T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

MEGEP
(MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ
PROJESİ)

RADYO TELEVİZYON ALANI

NESNE BİÇİMLENDİRMESİ

ANKARA-2008

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;


Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 02.06.2006 tarih ve 269 sayılı
Kararı ile onaylanan, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında
kademeli olarak yaygınlaştırılan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve öğretim
programlarında amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik
geliştirilmiş öğrenme materyalleridir (Ders Notlarıdır).



Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandırmak ve bireysel öğrenmeye
rehberlik etmek amacıyla öğrenme materyali olarak hazırlanmış,
denenmek ve geliştirilmek üzere mesleki ve teknik eğitim okul ve
kurumlarında uygulanmaya başlanmıştır.



Modüller teknolojik gelişmelere paralel olarak amaçlanan yeterliği
kazandırmak koşulu ile eğitim öğretim sırasında geliştirilebilir ve
yapılması önerilen değişiklikler Bakanlık’ta ilgili birime bildirilir.



Örgün ve yaygın eğitim kurumları, işletmeler ve kendi kendine mesleki
yeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden
ulaşabilirler.



Basılmış modüller, eğitim kurumlarında öğrencilere ücretsiz olarak
dağıtılır.



Modüller hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz ve ücret karşılığında
satılamaz.

İÇİNDEKİLER
AÇIKLAMALAR ................................................................................................................... iii
GİRİŞ ....................................................................................................................................... 1
ÖĞRENME FAALİYETİ-1 ..................................................................................................... 3
1. NESNE DEĞİŞTİRİCİLERİ ............................................................................................... 3
1.1.1. Eğmek (bend) ........................................................................................................ 6
1.1.2. Burkmak (Twist).................................................................................................... 7
1.1.3. Koniklik (Taper) .................................................................................................... 9
1.1.4. Aynalamak (Mirror)............................................................................................. 10
1.1.5. Seçim Modifier’ları ............................................................................................. 11
1.1.6. Edit Modifier’ları ................................................................................................. 14
1.1.7. Editable Dönüştürücüler ...................................................................................... 16
1.2. Model İşleme .............................................................................................................. 18
1.2.1. Vertex Modelleme ............................................................................................... 18
1.2.2.Face ile Modelleme............................................................................................... 22
1.2.3. Edge Modelleme .................................................................................................. 25
1.2.4. Path modelleme ................................................................................................... 28
1.3. Animasyon Modifierları .............................................................................................. 31
1.3.1. Morper ................................................................................................................. 32
1.3.2. Flex ...................................................................................................................... 33
1.3.3. Melt...................................................................................................................... 35
UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 37
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 38
ÖĞRENME FAALİYETİ– .................................................................................................... 39
2. ÇİZGİ TERMİNOLOJİSİ .................................................................................................. 39
2.1. Çizgi Parametreleri ..................................................................................................... 39
2.1.1. Bağlantı noktaları ................................................................................................ 40
2.1.2.Teğet ..................................................................................................................... 41
2.1.3. Dilim .................................................................................................................... 41
2.1.4.Eğriler ................................................................................................................... 42
2.2. Çizgi Nesnesi Dönüşümleri ........................................................................................ 44
2.3. NURBS Modelleme .................................................................................................... 47
2.4. Üç Boyutlu Yazı ......................................................................................................... 49
2.4.1. Yazı Parametreleri ............................................................................................... 49
2.4.2. Space Warp’larla Yazı Biçimlendirmek .............................................................. 50
2.4.3. Yazıyı Hareketlendirmek ..................................................................................... 50
2.2.4. Yazıyı Şekle Gömmek ......................................................................................... 53
UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 55
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 56
ÖĞRENME FAALİYETİ–3 .................................................................................................. 57
3. İKİ AYRI ŞEKLİN BİRLEŞTİRİLMESİ .......................................................................... 57
3.1. Çizgiden Şekillerin Yaratılması .................................................................................. 57
3.1.1. Ekstruzyon ........................................................................................................... 57
3.1.2.Loft ....................................................................................................................... 59
3.1.3. Lattice .................................................................................................................. 61
3.1.4. Lathe (Tornalama) ............................................................................................... 63

i

3.2. Birden Fazla Nesneyi Kullanmak ............................................................................... 64
3.2.2. Birleştirmek (Connect) ........................................................................................ 66
3.2.3. Dönüştürmek (Morph) ......................................................................................... 67
3.2.4. Nesneyi Başka Nesneye Dağıtmak (Scatter) ....................................................... 70
UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 73
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 74
ÖĞRENME FAALİYETİ–4 .................................................................................................. 75
4. KAPLAMA KOMUTLARI ............................................................................................... 75
4.1.Görüntü Kontrolleri...................................................................................................... 75
4.1.1. Malzeme Kontrolleri............................................................................................ 75
4.1.3. Kaplama Dosyalarını Kullanmak ........................................................................ 85
4.2. Renk Bileşenleri .......................................................................................................... 86
4.2.1. Diffuse ................................................................................................................. 86
4.2.2.Specular ................................................................................................................ 88
4.2.3. Ambient ............................................................................................................... 89
4.3. Kaplama Parametreleri ................................................................................................ 90
4.3.1.Parlaklık ................................................................................................................ 91
4.3.2. Kabartma ............................................................................................................. 91
4.3.3. Yansıma Saydamlık ............................................................................................. 92
4.3.4. Alt-Üst Malzemesi (Top/Bottom)........................................................................ 93
4.3.5. Birden Fazla Malzemeyi Karıştırmak (Composite) ............................................. 94
4.3.6. Çift Yanlı Malzeme ............................................................................................. 96
UYGULAMA FAALİYETİ .............................................................................................. 98
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................................................... 99
MODÜL DEĞERLENDİRME ............................................................................................ 100
CEVAP ANAHTARLARI ................................................................................................... 101
ÖNERİLEN KAYNAKLAR ................................................................................................ 103
KAYNAKÇA ....................................................................................................................... 104

ii

AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
KOD
ALAN
DAL/MESLEK
MODÜLÜN ADI
MODÜLÜN TANIMI

SÜRE
ÖN KOŞUL
YETERLİK

213GIM016
Radyo Televizyon
Grafik Animasyon
Nesne Biçimlendirmesi
3D sahnesinde çizgi ve standart nesneleri; alt nesne
modelleme komutlarını kullanarak yeni formlara
dönüştürme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırıldığı
öğrenme materyalidir.
40/32
Ön koşulu yoktur
3D sahnesinde nesne ve çizgileri alt nesne dönüştürme
komutlarını kullanarak yeni formlar oluşturmak
Genel Amaç
Gerekli ortam sağlandığında 3D sahnesindeki nesneyi 3
boyutlu olarak oluşturabileceksiniz
Amaçlar

MODÜLÜN AMACI

1.Belli ölçekler içinde nesneleri oluşturabileceksiniz.
2.Çizgileri kullanarak modelleme yapabileceksiniz.
3.Bileşik nesneleri kullanarak modelleme
yapabileceksiniz
4. Nesne yüzeylerini amaca uygun kaplayabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Doğrusal olmayan bilgisayar kurgu (NLE) ortamı,
3D animasyon programı, monitörler

