtust, kui soovid saada pehmemaid varje kasvava 
renderdusaja arvelt. Vähenda seda, kui soovid saada säbrulisemaid varje, kuid väiksema 
renderdusaja kuluga. 
 
Ray Bias – See määrab stseeni objekti ja varju vahelise minimaalse vahemaa, mil vari 
rehkendatakse. Suurenda väärtust, kui soovid varju objektist eemale viia. 
 
Näide: Stseeni renderdamine, kasutades Light Tracer algoritmi 



Autodesk 3ds Max | Baaskursus | Raido Puust | 2021 175/383 
 

 
Selles näites sa lood taevavalgusobjekti Skylight ja kasutad seda ühes Light Tracer 
algoritmiga. 
 
1. Peamenüüst vali File > Open ning ava fail Patio.max.  
 

See stseen esitab siseõue, kus on olemas juba üks otsene valgusallikas, simuleerimaks 
päikest. 

 
2. Aktiveeri vaateaken Camera01. 
3. Peanupupaanilt vali Quick Render. 
 

 
 

Varjud on mustad ja kõigele langeb ühtlane valgus. 
 
4. Paanilt Create vali Lights > Standard > Skylight. 
 

 
 
5. Kliki vaateaknal Top  ja loo Skylight objekt mistahes paigas. 
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Täpne asukoht ei mängi siinjuures mingit rolli, sest Skylight simuleerib taevavalgust lõpmata 
kaugelt. 
 
6. Sektsioonis Skylight Parameters anna väärtus Multiplier = 2.0. 
 

 
 
7. Vali valgusallikas Direct01 ja anna sellele vastav väärtus Multiplier = 0.6. 
8. Menüüst vali Rendering > Advanced Lighting > Light Tracer. 

 
Dialoogis Render Scene > Advanced Lighting paanil on sellega valitud juba Light Tracer. 
Kui ei ole, siis vali see hüpikmenüüst Select Advanced Lighting. 
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Esmaseks renderdamiseks kasutame vaikimisi väärtusi. 
 
9. Aktiveeri uuesti vaateaken Camera01 (parem klikk vastaval aknal). 
10. Kui sa eelmise renderdatud pildi sulgesid, siis ava see uuesti läbi menüü: Rendering > 

Show Last Rendering. 
11.  Rendered Frame Window töönupuribalt vali Clone Rendered Frame Window. 
12. Dialoogis Render Scene vali paan Common. 
13. Dialoogis Render Scene > Common paan > alagrupis Advanced Lighting, veendu, et valik 

Use Advanced Lighting on aktiivne. 
 

Märkus: Kui Use Advanced Lighting kasutamine ära keelata, siis ei kasutata ka Light 
Tracer algoritmi renderdamisel. 

 
14. Dialoogi Render Scene alaosas kliki nupul Render. 
15. Võrdle renderdusi. 
 

 
 
Light Tracer renderdus võtab oluliselt rohkem aega, kui seda eelmine lihtne Scanline 
renderdus. Samas aga näed, et Light Tracer renderdus on eelmise kõrval lausa hämmastava 
kvaliteediga. Järgnevalt muudama mõningaid Light Tracer parameetreid ja renderdame 
stseeni uuesti. 
 
16. Paanil Advanced Lighting > Parameters sektsioon > General Settings alagrupp, sisesta 

Rays/Sample = 150. 
 

See küll vähendab arvestatavate kiirte arvu Light Tracer poolt, kuid samas esitab endiselt 
väga hea kvaliteediga pildi. 

 
17. Alagrupis General Settings sisesta Bounce = 1. 
 

See annab piisava kiirte põrkumise väärtuse selleks, et stseeni ilmestada. Soovitav on 
hoida seda väärtust minimaalsena: tõstes selle väärtust, suurendab järsult ka 
renderdusaega. Üks või kaks põrkumist on piisav enamuste renderduste jaoks. 
Lisapõrkumiste tagajärjel saadav efekt on küll realistlikum, kuid tavaliselt üsna vaevu 
märgatav. 

 
18. Sektsioonis Parameters > General Settings alagrupis sisesta Color Bleed = 1.5. 
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See väärtus kordistab värvid, mis põrkuvad objektidelt, andes stseenile rohkem värvi. 

 

 
 
19. Alagrupis Adaptive Undersampling vali Subdivide Down To = 2 x 2. 
 

 
 

See küll ei lase Light Tracer kasutada igat pikslit, kuid pildi kvaliteet sellest oluliselt ei 
muutu. 

 
20. Veendu, et aktiivne vaateaken oleks endiselt Camera01. 
21.  Rendered Frame Window akna töönupuribalt vali Clone Rendered Frame Window. 
22. Peanupuribalt vali Quick Render. 
23. Võrdle kolme renderdust omavahel. 
 

 
 
Selle pildi renderdus võtab rohkem aega, sest lisasid ühe põrkumise. Erinevused on aga 
vaevumärgatavad. Lõpuks pead ikkagi sina otsustama, millised seaded annavad parima 
tulemuse, ilma et renderdusaeg ei muutuks kolossaalseks.  
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Render Presets 
 
Dialoogi Render Scene alaservas on hüpikmenüü nimetusega Preset. Siit saad valida mitme 
eelnevalt salvestatud renderduse parameetrite grupi vahel, või salvestada oma enda seadistus. 
3ds Max sisaldab mitmeid eelseadistatud renderdussätete gruppe, mida saad koheselt oma 
pildi renderdamiseks kasutada. Mõned neist on loodud spetsiaalselt kasutamaks 
valgustusalgoritme, nagu näiteks Radiosity ja Light Tracer. Sa peaksid neid eelvalitsaid 
õppima kasutama, et kiirendada tööprotsessi, ja mitte alustama iga kord uuesti ja uuesti. 
 

 
 
Nimekirja allservas on kaks valikut, mis lubavad luua kasutaja enda kiirvalikuid: 
 
Custom Preset – Kui valida, kuvab 3ds Max dialoogi Render Presets Load, mis annab 
võimaluse valida mõni RPS laiendiga fail. 
 
Save Preset – Kui valida, kuvab 3ds Max dialoogi Render Presets Save, andes võimaluse 
sisestada nimi eelvalitsa grupile. Kui klikid Save, kuvatakse dialoog Select Preset Categories. 
 

 
 
Iga valik siin viitab konkreetsele paanile dialoogis Render Scene. Kui soovid salvestada 
näiteks Advanced Lighting seadistusi, siis kontrolli, et selles aknas oleks valitud ka Advanced 
Lighting. 
 
Peale oma enda eelvalitsa faili salvestamist, kuvatakse selle nimi ka vastavas hüpikmenüüs 
koos eelnevalt loodud valikutega. 
 
On soovitatav, et salvestad kõik oma eelvalitsad 3ds Max programmikataloogi /Render 
Presets, kuna siis kuvatakse programmi käivitumise ajal ka need valitsad vastavas nimekirjas. 
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Näide: Valitsate (Preset) salvestamine ja laadimine 
 
1. Jätka eelmisest ülesandest, või ava fail Patio_Presets.max. 
2. Peanupuribalt vali Render Scene. 
3. Dialoogis Render Scene > paan Common > alagrupp Output Size, vali 720 x 486. 
4. Paanil Advanced Lighting, jäta valikuks Light Tracer koos eelnevalt seadistatud 

parameetritega. 
5. Dialoogi alaservas vali Preset hüpikmenüü, ja vali Save Preset. 
 

 
 
6. Dialoogis Render Preset Save anna oma valitsa failile nimi lighttrace_med.rps. 
7. Dialoogis Select Preset Categories, vali Common. Hoia all CTRL klahvi ning vali ka 

Advanced Lighting, seejärel kliki Save. 
 

 
 
Vastava nimeline valits ilmub ka Preset nimekirja. 
 
8. Nimekirjast Preset vali Load Preset. 
9. Dialoogis Render Presets Load, vali 3ds Max.scanline.radiosity.draft.rps. 
 
Kuvatakse Select Preset Categories dialoog. See esitab need paanid, mida antud valitsa 
salvestamisel kasutati. 
 
10. Dialoogis Select Preset Categories vali Load. 
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11. Dialoogis Render Scene vali paan Advanced Lighting. 
 
Valitud on nüüd hoopis Radiosity lahendusmeetod koos vastavate parameetrite seadetega. 
 
12. Hüpikmenüüst Preset, vali lighttrace_med. 
 
Kuvatakse kaks paani, mida kasutasid selle valitsa salvestamisel. 
 
13. Dialoogis Select Preset Categories vali Load. 
 
Kuvatakse seaded, mille sa talletasid eelnevalt. 
 

Light Lister 
 
Light Lister on dialoogiaken, mis esitab kogu sinu stseenis olevate valgusallikate nimekirja. 
Seda võib nimetada ka kui valgusallikate omavahelise segamise paaniks. See annab hea 
ülevaate mitmetest valgusallikate parameetritest ja globaalsetest seadetest. Light Lister avaneb 
menüüst Tools > Light Lister. 
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Sektsioon Configuration 
 
Selles sektsioonis saad valida: kas tegeled kõikide valgustitega stseenis, valitud valgustitega 
või hoopis tegeled valgustite globaalsete parameetrite tasandil. 
 
All Lights – Kuvab stseeni kõik valgusallikad sektsioonis Lights. 
Selected Lights – Kuvab vaid valitud valgusallikad sektsioonis Lights. 
General Settings – See võimaldab muuta lihtsalt ja kiirelt valgusallikate ühiseid parameetreid 
korraga. 
 
Refresh – Kui sa valisid Selected Lights, ja muudad stseenis valitud valgustite rühma, kasuta 
seda nuppu, et vastav muudatus kajastuks ka sektsioonis Lights. 
 
Sektsioon Lights 
 

 
 
Siin sektsioonis on sul võimalik muuta iga stseenis sisalduva valgusallika parameetreid eraldi. 
Kui sa eelnevalt olid valinud All Lights (sektsioonis Configuration), siis kuvatakse siin stseeni 
kõik valgusallikad. Kui valida aga Selected Lights, siis kuvatakse vaid stseenis valitud 
valgusallikad. Muutes vaateaknas valgusallikate valikugruppi, ei muuda see automaatselt seda 
nimistut siin sektsioonis. Selle uuendamiseks ja seega uue valikugrupi kuvamiseks pead sa 
kasutama nuppu Refresh (sektsioonis Configuration). 
 
Iga rida esitab ühe valgusallika parameetrid stseenis. Sa saad igat valgusallikat eraldi valida, 
seda ümber nimetada, aktiveerida või keelata, muuta nende värvust, muuta nende kordseid 
tegureid ja veel teisigi seadeid. 
 
Select nupp – See on nupp, mis asetseb iga valgusallika nime vasakus servas. Kliki sellel 
nupul ja vaata, kus kohas paikneb vastav valgusallikas stseenis. 
 
On – Aktiveerib või keelab konkreetse valgusallika. 
 
Name – Esitab valgusallika nime. Sa võid siin samas aknas ka valgusallikate nimesid muuta. 
Kui sul on kasutusel üksteisest sõltuvad valgusallikad (instanced), siis need esitatakse ühtse 
nimekirjana hüpikmenüüs. 
 
Intensity (cd) / Multiplier – Muudab valgusallika intensiivsust või kordsust. 
 
Color – Määrab valgusallika värvitooni. 
 
Märkus: Fotomeetriliste valgusallikate juures määrab see siin filtri värvi. 
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Shadows – Sa võid siin muuta, kas vastav valgusallikas heidab varje või mitte. 
 
Shadow Type – Hüpikmenüüst saad valida, millist varjutüüpi kasutatakse konkreetse 
valgusallika puhul. 
 
Map Size, Bias, Sample Range, Transparency, Integrity, ja Quality – Nende sätete 
esitamine sõltub varjundi tüübist, mille sa eelnevalt valisid.  Need on samad parameetrid, mis 
esitatakse ka vastava valgusallika varju parameetrite sektsioonis paanil Modify. 
 
Decay ja Start – Võimaldab määrata sumbuvuse liigi ja mis kaugusel sumbumine algab. See 
on saadaval vaid standardsete valgusallikate korral. 
 
Length ja Width – Need valikud on kättesaadavad vaid valgusallika tüüpide Linear ja Area 
Photometric tarvis. 
 
Kui sa oled stseeni lisanud ka päikesevalguse süsteemi Sunlight System, Daylight System, IES 
Sun, IES Sky ja/või Skylight, siis ka need esitatakse Light Lister dialoogis. Vastavad sätted 
sõltuvad valgusallikast endast, näiteks Sunlight ei oma sätet Multiplier. 
 
Sektsioon General Settings 
 

 
 
See sektsioon võimaldab globaalselt muuta kõikide (All Lights) valgusallikate parameetreid, 
või teha seda valitud grupi tarvis (Selected Lights). Samuti annab see järgmised 
lisamäärangud: 
 
Global Tint – see on üleüldine säte, mis annab stseenile mingit kindlat lisatooni. 
 
Global Level – See säte muudab kõikide stseeni valgusallikate heledust. Näiteks sisestades 
siia 0.5 muudab valgusallikad poole võrra tumedamaks ja sisestades 2.0 annab neile kaks 
korda rohkem heledust, kui enne. 
 
Ambient Color – Määrab ümbritseva valguse tooni ja taseme stseenis. 
 
Näide: Light Lister kasutamine 
 
Selles näites vaatame ja muudame stseeni valgustatust. Muudame mitmete valgusallikate 
kordsustegureid ja värvitoone. 
 
1. Peamenüüst vali File > Open ja ava fail Apartment03.max. 
2. Peamenüüst vali Tools > Light Lister. 
3. Dialoogis Light Lister > sektsioonis Configuration, vali All Lights. 
4. Sektsioonis Lights, vali värvikastike valgusallika FPoint01 kõrval. 
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See valgusallikas ja sellega seotud valgusallikas FPoint02 (kui instance) valgustavad 
kaminat. 
 
5. Dialoogis Color Selector, muuda valgusallika värv järgmiselt: R = 255, G = 246, B = 

221. 
 

Andes valgusallikale füüsikaliselt korrektsema värvitooni, lisab stseenile realismi. Pea 
meeles, et reaalses maailmas omavad kõik valgusallikad mingit tooni ja mitte ükski neist 
pole puhta valge tooniga. 

 
6. Vali OK, sulgemaks dialoog. 
7. Dialoogis Light Lister, vali nüüd värvikastike valgusallika FPoint03 kõrval. 
 

See valgusallikas ja selle kolm alamat (instances) valgustavad ruumi kolme nurka ja 
kamina vastas olevat maali. 

 
8. Dialoogis Color Selector, muuda valgusallika värv järgmiselt: R = 186, G = 166, B = 

211. 
9. Vali OK, sulgemaks dialoog. 
10. Dialoogis Light Lister anna valgusallika FPoint03 intensiivsuseks Intensity (cd) = 2250. 
 

Tõstes valgusallika intensiivsust toob esile selle tumeda värvitooni. 
 
11. Sektsioonis Lights vali värvikastike valgusallika FPoint08 kõrval. 
 

See valgusallikas ja seotud valgusallikas FPoint09 (instance) simuleerivad küünlaleekide 
valgust. 

 
12. Dialoogis Color Selector, muuda valgusallika värv järgmiselt: R = 255, G = 235, B = 

245. 
13. Vali OK, sulgemaks dialoog. 
14. Anna intensiivsuseks Intensity (cd) = 50. 
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15. Veendu, et aktiivne vaateaken oleks kaamerast. 
16. Peanupuribalt vali Quick Render. 
 

 
 
i-drop kasutamine 3ds Max keskkonnas 
 
Autodesk lõi i-drop tehnoloogia selleks, et anda võimalus disaineritele luua, tirida ja tõmmata 
olemasolevaid disainiobjekte veebilehtedelt. i-drop võimaldab otse veebilehelt tõmmata mõnd 
objekti oma stseeni. 
 
Näide: Tirimine ja i-drop 
 
Siin proovime lisada i-drop vahendusel mõnd objekti 3ds Max stseeni. 
 
1. Käivita 3ds Max. 
2. Käsupaanidelt vali Utilities > Asset Browser. 
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3. Dialoogis Asset Browser sisesta reale Address > http:://idrop.autodesk.com. 
 
See viib sind Autodeski i-drop veebilehele. 
 

 
 
4. Brauseri aknas, vali Download i-Drop Indicator. 
5. Järgi allalaadimisel kuvatavaid samme. 
6. Peale i-drop kontrollmehhanismi installeerimist, mine lehekülje alumisse ossa.  
 

Sa näed seal kolmemõõtmelist tooli. 
 
7. Mine hiirega selle tooli peale, hiire ikoon muutub i-drop valikut tähistavaks. 
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8. Tiri vastav tool Perspective vaateaknasse. (Sa võid selle objekti loomulikult tirida 

mistahes 3ds Max vaateaknasse). Kuvatakse dialoog, mis viitab, et vastavat objekti 
laetakse sinu süsteemi alla. 

 

 
 
9. Peale faili alla laadimist, avaneb kiirvalikumenüü hiirekursori all. Vali Merge File. 
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Saad valida lihtsalt meetodi, mismoodi antud fail lisatakse 3ds Max stseeni. Valikud on: 
Open, Merge või Xref. Kui sa seda faili ei soovi 3ds Max keskkonda tuua, vali Cancel. 
 
10. Nüüd aseta tool kohta, kuhu soovid ja tee seal hiirega vasak klikk. 
 

 
 
Valgustite rühmad (Luminaire Assemblies) 
 
Mis asi on Luminaire? 
 
Luminaire või siis valgusti on komponentide rühm, mis moodustab koos valgusallika endaga 
terve valgusti objekti. Sa võid need valgustid luua täiesti nullist või kasutada i-drop lahendust 
toomaks need otse disaini veebilehtedelt, nagu näiteks http://www.erco.com. Valgustite 
grupid on loodud selliselt, et nende asendit saab muuta läbi Inverse Kinematics linkide. See 
võimaldab endiselt sul muuta valgusallika suunda ja valgusti asendit. 
 
Näide: Valgustiga manipuleerimine 
 
Selles näites kasutad sa IK (Inverse Kinematics) parameetreid, et muuta valgusti 
orientatsiooni. 
 
1. Peamenüüst vali File > Open ja ava fail Luminaire.max. 
2. Peanupupaanilt vali Window Selection. 
3. Vaateaknas Front vali kõik valgustite objektid, välja arvatud target objekt. 
4. Vajuta klahvi H, kontrollimaks, et valitud oleksid õiged objektid: 
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ERCO.Eclipse.75126.bracket 
ERCO.Eclipse.75126.head 
ERCO.Eclipse.75126.light 
ERCO.Eclipse.75126.yoke 

 

 
 
5. Menüüst vali Group > Assembly > Assemble. 
6. Dialoogis Create Assemble nõustu vaikimisi esitatava nimega. 
 

 
 
7. Käsupaanidelt vali Hierarchy > IK. 
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8. Avanevas Inverse Kinematics sektsioonis, vali Interactive IK. 
9. Sektsioonis Object Parameters > Position aktiveeri Bind Position. 
10. Vaateaknas Camera01 vali ERCO.Eclipse.75126.target. 
 

 
 
11. Vaateaknas Top nihuta target objekt lava keskele. 
 

Pane tähele, et ka valgusti ise liigub target objektile järgi, kui sa viimast liigutad. 
 

 
 
12. Parem klikk vaateaknal Camera01 ja peanupupaanilt vali Quick Render. 
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13. Vaateaknas Front vali Assembly01. 
14. Käsupaanidelt vali Modify. 
 

 
 
Vastav grupp omab kahte parameetrit sektsioonis Luminaire Parameters: Dimmer ja Filter 
Color. Need kaks seadet on mõeldud valgusallikaga sidumiseks. Näiteks, kui valgusallikas 
omab parameetrit Filter Color, kuid sa ei pääse sellele parameetrile ligi grupi siseselt. 
Järgnevalt avad sa selle objektide grupi ja seod valgusallika Filter Parameter väärtuse 
värvikastikesega Luminaire Assembly sees. Seejärel, kui sa nüüd redigeerid parameetrit Filter 
Color, siis seda uuendatakse automaatselt ka valgusallika Filter color  kastikeses. 
 
15. Sektsioonis Luminaire Parameters vali Filter Color kastike ja muuda selle värv siniseks. 
16. Peanupuribalt vali Render. 
 

Pane tähele, et renderdustulemus sellest ei muutu. Renderdust see ei mõjutanud, kuna 
parameeter pole veel seotud valgusallika Filter Color sättega. 
 

17. Menüüst vali Group > Assembly > Open. 
18. Vaateaknas Front vali ERCO.Eclipse.75126.light. 
19. Vaateaknas Front, tee parem klikk ja vali Wire Parameters. 
20. Menüüst vali Object (TargetPoint) > Filter Color. 
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Katkendlik joon väljub vastavast objektist. 
 
21. Tiri ja kliki valgusti ülemisel rohelisel joonel. 
22. Menüüst vali Object (Luminaire) > Filter Color. 
 
Avaneb dialoog Parameter Wiring. 
 
23. Dialoogis, vali paremalt vasakule osutav nool ja seejärel vali Connect. 
 

 
 
24. Vähenda dialoogi Parameter Wiring. 
25. Menüüst vali Group > Assembly > Close. 
26. Paanilt Modify > Luminaire Parameters sektsioonis vali Filter Color kastike. 
27. Muuda värv roheliseks. 
28. Peanupuribalt vali Render. 
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Valguse värv on nüüdsest roheline. 
 

Lõpetuseks 
 
Selles peatükis õppisid sa küllalt paindlikult tundma, kuidas 3ds Max kasutab ja renderdab 
valgust ning leiab peegeldusi. Nüüdsest peaksid sa ise olema suuteline kasutama ja üles 
seadma stseeni fotomeetrilised valgusallikad. Lisaks valgusallikatele, peaksid sa suutma ka 
manipuleerida valgustite kui tervikobjektidega (luminaire assemblies). See peatükk esitas 
põhilise, mida peaksid teadma peegeldusalgoritmi (radiosity) juures; kuidas arvutus leitakse 
ja kuidas selle parameetreid muuta. Samuti õppisid sa tundma, kuidas muuta stseeni üldist 
peegelduste valgustatust (exposure of radiosity) ja oled võimeline läbi viima ka valgustus-
analüüsi, kasutades selleks Pseudo color exposure töövahendit. Lisaks tutvustati 
töövahendeid nagu Light Lister ja proovisid üles seada oma parameetrite grupid (render 
presets) järgnevateks renderdustöödeks. 
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4. Materjalid 
 

Peatüki eesmärgid: 
 
Peale peatüki läbimist peaksid sa olema suuteline: 
 

- Toimetama Material Editor tööaknas 
- Seadistama Material Editor erinevaid parameetreid 
- Kasutama materjalide kastikesi 
- Aru saama materjalide põhilistest tüüpidest 
- Looma lihtsat materjali iseseisvalt ja rakendada seda stseeni mõnele objektile 
- Looma stseenis sisalduvatest materjalidest materjalikogumi 
- Kasutama mõnd olemasolevat materjali materjalikogumist 
- Kasutama nii toimimispõhiseid- kui tavalisi piltmaterjale stseenis 
- Kasutama Radiosity Override Material materjalitüüpi 
- Kasutama Architectural Material materjalitüüpi 

 

Sissejuhatus 
 
Material Editor on 3ds Max tarkvara keskne koht, kus lood realistlikke materjale läbi 
tekstuuride karakteristikute. Selles peatükis vaatame mitmeid töövahendeid, mis on 
kasutatavad läbi Material Editor akna. Kuidas toime tulla lihtsate materjalide loomisega, ning 
kuidas neid seejärel stseeni objektidele peale panna, sellest kõigest alljärgnevalt. Materjalid 
eraldivõetuna koosnevad lihtsatest alamstruktuuridest, nende loomist ja juba loodud 
materjalide taaskasutamisest teeme ka juttu. Samuti on arhitektuurses visualiseerimises üsna 
olulise tähtsusega nn Architectural materjali tüüp, see nagu nimigi ütleb annab meile koheselt 
võimaluse kasutada põhilisi arhitektuurseid materjale, ilma lõputute parameetrite sättimiseta. 
 

Material Editor sissejuhatus 
 
Material Editor võimaldab luua värviküllaseid ja tekstuurseid pindasid, mida seejärel 
kasutada stseeni objektidel. Material Editor sisaldab seetõttu endas mitmeid abistavaid 
töövahendeid parima tulemuseni jõudmiseks.  
 
Läbi Material Editor akna võid luua mistahes materjali, alustades ühekihilisest kuni 
kombineerituna mitme eri struktuuri vahel. Näiteks allolev pilt demonstreerib, kuidas erineva 
astmega materjalid mõjuvad stseeni üldilmele.  
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Vasakpoolne pilt näitab stseeni, kus põrandal on väga lihtne ühetooniline materjal. Paremal 
pool aga ilmestab põrandat juba tunduvalt kompleksema struktuuriga materjal. Paned tähele, 
kuidas see avaldab koheselt mõju ruumile tervikuna. 
 
Material Editor kasutajaliides 
 
3ds Max 2008 keskkonnas töötades leiad sa end üsna sageli toimetamas Material Editor 
aknas. Seetõttu on ka selle tundma õppimine olulise tähtsusega. 
 
Material Editor dialoogi saad avada ühel alljärgneval viisil: 
 

•  Vali peanupuribalt ikoon Material Editor. 
• Vali menüüst Rendering > Material Editor 
• Vajuta klaviatuuril klahvi M. 

 
Material Editor on jaotatud viieks alasektsiooniks: 
 
1. Materjalide menüü (Material Menu Bar); 
2. Materjalide näidiskastid (Material Sample Slots); 
3. Material Editor töövahendite nupupaanid (Material Editor Toolbars); 
4. Materjali tüüp ja nimi (type ja name); 
5. Materjalide parameetrite ala (parameters). 
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Material Menu Bar 
 
Material Menu alt leiad sa samad töövahendid, mis on ka nuppudena välja toodud 
nupupaanidel (tähistatud eelmisel pildil numbriga 3). Samuti on need kättesaadavad ka hiire 
parema kliki alt. Täpsemalt vaatame neid omadusi mõnevõrra hiljem. 
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Material Sample Slots 
 
Material Sample kastikesed annavad vahetu ülevaate sinu poolt loodud materjalist enne, kui 
rakendada seda mõne stseeni objektile. Selles tööaknas on 24 kastikest, igasse neist võid luua 
erineva materjali. Seda osa saab seadistada mitmeti: 
 

• On võimalik muuta korraga kuvatavate näidismaterjalide kastikesi 
• Võimalik hiireklahvi all hoides liikuda materjalikastide kuvaaknas. 
• Kasutada ülal ja allpool olevaid scroll-bar, et liikuda kuvatavate kastikeste vahel. 

 
Näidismaterjalide kastikeste esitamine kuvaaknas 
 
Võimalik on esitada need materjalid kolmes erinevas seadistuses: 3 x 2, 5 x 3 ja 6 x 4. Seda 
saad teha alljärgnevalt: 
 

• Parema hiirekliki menüüst valides; 
• Dialoogist Options. 

 
Klikkides hiire parema klahviga mõnel materjali kastikesel, avaneb alljärgnev 
kiirvalikumenüü: 
 

 
 
Alljärgnev pilt näitab, kui eelmises aknas valida 5 x 3 seade. 
 

 
 
Samuti saad muuta kastikeste korraga kuvamise arvu, kui valid paremal pool asetsevalt 
nupupaanilt ikooni  Options või teed seda läbi hiire parema klahvi menüü. Kui sa seda 
teed, kuvatakse dialoog Material Editor Options ja saad teha oma valiku kõige alumises 
sektsioonis asetsevas alagrupis Slots. 
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Alljärgnev pilt näitab materjalide kastikesi seades 6 x 4. 
 

 
 
Märkus: Valge kastike mistahes materjalikasti ümber osutab aktiivsele materjalile, teisisõnu 
selle parameetreid saad sa hetkel muuta. 
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Näide: Materjalikastikeste kuvaakna nihutamine 
 
Lisaks eelpooltoodule on veel teisigi meetodeid, kuidas saad liikuda ja valida sulle sobiva 
materjali vastavate kastikeste rühmast.  
 

