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AutoCAD renderdus

Sissejuhatus

Kursuse  eesmärgiks  on  saada  esmased  teadmised  AutoCAD tarkvaras  olevatest
visualiseerimistöövahenditest  (renderdus  ja  animatsioon).  Nimetatud  õppematerjal
kehtib ka  AutoCAD põhistele vertikaaltoodetele – nt  AutoCAD Architecture (ACA),
AutoCAD MEP (AME), AutoCAD Civil 3D (C3D) jt.

Eeldused

Kursus  on  mõeldud  ennekõike  neile,  kes  puutuvad  visualiseerimistöövahenditega
kokku  esmakordselt.  Eeldatakse,  et  tarkvara  kasutamiskogemus  (AutoCAD,  ACA,
AME või C3D) 2D tasemel on juba olemas ning kuna selle kursuse raames ei vaadelda
ka  3D  mudeli  loomist,  siis  peaks  põhisuunad  selleski  vallas  olemas  olema.
Koolitusprogramm  on  koostatud  kindlat  tarkvara  versiooni  silmas  pidades.  Seega
mitte  kõik  kirjeldused  materjalides  ei  pruugi  ühtida  varasemate  versioonide
töökäikudega.  Soovitav  on  omada  ka  põhiteadmisi  operatsioonisüsteemidest
Microsoft Windows 7, Windows 8 või Windows 10.

Koolitusmaterjal

Kursuse  näiteülesannete  sammud  on salvestatud  eraldi  failidesse.  Seega  kui  mõni
ülesanne  jääb  pooleli  saad  seda  hiljem  jätkata  mõnest  eelsalvestatud  failist.
Koolitusmaterjalis on viidatud failinimele, millest tuleks protseduure jätkata.
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Moodul 1
Meeldetuletusi modelleerimisest

Selles moodulis tehakse põgus tagasivaade  3D modelleerimisse, mida põhjalikumalt
käsitleb  kursus  'AutoCAD  3D  mudelid'.  Kui  oled  AutoCAD  Architecture/MEP
(edaspidi  vertikaal)  kasutaja,  on  Sinu  käsutuses  lisaks  solid/mesh/surface  tüüpi
modelleerimistöövahenditele ka veel Mass Element (massielemendid) tüüpi objektid.
Kui  solid/mesh/surface  modelleerimise  töövahendid  on  järk-järgult  uuenenud
AutoCAD tarkvaras 2007ndast aastast, siis Mass Element on olnud just vertikaaltoote
kasutaja  privileeg.  Massielementide  eesmärk  oli  algselt  anda  lisavõimalusi  3D
mudelite  loomisesse  (seda  just  läbi  objektipunktide  põhise  redigeerimise),  samas
praeguseks hetkeks on nende tähtsus mõnevõrra vähenenud (solid tüüpi mudelite ees),
sest  ka nn algsed  AutoCAD 3D objektid  omavad neid funktsionaalsusi.  Järgnevalt
mõned näited erinevat tüüpi 3D objektidest.
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Kompositsioon-mudelid

Vaata faili: composite column.dwg.
Kompositsioon-mudelid on mõnede lihtsamate 3D objektide omavahelised kooslused,
kusjuures  võidakse  arvestada  ka  nende  lõikumisel/lõikamisel  tekkivaid  erikujulisi
pindasid.  Nende loomiseks  on  kasutada  näiteks  3D käske  EXTRUDE,  REVOLVE,
CYLINDER ning  SPHERE.  Lisaks  on  läbi  viidud  nn  BOOLEAN operatsioone
(UNION,  SUBTRACT,  INTERSECTION),  mille  abil  on  saadud  keerukam
kujund/objekt (vt. pilti).

Konstruktsioonijooned Sammas

Varasemates AutoCAD versioonides, kui soovisid redigeerida saadud kompositsioon-
objekti,  pidid  selle  looma  otsast  peale.  Uuemates  versioonides  on  võimalik
redigeerimist  läbi viia läbi objektipunktide.  Lisaks saad hoida CTRL klahvi  all,  et
valida  üks  lähteobjektidest,  mida  kompositsioon-mudeli  juures  on  kasutatud.
Alloleval pildil on näiteks kasutatud CTRL klahvi ja valitud samba alumine põhi, et
redigeerida näiteks selle laiust.
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AutoCAD käsk LOFT

AutoCAD käsk LOFT on parim neis situatsioonides, kus 3D kehandit soovitakse saada
mitme läbilõiget esitava joone põhjal. Sellisteks objektideks võivad muuhulgas olla
WC-pott, voodi või kardinad.

Fail: toilet.dwg Fail: bed.dwg

Lisaks eelnevale saad läbi  LOFT käsu luua ka kasutajapõhiseid seinaobjekte. Peale
solid objekti loomist saad seda seda kasutada seina nn kehandi parameetrina, et muuta
standardse seina vormi.
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Konstruktsioonijooned Lõpp-tulemusena saadav erikujuline sein
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AutoCAD käsk SWEEP

Üsna oluline AutoCAD modelleerimise käsk on ka SWEEP. Selle abil saab luua nt 3D
käsipuid, mis põhinevad käsipuu profiilil, näiteks lihtsal ringjoonel ning rajal (nt 3D
polyline).

Konstruktsioonijooned Saadav solid objekt

Kui soovid aga luua väändes olevat posti/tala, saad kasutada SWEEP käsu alamsätet
TWIST. Näitefailis  sweeps.dwg on väändeks kasutatud 720° ning nelinurk-profiili on
pööratud seega kaks korda 360° oma telje.

Konstruktsioonijooned Saadav solid objekt
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Moodul 2
Valgustus

Mudelite või stseenide renderduses mängib valgustus olulist rolli. See on ka valdkond,
kus  võidakse  väga  lihtsalt  libastuda.  Sul  võib  olla  ju  suurepärane  3D mudel,
materjalid  on  tõetruud,  kuid  kui  ei  valgusta  stseeni  korrektselt,  kaotada  sa  kogu
visuaalse  keele,  mida  pildi/animatsiooniga  edasi  püüad  anda.  Selles  peatükis
vaadatakse valgustuse põhitõdesid olemasolevate näidete põhjal, et anda aimu, mida
üks  või  teine  säte  tähendab.  Saadud  teadmisi  peaksid  seejärel  olema  võimeline
rakendama  oma  enda  tulevastes  3D mudelites/stseenides.  AutoCAD kasutab
renderdusalgoritmina mental ray®. See sama algoritm on kasutusel ka teistes Autodesk
tarkvarades, mistõttu kui see on sinu esimene kokkupuude renderdusalgoritmiga või
vastupidi, omad kogemust näiteks 3ds Max Design või Revit platvormi toodetega, siis
on reeglid ja soovitused siingi samad. Meie esimene ülesanne on vaadata valgustamist
ühe  lihtsama  objekti  näitel.  Seal  vaadatakse  ka  renderduse  juures  kasutatavat
kasutajaliidest.  Valgustuse  juures  vaadatakse  esmalt  tehisvalgusallikaid.  Õpid  ka
renderduseks hädavajalikke pettemanöövreid, et kvaliteetse pildi saamiseks ei peaks
tundide kaupa ootama ühe pildi valmimist. Seejärel liigume valgustusprojekti juurde,
mis  põhineb  ühel  arhitektuursel  ruumil.  Sellise  näite  läbimine  õpetab  õige  arvu
valgustite  valikut,  et  stseen  ei  oleks  ülevalgustatud  ning  õpitakse  seadistama  ka
valgustite parameetreid (nt osad valgustid ei pruugi stseenis esitada varje). Kolmas
näide vaatleb aga objekti asukohast sõltuvat päevavalgust (päike). Siin tulevad käiku
ka mõisted  Global Illumination, Final Gather ning teisedki lisaseaded, mis üldjuhul
tõstavad renderdatava pildi tõetruudust renderdusaja kasvu arvelt.

Raido Puust | AutoCAD renderdus  9/89



Renderduse töövahendid

Renderduse  töövahenditeks  nimetame  siinkohal  kõiki  neid  töövahendeid,  mis
kuuluvad  riba  paanile  Render.  Sõltuvalt  sellest,  millises  töökeskkonnas  töötad,
kuvatakse  riba  paan  Render või  mitte.  Vaikimisi  mõjutab  seda  töökeskkonna
ümbervalimine  (nt  AutoCAD profiilis  vali  töökeskkond  3D  Modeling).  Render
töövahendid on kuvatud järgmisel paanil.

Mõnel juhul võivad osad töövahendid olla peidetud. Saad neid lisada, kui teed riba
tühjal  alal  parema  kliki  ja  valid  endale  meelepärased  lisatöövahendite  grupid  (nt
Camera ja Animation).

Järgneval pildil on toodud lisatud töövahendite grupid.

Kõiki töövahendite gruppe saad meelepäraselt ümber järjestada, tirides vastava grupi
riba peal teise asukohta.
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Põhivalgus, täitevalgus ning taustavalgus

Arvutis  modelleeritav  valgustus  erineb  fotograafiast  või  filmikunstist  selle  poole
pealt, et siin saad valgustamist teatud mõttes petta. Näiteks võid lisada valgusteid, mis
ei heida varje. Tegelikkuses sellist olukorda pole võimalik taasluua. Esimese näitena
vaatame ühte pumpa (fail pump.dwg), millele on juba lisatud põhimaterjalid, et anda
sellele teatud värv/sügavus.  Samas tuleb rõhutada,  et materjalid ei ole hetkel meie
tähelepanu keskpunktis.  Kuna avatud failis  ei  eksisteeri  hetkel  ühtegi  valgusallikt,
kasutatakse automaatselt nn vaikimisi valgustust.