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Her faaliyet sonrasında o faaliyetle ilgili değerlendirme
soruları ile kendi kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda size ölçme aracı (uygulama,
soru-cevap)uygulayarak modül uygulamaları ile
kazandığınız
bilgi
ve
becerileri
ölçerek
değerlendirecektir.

iii

iv

GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Bu modül temel modelleme kalıplarını öğrendikten sonra çevremizde gördüğümüz
nesnelerin modellerini yapabilmek için gerekli komutların kullanılmasında sizlere yardımcı
olacaktır.
3D modelleme heykel yapmaya benzer. Nasıl ki bir heykeltıraş elinde bulunan ham
malzemeden yeni formlar yaratır, 3D modelleme yapan bir kişi de programdaki ham
malzemeyi kullanarak kafasındaki soyut dünyayı somuta dönüştürür. Ünlü heykeltıraş
Rodin’e eserlerini nasıl yaptığını sorduklarında; “Ben bir şey yapmıyorum. Onlar zaten taşın
içinde var. Ben sadece onları ortaya çıkarıyorum ” demiştir. Üç boyutlu programlar da
programın içinde bulunan standart malzemeleri program komutlarının yardımıyla yontarak,
keserek, bütünleştirerek yeni formlara dönüştürme olanağı sağlarlar.
Evrendeki her nesnenin kendine özgü formu bulunmaktadır. 3D canlandırma
yapabilmek nesne formlarını iyi analiz etmek gerekir. Canlandırma programlarında yalnızca
var olan somut varlıklar değil, hayalimizde yaşattığımız soyut varlıkları somut hale
dönüştürmek de mümkündür. İster yaşayan ister hayalî olsun tüm bu biçimleri 3D
programında oluşturabilmek için ileri düzey modelleme yapmayı bilmek gerekir.
Bu modül ile üç boyutlu ortamlarda çevremizdeki herhangi bir nesneyi
modelleyebilmek için referans şekil ve nesnelerden yola çıkarak onlara işleme komutlarını
uygulayabilecek, yeni nesne formları elde edebileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ-1
AMAÇ

ÖĞRENME

ÖĞRENME FAALİYETİ-2

Uygun atölye ortamı sağlandığında standart nesne ve çizgileri işleyerek yeni nesne
formları oluşturabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır:





Farklı çizim programlarını inceleyiniz.
Nesne dönüştürme formlarını inceleyiniz.
Benzer nesnelerin ortak ve farklı yanlarını inceleyiniz.
Çeşitli üç boyutlu grafik çizimlerini inceleyiniz.

1. NESNE DEĞİŞTİRİCİLERİ
1.1. Temel Değiştiriciler
3D sahnesinde standart nesneler ve çizgiler çeşitli deformasyonlara uğratılarak onlara
hareket verilebilir. Bu komutlara modifier menüsünden ulaşılır. 3D sahnesinde bir nesne
oluşturduktan sonra onunla ilgili parametrelere ulaşmak için modifier seçeneğine ulaşmak
gerekir.
Modifier; 3D programında, modellenen nesnelere yeni şekiller vermek için kullanılan;
kesme, ekleme, yamultma, şişirme, eğme, bükme gibi deformasyon uygulayan etkilerin
genel adıdır. 3D programları içinde birçok modifier vardır ve eklenti programlar (plug-in)
yükleyerek bu modifier’lerin sayısını arttırabilirsiniz. Bir nesne üzerinde değişiklik
yapılması için nesnenin seçilmesi ve uygun modifier üzerine tıklanması gerekir.
Modifier

Parametrik deformers ......................modifier (twist, bend, taper vs.)
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Modifier’ların birçoğunun ne işe yaradığını deneyerek bulabilirsiniz, sadece modifier’ı
uygulamanız ve değerlerini değiştirmeniz yeterlidir.
Bir cisme modifier uygularken dikkat edilecek en önemli konu cismin segment
sayısının yüksek olmasıdır. Ancak segment sayısının fazla oluşu bilgisayara aşırı yük
getirir. Aşağıda segment sayısı 32 ve 16 olan iki küre verilmiştir. Aradaki farkı inceleyiniz.
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II

Modifierlar tek bir nesneye uygulanabildiği gibi nesnenin herhangi bir alanına da
uygulanabilir.
Gizmo: Bend modifier’ını nesnenin herhangi bir yerine uygulamak üzere taşıyabiliriz.
Modifier, uygulandığı kısımda nesneyi etkiler. Gizmo her zaman geometrik sınırlara kadar
uzanır. Gizmonun merkezini ve parametrik değerlerini değiştirerek nesne üzerinde
deformasyon yapılabilir.
Center: Modifier nesnenin tamamına etki eder.
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1.1.1. Eğmek (bend)
Modifier menüsünden ulaşılan “bend” seçeneği, nesneye eğme efektini uygular.
Burada önemli olan bend efektifini uygulayacağımız nesnenin seğmentinin değerinin
yüksek olmasıdır. Eğmek (bend) modifier’ın etkisini görebilmek için “angle” değerine açı
girilmelidir Aşağıdaki silindire bend modifier’ı uygulanmış ve açı (Angle) 90 derece olarak
belirlenmiştir.

Modifier’ların çoğu, etkilerinin alanını sınırlar. Bunlar modifier parametrelerinin
altında yer alır. Bend modifer’ına ait upper limit ve lower limit adı verilen parametreler
gizmonun merkezinin konumu tarafından kontrol edilir. Limit aktif hale getirildiğinde
uygulanan deformasyon nesneye belirlenen sınırlarda uygulanır.
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Şekil 1. 1: Limit seçeneği seçili değil

Şekil 1. 2: Limit seçeneği seçili

Ayrıca Bend Axis seçeneğinde eğme komutunun X, Y, Z yönünde uygulanması farklı
sonuçlar elde etmemize yol açar. Bunların her birini deneyerek sonuçlarnı gözlemleyiniz.

1.1.2. Burkmak (Twist)
Cismi çevirmeye yarar. Burkma modifier’ında angle ve bias değerleri bulunur. Bu
değerleri değiştirerek farklı biçimlerde burkma gerçekleştirebiliriz.
Modifiers menüsünden “parametrik deformers”ten twist seçeneği işaretlendiğinde
nesneye burkma efekti atanmış olur.
Modifier’ların parametrik değerlerine ulaşmak için create panelinde “modify”
seçeneği tıklanır. Burada açılan menüde twist modifier’ın parametrik değerleri aktif hale
gelir.
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Bend modifier’ı “Angle” ve “Bias” parametrik değerlerine sahiptir. “Angle”
burkulma miktarını bias ise bölümler arasındaki açıklığı belirler. Bu değerler ile oynayarak
oluşan farklılıkları inceleyiniz (Şekil 1.3).
Limit değerleri de eğme (bend) modifier’ında olduğu gibi aynı fonksiyonlara sahiptir.

Şekil 1.3: Twist modifierin parametrik değerleri
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1.1.3. Koniklik (Taper)
Nesnelere koni biçimi verir. Tek bileşenli modifier olduğundan etkisini gizmoyu
döndürerek sağlayabiliriz.