1.  Kliki peanupuribal ikoonil Material Editor. 
2. Parem klikk mõnel kastikesel, vali 3 x 2 avanevast menüüst. 
3. Dialoogi Material Editor > Sample Window osas aseta hiire kursor kahe kastikese 

eraldusjoonele. 
 

 
 
4. Kliki ja tiri näidis kuvatavat aknaosas üles-alla-kõrvale. Ilmuvad nähtavale ka teised 

materjalikastikesed.  
5. Sama tulemuseni jõuad, kui kasutad akna all ja paremas servas paiknevaid scroll-bar 

ribasid.  
 
Näide: Materjalikastikese suurendamine 
 
Ehkki 3 x 2 säte kuvab üksiku materjali enamjaolt piisavas suuruses, et selle kallal tööle 
asuda, võib ette tulla olukordi, kui sellest jääb väheseks. Seetõttu võimaldab 3ds Max sul 
mistahes kastikest suurendada kuipalju tahes. Seda saad teha, kas siis tehes topelt-kliki 
vastaval kastikesel, või kasutada hiire parema kliki menüüd. 
 
Võid jätkata eelmisest näitest. 
 
1. Material Editor aknas, parem klikk valitud kastikese peal. 
2. Avanevast menüüst vali Magnify… 
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Märkus: Nüüd saad suurendada olemasolevat akent, kui tõmbad mõnd dialoogi serva 
keskkohast eemale. 
 
3. Material Editor aknas, tee topelt-klikk mõnel teisel kastikesel. Ka seda suurendatakse, 

hoolimata sellest, et üks on juba lahti. 
 
Materjalikastikese indikaatorid 
 
Lisaks sellele, et materjalikastike annab kohest infot materjali välimuse kohta, ehk siis 
visuaalset tagasisidet, saab Material Editor aknast infot ka konkreetse materjali staatuse 
kohta. Need nn indikaatorid omavad suurt tähtsust, kui stseeni komplekssus kasvab. Kui sa 
seod mõned materjali stseeni objektiga, siis ümbritsevad vastavat kastikest kas siis valged või 
hallid kolmnurgad. Need kolmnurgad määravad konkreetse materjali staatuse stseenis. Kui 
need nurgad on hallid, siis vastav materjal on ülesseatud selles stseenis. Kui need kolmnurgad 
on aga valged, siis vastav materjal on rakendatud hetkel aktiivsele objektile stseenis. 
 
Näide: Indikaatorid 
 
1. Menüüst vali File > Open ja ava fail pool room.max. 
2. Vajuta klahvi M, avaneb dialoog Material Editor. 
 

Avanevas Material Editor dialoogis on näha, et osade kastikeste ümber on hallid 
kolmnurgad. 

 



Autodesk 3ds Max | Baaskursus | Raido Puust | 2021 201/383 
 

 
 
3. Material Editor aknas, vali teine kastike, selle kastikese ümber tuleb valge raam, viidates, 

et see materjal on hetkel aktiivne. 
4. Material Name alas kuvatakse materjali nimi Pool Water. 
 

Selle materjali nurgad on halli tooni, mis tähendab, et see on mõnel stseeni objektil. 
 

 
 
5. Vaateaknas Camera, vali objekt Pool Water. 
 

 
 

Kastikese nurgad muutuvad nüüd valgeks, mis tähendab, et see sama materjal on seotud 
stseenis valitud objektiga. 

 
6. Material Editor aknas vali materjal nimega Pool trim. 
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Märkus: See on teise rea viimane materjal, kui kuvaaken on suurusega 3 x 2. 
 
Selle materjali nurkades pole mingit värvi kolmnurkasid. See tähendab, et seda materjali pole 
veel ühelegi stseeni objektile rakendatud. 
 
Materjali lisamine objektile 
 
Üks olulisemaid Material Editor baasfunktsioone (lisaks materjalide loomisele) on ka nende 
sidumine stseeni objektidele. 3ds Max  võimaldab seda teha mitmeti. Võid kasutada ikooni 
Assign Material to Selection (paikneb see vahetult materjalikastikeste all oleval nupuribal). 
Lisaks võid sa aga sobiva materjali ka lihtsalt tirida mõnele stseeni objektile. 
 
Näide: Materjali lisamine aktiivsetele objektidele 
 
Valides esmalt objektid, millele soovid mõnda materjali peale panna, annab vast kõige 
lihtsama meetodi seda teha kõige kiiremini. 
 
Jätka eelmise ülesandega, või ava fail Pool Room.max. 
 
1. Material Editor aknas veendu, et aktiivne materjal oleks Pool trim. 
 

 
 
2. Vajuta klahvi H ning vali avanevast aknast Select Objects objekt nimega Pool trim. 
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3.  Material Editor aknas vali ikoon Assign Material to Selection. 
 
Materjalikastikese nurkadesse tekivad valged kolmnurgad, mis tähistavad, et vastav materjal 
on seotud stseeni objektiga. 

 

 
 
Näide: Materjali lisamine tiri ja tõmba (Drag and Drop) meetodil 
 
Ka tiri ja tõmba meetodil on võimalik lihtsalt materjale stseeniobjektidele lisada. Seegi 
meetod võimaldab sul ühte materjali lisada mitmele objektile. Siiski võib mõnel juhul olla 
selline materjali sidumiseviis raskendatud, sest siin mängivad olulist rolli mistahes objektid 
stseenis, ja alati ei pruugi tabada me õiget stseeni objekti. 
 
Jätka eelmise ülesandega. 
 
1. Material Editor aknas vali materjal Floor Tile 
 

 
 
2. Veendu, et vaateaken Camera01 omaks varjundit: Smooth + Highlights. 
3. Kliki ja tiri see materjal (Floor Tile) vaateakna Camera01 põranda objektile floor. 
 
Märkus: Kui sa lased hiirenupust lahti, siis rakendub vastavale objektile ka tiritud materjal. 
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Mõnel juhul võib rakenduv materjal vaateaknas tunduda kuidagi säbruline, või ei jookse selle 
jaotused sirgjooneliselt, renderdamisel sellised vead parandatakse. 
 
Märkus: See esineb vaid siis, kui vaateaknas kasutatakse Software Z Buffer graafilist 
esitusviisi. 
 
4. Parem klikk Camera01 vaateakna nimel ja vali avanevast menüüst Texture Correction. 
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Tekstuuri jooned parandatakse. 
 

Material Editor dialoogi sätted 
 
Oma materjalide loomisel tuleb ette, kui sul on vaja muuta Material Editor dialoogi 
kuvaseadeid. Need seaded võimaldavad sul muuta materjali näidisaknas olevat kujundi tüüpi, 
lülitada sisse taustvalgustust või näidata taustapilti ning muuta mustri edastamise jaotusi jpm. 
 
Kõik need muudatused on teostatavad läbi paremal pool materjalikastikesi asetsevate 
ikoonide. Need sisaldavad järgmisi funktsionaalsusi: 
 

 Sample Type – Võimaldab muuta materjaliaknas kuvatavat objekti tüüpi. 
 

 Backlight – Näitab materjaliaknas taustvalgustust, andes aimu, kuidas materjal näeb välja 
tagant valgustades. 
 

 Background – Võimaldab kuvada materjaliaknas taustapilti. See on eriti otstarbekas kui 
on tegemist läbipaistvate või peegeldavate materjalidega. 
 

 Sample UV Tiling – Võimaldab muuta vaid materjaliaknas materjali 
jaotusskeemi, ilma et see kajastuks stseeniobjekti materjalil. 
 

 Video Color Check – Kontrollib võimalikke valesid video värve. 
 

 Options – Kuvab dialoogi Options. 
 

 Select By Material – Valib stseeniobjektid läbi dialoogi Select Object. 
 

 Material/Map Navigator – Võimaldab näha igat materjali tema alamstruktuurides 
organiseeritud hierarhiana. 
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Sample Window Shape 
 
Vaikimisi kuvatakse kõik materjalid kera (sphere) objektil. Siiski võib mõnikord osutuda 
vajalikuks kasutada mõnda teist tüüpi objekti. Oletame, et sa lood materjali mõne 
tasapinnalise objekti tarvis – põrand, sein. Tõenäoliselt soovid sa sel juhul ka materjalikastis 
näha tasapinnalist objekti. Material Editor aknas võid valida kolme erineva objektitüübi 
vahel. Need on: Sphere (kera), Cylinder (silinder), Box (risttahukas). 
 
Märkus: Samuti võid defineerida oma enda kujundi. 
 
Näide: Sample Type muutmine 
 
Jätka eelmise ülesandega või ava fail pool_room_01.max. 
 
1. Dialoogis Material Editor vali materjal nimega Floor Tile. 
2.  Paremal pool asetseval nupupaanil, kliki ja hoia hiireklahvi all Sample 

Type  nupul, avaneb rida ikoone. 
3.  Ikoonireal vali Cylinder. 
 

 
 
Märkus: Kasutades materjalikastikeses esitlusvormina silindrit, näitab see, kuidas materjalid 
näevad välja silindrilisel objektil. Seda siis veel enne, kui neid mõnele sarnasele stseeni 
objektile peale panna. 
 

4.  Vali nüüd ikoonireal Sample Type – Box. 
 

 
 
Märkus: Kasutades materjalikastikeses esitlusvormina risttahukat, näitab, kuidas materjal 
näeb välja tasapinnalisel või risttahukalisel objektil nagu näiteks lauaplaat või kivisein. 
 
Näide: Suvaliste objektide kasutamine 
 
Mistahes objekti kuvamine materjalikastikeses avardab veelgi Material Editor tööakna 
võimalusi. Mistahes objekti kasutamine võimaldab asendada vaikimisi oleva objektitüübiga, 
mis esitab paremini mõnd stseeni objekti. Seega võib hoida selliselt toimides kokku hulga 
aega, ning ei pea arvama, kuidas mingi materjal konkreetsel objektil välja näha võiks, vaid 
saab vahetut tagasisidet. Kuna Material Editor kasutab Scanline renderit, siis saab siin ette 
valmistada juba konkreetsele objektile mõeldud materjali. 



Autodesk 3ds Max | Baaskursus | Raido Puust | 2021 207/383 
 

Märkus: 3ds Max scanline render on kaheosaline renderdussüsteem, mis tähendab, et kasutab 
nii reasskaneerimist (scanline) kui ka kiirte-põhist (ray-traced) renderdust sama pildi juures. 
Seda, kas konkreetsel juhul on vaja kiirte-põhist renderdust, selgitatakse välja materjalidest, 
mida soovitakse kasutada. 
 
Jätka eelmise ülesandega. 
 
1.  Paremal asetsevalt nupupaanilt vali Options. Kuvatakse Material Editor Options 

dialoog. 
2. Dialoogis Material Editor Options > Custom Sample Object alagrupist vali nupp kirje 

File Name kõrval. 
 

 
 
3. Dialoogis Open File vali fail torus_object.max. 
 

Märkus: Kui sa soovid kasutada mõnd objekti olemasolevast stseenist, siis vali esmalt 
objekt ja seejärel vali menüüst File > Save Selected. Veendu, et valitavaks objektiks oleks 
üksik objekt ning grupeerimata. 
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4. Dialoogi sulgemiseks kliki OK. 
5. Dialoogis Material Editor, kliki ja hoia hiireklahvi all nupul Sample Type. 
 

Seal on nüüd näha üks uus ikoon, kasutajapõhise objekti tarvis. 
 
6.  Vali kasutajapõhine ikoon. 
 

 
 
Materjalikastike esitab materjali nüüd rõngasobjektil. 
 
7. Parem klikk vastaval materjalikastil ja vali menüüst Drag/Rotate. 
8. Kliki ja tiri hiirega mööda kasti ala, muutmaks rõnga vaatenurka. 
9. Parem klikk vastaval materjalikastil ja vali Reset Rotation. 
10. Parem klikk vastaval materjalikastil ja vali menüüst Drag/Copy. 
11. Muuda materjalikastike taas keraobjekti kuvatavaks. 
 
Material Editor valgustuse seaded 
 
Iga materjali kuvamine sõltub väga palju sellele langevast valgusest. Fotograafid ja 
filmirežissöörid kulutavad tihtipeale tunde, et saada konkreetse stseeni tarvis õige valgustus. 
3ds Max on see-eest üks suur digitaalne fotostuudio. Luues materjale ja ühes sellega ka 
teades, kuidas sättida valgustust Material Editor siseselt võib osutuda oluliseks 
informatsiooniks. Material Editor aknas on võimalik esitada kolme tüüpi valgustust: 
 

- Top light (pealt valgustamine) 
- Back light (tagant valgustus) 
- Ambient light (ümbritsev valgus) 

 
Märkus: Valgustuse tüübi muutmine mõjub kõigile materjaliakendele korraga. 
 
Näide: Material Editor valgustuse seadistamine 
 
Jätka eelmisest ülesandest. 
 
1. Vajuta klahvi M, avaneb Material Editor dialoog. 
2.  Kliki Material Editor dialoogi paremal asetseval nupupaani ikoonil Options. 
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3. Dialoogis Material Editor Options vali Top Light kõrval asetsev värvivaliku nupp (color 

swatch). Top Light, tihtipeale teada ka kui põhivalgusallikas (key light) on eredaim 
valgusallikas, mis objekti valgustab, esitades seetõttu ka kõige suurema valgustatuse. 
Muutes seda valgust, ei muuda mitte ainult selle värvi ja intensiivsust aga ka oluliselt 
materjali pinna välimust. Selle näitlikustamiseks tee erinevaid muudatusi valguse 
värvitoonis ja sa näed selle mõju materjalile endale. 

4. Dialoogis Color Selector muuda värvitoon järgmiselt: R = 235, G = 0, B = 0. Sulge 
dialoog. 
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5. Dialoogis Material Editor Options vali Apply, misjärel kajastuvad muudatused ka 

materjalikastikestes. 
 

 
 

Märkus: Proovi ka mõne teise värvitooniga läbi viia analoogilist protsessi. Material Editor 
valgustus ei mõjuta stseeni enda valgustust. 

 
6. Dialoogis Material Editor Options vali nüüd Back Light kõrval olev värvikastike. 
 

Taustvalgustus (back light) on fotograafia üks alustalasid. Selle idee seisneb, et antud 
valgusallikaga püütakse soovitud objekt taustast eemaldada. Ka Material Editor tööaknas 
töötab see samaviisi, lisaks sellele aga annab ka võimaluse kasutada veel ühte 
valgusallikat materjalikastikeses, et näha saadavat tulemust. 

 
7. Dialoogis Color Selector muuda värvitoon järgmiselt: R = 0, G = 0, B = 255. Sulge 

dialoog. 
8. Dialoogis Material Editor Options vali Apply, misjärel kajastuvad muudatused ka 

materjalikastikestes. 
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Märkus: Vaata tähelepanelikult, kuidas taustvalgustus mõjutab materjali väljanägemist 
dialoogis Material Editor. 

 
9. Dialoogis Material Editor Options vali Ambient Light värvikastike. 
 

Ambient Light (ümbritsev valgus) on valgus, mis peegeldab tagasi teistelt objektidelt, 
nagu näiteks seintelt või mistahes muult esemelt stseenis. Ümbritsev valgus annab seega 
õhkõrna valgusjume objekti ümber. See ei tule suunatud valgusallikalt. 

 
10. Dialoogis Color Selector vali nüüd roheline värv ja sulge dialoog. 

11.  Ambient Light värvikasti kõrval olev Lock lülita välja. 
 

Märkus: Kui Lock on aktiivne, siis muutub ka stseeni Ambient valgus peale seda, kui oled 
valinud Apply või OK. 

 
12. Dialoogis Material Editor Options vali Apply kajastamaks muudatused. 
 

 
 
Näide: Valgusallikate värvuste tühistamine 
 
3ds Max esitab vaikimisi valgustuse sätted, mis töötavad enamustel juhtudel. Siiski, kui sa 
neid seadeid muudad, võib hiljem tekkida vajadus need tagasi pöörata endisele kujule, kas siis 
näiteks teiste materjalide korral. 
 
Jätka eelmisest ülesandest. 
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1. Dialoogis Material Editor Options kliki nupul Default, misjärel valgustustele omistatakse 
nende algupärane valge värvus ning lisaks lülita sisse ka nupp Lock valgusallika Ambient 
Light värvikasti kõrval. 

 

 
 
2. Dialoogis Material Editor Options kliki Apply. 
 
Näide: Valgusallika heleduse muutmine 
 
Lisaks sellele, et sa saad anda Material Editor aknas esitatavatele valgusallikatele värvitooni, 
saad sa muuta ka nende heledust, sisestades mõne teise väärtuse Multiplier kasti. See väärtus 
võib muutuda vahemikus 0.0 kuni 1.0. Seade 1.0 tähendab 100% heledust. 
 
Jätka eelmisest ülesandest. 
 
1. Dialoogis Material Editor Options, muuda Back Light Multiplier väärtusele 0.5, ja 

seejärel kliki Apply. 
 

 
 

See säte muudab taustavalguse 50% tasemele. 
 
2. Dialoogis Material Editor Options, vali OK, sulgemaks dialoogiaken. 
 

 
 
Näide: Taustavalguse sisse- ja välja lülitamine 
 
Kui Material Editor valgustus on paika seatud, saad sa taustavalguse sisse- ja välja lülitada 
paremal asetsevalt nupupaanilt. 
 
Jätka eelmise ülesandega. 
 
1.  Dialoogis Material Editor > parem nupupaan > Back Light. 
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Vastavas materjalikastikeses on taustvalgustus välja lülitatud. 
 
2.  Paremal asetsevalt nupupaanilt vali uuesti Back Light, lülitades sellega ühtlasi 

taustvalgustuse uuesti sisse. 
 

 
 
Näide: Materjali jätkuvuse muutmine (map tiling) 
 
Kui sa lood materjali mõne pildiga, siis soovid seda mõnel juhul vaadata kui jätkuva pildina 
(tiling). Kasulikuks võib see osutuda siis, kui soovid luua materjali näiteks põranda tarvis. 
 
1. Peamenüüst vali File > Open ja ava fail pool room_01.max. 
2. Vajuta M, avaneb Material Editor. 
3. Dialoogis Material Editor vali materjal Floor Tile. 
4. Paremal asuvast nupupaanist, kliki hiirega ikoonil Sample UV Tiling ning hoia nuppu all, 

avaneb ikoonide rida. 
 

 
 

Valida on võimalik nelja erineva jätkuvuse vahel: 1x1, 2x2, 3x3 ja 4x4, sõltuvalt sinu 
vajadustest. 

 
5.  Nupuribalt Sample UV Tiling vali 3x3. 
 

 
 

Märkus: Selline jätkuvuse seadmine on vaid esitatav Material Editor aknas, see ei mõjuta 
stseeni materjali ja selle seadistust. 
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Teised Material Editor Options sätted 
 
Dialoog Material Editor Options sisaldab mitmeid seadeid Material Editor dialoogi 
väljanägemise muutmiseks. Mõned neist mõjutavad vaid materjaliaknaid, teised on aga 
loodud tõstmaks üldist produktiivsust. 
 
3D Map Sample Scale 
 
3D Map Sample Scale esitab väärtuse, mida sa tõenäoliselt muudad üsna sagedasti. See säte 
esitab näidisobjekti skaala sõltuvalt stseeni objektist. Seetõttu annab see säte hea ülevaate 
mõnest 3D toimimispõhisest pildist vastavalt stseeni objekti skaalale, ilma et peaks stseeni 
ennast renderdama. Näiteks, kui sinu stseeni objekt on 15 ühikut, siis sisesta 3D Map Sample 
Scale väärtuseks 15, selleks et pilt esituks õiges suhtes. 
 
Toimimispõhised pildid luuakse läbi matemaatiliste valemite. Noise, Perlin Marble, ja 
Speckle on kolm näidet 3D toimimispõhistest piltidest. Nad pakuvad muudetavaid 
parameetreid, saavutamaks vajalikku efekti. 
 

 
Pilt esitab kolm toimimispõhist pilti: Noise, Perlin Marble, Speckle. 
 
1. Peamenüüst vali File > Open ja ava fail Pool Room_01.max või jätka eelmise ülesandega. 
2. Vajuta M, avaneb dialoog Material Editor. 
3. Dialoogis Material Editor vali materjal Pool Paint. 
4. Paremal asetsevalt nupuribalt vali ikoon Options. 
5. Dialoogis Material Editor Options vajuta Render Sample Size väärtuse kõrval olevat 

nuppu Default. 
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Märkus: Vaikimisi on Render Sample Size väärtus 2.54, mis vastab stseeni objekti suurusele 
2.54 ühikut. 
 
6. Dialoogis Material Editor Options vali Apply. 
 

 
 

Märkus: Pööra tähelepanu pinnale tervikuna. Sfääri pind on ühtlane tänu väärtusele 2.54. Kui 
sa soovid aga näha lähemat pilti pinnast, pead sa viimati muudetud skaala väärtust 
vähendama. 

 
7. Sisesta Render Sample Size väärtuseks nüüd 0.05. 
8. Kliki dialoogis Apply. 
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9. Vali dialoogi sulgemiseks OK. 
 
Lisavõimalused 
 
Stseeni komplekssuse kasvades võib hakata Material Editor tööakengi reageerima 
aeglasemalt. Seda on võimalik parandada läbi nelja põhilise sätte. 
 

 
 
Manual Update – Keelab materjali automaatse uuendamise ning nõuab sinult klikkimist ühe 
korra vastava materjalikastikese sees, et vaade uueneks. Teisisõnu muudatused 
materjalikastikeses ei toimu reaalajas. Muudatusi näeb alles siis, kui kastike on uuendatud. 
 
Don’t Animate – See säte aitab juhul, kui Material Editor aknas on mitmeid animeeritud 
materjale. Nii nagu mitmete teiste 3ds Max omadustega, animeeritud materjalid uuendatakse 
iga kord kui vahetatakse kaadrit ajaribal. See mitte ei aeglusta vaid Material Editor tööakent, 
aga ka vaateakende värskendust aeglasemate arvutite korral. Valides Don’t Animate põhjustab 
materjalide mitte animeerimise vaateakendes. See võib oluliselt tõsta üldist jõudlust sõltuvalt 
arvutist. 
 
Animate Active Only – Töötab sarnaselt seadele Don’t Animate, kuid selle erinevusega, et 
võimaldab valitud materjalikastikeses olevat animeeritud materjali kuvada reaalajas ka 
vaateakna mahamängimisel. 
 
Update Active Only – Töötab sarnaselt seadele Manual Update, kuid selle erinevusega, et 
vaid aktiivset materjalikastikest uuendatakse reaalajas. 
 

Põhilised materjalid parameetrid 
 
Selles alalõigus vaatame Material Editor seadistamist edasi ja alustame materjali loomisega. 
3ds Max sisaldab juba endas põhilisi eritüüpi materjale, mida saad kasutada mõne uue 
ülesseadistamiseks. 
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Kuidas materjalid töötavad? 
Kui sa vaatad enda ümber ringi, siis näed sa materjale igal pool. Mõned neist on lihtsalt, nagu 
seina materjal failis Pool Room_01.max, samas osad võivad aga olla vägagi keerukad. Siiski, 
on neil üks ühine asi, nad mõjutavad neilt tagasi peegelduvat valgust. Valguse taga seisneb 
kõik oluline ja ebaoluline. Tänu valgusele sa näedki ja näed ka materjale. Kui sa lood 
materjali, pead sa ka tajuma, kuidas valgus ja materjal koos hakkavad töötama. Näiteks võid 
endalt küsida, kas tegu on läikiva või mati materjaliga? Kas see peegeldab tagasi ümbrust? 
Kas see on struktuurne või ühtlaselt sile, vana või uus, määrdunud või puhas? 
 
Materjali tüübitunnetus 
 
Läbi Material Editor akna on võimalik luua mitmeid erinevat tüüpi materjale, mida seejärel 
stseeni objektidel kasutada. Iga materjali tüüp omab omaette eesmärki. Seetõttu ulatuvad 
tüübid mitmekihilistest (Multi/Sub-Object) kuni peegeldavate ja standardsete materjalideni 
välja. Vaikimisi materjali tüüp on Standard Material. Ehkki mitmed materjali tüübid omavad 
vaid kindlat eesmärki, osa neist vahetavad ka sarnaseid parameetreid. Seetõttu omandades 
standard materjali tüübi omadused, ei jäta sind hätta ka teiste materjali tüüpide tundma 
õppimisel. 
 
Materjali tüüpi on võimalik valida kahel viisil. Sa võid siis valida kas Material/Map nupu, 
materjali nime kõrval või klikkida ikoonil Get Material materjalikastikestest allpool asetsevalt 
nupupaanilt. Mõlemal juhul avaneb dialoog Material/Map Browser ja sul on võimalus valida 
uus materjali tüüp. Materjali tüübid on kuvatud sinise sfäärilise ikooniga, kohe materjali nime 
kõrval. Rohelised trapetstähistused märgistavad aga Map (kujutise-) tüüpe. Map-tüüpidest aga 
räägime mõnevõrra hiljem. 
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Materjali tüüp Standard 
 
Standard materjali tüüp on äärmiselt paindlik materjal, lubades luua kuitahes palju erinevaid 
materjale. Iga materjali olulisem osa on parameeter Shader. Shader (varjaja, varjund) on 
matemaatiline esitusviis, mis määrab, kuidas valgus mõjutab pinda. Standard materjali puhul 
on mitmeid eelsalvestatud Shader seadeid ning need asuvad sektsioonis Shader Basic 
Parameters. Igal nimekirjas oleval varjundil on oma parameetrite grupid ning need siis 
aktiveeritakse tüübi alusel (sõltuvalt sellest, mida oleme vastavast hüpikmenüüst valinud). Ja 
loomulikult sõltub Shader tüübivalik ikkagi sellest, millist materjali me soovime luua. 
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Shader Basic Parameters 
 
Sektsioonis Shader Basic Parameters valitakse varjundi tüüp, mida konkreetse materjali 
juures soovitakse kasutada. Lisaks on sul võimalik muuta veel nelja parameetrit, millest aga 
mõnevõrra hiljem. 
 

 
 
Shaders 
 
Kui sa klikid Shader hüpikmenüül, siis on sul võimalus valida kaheksa erineva tüübi vahel. 
Vaikimisi on alati Blinn varjund. 
 
Iga varjund omab mitmeid parameetreid, mis on omavahel sarnased, näiteks Ambient, Diffuse, 
Self-Illumination, Opacity ja Specular Highlights. Iga varjund omab aga kindlasti ka 
ainuomaseid parameetreid. Mõnedel on näiteks Specular color, Anisotropy, erinev Specular 
Highlights, Roughness, Metalness, Translucent color. 
 

 
 
Anisotropic – See varjund loob pinna koos mitte ringikujuliste peegeldusplekkidega 
(specular highlights). 
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Anisotropic varjund töötab eriti hästi materjalide nagu värvitud (pintseldatud) metallpindade 
korral. 
 
Märkus: Mõned erilised parameetrid on näiteks Self-Illumination (isevalgustuse-) värv või 
selle hulk, kuid võib kasutada ka konkreetset kujutist. Seda saad teha alljärgnevas sektsioonis, 
sisestades konkreetse parameetri, värvi (lisa linnuke vastavasse kasti) või kujutise valik 
(sisestuskasti kõrval asuv nupuke, samuti peab linnuke olema aktiivne). 
 

 
 
Blinn – Elementaarne, nö igaks elujuhtumiks vajalik varjund koos ringikujuliste 
peegeldusplekkidega (highlight). 
 

 
 

 
 
Blinn varjundit saab kasutada väga laia ampluaaga materjalide puhul, kummist kivini aga ka 
poleeritud pindade juures. 
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Metal – Loodu spetsiaalselt metalsete pindade loomiseks. 
 

 
 

 
 
Multi-Layer – Sisaldab kahte üksteisest sõltumatut anisotroopset peegeldusplekki. 
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Multi-Layer varjundit võib kasutada komplekssete pindade loomisel nagu siidjad pinnad, 
pärlmutter värvid. 
 
Oren-Nayar-Blinn (ONB) – See varjund omab Blinn stiilis valguslaike, aga tunduvalt 
pehmemas esituses. 
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ONB varjundit kasutatakse tihtipeale riide, toorete savimaterjalide ja inimnaha loomisel. 
 