1) Esmalt  lisame  valgusti  eest/vasakult.  Võid  selleks  trükkida  käsureale
_POINTLIGHT või  valida  vastav  valgustitüüp  (Point)  töövahendite  paanilt
Render > Lights: Create Light > Point.

Sulle võidakse kuvada järgmise sisuga dialoog, kus saad valida, kas vaikimisi 
valgustus lülitatakse välja või mitte. Vali Turn off...

2) Valgusti  lisa  järgmisesse  asukohta:  1500,-4000,4700.  Seejärel  välju  käsust.
Kasuta nüüd käsku _RENDER või vajuta nuppu.
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Peale pildi renderdamist võid märgata,  et vari paremas servas on liiga must, tume.
Selle parandamiseks lisame veel ühe valgusallika.

Märkus: Selles näites on süsteemimuutuja LIGHTINGUNITS = 0. Kui see väärtus
on  1,  siis  saad  sa  sisuliselt  üsna  tumeda/pimeda  pildi.  Sellisel  juhul  muuda
süsteemimuutuja  väärtus  0  peale  ning  renderda  uuesti.  Hiljem  tuleme  selle
süsteemimuutuja juurde veel tagasi.

3) Teine  valgusallikas  (trüki  käsureale  _POINTLIGHT)  lisa  koordinaatidesse:
5100,0,2800. Renderda pilt uuesti.

Nüüd  kus  meil  on  kaks  valgusallikat,  tuleb  mudelisse  teatud  eluvaim  juba  sisse.
Samas  tuleb  öelda,  et  pilt  on  liiga  hele.  Selleks  redigeerime  nüüd  valgusallikate
parameetreid.

Märkus:  Valgusallika  mugavamaks  valimiseks  trüki  käsureale  _LIGHTLIST või
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kliki Render > Lights nimepaani servas oleval noolel.

Dialoog  Lights in Model võimaldab sul valida lihtsalt mõnda valgusallikat stseenis,
isegi kui see ei ole hetkel nähtavas joonise alas. Samuti on see dialoog ainus võimalus
valimaks Distant tüüpi valgusallikaid.

Ava  _LIGHTLIST ning  vali  Pointlight1.  See  on  meie  poolt  esimesena  lisatud
valgusallikas  (eest  langev  valgus).  Muuda  intensiivsus  väärtusele  0.75  (Properties
paletil). Valgusallika  Pointlight2 intensiivsus sea väärtusele 0.5. Vajuta taas  Render
nuppu. Tulemus on juba parem. 

Neid  kahte  lisatud  valgusallikat  nimetatakse  peavalgusallikaks  ning
täitevalgusallikaks.  Peavalgusallikas on valgusallikas,  mis kiirgab valgustab objekti
selle eest (otsene valgus). Täitevalgusallika ülesanne on aga valgustada objekti külje
pealt,  et  seda  valgustust  tasakaalustada  ning  teha  seda  kontrastsemaks.  Nende
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valgusallikate  intensiivsus  ning  värvitoon  on  seega  määravad,  et  esitada
joonise/stseeni  olemust,  peasõnumit.  Näiteks  kollane  valgusallikas  annab  objektile
rohkem soojust, samas sinine valgusallikas annab sellele rohkem metalset välimust.
Lisame ka kolmanda valgusallika, taustvalgusallika.

4) Käsureale trüki _POINTLIGHT ning lisa see koordinaati:  -3000,4700,2000.
Intensiivsuseks pane 0.3.

Proovi iseseisvalt: Arvuti võimaldab meil valgustitega mängida üsna ebarealistlikus
skaalas. Pane tähele, et hetkel heidavad kõik valgusallikad mudelile varjusid. Proovi
mõne valgusallika juures varjude heitmine välja lülitada (esmalt ühekaupa). Proovi ka
erinevaid valguse intensiivsuseid, paigutusi ning värvitoone. Näiteks alloleval joonisel
on varjude heitmine aktiivne vaid peavalgusallikal.
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Taevavalgustusefekti loomine

AutoCAD ei sisalda erinevalt  3ds Max tarkvarast taevavalgustusobjekti.  Samas pole
taevavalgustus mitte midagi rohkemat kui valgus, mis valgustab objekti igast küljest.
Seega on võimalik seda efekti luua läbi ringjoonele paigutatud valgusallikate, millel
on  madal,  ühtlane  intensiivsus.  Kokkuvõttes  on  nende  valgusallikate  summaarne
intensiivsus samaväärne ühele või kahele valgusallikale ning need loovad tunde, et
valgus tuleb ümber terve objekti.

Ava  fail  pump.dwg  uuesti.  Vali  pealt  vaade.  Loo  punktvalgusallikas  käsuga:
_POINTLIGHT koordinaati:  6600,900,2400.  Nüüd  loo  valgusallikast  koopiad  läbi
_ARRAY käsu.  Kasuta  alamsätteid:  Polar  Array,  20  kordust,  360  kraadi,  vali
ringjoone keskkpunkt. Nüüd, olles valgusallikad loonud, vali kõik valgusallikad läbi
_LIGHTLIST dialoogi  ning  sea  nende  intensiivsuseks  0.05,  mis  tuleneb  1.0/20.
Renderda  pilt,  pane  tähele  et  renderdus  on  üsna  kiire,  samas  on  varjud  üsna
kummalised. Selle parandamiseks on kolm võimalikku lahendust ning põhimõtteliselt
võid  neid  kolme  omavahel  kombineerida.  Näiteks  võid  vaadata  lisatud  20
valgusallikat kui täite- ning taustavalgusteid ning lisa peavalgusallikas stseeni. Teine
variant oleks suurendada taevavalgustusobjektide arvu. Need aga ei tohiks paikneda
samal tasapinnal. Valgusallikatest peaks moodustuma poolkera. Selleks lisa üks uus
punktvalgusallikas käsuga _POINTLIGHT punkti: -250,5700,3000.

20 valgusallikat (intensiivsus 0.05) 40 valgusallikat (intensiivsus 0.05)

Proovi  iseseisvalt: Võid  eksperimenteerida  rohkem  kui  40  valgustallikaga,  loo
rohkem valgusringe, suuremaid või väiksemaid, kõrgemale/madalamale. Pea meeles,
et kui lisad valgusallikaid, siis ära unustada vähendamast nende intensiivsust. Samuti
proovi  teisi  Advanced  Render  Settings paleti  parameetreid  nagu  Map  Size ning
Sampling, mis mõjutavad otseselt varjude teket.

Üldised soovitused: Hoia valgustite koguintensiivsust väiksena, vajadusel lisa rohkem
valgusallikaid. Valgusallikad, millel on säte  Soft Shadow, renderdatakse aeglasemalt
kui valgusallikad, millel on Sharp Shadows.
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Siseruumi valgustamine

Selleks, et siseruumi valgustada, kasutame kahte erinevat valgustamise stiili. Esmalt
lisama  valgusallikad  kohtadesse,  kus  need  reaalselt  asuvad,  kuid  kuna  nendest
valgustallikatest  ei  pruugi  piisata,  et  stseeni  valgustada,  lisame  efekti  saamiseks
lisavalguallikad. Ava fail  DinaModel1.dwg. Pane tähele, et laes on terve rida ripp-
valgusteid. Loo esmalt üks valgusallikas täpselt valgusti alla. Koordinaat Z sisesta kui
2550.  Nüüd  kasuta  standardset  AutoCAD käske  _COPY,  _ARRAY,  et  kopeerida
valgusallikas  ka  teistele  valgustitele.  Kui  oled  lõpetanud,  renderda  stseen.  Fail
DinaModel2.dwg sisaldab ülalnimetatud asukohtades valgusallikaid.  Pane tähele,  et
renderdus on äärmiselt hele. 

Põhjus  seisneb  selles,  et  valgustid  arvuti  programmides  ei  tööta  nii  nagu  need
töötavad reaalsuses. Reaalsed valgusallikad kaotavad oma intensiivsust, kui liikuda
valgusallikast kaugemale. Seda saab matkida ka arvutis. Üks võimalus on teha seda
automaatselt,  et  valgustus  hajub  vastavalt  kaugusele.  Teine  võimalus  on  määrata
vahemik, kus valgustus hakkab hajuma ning kus maal valgus lõpeb.

Selles näites kasutamegi viimast varianti,  kuna see võimaldab paremini kontrollida
valgusallika mõju (vahemikku) ning samuti on sellist varianti ka kiirem renderdada.
Kasutades  käsku  _LIGHTLIST,  vali  kõik  valgusallikad,  parem  klikk  ning  vali
Properties.  Parameeter  Use  limits  vali  Yes.  Seejärel  näed  sa  vaateaknas  kahte
abikujundit. See esitabki valgusallika piirid. Valgusallikas omab 100% intensiivsust
punktis  Start  limit  offset,  seejärel  hakkab see hajuma kuniks  väärtuseni  End limit
offset.  Sea parameetrid järgmiselt:  Start limit  offset  =  100 ning  End limit  offset  =
1200.  Renderda  stseen  uuesti,  pane  tähele,  et  lagi  on  nüüd  märksa  paremini
valgustatud. Renderdusaeg oli ka üsna kiire. Fail  DinaModel3.dwg sisaldab viimati
tehtud muudatusi.
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Järgmine samm on valgustada ruumi alumist  osa.  Selleks kasutame kohvalgusteid.
Selleks  teeme  olemasolevatest  valgusallikatest  koopia  ning  defineerime  need  kui
kohtvalgustid.  Kasutades  käsku  _LAYISO,  vali  valgusallikas,  et  isoleerida  see
stseenis.