Koniklik (taper) seçeneği de diğer iki modifier gibi aynı menüden açılır; yine gizmo
ve center alt menüleri bulunur. Koniklik (taper) seçeneğinde “amount” konikliğin kalınlığını
verir. Curve ise alt kısmın genişliğini ayarlar. Curve değeri azaldıkça alt kısmın inceliğini
artar.

Şekil 1.4: Taper modifer’ının parametrik değerleri
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1.1.4. Aynalamak (Mirror)
Bir nesneyi aynalamak onu birebir kopyalayarak ona “ofset” değeri kadar hareket
vermek demektir.
Nesneleri “Mirror” modifier ile kolaylıkla aynalayabilirsiniz.
Mirror Axis; ayna eksenidir. Tek veya çift eksenli aynalama için iletişim kutusundaki
altı seçenekten biri seçilir.
Mirror ofset; ayna bitişidir. Eğer aynalanmış nesnenin aynı yerde kalmasını
istemiyorsanız iletişim kutusundan bir “ofset” uzaklığı girilir.
Clone, çoğaltma etkisi yaratır.
Çoğunlukla orijinal nesnenin aynalanmış bir benzerini yaratmak için kullanılan bir
seçenektir. Simetrik düzen içinde bulunan nesneler yaratmak için kullanılan en ideal
yöntemdir. Nesnenin yarısını oluşturduktan sonra kalan diğer yarısını aynalama komutu ile
oluşturabilirsiniz.

.
Yukarıda oluşturduğumuz nesneye “mirror” modifier’ı uyguladığımızda şekil 1.5’teki
görüntüyü elde etmiş oluruz.
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Şekil 1.5: Aynalama modifier uygulanmış nesne

1.1.5. Seçim Modifier’ları
Modelleme modifier’ları diğer modifier’lar tarafından işlenmek üzere modelin belli
kısımların seçilmesini sağlar.
I

II
Bu modifier’lara ulaşmak için “selection” seçeneği kullanılır. Burada farklı seçenekler
yer alır. Her birinin etkisi farklıdır.
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Şekil 1.6: Seçim modifierları

Herhangi bir nesneyi oluşturduktan sonra bu nesne ile ilgili atanan modifierları ve
bunlarla ilgili parametreleri 3D sahnesininin sağ tarafından bulunan “create” panelindeki
modify seçeneğine tıklayarak görebiliriz. Bir nesneye bir modifier atandıktan sonra modifiy
seçeneğine gidilerek bundan sonraki işlemler buradan kontrol edilmelidir. Burada yaptığımız
her seçim bir öncekinin üstünde yer alır. Bir önceki işlemde gerçekleştirilen değişimin
üzerine kendi etkisini uygular. Bu modifier’ları silmek için çöp kutusuna göndermek
yeterlidir. Bu durumda modifier’ın etkisi ortadan kalkar.
Şimdi “tube” nesnesinden şekerlik yapalım:
1. Önce tube oluşturalım.

2. Oluşturduğumuz “tube”ye “taper” uygulayalım.
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3. “Volum select” ile etki uygulayacağımız ikinci bölgeyi tespit edelim. Tekrar taper
uygulayalım.

4.Aynı işlemi şekerliğimiz istediğimiz şekli alana kadar tekrarlayalım.
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Şekil 1.7: Şekerliğin son hali

Diğer seçim modifier’ları ile ilgili çalışmaları yaparak sonuçlarını görünüz.

1.1.6. Edit Modifier’ları
Edit modifier’ları nesneye herhangi bir yardımcı modifier atamadan nesne üzerinde
doğrudan nokta, yüzey, kenar, çizgi düzeyinde değişiklik yapılmasına olanak verir.
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Ancak edit modifier ile çalışmak bilgisayarın RAM’ı üzerine çok büyük yük
getireceğinden çok fazla tercih edilmemesinde yarar vardır.
Bir nesne birden fazla eleman içerir. Nesneler isimlendirilir, renklendirilir. Nesnelerin
dönüşümleri, merkez (pivot) noktaları, veri sıralaması ve animasyon izleri vardır. Ayrca
nesneler geometrik hiyerarşilerden oluşur. Bunlar;
1. Vertex; (bağlantı noktası)
2. Face; (yüz)
3.Edge; (kenar)
4.Polygon, (eşdüzlemli kaynaştırılmış yüzeyler)
5.Element; (nesneyi oluşturan alt cisimler)
6.Object; (nesne)

Nesneler bu seçim kümeleri kullanılarak yeni bir forma dönüştürülebilir. Bu formlar
seçili haldeyken nesneyi biçimlendirmek mümkündür.
Edit modifier’larının her birinde üç seçim düzeyi bulunur:
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Edit Mesh: Vertex (bağlantı noktası), face( yüzey), edge (kenar)
Edit spline: Vertex , segment (dilim) ve spline (çizgi)
Edit patch: Vertex (bağlantı noktası), edge (kenar) ve patch (çizgi)
Bir nesne dönüşümü uygulaması yapalım.
1. Bir tüp (tube) oluşturun.
2. Modifier panelinden edit mesh’e gelerek “Edit Mesh”i seçin.
3. Polygon seçim düzeyine gelerek silindirin alt yüzeyini seçin.
4. Extrude’a gelerek 10 birim değer girin.
5. Tesellate’ya 20 birim değer girin.
6. Sonuç aşağıdaki (şekil 1.8.) gibi olacaktır.

Şekil 1.8: Edit mesh uygulaması sonucu nesne dönüşümü

1.1.7. Editable Dönüştürücüler
Parametrik olmayan bütün nesneler işlenebilir (editable) modellerdir. İşlenebilir
modeller Edit Mesh’in bütün özelliklerini taşır. Edit Mesh’lerden farklı olarak tüm alt
nesneleri hareketlendirme özelliğine sahiptir.
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Bir nesneyi editable haline dönüştürdükten sonra o nesnenin parametrelerine ulaşmak
mümkün değildir. Nesnenin temeli haline gelir. Editable Mesh’ler tüm alt nesneleri
hareketlendirdiği için yeni form dönüştürücülerine ihtiyaç duymaz.

Nesneye box düzeyinde ulaşmak artık mümkün değildir. Nesne Editable hale
dönüşmüştür.
Bir örnek çalışma;
1. Bir küp oluşturunuz (En, boy ve yükseklik segmentlerini 5 olarak ayarlayınız.).
2. Küpü “ editable poly “e dönüştürünüz.
3. “Editable Poly”den vertex alt nesne düzeyini seçtiğimizde cisim yukarıdakı gibi
görünür Daha sonra perspektif penceresinden küpün işlem uygulayacağımız noktalarını
seçerek bu noktaları hareket ettiriniz. Şekil 1.8’de görüldüğü gibievin çatısını oluşturun
4. Polygon seçeneğine ulaşarak pencere olarak düşündüğümüz kutucuklar işaretleyin
5.Extrude menüsünden -10 değerini girerek pencereleri oluşturun
Diğer editable menülerini deneyerek her birinin yarattığı etkileri gözlemleyiniz
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Şekil:1.8: Küpün vertex düzeyinde modellemesi