Phong – See varjund pärineb tegelikult varasematest 3ds Max versioonidest, töötab sarnaselt 
varjundile Blinn. Siiski on Phong valguslaigud ebamäärasemad ning mitte nii ümmargused 
kui varjundil Blinn. 
 

 
 

 
 
Strauss – See varjund on loodud erinevate pindade kiireks loomiseks. Sellel on tunduvalt 
vähem parameetreid, kuid mis võimaldavad samas luua pindasid mattidest toonidest 
metalseteni.  
 

 
 

 
 
Strauss varjundit võib seega kasutada mõne materjali kiireks loomiseks, sealhulgas läikiv 
värvitoon, värvitud metallpind ja kroom. 
 
Translucent Shader – See varjund on mõeldud poolläbipaistvate pindade loomiseks. 
Parameeter Translucency võimaldab kasutajal ise seada materjali läbipaistvus. 
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Translucency varjundit saab kasutada selliste materjalide loomiseks nagu külmunud klaas, 
paber, õhuke kangas. 
 
Shader Basic Parameters materjalide lisaseaded 
 
Wire – Renderdab objekti kui sõrestikuna. 

 
 
Mitmed objektid koosnevad tihtipeale mingist võrgustikust, olgu siis tegu võrgustikku esitava 
efekti tarvis või traataia loomiseks. 
 
2-Sided – Seab materjali esituse üles selliselt, et 3ds Max renderdab objekti nii esi- kui 
tagakülje. 
 

 
 
Aktiveerides sätte 2-Sided töötab hästi selliste materjalitüüpide tarvis nagu aknad, rippuvad 
märgid, või mistahes polügon, millel on oluline esitada mõlemat poolt. 
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Faceted – Renderdab objekti ilma igasuguse silumiseta. 
 

 
 
Faceted materjalide abil saab luua teravaid servasid seintel ning teisigi mitte-siledaid 
pindasid. 
 
Face Map – Seab materjali koordinaadid üles selliselt, et igal objekti alampinnal kuvatakse 
üks ja see sama pilt. 
 

 
 
Map Channels (kujutise kanalid) ja Map Type (kujutise tüübid) 
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Materjali loomise hetkel on varjundi defineerimine olulise tähtsusega. Otsused materjali 
värvi, struktuuri, läikivuse, läbipaistvuse, peegelduste osas on ühtlaselt võrdse tähtsusega. 
Neid karakteristikuid nimetatakse kujundi kanaliteks (map channel) ja neile pääsed sa ligi iga 
konkreetse varjundi korral, sektsioonis Material Editor > Maps. Kui sa otsustad kujundi 
kanali osas, näiteks Diffuse, määramaks materjali värvikarakteristikat, võid sa kasutada 
selleks kujundi tüüpi (map type). Võimalik valida kahe põhilise kujundi tüübi vahel: pildil 
põhinev (bitmap) ja toimimispõhine (procedural). Bitmap on tavaline pilt, milleks võib olla 
ka tavaline foto, joonistatud graafika, või ka korduvaid mustrid. Bitmap pildid võivad olla 
peaaegu mistahes pildid või ka animatsioonid failitüübiga – BMP, JPG või AVI. Neid pilte 
kasutatakse enamuste tekstuuride loomisel, kuna need võivad visuaalselt esitada mida iganes. 
Toimimispõhised kujundid (procedural) on matemaatilistel valemitel põhinevad. 
 
Põhiline erinevus kahe eritüüpi kujundi juures on nende renderdatud piltide resolutsioon. 
Kuna bitmaps pildid põhinevad pikslitel (pildi elemendid), siis mida rohkem neid ühes pildis 
on, seda teravama ja detailsema renderduse saame. Siiski, mida suurem on pilt, seda suurem 
on faili suurus ning ka seda rohkem põhimälu kasutatakse. Toimimispõhine pilt võib omada 
lõputut resolutsiooni ja toob parima detailsuse esile lähivaadetes. Näiteks kivimuster, esmalt 
pildi põhine (bitmap). 
 

  
Pildid esitavad Bitmap tüüpi kujutise kasutamist. Pane tähele, et lähivaates  
kaotab bitmap-kujutis oma teravuse ja detailsus kaob. 
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Pildid esitavad materjali, mis kasutab toimimispõhist (procedural) kujutist  
kivimaterjali esitamiseks. Pane tähele, et toimimispõhine kujutis omab  
rohkem detailsust just lähivaates. 
 
Standard materjali loomine koos peegelduva (reflection) kujutisega (map).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
Järgnevas näites lood sa standard materjali, mis kasutab kujutise peegelduvat kanalit. Sa 
kasutad Raytrace kujutise tüüpi, defineerimaks peegelduvat kujutist vasekarva materjali 
loomiseks. See kujutise tüüp kasutab kiirte järgimise süsteemi, andes materjalile täpse 
peegelduse ja valguse murdumise parameetrid. 
 
Näide: Küünlajalad 
 
Järgnevalt loome lihtsa materjali küünlajala paarile. Materjali nimetame nt Brass (vask, 
pronks). 
 
1. Menüüst vali File > Open ja ava fail Fireplace_01.max. 
2. Vajuta klahvi M, misjärel avaneb dialoog Material Editor. 
3. Dialoogis Material Editor vali esimene vaba materjalikastike. 
 

 
 
4. Nimeväljale Name sisesta Brass. 
 

 
 
5. Sektsioonis Shader Basic Parameters vali hüpikmenüüst varjund Metal. 
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6. Sektsioonis Metal Basic Parameters vali värvikastike Diffuse real. 
 

 
 
7. Dialoogis Color Selector sisesta värvi väärtuseks: R = 234, G = 214, B = 77. 
 

 
 
8. Sulge dialoog Color Selector. 
9. Sektsioonis Metal Basic Parameters > alagrupis Specular Highlights, sisesta järgmise 

väärtused: Specular Level = 59 ja Glossiness = 73. 
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Märkus: Alagrupp Specular Highlights määrab, kui pehme, kõva, tasapinnaline või läikiv 
materjal objektil parasjagu on. Sa võid ühtmoodi hästi läbi materjali kujutada sfääri pehme 
kummipallina või elastse piljardikuulina, muutes lihtsalt Specular Level väärtust. 
 

   

     
Specular Level = väike, keskmine, kõrge (skaalas 0 – 100). 
 
10. Sektsioonis Maps, vali rea Reflection kõrval olev nupp None. 
 

 
 
11. Dialoogis Material/Map Browser vali Raytrace ja seejärel kliki OK. 
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12.  Material Editor alumiselt nupupaanilt vali Go to Parent. 
 

See viib sind tagasi peamaterjali parameetrite aknasse. 
 

Märkus: Lihtsate materjalide juures on kahel nupul oluline tähtsus: Go to Parent ja  
 Go to Sibling. Eelnevalt kasutasime siis Go to Parent. Sa kasutad aga nuppu Go to 

Sibling, kui sul on rohkem kui üks kujutise tüüp kasutusel. Töötades rohkem kui ühe 
kujutise tüübiga, näiteks nii Diffuce kui Bump kujutisega, siis saad valida ikooni Go to 
Sibling, mis võimaldavad kiirelt vahetada ühelt kujutiselt teisele (Diffuse > Bump). 

 
Vaadates materjalikastikest Brass Material Editor aknas ei anna tegelikkuses täit ülevaadet 
materjalist. Kui sa soovid näha peegeldusi, siis peaksid esmalt sisse lülitama tausta. 
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13.  Dialoogis Material Editor > paremast nupupaanist vali Background. 
 

 
 
Materjaliesitus muutub kohe, kandes nüüd endas ka peegeldusi. 
 
14. Vaateaknas Camera01, vali kaks küünlajalga ning tõmba Material Editor aknast materjal 

Brass ühele küünlajala alusele vaates Camera01. 
15. Avaneb dialoog Assign Material, kus vali Assign to Selection. 

16.  Peanupupaanilt vali Quick Render. 
 

 
 

Küünlajalgadel on nüüd näha vasekarva materjal. 
 
17. Sulge Render Frame Window aken. 
 
Näide: Bump  kujutise lisamine 
 
Järgneva mõne sammu jooksul, kasutad sa Noise kujutist kanalis bump, andes küünlajalga 
esitavale materjali loomulikuma ilme. 
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Jätka eelmisest ülesandest. 
 
1. Dialoogis Material Editor > materjal Brass, ava sektsioon Maps. 
2. Sektsioonis Maps, vali nupuke rea Bump kõrval. 
 

 
 
3. Avanevas aknas Material/Map Browser vali Noise ning kliki OK. 
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Sellisel juhul annab Noise kujutis täpselt paraja hulga Bump kanali esile toomiseks. 
 
4. Noise Parameters sektsioonis, sisesta suurus Size = 0.05. 
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5.  Kliki nupul Go to Parent naasmaks materjali ülemisele tasemele. 
6. Sektsioonis Maps sisesta reale Bump = 60.0. 
 

 
 
7. Peanupupaanilt vali Quick Render. 
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Multi/Sub-Object materjali tüüp 
 
Materjali tüübi Multi/Sub-Object korral on tegu küll ühe materjaliga, kuid see sisaldab teisi 
materjale. Multi/Sub-Object materjal võimaldab sul ühte objekti kujundada läbi mitme 
materjali. Seda võimaldavad objekti pindadele omistatavad spetsiaalsed ID numbrid, mis siis 
omakorda seotakse ära materjali ID numbriga. Seega on neil ID numbritel üks ühene 
vastavus. 
 

 
 
Multi/Sub-Object materjal omab ühte kindlat sektsiooni, kust on ligipääs teistele 
materjalidele. Ühtekokku võid sa luua kuni 1000 erinevat alammaterjali, kusjuures iga neist 
võib olla seotud mudeli eriosaga. 
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Näide: Multi/Sub-Object materjali koostamine 
 
Kasutades Material Editor dialoogi, asetame Multi/Sub-Object materjali stseeni objektile. 
 
1. Peamenüüst vali File > Open ja ava fail Fireplace_02.max. 
 

 
 
2. Vajuta M, avaneb dialoog Material Editor. 
3. Dialoogis Material Editor > materjalikastikeste sektsioonis, liigu paremale, kuni leiad 

materjali Chessboard. 
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See on Multi/Sub-Object materjal, mis sisaldab kolme Standard materjali. 
 
4. Tiri see materjal nüüd vaateaknas Camera02 olevale objektile Chessboard. 
 

 
 
5. Peanupupaanil vali Quick Render. 
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Malelaua objekt koosnebki ühest objektist, kuid sellele on seatud erinevad alam-materjalide 
ID numbrid. Omistades malelaua objektile Multi/Sub-Object materjali, renderdub pilt 
ootuspäraselt. 

 

 
 
Raytrace materjali tüüp 
 
Nii nagu Standard materjal võimaldab ka Raytrace materjal valida varjunditena tüüpe Phong, 
Blinn, Metal, Oren-Nayar-Blinn ja Anisotropic. Siiski erineb Raytrace materjal Standard 
tüübist selle pooles, et ta kasutab neid varjundeid teistmoodi. Raytrace materjal püüab luua 
pindasid füüsikaliselt, kasutades selleks kiirte-põhist renderdamist, mitte aga scanline 
renderdust. 
 
Raytracing on üks renderdamise liike, mis arvutab valguskiiri ekraanist stseeni 
valgusallikasse. Raytrace materjal kasutab seetõttu analoogset tehnoloogiat ja võimaldab 
seetõttu kasutada kanaleid nagu Luminosity, Extra Lighting, Translucency ja Fluoresence. 
Samuti toetab see laiendatud läbipaistvuse parameetreid nagu udu või värvustihedus. 
Renderdades läbi Raytrace kujundite või materjalide võtab mõnevõrra rohkem aega. 
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Raytrace materjali tüüp 
 
Luminosity – Sarnane omadusele Self-Illumination 
 
Transparency – Töötab kui filter, blokeerib valitud värvi. 
 
Reflect – Määrab värvi ja peegeldumise arvu, alates täismatist kuni peegelpinnani. 
 
Extended Parameters 
 
Kõik sätted Raytrace materjali sektsioonis Extended Parameters on unikaalsed välja arvatud 
võrgustiku sätted. 
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Extra Lighting – Töötab nagu ka ambient valgustus, kuid siin töötab materjali põhiselt, mitte 
globaalselt. Seda saab kasutada valguse peegeldumise simuleerimiseks ühelt objektilt teisele. 
Näiteks, aseta sinine voodi valge seina vastu ning valge sein võtab endasse veidi sinist värvi, 
mis peegeldub voodilt. 
 
Translucency – Annab materjalile läbikuma efekti. Seda saab kasutada jäätunud kirme efekti 
esitamiseks mõnel õhukesel materjalil, kus vari heidetakse just läbikumavale materjalile. Kui 
kasutada paksul objektil, loob see vahatatud pinna või marmori efekti, simuleerides 
alammaterjalilt valguse peegeldumist. Peamine erinevus selle Translucency parameetri ja 
standardmaterjali Translucent Shader juures on, et raytraced translucency arvestab ka objekti 
mahtusid, kuhu see on seatud. Samas standardmaterjali translucent shader arvestab vaid 
objekti pinnaga. 
 
Fluorescence ja Fluoresence Bias – Põhjustab materjali peegeldusi sarnaselt olukorrale, kus 
valge valgus langeb pinnale, teisisõnu seda ei mõjuta stseeni valgusallikate värv. Bias määrab 
aga kui väljaulatuv see efekt on, väärtus 1.0 = täis heledus.  
 
Näide: Küünalde loomine 
 
Järgmisena loome küünalde tarvis raytraced materjali. 
 
1. Peamenüüst vali File > Open ja ava fail Fireplace_03.max. 
2. Material Editor aknas vali teise rea esimene materjalikastike. 
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3. Material Editor dialoogis > alumiselt nupupaanilt vali Get Material. 
4. Avanevast aknast Material/Map Browser sektsioonis Browse From vali New. 
5. Dialoogis Material/Map Browser tee topeltklikk materjali tüübil Raytrace. 
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6. Sulge dialoog Material/Map Browser. 
7. Nimeta materjal ümber, näiteks Candle Wax. 
 

 
 
8. Sektsioonis Raytrace Basic Parameters vali realt Diffuse kõrval olev värvikastike, ja 

muuda värvi toon alljärgnevalt: R = 222, G = 212, B = 119. 
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9. Sektsioonis Raytrace Basic Parameters vali real Transparency kõrval olev värvikastike ja 

muuda värvitoon alljärgnevalt: R = 44, G = 39, B = 21. Sulge dialoog Color Selector. 
10. Material Editor aknas muuda säte Index of Refraction = 1.04. 
 

Kasutades siin madalaid murdumisnäitajate väärtusi, annab see võimaluse taustal tungida 
küünla materjali sisse. See ei pruugi alati olla nähtav, kuid suurendab realismi. 

 
11. Sisesta parameeter Specular Level = 59 ja Glossiness = 48. 
 

 
 
12. Sektsioonis Extended Parameters vali värvikastike real Translucency ja sisesta järgmised 

väärtused: R = 148, G = 126, B = 72. 
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13. Vaateaknas Camera01 vali kaks küünla objekti – Candle. 
14. Tiri vastloodud materjal Candle Wax ühele küünaldest. 
15. Avanevas dialoogis Assign Material, vali Assign to Selection ja seejärel kliki OK. 
16. Peanupuribalt vali Quick Render. 
 

 
 
Materjali sisselugemine materjalide kataloogist 
 
Üks Material Editor suuri eeliseid on, et saad taaskasutada materjale, mida sina või sinu 
töökaaslastest keegi on valmis meisterdanud. Materjale saab salvestada materjali 
kataloogidesse, mis tulevad kaasa 3ds Max tarkvaraga. Võid luua ka täiesti oma enda 
katalooge. Sa võid materjale sisse lugeda tarkvarasse ja neid vabalt kasutada. Järgmises osas 
kasutamegi ühte materjali olemasolevast materjali kataloogist ning paigutame selle kamina 
peal olevale gloobusele. 
 
Jätka eelmisest ülesandest või ava fail Fireplace_04.max. 
 
1. Material Editor aknas vali esimene sidumata materjalikastike esimesest reast. 
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2.  Alumiselt nupupaanilt vali Get Material. 
3. Aknas Material/Map Browser > alagrupis Browse From vali > Mtl Library. 
 

 
 
4. Sektsioonis File vali Open. 
 



Autodesk 3ds Max | Baaskursus | Raido Puust | 2021 247/383 
 

 
 
5. Dialoogis Open Material Library vali fail fireplace.mat. 
6.  Dialoogi Material/Map Browser nupupaanilt vali View List + Icons. 
7. Sektsioonis Show vaata, et aktiivne oleks Root Only. 
 

 
 
8. Dialoogis Material/Map Browser tee topeltklikk materjalil Globe. 
 

See kopeerib vastava materjali aktiivsesse materjalikastikesse. 
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Märkus: Kui sul on aga näiteks kõik materjalikastikesed täis, ning vastavad materjalid ka kõik 
stseenis kasutusel, siis saad sa ikkagi tuua sisse veel uusi materjale. Sa kopeerid selle küll 
olemasolevasse materjalikastikesse, kuid ei lase seda teha stseenis. 
 
9. Sulge dialoog Material/Map Browser. 
10. Tiri see materjal nüüd vaateaknas Camera01 kamina peal olevale sfäärilisele objektile. 
 

 
 
11. Parem klikk Camera01 vaateakna nimeväljal ja vali Smooth + Highlights avanevast 

menüüst. Aktiveeri ka Edged Faces. 
 

Kui sa soovid kuvada gloobuse materjali ka lihtsalt varjundiga vaateaknas, siis aktiveeri 
vastav materjalikastike Material Editor aknas ning alumiselt nupupaanilt vali Show Map 
in Viewport . 

 

12.  Paenupuribalt vali Quick Render. 
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13. Sulge Render Frame Window aken. 
 
Stseenist materjalikataloogi loomine 
 
Üks Material Editor eeliseid on, et sa saad stseenis omada tunduvalt rohkem materjale, kui 
materjalikastikesed seda lubavad. Material Editor aknas võib sul korraga olla kuni 24 
materjali, kuid tõenäoliselt komplekssete stseenide tarvis läheb sul neid tunduvalt rohkem 
vaja. Uute materjalide loomisel tasub ühtlasi mõelda ka materjalikataloogide loomise peale. 
Üheks selliseks meetodiks on stseeni materjalide salvestamine ühte materjalikataloogi, nii 
saad neid materjale kasutada ka hiljem. 
 
Kui materjalikataloog on salvestatud saad sa seda avada ja kasutada seal olevaid materjale 
stseeni objektide tarvis. See on äärmiselt mugav ja hoiab kokku sinu aega. Näiteks, kui sa 
veedad meeletult aega, et luua materjal, mis simuleerib vett, siis saad sa seda materjali 
kasutada ka mõnes teises stseenis lihtsalt valides selle mõnest materjalikataloogist. 
 
Näide: Materjalikataloogi loomine 
 
Alljärgnevalt loome ühe uue materjalikataloogi. 
 
Jätka eelmisest ülesandest või ava fail Fireplace_04.max. 
 
1. Vajuta klahvi M, avaneb Material Editor aken. 
2.  Material Editor akna alumiselt nupupaanilt vali Get Material. 
3. Avanevas aknas Material/Map Browser > Browse From > vali Scene. 
4.  Material/Map Browser nupupaanilt vali View List + Icons. 
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5. Material/Map Browser > File grupis vali > Save As. 
6. Dialoogis Save Material Library salvesta kataloog nimega fireplace_scene.mat oma 

kataloogi Matlibs, kliki Save. 
 

Sa lõid uue materjalikataloogi, mis sisaldavad valitud stseeni materjale. 
 
Komplekssete materjalide navigeerimine 
 
Peale mõningast tööd materjalide loomise vallas, oskad sa luua juba äärmiselt kompleksseid 
materjale. Sedasorti materjalide lihtsamaks navigeerimiseks on töövahend Material/Map 
Navigator. 
 
Näide: Navigeerimine 
 
1. Menüüst vali File > Open ja ava fail Pool Room_01. 
2. Vajuta M, avaneb Material Editor. 
3. Dialoogis Material Editor vali materjal nimega Floor Tile. 
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4.  Material Editor aknas > paremalt nupupaanilt vali Material/Map Navigator. 
5.  Material/Map Navigator nupupaanilt vali View List + Icons. 
 

 
 
Märkus: Materjali hierarhia algab peamaterjalist, ja selle all esituvad selle alammaterjalid. 
 
See materjal on Blend tüüpi, sisaldades kahte alammaterjali Sub-Material ja ühte kujutist 
Blend. Üks alammaterjal Sub-Material omab endas kujutisi ja ka kujutise tüüpi Mix koos lisa 
alammaterjalidega. Seda infot poleks võimalik näha Material Editor aknas. Teine materjal 
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sisaldab standard materjali tüüpi, need kaks on omavahel ühendatud läbi kanali Mask kujutise. 
Siin on meil tegemist keskmiselt keerukama materjaliga, millele saaks anda lisadetailsust ja 
seega ka komplekssust veelgi kasvatada. 
 
Ilma Material/Map Navigator dialoogita, on üsna tülikas kasutada kogu aeg nuppe Go to 
parent, seejärel Go to Sibling ja jõuda alumisele tasemele. Material/Map Navigator aknas 
saad sa kohe otse valida soovitud materjali, mida soovid redigeerida. 
 
6. Material/Map Navigator aknas vali Material 2: Wet Tile (Standard). 
 

’ 
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7.   Material Editor alumiselt nupupaanilt vali ikoon Show End Result. 
8. Material/Map Navigator aknas vali erinevaid materjale, nägemaks mismoodi need 

mõjutavad tervet materjali. 
 

Kui säte Show End Result välja lülitada, siis see võimaldab näha vaid aktiivse materjali 
osa tulemust. 

 
Advanced Lighting Override materjal 
 
Advanced Lighting Override materjal on mõeldud selle jaoks, kui soovid muuta 
peegeldusalgoritmilt saadavat tulemust. Näiteks, võid soovida teha materjali, mis kiirgab 
valgust, või annab stseenile vähem värvi. See võimaldab sul lihtsalt luua neoon-, luminofoor 
torusid või televiisori ekraani, mis samuti lisavad stseenile valgust. Radiosity Override 
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materjal võimaldab samamoodi muuta materjali füüsikalisi parameetreid. See võimaldab tõsta 
või langetada peegeldumise skaalat Reflectance Scale, sulanduva värvi hulka, ning materjali 
Transmittance Scale omadusi. 
 

 
 
Advanced Lighting Override Material sektsioon 
 
Reflectance Scale – Esitab kordaja väärtust, mis määrab kui palju valgust peegeldab 
konkreetne materjal teistele pindadele. Väärtus on vahemikus 0.0 – 5.0, kus 1 tähistab 
muutmata olukorda, 2 – kaks korda rohkem tavalisest peegeldatakse ja 0.5 – poole vähem 
peegeldatakse tavalisest olukorrast. Sa saad muuta Reflectance Scale väärtust, muutes sellega 
materjali peegeldumise võimet, kuid säilitades materjali enda välimuse. 
 
Color Bleed – Määrab värvihulga, mida teistele pindadele peegeldatakse. Väärtus on 
vahemikus 0 kuni 1. Väärtuse 0 juures, materjalilt peegelduv valgus on valget värvi. Väärtuse 
1 juures aga materjali enda värvitooniga. Kasutad Color Bleed skaala väärtust, kui soovid 
peegeldada rohkem värvi teistele pindadele, samas säilitades materjali enda välimuse. 
 
Transmittance Scale – Kontrollib valguse energia hulka, mida lubatakse läbi materjali jõuda 
teistele pindadele. Väärtus on vahemikus 0 – 5. Väärtuse 0 juures, ei lubata valguse energial 
läbida materjali. Väärtuse 1.0 juures, sõltub läbi minev valguse energia materjali 
läbipaistvusest. Suurendades väärtust veelgi, põhjustab see veelgi enam valguse energiast 
läbima materjali. Kasutad Transmittance Scale väärtust, kui soovid muuta valguseenergia 
hulka läbi materjali, samas säilitades peamaterjali välimuse. 
 
Alagrupp Special Effects 
 
Luminance Scale – Põhjustab materjalil valguse kiirgamist. Kiiratava valguse hulk sõltub 
siin sisestatud väärtusest aga ka sellest, kas materjal on ise-kiirgav või mitte (parameeter self-
illuminated). Kasuta väärtust Luminance Scale, kui soovid, et sinu objektid stseenis ise 
kiirgaksid valgust. 
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Indirect Light Bump Scale – Põhjustab kujutise Bump veelgi paremat esiletõstmist, juhul 
kui see materjal on valgustatud mõne kaudse valgusallika poolt. 
 
Valgustite loomine objektidest 
 
Selles sektsioonis, kasutame Radiosity Override materjali, loomaks valgusteid 
valmisgeomeetriatest. Vaata allolevat stseeni. Väikesed, ringikujulised valgustid kasutavad 
standard punkt-valgusallikaid põranda valgustamiseks. Suured ristküliku kujulised 
valgusallikad on aga lihtsalt geomeetriad. Pane tähele stseeni üldist pimedust, kuna suured 
ristkülik valgustid ei valgusta stseeni. 
 

 
Renderdus, milles ei arvestata laes olevate paneelvalgustitega. 
 
Näide: Paneelvalgustite sisselülitamine 
 
Järgnevalt teed sa materjali paneelvalgustitele, mis valgustavad stseeni ja seejärel arvutad 
peegelduseseosed. 
 
Ava fail pool room_01.max. 
 
1. Vajuta M, avaneb Material Editor aken. 
2. Dialoogis Material Editor vali materjal nimetusega Ceiling lights. 
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3. Vali Standard materjali nupp kohe materjali nime kõrval. 
 

 
 
4. Dialoogis Material/Map Browser tee topeltklikk real Advanced Lighting Override. 
 

 
 
5. Dialoogis Replace Material, vali Keep old material as sub-material. 
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6. Sektsioonis Advanced Lighting Override Material > Special Effects alagrupis > 

Luminance Scale, sisesta 3500. 
 
See annab Advanced Lighting Override Material väärtuse, mida kasutatakse valgustamisel 
peegeldumiseseoste arvutamisel. 

 

 
 
7. Menüüst vali Rendering > Advanced Lighting > Radiosity. 
 
See avab dialoogi Render Scene paanilt Advanced Lighting ühes valitud Radiosity sättega 
sektsioonis Select Advanced Lighting. 

 

 
 
8. Dialoogis Render Scene > Advanced Lighting > Radiosity Processing Parameters vali 

Start. 
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3ds Max alustab peegeldumiste arvutusega stseenis. 
 

 
 
9. Dialoogis Render Scene > Common paanil > Common Parameters sektsioonis, alagrupis 

Advanced Lighting aktiveeri säte Use Advanced Lighting. 
10. Dialoogi Render Scene alaosas vali Render. 
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Pane tähele, kuidas ruum on tunduvalt valgem. 
 

Architectural materjali tüüp 
 
Architectural materjali tüüp annab kõige realistlikumad tulemused, kui neid renderdada ühes 
fotomeetriliste valgusallikate ja peegeldumisseostega. Kasutades Architectural materjali ühes 
fotomeetriliste valgusallikate kui ka peegeldumisseose Radiosity lahendusega, on sul võimalik 
luua kõrgetasemelise täpsusega valgustusanalüüse. Materjali parameetrid on reaalsed 
füüsikalised suurused. On soovitatav, et sa ei kasuta Architectural materjali standardsete 
valgusallikatega ega Light Tracer meetodiga. 
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Hüpikmenüü Templates 
 
Template hüpikmenüü – Template hüpikmenüü sisaldab eelseadistatud materjalide tüüpe, 
mida saad kohe kasutama hakata. Samas on sul nende abil võimalik alustada mõne enda 
materjali loomist vastavalt soovitud väljanägemisele. 
 
Physical Qualities sektsioon 
 
Diffuse Color & Diffuse Map – Need on samad, mis standard materjali juures diffuse 
värvikastike ja selle kõrval olev kujutise map nupuke. Set Color to Texture Average nupp 
(noole tähisega) annab Diffuse Color sättele keskmise värvitooni Diffuse Map põhjal. 
 