Pane tähele,  et  valgusallikaid ei  ole võimalik lisada kindlale kihile.  Need lisatakse
automaatselt ühele peidetud kihile, Lights kihile, ning seda kihti ei saa redigeerida.

Muuda  vaatesuund  eestvaateks:  _VIEW_F.  Vajadusel  muuda  ka  UCS  ära  kui
eestvaates olevaks käsuga: UCS_V. Nüüd kasutades kopeerimise käsku, kopeeri kõik
valgusallikad  200mm  allapoole.  Ava  Properties aken  ning  vali  äsja  kopeeritud
valgusallikad. Muuda ära valgusallikate tüüp: Type = Spot. Vaikimisi on kohtvalgusti
suunatud 100mm allapoole suunas. Meie näites sisesta säte Target Y = 0, seega on see
suunatud põrandale. Samuti muuda parameetreid:  Hotspot angle = 50 ning  Falloff
angle = 85. Kui  renderdad pildi nüüd uuesti, näed taas, et stseen on liiga hele. Lisame
piirangud ka kohtvalgustitele. Limits = Yes, Start limit offset = 600, End limit offset =
3000. Nüüd renderda stseen uuesti ja pilt peaks olema märksa parem.
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Proovi iseseisvalt:  Hajuta valgusallikate valgusvihke, pöörates valgusallikat väikese
nurga alla, et anda stseeni rohkem realismi. Nihuta kohtvalgusti laetasapinnast ülesse
poole ning sea nende valgustite puhul varjude säte Cast and Receive Shadows asemel
Receive  Shadows.  Selle  sätte  leiad  Properties paleti  3D Visualization sektsioonis.
Seeläbi saad valgusteid nihutada väljapoole ruumi, et lihtsamini valgustite asukohta
muuta juhuslikumaks.
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Global Illumination kasutamine

Global Illumination (GI) on protsess, mis arvutab valguse põrkumist objektidelt nii
nagu  ka  reaalses  maailmas.  Eelnevates  näidetes  lisasime  lihtsalt  valgusallikaid,  et
parandada  valgustatust,  valgus  ei  täitnud  tervet  ruumi,  kuna  see  ei  peegeldunud
üheltki objektilt.  Selle saavutamiseks kasutamegi  GI sätet.  Kui kasutatakse valguse
peegeldumist, hoitakse ka valgustite arvu täpselt sellisena nagu ka tegelikus stseenis
neid  olema  saab.  Seega  ei  tohiks  sa  efektide  saavutamiseks  lisada  enam
lisavalgusallikaid.  Eelmises  näites  kasutasime  kahte  sõltumatut  gruppi  valgusteid:
laetasapinnas  punktvalgusallikaid,  et  valgustada  lage  ennast  ning  veidi  allpool
kohtvalgusallikaid, et valgustada ruumi ning seinte ääri. Praeguses näites vajame me
ainult  kohtvalgusallikaid,  sest laetasapinna valgustatuse eest hoolitseb  GI.  Ava fail
DinaModel4.dwg ning ava dialoog  _LIGHTLIST. Vali kõik punktvalgusallikad ning
kustuta need ära. Nüüd ava Advanced Render Preferences dialoog läbi käsu _RPREF
(või riba paanilt).  Leia  sektsioon  Global Illumination ning aktiveeri  see.  Renderda
stseen uuesti ning pane tähele GI poolt teostatud efekti.

Märkus: Global  Illumination põhineb  füüsikalistel  valguse  ning  pindade
parameetritel.  Selleks,  et  Global  Illumination sätet  kasutada,  pead sa  mudeli  alati
looma  õiges  skaalas,  kas  kasutades  dialoogi  _UNITS või  süsteemimuutujat
_INSUNITS.

Pane tähele, et renderdusaeg on kasvanud (võrreldes sellega, kui GI ei olnud aktiivne),
samas tulemus on ühes GI seadetega oluliselt parem.

Kohtvalgustid (GI on väljas) Kohtvalgustid (GI on sees)

Mõnel juhul võib GI lisada stseeni liiga palju valgust. Esmalt kontrolli joonise ühikuid
ning  veendu,  et  selles  osas  oleks  kõik  korrektne.  Teiseks,  tegelikkuses  lisad  sa
valgustust antud juhul topelt,  läbi otsese ning kaudse valguse. Seetõttu võib aidata
intensiivsuse muutmine olukorda parandada.
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Fotomeetrilised valgusallikad

Siiani  oleme  kasutanud  üldisi  valguallikaid.  Versioonist  AutoCAD  2008 lisati  ka
fotomeetriliste valgusallikate võimalus, ning neid saab aktiveerida dialoogist Drawing
Setup või kasutades riba paani (Render > Lights). Sätet kontrollib ka süsteemimuutuja
LIGHTINGUNITS:

0 = Üldvalgustid
1 = Ameerika ühikud
2 = Rahvusvahelised ühikud

Dialoog: Drawing Units Riba paan

Ava fail pump.dwg uuesti ning renderda see sättega: LIGHTINGUNITS = 2.
Pilt  on  üsna  tume  (sõltub  AutoCAD versioonist).  Proovi  säritus  (exposure)  välja
lülitada (uuemates versioonides on see säte automaatsel sättel).
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Vastava  dialoogi  leiad  riba  paanilt  Render või  käsureale  trükkides
RENDEREXPOSURE. Avanevas dialoogis vali Exterior Daylight = Off.

LIGHTINGUNITS = 0 LIGHTINGUNITS = 2;
Exterior Daylight = Auto või Off

Pilt  on  endiselt  tume  ning  seda  võiks  justkui  esimese  hooga  parandada  valguse
intensiivsuse  tõstmisega.  Samas on selleks  ka lihtsam võimalus.  Nimelt  muudame
kaamera  tundlikkust.  Kaamera  tundlikkust  saab  muuta  vaid  fotomeetrilisi
valgusallikaid kasutades.  Selleks muuda  Brightness väärtust  näiteks väärtusele  110
(vaikimisi on 65 ning maksimum on 200).
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Heleduse muutmise pluss on see, et juhul kui Sul on mitme valgusallikaga stseen, siis
saad  muuta  sellega  valgustuse  tonaalsust  ja  seejärel  redigeerida  mõnda  üksikut
valgusallikat lisaks, et saavutada soovitud olukord.
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Päikesevalgus ning Global Illumination

Üks  valgustuse  põhianalüüse  seisneb  päikesevalguse  analüüsis.  Päikesevalgustust
saab  kasutada  nii  välisstseeni  uurimiseks  kui  ka  sisestseeni  tarvis,  et  analüüsida,
kuidas  loomulik  valgus  ruumis  hajub.  Esmalt  vaatame  sisestseeni.  Ava  fail
Daylight1.dwg.  See  stseen  esitab  olukorra,  kus  päikesevalgus  siseneb  läbi  akende
ruumi. Valgus hetkel  ei peegeldu ruumis.  Päikesevalguse parameetreid saad muuta
läbi dialoogi Sun Properties. Leiad selle ribalt Render > Sun & Location.

Järgnevalt aktiveeri Global Illumination. Endiselt pane tähele, et pilt on üsna tume. 

Sun + GI = Off Sun + GI = On

Veider,  kas  pole?  Põhjenduse  võib  leida  fotograafiast.  Nimelt,  kui  lisad  päikese
nimetatud stseeni, siis tõstab see ruumi valgustatust ütleme ca 60 korda. Selleks, et
seda nn valguse hüpet vähendada, on tarkvarasse sisse ehitatud automaatne säte, mis
vähendab  valgustuse  taset,  ja  ühtlasi  ellimineerib  ülemäärase  valguse  –  päikese!
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Näiteks kui kasutad peegelkaamerat või mistahes muud kaamerat, mis võimaldab sul
käsitsi seadistust läbi viia, paiguta see mõnda suurde ruumi, kus päike paistab. Aga
tee seda öösel, ühes tavapäraste tehisvalgusallikatega. Nüüd järgmisena olles jätnud
meelde säriaja/ava, võta samaväärne pilt päeval, kui päike paistab sisse. Tulemuseks
on pilt, mis on kas ülemäära valge või lihtsalt väga hele. Sa pead teisisõnu vähendama
säriaega – no ütleme ca 4-5 astet madalamale kui enne, et saada hea pilt. Peale  GI
aktiveerimist mõeldakse Exterior Daylight sätte Auto all nüüd seda, et see on aktiivne
(säte On). Saame seda muuta, paneme selleks väärtuse Off.