Şekil 1.9: Evin render edilmiş hali

1.2. Model İşleme
1.2.1. Vertex Modelleme
Pek çok nesne; ilkel nesnelerden itibaren geometrisinin temel kısımlarıyla oynanarak
oluşturulabilir. Bir nesne içindeki seçilmiş nokta, yüzey veya bölgeleri seçerek modelleme
yaptığınızda nesnenin özüne inmiş olursunuz. Öznel modelleme yapabilmek için nesnenin
seçilmiş seviyesine yeni bir modifier eklenmelidir.
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3D sahnesinde tüm cisimler parçalardan oluşur, bu alt parçalara Sub-object diyoruz.
Örneğin bir kare çizgilerden oluşur, Bir çizgi ise iki noktadan oluşur. Nesnenin temel taşı,
noktalardır. Bunlara VERTEX denir.
Sub-objects düzeyinde modelleme yapmak için öncelikle nesnenin segment sayısını
çoğaltmak gerekir. Segment bir nesnenin bölünebilen parça sayısıdır. Segment sayısı ne
kadar fazla olursa ulaşabileceğimiz alt yüzey o kadar fazla olacağından ayrıntılı
modellemelerde bize kolaylık sağlar. Ancak segment sayısının artması bilgisayarın RAM’ını
oldukça zorlar.
Sahnedeki perspektif görünümünün üzerine gelerek (bu menüye araç çubuğundan da
ulaşmak mümkündür) farenin sağ tuşuyla tıkladığımızda karşımıza çıkan menüden “edged
faces” (şekil.1.10) işaretlediğimiz zaman nesnemizin sub-object parçaları görünür hale gelir.
Bu seçenek ile nesnenin değişiklik yapmak istediğimiz kısımlarını kolayca görüp seçmek
mümkündür.

Nesneyi oluşturduktan sonra modifier seçeneğine giderek nesneye uygulamak
istediğimiz “mesh editing” komutlarından birini seçeriz. Nesneye yapılan atamayı create
panelindeki modify seçeneğinde görmek mümkündür. Burada vertex düzeyinde seçime
ulaşılır.
Değişiklik uygulamak istediğimiz noktaları seçtikten sonra bu noktaları hareket
ettirerek nesnenin biçimini değiştirebiliriz.
Nesne üzerindeki noktalar önceki modülde öğrendiğimiz transform komutlarını
(move, scale, rotate) kullanarak elle yapılabileceği gibi vertex alt menüsünde bulunan
seçeneklerle otomatik olarak da gerçekleştirilebilir.
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Şekil 1.10: Vertex seçim

3D ilkel nesnelerinden yola çıkarak onlara uygulanacak nokta (vertex) düzenleme ile
farklı nesneler elde etmek mümkündür.
Vertex modellemenin alt menüleri vardır. Bunlar:
Weld: Bu seçenek iki veya daha çok noktayı tek bir nokta oluşturacak biçimde
kaynaştırır.
Collapse: Aktif nokta seçimi bir ortak nokta olarak kaynaştırılır. Kaynaştırılan
noktalar eş düzlemli olmadığı zaman yüzeyde çentik açılır.

I (collapse uygulanmadan önce)
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 II (collapse uygulandıktan sonra)
Noktaların ayrılması (detach): Noktaları kırarak tanımladıkları yüzleri modelden ayrı
yeni nesneler haline getirir.

 Detach ile ayrılmış nesne parçası
Noktaların Silinmesi (delete): Bir modelin istenmeyen kısımlarının silinmesi için hızlı bir
yöntemdir. Bir noktayı sildiğiniz zaman bu noktayı paylaşan yüzleri de silmiş olursunuz.
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1.2.2.Face ile Modelleme
Face vertex’den daha fazla bilgi tanımlar. Yüzler malzeme, kaplama ve
pürüzsüzleştirme atamalarıyla render edilen nesnelerdir. Noktalarla düzenleme yaparken
nesnenin formunu modelleriz. Oysa face düzenleme yapılırken yüzeyin ışığı nasıl
yansıtacağıyla da ilgilenmeniz gerekir.
Yüzleri farklı yollardan seçmek mümkündür. Bu seçim; tek tek, bölgesel, sınırlarına
göre, eşdüzlemli ilişkilere göre ve malzeme ve pürüzsüzleştirme atamalarına göre yapılabilir.
Face: Üçgen şeklinde bir yüz seçer. En hızlı seçim yöntemidir.

Face seçim

Polygon: Görünür kenarlarla ayrılmamış, kaynaştırılmış yüzleri seçer.

Polygon seçim

Element: Kaynaştırılmış noktalardan oluşan tüm yüzleri seçer.
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Element seçim

Yüzler face düzeyinde farklı yollardan oluşturulabilir. Ekstrüzyon, Tesselate,
çoğaltma gibi komutlarla yüzler oluşturulabilir.
Extrude
Bu fonksiyon seçili yüzleri dışarı veya içeriye doğru taşıyarak ve seçimle çevresini
bağlayan yanları kurarak yüz oluşturur. Bunun için extrude’ seçeneğinin yanındaki kutucuğa
rakamsal değerleri girmek gerekir.

Ekstrüzyon işlemi seçilen yüzeye uygulandığından süreklilik gösterir. Bu nedenle
ekstrüzyon uygulaması yapmadan önce seçimi dikkatli incelemek gerekir.
Tesellate
Model yoğunluğunu artırmak için kullanılır. Seçili alanlar üzerinde genel ayrıntı
seviyesini artırır. Örneğin doğru biçimde bükülmek için yeterli dilime sahip olmayan bir
modelde tesellate seçeneğine başvurulabilir.
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Collapse
Yüzleri silmekte özel bir yöntem kullanarak bir modeli basitleştirir. Seçili yüzler
silinir ve bunların yerini ortalanmış bir nokta alır. Silinen yüzle bir nokta paylaşan her komşu
yüz, yeni nokta konumuna kadar gerilir ve kaynaştırılır.

I.Collapse uygulanmadan önce

II Collapse uygulandıkta sonra

Collapse ile ilgili bir başka çalışma
Make Planar
Engebesiz bir düzlem olması gereken bir yerdeki eğrilikleri gidermek için kullanılır. Çok
sayıda element arasında düzlemsel ilişkiler yaratmak için kullanılır.
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Yüzlerin Püzürsüzleştirilmesi (smoothing)
Basit bir modeli ilgi çekici, karmaşık bir modeli ise mükemmel olarak gösteren bir seçimdir.
Yanlış kullanımı ise ayrıntıların yok olmasına veya istenmeyen sonuçların ortaya çıkmasına
neden olur.

32 smooting group düğmesi içeren matris, hangi yüzlere hangi smoothing grubun
atandığını gösterir. Bir yüz seçiminde 32 smoothing group düğmesini kullanarak smothing
group atayabilir veya atanmış grupları temizleyebilirsiniz. Bir grubu temizlemek için grubun
düğmesine tıklayarak basılı olmayan duruma getirin. Düğme gri renk olunca atama iptal
edilmiş demektir.
Smoothing group atarken modelin hangi parçalarının yuvarlak render edilmesi
gerektiğini iyi hesaplamak gerekir. Bununla ilgili son kararı aldıktan sonra smoothing grubu
elle atayabilirsiniz. Smooting kullanırken Material ID atamak gerekir. Material ID face
düzeyinde atanır. Her bir grup ayrı bir material ID olarak tanımlanır.