Shininess – Shininess määrab peegelduslaikude suurused ja samuti selle, kui peegeldava 
materjaliga tegu on. 
 
Transparency & Translucency – Transparency määrab materjali läbipaistvuse, samas kui 
Translucency määrab, kui palju materjali värvist lisatakse seda läbivale valgusele. 
 
Index of Refraction – Index of Refraction (IOR) määrab valguse murdumise, mis läbib 
läbipaistvat või pool-läbipaistvat materjali. Samuti määrab see, kui särava või läbipaistva 
materjaliga tegu on. IOR väärtusega 1.0 tähendab, et kogu valgus kandub materjali, ning 
seega ei esitu materjalil mingeid valguslaike, sõltumata sellest, mis parameetrit omab säte 
Shininess. 
 
Luminance cd/m2 – Luminance määrab objekti oma-valgustuse sätte ühikutes kandelat / 
ruutmeetrile. Nupp Set Luminance from Light võimaldab valida ühe fotomeetrilise 
valgusallika stseenist, millel oma-valgustus põhineb. 
 
Sektsioon Special Effects 
 
Bump – Võimaldab materjalile lisada struktuurse kujutise. 
 
Displacement – Võimaldab materjalile lisada kõrvalekaldumist esitava kujutise. 
 
Intensity – Võimaldab materjalile üles seada intensiivsuse kujutise ning kontrollida sellega 
materjalide eredust. 
 
Cutout – Võimaldab materjalile üles seada väljalõiget esitava kujutise. 
 
Advanced Lighting Override sektsioon 
 
Emit Energy (Based on Luminance) – Kui see on aktiivne, siis materjal ise kiirgab valgust, 
sõltuvalt väärtusest Luminance peegeldusseostega rehkendatud renderdustest. 
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Lisasätted – Need on samad, mis ka Advanced Lighting Override materjali puhul. Need 
omavad parameetrite vahemikku 0 kuni 1000ni, vaikimisi väärtusega 100. 
 
Näide: Architectural materjali tegemine 
 
1. Jätka eelmise ülesandega või ava fail pool room_02.max. 
2. Vajuta M, avaneb Material Editor aken, kui see juba avatud pole. 
3. Dialoogis Material Editor vali kasutamata materjalikastike. 
 

 
 
4. Nimeta materjal ümber: Pool Walls Glow. 
5. Vali Standard materjali nupp, vahetult nimevälja kõrval. 
 

 
 
6. Dialoogis Material/Map Browser tee topeltklikk Arhitectural. 
 

 
 
7. Hüpikmenüüst Templates > vali Stone. 
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8. Sektsioonis Physical Qualities vali Diffuse Map kanal. 
9. Dialoogis Material/Map Browser topeltklikk Noise. 
10. Sektsioonis Noise Parameters, vali Fractal  ja sisesta Size = 0.5. 
11. Värvitoonina Color #1 sisesta: R = 116, G = 202, B = 205 ja värvitooniks Color #2 

sisesta: R = 156, G = 242, B = 245. 
 

 
 
12.  Vali Go to Parent, naasmaks peamaterjali juurde. 
13. Sektsioonis Physical Qualities vali Set Color to Texture Average, määramaks materjali 

värvitooni. 
 

Märkus: See mõjutab vaid materjali värvi vaateakendes, kuna Diffuse Map = 100%. Sa 
võid soovida anda värvitooni tekstuuri keskmise värvi järgi, kui parameeter Diffuse Map 
on väiksem kui 100%, kuna see oleks lihtsalt realistlikum, kui kasutada ebasobivat 
värvitooni. 

 
14. Sisesta Index of Refraction = 1.36. 
15. Soovides, et materjal hõõguks, sisesta Luminance = 300. 
 

 
 
16. Sektsioonis Special Effects vali kanal Bump. 
17. Dialoogis Material/Map Browser, topeltklikk kujutisel Noise. 
18. Sektsioonis Noise Parameters vali Fractal ja sisesta Size = 0.5. 
19.  Vali Go to Parent naasmaks materjali ülemisele nivoole. 
20. Sektsioonis Advanced Lighting Override aktiveeri säte Emit Energy (Based on 

Luminance). 
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21. Vajuta H, avaneb dialoog Select Objects. 
22. Dialoogis Select Objects vali objektid POOL STAIRS ja POOL WALLS. 
23.  Material Editor aknas vali Assign Material to Selection. 
24. Menüüst vali Rendering > Advanced Lighting > Radiosity. 
25. Dialoogis Rendering > Advanced Lighting > Radiosity Processing Parameters 

sektsioonis vali Start. 
 

3ds Max  arvutab nüüd vastavad peegeldumisseosed stseenis. 
 

Märkus: Kui sa jätkasid eelmise ülesandega, pead valima esmalt Reset All, ja alles seejärel 
valima Start. 
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26. Dialoogis Render Scene > Common paanil > sektsioonis Common Parameters > grupis 

Advanced Lighting veendu, et oleks aktiivne säte Use Advanced Lighting. 
27. Dialoogi Render Scene alumises osas vali Render. 
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Kokkuvõtteks 
 
Selles peatükis vaatasime Material Editor põhilisi sätteid. See sisaldas nii olemasolevate 
seadistuste vaatamist, kasutamist, kui ka nende esituste muutmist. Samuti õppisid kasutama 
erinevaid materjali tüüpe, nagu Standard, Raytrace ning valima erinevaid kujutisi materjalide 
kujutiste kanalitesse. Lisaks vaatasime, kuidas luua oma enda materjalikataloog ning kuidas 
navigeerida komplekssete materjalide korral. Lõpuks õppisid kasutama ka materjali Radiosity 
Override, mille abil saab luua geomeetrilisi valgusallikaid ning proovisid kasutada ka 
materjali Architectural, mille abil saab jõudsalt tõsta renderduse realismi. 
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5. Renderdus ja animatsioon 
 

Peatüki eesmärgid: 
 
Peale peatüki läbimist peaksid sa olema suuteline: 
 

- Renderdama üksikuid pilte 
- Esitama vaatakendes taustapilte 
- Looma ja animeerima kaameraid 
- Renderdama animatsioone 

 

Sissejuhatus 
 
Selles peatükis tutvustatakse täpsemalt Render Scene dialoogi. See dialoog omab olulist rolli 
nii üksikute piltide kui animatsioonide renderdamises. Samuti paigutad sa vaateakendesse 
taustapilte, et omavahel ühendada 3D geomeetria 2D taustapiltidega. Lõpuks lood sa ka 
kaamera, mille paned liikuma kindlat rada pidi, loomaks läbilõike animatsiooni. 
 

Üksikpiltide renderdamine 
 
Renderdamine loob varjunditega pildi stseeni geomeetriast. See arvestab nii stseeni valgustust 
ja materjale. Renderduse väljund võib koosneda nii üksikutest kui ka mitmetest piltidest, 
millest saab luua animatsioone. Selles alapeatükis vaatame täpsemalt üksikute piltide 
renderdamist. 
 
Renderdatud pildi loomist reguleeritakse renderdusdialoogi töövahendite vahendusel. See 
dialoog sisaldab mitmeid sätteid, neist olulisematele me rõhku ka järgnevalt pöörame. 
 
Paanideks jaotatud dialoog Render 
 
Renderduse dialoogi paanid sisaldavad mitmeid vajalikke sätteid renderduseks. Kõige 
lihtsamad näited selle kohta oleksid: renderduse pikkus, väljundformaadi suurus, faili 
salvestamise asukoht. See dialoog sisaldab seitset paani, millest igal on omad sektsioonid ja 
sätted, mis aitavad üles seada lõpp-renderdust. 
 
- Common – Siin seatakse üles parameetrid mistahes renderdusmootori tarvis. Siia alla 

kuuluvad nii soovitavad renderdatavad kaadrid, kaadrite suurused, ning asukoht, kuhu 
soovid neid salvestada. Samuti saad siis siin paanil valida mõne teise renderdusalgoritmi. 

- Renderer – Siin muudad sa renderdusalgoritmile omaseid parameetreid. Vaikimisi seatud 
renderdusalgoritmi Default Scanline Renderer juures muudad sa muuhulgas parameetreid 
antialise ja motion blur. 

- Render Elements – Võimaldab renderdada lõpp-pildi spetsiifilisi osasid. Samuti sisaldab 
see väljundit tarkvarale combustion, värvimise, animeerimise ja 3D kompositsiooni 
tarkvara Autodesk´ilt. 
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- Raytracer – Võimaldab muuta Global Raytracer parameetreid. Täpsemalt selle kohta 
vaata 3ds Max abifailidest. 

- Advanced Lighting – Siin määratakse erinevate valgustusalgoritmide kasutamine stseenis. 
Kui sa oled juba valinud Light Tracer või Radiosity algoritmi, siis saad vastavalt ka nende 
parameetreid siin muuta. Vastasel juhul aga pead esmalt valima sektsioonis Select 
Advanced Lighting vastava algoritmi. Täpsemalt selle kohta leiad kolmandast peatükist. 

 
Common paan 
 
Paan Common omab kolme sektsiooni: Common Parameters, Email Notifications, Assign 
Renderer. Selles sektsioonis vaatame neist esimest - Common Parameters, kuna sisaldab 
kõiki vajalikke parameetreid edukaks renderduseks. 
 
Time Output 
 
Alagrupp Time Output määrab kaadri või kaadrite grupi, mida renderdada soovitakse. 
 

 
 
Kui aktiivne on Single, siis renderdatakse vaid hetkel aktiivne kaader. Hetkel aktiivne kaader 
esitatakse läbi time slider riba. 
 

 
 
Teised sätted alagrupis Time Output käivad juba animatsiooni kohta. Seetõttu vaatame neid 
mõnevõrra hiljem. 
 
Output Size 
 

 
 
Pildi surus defineeritakse renderdatava pildi laiuse (Width) ja kõrgusega (Height) ning seda 
väljendatakse pikslites. Seda saab määrata alagrupis Output Size. 
 
Peamine informatsioon selles osas ongi laiuse ja kõrguse parameetrid. Lisaks sellele on 
võimalik valida hüpikmenüüst eelseadistatud formaatide põhiseid pildi suuruseid. 
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Sarnaselt eelnevale menüüle saab kiirelt valida pildi suuruse ka nupp-valitsate põhjal. 
 

 
 
Parameeter Image Aspect esitab laiuse suhte kõrgusesse. 
 

 
 
Näiteks, esitatud väärtus 1.333 leitakse alljärgnevalt: 
 

333.1
480
640

==
Height
Width  

 
Parameeter Pixel Aspect esitab aga ühe piksli laiuse suhet kõrgusesse. 
 

 
 
See väärtus on enamasti seatud kui 1.0. Tegelikult põhjustab mistahes teine väärtus pildi 
moonutust. Kuid mõned videolindistuse seadmed või filmi tootmistehnoloogiad võivad 
mõjutada piksli suhet ning seetõttu võib tekkida vajadus seda parameetrit muuta. 
 
Kokkuvõtvalt, output size on pildi laius ja kõrgus pikslites. Sa saad seda muuta läbi kastikeste 
kõrval olevate valitsate, valida hüpikmenüüst mõni eelseadistus või muuta seda läbi suurust 
defineerivate nuppude. 
 
Options 
 
Alagrupp Options mõjutab erinevaid renderduse sätteid. 
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Atmospherics ja Effects – Kui valida, arvestab nendega renderdamisel. Avaldavad vaid 
renderdusele mõju, kui oled need eelnevalt ka üles seadistanud. Valgustuse või mõnede 
materjalide välimuse kontrollimiseks on aja kokkuhoiu mõttes mõistlik need välja lülitada. 
 
Displacement – Määrab, kas kujutiste kõrvalekaldumisi arvestatakse või mitte. Need 
displacement kujutised mõjutavad otseselt geomeetriat, lisades mõned pinnaelemendid. 
Üldjuhul on soovitav seda alati sees hoida. Siiski, kui renderdamise käigus soovid rõhku 
pöörata millelegi muule, siis võid selle sätte ka välja jätta, mis säästab mõnevõrra 
renderdamisele kuluvat aega (kuid vaid siis, kui sa neid reaalselt ka oma stseenis kasutad). 
 
Video Color Check – Kontrollib, kas renderdatud värvid langevad kokku valitud 
videoedastamise tehnoloogiaga. Selle sätte võib jätta välja, kui renderdatakse pilte arvuti 
ekraanil edastamiseks või printimiseks. 
 
Render to Fields – Jagab iga renderdatud pildi kaheks osaks, esitades paaris ja paaritud 
pildiread eraldi, mida saab kasutada vastavate „kokku põimivate” videosüsteemidega. Kui sa 
just ei plaani tulemust salvestada videolindile, siis jäta see säte välja. 
 
Render Hidden Geometry – Renderdab objektid, mis on tegelikult peidetud. Üldjuhul jäta 
see säte välja. 
 
Area/Linear Lights as Points – Aktiveerides selle sätte, põhjustab kõikide area ja linear 
valgusallikate renderdamise punktvalgusallikatena (points). Kasuta seda sätet, kui soovid 
eelrenderdust kiirendada ning kui varjude tekkimine ei oma erilist tähtsust. 
 
Force 2-Sided – Põhjustab iga stseeni pinna renderdamist mõlemalt poolt. See säte tõstab 
renderdusaega, seetõttu kasuta seda vaid juhul, kui selleks peaks olema eriline vajadus. 
Näiteks, võid sa soovida töötada pinna normaalidega, mis pole üheselt orienteeritud või 
soovid pinna mudelit, mille mõlemad pooled peavad olema nähtaval, näiteks lipp. 
 
Super Black – Piirab pildi tumedust video kompositsiooni tarvis. 
 
Advanced Lighting 
 
Sa kasutad seda alagruppi, kui soovid arvestada erinevaid valguse peegeldumise seoseid 
stseenis, nt. Light Tracer või Radiosity. 
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Use Advanced Lighting  - Kui on aktiivne, siis stseeni renderdatakse koos Light Tracer või 
Radiosity parameetritega, juhul kui nendest emba kumba on valitud ja aktiivne paanil 
Advanced Lighting. 
 
Compute Advanced Lighting when Required – Kui on aktiivne, siis vajadusel arvutatakse 
Radiosity lahend renderdamise käigus uuesti, näiteks juhul, kui objekti liigub, tekstuur 
muutub, valgusallikas liigub või muutub selle intensiivsus. Kui see on väljas, siis Radiosity 
lahendit ei arvutata uuesti, säästes aega, kui võimalik et viib renderdatud pildi lahkhelideni 
just peegelduste osas. 
 
Render Output 
 
Sul on võimalik renderdada pilt nii faili kui avanevasse dialoogiaknasse, mida nimetatakse 
Rendered Frame Window. Stseeni loomise käigus sa renderdad tavaliselt üsna sageli, lihtsalt 
et hinnata oma töö tulemust, ning seetõttu pole vaja seda ka alatasa faili salvestada. Sellisel 
juhul ongi eelistatud valik Rendered Frame Window. Kui sa aga soovid pilti hilisemas 
perspektiivis saata või printida, siis salvesta see faili. 
 
Render Presets 
 
3ds Max sisaldab erinevaid eelseadistatud renderduse parameetreid, juhuks kui soovid luua 
animatsiooni, või renderdada pilti. Mõned neist on mõeldud kiirete eelrenderduste 
vaatamiseks, samas teised jällegi kõrgkvaliteediliste renderduste loomiseks. 
 
Vastav Render Presets hüpikmenüü asub dialoogi Render Scene alaosas. 
 

 
 
Lisaks 3ds Max tarkvaraga kaasa tulevate eelseadistustele võid sa luua ka oma enda 
parameetrite gruppe. Nimekirja alumises osas on kaks valikut: Load Preset ja Save Preset. 
 
Load Preset – Kui sa valid Load Preset, kuvab 3ds Max dialoogi Render Preset Load, mis 
võimaldab sisselugemiseks valida RPS laiendiga faili. 
 
Save Preset – Kui sa valid Save Preset, kuvab 3ds Max dialoogi Render Presets Save ning 
võimaldab sisestada sul eelvalitsa nime. Kui klikid Save, kuvatakse omakorda dialoog Select 
Preset Categories. 
 
Iga dialoogi aknas esitatav rida viitab vastavale paanile Render Scene dialoogis. Vali, milliste 
paanide seadeid soovid salvestada ja kliki Save. 
 
Peale seda, kui oled salvestanud oma enda seadistatud parameetrite faili, kuvatakse selle nimi 
ka vastavas hüpikmenüüs Preset.  
 
On soovitav, et sa salvestad kõik oma parameetrite failid 3ds Max alakataloogi 
/RenderPresets, sellisel juhul leiab 3ds Max  need failid ka laadimise käigus ülesse. 
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File Formats 
 
Võimalik on valida mitmete failivormingute vahel. Iga failiformaadi puhul on kindlad 
parameetrid, mida saad muuta. 
 
Järgnev pilt esitab mõned failitüübid: 
 

 
 
Neid failivorminguid saab jaotada animatsiooni või üksikpildi vormingu alusel. 
 
Single-Image Formats ehk üksikpildi vormingud 
 
Kõige enam kasutamist leiavad üksikpildi vormingutest järgmised failiformaadid: JPG ja 
TIFF. (JPG on lühendatud JPEG vormist, mis lahtikirjutatuna tähendab Joint Photographic 
Experts Group.) JPG kasutab endas kadudega kokkupakkimist, mis tähendab, et kui pilt on 
korra juba kodeeritud, siis originaalpilti ei saa selle põhjal enam tagasi luua. Praktilise poole 
pealt on aga JPG just optimaalne lahend, sest selle kokkupakkimise tehnoloogia on loodud 
eemaldama informatsiooni, mida inimsilm ei suuda eristada. TIFF vorming (Tagged Image 
File Format) võib olla nii kokkupakkimata kui kadudeta kokkupakitud kujul. Kadudeta 
kokkupakkimine tähendab (lossless compression), et pildi tegelikku kvaliteeti saab taastada, 
ehkki saadavad failid on suuremad, kui need, mis olid kokkupakitud kujul. 
 
Animation Formats ehk animatsioonide formaadid 
 
Videofailide põhilised vormingud on AVI ja MOV. AVI (lühend sõnadest Audio Video 
Interleaved) on Microsofti video standard. MOV on aga QuickTime™ faili tüüp. Mõlemad 
failiformaadid on mõeldud mahamängimiseks ja üldjuhul sisaldavad mingit kokkupakkimise 
algoritmi faili suuruse vähendamiseks. 
 
Näide: Üksikpildi renderdamine 
 
Selles näites renderdad ühe pildi, kasutades JPG ja TIFF failivormingut, seejärel võrdled 
nende suurusi. 
 
1. Peamenüüst vali File > Open ja ava fail Ch05_1.max. 
2. Menüüst vali Rendering > Render. 
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Avaneb dialoog Render Scene. 
 
Märkus: Samuti võid valida dialoogi Render Scene peanupupaanilt. 
 
3. Dialoogis Render Scene > paanil Common > alagrupis Time Output, veendu et valitud 

oleks Single. 
4. Grupis Output Size, anna laiuseks Width = 320  ja Height = 240. 

 
Seda saad teha ka lihtsalt klikkides nupul 320 x 240 või siis trükkida vastavad numbrid 
kastikestesse. 

 

 
 
5. Grupis Render Output vali nupp Files. 
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6. Dialoogis Render Output > Save as hüpikmenüüst vali JPEG. 
 

 
 
7. Anna faili nimeks: Render01.jpg ja salvesta see omale meelepärasse kohta, kust sa hiljem 

selle ka üles leiad. 
8. Dialoogis Render Output Files vali Save. 
 

 
 
9. Dialoogis JPEG Image Control aseta Qualify = 85%. 
 

 
 
Märkus: Kui sa nihutad Quality seadjat, siis automaatselt File Size seadja liigub teises suunas. 
Faili suurus kasvab ühes kvaliteedi kasvuga. 
 
10. Vali OK dialoogi sulgemiseks. 
11. Dialoogis Render Scene > Common paanil > sektsioonis Common Parameters > grupis 

Render Output, keela säte Rendered Frame Window. 
 

Kuna sina renderdad faili, siis pole vaja sellesse aknasse lisaks renderdada. Kui sa aga 
oled oma renderdamise testistaadiumis, siis sa seda sätet tõenäoliselt välja ei lülita. Kuna 
antud juhul pole tegemist testiga, lülitame selle välja ja vaatame renderdust hiljem. 
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12. Dialoogis Render Scene vali Render. 
 

Avaneb renderduse ajakulgu näitav dialoog, kuniks tööga lõpule jõutakse. 
 
13. Menüüst vali File > View Image File. 
 

 
 
14. Navigeeri asukohta, kuhu salvestasid viimati renderdatud pildi, ja ava see. 
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Nüüd renderdame sama pildi aga teises failivormingus. 
 
15. Menüüst vali Rendering > Render, juhul kui Render Scene dialoog pole juba avatud. 
 

 
 
16. Grupis Render Output vali nupp Files. 
17. Save as hüpikmenüüst vali seekord TIF. Failinimi võib jääda samaks: Render01. 
 

 
 
18. Dialoogis Render Output File, vali Save. 
19. Dialoogis TIF Image Control nõustu vaikimisi seadetega ja vali OK. 
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20. Dialoogis Render Scene, vali Render. 
21. Navigeeri uuesti asukohta, kuhu salvestasid mõlemad failid ja võrdle nende suuruseid. 

JPG faili suurus on ligikaudu 10KB, samas TIFF fail on 226KB. Need võivad sõltuvalt 
süsteemist mõnevõrra erineda. 

 

 
 
22. Menüüst vali File > View Image File ja vaata loodud TIFF pilti. 
 

Pilt on üsna sarnane sellele, mis JPG puhul, välja arvatud oluliselt erineva failisuuruse 
koha pealt. 

 
Kõrgeresolutsioonile väljund 
 
Pildi väljundsuuruse arvutamine 
 
Kui sa renderdad pilti printeri tarvis, pead sa määrama pildi resolutsiooni vastavalt 
soovitavale prindikvaliteedile. Resolutsioon sõltub aga kasutatavast printerist. Mitmed 
tindiprinterid suudavad häid tulemusi anda juba 150 ppi (pikslit tolli kohta = pixels per inch). 
Professionaalid aga vajavad enamasti 300 ppi. 
 
Oletame, et sa renderdad pilti printerist väljatrükiks 150ppi juures. Kui vajalik pildi suurus on  
4 tolli x 3 tolli, siis vastav pildi resolutsioon oleks (4’’ x 150ppi) x (3’’ x 150ppi) või 600 
pikslit x 450 pikslit. Need seaded tuleb siis sisestada vastavasse Output Size gruppi 
parameetriteks Width ja Height, mille leiab Render Scene dialoogist. 
 
Printeri resolutsiooni võib edastada ka kui punkti tolli kohta (dpi = dots per inch), mitte alati 
kui piksleid tolli kohta. Tavaliselt on pikslite arv tolli kohta prinditaval trükisel väiksem kui 
punkte tolli kohta. Näiteks, saab 600 dpi printer suurepäraselt hakkama 150 ppi pildiga ja 
1200 dpi printer saab hakkama ka 300 ppi pildiga. 
 
Menüüst Rendering > Print Size Wizard leiab üsnagi vajalikku töövahendi juhuks, kui soovid 
planeerida prinditava pildi renderduse mahtu. See võimaldab valida väljundsuuruse (output 
size), resolutsiooni (resolution), ning orientatsiooni (orientation) prinditava pildi suhtes, 
kasutades selleks standardset mõõtmise süsteemi, mitte aga piksleid. Samuti esitatakse 
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ligikaudne kokkupakkimata pildifaili suurus. Sa võid renderdada otse siit aknast, või üle 
võrgu, või üle kanda need määrangud dialoogi Render Scene. 
 
Taustapildi lisamine 
 
3ds Max tarkvaras on võimalik renderdusele üles seada ka taustapilt. Tihtipeale kasutatakse 
seda mõne stseeni renderduse paigutamiseks taustapildile. Seda pilti nimetatakse kui 
environment map (keskkonna kujutis). Need pildid on sarnased tavaliste bitmap kujutistega, 
mida eelnevalt sai objektidele peale pandud. Olulisem erinevus on see, et antud pilt on 
väljaspool koordinaatsüsteemi (World Coordinate System) ning lukustatud kaamera 
vaatenurga suhtes, mitte aga geomeetria suhtes. 
 
Näide: Taustapildi ülesseadmine 
 
Selles näites lisame taustapildid oma renderdusele. 
 
1. Menüüst vali File > Open  ja ava fail Ch05_02.max. 
2. Menüüst vali Rendering > Environment. 
 

 
 
Avaneb dialoog Environment and Effects, paanilt Environment. 
 
3. Sektsioonis Common Parameters > grupis Background vali nupp None. 
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Avaneb dialoog Material/Map Browser. 
 
4. Dialoogis Material/Map Browser tee topelt-klikk real Bitmap. 
 

Bitmap on sobiv valida, kui soovid taustaks üles seada mõnd olemasolevat pilti. Teine 
levinum valik on Gradient, mis on toimimispõhine kujutis (loodud 3ds Max poolt), mida 
võib kasutada näiteks selge taeva simuleerimiseks sinisest valgeks üleminekutega 
distantseerumisel. 

 

 
 
5. Dialoogis Select Bitmap Image File vali pilt Background01.jpg (näidisfailide hulgast). 
 

Rida Environment Map kuvab nüüd vastaval nupu faili nime Background01.jpg. 
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6. Sulge dialoog Environment and Effects. 
7. Peanupupaanilt vali Render Scene. 
8. Dialoogis Render Scene vali paan Common. 
9. Grupis Output Size, kliki nupul 320 x 240 ja seejärel kliki Render. 
 
Pilt renderdatakse Rendered Frame Window aknas. 

 

 
 
10. Sulge dialoog Render Scene. 
 

Kuna taustapilt renderdus koos mudeliga korrektselt, aga nende omavahelises paiknemises 
on nihe sees, siis järgmises osas vaatamegi ühte võimalikku meetodit, kuidas kaamerat 
seadistada stseeni geomeetria ja taustapildiga. 

 
Kaamera seadistamine (Camera Matching) 
 
Kasutatav taustapilt avaldub kõige paremini üldise pildiga, kui seda kuvada samast kohast ja 
sama nurga all, mida kasutati ka ülesvõttel. Kaamera seadistamist võib teha kahel moel: 
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- Muuta kaamera positsiooni. See on lähendus. 
- Kasutada 3ds Max töövahendit Camera Match Utility. See meetod on täpne. 
 
Kui kaamerat seadistada vastavalt taustapildile, siis on oluline näha vastavat taustapilti ka 
vaateaknas. See võimaldab muudatusi koheselt ka näha. Järgnevas näites, lisame taustapildi 
vaateakna taha ja seejärel korrigeerime kaamera positsiooni, et need omavahel paremini 
ühilduksid. 
 
Näide: Kaamera seadistamine vastavalt taustapildile 
 
Jätka eelnevast ülesandest. 
 
1. Menüüst vali Views > Viewport Background. 
 

 
 
2. Dialoogis Viewport Background > grupis Background Source vali Use Environment 

Background. 
 

 
 
3. Vali dialoogi sulgemiseks OK. 
4. Parem klikk vaateakna Camera01 nimel. 
5. Vali avanevast menüüst Show Background. 
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Vastav taustapilt kuvatakse nüüd ka kaamera vaateaknas. 
 
6. Parem klikk vaateakna nimel ja vali Select Camera. 
 

 
 
7. Peanupuribalt, kliki ja seejärel tee ka parem klikk nupul Select and Move. 
 

Avaneb dialoog Move Transform Type-In. 
 
8. Dialoogis Move Transform Type-In korrigeeri kaamera positsiooni absoluudis: Absolute: 

World X: 1620, Y: -1570, ja Z: 440. 
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9. Sulge Move Transform Type-In dialoog. 
 

Märkus: Sa võid redigeerida kaamera asukohta ka kaamera vaateakna nuppudega 
(viewport controls) ning läbi programmiakna allosas asuva (status bar) Transform Type-In 
kastide. 

 
10. Peanupupaanilt vali Quick Render. 
 

 
 
Ehitis sulab taustapildiga nüüd tunduvalt paremini kokku, kui seda eelmises näiteülesandes. 
 