Sun + GI = On, Exterior Daylight = On Sun + GI = On, Exterior Daylight = Off

Ehkki  valgustutase  on  märksa  realistlikum,  ei  ole  pildi  näol  tegemist  mingi  tipp-
saavutusega, näha on valguslaike ning tumedamaid veidraid alasid. Need ringjooned
tulenevad Global Illumination tööprotsessist – see loob ringjoone kujulisi valguslaike
ning sulandab need seejärel omavahel kokku. Meie joonisel aga pole neid ringjooni
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piisavalt,  seega  tekivadki  need  veidrad  laigud.  Tõstame  footonite  arvu,  seaded
parameetri väärtuse  Advanced Render Settings dialoogis kui  Photons/light = 50000.
Pane  tähele,  et  renderdusaeg  kasvab  ühes  footonite  arvu  suurendamisega,  ning
tegelikkuses  võib  vaja  minna  märksa  rohkem  kui  50000  footonit.  Pane  uueks
väärtuseks 100000 ning renderda pilt uuesti. Võrdle tulemusi.

Photons/light = 50000 (29s) Photons/light = 100000 (40s)

Märkus: See joonis sisaldab vaid ühte valgusallikat – päikest. Juhul kui joonisel on
rohkem kui 1 valgusallikas,  siis ei vajata ka ülemäära suurt  Photons/light väärtust.
Mõningatel juhtudel töötab isegi väärtus alla 10000, et kiirendada renderdusprotsessi.

Lisaks footonite arvu suurendamisele võid kasutada ka sätet Final Gather, et teha GI
poolt leitud tulemit sujuvamaks. Kuna  Final Gather on üsna ajakulukas protseduur,
on  renderduse  tegija  eesmärk  leida  nende  kahe,  GI ja  Final  Gather vahel  teatud
tasakaal.  Kasutades  Advanced  Render  Settings paletti,  vähendame  Photons/light
väärtust esmalt 25000 peale ning aktiveerime sätte Final Gather ning sisestame Rays
= 200. Renderda seejärel pilt.
Pane  tähele,  et  ühes  Final  Gather seadetega  on  renderdusaeg  suurem  aga  pildi
kvaliteet  on  ka  parem.  Kui  pilti  täpsemalt  vaadata,  siis  peegelduvad  valguskiirelt
kõikjalt  välja  arvatud  laekarniisilt.  Lisaks  võib  täheldada  ka  üsna  palju  valguse
hajumist  ning  akendelt  langevad  varjud  on  ähmased.  Selle  parandamiseks  pead
muutma  päikesevalgustuse  parameetreid  paletilt  Sun  Properties.   Sisesta  väärtus
Samples = 1.

Sun Properties palett avaneb riba paanilt Sun & Location, paani lõpus oleva nupu abil
või käsurealt _SUNPROPERTIES.

Raido Puust | AutoCAD renderdus  28/89



Final Gather = On
Samples = 8 (2min 33s)

Final Gather = On
Samples = 1 (2min 30s)

Märkus: Mõningatel  juhtudel ei ole vaja kasutada  Global Illumination ning  Final
Gather seadeid korraga. Näiteks esimese näites, kus me renderdasime pumpa avatud
keskkonnas.  Kui  Final  Gather pehmendab  üldist  renderdust,  andes  sellele  veidi
rohkem  elu,  siis  Global  Illumination mõju  on  tühine,  kuna  pump  on  avatud
keskkonnas ning valgus ei saa selles peegelduda erinevate pindade vahel.

Proovi  iseseisvalt: Lisa  mõned  sisevalgusallikad  ning  renderda  pilt  ühes  Final
Gather ning Global Illumination seadetega. Proovi erinevaid Photons/light väärtuseid
ning leia tasakaal pildi kvaliteedi ning renderdusaja vahel. Proovi Global Illumination
ning Final Gather seadeid ka kahes eelmises näites.
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Vannitoa valgustamine

Ava joonis  Bathroom1.dwg ning vali  vaateks  3D.  See mudel on loodud  AutoCAD
Architecture tarkvaras  vaikimisi  seadetega.  Algstseenis  on  12  punktvalgusallikat,
intensiivusega  1  ning  renderdatav  tulemus  on  üsna  mõistlik  ja  seda  ka  nobeda
renderdusajaga.  Samas  kui  täpsemini  uurima  hakata,  siis  prügikasti  ning  koonuse
kroomitud  toonid  muutuvad  üsna  järsult  mustaks,  kuna  materjali  peegeldus  pole
piisav. Lisaks on talad, uks ning vanni külgtahvlid värvide mõttes justkui ära uhutud.
Esiteks muudame ära valgusallikate  tüübi,  valime IES tüüpi valgusallikad.  Valides
dialoogi  Light List abil esmalt kõik valgusallikad,  mine seejärel  Properties paletile
ning vali Type = Web. Seejärel saad valgustitele anda valgustusfaili, mõningad näited
asuvad ka tarkvara installatsioonikataloogis: 

C:\Documents and  Settings\All  Users\Application  Data\Autodesk\<AutoCAD
versioon>\enu\WebFiles.

Vali fail linear_pendant.ies. Peale renderdust on näha, et enam ei jookse värvid laiali,
kuid tegu on üsna sünge pildiga.

Valgusallikad kui Point tüüpi Valgusallikad kui IES tüüpi

Tõstmaks  stseeni  heledust,  me  ei  hakka  antud  hetkel  muuta  valgusallikate
intensiivsust, vaid tõstame üldist, globaalset heledust Render > Lights paanil. Näiteks
proovime  esmalt  väärtust  85.  Ebarealistliku  metallpinna  korrigeerimiseks  peame
avama  materjalide  paleti  ning  redigeerima  materjali  Metal.Ornamental  Metals.
Chrome Satin. Materjalide paleti saad avada riba paanilt Render või kasutades käsku
MATERIALS (või lühendatult lihtsalt MAT).
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Material Browser aknas tee topelt-klikk materjali  Metal.Ornamental Metals. Chrome
Satin  peal, avatakse materjali redigeerimise aken. Vali esmalt materjali nime kõrval
olevast  hüpikmenüüst  Metal,  seejärel  veendu,  et  Type  =  Chrome ning  Finish  =
Polished.

Märkus: Kui  sa  materjali  nimetust  ära  ei  muuda,  luuakse  sellega  uus  materjal,
mistõttu pead selle rakendama ka koonusele ning prügikastile. Ülaltoodu näites anti
materjali  nimeks  Default  Metal.  Vali  koonus  ning  prügikast  stseenis,  seejärel  tee
vastloodud  materjali  peal  (Material  Browser)  parem  klõps  ning  vali  Assign  to
Selection. Renderda seejärel pilt.
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Brightness = 85 Brightness = 85
Muudetud materjal

Stseen  pole  aga  endiselt  realistlik,  kuna  akendest  ei  tule  hetkel  valgust.  Selleks
aktiveerimine  Sun Background & Illumination sätte,  aga enne kui renderdad,  pane
tähele, et stseen on muutunud pimedamaks. Kui aktiveerida säte Sun Background &
Illumination, aktiveeritakse ka säte Exterior Daylight = Auto. Jällegi võime selle välja
lülitada,  seades  selle  väärtusele  Off  dialoogis  Adjust  Rendered  Exposure.  Võrdle
viimaseid tulemusi.

Sun Background & Illumination Exterior Daylight = Off

Et tulemust veelgi parandada, lülitame nüüd sisse Global Illumination ning seejärel ka
Final  Gather seaded paletilt  Advanced Render  Settings.  Peale  Global Illumination
seade aktiveerimist erilist erinevust märgata justkui pole ning renderdusaegki on üsna
samaväärne.  Samas  kui  aktiveerida  Final  Gather,  siis  pikeneb  rendedusaeg  aga
vähenevad oluliselt ka varju alla jäävad alad (vt nt katuse all olevat vasakut nurka).

Global Illumination Final Gather
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Final Gather & Brightness = 65

Välisvalgustuse stseen päeval

Ava fail  HufHaus - Final.dwg ning vali vaade  3D. Käivitades renderduse, peaksid
saama analoogse tulemuse, mis alloleval pildil:

Ehitist  valgustab  enamjaolt  päike,  kuid  samas  on  lisatud  ka  veel  mõned
täitevalgusallikad.  Eksperimenteeri  valgusallikate  ning  materjalidega,  et  renderdust
parandada.
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Välisvalgustuse stseen öösel

Ava  fail  HufHausNight.dwg ning  vali  vaade  3D.  Lõpp-versioon  sisaldab  mitmeid
suure  intensiivsusega  punkt-valgusallikaid  hoone  sees  ning  ühte,  madala
intensiivsuseega distants-valgusallikat, et imiteerida kuuvalgust. Renderdamine peaks
andma alloleva pildi sarnase tulemuse.
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Tänavavalgustus

Üksiku tänavalgustuslambi kasutamine annab hea võimaluse testida  IES valgusteid.
Failis  streetlight.dwg on  kolm  tänavalgustuslampi,  kuid  vaid  keskmine  on  sisse
lüliatud,  et  me saaksime järgida valguse hajumist.  Esimese renderduse juures võid
kasutada  IES valgustit  CF18-40H2HGS.ies (Hadco kataloogist).  Seejärel  proovi
vahetada IES fail näiteks TF8-25H5VGL.ies vastu. Viimane omab kaugemale ulatuvat
valgustuse mõjuala ning on ka ühtlasem.