1.2.3. Edge Modelleme
Modellemenin üçüncü önemli ögesi edge (kenar)’dir. Kenarlar gizli değildir; ancak
görünmez. Kenarları görmeden onları seçebilir, dönüştürebilir, collapse ve ekstrüzyon
uygulayabilir ve silebilirsiniz.
Modellemede, görünür kenarlar poligon seçiminde sınırları belirler. Görünmeyen
kenarları Display panelinde “Edges only” seçeneğini kapatarak görebilirsiniz.
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Kenarları elle (manuel) olarak aktif hale getirmek için ise create panelindeki vizible ve
invisible düğmelerini aktifleştirmek yeterlidir.

Ekstrude
Ekstrude edilen her kenar, iki yeni yüz yaratır.
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Bu fonksiyon kenara komşu yüzlere dayanarak bir ekstrüzyon yönü belirler. Fakat
bunun kontrol edilmesi oldukça zordur.
Bölmek (Divide)
Divide modu orta konumuna bir bağlantı noktası daha ekleyerek ve orijinal yüzü ikiye
bölerek sadece tek bir kenarı etkiler. Kenar iki yüz arasında paylaşılıyorsa bunların her ikisi
de bölüneceğinden dört yeni yüz ortaya çıkar.
Edge turn
Bir kenarın döndürülmesi genellikle bir modelin profilini düzenlemekte kullanılan ve
zor anlaşılan bir modelleme aracıdır. Modelin biraz daha kabalaştırılması veya
pürüzsüzleştirilmesi gerekiyorsa, bir kenarın döndürülmesi yardımcı olabilir.

Bir kenarın döndürülmesi
Collapse
Aktif kenar seçimi üzerinde etkilidir. Bir kenara collapse uygulanması bir nokta
(vertex) veya yüze (face) collapse uygulaması gibidir. Ancak kenara collapse uygulanması
kenardaki noktalardan birini siler ve bu noktayı paylaşan kenarları geri kalan noktaya çeker.
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Collapse uygulanırken, her aralıklı seçim bir tek noktada kırılır. Bu nokta, seçimin en ucunda
olma eğilimindedir.

Silmek (delete)
Bir kenarı sildiğinizde o kenarı paylaşan yüzleri silersiniz. Noktalar değişmez. Silme
komutunu kullanırken çok dikkatli olmak gerekir.

1.2.4. Path modelleme
Path modelleme araçları çarpıcı modellemeler yapmak için çok elverişlidir. Path
modelleme bezier eğrileri denilen araçları kullanır. TriPath ve QuadPath olmak üzere iki
türlü patch bulunur. Spline’lar patch modeller için doğal başlangıç malzemeleridir. Bunun
için öncelikle extrude veya lathe modifier’larını kullanmak gerekir.
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TriPatch ile QuadPatch’ler: Bu nesneler kâğıt parçaları gibidir. TriPatch’ler sadece
tek bir kenarı paylaştıkları noktaları etkiledikleri halde QuadPatch’ler lastik gibi kolayca
bükülebilir.

Vertex, bağlantı noktalarıdır. Bu noktaları seçip hareket ettirerek yukarıdaki gibi arazi
tümsekleri oluşturabiliriz. Berzier noktalarında teğet şeklinde tutamaçlar vardır. Bu
tutamaçları seçerek dilimin istediğimiz yönde hareketini sağlayabiliriz. Teğet tutamacın
uzunluğu, ait olduğu eğrinin derecesini ayarlar. Tutamaç ne kadar uzunsa, dilimin eğriliği de
o kadar büyüktür.
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Tutamaç eğrileri uzadıkca tepelerin yayılması artmaktadır. Tutamaçın döndürülmesi
eğriyi nokta etrafında döndürür.

Bağlantı tutamaçlarının dönüştürülmesi için en genel yol move
aracının
kullanılmasıdır. Tutamaçlar patch kenarlarını tanımlayan Bezier spline’ların ara kontrol
noktalarıdır. Her patch bağlantı noktası arasında ikişer adet vektör tutamacı vardır.
Patch’lar pek çok yolla yaratılabilir. Extrude veya Lathe sonucunda ortaya çıkan
nesneyi patch olarak ayarlayabiliriz. Ayrıca küre haricindeki tüm ilkel nesneler Patch’lere
dönüştürülebilir.
İlkel nesneleri kullanarak da patch’ler elde edebiliriz. Nesnenin ilk adımı olarak ona
bir Edit Patch Modifier’ı uygulayarak onu patch nesnesine dönüştürebiliriz.
Bir küpü patch nesnesine dönüştürerek bir çadır oluşturabiliriz.
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Şekil 1.11: Küpün edit patch’e dönüşümü

1.3. Animasyon Modifierları
Animasyon modifierlar’ı oluşturduğumuz nesnelerle hareket yaratmak için kullanılan
komutlardır. Bu komutlara ulaşmak için

Modifier
Animasyon Modifier
menüde; morpher, flex, skin gibi çeşitli komutlar yer alır.

Bu komutları kısaca görelim
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alt komutlar kullanılır. Bu

1.3.1. Morper
Morper dönüştürme animasyonunu gerçekleşir. Morper animasyonu; bir dönüşüm söz
konusu olduğunda bunun her aşamasını ayrı ayrı oluşturmak yerine, ilk hareket ile son
hareketi belirleyip aradaki hareket bütünlüğünü nesne dönüşümü komutu ile gerçekleştirir.
Morper komutu oluşturabilmek için öncelikle ilk oluşturduğumuz nesnenin bir
kopyasını yapmak gerekir. Çünkü nesne dönüşümü yapabilmek için ilk nesne ile son
nesnenin vertex değerlerinin aynı olması gerekir. Aksi halde transform gerçekleşemez.
Örneğin bardağa dolmakta olan bir sıvı animasyonu gerçekleştirelim:
1.Önce silindir nesnesinden editable komutlarını kullanarak bir kadeh oluşturulalım
2.Daha sonra extrude ile bardağın içindeki sıvıyı oluşturalım.
3.Bardağı bu haliyle kopyalayalım.
4. Extrude komutuyla sıvının değerini artıralım.
5.Pick objeckt from scene komutu ile kopyaladığımız bardağın üstüne tıklayalım. Bu
durumda imlecin işareti

+

haline dönüşmelidir.

6. Zaman çubuğundaki animate çubuğunu aktif hale getirip, animasyonun gerçekleşeceği
zamanı belirleyelim. (Örneğin 35. kare)

7.Bağlantı seçeneğine gelerek empty derecesini ayarlayalım. Burada ayarladığımız
değer ölüsünde bardağın içindeki sıvı yukarı doğru çıkacaktır. (Ya da aşağı doğru inecektir.)
Empty seçeneğinde seçim yaptığımız nesnenin adı görülmelidir.
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Oynatma çubuğuna bastığınız zaman bardağın içindeki sıvı aşağı veya yukarı doğru
(isteğinize göre) hareket edecektir.

1.3.2. Flex
Flex esneklik ve yumuşaklık etkisi yaratmak için kullanılan bir animasyondur. Flex
animasyonunun flex, sway ve strength ayarları vardır. Bu ayarlara farklı değerler girerek
değişik sonuçlar elde ederiz.