Animeerimise põhitõed 
 
Keyframe animeerimine 
 
Keyframe- ja tavaline animatsioon 
 
Animatsioon koosneb defineeritud pildijadast, mis üksikult võttes on erinevad üksikpildid. 
Neid üksikpilte, mida tihtipeale kutsutakse ka kaadriteks (ing.k. frame) mängitakse seejärel 
kindla rütmiga, moodustades seejärel jätkuva liikumise illusiooni. Selleks, et liikumine 
toimuks sujuvalt, peab see toimuma imekiirelt. Sõltuvalt meedia formaadist, võidakse videot 
maha mängida näiteks 30 kaadrit/sekundis. Sellisel kiirusel vajab näiteks üks minut 
animatsiooni 1800 üksikpilti. Traditsioonilise animeerimise miinus on see, et kõik need 
üksikpildid tuleb teha ükshaaval. Animatsioonistuudiod peavad seetõttu tegema väga väikseid 
erinevusi üksteisele järgnevates pildijadades, mis nõuabki ohtralt tööaega. Seetõttu luuaksegi 
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põhipildid pea animaatorite poolt ning sinna vahele jäävad „lõigud” tehakse abiliste poolt. 
Neid kõige olulisemaid põhipilte nimetataksegi juhtkaadriteks (ing.k. keyframe), mida 
kindlasti kasutatakse animatsiooni alguses ja lõpus. Vahelejäävaid kaadreid võidakse 
nimetada aga vahetükkideks (ing.k. tweens). 
 
Keyframe 3ds Max 2008  tarkvaras 
 
Oletame, et soovid animeerida ühte objekti liikumas ühest paigast teise. Objekti defineerimine 
käsitsi igas punktis on selgelt ajaraiskamine. 3ds Max lihtsustab sedasorti tööd märgatavalt. 
Sul on võimalik defineerida objekti positsioon juhtpunktides ja 3ds Max arvutab vahele 
jäävad positsioonid ise automaatselt iga kaadri jaoks, luues sellega sujuva animatsiooni. Neid 
kaadreid, milles sina defineerid positsiooni, nimetataksegi juhtkaadriteks (keyframes'i). 
 
Interpoleerimine 
 
Protsessi, mille jooksul leitakse juhtkaadrite vahel jäävad kaadrid, nimetatakse 
interpoleerimiseks. Vaikimisi, 3ds Max poolt kasutatav interpoleerimine loob sujuva 
liikumise iga juhtkaadri vahel. 
 
Dialoog Time Configuration 
 
Programmi siseselt defineerib 3ds Max animatsiooni kas siis ajaühikutes või kaadrit 
sekundites (fps = frame per second). Täpsusklass või siis väikseim 3ds Mmax 2008 ühik, 
mille vältel saab protsesse esitada, nimetatakse märgiks (ing.k. tick), mis on 1/4800 sekundit. 
Kasutajaliideses väljendatakse aega siiski vaikimisi kaadrites. Kuid oluline on teada, et 
kaadrid ei ole absoluutne ajamõõtmise süsteem. Näiteks filmitööstuses on kasutusel standard 
24 fps; samas NTSC video (National Television Standards Committee) kasutab 30 fps ning 
veebirakendus või multimeedia presentatsioon tavaliselt 15 fps. Kuna 3ds Max talletab kõiki 
animatsiooni sätteid vastavalt ajale, saad vabalt muuta kaadrite arvu ka peale animatsiooni 
loomist ning vastavad korrektuurid tehakse automaatselt. 
 
Vaikimisi on 3ds Max tarkvaras seatud ajaühikuks 30 fps. 
 
Siiski kasutatakse enamasti ajaühikuna kaadreid ning seda teeme ka meie alljärgnevas 
peatükis. Meeles tasub siiski pidada, et aega arvestatakse programmi siseselt. 
 

 Kaadrite arv ja aja kuvamine määratakse dialoogis Time Configuration. Selle dialoogi 
avava nupu leiab 3ds Max tööakna alt paremast servast. 
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Dialoog sisaldab sätteid järgmiste omaduste kohta. 
 
Frame Rate 
 
Kui sa soovid kasutada oma enda kaadrite sagedust sekundis ja mitte standard formaate, nagu 
NTSC, Film, PAL, saad seda vabalt teha. Märkuse korras olgu öeldud, et PAL kasutab 25 fps 
ja Film 24 fps kaadrisagedusena. 
 
Time Display 
 
Muuta on ka võimalik, kuidas tarkvaras esitatakse aega, valida saab järgmist: 
 
- Frames (kaadrid, vaikimisi kasutatav) 
- SMPTE (Society of Motion Picture and Televison Engineers) standard, mis siis teisisõnu 

tähendab, minutid (minutes), sekundid (seconds) ja kaadrid (frames). 
- Frames:Ticks 
- MM:SS:Ticks 
 
Playback 
 
See alagrupp kontrollib, mismoodi edastatakse animatsiooni vaateakendes. Sul on võimalik 
valida reaalajas animatsiooni (real-time), mis jätab kaadreid vahele, selleks et püsida kindlas 
kaadrit sekundis ajarežiimis. Samuti võid sa animatsiooni maha mängida kiiremini või 
aeglasemalt, kui seda oled määranud üldseades (kaadrit sekundis). 
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Alagrupp Animation määrab aktiivse ajavahemikku. Aktiivse ajavahemikku all mõeldakse 
ajaskaalat, millele pääseb tarkvarast ligi. 
 
Alagrupp Key Steps võimaldab sul määrata meetodi, mida kasutatakse Key Mode  
aktiveerimisel. 
 
Animeerimine: Auto Key vs Set Key 
 
3ds Max keskkonnas on kaks erinevat meetodit objektide animeerimiseks: Auto Key ja Set 
Key. Ehkki need on omavahel üsna sarnased, erinevad need meetodi poolest, kuidas 
juhtkaadreid (keyframes) luuakse. Mõlemal juhul valid sa vastava nupu nupupaanil Animation 
Controls. 
 
Auto Key 
 
Kasutades animeerimisel Auto Key funktsiooni, pead sa teostama vastavad muudatused 
animeeritaval objektil mistahes mitte-nullilistel kaadritel ja seda peale nupu Auto Key 
sisselülimist. Momentaalselt, olles teinud vastava muudatuse, talletatakse kaadril 0 paiknev 
originaalne väärtus ning vastav uus väärtus või ka juhtiv väärtus, talletatakse omakorda 
vastavasse aktiivsesse kaadrisse (seal kust muudatust tegema hakkasid). Nüüdseks on sul siis 
kaks juhtkaadrit (üks kaadri null kohal ja teine aktiivse kaadri kohal). Animeeritavad seosed 
3ds Max tarkvaras on: muudatus positsioonis, või skaalas, pea iga parameeter, mis kasutab nn 
spinner redigeerimist (parameetri muutmine mingi sammu võrra), näiteks paanil Modify ja 
dialoogis Material Editor. Näiteks Sunlight system objekt võimaldab selliselt muuta ajahetke 
päevas. 
 
Set Key 
 
Töökulg, mis Set Key puhul tuleb läbi viia erineb mõnevõrra eelpooltoodud Auto Key  
töövahendist. Kui aktiveerida Set Key meetod, ning sa teed muudatusi mõne objekti 
animeeritavates omadustes, ei lindistata seda tegevust. Kui sa soovid selle kaadri juures 
tehtavaid muudatusi salvestada, pead vajutama Set Keys  nuppu, mis paikneb vasakul pool 
Auto Key ja Set Key nuppe. Kui sa aga enne ajaratta (time slider) liigutamist ei vajuta nuppu 
Set Keys, siis muudatused kaovad. See võimaldab sul kasutada lisaaega animatsiooni 
ülesseadmiseks kindlas kaadris. Teades, et kui sa pole animatsiooniga rahul, siis sa ei pea üles 
otsima kõiki juhtkaadreid ja neid kustutama, mida paratamatult Auto Key meetodiga juhtub, 
vaid võid selle asemel kasutada Set Key eeliseid. 
 
Peale juhtkaadrite loomist, mistahes animeerimise meetodiga, saad seda vaadata nihutades 
ajaratast (time slider) ühelt poolt teisele (ing.k. scrubbing). 
 
Animatsiooni planeerimine 
 
Animaatorina pead sina otsustama, mida muuta ja kuidas see muudatus esitada. Alustuseks 
oleks hea, kui sul on selge nägemus, milleni soovid jõuda, ja seda ennem kui animeerimisega 
algust teed. Kõige lihtsam töövahend animatsiooni planeerimiseks on nn storyboard. 
Storyboard on sketšide jada, mis kirjeldab animatsiooni põhisündmusi, koos lühikese kirjaliku 
seletusega karakterite ja stseeni elementide kohta. Samuti võid luua lihtsa sündmuste ahela, 
mis sinu arvates peaksid aset leidma teatud ajahetkedel. Mõlemal juhul aitab planeerimine 
animatsiooni protsessi ka hiljem efektiivsemalt ellu viia. 
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Track Bar 
 
Track Bar asub vahetult ajaratta all, programmiakna alumises osas. Kui Auto Key on aktiivne, 
ja sa lähed mõnda teise mitte-nullilisele kaadrile ja teed seal näiteks positsiooni muudatuse, 
luuakse sellesse kaadrisse juhtkaader. Just track bar esitabki selle juhtkaadri värvilise 
kastikesena. Näiteks kuvatakse muudatused positsioonis, pöördenurgas ja skaalas vastavalt 
punase, rohelise ja sinise kastikesega. Track Bar esitab vastavad juhtkaadrid vaid valitud 
objekti(de) kohta. Näiteks, kui ühtegi objekti pole valitud, siis ei esita ka Track Bar mitte 
ühtegi juhtkaadrit. Tehes parema kliki track bar ribal esitataval juhtkaadril, avaneb menüü, 
mis võimaldab redigeerimist vastavate juhtkaadrite puhul jätkata. 
 
Näide: Ukse avamine, kasutades Auto Key funktsiooni 
 
Selles näites lood mõned juhtkaadrid, mis defineerivad ukse avamise. Seejärel vaatad sa 
juhtkaadrite väärtusi läbi track bar riba. 
 
1. Peamenüüst vali File > Open ja ava fail Ch05_03.max. 

 
Fail sisaldab ukse mudelit, selles pole veel ühtegi animatsiooni defineeritud. 

 
2. Nihuta ajaratast ja veendu, et ust pole veel animeeritud. 
3.  Aktiveeri Auto Key seadistus. 
 

Märkus: Kui Auto Key pole sisse lülitatud, siis ei looda ka juhtkaadrit. 
 
4. Vaateaknas Perspective, vali parempoolne uks. 
5. Kasutades ajaratast (time slider) liigu kaadrile 50. 

 

 
 
6. Peanupuribalt, valid Select and Rotate töönupp. 
7. Vajuta klahvi A, mis aktiveerib Angle snap seade. 
8. Vaateaknas Top, pööra paremat ust 75 kraadi ümber z-telje. 
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9. Vaateaknas Top, pööra vasakut ust ligikaudu -75 kraadi ümber z-telje. 
10.  Lülita Auto Key välja. 
11.  Nupupaanil Time Controls, vali Go to Start, naasmaks animatsiooni esimesele 

kaadrile. 
12. Parem klikk vaateaknal Perspective, selle aktiveerimiseks. 
13.  Nupupaanil Time Controls, vali Play. 
 

Uks avaneb 50 kaadri kestel 75 kraadise nurga all. Sina lõid vaid ühe juhtkaadri kaadrile 
number 50 ning 3ds Max lõi algkaadri kaadrile 0 automaatselt. Seega juhtkaadrid 
hetkeanimatsioonis on 0 ja 50. 

 
14.  Nupupaanil Time Controls, vali Stop Animation. 
 

Vaadates track bar reale, näed seal kahte juhtkaadri ikooni, üks kaadril 0 ja teine kaadril 
50. Kui objekti tarvis luuakse esimene juhtkaader, siis automaatselt luuakse ka juhtkaader 
0 kaadrile. 

 

 
 

Märkus: Track Bar ei esita objekti juhtkaadreid juhul, kui see pole eelnevalt valitud. 
 
15. Kasuta ajaratast (time slider) naasmaks kaadrile 0. 
16. Nii Top, Front kui Left vaateakendes on uste ümber valged jooned/nurgad, mis viitavad, et 

mõlemale objektile on lisatud juhtkaadrid. 
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17. Nihuta ajaratas kaadrile 50. 
18. Veelkord pane tähele valgeid nurki uste ümber. 
 
Näide: Ukse avamine, kasutades Set Key funktsiooni 
 
Selles näites kordame ukse avamise protseduuri, aga seekord läbi Set Key funktsiooni. 
 
1. Peamenüüst vali File > Open ja ava fail Ch05_03.max. 
2.  Aktiveeri Set Key funktsioon. 
3. Vaateaknas Perspective vali vasak uks (Left Door). 

4.  Vali Set Keys. 
5. Nihuta ajaratast kaadrile 50. 
6. Parem klikk ja vali avanevast menüüst Rotate. 
7. Vajuta klahvi A, aktiveerides Angle snap. 
8. Vaateaknas Perspective, pööra ust 75 kraadi ümber z-telje. 
9. Vali Set Keys. 
10. Nihuta ajaratast, pane tähele, et uks liigub nüüd teises suunas (pöörasime seda lihtsalt 

teises suunas). 
11. Track Bar real, parem klikk teisel juhtkaadril (kaadri 50 peal). 
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Juhtkaadrid luuakse iga muudatuse tüübi jaoks. 
 
Key Filters 
 
Vaikimisi, kasutades Set Key funktsiooni, luuakse juhtkaadrid iga muudatuse tüübi jaoks. 
Enne kui asud juhtkaadrite loomise juurde, kasutades Set Key meetodit, võid filtreerida, 
milliseid muudatuse tüüpe järgitakse. 
 
1. Jätka eelmisest ülesandest. 
2. Nihuta ajaratas kaadrile 0. 
3. Track Bar real vali mõlemad juhtkaadrid ning vajuta klahvi Delete. 
4. Nupupaanil Animation, vali Key Filters. 
 

 
 
5. Dialoogis Set Key Filters, võta ära linnukesed ridadelt: Position, Scale ja IK Parameters 

ning seejärel sulge dialoog. 
6. Vali Set Keys, loomaks Rotation juhtkaader vasaku ukse tarvis kaadri 0 asukohta. 
7. Nihuta ajaratast kaadrile 50. 
8. Pööra ust 75 kraadi ümber z-telje ja seejärel vajuta Set Keys. 
9. Track Bar real, parem klikk teisel juhtkaadril (asub endiselt kaadri 50 kohal). 
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Vaid Rotation tüüpi märgid esitatakse. 
 

Keyframes redigeerimine 
 
Juhtkaadrid koosnevad nii ajast kui väärtusest. Animatsiooni defineerimisel tavaliselt sa lood 
ja seejärel redigeerid juhtkaadrite jada. Juhtkaadri redigeerimine võib seisneda nii aja, 
väärtuse kui mõlema muutmises. 
 
3ds Max 2008 võimaldab sul mitmeti redigeerida juhtkaadreid. 
 
Vaateakendes – Kui sa töötad 3ds Max keskkonnas, siis alati on seal defineeritud mingi aeg. 
Aktiivse ajahetke valikuks nihutad sa ajaratast. Kui aktiivne ajahetk langeb kokku 
juhtkaadriga vastavale objektile, siis saad seda redigeerida lihtsalt läbi Auto Key või Set Key 
nupu sisselülimisel, muutes seejärel väärtusi. 
 
Track Bar – Annab mugava võimaluse redigeerida juhtkaadreid nii aja kui väärtuse mõistes. 
Kui animeeritav objekti valida, siis esitatakse just konkreetse objekti juhtkaadrid vastavate 
märkidena track bar ribal. 
 
Motion paan – Sisaldab töövahendeid, mis võimaldavad muuta juhtkaadri ajastust või 
väärtust animatsiooni transformeerimiseks. Motion paan on üks kuuest paanist, mis asuvad 
vaateakendest paremal. 
 
Dope Sheet ja Curve Editor – Esitab detailse juhtkaadrite vaatamise ja redigeerimise 
meetodi nii ajastuse kui väärtuste osas. Track View sisaldab kõige täiuslikumat komplekti 
töövahendeid animatsiooni redigeerimiseks. 
 
Sõltumata juhtkaadri redigeerimise meetodist, tulemus on sama: sa teostad muudatuse ajas, 
väärtuses või mõlemas. Järgnevas peatüki osas redigeerime juhtkaadreid kasutades Track 
View ja Track View Curve Editor ning Dope Sheet dialooge. 
 
Dialoog Key Info 
 
Kui sa alustad juhtkaadrite redigeerimist, siis teed sa seda läbi dialoogi Key Info. Vastavale 
dialoogile pääseb ligi kõigil eelpool nimetatud meetodite kasutamisel. Vastavas dialoogis 
sõltub redigeeritav informatsioon juhtkaadri tüübist. Näiteks olgu esitatud eelmises näites 
toodud vasakpoolse ukse sätted läbi Key Info parameetri Z Rotation osas. 
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Dialoog Key Info sisaldab järgmist infot: 
 
1. Ülemine vasak väli dialoogis Key Info, esitab mitmendat juhtkaadrit parasjagu 

redigeeritakse, hetkel seega number 2-te. 
2. Väärtus Time esitab kaadri numbri. 
3. Väärtus Value esitab vastava parameetri väärtuse juhtkaadril 2. 
4. Nupud In  ja Out on Key tangent tüübid, mis esitavad liikumise sujuvuse läbi selle 

konkreetse kaadri. 
 
Näide: Läbi Track Bar riba dialoogi Key Info avamine 
 
Nii nagu ka varasemalt sai mainitu asub Track Bar vahetult ajaratta (time slider) all. See 
esitab valitud objekti juhtkaadrid ja annab samas mugava võimaluse neid ka redigeerida. 
Kõike tavalisem operatsioon, mida juhtkaadriga soovitakse teha, on selle aja või väärtuse 
muutmine, aga ka vastavate kaadrite kopeerimine või nihutamine. Track Bar võimaldab 
eelpool loetletust kõike. Järgnev näide seda esitada püüabki. 
 
1. Peamenüüst vali File > Open ja ava fail Ch05_04.max. 
 

Fail sisaldab juba animeeritud ust. Vastavad juhtkaadrid on seotud mõlema uksega . 
Esimene ajahetkel 0 ja teine 50. 

 
2. Vaateaknas Perspective vali parem uks (Right Door). 
3. Track Bar ribal tee parem klikk kaadril 50. 

 
Avaneb menüü: 

 

 
 
4. Menüüst vali Right Door: Z Rotation. 
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Kuvatakse dialoog Key Info. 
 
5. Dialoogis Key Info, sisesta reale Value = 30. 
 

 
 
6. Sulge dialoog. 
7.  Nupupaanil Time Controls, vali Play. 
 
Parem uks avaneb nüüd maksimaalselt 30 kraadi animatsiooni jooksul. 

 
Samuti võid kasutada Key Info dialoogi ajastatuse muutmiseks. 
 
8. Vaateaknas Perspective vali vasakpoolne uks (Left Door). 
9. Track Bar ribal parem klikk juhtkaadril 50. 
10. Menüüst vali nüüd Left Door: Z Rotation. 
11. Dialoogis Key Info > real Time tiri vastavat spinner nuppu üles/alla. Kui sa seda teed, siis 

paned tähele, et samas nihkub vastav juhtkaader track bar ribal vastavas suunas. 
 

 
 

Märkus: Kui sa nihutad seda sätet, pane tähele, et endisesse kohta jäävad alles teised 
märgid (kaadrile 50, Track Bar ribal). Need on vastavad märgid X ja Y pöördenurga 
tarvis. Kui sa lood juhtkaadri läbi Auto Key funktsiooni, siis luuakse vastav märk iga telje 
jaoks. 

 
12. Aseta ajaväärtus tagasi endisesse kohta Time = 50. 
13. Sulge dialoog Key Info. 
 
Näide: Märgi ajastuse muutmine läbi Track Bar riba 
 
Vastava märgi ajastust saad muuta ka otse Track Bar ribalt. 
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Jätka eelmisest ülesandest. 
 
1. Track Bar ribal vali uuesti märk kaadril 50, tõmmates nelinurga sellest läbi. 
 

Märkus: Peale Key Info dialoogi kasutamist jääb vaid Z Rotation märk aktiveerituks. 
 

Valides aga märgi uuesti, valib kõik kolm. 
 
2. Track Bar ribal, aseta hiirekursor kaadril 50 olevale märgile. 
3. Kliki ja tiri seda paremale. Pane tähele status bar riba programmiakna alumises osas, see 

näitab märgi uut asukohta tirimise hetkel. 
 

 
 
4. Tiri märk kaadrile 62. 

 
Märkus: Kui sa tirid märki, siis selle väärtus jääb paika (Value), vaid ajahetke muudetakse 
(Time). Lisaks, uus väärtus esitatakse tirimise hetkel vaid status bar ribal. Peale hiirenupu 
vabastamist ja tirimise lõpetamist, info status bar ribal kaob. 

 
Näide: Juhtkaadri kopeerimine läbi Track Bar riba 
 
Kiireim viis märgi kopeerimiseks Track Bar ribal on tirimise hetkel hoida all SHIFT klahvi. 
Ehkki ajahetk on kopeeritaval märgil teine, jääb väärtus ise samaks, mis originaal märgilgi. 
 
Jätka eelmise ülesandega. 
 
1. Hoia all SHIFT klahvi ja tiri märk nüüd kaadrilt 62 kaadrile 80. 

 
Kui sa nüüd nihutad, siis kuvatakse ka vastavasisuline tekst status bar ribal, mis esitab 
kopeeritava märgi originaal- ja lõppasukoha. 

 
 

 
2. Track Bar ribal, parem klikk uuel märgil, mis asub kaadril 80 ja vali menüüst Left Door: Z 

Rotation. 
3. Dialoogis Key Info sisesta väärtuseks Value = -90. 
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Märkus: Pane tähele ka, et uue juhtkaadri number on 3, mis esitatakse dialoogi Key Info 
ülal vasakus servas. 

 
4. Kliki vasakpoolset noolt. Nüüd esitab Key Info dialoog juhtkaadri 2 vastava info. 
 

 
 
5. Sa saad kiirelt liikuda juhtkaadrite vahel läbi dialoogi Key Info ning muuta vastavaid 

vääruseid. 
6. Sulge dialoog Key Info. 

 

Kaamerad 
 
Sissejuhatus 
 
Kaamerad (Cameras) on 3ds Max keskkonnas objekti tüübid, mille abil defineeritakse 
vaatenurk aga ka projektsiooni parameetrid. Vaikimisi kuvatakse 3ds Max 2008 keskkonnas 
neli vaateakent: Top, Front, Left, Perspective. Vaateakent võib aga ka esitada nii, kuidas seda 
kaamera näeb. Näiteks, luues kaamera ja muutes ühe vaateakendest kaamerast vaateks, on 
üsna sarnane vaatele Perspective. Erinevus seisneb siiski selles, et Camera vaateaken 
võimaldab animeerida vaatenurka, muuta kaamera enda positsiooni. Peale kaamera vaateakna 
defineerimist, on sul võimalik manipuleerida kaamerat läbi nupupaani camera navigation 
controls, mis asendavad automaatselt tavalise vaateakna vastavat nupupaani all paremal 
servas. Lisaks annab kaamera vaateakna loomine piiramatu arvu lisavaatenurki, mille vahel 
end ümber lülitada saab. Perspective vaateaknaid on ju vaid üks ja kindel. Seega saad 
kaamera vaateakende vahel end kiirelt ümber orienteeruda ja vaadata stseeni mõne teise nurga 
alt. 
 
Kuna kaamerad on objekti tüübid, siis saab neid ka välja lülitada, lukustada, paigutada 
kindlatele kihtidele,  transformeerida või animeerida. 
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Target ja Free Camera 
 
3ds Max võimaldab kasutada kahte eritüüpi kaameraid: 
 
Target – Target kaamera omab kahte ikooni, üks kaamera enda esitamiseks ja teine 
sihtpunkti osutamiseks. Joon mis neid kahte ikooni ühendab, näitabki, et need on omavahel 
seotud. Ehkki on need kaks ikooni ühendatud, saab kaamerat ja selle sihtpunkti vaadata kui 
erinevaid objekte. Sa võid teostada seetõttu muudatusi korraga vaid ühe objektiga (sihtpunkti 
või kaameraobjekti) või mõlemaga. Vaateakendes esitatakse target kaamera üldjuhul sinise 
värviga. 
 
Free – Üksik kaamera ikoon viitab kaamera tüübile free. Ka need kaamerad esitatakse 
üldjuhul sinise värvitooniga. 
 

 
C = Camera; T = Target; F = Free Camera 
 
Mõlemad kaamera tüübid, kas siis free või targeted võimaldavad efektiivset töötamist kogu 
stseeni loome protsessis. Siiski on mõningaid juhte, kui üks kaamera tüüp omab eeliseid teise 
kaamera tüübi ees. 
 
Üksikpiltide või animatsioonide jaoks, kus kaamera on fikseeritud, võimaldab Target Camera 
märksa rohkem paindlikkust selle paigutamises. Sul piisab valida emba kumba, kas kaamera 
objekt (Camera) või sihtpunkt (Target) ning kasutades tavalisi nihutamise töövahendeid 
nupupaanilt (nt. Select and Move või Select and Rotate) ning liigutada vastav objekt 
vaateaknas teise ruumipunkti. 
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Kui lood animatsiooni, kus kaamera liigub stseenis, näiteks hoone läbilõike esitamisel, siis 
kasutades kaamera tüübina free camera, tähendab, et sa ei pea eraldi animeerima sihtpunkti. 
 
Kaamerate loomine ja valimine 
 
Kaamera objektid on kättesaadavad paani Create all või menüüst Create. Peale kaamerate 
loomist, asetatakse need automaatselt aktiivsele ruumitasapinnale vastavas vaateaknas. 
 
Kaameraid võib valida otse vaateakendest, nagu iga teistki objekti või kiirvalikumenüüst 
(quad menu) või dialoogis Select by Name. 
 
Kaamerate seadistamine 
 
Peale kaamerate loomist, tuleb sul tõenäoliselt muuta nende positsiooni ja orientatsiooni, 
saades ühtlasi vajaliku vaate stseenist. Kaameraid võid seadistada mitmeti: 
 

- Seadistada kaamerat ja selle sihtpunkti otse vaateakendes. 
- Muuta nende projektsiooni parameetreid läbi paani Modify. 
- Kasutada kaamera navigeerimise töövahendeid, mis asendavad vaateakna 

navigeerimise töövahendid programmiakna all paremas servas (navigation controls). 
 
Näide: Kaamera loomine ja ümberpaigutamine 
 
Järgnevas näites avame faili, loome sihtkaamera ja seejärel paigutame selle ümber, kasutades 
vastavaid kontrollseade nuppe nupupaanil viewport navigation controls (all paremas servas). 
 
1. Peamenüüst vali File > Open ja ava fail Ch05_camera.max. 
2. Käsupaanidelt vali Create > Cameras. 
3. Sektsioonis Object Type vali nupp Target. 
4. Vaateaknas Top aseta hiirekursor ligikaudu punkti X = 1940 ja Y = -1000. 
 

Märkus: Kaamera ligikaudset hetke-positsiooni saad näha Transform Type-In alas, 
programmiakna alaservas asetsevas status bar ribal. 

 
5. Kliki ja tiri kaamera sihtpunkt kaamerast eemale, umbes hoone sisenemise keskkohta. 
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6. Parem klikk vaateaknal Perspective, mis aktiveerib selle, seejärel vajuta klahvi C, mis 

lülitab vaateakna loodud kaamerast vaadatuks. Vaateakna paremasse ülaserva ilmub kiri 
Camera. 

7. Pane tähele all paremas servas asetsevaid vaateakna navigeerimise seadeid, need on nüüd 
kaamera põhised. Sa saad neid nuppe kasutada kaamera positsioneerimisel. 

 

 
 
8.  Vali eeltoodu nupupaanilt Orbit Camera. 
9. Kliki ja tiri hiirega vaateaknas Camera kuniks oled leidnud meelepärase vaatenurga. 
 