CF18-40H2HGS.ies TF8-25H5VGL.ies
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Moodul 3
Materjalid

AutoCAD ja  AutoCAD Architecture materjalid põhinevad samal renderdusmaterjalil.
Samas  AutoCAD Architecture  sisaldab materjali  definitsioonis veel lisaks ka pinna
ning  lõike  viirutuste  mustreid,  mida  kasutatakse  näiteks  joongraafilises  esituses.
AutoCAD Architecture materjale saab lisada AutoCAD Architecture objektidele nagu
seinad, uksed, aknad, põrandad ning massielemendid, kuid mitte AutoCAD objektidele
nagu näiteks solid objektid. Vaikimisi AutoCAD renderduse materjale, mis on lisatud
AutoCAD Architecture  objektidele, ei kuvata, kuna  AutoCAD Architecture materjali
deifnitsioon  kirjutab  selle  seade  üle.  Juhul  kui  soovid  aga  kasutada  AutoCAD
materjali, tuleb materjali definitsiooni seadetes valida Render Material = *NONE*.

Selles moodulis  vaadatakse lähemalt  materjale  nn ministseenidena.  Neis stseenides
kasutatakse valguse peegeldumist, mistõttu on ruum piiratud, et valgus korjaks üles ka
materjali omadusi ning mitte vaid musta tausta.
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Valge, läikiv värv

Selles näites püüame luua valget, läikivat materjali. Ava fail White Paint Gloss.dwg.
Seejärel ava ka Material Browser, loo uus materjal, mis põhineb materjali mallil Wall
Paint. Materjali parameetrite osas kontrolli, et Finish = Gloss.

Ära unusta uut materjali rakendamast ka objektidele. Renderdades näed, et sinu valge
on üsna hall.  Parema tulemuse saamiseks aktiveeri  ka  Final Gather. Renderda pilt
uuesti. Mõistagi võtab see renderdus rohkem aega, kuid samas näed, et nüüd on sinu
valge ka realistlikum.

Final Gather = Off (23s) Final Gather = On (2min 38s)

Seega  enne  kui  asud  materjali  parameetritega  jändama,  kontrolli,  kuidas  materjal
paistab Final Gather seades. Samas tuleb rõhutada, et vaevalt soovid sa oodata üle 2
minuti sellise lihtsa renderduse juures, et kontrollida materjali omadusi. Üldiselt võid
olla  üsna kindel,  et  selleks,  et  midagi  testida,  võid renderduse  seadeid  mõnevõrra
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vähendada  ilma,  et  kvaliteet  ise  kannataks.  Näiteks  võid  esmalt  proovida,  mis
tulemuse saad, kui vaikeväärtuseid vähendad poole võrra. Final Gather protsessi saad
olulisel  määral  kiirendada  läbi  kiirte  vähendamise.  Vaikimisi  on  see  väärtus  200
(seades  Medium).  Vähenda  esmalt  neid  100  peale  ning  kui  olulist  erinevust  pole
märgata, vähenda 50 peale. Vaata allolevaid pilte selle tegevuse kokkuvõttena.

Final Gather, Rays = 100 (1min 43s) Final Gather, Rays = 50 (1min 16s)

Final Gather kiirte arvu vähendamine tõi kaasa renderdusaja kokkuhoiu ilma suurema
erinevuseta renderduskvaliteedis. Ühe nipi võib veel siin välja käia. Kuna mental ray
on kiirte analüüsil põhinev algoritm, siis kulutab see palju arvutuslikku aega sellele, et
leida,  mismoodi  kiired  põrkuvad  pindadelt  ning  kas  need  seejärel  murduvad  või
peegelduvad pinnalt ning materjalide lõikes omavahel. Meie oma lihtsas stseenis ei
oota korduvaid kiirte peegeldusi, seega võime nende kiirte arvu vähendada. Seda sätet
saad muuta ikka Advanced Render Settings dialoogis. Uuteks väärtuseks on: 
Max reflections = 1 ja Max refractions = 1.
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Final Gather, Rays = 50, 
Reflection = 1 (1min 14s)

Kroomitud pind

Kroommaterjali proovimist alusta failist chrome.dwg. Seejärel loo uus materjal mallil
Metal ning vali parameetrid: Type = Chrome ning Finish = Polished. Renderda kahes
variandis, Final Gather – Rays = 100 ning Final Gather : Rays = 50.

Final Gather, Rays = 100 (2min 23s) Final Gather, Rays = 50 (1min 47s)
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Marmorpinnad

Järgmisena  vaatame  marmori  imiteerimist.  Kui  AutoCAD  Arhitecture (AutoCAD)
tuleb juba ühes erinevate marmorit esitavate materjalidega, mis põhinevad piltidel on
neil teatud puudused:

– Pilti korratakse üle pinna, mistõttu on pildi kordused objektil nähtavad.
– Sa pead looma uue pildi, kui soovid muuta värvitooni või mustrit ning suurust.
– Kui  kasutad  oma enda pilti,  peab ka järgmisel  mudeli  renderdusel  see pilt

olema  saadaval.  Näiteks  kui  saadad  oma  joonise  kellelegi  teisele
renderdamiseks, pead meeles pidama, et paned ka pildifaili kaasa.

Lisaks  piltidel  põhinevatele  materjalidele  on  AutoCAD põhises  tarkvaras  võimalik
luua ka protseduurilisi materjale.  Protseduurilised materjalid ei põhine piltidel vaid
matermaatilistel algoritmidel, mille abil luuakse teatud mustreid. Üheks selliseks on
Marble.  Selle  kasutamiseks  pead  uue  materjali  loomisel  selle  valima  vastavast
hüpikaknast. Kasuta materjali malli  Stone. Vali säte Marble ning Finish = Polished.
Seejärel kliki nupul Edit, et redigeerida materjali omadusi.

Seadete osas saad valida värvitoonid kivimile (stone) ning nn veenidele (vein). Lisaks
saad valida ka nende suuruse.
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Peegelpinna loomine

Peeglit on üsna lihtne luua. Ava joonis  mirror.dwg. Loo uus materjal,  mis põhineb
materjali  mallil Mirror.  Rakenda  seda  materjali  seejärel  seinal  oleva  raami  sees
olevale objektile.
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Mona Lisa

Kui  soovid  seinale  maali  saada,  ava  joonis  mona  lisa.dwg ning  loo  uus  materjal
pildifailist  Mona Lisa 743x1155.jpg kui materjali  mustri kanal (diffuse). Selleks, et
vältida pildi kordamist, peab maali lõuendi külgede suhe olema sama, mis kasutataval
pildil. Seega peaksid eelnevalt looma, kas lõuendi, mis on kasutatava pildi külgede
suhtega samaväärne või lõika pilt mõõtu, mis vastaks lõuendi külgede suhtele.
AutoCAD-s on üheks võimaluseks mõõta objekti üks külgest, kus materjali kasutada
soovitakse ning sisestada see (olles eelnevalt külgede suhte ka lukku pannud)  Scale
sektsioonis, kas laiuse või kõrgusena.
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Kivisein

Selles  näites  võrdleme  omavahel  kiviseina  mustreid,  kus  üks  on  loodud
protseduurilisel ning teine pildil põhineval meetodil. Ava fail Brickwork.dwg. Esmalt
loome materjali  kanalisse  Bump (värvideta).  Selleks  vali  Bump sektsioonis  Image
asemel  Tiles (paremal  olevast  allapoole  suunatud  noolest).  Võrdle  vasakut  ning
paremat  kiviseina  (vasakul  on  protseduuriline  ning  paremal  on  pildi  põhinev,
standardne AutoCAD Architecture materjal).
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Vasakul olevale kiviseinale on läbi Bump kanali antud 3D efekt. Samas parempoolsel
seinal  seda  ei  ole  ning  see  näe  välja  justkui  seinatapeet.  Järgnevatl  võime  muuta
põhimaterjali värvitoone (nii kivi kui mördi osas). Kivide osas kasutame värvitooni
defineerimisel juhuslikkust (Fractal sätet).
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Võrkaed

Materjali  erienvaid  kanaleid  saab  kasutada  ka  selleks,  et  määrata  nendega
nähtavust/läbipaistvust. Ava joonis chain fence.dwg. Jooniselt leiad 3dfaces objektid.
Meie  loome  materjali,  mis  kasutab  väljalõikena  (cutouts)  Sitework.Site
Improvements.Fences & GatesChain-link.cutout.jpg  pildifaili. Seda materjali kanalit
kasutatakse siis, kui soovitakse teatud alasid teha läbipaistvaks (traatide vahel olevad
ruudud)  ning  teatud  alasid  jällegi  mitte  (traat).  Kindlasti  tuleb  määrata  võrkaja
tahvlitele ka materjali koordinaadid (Planar).
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Vesi

Basseinis  oleva  vee  renderdamist  vaatame  failis  Water.dwg.  Tegelikult  on  vee
illussiooni  loomiseks  väga  erinevad  võimalused.  Üks  lihtsam  on  kasutada  uue
materjali tüübina Water sätet (vaata allolevat pilti) ning seejärel valida hüpikmenüüst
Type meelepärane  esitus  (millist  vedelikuga  täidetud  objekti  soovid  kirjeldada).
Lisaks eeltoodule on võimalik vedeliku (ühes värvitoonide valikuga) esitust luua ka
Generic  materjali tüübina. Sellisel juhul kasuta  Bump  kanalis  Water protseduurilist
definitsiooni.
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Klaasist laud ning toolid

Fail  Glass  Table  and  Chairs.dwg sisaldab  lihtsaid,  läikega  objekte.  Uuri  lisatud
materjale iseseisvalt.
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AutoCAD failist materjalide lugemine

Selles näites impordid sa AutoCAD joonisest materjalid, lood uue materjali 
andmebaasi ning kategooriad, redigeerid materjale ning haldad materjale läbi 
Materials paleti. Lisaks redigeerid ka materjalide kuva Material Editor aknas.