Flex parametrelerini nesne üzerinde uyguladığımız zaman nesne üzerindeki aktif
noktaların rengi koyulaşır. Açık sarı olan noktalar portakal rengine dönüşür. Bu koyulaşan
noktalar üzerinde animasyon etkisini gösterir. Bu nedenle bu seçime dikkat etmek gerekir.
Flex çalışması yapalım:
1. Perspective penceresinde aşağıdaki ölçülerde silindir oluşturalım:
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Radius = 5.0
Height = 60.0
Height Segments = 10
2. Customize menu > Preferences menüsünden Animation Panel’tıklayın. “Set
Defaults ‘kutusundan açılan kutudan “Bezier Position” tıklanır. Burada

ayarları yapılır.
3. Animasyon çubuğunda time configuration seçeneğinden zamanı 200 olarak
ayarladıktan sonra hareket çubuğunu 60. kareye getirin.
4. Modifier panelinden Flex komutunu seçin.
5. Ana münüden “select and move”

seçeneğini tıklayın.

6. Animasyon çubuğunu 120. kareye getirip silindiri sağa doğru hareket ettirin.
Modifier paneline gidip flex’i seçin. (Object-Space Modifiers > Flex)

Flex parametrelerini şöyle ayarlayın:
 Flex = 3.0
 Strength = 1.0
 Sway = 1.0
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7. Animasyon çubuğunu 121. kareye getirin.
 Flex alt menüsünde bulunan “Weights and planting” seçeneğine giderek
aşağıdaki değerleri girin:
 Radius 12.0


Strength 0.1

 Feather:0.7
8. Animasyon çubuğundaki play tuşuna basarak oynatın.

1.3.3. Melt
Herhangi bir nesnenin erimesi, yayılması, bir kaba dolması gibi animasyonları
gerçekleştirir.
Bunun için bir örnek yapalım:
1.Zemin olarak bir plane oluşturun.
2. Extendet primitiv’den chamfer box ile bir buz kalıbı oluşturun.
3. Kaplama yapınız. (Bu konu sonraki öğrenme faaliyetindedir.)
4. Modifier menüsünden “melt” animasyonunu seçin
5. Animasyon çubuğundaki animate düğmesini aktif hale getirin.
6. Animasyon çubuğu 0. karede iken melt değerlerini;
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Amount: 0 , %0f melt :63.1 olarak belirleyin.
Soldifiy : Ice olarak seçin.
7. Animasyon çubuğunu 75. kareye getirin ve melt değerini 100 ve amount değerini 100
olarak girin.
Sonucu gözlemleyin.

I II
Melt komutu ile eriyen buz çalışması
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları

Öneriler

 Basit geometrik nesneleri biçimlendiriniz.  Menülerle ilgili örnek çalışmalar
yapınız.
 Standart nesnelerden yeni nesne biçimleri
oluşturunuz.
 Reklâm,
afiş
gibi
profesyonel
çalışmalardaki modellemeleri yapmaya
çalışınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME SORULARI
Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru ise (D) yanlış ise (Y) yazarak değerlendiriniz.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Modifier; 3D programında, modellenen nesnelere yeni şekiller vermek için kullanılan;
kesme, ekleme, yamultma, şişirme, eğme, bükme gibi deformasyon uygulayan
etkilerin genel adıdır.( )
Taper bir modifier değildir. ( )
Segment sayısı arttıkça model işlemenin kalitesi düşer. ( )
Modifier’ların alt menüsünde bulunan gizmo ile nesnenin istediğimiz yerine
animasyon uygulayabiliriz( )
Seçim modifier’ları diğer modifier’lar tarafından işlenmek üzere modelin belli
kısımların seçilmesini sağlar. ( )
Seçim modifierları doğrudan animasyon yapmazlar. ( )
Vertex cisimlerin temel taşı olan noktaların adıdır. ( )
Collapse vertex düzey modellemede noktaları siler. ( )
Path modelleme bezier eğrileri denilen araçları kullanır. ( )
Morper animasyonu ile herhangi iki nesne arasında bağlantı kurarak dönüşüm
yapabilir. ( )

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız
sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz
Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Uygun ortam sağlandığında program sahne pencerelerinde çizgi kullanarak modelleme
yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlar olmalıdır:


Matematik kavramları olan daire, çember, üçgen, elips gibi geometrik şekillerin
özelliklerini araştırınz.



Geometrik şekillerin birbirine dönüşüm noktalarını araştırınız.



Alan ve hacim kavramları arasındaki ilişkiyi inceleyiniz.



İnternet ortamındaki grafik sitelerinde yapılanları incelemelisiniz.

2. ÇİZGİ TERMİNOLOJİSİ
2.1. Çizgi Parametreleri
Oluşturmak istediğimiz yeni nesnelere her zaman mevcut standart nesnelerle ulaşmak
mümkün olmayabilir. Bu durumda çizgi nesnelerinden yararlanabiliriz. Yani bazı nesneleri
çizerek oluşturabiliriz. Örneğin ok işareti standart nesneler arasında yoktur. Bu nedenle ok
nesnesini çizerek oluşturmak durumundayız.
Çizgi nesnelerini alt çizgi nesnelerine ulaşarak amacımıza uygun biçimde büküp,
uzatıp, birleştirip, değiştirebiliriz. Yeni çizgi nesneleri oluşturabiliriz. Ya da oluşturulmuş
çizgi nesnelerinde değişiklik yapabiliriz. Bunun için sırasıyla şu komutlar izlenmelidir:
Modifiers
Spline Editing
Edit Spline
Spline alt nesne
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Edit spline seçeneği ile çizgi alt değerlerine ulaşılır. Çizgiyi oluşturan noktalar aktif
hale gelir. Bu noktalarından çizgiye istediğimiz şekli verebiliriz. Bu noktalar çizgilerin
bükülme, kıvrılma birleşme noktalarıdır.

2.1.1. Bağlantı noktaları
Vertex çizgi nesnelerine nokta değerler ile ulaşır. Bağlantı noktalarının
özellikleri kenar, düzgünlük veya beziér tipi olarak tanımlanır. Vertex düzeyinde seçim ile
bu noktalardan çizgilere istediğimiz deformasyonu uygulayabiliriz.
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2.1.2.Teğet
Beziér noktasi tipine ayarlı bağlantı noktaları teğet tutamaçlar gösterir. Beziér tipi
noktalarla seçtiğimiz noktayı eğerek daireyi yandaki gibi bükebiliriz. Teğet tutamaçlar bir
bağlantı noktasının özelliklerindendir.

2.1.3. Dilim
Segment ise çizgi olarak ulaşır. İki bağlantı noktası arasındaki kısımdır. Şekiller
oluşturulurken dilimlerin özellikleri değiştirilerek yeni biçimler oluşturulabilir.

Şekil 2.1: Segment seçim
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2.1.4.Eğriler
Spline ise çizgi nesnesinin tümüne ulaşır; dilimler toplamından oluşur. Bunlar
aslında ayarlanabilir, düzgün eğrilerdir.