 
 

10. Vali nüüd samalt nupupaanilt (Camera controls) nupp Dolly Camera. 
11. Vaateaknas Camera, nihuta stseeni veidi eemale, et näeksid ehitisest suuremat osa. 
12. Nüüd vali töövahend Pan (selle leiad, kui klikid ja hoiad hiirenuppu all ikoonil Walk 

Through). 
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Töövahendi valimisel, saad nüüd stseeni omakorda nihutada kõrvale, mis võimaldab näha 
hoone servast rohkem kui enne. 

 
13. Jätka töövahendite kasutamist, kui soovid vaatenurka veelgi muuta. Esitan siis vaatenurga, 

milleni võiks kokkuvõtvalt enam-vähem jõuda. 
 

 
 
14. Käsupaanilt (command panels) vali Modify. 
15. Sektsioonis Parameters > Stock Lenses proovi mängida erinevate läätsede valikuga, ja 

pane samas tähele, kuidas vastavalt muutub FOV väärtus. 
 

Märkus: Kui sa vahepeal lõpetasid kaamera aktiivsuse, siis ei ilmu sul ka vastavaid 
parameetreid Modify paanil. Seega tuleb sul esmalt uuesti valida kaamera objekt (mitte 
sihtpunkti objekti). Kõige lihtsam on seda teha, kui teed parema kliki vaateakna 
nimeväljal Camera ja avanevast menüüst valid Select Camera. 

 

 
 
16. Jätka parameetrite seadmist kuni oled vaatenurgaga rahul. 
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Path Constraint 
 
Selles alaosas vaatame lähemalt seadistust Path Constraint. Path Constraint kasutab ühte või 
mitut kujundit, defineerimaks objekti trajektoori (defineeritud ajas muutuv rada). 
 
Tegelikult omavad kõik objektid (geomeetrilised, valgusallikad, kaamerad ja teised 
abiobjektid) asendi kontrollerit (Position controller). Kui aktiveerida Auto Key, siis 
võimaldab vaikimisi seatud asendi kontroller liigutada objekti vabalt mistahes teise 3D punkti 
ruumis ja seda erinevatel juhtkaadritel. Tulemuseks rändab objekt vabalt valitud 3D 
trajektoori pidi, mille sa defineerisid läbi juhtkaadrite. Kui aga rakendada Path Constraint, 
siis see asendab vaikimisi seatud asendi kontrollerit, ning objekti trajektoorist saab nüüd 
defineeritav rada. 
See rajajoon võib olla nii suletud kui lahtine 2D objekt. Kui kujund aga koosneb näiteks 
mitmest splainist, siis kasutatakse neist vaid esimest. 
 
Kuna 3ds Max võimaldab sul määrata korraga rohkem kui ühte rajajoont, siis on võimalik 
trajektoor saada ka kasutavate summaarsete rajajoonte keskmistamisel. Näiteks, kui sul on 
kaks splaini, mis defineerivad üks ühte, teine teist jõekallast, siis kasutades nüüd neid 
mõlemaid rajajooni trajektoori defineerimisel, saadakse tulemus, kus objekt (nt paat) liigub 
täpselt jõe keskosas. 
 
Path Constraint Parameters 
 
Path Constraint parameetritele pääseb ligi paani Motion vahendusel. Järgnevalt siis lähemalt 
seal sisalduvatest sektsioonidest. 
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Add Path 
 
See säte võimaldab sul valida 2D kujundi, mis defineerib vastava objekti jaoks liikumise. 
Peale seda, kui oled objekti valinud, siis kuvatakse objekti nimi vastavas valges kastis. Sa 
võid valida ka rohkem kui ühe 2D objekti. Parameetrit Weight kasutatakse siis, kui 
kasutatakse rohkem kui ühte rajajoont objekti liikumise kirjeldamiseks. 
 
Path Options alagrupp 
 
See alagrupp sisaldab järgmisi sätteid: 
 
Follow – Põhjustab objektil lokaalse telje säilitamise, kui rajajoon omavahel ristub. Sa saad 
määrata, millist objekti telge kasutatakse. Vaikimisi on seatud x-telg. Objekti lokaalne z-telg 
on paralleelne stseeni z-teljega (world Z). 
 
Kui näiteks Path Constraint lisada kaamerale, siis saab sättega follow kindlustada selle, et 
kaamera vaatab alati enda ette, teisisõnu liikumise suunas. 
 
Bank – Põhjustab objekti lokaalse z-telje kallutamist kõverjoone keskpunkti poole. Seda on 
võimalik valida vaid juhul kui eelnevalt on aktiveeritud säte Follow. Vastav nurk, kui palju 
kallutatakse sõltub parameetrist Bank Amount. Suuremad väärtused tõstavad ka nurka. Sätet 
saab edukalt kasutada lennuki liikumise esitamiseks. Kallutamine väljendub 
pöördumisnurgas, kui suund muutub. 
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Smoothness – Keskmestab kallutusnurka üle raja. See loob väiksemad kallutusnurgad ning 
tasasemad üleminekud pööretes. Mida suurem väärtus, seda väiksemad on kallutuse nurgad. 
Parameetrit Smoothness on võimalik kasutada vaid juhul, kui säte Bank on aktiivne. 
 
Constant Velocity – Seab liikumise konstantsele kiirusele. Näiteks koosnevad splainid 
mitmest segmendist. Kui Path Constraint lisatakse objektile, siis iga segment saab vastavast 
rajajoonest ühe ja sama palju aega läbimiseks. Tulemuseks on aga see, et objekt liigub 
lühikestel segmentidel aeglasemalt ning pikematel kiiremini. See aga ei pruugi sobida sinu 
projekti tarvis. Seetõttu on üles seatud väga lihtne parameeter, mille aktiveerimisel on 
võimalik seda olukorda muuta. 
 
Loop – Saadab seotud objektid tagasi lähtepunkti. Vaikimisi, kui seotud objektid jõuavad raja 
lõppu, siis sinna need ka jäävad. Säte Loop võimaldab aga seda muuta, saates objekti 
jõudmisel raja lõppu selle tagasi alguspunkti. 
 
Relative – Säilitab seotud objekti originaalasukoha, kui säte aktiveerida. 
 
Distantsi seadmine piki rajajoont 
 
Path Constraint sisaldab erinevaid radu. Igal raja puhul on võimalik seada Path Constraint 
vastavat parameetrit, näiteks Bank Amount või Smoothness. Samuti võib leida sätte Percent, 
mis esitab, kui palju trajektoorist on objekt läbinud. 
 
Kui valida rada, siis luuakse juhtkaadrid animatsiooni algusesse ja lõppu, mis esitavad 
Percent parameetrit. Vastavad Key väärtused on lihtsalt numbrid 0 ja 100 vahel, mis 
esitavadki protsendi, kui palju rajast on läbitud. Esimesel juhtkaadril on see väärtus 0, mis 
esitab ka raja algust. Teisel on aga selleks väärtuseks 100, mis esitab raja lõppu. 
 
Vastavaid Percent väärtusi on võimalik nihutada, kopeerida või kustutada. Nii nagu ka iga 
teisegi väärtuse puhul, saad muuta nii ajastust kui väärtust ennast. 
 
Liikumise seiskamine rajajoonel 
 
Kui objekti animeerida piki animatsiooni, siis võib ühel hetkel osutuda vajalikuks selle 
seiskamine mingis kindlas punktis. Näiteks, oletame et Path Constraint on seatud kaamera 
objektile. Näiteks soovid sa ühes punktis kaamerat seisatada ja vaadata lihtsalt ringi. Seda 
saab teostada läbi kahe sama juhtkaadri loomisega (omavad sama väärtust). Ajavahemik, mis 
kahe juhtkaadri vahele jääb, esitabki ajasammu, mil kaamera seisab teatud punktis. 
 
Näide: Path Constraint ülesseadmine 
 
Selles näites töötame Path Constraint parameetritega. 
 
1. Peamenüüst vali File > Open ja ava fail Ch05_05.max. 

 
Stseen sisaldab prismat nimega Pointer ja ühte nelinurka, mis on igast nurgast kergelt 
kumer. 

 
2. Vaateaknas Perspective vali objekt Pointer. 
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3. Menüüst vali Animation > Constraints > Path Constraint. 
 

 
 
4. Sinu hiirekursori paigutuse ja objekti vahel ilmub katkendlik joon. 
 

 
 
5. Vaateaknas Perspective vali objekt Rectangle01. 
6. Vastav objekt hüppab nüüd suletud rajajoone algusesse. 
 

Kuvatakse Path Parameters sektsioon paanil Motion. Seda sektsiooni kasutatakse just 
objekti rajajoone jälgimise sätete muutmiseks/defineerimiseks. 
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Märkus: Sul tuleb hiirega paanilt allapoole liikuda, juhul kui sa vastavat sektsiooni Path 
Parameters kohe ei näe. 

 

 
 
7. Liiguta ajaratast, et näha hetke animatsiooni. 
 

 
 
Objekt Pointer liigub kogu kaadrite ulatuses trajektoori algusest lõppu välja. Kui tirid 
ajaratast, siis jälgi ka parameetrit %Along Path sektsioonis Path Options, see muutub 
vastavalt sellele, kui kaugele on objekt alguspunktist jõudnud (esitatakse protsentides). 
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Näide: Kasutades sätet Follow 
 
Jätka eelmisest ülesandest. 
 
1.  Nupupaanilt Time controls vali Play. 

 
Objekt säilitab orientatsiooni kogu liikumise vältel, esiserv on suunatud kogu liikumise 
jooksul y-telje positiivse telje suunas. 

 
2. Vali veelkord nupp Play, animatsiooni peatamiseks. 
3. Vali põhiobjekt uuesti. 
4. Paanil Motion > Path Parameters > grupis Path Options vali Follow. 
 

 
 
5.  Nupupaanilt Time controls vali Play. 

 
Nüüd osutab objekti esiserv liikumise vältel koguaeg nelinurga keskkohta. 

 
6. Alagrupis Axis vali Y. 
 

 
 
7. Liiguta ajaratast, et järgida animatsiooni kulgu nüüd. 
 

Juhtserv liigub koos rajajoone pöördumisega. 
 
8. Alagrupis Axis aktiveeri nüüd Flip. 
 

 
 
9. Peata animatsiooni esitus. Nüüd juhindub objekti tagumine külg suuna muutustest. 
 
Näide: Kasutades sätet Bank 
 
Jätka eelmise ülesande varal või ava fail File > Open > Ch05_06.max. 
 
1. Vali põhiobjekt. 

2.  Paanil Motion > Path Options grupis aktiveeri säte Bank. 
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3. Liiguta ajaratast animatsiooni järgmiseks. 
 

Põhiobjekt kallutab end nurkades ja seda veel nii hoolikalt, et suudab end raadiuse 
keskkohtades ümber oma telje pöörata. 

 
4. Grupis Path Options sisesta Bank Amount = 0.1. 
 

 
 
5. Liiguta ajaratast nüüd ja järgi animatsiooni. 
 

Kallutamine on tunduvalt väiksem. 
 

Märkus: Mida väiksem väärtus parameetrile Bank Amount, seda väiksema nurga võrra 
kallutatakse. Samuti mõjutab objekti kallutamist rajajoone nurkade raadiused. Väiksemad 
raadiused suurendavad kallutusnurka. 

 
6. Vali vaateaknas nelinurk. 

7.  Paanil Modify > Parameters sektsioonis, muuda parameeter Corner Radius = 5. 
8. Liiguta ajaratast ja järgi animatsiooni. 
 

Kallutusnurk on taas kasvanud ja seda väiksema nelinurga nurga raadiuse tõttu. 
 
Näide: Kasutades sätet Smoothness 
 
Jätka eelmiselt ülesandelt. 
 
1. Vali põhiobjekt – prisma. 

2.  Käsupaanidelt, vali Motion. 
3. Alagrupis Path Options sisesta Smoothness = 0.1. 
4. Nihuta ajaratast ja järgi animatsiooni. 
 
Pane tähele, et objekt kallutab nurkades end tunduvalt äkilisemalt. 
 
Näide: Kaamera animeerimine piki rada 
 
Järgnevalt kasutame eelõpitut kaamera liikuma panemiseks mööda defineeritud rada. 
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Kaamera lisamine 
 
Järgnevas näites lisame kaamera, mis liigub mööda eksisteerivat rajajoont. 
 
1. Peamenüüst vali File > Open ja ava Ch05_PathConstraint01.max. 
 

Fail sisaldab ühte ehitist ja splaini nimega Line01, mis paigutub hoone küljeseina 
lähendusest hoone sisenemise suunas. 

 

 
Punane nool esitab joont Line01. 
 
2. Parem klikk vaateaknal Top, muutes selle aktiivseks tööaknaks. 
3. Command Panels > Create > Cameras > Free. 
4. Vaateaknas Top kliki kaamera loomiseks vaid korra. 
 

Kaamera Camera01 lisatakse stseeni. 
 
5. Kuniks kaamera on veel valitud, vali menüüst Animation > Constraints > Path 

Constraint. 
 

Märkus: Jällegi sinu kursori ja kaamera vahel esitub katkendlik joon. 
 
6. Vaateaknas Top vali joon Line01. 
 

Kaamera hüppab koheselt joone algusesse, kuid hetkel on see suunatud allapoole, mitte 
aga rajajoone sihis. 
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7. Parem klikk vaateaknal Perspective. 
8. Vajuta klahvi C, mis esitab nüüd vaate kaamerast (ülal servas kiri Camera01). 
9. Paanil Motion > Path Parameters > grupis Path Options vali Follow. 
10. Veendu, et säte Loop pole aktiivne. 
11. Paanil Motion > Path Parameters > grupis Axis, vali Z ja seejärel ka Flip. 
 
Kaamera on küll joone sihis, kuid hetkel veel küliti. 

 

 
 
12. Peanupupaanilt vali Select and Rotate. 
13. Peanupupaanilt hüpikmenüüst Reference Coordinate System, vali Local. 
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14.  Peanupupaanilt vali Angle Snap. 
15. Vaateaknas Top, pööra kaamerat 90 kraadi võrra ümber z-telje. 
 

Nüüd on kaamera korrektselt paigas. 
 
16. Nihuta ajaratast, jälgimaks animatsiooni. 
 

Kaamera järgib rajajoont, kuid asetseb liiga madalal, peaaegu maapinna vahetus 
läheduses. 

 
17. Peanupupaanilt vali Select and Move. 
18. Vaateaknas Top, vali joon Line01. 
19. Vaateaknas Front (või Left) nihuta joont Line01 umbes 1.8 meetrit z-telje sihis ülespoole. 

(Meeldetuletusena, kui soovid, et ühikuskeem oleks jalgade/tollide asemel 
meetrites/millimeetrites, siis muuda see ära menüüst Customize > Units Setup.) 

20. Nihuta ajaratast. Nüüd vaatab kaamera kõrguselt, nagu seda näeb umbes 1,8 meetrist 
kasvu inimene. 

 

 
 
Näide: Kaamera pööramine 
 
Nüüd kus kaamera järgib täielikult etteantud rada, võid redigeerida kaamera pöördenurka. Ka 
pöördenurka saab animeerida. 
 
1. Jätka eelmiselt ülesandelt või ava fail Ch05_PathConstraint02.max. 



Autodesk 3ds Max | Baaskursus | Raido Puust | 2021 309/383 
 

2. Peanupupaanilt vali Select and Rotate. 
3. Peanupupaanilt kontrolli, et hüpikmenüüst Reference Coordinate System > Local oleks 

valitud. 
4. Peanupupaanilt vali Angle Snap. 
5. Vaateaknas Top vali kaamera objekt. 
6. Vaateaknas Top pööra kaamerat ümber x-telje umbes 5 kraadi, nii et kaamera vaataks 

kergelt ülespoole. 
7. Nihuta ajaratast. 
 

 
 

Kaamera vaatab kogu animatsiooni vältel 5 kraadi ülespoole. 
 

Ka seda nurka saad sa animeerida piki rada. 
 
8.  Aktiveeri Auto Key. 
9. Nihuta ajaratas kaadrile 20. 
10. Vaateaknas Top pööra kaamerat -40 kraadi y-telje ümber. 
 

See kallutab kaamerat ümber hoone nurga liikumise vältel. 
 
11. Nihuta ajaratast kaadrile 70. 
12. Vaateaknas Top pööra kaamerat 40 kraadi võrra y-telje ümber. 
13.  Vajuta uuest nuppu Auto Key, animeerimise seisusest väljumiseks. 
14. Nihuta ajaratast. 
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Kaamera pöörab nüüd end kaadrite 0 ja 20 vahel hoone suunas ja seejärel kaadriks 70 pöörab 
end taas tagasi originaalasendisse. 
 
Ajastamise sättimine 

 
Eelnevalt animeerisime kaamerat teatud rada pidi ning lisaks animeerisime ka liikumise vältel 
kaamera vaatesuunda. Kui kaamerale lisada Path Constraint, siis pead sa redigeerima ka selle 
ajastust kaamera liikumise hetkel. Seda võib teha läbi Track Bar riba või kasutada dialoogi 
Track View’s Curve Editor. 
 
Curve Editor 
 
Curve Editor annab võimaluse meil graafiliselt muuta märkide väärtusi kui ajafunktsioonina. 
Kui näiteks vaadata Percent väärtust Curve Editor aknas, siis esitatakse protsendi väärtused 
vastavalt juhtkaadritele, mis võimaldab redigeerimist tunduvalt lihtsamini teostada. Järgnev 
pilt esitabki vaikimisi Percent väärtusi, mida on redigeeritud Curve Editor vahendusel. 
 

 
Redigeeritud protsendi muutumise graafik rajajoonele, muudetud läbi Curve Editor akna. 
 
Märkus: Curve Editor kuvab joongraafika iga kontrolleri tarvis, välja arvatud TCB. 
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Näide: Aja redigeerimine 
 
Selle näites suurendame animatsiooni kaadrite arvu 1000-le. Seega saame 100 kaadrilise 
animatsiooni asemel hoopis 1000 kaadrilise animatsiooni. 
 
1. Peamenüüst File > Open ava fail ch05_PathConstraint03.max. 
2.  Nupupaanilt Time Controls vali Time Configuration. 
 

 
 
3. Dialoogis Time Configuration > grupis Animation vali Re-scale Time. 
4. Dialoogis Re-scale Time > grupis New, sisesta väärtus Length = 1000. 
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5. Kliki kahel korral OK, sulgemaks mõlemad dialoogid. 
 

Kui sa teostad Re-scale Time operatsiooni, siis nihutatakse kogu animatsiooni selliselt, et 
see ühilduks uute Start Time ja End Time väärtustega. Sellisel juhul, suurendatakse aja 
telge 0-100 kaadrilt 1-1000 kaadrini. Ning vastavalt sellele muudetakse ka juhtkaadrite 
asukohti. 

 
6. Nihuta ajaratast ja vaata animatsiooni. 
 

Ehkki animatsioon on sama, toimub see nüüd üle 1000 kaadri, mis on veidi rohkem kui 33 
sekundit. 

 
Näide: Liikumise seiskamine rajajoonel 
 
Selles näites redigeerime kaamera positsiooni selliselt, et see vahepeal peatub rajajoonel. 
 
1. Jätka eelmise ülesandega, või ava fail File > Open > Ch05_PathConstraint04.max, 
2. Kasuta ajaratast ja vali kaader 650. 
 

See on kaader, kust alates kaamera seiskub 100 kaadriks. 
 
3. Vaateaknas Top, vali objekt Camera01. 
 



Autodesk 3ds Max | Baaskursus | Raido Puust | 2021 313/383 
 

 
 
4. Menüüst vali Graph Editors > Track View – Dope Sheet. 
 

Avaneb Dope Sheet aken, kus esitatakse kaamera parameetrite graafikud. 
 

Märkus: Kui neid graafikuid ei kuvata, siis ava need kasutades (+) märki kaamera nime 
kõrval ning seejärel ka graafikute vasakul pool küljel. Veendu, et oleks näha graafik 
Percent. 

 
Dope Sheet kuvab vertikaalse joone, redigeerimise aknas, mis esitab hetke asukohta 
ajateljel (kaadril). 

 

 
 

5.  Track View nupupaanil vali Add Keys. 
6. Vali rida Percent ning kliki redigeerimise aknas, et lisada hetke kaadrile üks märk. 
 

Kaadrinumber esitub ka Track View dialoogi allosas. 
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7.  Nupupaanil Track View, vali Move Keys. 
8. Nihuta kaadrit väärtusele 650 (kastis Time), Track View akna alumises osas. 
 
Seda pole vaja teha, kui sa algselt märgi tekitasidki kohe kaadrile 650. 

 

 
 
9. Kaadri väärtuseks anna 65.0, mis samuti asub Dope Sheet lehe allosas. 
 

 
 

Märkus: Value kastike esitab veidi erinevat väärtust numbrist 65 juhul, kui sa nihutasid märki 
vaid väikse sammu võrra kaadrile 650. Sellisel juhul võid lihtsalt sisse toksida vastava 
väärtuse 65. 

 
Väärtus 65 tähendab, et kaamera on jõudnud piki defineeritud rada 65% kaugusele kaadril 
650. Kuna sina soovid just siin punktis kaamera 100 kaadriks seisatada, on sul vaja luua veel 
üks kaader ja seda asukoha 750 (650 + 100), mis samuti omab väärtust 65. 
 
10. Hoia all SHIFT klahvi ning tiri just loodud märki kaadrile 750. 
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Märkus: Kui sa lood uue juhtkaadri, siis kuvatakse tirimise hetkel kaadrit kus sa parasjagu 
asud ning väärtusega Offset näidatakse, kui kaugele sa lähtepunktist oled jõudnud. Samuti 
esitatakse vastava kaadri väärtus kastis frame. 

 
11. Kontrolli, et vastavad väärtused Track View alumises servas oleksid 750 ja 65. 
 

 
 

Väärtus kaadril 750 on samuti 65, nii nagu me seda ka soovisime. 
 
12. Sulge Dope Sheet aken. 
13. Tiri ajaratast ja vaata animatsiooni. 
 

Kaamera seiskub kaadrite 650 ja 750 vahel, kuid ühes järsu seiskumise ja taas liikuma 
hakkamisega. Seda seetõttu, et protsendi rada on vaikimisi defineeritud lineaarselt. 
Tulemuseks ongi see, et ei toimu sujuvat üleminekut aga kaamera peatub ja alustab 
liikumist järsult. Kasutades Curve Editor akent, me parandame seda väheke. 

 
14. Kontrolli, et kaamera oleks endiselt valitud. 
15. Parem klikk vaateaknas Top, ja vali avanevast quad menu menüüst Curve Editor. 
 

 
 

Redigeerimise aken esitab kaamera animeeritud parameetrid (pöördenurk ja protsent) ajas. 
Väärtused esitatakse vertikaalteljel ning aeg horisontaalteljel.  
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Pane tähele, kuidas protsendi väärtus muutub järsult kaadri 650 ja 750 juures. Ehkki nurga 
muutus ei ole suur, tuleb see renderdamise käigus välja. 
 
Märkus: Vaikimisi kuvatakse kõik animeeritavad parameetrid Curve Editor aknas. Sa võid 
soovi korral valida vaid hetkel vajaliku ning just seda ka seejärel vaid näidatakse. 
 
16. Aknas Track View – Curve Editor > Parameter List alas, parem klikk real Percent ja vali 

Assign Controller avanevast quad menu menüüst. 
 

 
 
17. Dialoogis Assign Float Controller vali Bezier Float ja seejärel kliki OK. 
 

 
 
18. Vali märgid kaadritel 650 ja 750 graafiku Percent juures. 

19.  Suurenda vaadet just märkide paremaks jälgimiseks. 
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Pane tähele, et nüüd graafik liigub sujuvalt kahe punkti vahel, ja seda tänu Bezier 
seadistusele. Sellisel juhul on kahe märgi vahel olev joon endiselt sirge joon. See on hea, sest 
seetõttu ei liigu ka kaamera kaadrite 650 ja 700 vahel. 

 

 
 

Märkus: Juhul, kui sa muutsid kontrolltüübi Bezier Float, muudeti graafikut nii nagu soovisid. 
Kui seda aga ei juhtunud, saad sa muuta Bezier graafikutüübi rajapiirdeid või muuta sätet 
Tangent type dialoogis Key Info või Curve Editor nupupaanil. 

 

 
 

 
 
20. Sulge aken Track View – Curve Editor. 
21. Vaata animatsiooni. 
 
Kasuta samu töövahendeid, kui soovid redigeerida pöördumiste üleminekuid (Rotation). 
Samuti saad muuta ka siin In ja Out Tanget tüüpi Bezier variandile ning lisaks ka graafiliselt 
muuta neid (tirides vastavaid punkte väärtuse punktis eemale). SHIFT + klikk vastaval 
abijoonel, võimaldab abijooni eraldi valida. 
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Bezier Handles (abijooned), nende abil saad kumerust kaadri ümber muuta, tehes SHIFT + 
klikk abijoonel, saad redigeerida mõlemat abijoont eraldi. 
 

Animatsioone renderdades 
 
Enamus seadeid animatsioonide renderdamisel on samad, mis üksikpiltide puhul. Siiski on 
mõningad sätted erinevad ka Render dialoogis. Alljärgnevalt vaatamegi animatsioonide 
renderdamise kohta käivaid parameetreid. 
 
Time Output 
 

 
 
Alagrupp Time Output määrab ajavahemiku, mida soovid renderdada. 
 
Single – Renderdab vaid valitud kaadri. Single on ka vaikimisi määratud. 
 
Active Time Segment – Renderdab aktiivse animatsiooni lõigu. 
 
Range – Määrab suvalise lõigu renderdamiseks. 
 
Frames – Võimaldab renderdada kindlaid üksikuid kaadreid või vahemikke. 
 
Every Nth Frame – Võimaldab renderdada üksteisele mitte järgnevaid kaadreid. Näiteks 
määrang 2 põhjustab kaadrite 0,2,4,6 jne renderduse. 
 
File Number Base – Määrab algfaili numbri, misjärel faili nime kasvatatakse. Näiteks, kui sa 
renderdad kaadreid 50-55 ja sead File Number Base = 50, siis tulemuseks on file-0100, file-
0101, file-0102, file-0103, file-0104 ja file-0105. Faili algnumber lisatakse vastava kaadri 
numbrile peale kaadrite salvestamist. 
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Renderduse ajad 
 
Animatsioonide renderdamine võtab hulga aega. Oletame, et sul on vaja renderdada 45 
sekundiline animatsioon. Mahamängimise kaadrisagedus on 15 fps (frames per second). Iga 
kaadrit renderdatakse keskmiselt 2 minutit. Kogu renderduse aja saab leida alljärgnevalt: 
 
Kogu renderduse aeg = 45 sekundit x 15 kaadrit/sekundis x 2 minutit/kaader = 1350 minutit 
või 22.5 tundi 
 
Kui renderduse ajad on pikad, siis kindlasti ei soovi sa kogu protsessi uuesti ja uuesti teha. On 
mõningaid eelsamme, mida saad kasutada tulemuste paremaks õnnestumiseks. 
 
Test kaadrid 
 
Vali tervest animatsioonid mõned kaadrid ja renderda need. See võimaldab sul kontrollida 
valgustust ja kaamera asendeid. 
 
Animatsiooni eelvaade 
 

 
 
Menüüst Animation > Make Preview võimaldab kiirelt renderdada AVI vormingus 
animatsiooni, kuid seda siis madalamate varjundite kvaliteediga. Eelvaate tegemine on 
efektiivne just kaamera ja objekti asendimuudatuste kontrolliks. 
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Animatsioonile tausttaeva loomine 
 
Luues välisstseeni animatsiooni, kus kaamera liigub, on tausta seadmine mõnevõrra 
keerukam, kui seda oli üksikpildi puhul. Kui kasutada lihtsalt ühte taustapildi faili, siis taevas 
paistab animatsiooni vältel ebaloomulik, sest see seisab kogu kaamera liikumise aja paigal. 
 