1) Ava fail C_Shock-Absorber.dwg.

• Quick Access > Workspace > 3D Modeling.

• Kui Material Browser pole avatud, vali Render > Materials > Material 
Browser.

• Material Browser aknas, kui Material Libraries and Categories pole 
nähtaval, kliki Display Libraries and Library Categories (1).

2) Olemasoleva raamatukogu avamiseks:

• Material Browser > Manage (all vasakul) ning vali Open Existing Library.

• Dialoogis Add Library, navigeeri koolitusfailide kataloogi ning ava car 
Interior.adsklib.

• Vajuta ENTER, et kinnitada raamatukogu nimetus.
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3) Kasutaja raamatukogu loomiseks:

• Material Browser > Manage ning vali Create New Library.

• Dialoogis Create Library, sisesta faili nimeks Car Exterior.

• Kliki Save.

• Vajuta ENTER, et kinnitada raamatukogu nimetus.

4) Raamatukokku uute kategooriate lisamiseks:

• Material Browser, parem klikk Car Exterior peal ning vali Create 
Category.

• Sisesta kategooria nimeks Suspension.

• Lisa veel kaks kategooriat: Body ning Trim.

5) Materjali lisamiseks raamatukokku või selle kategooriasse läbi tirimise:

• Material Browser, laienda sektsiooni Car Exterior, et näha kategooriaid, 
kui need veel pole avatud.

• Sektsioonis Materials in this document  (1), tiri Coil Cap  ning Coil Shaft 
ning lase need lahti Suspension kategooria peal (2).
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6) Materjali lisamiseks raamatukokku või kategooriasse menüü kaudu, tee parem 
klikk Coil Base materjalil ning kliki Add To > Car Exterior > Suspension.

7) Materjalide lisamiseks Materials paletile:

• Material Browser, tee topelt-klikk Car Interior peal, et näha selle 
kategooriaid.

• Car Interior tahvlil (1), parem klikk Chrome Polished peal ning vali Add 
To > Active Tool Palette.

• Pane tähele, et tööriistapalett avaneb selle tulemusel, kui see on suletud.

• Pane tähele, et saad juba avatud tööriistapaletile tirida materjale.
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8) Materjali redigeerimiseks:
• Paanil Materials in This Document, tee topelt klikk Coil Cap peal.
• Materials Editor vali Color kastike.
• Dialoogis Select Color tiri Luminance väärtus 90 peale.
• Kliki OK.
• Sulge Materials Editor.

9) Salvestamaks muudatusi redigeeritud materjali juures:
• Materials  Browser,  tiri  Coil  Cap materjal  Materials  in  This  Document

pealt Car Exterior alla.
• Hoiatuse Duplicate Apperance Name peale, kliki Replace.

10) Teksti ning materjali kastikeste esituse muutmine:
• Kliki Swatch and Text (1) peal ning vali Text View.
• Kliki Swatch and Text ning vali List View.
• Tiri Swatch Size nuppu paremele.
• Pane tähele,  et  Materials  in  This  Document tahvlil  ning  Library pildid

muutuvad suuremaks.
• Kliki Swatch and Text ning vali Grid View.
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11) Raamatukogudes otsimiseks:
• Materials Browser raamatukogude nimekirjas, kliki Autodesk Library.
• Kastis Material Browser > Search, siseswta Oak.
• Pane tähele,et kuvatakse vaid need materjalid, mis sisaldavad nimes  Oak

sõna.
• Tühista otsing.

12) Sulge kõik failid. Ära salvesta muudatusi.
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Taustapildi lisamine stseeni

Selles näites vaatame lähemalt, kuidas oma enda tausta lisada stseeni. Näite eeldab, et 
sul eksisteerib stseenis üks kaamera. Standardsed ristprojektsioon- (nt Top, Bottom, 
Right jne) või isomeetrilised (nt South-East, North-West jne) vaated selleks ei sobi. 
Esmal ava fail, kuhu soovid taustapilti lisada. Veendu, et selles eksisteerib ka 
kaamera. Igale kaamerale saad sa salvestada oma enda taustapildi, mis võimaldab 
stseeni realistlikumalt esitada läbi erinevate kaamerate.

1) Ava fail Daylight1.dwg.

2) Selles failis eksisteerib üks kaamera nimetusega Camera1.

3) Juhul kui fail ei avane sellest kaameravaatest, vali vastav vaade riba pealt: 
View > tahvel Views > vaadete hüpikmenüü, Camera1.

4) Visuaalseks stiiliks vali Realistic.

5) Hetkel taustapilt puudub. Meie soov on aga lisada taustapilt, mis paistab 
akendest.

6) Ava riba pealt View > tahvel Views > Named Views

7) Avanev dialoog View Manager sisaldab vasakul pool olevas sektsioonis 
stseeni erinevaid vaateid. Alati eksisteerib grupp Preset Views, kust leiab 
standardsed ristprojektsioon- ning isomeetrilised vaated. Meid huvitab aga 
sektsioon Model Views. See esitab kõik stseenis olevad kaamerad. Hetkel on 
meie stseenis valida vaid ühe kaamera Camera1 vahel. Valime selle.
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8) Parempoolses tulbas on antud vaate parameetrid. Muuhulgas saame siin 
salvestada ka visuaalset stiili, mille me küll näite alguses ära muutsime (vt 
sektsiooni General > Visual Style). Siin peame seda uuesti tegema, sest see ei 
ole hetkel salvestatud kaamera vaatega. Hetkel on meie eesmärk lisada 
taustapilt ja seda saab teha sektsioonis General > Background override.

9) Kliki real Background override, avaneb hüpikmenüü, vali Image.

10) Nüüd kuvatakse dialoog Background.
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11) Avanevas dialoogis Select File vali pilt, mida soovid lisada taustaks. Antud 
juhul on selleks üks pilvkatte fail, mis pärineb Autodesk Materials kataloogist 
(installeeritud AutoCAD tarkvaraga).

12) Kui pilt on valitud tuleb selle esituse seadeid muuta. Sellesk kliki nupul Adjust
Image.
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13) Kuvatakse dialoog Adjust Background Image. Selles dialoogis vali sektsioonis
Image position > Stretch, mis venitab pildi üle terve vaate ulatuse (antud juhul
kaamera vaateväli).

14) Seejärel võid sulgeda viimase ning eelviimase dialoogi. Vajuta kaks korda OK
nuppu. Endiselt on sul aga avatud View Manager dialoog. Selles dialoogis 
kliki esmalt nupul Apply. Siis Set Current. Nüüd võid dialoogist väljuda, 
klikkides nupul OK. Sinu vaateaken (eeldades, et sul Realistic visuaalne stiil) 
peab akendest esitama nüüd taustapilti.
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15) Sulge kõik failid. Ära salvesta muudatusi.
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Puu, põõsa, inimese või auto jmt materjali loomine 
ning objektile lisamine

Selles näites käsitlen lähemalt protsessi, mis võimaldab stseeni lisada puid, põõsaid,
inimesi, autosid jmt, mis põhinevad 2D pildifailil.

1) Leia (või leia veebist) esmalt endale sobiv pildifail (nt JPG, PNG jne).

2) Salvesta  pilt  oma  arvutisse.  Pilt  mida  kasutad,  võib  algselt  omada  kas
ühevärvilist tausta või hoopis omada ka reaalset tausta (kui oled pildistanud
mõnda puud ise). Selleks, et taust AutoCAD'is välja filtreerida, peame looma
esmalt olemasolevast pildist koopia (salvestame selle teise JPG, PNG failina).
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3) Kopeeritud pildi juures peame kogu pildi,  mis ei esita puud/põõsast/inimest
jne ära värvima mustaks.

Algne pilt (pilt.jpg) Pildi koopia, kus kogu taust on 
värvitud mustaks (pilt_cut.jpg)

Märkus: Kui tegemist  on hõredama puuga nagu siin  toodud pildil,  siis  on
soovitav võimalikult  täpselt  ennekõike  puu võra ümbert  tühimikke värvida.
Sellest sõltub puu esituse kvaliteet AutoCAD materjalina.

4) Loo AutoCAD tarkvaras uus  Generic tüüpi materjal. Pane sellele nimeks nt
„Puu001“. Vastavad pildid lisa järgmistesse materjali kastidesse:

• pilt.jpg > Generic : Image.
• pilt_cut.jpg > Cutouts : Image.

Märkus: Veendu,  et  linnuke  oleks  ka  Cutout  sektsiooni  ees.  Seejärel  vali
vastav  pilt.  Võid  ajutiselt  selle  linnukese  ka  sealt  ära  võtta,  et  vaadata,
mismoodi  näeb  materjal  välja  selle  sätteta.  Aga  ära  unustada  seda  tagasi
panemata, sest vastasel juhul puu nn väljalõikamine ei toimi.
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Märkus: Kuna tegemist on materjaliga,  mis ei tohi pinnal hakata korduma,
peame  pildikanali  (Generic ja  Cutouts)  seadetes  selle  ära  keelama.  Lisaks
peaksime seal ära märkima ka materjali eeldatava suuruse. Antud juhul lisame
me selle objektile mõõtmetega 12x15 m.

5) Ava pildi seaded Generic kanalis (klikk vastava pildi peal).
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Esmalt pane linnuke kasti Link texture 
transforms. Kui nii teha, siis rakendatakse
automaatselt samad parameetrid ka 
Cutout kanalisse ja me ei pea tööd topelt 
tegema.