I-Spline seçili değil

II. Spline seçili

Bir ok çizelim:
1. Create panelinden shapes menüsüne ulaşılır. Burada açılan “line” komutu seçilir.
Çizgi çizmek için “Top” sahnesini seçmek gerekir. Bu sahneyi büyüterek çizmeye
başlayalım.
2.Line çizgisi aktif hale getirildiğinde oluşan imleç ile top penceresinde ok şeklini
çizmeye başlayalım. Çizgi (line) çizerken elimizi hiç kaldırmamalıyız.
3.Ok çizimi bittiğinde başlangıç noktasına geldiğimizde “Çizgi kapatılsın mı?”
sorusuna evet cevabı vererek işlemi bitirelim.

Çizdiğimiz ok şeklinde bozuk yerler varsa edit spline ile bu bozuklukları giderebiliriz.
Daha sonra “extrude “ seçeneğine giderek ok nesnesine kalınlık verebiliriz.
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Şekil 2.2. Ok

Oluşturduğumuz bu ok nesnesine X Form modifier’ uygulayarak oku hareket
ettirebiliriz.
1. Modifier menüsünden X Form seçilir.
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2. Daha sonra hareket ettirilecek noktalar seçilir.

3. Ok istediğimiz yönde hareket ettirilir.

2.2. Çizgi Nesnesi Dönüşümleri
Çizgi nesneleri edit spline haline dönüştürülerek farklı yeni formlar elde edilebilir.
Edit spline paneline modifier menüsünden ulaşılır. Basit çizgi nesnesini edit spline
haline dönüştürdükten sonra bunlarla farklı yeni nesneler elde edebiliriz.
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Spline’ların dış hatlarının çizilmesi
Bir spline’nın dış hattının çizilmesi demek, kapalı bir spline’ın çok sayıda eş merkezli
kopyasının yapılması demektir. Bu kopyalar içi boş logolar, dış hat metni gibi şekiller elde
etmek için kullanılır.

Şekil 2.3: Outline seçeneği

Outline seçeneğine istediğimiz bir değeri girerek aynı şekilden kopyalar elde
edebiliriz. Daha sonra bunları kalınlaştırabiliriz (extrude).
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Şekil 2.4: Outline ve extrude uygulanmış çember

İki ayrı çizgi nesnesinin birleştirilmesi (boolean)
Örneğin iki ayrı dikdörtgen edit spline komutu ile segmentlerinden boolean seçeneği
ile birleştirilerek yeni bir çizgi nesnesi oluşturulabilir.
İki ayrı çizgiyi menüdeki boolean seçeneği ile birleştirip yeni çizgi nesnesi
oluşturabiliriz.
1.Dikdörtgen oluşturunuz. (“Objektif type”deki Start New shape seçeneği kapalı olsun.)
2.İkinci dikdörtgeni de oluşturunuz.
3.Edit spline seçeneğinden “spline”ı aktif hale getirerek dikdörtgenlerden birine tıklayın.
Dikdörtgen kırmızı hale gelir.
4.Daha sonra “attach” ile dikdörtgenlerden biri seçiliyken diğerine tıklayın. İki
dikdörtgeni bu şekilde birleştirin.
4. Boolean seçeneğini çalıştırarak silmek istediğimiz çizginin üzerine tıkladığınızda
aradaki çizgi silinecek yeni bir çizgi nesnesi oluşturulacaktır.

46

Şekil 2. 5: Birleştirilen iki çizgiyle oluşturulan yeni çizgi nesnesi

Şekil 2.6: Çizgi nesnesinden oluşturduğumuz yeni nesne (ekstrude uygulanmış)

Diğer shape nesneleri ile çalışmalar yaparak oluşan nesneleri inceleyiniz.

2.3. NURBS Modelleme
NURBS düzgün organik şekiller ve organik modeller yaratmakta kullanılan, ileri
matematik üzerine kurulu bir araçlar grubudur. NURBS kille yapılan modellemede olduğu
gibi kontrol noktalarını ve noktaları iterek ve çekerek yüzeyleri modellememizi sağlar.
Karmaşık modellemelerde tercih edilir.
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Bir NURBS eğrisi veya NURBS yüzeyine, Create komut panelinin altındaki NURSB
surfaces veya NURSBS Curves düğmeleri ile ulaşılır.

Bir NURBS eğrisini veya NURBS yüzeyini içinde NURBS sub-object’leri
yaratabileceğini temel bir kap olarak düşünmek gerekir. NURBS eğrisi veya yüzeyi
oluşturulduğunda sub-object’ini içerir. NURBS eğrileri veya noktalarına modify etkisi
uygulanarak nesneler elde edebiliriz.
1.Bunun için önce NURBS Curve ile bir şekil oluşturulur.

2. Daha sonra NURBS modify seçeneğinden “mirror seçilerek aynalama yapılır.
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3. “Lathe” modifier ile NURBS çizgimiz kalınlaştırılır. Sonuç aşağıdaki gibi olur. Sizler
de diğer modifier’ları deneyerek sonuçları gözlemleyiniz.

2.4. Üç Boyutlu Yazı
2.4.1. Yazı Parametreleri
Yazı yazma menüsünü birinci modülde görmüştük. 3D sahnesi yazıyı da “shape”
olarak algımaktadır. Geçen modülü hatırlayacak olursak; yazı yazmak için şekillerden
(shape) Text menüsünü seçiyorduk.
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Size: Yazının boyutunu ayarlar.
Kerning: Karakterler arasındaki açıklı ayarlar.
Text: Yazılacak metnin oluşturulduğu yer.
Yazılacak metnin italik, altı çizili olması ortalanmış, sağa, sola veya iki yana
yaslanmış olarak düzenlenmesi de bu menüden gerçekleştirilir.
Text kısmında yazdığımız yazıyı sahneye taşıyarak yazıyı orada oluştururuz. Daha
sonra yazıyı extrude ile kalınlaştırırız.

2.4.2. Space Warp’larla Yazı Biçimlendirmek
Space Warp’lar bir nesneye bind seçeneği ile atanır. Atandıkları nesneyi deforme eder.
Bu nesnelerin modifier’lardan farkı nesnenin dışında olup, kendi bulundukları noktadan
değişiklik yapmalarıdır. Oysa modifier’lar nesnenin özüne nüfuz eder.

2.4.3. Yazıyı Hareketlendirmek
Yazımızı oluşturduktan sonra hareket
, dönme
, form değiştirme
hareket komutlarını kullanarak yazımızı amaca uygun biçimde yerleştirebiliriz.
Bu hareket komutlarını kullanarak oluşturduğumuz yazı nesnesini X,Y, Z XY, XZ
ve YZ doğrultusunda hareket ettirebiliriz. Dönme seçeneğiyle yazıyı döndürebiliriz,
büyütüp küçültebiliriz veya deforme edebiliriz.

Rotate

seçeneği ile yazıyı döndürerek 3D sahnesinde ayağa kaldırabiliriz.
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gibi

Yazıyı şekil nesnesine “pick” ederek yazının çizgi nesnesinin çizdiği yolda hareket
etmesini sağlayabiliriz. Bunun için Pick Path komutunu kullanacağız.
Örneğin dünyanın etrafında bir yazı döndürelim:
1. Bir küre oluşturun.
2.Text menüsüne girip yazı oluşturalım.
3.Çizgiler menüsünden bir çember oluşturup bunu kürenin çevresine oturtalım.