Seetõttu on võimalik läbi mõnede alternatiivide animatsiooni muuta loomulikumaks. Näiteks 
võib kasutada pildifaili silindriliselt stseeni ümber paigutatuna (nim. kui cylindrical mapping). 
Ehkki cylindrical mapping võib osutuda piisavalt efektiivseks, on sellel ka mõned miinused. 
Olulisem on just koht kus rulli keeratud pildi kaks serva kokku puutuvad. Teiselt poolt võib 
vaja minna liiga kõrge resolutsiooniga taustapilti, et ilme oleks realistlik. 
 
Teise alternatiivina võib aga ümber stseeni geomeetria paigutada kupli ja asetada sellele 
täiesti tavaline tasapinnaline pildifail tausta imiteerima. Kui see kuppel teha piisavalt suure 
raadiusega, siis saab ka pilti vägagi edukalt paigaldada tasapinnaliselt, mis annab piisavalt hea 
tulemuse. 
 
Näide: Tausttaeva loomine 
 
Selles näites paigutame taeva pildi poolkerale, mille sa samuti eelnevalt lood. 
 
1. Peamenüüst vali File > Open ja ava fail Ch05_SkyBackground01.max. 
2. Käsupaanidelt vali Create > Geometry > Standard Primitives > Sphere. 
3. Vaateaknas Perspective loo sfäär raadiusega 600m. 
4. Grupis Parameters määra säte Hemisphere = 0.75. 
 

 
 
5. Peanupupaanilt vali Select and Move. 
6. Status bar ribal sisesta X: 0, Y: 0, Z: -425m. 
 

 
 
7. Käsupaanidelt vali Modify. 
8. Paanil Modify > nimekirjast Modifier List vali Normal. 
9. Parameetri grupis Parameters aktiveeri säte Flip Normals. 
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Parameeter Normal põhjustab sfääri sisemise pinna varjustamise. 
 
10. Nimekirjast Modifier List vali Edit Mesh. 
 

 
 
11. Parem klikk vaateaknal Front, see muutub aktiivseks. 
12. Vaateakna töövahendite grupist vali Zoom Extents. 
13. Parem klikk vaateakna Front nimel ja vali Edged Faces. 
14. Paanil Modify > Modify Stack Display aknas, laienda parameetrit Edit Mesh ja vali 

seejärel Face. 
 

 
 

15.  Peanupupaanilt vali Window Selection. 
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16. Vaateaknas Front, tiri valikuaken ümber sfääri nii, et valitud osutuksid vaid sfääri 
alumised pinnad (faces). 

 

 
 
17. Vajuta DELETE klahvi eemaldamaks valitud pinnad. 
18. Dialoogis Delete Face vali Yes. 
19. Paanil Modify > sektsioonis Selection kliki ikoonil Face, et väljuda Face alamobjekti 

valiku seadest. 
20. Paanil Modify > nimekirjast Modify List vali UVW Map. 
 

 
 
21. Parameetrite grupis Parameters vali Planar. 
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Kastudes sätet Planar kindlustab, et sfääril pole õmbluseid näha. 
 
22. Kontrolli, et sfäär oleks endiselt valitud. 

23.  Peanupupaanil vali Material Editor. 
24. Vali mõni tühi materjalikastike. 
25.  Material Editor aknas vali Assign Material to Selection. 
26. Sektsioonis Anisotropic Basic Parameters  sisesta Self-Illumination = 100. 
 

See tagab, et tausttaevas esitub täis intensiivsusega, ning ilma varje heitmata. 
 
27. Sektsioonis Anisotropic Basic Parameters  sisesta Specular Level = 0. 

See tagab, et tausttaevas ei esita valguslaike valgusallikatelt tuleva valguse tõttu. 
 
28. Sektsioonis Anisotropic Basic Parameters  vali  nupp Map vahetult Diffuse värvinupu 

kõrvalt. 
 

 
 
29. Dialoogis Material/Map Browser tee topeltklikk real Bitmap. 
30. Dialoogis Select Bitmap Image File vali pildifail SKYMOON2.JPG. 
31.  Material Editor aknas > alumiselt nupupaanilt vali Show Map in Viewport. 
32. Parem klikk vaateaknal Top ja vajuta klahvi C aktiveerimaks kaamerast vaate. 
 
Animatsiooni renderdamine 
 
Jätka eelmisest ülesandest või ava fail File > Open > Ch05_SkyBackground02.max. 
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Selles stseenis on kaamerale üles seatud Path Constraint, nii et kaamera teeb 100 kaadri 
jooksul ringi ümber stseeni. 
 
1. Peanupupaanilt vali Render Scene. 
2. Dialoogis Render Scene > paanil Common > sektsioonis Common Parameters > grupis 

Time Output vali Active Time Segment. 
3. Grupis Output Size vajuta nuppu 320x240. 
4. Grupis Render Output vali nupp Files (kohe kirja Save As kõrval). 
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5. Vali faili salvestamiseks sobiv kataloog ning anna faili nimeks näiteks DomeSky.avi ja 
seejärel kliki nupul Save. 

6. Dialoogis Video Compression > nimekirjast Compression, vali Cinepak Codec by Radius. 
7. Sisesta Compression Quality = 80 protsenti ja vajuta OK. 
8. Grupis Render Output võta ära linnuke Rendered Frame Window. 
 

Kuna see on lõpp-renderdus, siis sul pole vaja renderdada seda eraldi ka Rendered Frame 
Window aknasse. 

 
9. Dialoogis Render Scene vali Render. 

Mõne minuti pärast peaks terve animatsioon olema renderdatud. 
 
10. Peamenüüst vali File > View Image File ja ava DomeSky.avi sealt kuhu sa selle eelnevalt 

salvestasid. 
 
Ehkki sai kuplile lisatud tasapinnale pilt, esitub taevas realistlikult. 
 

Lõpetuseks 
 
Üksikpiltide renderdamiseks on sul valida mitmete ja mitmete failivormingute vahel, mis võib 
olla kokkupakitud või kokkupakkimata kujul. Üldiselt pead sa leidma faili kvaliteedi ja 
suuruse vahel sulle sobiva optimaalse lahendi. 
 
Kui renderdatut soovitakse välja printida, siis pead esmalt leidma vastava pildi suuruse jaoks 
vajamineva resolutsiooni, mis vastab ka sinu printeri omadustele. 
 
Taustapilte võib lisada renderdatud piltidele, tihtipeale lihtsalt stseeni piiramiseks. 
 
Objekti animeerimiseks lood sa stseenis juhtkaadrid. 3ds Max kasutab seejärel  neid 
juhtkaadreid, et animeerida objekti nende juhtkaadrite vahel. 
 
Selleks, et simuleerida stseenis ringi liikumist, lisad sa stseeni animeeritud kaamera, mis 
liigub mööda kindlat rada. Juhtkaadrite aegade ja väärtuste redigeerimised mõjutavad ka 
kaamera liikumist mööda rajajoont. 
 
Asetades tasapinnalise pildi lõigatud sfäärile võimaldab animatsiooni tarvis luua suurepärase 
tausttaeva. Kasutades siin just tasapinnalist ülesseadmist väldib selline meetod õmbluste 
lisamist pildi servade kokkupuutel. 
 
Ehkki animatsioonide renderdamine põhineb üksikute piltide renderdamises, tuleb siiski 
otsustada milliseid kaadreid soovitakse renderdada ja millist failitüüpi kasutada. 
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6. Visualiseerimise näiteülesanne 
 

Peatüki eesmärgid: 
 
Peale peatüki läbimist peaksid sa olema suuteline: 
 

- Importima DWG faile 
- Looma maapinda 
- Geomeetriat jagama 
- Kasutama Conform Space Wrap parameetrit 
- Kasutama Shape Merge Compound objekti 
- Kasutama katusematerjali paigaldamiseks parameetrit Unwrap UVW 
- Looma materjale 
- Kasutama Xref faile 
- Looma kaameraid ja valgusallikaid 
- Animeerima kaamerat 
- Arvutama peegeldusi 

 

Sissejuhatus 
 
Selle peatüki eesmärgiks on luua olemasolevale hoonele siseõu. Mudelielementide tegemiseks 
kasutati AutoCAD tarkvara. Sammud on ülesehitatud sarnaselt reaalse projekti visualiseeringu 
läbiviimisele. Esmalt sa impordid 3ds Max keskkonda olemasolevad mudelid ja lood 
maapinda simuleeriva tasapinna läbi kontuurjoonte. Seejärel töötad juba vastavate 
elementidega, defineerid materjalid ja asetad need vastavatele pindadele. 
 
Iga mudeli elemendi kombineerid sa üksikosadena üheks tervikuks läbi välisfailide süsteemi 
(xref). Peale elementide paigutamist, lisad valgusallikad, kaamerad ja lõpuks lood ka 
renderduse. 
 

Maapinna ettevalmistamine 
 
Kontuuride importimine 
 
1. Käivita 3ds Max tarkvara. 
2. Peamenüüst vali Customize > Unit Setup. 
3. Dialoogis Unit Setup vali Metric > Meters ja kliki OK. 
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4. Menüüst vali File > Import. 
5. Dialoogis Select File to Import > hüpikmenüüst Files of type, vali AutoCAD Drawing. 
 

 
 
6. Topelt klikk failil C6-Local Contours.dwg. 
7. Paanil Geometry > grupis Scale aktiveeri Rescale ja seejärel vali nimekirjast Incoming file 

units > Meters. 
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Märkus: Real Model size näed 3ds Max kuvaühikut, mille sa just valisid ehk meeter. See 
esitab mudeli suuruse 3ds Max keskkonnas peale selle importimist. Lisaks, sai 3ds Max ise 
aru, et sissetulevaks DWG faili ühikuks on meeter. 
 
Põhjus, miks sa pead sissetuleva mudeli ühiku ära muutma (kasutama Rescale sätet) on see, et 
3ds Max System Unit on hetkel one inch (üks toll). Sissetuleval failil on ühikuks System Unit 
= 1 meter. Seetõttu kasutamegi sätet Rescale, et meie mudel säilitaks oma mõõtmed. 
 
8. Paanil Geometry > grupis Geometry Options aktiveeri Weld. 
 

 
 
9. Ava paan Layers. 
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10. Veendu, et aktiivne oleks Select from list. 
11. Lülita välja kihid Contour_Major ja Contour_Minor ning seejärel vali Invert. 
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Märkus: Sa oleksid võinud ka lihtsalt välja lülitada kõik mittevajalikud kihid (ja alles oleksid 
jäänud siis kaks olulist), kuid käitudes eelpoolnimetatud viisil võimaldab operatsiooni lihtsalt 
kiiremini läbi viia. 
 
12. Vali OK misjärel imporditakse DWG fail. 
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13. Vajuta klahvi H, avaneb dialoog Select Objects. 
 

Märkus: Kõik objektid, mis asetsesid erinevatel kihtidel, konverteeriti 3ds Max tarkvaras 
üksikuteks objektideks. 

 
14. Sulge dialoog Select Objects. 

15.  Peanupupaanilt vali Layer Manager. 
 

 
 
Kihid, mis sa importisid DWG failist on ka siin 3ds Max tarkvaras samamoodi esitatud. 
 
16. Sulge dialoog Layer. 
 
Maastiku loomine 
 
Järgnevas osas kasutad sa Terrain objektitüüpi, luues selle abil kontuurjoontest kontuurpinna.  
 
1. Jätka eelmisest ülesandest või ava fail C6-01.max. 
2. Vaateaknas Perspective vali kõik kontuurjooned. 
3. Paanil Create > hüpikmenüüst vali Compound. 
4. Sektsioonis Object Type vali Terrain. 
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Vastav Terrain (kontuurpind) objekt luuakse ja samas on ka kontuurjooned veel pinnal endal 
näha. 
 

 
 

5.  Peanupupaanilt vali Layer Manager. 
6. Dialoogis Layer vali Hide kihtide Contour_Major ja Contour_Minor kõrval ning seejärel 

sulge dialoog. 
 
See peidab kontuurjooned, kuid kontuurpind jääb endiselt kuvatavana. 
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Pinna jagamine 
 
Terrain objekt koosneb mitmest ebakorrapärase suurusega pindadest. Pinna aga saab teha 
regulaarsemaks, kasutades parameetrit Subdivide. 
 
1. Jätka eelmisest ülesandest või ava fail C6-02.max. 
2. Parem klikk vaateaknal Perspective, selle aktiveerimiseks. 
3. Vajuta klahvi F4, mis aktiveerib Edged Faces. 
4. Veendu, et kontuurobjekt oleks endiselt valitud. 
5. Käsupaanidelt vali Modify. 
6. Paanilt Modify > nimekirjast Modifier List vali Subdivide. 
 

 
 
7. Sektsioonis Parameters > grupis Update vali Manual. 
 

 
 
Tee seda ettevaatusabinõuna, sest juhul kui määrad pinnaelemendiks liiga väikese suuruse, 
võib arvutamine aega võtta hulga aega. 
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8. Sisesta Size = 5m. 
 

 
 
9. Vali nüüd Update Now. 
 

 
 
Kontuurpind esitub nüüd tunduvalt tihedama pinnaelementide struktuurina. 
 
Tee lisamine 
 
DWG fail sisaldab ka teekattejooni, mis on mõeldud sellele pinnale. Selles osas sa impordidki 
teejooned ja surud need kontuurpinnale, kasutades Conform Space Wrap parameetrit. 
 
1. Jätka eelmisest ülesandest või ava fail C6-03.max. 
2. Peamenüüst vali File > Import ja vali fail C6-Local Contours.dwg. 
3. Paanil Layers peida kiht Road_Paved. Vali Invert. 
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4. Paanil Geometry vali Weld ja seejärel kliki OK. 
5. Parem klikk vaateaknal Front. 
6. Vaateakna töövahendite paanilt vali Zoom Extents. 
7. Teejooned esituvad tasapinnal Z = 0, kontuurpinnast madalamal. 
8. Vaateaknas Front vali road. 
9. Peanupupaanilt vali Select and Move ja seejärel tee parem klikk, mis kuvab dialoogi 

Transform Type-In. 
10. Sisesta Z = 60. 
 

 
 
11. Paanil Modify > nimekirjast Modifier List vali Subdivide. 
12. Veendu, et oleks aktiivne Update Manual. 
13. Sisesta Size = 5m. 
 



Autodesk 3ds Max | Baaskursus | Raido Puust | 2021 336/383 
 

 
 
14. Vali Update Now. 
 
Luuakse tunduvalt tihedama pinnastruktuuriga objekt. Lisaks sellele, teejoontest on saanud 
pind. 
 

 
 
15.  Käsupaanidelt vali Create > Space Warps. 
16. Hüpikmenüüst vali Geometric / Deformable. 
17. Sektsioonis Object Type vali Conform. 
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18. Vaateaknas Top loo objekt Space Warp. 
 

 
 
19. Käsupaanidelt vali paan Modify. 
20. Sektsioonis Conform Parameters vali Pick Object. 
21. Vaateaknas Perspective vali kontuurpinna objekt. 
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22.  Peanupupaanilt vali Bind to Space Warp. 
23. Vaateaknas Top vali teeobjekt ja tiri see vastloodud abiobjekti Space Warp peale. 
 

Märkus: Nüüd kohendub teeobjekt täpselt kontuurpinna kumerustega. See operatsioon 
võib kesta mõne hetke. Kuna sai seatud üksiku pinnaelemendi suuruseks 5m, siis see 
võimaldab loomulikult saavutada suuremat täpsust aga samas võtab see ka rohkem aega. 

 
24. Peanupupaanilt vali Select Object. 

 
Vaata, et objekt Space Warp objekt ei jääks aktiivseks. 

 
25. Parem klikk vaateaknas Perspective ja vajuta F4, mis lülitab välja Edged Faces. 
 
Paned tähele, et teepind ei ühildu väga täpselt kontuurpinnaga, osalt vajub selle sisse. 
Järgnevalt parandame selle vea. 

 

 
 
26. Vaateaknas Front vali Conform Space Warp. 
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27. Paanil Modify > grupis More Vertices sisesta Standoff Distance = 10. 
 

 
 
See määrab, kui palju kõrgemal kontuurpinnast paigutub teepind. Vaateakna uuendamine võib 
võtta mõne aja. 
 

 
 
28. Paanil Display > Hide by Category sektsioonis > vali Space Warps. 
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See peidab vaateakendes objekti Conform Space Warp. 
 
Krundi piiride välja lõikamine 
 
Maja, mille kallal sa tööle asud paikneb kahe kõrvaltänava vahel ning võtab enda alla vaid 
väikse osa kontuurpinnast. Selleks, et saada sobivat krunti, ühendad sa esmalt krundipiire 
defineerivad pinnaelemendid. Seejärel kasutades seda kujundit lõikad vastava osa 
kontuurpinnast välja. 
 
1. Jätka eelmisest ülesandest või ava fail File > Open > C6-04.max. 
2. Käsupaanidelt vali Create > Helpers > Grid. 
3. Vaateaknas Top loo Grid helper objekt. 
4. Käsupaanidelt vali Modify. 
5. Sektsioonis Parameters sisesta Length = 120m ja Width = 120m. 
6. Grupis Spacing sisesta Grid = 10.0m. 
 

 
 
7. Peanupupaanilt vali Select and Move. 
8. Status Bar ribal Transform Type-In kastikestesse sisesta X = 0, Y = 0, Z = 60. 
9. Veendu, et grid objekt oleks endiselt valitud ning seejärel tee parem klikk vaateaknas Top. 
10. Avanevast menüüst vali Activate Grid. 
 

 
 
11. Menüüst vali File > Merge ja seejärel ava fail c6_boundary.max. 
12. Dialoogis Merge vali objekt Line01. 
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Märkus: Kui sul on endal mõni AutoCAD fail, mis sisaldab mingit krundi piirjooni, siis võid 
ka selle siinkohal importida. 
 
13. Vaateaknas Top vali kontuurpind. 
14. Käsupaanidelt vali Create. 
15. Paanil Create > Geometry ja vali hüpikmenüüst Compound Objects. 
16. Sektsioonis Object Type vali ShapeMerge. 
 

 
 
17. Sektsioonis Pick Operand vali Pick Shape. 
 

 
 
18. Vaateaknas Top vali kujund, mille sa hiljuti sisse tõid. 
 
Peale kujundi valimist võib tegevuse elluviimine mõne aja võtta. 
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19. Grupis Operand vali Cookie Cutter ja seejärel vali Invert. 
 

 
 
Teepind taastab oma endise kõrguse seal, kust kontuurpind ära lõigati. 
 

 
 
20. Käsupaanidelt vali Modify. 
21. Vajuta klahvi H ja vali objekt Layer:ROAD_PAVED. 
22. Paanil Modify > modify stack aknas vali Subdivide. 
23. Sektsioonis Parameters sisesta Size = 2.0m ja kliki Update Now. 
 

 
 
24. Modifier List hüpikmenüüst vali Edit Mesh. 
25. Sektsioonis Selection vali Face. 
26.  Modifier stack aknas vali nupp Show end result. 
27. Peanupupaanilt vali Lasso Selection Region. 
28. Vaateaknas Top vali pinnaelemendid (faces), mis jäävad krundipiiridest väljapoole. 
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29. Veendu, et sa valid need pinnaelemendid, mis defineerivad kõrguse. Kontrollimiseks 

vaata ka vaateaknasse Perspective. Kui oled valiku lõpetanud, vajuta klahvi Delete. 
 

 
 
30. Kui küsitakse üle dialoogis, kas soovid kustutada, vasta Yes. 
31. Sektsioonis Selection vali Vertex. 
32. Vaateaknas Top nihuta tee servapunkte nii, et need kattuksid ligikaudu piirjoonega. 
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33. Peale seda, kui oled mõlemas otsas servapunktid piirjooneni tasandanud, vali uuesti 

Vertex sektsioonis Selection, et saaksid väljuda redigeerimismeetodist. 
34. Käsupaanidelt vali Display. 
35. Sektsioonis Hide by Category vali Helpers. 
 

 
 
Grid objekt, mida kasutasid krundi piirjoone defineerimisel peidetakse. 
 
36. Vaateaknas Top vali Line01. 
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37. Parem klikk ja vali Hide Selection. 
 

 
 
38. Menüüst vali File > Save As ning salvesta fail oma vabalt valitud kataloogi. 
39. Menüüst vali File > Open ja ava fail c6_05.max ja võrdle tulemusi. 
 
Maja mudeli ettevalmistamine 
 
Selles osas kasutame Material Editor dialoogi, et asetada maja mudelile materjalid. Siseõu on 
maja eraldiseisev osa, mistõttu me sellele ka vaid keskendume. 
 
Katusekatte materjali loomine 
 
1. Peamenüüst vali File > Open ja ava fail C6-06.max. 
2. Vajuta M, avaneb Material Editor tööaken. 
3. Pane tähele et on valitud esimene materjalikastike, mille nimi on Shake Roof. 
4. Ava sektsioon Maps ja vali nupp None real Diffuse Color. 
 

 
 
5. Dialoogis Material/Map Browser aknas tee topelt-klikk real Bitmap. 
6. Vali pildifail C6-Shakers.jpg. 
7.  Material Editor aknas > alumiselt nupupaanilt vali Show map in Viewport. 
8. Tiri see materjal katusele. 
 

Selleks, et pilt korrektselt esituks, aseta pilt paralleelselt igale katusepinnale. Sa võid 
kasutada mitut UVW map kanalit, kuid palju efektiivsem oleks kasutada parameetrit 
Unwrap UVW. 

 
9. Katus valituna, ava paan Modify. 
10. Modifier list hüpikmenüüst vali Unwrap UVW. 
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11. Modifier stack aknas vali Select Face. 
 

 
 
12. Vaateaknas Perspective vali lähim garaaži katusepind. 
 

 
 
13. Paanil Modify > grupis Sub Object Params veendu, et valitud oleks Averaged Normals ja 

seejärel vali Planar Map. 
 

 
 
Tasapinnalised kujutise koordinaadid seotakse katuse pinnale. 
 
14. Sektsioonis Parameters vali Edit. 
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Avaneb dialoog Edit UVW. 
 
15. Dialoogis Edit UVW > alumiselt nupupaanilt vali Filter Selected Faces. 
 

 
 
See piirab sinu vaateakna vastavalt valitud katuse pinnale, mille parasjagu töötad. 
 
Pildil olevates jaotustest ei piisa suhteliselt suure katuse pinna katmiseks. Seda tuleb seetõttu 
paljundada üle pinna. 
 
16. Dialoogis alaosas vali Options. 
 

 
 
17. Veendu, et Tile Bitmap on aktiivne ja sisesta Tiles = 4. 
 

 
 
18. Dialoogis Edit UVWs > vaateakna navigeerimise töövahenditest vali Zoom. 
19. Vähenda suurendust, et näeksid rohkem paljundatud pildist. 
20. Vali ülemised punktid ja vea need 12 võrgupunkti kõrguseks. 
21. Vali külgmised punktid ja tiri need 25 võrgupunkti laiuseks. 
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22. Vaateaknas Perspective vali teine pool katuse pinnast garaažil. 
23. Paanil Modify > Sub Object Params grupis, vali Planar Map. 
24. Dialoogis Edit UVWs > vaateakna navigatsiooni töövahendite seast vali Zoom Extents. 
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25. Vali kõik nurgapunktid. 
26. Dialoogi Edit UVWs töönupupaanilt vali Scale. 
27. Kasutades Uniform Scale säilitab pildi proportsioonid, kui seda paljundatakse pinnal. 
28. Aseta skaala sarnaselt eelmisele katuse pinnale. 
29. Korda protseduuri ka järgmiste katuse pindade jaoks. 
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Märkus: Kogu maja katuse pindasid pole vaja seadistada, kuna me töötame vaid siseõue 
piires. 
 
30. Menüüst vali File > Save As ja salvesta fail kui MyHouse.max. 
31. Kontrolli oma UVW koordinaate läbi sektsiooni Parameters > Load, avades faili 

c6_roof_uvw.max. 
 
Siseõue ettevalmistamine 
 
Selles osas loome ja lisame materjalid uue siseõue pindadele. Samuti simuleerime vett vannis. 
 
1. Menüüst vali File > Open ja ava fail C6-07.max. 
 
Sa lood esiküljele kivisilluse, täiskillustikpinna vahetult vanni ala ette ning kiviseina, mis 
ümbritseb vanni. Alustad aga kivisillusest. 
 
Kivisilluse materjali loomine 
 
Sa lood kivisilluse materjali alljärgneva struktuuriga. 
 

 
 
Üks võimaluse materjali loomiseks oleks olemasolevat pilti paljundada, saavutades korduva 
materjali välimuse. Probleemiks võib aga siin osutuda servade sujuv kokkuviimine. Meie 
läheneme asjale nii, et loome standard materjali, mis kasutab Bump kujutist, mis on loodud 
AutoCAD joonise plokist. 
 
Vastav DWG fail on saadud tootja kodulehelt. Muster ise on loodud AutoCAD keskkonnas. 
Sina impordid selle mustri nüüd materjali Bump kujutise kanalisse. 
 
2. Vaateaknas Perspective vali pea õueala, Layer:Patio.01. 
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3. Vajuta M, avaneb Material Editor aken. 
4.  Vali esimene materjalikastike ning seo see valitud objektiga stseenis, vajutades nuppu 

Assign Material to Selection. 
5. Material Editor aknas > sisesta nimeväljale materjali nimeks Patio. 
6. Ava sektsioon Maps. 
7. Vali nupp None rea Diffuse Color kõrval. 
8. Material/Map Browser aknas tee topelt klikk real Noise. 
9. Sektsioonis Noise Parameters vali värv Color #1 ja sisesta R = 111, G = 31, B = 0. 
 

 
 
10. Vali Color #2 ja sisesta R = 168, G = 168, B = 168. 
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11. Muuda säte Noise type > Fractal ja sisesta Size = 5. 
12. Peanupupaanilt vali Quick Render. 
 

 
 
Noise muster on liiga suur. 
 
13. Sektsioonis Noise Parameters, sisesta Size = 0.25. 
14.  Material Editor > alumiselt nupupaanilt vali Go to Parent. 
15. Sektsioonis Maps vali rea Bump kõrval nupp None. 
16. Dialoogis Material/Maps Browser topelt klikk Bitmap. 
17. Dialoogis Select Bitmap Image File vali fail C6-PaverArea.bmp. 
18. Sektsioonis Bitmap Parameters vali View Image. 
 

 
 
Pildi muster saadi läbi AutoCAD tarkvara eksport käsu BMP faili vormingusse. 
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19. Veendu, et endiselt oleks valitud objekt Patio. 
20. Paanil Modify > Modify List nimekirjast vali UVW Map. 
21. Peanupupaanilt vali Quick Render. 
 

 
 
Struktuur tuleb liialt tugevalt välja. 
 
22. Material Editor dialoogis > alumiselt nupupaanilt vali Go to Parent. 
23. Sektsioonis Maps muuda Bump osakaalu arvule 7. 
 

 
 
24. Peanupupaanilt vali Quick Render. 
 

 
 
Kiviseina materjali lisamine 
 
Sa sead olemasoleva materjali kiviseinale. Seejärel lisad UVW Unwrap parameetri nii et see 
on ligikaudu risti seinaga igas punktis. 
 
1. Jätka eelmisest ülesandest. 
2. Vajuta klahvi M, avaneb dialoog Material Editor. 
3. Dialoogis Material Editor vali materjal Rockwall. 
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4. Nihuta materjal kiviseina objektile. 
 

 
 
Paned tähele, et materjal levib üle kogu pinna. 
 
5. Vaateaknas Perspective vali kivisein. 
6. Paanil Modify > Modify List nimekirjast vali Unwrap UVW. 
 

 
 
7. Vajuta klahvi F4, mis aktiveerib Edged Faces kuvamise. 
8. Modifier Stack kuvaaknas vali Select Face. 
 

 
 
9. Vaateaknas Perspective vali esimene pindadest vasakult poolt servast alates. 
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10. Sektsioonis Parameters vali Planar Map. 
11. Vaateaknas Perspective hoia all CTRL klahvi ning vali järjest paiknevad pinnad, mis on 

omavahel enam-vähem ühel ja samal tasapinnal. 
 

 
 
12. Sektsioonis Parameters vali seejärel Planar Map. 
13.  Hoides uuesti all CTRL klahvi, vali uus seeria kõrvuti asetsevatest pindadest ja vajuta 

taas nuppu Planar Map. 
14. Jätka, kuni kogu kiviseinale on peale asetatud vastava struktuuriga materjal. 
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15. Kui oled lõpetanud, siis ära unusta välja lülitamast Select Face. 
 