Lisa eeldatavad mõõtmed Scale 
sektsioonis.

Ära luba kordusi. Sektsioonis Repeat vali 
mõlema rea osas None.

6) Või Materials Editor akna sulgeda. Materjal on sellega loodud. Uus materjal
kuvatakse ka Materials Browser aknas.

7) Järgmisena  tuleb  sul  luua  AutoCAD  tarkvaras  graafilised  objektid,  millele
vastav  „puu“ materjal  lisada.  Kõige  klassikalisem on puu/auto/inimese  jmt
korral teha kaks ristuvad tasapinda.  Järgneval pildil  on need tehtud  surface
objektidena.

Märkus: Kuna  me  lisame  puud/inimesed/autod  stseeni,  kus  on  tegemist
reaalsete  mõõtmetega,  tuleks  ka  need  vastavad  tasapinnad  luua  reaalsete
mõõtmetega. Mõistagi puu korral peame me puu suurust selle liigi ja kuju järgi
hindama. Auto/inimese puhul on lihtsam. Kõikide nimetatud objektide korral
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kehtib  aga  reegel,  et  AutoCADis  loodud objekt  peab omama sama külgede
suhet, mis meie poolt kasutatav pilt.
Märkus: Selles  stseenis  kasutan  meetersüsteemi  ühikuid.  Seega  on
alljärgnevad pinnad tehtud mõõduga 12 m (lai) x 15 m (kõrge). Suhe 15/12 on
sama, mis Puu001 materjali pildi külgede suhe. See on tuletatud pildi pikslite
mõõtudest.

8) Lisa Puu001 materjal mõlemale pinnale (surface).
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Märkus:  Juhul, kui sa puu pilti ei näe (või näed ainult ühel tasapinnal), siis
veendu,  et  mõlemal  tasapinnal  oleks  materjali  koordinaadid  kui  Planar (vt
eelmist pilti).

9) Ja ongi olemas. Võid nüüd selle teha AutoCAD plokiks. Seejärel tirida see juba
töövahendiks omaette tööriistapaletile, et seda oleks mugav tarvitada mistahes
joonises/projektis.  Samassse  joonisesse  võid  luua  kõik  oma
puud/põõsad/inimesed  jne  või  siis  lüüa  nende  iseloomu  järgi  erinevatesse
failidesse. Töövahendi kasutamisel mõnes teises joonises ära unusta ühikuid!
Olemasolevat  pind  +  materjal  on  alati  võimalik  mugavalt  suurendada/
vähendada läbi scale käsu. Selleks ei pea tegema uut materjali.
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                Algse suurusega puu Puu, mis on algsest 2 korda    
väiksem (scale käsk)
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Materjali lisamine vaid objekti kindlale tahule/osale

Keerukama  disaini  juures  tekib  vajadus  lisada  materjal  ka  objekti  üksikule  osale.
Kujutame ette näiteks ühte risttahukat. Kui me lisame materjali sellele risttahukale,
siis omandab kogu objekti samalaadse välimuse.

Materjali lisatuna risttahukale

Samas  võib  ette  tulla  olukordi,  kus  soovitakse  materjali  lisada  just  kindlale  osale
(üksikule  tahule  või  elemendile).  Selleks  peaksime  materjali  lisamise  arvestama
järgmiste asjaoludega:

1) Objekt, mida kasutame, peab omama alamstruktuuri – teisisõnu tahku, kus me
soovime  eraldiseisvat  materjali  näha.  Näiteks  solid  tüüpi  risttahukas  omab
üldjuhul 6 tahku. Iga tahk võiks omada omaette materjali. Samas mesh tüüpi
risttahukat  on  väga  lihtne  luua  alamstruktuuriga,  kus  üks  tahk  koosneb
mitmest  alamtahust.  Seega  saame  igale  alamtahule  lisada  soovi  korral  ka
omaette materjali.

Solid objekti ühel tahul on eraldiseisev 
materjal

Mesh objekti alamtahule on lisatud 
omaette materjal.
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2) Tahule (alamobjektile) materjali lisamine on väga lihtne. Esmalt vali filtrina
alamobjekti tüüp, millele soovid omaette materjali lisada.

Paanil Home > tahvel Subobject > vali sobiv alamobjekti filter, näiteks Face.

3) Seejärel  vali  soovitud  objektil  see  alamobjekt,  mis  peab  omama  kindlat
materjali. Näiteks mesh tüüpi objektil mõni eriline alamtahk.

4) Kui alamtahk on valitud, rakenda sellele soovitud materjal  Material Browser
aknast.
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5) Ja nii lihtne see ongi!

Märkus: Pea meeles, et olles alamobjektile rakendanud eraldiseisva materjali, 
siis uue materjali lisamine tervele objektile asendab materjali ka alamobjektil.
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Moodul 4
Animatsioon

AutoCAD tarkvaras  on  sul  võimalik  animeerida  liikumist,  mis  toimub  mingist
kaamerast vaadatuna. Selles moodulis õpidki sa tundma kaamera lisamise võimalusi
ning tutvud AutoCAD tarkvaras olevate animeerimistöövahenditega.
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Kaamera loomine stseenis

AutoCAD tarkvaras  saad  luua  oma  enda  vaatenurga  läbi  kaamera  töövahendi.
Kaamera,  mille  lisad,  eksisteerivad  fotograafiast  (või  filmindusest)  tuttavad
parameetrid,  mis  mõistagi  eeldab,  et  sinu  stseen  on  üles  ehitatud  realistlikes
mõõtmetes.

1) Ava fail HufHaus.dwg
2) Selles stseenis on juba üks kaamera olemas. Olemasolevaid kaameravaateid

saad näiteks  valida paanil  View > tahvel  Views >  vaadete  nimekirjas,  vali
meelepärane kaamera:

Avatud  stseenis  on  olemasoleva  kaamera  nimetus  3D.  Kaameravaated  
kuvatakse selles nimekirjas spetsiaalse ikoonina (erinevalt standardvaadetest). 
Olemasoleva kaameravaate saad aktiveerida analoogselt teiste vaadetega.

3) Uue kaamera loomiseks on soovitav esmalt vaatenurk sobitada nii, et loodavat
kaamerat  oleks  mugav paigutada.  Näiteks,  kui  esmalt  on oluline  paigutada
kaamera õigesse ilmakaarde,  siis  võiks omada esmalt  pealtvaadet.  Mõistagi
saab kaamera paigutust hiljem muuta. Antud näites valimegi esmalt pealtvaate.
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4) Kaamera lisamiseks on sul vaja käivitada käsk camera. Selle töövahendi leiad
ka paanilt Render > tahvel Camera > Create Camera.

Märkus: Vaikimisi ei sisalda  Render tahvel paani  Camera. See tuleb sinna  
lisada  analoogselt,  nagu  ka  riba  täiendamine  teiste  (nt  2D  töövahendite  
tahvlitega, meenuta 2D kursust).

5) Olles  käivitanud  kaamera  lisamise  töövahendi,  võimaldatakse  sul  esmalt
valida kaamera enda asukoht (vt pilti). Valime näiteks ülemise parema nurga.
Selleks teeme ühe hiirega vasaku kliki.
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6) Peale  esimest  klikki  oleme  fikseerinud  kaamera  asukoha,  misjärel
võimaldatakse meil määrata ja välja tõmmata vaate suund ning ulatus. Kliki
näiteks enam-vähem hoone keskel (soovitav on kaamera paigutamisel OSNAP
välja lülitada, sest see võib kinni haarata mõnest meile ebasobivast punktist).
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7) Pane tähele, et peale sihtpunkti valimist (samm 6), jääb kaamera lisamisekäsk
endiselt  aktiivseks.  Sul  on  võimalik  aktiveerida  mõni  alamkäsk  ning
korrigeerida teatud parameetreid. Samas saad neid hiljem muuta ka Properties
paletil. Seega välju kaamera lisamise käsust vajutades ENTER.

8) Nüüd kuvatakse lisatud kaamera ka joonisel. Kui ei kuvata, veendu, et nupp
Show Camera oleks sisse lülitatud paanil Render > Camera > Show Camera.

9) Sulle peaks kuvatama kõik kaamerad stseenis (kui neid on rohkem kui üks).
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10) Kliki kaameral.  Seejärel  kuvatakse ka kaamera vaatesuund (mida tegelikult
näitab  kaamera  objektiivi  asend)  ning  vaateulatus  (nn  koonus,  punased
jooned).

11) Lisaks  avatakse  lisaaken  Camera  Preview,  mis  kuvab  kaamerast  eelvaate
vastava  visuaalse  stiiliga,  mille  samas  aknas  saad  ära  muuta.  See  dialoog
kuvatakse  alati,  kui  stseenis  mingi  kaamera  valida.  Korraga  saad  niiviisii
kuvada ühe kaamera eelvaate. Pane ka tähele, et avatud lisaaknas saad selle
kuvamise ka ära keelata, kui võtad ära linnukese:  Display this window when
editing a camera.

Märkus: Olles kaamera eelvaate ära keelanud, saad selle taastada, kui teed  
kaamera peal parem kliki ning valid kiirvalikumenüüst View Camera Preview.
Siis saad ka uuesti otsustada, kas edaspidi soovid taas seda eelvaadet alati  
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kuvada, kui kaamera stseenis valitakse.