 
 
Killustikmaterjali lisamine 
 
Vahetult enne kiviseina peaks olema killustik. See materjal on juba defineeritud Material 
Editor aknas, sa pead selle vaid stseeni objektile lisama. See pind on tasapinnaline, seega pole 
vaja üles seada parameetrit UVW Unwrap, mida sa eelnevalt tegid kiviseina puhul. Selle 
asemel sa põhined UVW koordinaatidel, mida Extrude parameeter on automaatselt loonud. 
 
1. Jätka eelmisest ülesandest. 
2. Veendu, et Material Editor oleks endiselt avatud. 
3. Vali Exposed Aggregate materjal. 
4. Tiri see materjal objektile Layer:SpaBase.01. 
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Vanni täitmine 
 
1. Peamenüüst vali  File > Open ja ava fail C6-10.max. 
2. Vajuta ALT+W, mis kuvab neli vaateakent. 
3. Käsupaanidelt vali Create > Geometry > Standard Primitives > Plane. 
4. Vaateaknas Top, loo pind, mis on ligikaudu sama suur vanniga. 
5. Sisesta väljale Name and Color = Water. 
6. Sektsioonis Parameters sisesta Length = 1.8m ja Width = 1.8m. 
 

 
 
7. Peanupupaanilt vali Select and Move. 
8. Vaateaknas Front nihuta pinda allapoole vanni raami. 
9. Peanupupaanil tee parem klikk nupul Select and Move. 
10.  Dialoogis Move Transform Type-In sisesta X = 0, Y = 0, Z = -0.12. 
 

 
 
11. Käsupaanidelt vali Modify. 
12. Sektsioonis Parameters sisesta Length Segs = Width Segs = 20. 
13. Vajuta M, avaneb Material Editor aken. 
14. Dialoogis Material Editor vali mistahes tühi materjalikastike ja anna sellele nimi Water. 
15. Sektsioonis Blinn Basic Parameters vali Diffuse värvikastike. 
16.  Dialoogis Color Selection, sisesta R = 92, G = 91, B = 148. 
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17. Sektsioonis Blinn Basic Parameters sisesta Opacity = 80. 
 

 
 
18. Tiri see materjal objektile Water. 
 

 
 
19. Veendu, et objekt Water on endiselt valitud ning vali Modifier List nimekirjast Noise. 
 

 
 
20. Sektsioonis Parameters tee järgmised muudatused: 
 
- Scale = 6.0 
- Fractal = aktiivne 
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- Z Strength = 0.048m 
- Animate Noise = aktiivne 
 

 
 
21. Vajuta F4, mis aktiveerib Edged Faces kuvamise. 
22. All servas oleval Time Controls nupupaanil vali Play. 

 

 
 
Vee tasapind lainetab. 
 
23. Menüüst vali File > Save As ja salvesta fail nimega My_hottub.max. 
 
Mudeli kokku panemine 
 
Selles osas me ühendame omavahel mudeli erinevad osad, millega eelnevalt sai üksikult 
töötada. 
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Peamenüüst vali File > Open ja ava fail C6-11.max. 
 
See fail sisaldab väikest osa kontuurpinnast, sarnane sellele, mille ka sina varasemalt lõid. 
 
Xref maja 
 
1. Peamenüüst File > Xref Scene. 
2. Dialoogis Xref Scenes vali Add. 
3. Dialoogis Open File vali C6-House.max. 
4. Sulge dialoog Xref Scenes. 
5. Käsupaanidelt vali Create > Helpers > Point. 
6. Vaateaknas Top, kliki et luua objekt Point Helper. 
7. Nimeväljal Name and Color sisesta House. 
8. Peanupupaanil vali Select and Move. 
9. Status bar ribal sisesta koordinaatideks järgmised numbrid: X = 0, Y = 0, Z = 0. 
10. Menüüst vali File > Xref Scene. 
11. Vali fail C6-House.max. 
12. Grupis Parent vali Bind. 
13. Vajuta H, ja vali objekt House. 
14. Sulge dialoog Xref Scenes. 
15. Veendu, et valitud oleks House point helper. 
16. Status bar ribal sisesta Absolute:World positsioon: X = 3.13, Y = 23.1, Z = 0.0. 
 

 
 
Siseõue ala välisfailina sisestamine 
 
1. Jätka eelmisest ülesandest. 
2. Menüüst vali File > Xref Scene. 
3. Dialoogis Xref Scenes, vali Add. 
4. Dialoogis Open File ja vali C6-Patio Area.max. 
5. Sulge Xref Scenes dialoog. 
6. Käsupaanidelt, vali Create > Helpers > Point. 
7. Sektsioonis Name and Color sisesta Patio. 
8. Peanupupaanilt vali Select and Move. 
9. Status bar ribalt sisesta X = 0, Y = 0, Z = 0. 
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10. Menüüst vali File > Xref Scene ja vali C6-Patio Area.max. 
11. Grupis Parent vali Bind. 
12. Vajuta H ja vali objekt Patio. 
13. Sulge Xref Scenes dialoog. 
14. Vali Patio objekt. 
15. Status bar ribal sisesta Absolute:World koordinaadid: X = -1.32, Y = 25.43, Z = 0.05. 
 

 
 
Vanni paigutamine Xref välisfailina 
 
1. Jätka eelmisest ülesandest. 
2. Loo uus punktobjekt Create > Helpers > Point ja nimeta see ümber Hot Tub. 
3. Nihuta see punkt koordinaatidele 0,0,0. 
4. Dialoogis Xref Scenes vali C6-Hot tub.max seo see punkt-objektiga Hot Tub (vajutades 

esmalt Bind). 
5. Nihuta punkt-objekt Absolute:World koordinaati: X = -5.3, Y = 32.85, Z = 0.73. 
6. Peanupupaanilt vali Select and Rotate. 
7. Peanupupaanil tee parem klikk nupul Select and Rotate ja sisesta Z = 23. 
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Välikamina sisestamine välisfailina 
 
1. Jätka eelmisest ülesandest. 
2. Menüüst vali File > Xref Scene. 
3. Vali Add ja tee topeltklikk failil C6-Fireplace.max. 
4. Loo Point objekt (Create > Helpers > Point) ja anna sellele nimi Fireplace. 
5. Nihuta objekt koordinaatidele 0,0,0. 
6. Dialoogis Xref Scenes vali C6-Fireplace.max ja seejärel Bind. 
7. Vajuta H ja vali Fireplace punkt-objekt. 
8. Sulge Xref Scenes dialoog. 
9. Nihuta punkt-objekt Fireplace koordinaatidele: Absolute:World: X = -8.23, Y = 27.325,  

Z = 0.05. 
10. Peanupupaanilt vali Select and Rotate. 
11. Peanupupaani ikoonil Select and Rotate tee parem klikk ja sisesta dialoogis Z = 90. 
 

 
 

Kaamerate ülesseadmine 
 
Selles osas lood kaks kaamerat. Üks kaameratest paikneb majas sees, mis on suunatud 
siseõuele ja teine kaamera on väljas ning samuti vaatab siseõuele. 
 
Sisemise kaamera loomine 
 
1. Jätka eelmisest ülesandest või menüüst vali File > Open > C6_allxref_done.max. 
2. Käsupaanidelt vali Create > Cameras > Target. 
3. Vaateaknas Top, loo sihtkaamera mistahes punkti. 
4. Lahtrisse Name and Color sisesta Inside Cam. 
5. Parem klikk vaateaknas Perspective selle aktiveerimiseks ja vajuta klahvi C, 

aktiveerimaks Camera vaateaken. 
6. Peanupupaanil vali Select and Move ja tee seejärel parem klikk ikoonil Select and Move. 
7. Dialoogis Move Transform Type-In muuda Absolute:World koordinaate: X = -0.3,  

Y = 27.0, Z = 1.25. 
8. Vajuta klahvi H ja vali Inside Cam.Target. 
9. Muuda positsioon järgmiselt: X = -5.0, Y = 30.8, Z = 1.2. 
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10. Vajuta klahvi H ja vali Inside Cam. 
11. Käsupaanidelt vali Modify. 
12. Paanil Modify > Parameters sektsioonis > Stock Lenses grupis > vali 28mm. 
 

 
 
Välimise kaamera loomine 
 
1. Jätka eelmisest ülesandest või ava File > Open > C6-insidecam_done.max. 
2. Loo sihtkaamera (Target Camera) mistahes asukohta vaateaknas Top. 
3. Nimekasti Name and Color sisesta Outside Cam. 
4. Parem klikk vaateaknal Left, selle aktiveerimiseks, misjärel vajuta klahvi C. 
5. Peanupupaanilt vali Select and Move. 
6. Peenupupaani ikoonil Select and Move tee parem klikk. 
7. Dialoogis Move Transform Type-In sisesta: X = -10.8, Y = 35.8, Z = 4.0. 
8. Vajuta klahvi H ja vali objekt Outside Cam.Target. 
9. Dialoogis Move Transform Type-In sisesta: X = -1.9, Y = 26.6, Z = 0.0. 
10. Vajuta H ja vali Outside Cam. 
11. Käsupaanidelt vali Modify. 
12. Paanil Modify > sektsioonis Parameters > veendu, et valitud oleks 28mm läätsed. 
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Valgusallikate loomine 
 
Selles sektsioonis loome mitmeid punktvalgusallikaid siseõue alale. 
 
Teeraja valgusallikate lisamine 
 
1. Jätka eelmisest ülesandest, või ava File > Open > C6-both_cam_done.max. 
2. Käsupaanidelt vali Create > Lights > Omni. 
3. Vaateaknas Top, sisesta Omni valgusallikas mistahes kohta stseenis. 
4. Nimeväljale Name and Color sisesta Entry Light 1. 
5. Peanupupaanilt vali Select and Move. 
6. Status bar ribal sisesta: Absolute:World: X = -1.8, Y = 29.4, Z = 2.2. 
7. Vaateaknas Top hoia all SHIFT klahvi ning nihuta valgusallikat y-telje sihis nii, et see 

asuks teisel pool külgavanevat ust. 
8. Dialoogis Clone Options vali Instance ja muuda ära nimi: Entry Light 2. 
 

 
 
9. Status bar ribal sisesta Absolute:World: X = -1.8, Y = 26.7, Z = 2.2. 
10. Käsupaanidelt vali Modify. 
11. Paanil Modify > sektsioonis Intensity/Color/Attenuation > sisesta Multiplier = 0.6. 
 
Märkus: Kuna mõlemad valgusallikad on omavahel seotud, siis piisab ühe juures 
parameetreid muuta, kui sama juhtub ka teise valgusallikaga. 
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Vanni valgusallikate loomine 
 
1. Jätka eelmisest ülesandest või vali File > Open > C6-entrylight.max. 
2. Käsupaanidelt vali Create > Lights > Omni. 
3. Vaateaknas Top, loo punktvalgusallikas vanni tagumisele küljele. 
4. Väljale Name and Color sisesta Tub Light 1. 
5. Sektsioonis Intensity/Color/Attenuation sisesta Multiplier = 0.5. 
6. Peanupupaanil vali Select and Move. 
7. Status bar ribal sisesta Absolute:World: X = -5.9, Y = 34.35, Z = 1.4. 
8. Vaateaknas Top hoia all SHIFT klahvi ning nihuta valgusallikas teise kohta. 
9. Dialoogis Clone Options vali Instance ja sisesta Number of Copies = 2. 
 

 
 
10. Vaateaknas Top vali valgusallikas Tub Light 02. 
11. Status bar ribal sisesta Absolute:World: X = -4.6, Y = 34.23, Z = 1.4. 
12. Vaateaknas Top vali valgusallikas Tub Light 03. 
13. Status bar ribal sisesta Absolute:World: X = -6.8, Y = 33.4, Z = 1.4. 
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Ribavalgusallikate loomine 
 
Järgnevalt lood ribavalgusallikad piki räästaid. Sa lood need uues failis, ja seejärel sisestad 
need peastseeni. 
Esmalt teed traadi, mis seob pirnid omavahel. Seejärel juba pirnid ise ja ka vastavad 
valgustid. 
 
Traadi loomine 
 
1. Peamenüüst vali File > Open ja ava fail C6-15.max. 
 

See on tühi fail, kuid ühikud on seatud meetriteks. 
 
2. Menüüst vali Customize > Grid and Snap Settings. 
3. Paanil Snap veendu, et valitud oleks Grid Points. 
 

 
 
4. Paanil Home Grid sisesta Grid Spacing = 0.5m. 
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5. Sulge dialoog. 

6.  Peanupupaanilt vali 3D Snap. 
7. Käsupaanidelt vali Create > Shapes > Line. 
8. Vaateaknas Front loo joon, mis koosneb 13-st punktist, kus iga punkt asetseb alusvõrgu 

jaotusel. 
 

 
 
9. Käsupaanidelt vali Modify. 
10. Paanil Modify > hüpikmenüüst Modifier List vali Edit Spline. 
11. Sektsioonis Selection vali Vertex. 
12. Vaateaknas Front vali iga teine jaotuspunkt. 
13. Peanupupaanilt vali Select and Move. 
14. Vaateaknas Front nihuta valitud punkte ligikaudu -0.25 ühikut allapoole. 
 

 
 
15. Veendu, et alumised jaotuspunktid oleksid endiselt valitud, ning tee parem klikk 

vaateaknas Front. 
16. Vali avanevast quad menu menüüst Smooth. 
 

 
 
17. Paanil Modify > sektsioonis Selection vali uuesti Vertex, väljumaks sellest 

redigeerimismeetodist. 
18. Paanil Modify > Modify stack aknas vali Line. 
19. Vasta Yes kuvatavale hoiatusele. 
20. Sektsioonis Rendering aktiveeri sätted Renderable ja Display Render Mesh. 
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21. Muuda parameetrit Thickness = 0.01m. 
 

 
 
22. Vajuta M, avaneb Material Editor dialoog. 
23. Vali tühi materjalikastike. 
24. Nimeta materjal ümber, sisesta Wire. 
25. Tõmba materjal joonele. 
26. Sektsioonis Blinn Basic Parameters vali Diffuse real Color swatch värvikastike. 
27. Dialoogis Color Selector sisesta Value = 60.0. 
 

 
 
Pirnide loomine 
 
Pirnid lood sa lihtsalt sfääriliste objektide põhjal, lisades neile ise-kiirgava (self-illuminating) 
materjali. 
 
1. Jätka eelmisest ülesandest. 
2. Käsupaanidelt vali Create > Geometry > Sphere. 
3. Vaateaknas Top loo vahetult esimese kaare alla sfääriline objekt. 
4. Kastikesse Name and Color sisesta Small Bulb. 
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5. Sektsioonis Parameters sisesta Radius = 0.02m ja Segments = 6. 
 

 
 
6. Peanupupaanilt vali Select and Scale ja tee parem klikk Scale ikoonil. 
7. Dialoogis Scale Transform Type-In, sisesta Z: 150%. 
8. Vajuta M, avaneb dialoog Material Editor. 
9. Vali tühi materjalikastike ja nimeta materjal ümber: Small Bulb. 
10. Dialoogis Material Editor > alumiselt nupupaanilt vali Assign Material to Selection. 
11. Sektsioonis Blinn Basic Parameters vali värvikastike Diffuse real. 
12. Dialoogis Color Selection sisesta  R = 230, G = 220, B = 150. 
13. Sektsioonis Blinn Basic Parameters, sisesta Self-Illumination = 50. 
 

 
 
Valgusallika loomine 
 
Selles osas lood sa punktvalgusallika sfääri keskele. Sfäär on kui pirn, kuid 
punktvalgusallikas kiirgab stseeni valgust. 
 
1. Jätka eelmisest ülesandest. 
2. Käsupaanidelt vali Create > Lights > Omni. 
3. Vaateaknas Front loo punktvalgusallikas, samasse kohta, kus on ka sfäär. 
4. Käsupaanidelt vali Modify. 
5. Sektsioonis General Parameters veendu, et säte Shadows oleks välja lülitatud. 



Autodesk 3ds Max | Baaskursus | Raido Puust | 2021 370/383 
 

6. Sektsioonis Intensity/Color/Attenuation sisesta Multiplier = 0.4. 
7. Sektsioonis Intensity/Color/Attenuation > grupis Decay vali Inverse ja sisesta  

Start = 0.5m. 
 

 
 
8. Vali valgusallika värvikastike. 
9. Dialoogis Color Selection, sisesta R = 255, G = 254, B = 160. 
10. Vaateaknas Front vali nii sfäär kui valgusallikas. 
11. Menüüst vali Group > Group. 
12. Dialoogis Group > sisesta Small Bulb. 
 

 
 
13. Peanupupaanil vali Select and Move. 
14. Vaateaknas Front hoia all SHIFT klahvi ning nihuta loodud grupp järgmise kumeruse 

alla. 
15. Dialoogis Clone Options vali Instance ja sisesta Number of Copies = 5. 
 

 
 
Grupp kopeeritakse, mis samas säilitab sidemed teiste kopeeritud gruppidega. See tähendab, 
et muutes ühte valgusallika parameetrit, muudetakse seda ka teiste kopeeritud valgusallikate 
juures. 
 
Nüüd loome grupi kogu traat-valgusallikatele. 
 
16. Vaateaknas Front vali kõik stseeni objektid (sealhulgas ka traat ise). 
17. Menüüst vali Group > Group. 
18. Dialoogis Group sisesta nimeks Light String. 
19. Menüüst vali File > Save As ja salvesta fail kui MyLight String.max. 
 
Traatvalgusti lisamine peastseenile 
 
1. Menüüst vali File > Open ja ava fail C6-20.max. 
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2. Menüüst vali File > Merge. 
3. Dialoogis Merge File vali C6-Light String.max. 
4. Dialoogis Merge vali Light String ja seejärel kliki OK. 
5. Nupupaanilt vali Select and Move. 
6. Status bar ribal sisesta Absolute: World: X = -4.61, Y = 25.8, Z = 2.4. 
 

 
 
Kaamera vaate renderdamine 
 
Selles osas sa renderdad stseeni läbi kahe kaamera vaateaknas, mille sa lõid eelnevalt. 
 
1. Jätka eelmisest ülesandest. 
2. Parem klikk vaateaknal Inside Cam, mis muudab selle aktiivseks. 
3. Peanupupaanilt vali Render Scene. 
4. Dialoogis Render Scene > grupis Output Size, vali 800x600. 
 

 
 
5. Dialoogis Render Scene vali Render. 
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6. Dialoogis Render Scene > nimekirjast Viewport vali Outside Cam ja seejärel kliki Render. 
 

 
 
7. Menüüst vali File > Save As ja salvesta fail mõnda oma kataloogi. 
 
Kaamera animeerimine 
 
Selles osas sead sa paika mõlema kaamera juhtkaadrid ning ka sihtpunktide juhtkaadrid läbi 
Auto Key funktsiooni ja seejärel renderdad animatsiooni. 
 
Animatsiooni defineerimine 
 
1. Menüüst vali File > Open ja ava C6-21.max. 
2. Vajuta H ning vali Outside Cam. 
3. Nihuta ajaratast kaadrile 100. 
4.  Aktiveeri Auto Key. 
5. Peanupupaanil vali Select and Move ja seejärel tee parem samal nupul parem klikk, 

avaneb Transform Type-In dialoog. 
6. Dialoogis Move Transform Type-In sisesta X = -1.8, Y = 26.0, Z = 1.0. 
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7. Parem klikk vaateakna nimel ja vali Select Camera Target avanevast menüüst. 
8. Dialoogis Move Transform Type-In sisesta X = -5.0, Y = 33.0, Z = 0.0. 
9. Lülita välja Auto Key. 
10. Time controls nupupaanilt vali Play. 
 

 
 
Animatsiooni renderdamine 
 
1. Jätka eelmisest ülesandest või ava fail File > Open > C6-22.max. 
2. Vajuta klahv F10, mis avab dialoogi Render Scene. 
3. Paanil Common > sektsioonis Common Parameters > grupis Time Output vali Active 

Time Segment. 
 

 
 
4. Grupis Render Output vali Files. 
5. Dialoogis Render Output File > Save As hüpikmenüüst vali AVI. 
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6. Faili nime kasti sisesta CamAnimation ja seejärel kliki Save. 
 

 
 
7. Dialoogis AVI File Compression Setup > Compressor hüpikmenüüst vali Indeo video 

5.11. 
 

Märkus: Kui sul siin nimekirjas pole Indeo video 5.11, siis võid näiteks valida ka Cinepak. 
 
8. Jäta teised sätted nii nagu on ja kliki OK. 
 

 
 
9. Kontrolli, et vaateaken Viewport = Outside Cam. 
 

 
 
10. Kliki Render. 
 
Stseen rederdatakse AVI failivormingusse. Selle renderdamine (100 kaadrit) võtab ajaliselt 
mitmed minutid. 
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Animatsiooni vaatamine 
 
1. Jätka eelmisest ülesandest. 
2. Menüüst vali File > View Image File. 
3. Dialoogis View File vali CamAnimation.avi. 
 
Peegelduste arvestamine 
 
Selles osas renderdad sisestseeni, kasutades valgusallikana vaid ühte päevavalgusobjekti, mis 
kiirgab läbi akna. Alustad lihtsate sätetega, mistõttu ka stseen renderdub kiirelt. Edasiselt 
lisad sa renderduse ja valgustuse sätteid, mis parandavad märgatavalt lõpptulemust. 
 
Päevavalgussüsteemi (Daylight System) lisamine 
 
1. Menüüst vali File > Open ja ava C6-23.max. 
2. Käsupaanidelt vali Create > Systems > Daylight. 
 

 
 
3. Vaateaknas Topp kliki ja tiri suuremaks kompassi ikoon (Compass Rose). 
 

 
 
Märkus: Päevavalgussüsteemi asukoht ei määra renderdust ennast, mistõttu sa võid selle 
paigutada mistahes punkti, kus ei asu mingit muut geomeetriat. 
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4. Käsupaanidelt vali Modify. 
5. Sektsioonis Daylight Parameters > hüpikmenüüst Skylight vali No Skylight. 
 

 
 
6. Sektsioonis Directional Parameters aktiveeri säte Show Cone ja lülita välja säte 

Overshoot. 
 
Mitte arvestades sätet Overshoot piiritleb valgusallika kiirgamist vaid suunaga, vastavalt 
seatud parameetritele, mitte aga kui punktvalgusallikas, mistahes punkti suunas ruumis. 
 

 
 
7. Parem klikk vaateakna Left nimel ja vali Sun01. 
 

 
 
8. Sektsioonis Directional Parameters muuda Hotspot / Beam = 10.0m. 
 
Märkus: See number võib sinul siiski erineda, kuna sõltub sellest, kuhu asetasid sa eelnevalt 
kompassi. Aseta see nii, et Hotspot kataks kogu sinu stseeni. 
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9. Sektsioonis Daylight Parameters vali Setup. 
 

 
 
10. Sisesta aeg Time = 8:00 AM. 
 

 
 
11. Grupis Site sisesta North Direction = 42°. 
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Muudatuse tegemine Render dialoogis 
 
1. Jätka eelmisest ülesandest või ava File > Open > C6-24.max. 
2. Parem klikk vaateaknal Camera01. 
3. Vajuta F10, mis avab dialoogi Render Scene. 
4. Dialoogis Render Scene > paanil Common > grupis Output Size vali 640x480. 
5. Grupis Advanced Lighting lülita välja nii Use Advanced Lighting kui ka Compute 

Advanced Lighting when Required. 
 

 
 
6. Paanil Render > grupis Antialiasing > lülita välja Antialiasing ja seejärel aktiveeri Disable 

all Samplers. 
 

 
 
7. Paanil Raytrace lülita välja Enable Raytracing. 
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8. Dialoogis Render Scene vali Render. 
 

 
 
Ilmselgelt on näha tugevamat valgust kohas, kus valguskiired tabavad põrandapinda. Mitte 
mingit hajumist aga stseenis pole, s.t. valgus ei peegeldu teistele pindadele. 
 
Märkus: Pildilt on ka näha ohtralt ebamääraseid ja säbrulisi servasid (akna ja valgustatud 
põranda ümbruses). Need vead parandad järgmises osas. 
 
Tulemuse parandamine 
 
1. Jätka eelmisest ülesandest või vali File > Open > C6-25.max. 
2. Vajuta F10, avaneb Render Scene dialoog. 
3. Dialoogis Render Scene > paanil Renderer > grupis Antialiasing, aktiveeri säte 

Antialiasing. 
4. Dialoogis Render Scene kliki Render. 
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Tulemus on parem, kuid seda saab veelgi parandada läbi sätte Global SuperSampling. 
 
5. Grupis Global SuperSampling võta ära linnukse sättelt Disable all Samplers. 
6. Teised sätted (sealhulgas Max 2.5 Star) las jäävad nii nagu on. 
 

 
 
7. Dialoogis Render Scene vali Render. 
 

 
 
Järgmise asjana lisad sa kiirte peegeldumise, et näha peegeldusi objektidelt, mis omavad 
Raytrace materjale. 
 
8. Dialoogis Render Scene > paanil Raytracer > Global Raytrace Engine Options, aktiveeri 

Enable Raytracing. 
9. Dialoogis Render Scene vali Render. 
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Nüüd esituvad ka peegeldused. 
 
Nagu sa näed omavad Antialiasing ja Raytracing üsna olulist rolli pildi kvaliteedi juures. 
 
Taustapildi loomine 
 
1. Jätka eelmisest ülesandest või ava fail File > Open > C6-26.max. 
2. Menüüst vali Rendering > Environment. 
3. Sektsioonis Common Parameters > grupis Background vali nupp None. 
 

 
 
4. Dialoogis Material/Map Browser  tee topelt klikk real Bitmap. 
5. Dialoogis Select Bitmap Image File vali pilt Gonzales.jpg. 
6. Peanupupaanilt vali Quick Render. 
 

 
 
 
 



Autodesk 3ds Max | Baaskursus | Raido Puust | 2021 382/383 
 

Peegelduse arvutamine 
 
1. Jätka eelmisest ülesandest. 
2. Vajuta H ja vali Daylight objekt. 
3. Käsupaanidelt vali Modify. 
4. Sektsioonis Daylight Parameters > Sunlight hüpikmenüüst vali IES Sun. 
 

 
 
5. Hüpikmenüüst Skylight vali IES Sky. 
 

 
 
6. Vajuta F10, avaneb dialoog Render Scene. 
7. Paanil Advanced Lighting > hüpikmenüüst Select Advanced Lighting, vali Radiosity. 
 

 
 
8. Grupis Process sisesta Refine Iterations = 2. 
9. Grupis Interactive Tools, sisesta Indirect Light Filtering = Direct Light Filtering = 2. 
 

 
 
10. Vali Start. 
 
Peegelduste arvutamine võtab aega mitmeid minuteid. 
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11. Paanil Common > Advanced Lighting grupis, aktiveeri Use Advanced Lighting. 
 

 
 
12. Dialoogis Environmental and Effects > hüpikmenüüst Exposure Control, veendu, et 

valitud oleks Logarithmic. 
13. Sektsioonis Logarithmic Exposure Control Parameters, sisesta Brightness = 45. 
 

 
 
14. Dialoogis Render Scene, vali Render. 
 

 
 
15. Menüüst vali File > Open ja ava fail C6-27.max ning võrdle tulemusi. 
 

Lõpetuseks 
 
Selles peatükis õppisid sa looma kontuurpinda vastavatest joontest. Lisasid teejooned sellele 
pinnale, kasutades Conform parameetrit. Seejärel lisasid materjalid stseeni erinevatele 
objektidele. Mudeliosad lõid sa tervikuks läbi välisfailide süsteemi Scene Xref. Nüüd lisasid 
valgusallikad ja kaamerad ning renderdasid stseeni mitmest vaatepunktist. Samuti animeerisid 
sa kaamera teekonna, misjärel renderdasid selle animatsiooniks. Lõpuks, kasutasid 
peegeldusalgoritmi Radiosity, et renderdada üksikpilt, mida valgustatakse vaid ühe 
valgusallika poolt. Sammud, mida sa siin läbi tegid, peaksid olema teeviidaks edasiste 
visualiseerimisprojektide elluviimisel. 
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