12) Olles kaamerale valinud esmase asukoha ning vaatesuuna (ja ulatuse),  saad
asuda kaamera paigutust täpsemalt seadistama. Seetõttu on ka hea lahti hoida
eelvaate  akent  (vt  samm  11).  Põhiparameetrid  on  muuhulgas  muudetavad
Properties paletil.

Märkus: Camera X, Y, Z määravad kaamera enda koordinaadid ning  Target
X, Y, Z määravad sihtpunkti koordinaadid. Lens length (mm)ning Field of View
on  fotograafiast  tuntud  parameetrid,  mistõttu  on  alati  soovitav  kaameraga
stseene hoida realistlikes mõõtmetes (nt meeter või millimeeter).  Roll angle
võimaldab  kaamerat  kallutada.  Sektsioonis  Clipping leiad  parameetrid,  mis
kaamerast  vaadatuna  peidavad  ära  teatud  kaugusel  olevad  objektid  (Back
plane)  või  siis  vastupidi,  hakkavad näitama objekte alates  teatud kaugusest
(Front plane). Lisainfot parameetrite kohta leiad Help failist.

Märkus: Kaamera paigutust saad redigeerida ka Gizmo objekti kaudu.
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13) Peale kaamera lisamist, saad kaamerast vaate vaateaknasse valida taas näiteks
paanil  View  >  tahvel  Views.  Vaikimisi  luuakse  uus  kaamera  nimetusega
Camera1  või  Camera2  jne,  sõltuvalt  sellest,  mitu  analoogse  nimetusega
kaamerat  juba  stseenis  on.  Alati  on soovitav kaamerad ümber nimetada,  et
neid oleks hõlpsam valida.

Märkus: Pane tähele,  et  sõltuvalt  sellest,  kuhu sa oma kaamera tegid, võib
juhtuda,  et  sinu  pilt  ei  näe  välja  täpselt  samasugune.  Näiteks  on  kaamera
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paigutatud maa alla. Sellisel juhul muuda  Camera Z parameetrit ja tõsta see
näiteks väärtusele 10000.

Märkus: Kaamerad  luuakse  automaatselt  perspektiivprojektsiooniga.  Soovi
korral saad seda muuta, kui näiteks teed parema kliki  View Cube peal ning
teed sobiva muudatuse (Parallel või Perspective).

14) Sinu  esimene  kaamera  on  sellega  loodud.  Sulge  kõik  failid,  ära  salvesta
muudatusi.
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Liikumise (kaamera) animeerimine stseenis ning 
video loomine

AutoCAD tarkvaras saad luua kaamera liikumisel põhinevaid animatsioone. Kui soov
on  animeerida  ka  teiste  objektide  liikumisi,  siis  peaksid  vaatame  animatsiooni-
tarkvarade poole (nt  Autodesk 3ds Max Design). Selles näites vaatame esmalt kõige
lihtsama  animatsiooni  loomist,  mis  põhineb  meie  poolt  loodaval  2D  joonel  ehk
kaamera  liikumise  trajektooril.  Seejärel  tutvume  tarkvaras  olevate  nn  filmikunstist
tuttavate  kaameraga  pealesõidu  (suurendamine)  ning  mahasõidu  (eemaldumine)
võtete loomisega.

1) Ava fail HufHaus.dwg.
2) Kuna kaamera luuakse tarkvara poolt automaatselt, kui valid trajektoori, siis ei

pea sa esmalt kaamerat looma, vaid võid kohe asuda trajektoori loomise juurde
(alloleval pildil on olemas kaamera, mis on loodud eelmises näites).

3) Loo kaamera liikumise trajektoor. Trajektoor ei pea olema kinnine, kõik sõltub
sellest,  kas  soovid  luua  animatsiooni  mingit  kindlat  rada  pidi  või  teha
ringvaade ümber terve objekti(de). Antud näites loome me trajektoorina lihtsa
ringjoone. Aktiveeri selleks käsk circle ning loo ringjoon näiteks analoogselt
järgnevale pildile.
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4) Järgnevalt  kontrollime  mõnes  külgvaates  (Front,  Left jne),  et  see  ringjoon
oleks igas punktis maapinnast kõrgemal (vastasel juhul liigub kaamera meil
vahepeal maa sisse, mis antud juhul pole kindlasti meie eesmärk).

5) Kui rajajoon on loodud, vali animatsiooni loomise töövahend paanil Render >
tahvel Animations > Animation Motion Path.

Märkus: Kui tahvlit  Animations pole vaikimisi  Render paanil kuvatud, käitu
analoogselt  teiste paanide redigeerimisega,  et lisada sinna uusi tahvleid (tee

Raido Puust | AutoCAD renderdus  81/89



parem klikk ja vali sobiv lisatahvel).

6) Järgnevalt kuvatakse sulle dialoog Motion Path Animation.

7) Sa pead esmalt määrama, millisele rajajoonele soovid lisada kaamerat. Selleks
tee järgmised seadistused:

• Kontrolli,  et  oleks  sektsioonis  Camera valitud  Path ning kliki  selle
kõrval  oleval  nupul.  Nüüd  saad  valida  mõne  2D/3D  joone.  Kliki
ringjoonel.  Seejärel  võimaldatakse  sul  sellele  rajajoonele  anda
nimetust.  Kasuta  mõnd  iseloomulikku  nimetust,  et  hiljem,  kui  oled
juba loomas mitmeid erinevaid rajajooni, teaksid, mis on mis.

• Seejärel sektsioonis Target vali kaamera sihtpunkti liikumine. Ka siin
oleks võimalik valida rajajoon, kuid meie antud juhul suuname kogu
animatsiooni vältel kaamera hoone keskele. Selleks kliki sättel  Point
ning kliki taas nupul  Selects...  vali punkt hoone keskel. Ka siin saad
anda valitud punktile (või trajektoorile) iseloomuliku nimetuse.
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8) Nüüd  saad  juba  klikkida  nupul  Preview,  et  näha,  kas  animatsioon  sulle
meeldib.  Vajadusel saad korrigeerida nii sihtpunkt kui ka rajajoont (valides
uue, redigeeritud rajajoone). Kuvatakse dialoog Animation Preview.

9) Animatsioon on hetkel väga kiire,  sest me ei ole paika pannud, kui kiiresti
peaks  kaamera  valitud  ringjoone  läbima  (vaikimisi  on  see  1s).  Sulge
Animation Preview dialoog.

10) Kuvatakse  taas  dialoog  Motion Path  Animations.  Paremal  pool  sektsioonis
sisesta: 
• Frame rate (FPS) = 15
• Duration (seconds) = 10
• Visual style: Realistic
• Format: AVI
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11) Võid taas klikkida nupul Preview, et vaadata, kas nüüd on kaamera liikumise
kiirus sobivam. Seejärel sulge aken. Ning  Motion Path Animation dialoogis
kliki  OK,  misjärel  saad  animatsiooni  salvestada  juba  valitud  (AVI)
videovormingusse (kuvatakse dialoog Save As).

Märkus: Animatsiooni loomine sõltub valitud visuaalsest stiilist. Alguses on
soovitav alati  valida mõni klassikaline visuaalne stiil  ning mitte renderduse
säte (Draft, Medium jne). Vastasel juhul ootad sa animatsiooni loomist üsna
pikalt  (vt  lähemalt  renderduse  peatükki).  Loodud  animatsiooni  saad  juba
jagada  kõigi  teistega  (tellija,  partner  jne).  See  on  vaadatav  üldjuhul  igas
arvutis, vaikimisi meediapleieriga.
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12) Sulge kõik failid. Ära salvesta muudatusi.

Raido Puust | AutoCAD renderdus  85/89



Filmikunstist tuttavate kaameravõtete loomine

AutoCAD  tarkvaras  saad lisaks oma enda rajajoone põhise animatsiooni  loomisele
luua ka klassikalisi, filmikunstist tuttavaid kaameravõtteid.

1) Ava fail HufHaus.dwg.
2) Vali  esmalt  endale  sobiv  vaade,  mille  põhjal  loome  filmikunsti  klassikat.

Näiteks vali olemasoleva kaamera vaade 3D.

3) Vali nüüd paanil View > tahvel Views > Named Views.

4) Kuvatakse dialoog View Manager. Kliki nupul New.
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5) Avanevas  dialoogis  New  View  /  Shot  Properties tee  järgmised  esmased
seaded:
• View Name = Kinokunst1
• View Type = Cinematic
• Paan Shot Properties

◦ Movement Type = Zoom In (proovi kindlasti ka teisi)
• Kliki nupul  Preview. Dialoogid suletakse hetkeks ning näidatakse valitud

(antud  juhul  zoom  in tüüpi)  klasskalist  kaameravõtet.  Sul  on  võimalus
muuta  terve  rida  parameetreid  (nt  suurenduse  kestvus  või  kaugus,
kustmaalt suurendatakse). Kui oled eelvaatega rahul, kliki OK nuppu.
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6) Dialoogis View Manager on nüüd uus kaameravaade nimetusega Kinokunst1.

7) Kui  sa  sulged selle  dialoogi,  siis  on  vaadete  nimekirjas  ka  näha  see  sama
kaamera. Samas ei looda stseeni reaalset kaamerat (ikooni) ega ka trajektoori.
Kui  soovid  loodud  animatisooni  vaadata,  siis  kasutad  töövahendit  Show
Motion. Tegemist on ennekõike presentatsiooni loomise töövahendiga.
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