4. Modifier menüsünden “animasyon” seçeneğinden “path deform”u seçelim
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5. Daha sonra oluşturduğumuz çember (circle)’e pick path yaparak gizmoyu bindirmiş
oluruz. Burada Path Deform Axis panelinde X aktif olmalıdır.
6. Path deform animasyonunun alt menülerinden yazı ile ilgili düzenlemeleri yapalım:

Percent: Yazının dönme ekseni
Strech: Yazının çizgi üzerine yayılması
Rotation: Yazının konumu
Twist: Yazının bükülmesi
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Şekil 2. 7: Dünyanın çevresinde dönen yazı

6. Bu ayarları yaparken animasyon çubuğu aktif hale getirilerek değişiklik yaptığımız
değerler “key” olarak atanır. Bu noktalarda yazımız hareket eder.

2.2.4. Yazıyı Şekle Gömmek
Kimi zaman bazı logoları veya bir yazıyı bir nesnenin içine oturtmak isteriz. Bu
durumda kullanacağımız komut “ShapeMerge”dir. ShapeMerge bileşik nesneler (compound
objects) panelinden ulaşılan bir komuttur.
Şimdi bir çalışma yapalım
1. Önce herhangi bir nesne oluşturalım. Biz burada kutu (box) oluşturmayı tercih ettik.
2. Daha sonra text menüsüne giderek bir yazı oluşturalım. Yazının kalınlaştırılmaması
gerekir. (Yazı shape olarak kalmalıdır.)
3. Daha sonra compound panelinden “ShapeMerge”i seçelim.
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4. Pick Shape’i aktif hale getirerek kutu seçiliyken yazıya tıklayalım.
5. “Operation” menüsünün alt seçeneklerinin herbiri farklı bir etki oluşturur. Bunları
deneyerek oluşan yeni biçimleri gözlemleyiniz.

ShapeMerge yalnızca yazıyı bir nesneye gömmek için değil, herhangi bir şekil nesnesi
için de kullanılabilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
İşlem Basamakları

Öneriler

 Şekil nesnelerin terminolojisini
oluşturunuz.

 Şekillerle ilgili örnek çalışmalar yapınız.
 Profesyonel çalışmalardaki yazıları
oluşturmaya çalışınız.

 Alt çizgi düzeyinde düzenleme yapınız.
 3. Üç boyutlu yazı yazınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
LÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME SORULARI
Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru ise (D) yanlış ise (Y) yazarak değerlendiriniz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

(.......)Vertex çizgi nesnelerine nokta değerler ile ulaşır.
(.......)XForm” animasyon modifier’ıdır.
(.......)Çizgi nesnelerine yeni formlar kazandırabilmek için “edit spline” seçilir.
(.......)Outline çizgi nesnesini siler.
(.......)3D sahnesinde yazıyı döndürmek için move kullanılır.
(.......)ShapeMerge’ nesnelere etki eder.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız
sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz
Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3

AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ–3

ÖĞRENME FAALİYETİ-2

Uygun ortam sağlandığında program sahne pencerelerinde bileşik nesnelerle
modelleme yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlar olmalıdır:


Nesnelerin temel yapılarını inceleyiniz.



Eşya tasarım eskizlerini inceleyiniz.

İnternet ortamındaki grafik sitelerinde yapılanları incelemelisiniz Tasarım yapan
kuruluşlarda tasarım çalışmalarını izlemelisiniz.

3. İKİ AYRI ŞEKLİN BİRLEŞTİRİLMESİ
3.1. Çizgiden Şekillerin Yaratılması
Çizgi nesneleri yalnızca çizgi şeklinde olabileceği gibi standart şekillerden de oluşur.
Bu şekiller, daire, elips, dikdörtgen gibi matematiksel şekiller ve eğrilerdir. Çizgi “line”
seçeneği ile herhangi bir şekli, kalemle çizer gibi çizebiliriz. Daha sonra çizerek
oluşturduğumuz yeni şekli nesne haline getirebiliriz. Çizgi ve şekilleri nesne hâline
getirebilmek için 3D programında çeşitli komutlar ve paneller yer alır.
Bu komutlardan belli başlı olanları görelim:

3.1.1. Ekstruzyon
Genel olarak her türlü şekil üzerinde ekstrüzyon uygulanabilir. Ancak bu işlem bazı
şekillerde daha iyi sonuç verir.
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Extrude uygulamasının parametreleri vardır:
Amount: Şeklin Z ekseni boyunca ekstrüzyon uzunluğunu ayarlar.

Z ekseni boyunca uygulanan ekstrüzyon
Bu uygulamayı XY düzleminden çıkan şekillere uygularsanız bükülmüş ve çarpraz
kesikli ekstrüzyonlar elde edebilirsiniz

XY ekseni boyunca uygulanan ekstrüzyon
Segment: Ekstrüzyon uzunluğu boyunca olan bölüm sayısını ayarlamaya yarar.
Capping: Bu seçenekle ekstrüzyonun bir veya iki tarafını kapatabilirsiniz
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3.1.2.Loft
Loft çizgi nesnelerinden 3D model oluşturmayı sağlayan komuttur.

1. Create panelinden Loft için öncelikle shape

tıklanır.

2. Shape nesnelerinden line (çizgi)seçilir. “Keyboard Entry “ komutundan klavyeden Z
yönünde 65 birim değer giriniz. Çizginin Z yönünde boyu 65 birim olmuştur.

3. Compound objects panelinden “loft. “ seçilir.
4. Get Path tıklanır. Prizma elde edilir. Bu şekilde çizgi nesnelerini kullanarak hacimli
nesneler oluşturmuş oluruz. Path parametresine vereceğimiz değerler ile çizgi nesneleri
şekillenir. Örneğin Path değerini 50 yapıp “get shape”e tıklayarak oluşan değişikliği
gözlemleyin.

I- İki ayrı çizgi nesnesi
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 II- Loft edilmiş nesne
5. Deformasyon seçeneği ile oluşturduğumuz standart nesneyi ölçekli olarak
biçimlendirebiliriz. Scale doğrusal, twist döndürme, bevel ise hacim ile ilgili
değişiklikler oluşturur.

6. Deformasyon parametre penceresinde
noktaları işaretlenir.
7.

komutu ile deformasyon

seçeneği ile deformasyon derecesi belirlenir.
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Şekil 3.1: Biçimlendirilmiş loft nesnesi

3.1.3. Lattice
Lattice kafes demektir. Çizgi nesnesini “lattice modifier” ile sardığımızda nesne kafes
örgü haline dönüşür.
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Lattice uygulanmış çember
Lattice parametrelerini deneyerek etkilerini gözlemleyiniz.
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3.1.4. Lathe (Tornalama)
Bir şekil nesnesine Lathe uygulandığında dönüş yüzeyi yaratılır. Örneğin bir tek şekli
bir yayın etrafında döndürecekseniz Lathe en iyi seçimdir.

Lathe parametrelerinde seçeneğe göre elde edeceğimiz nesne farklılık gösterir.
Normalde şekil nesnenin pivot noktasında döner. Bunu değiştirmek istediğimizde X,Y,Z
seçeneklerini kullanmamız gerekir. Bu işlemleri yaparken “ weld core” seçeneği işaretli
olmaldıır.

Lathe parametrelerinden “Degrees” dönüşün derece olarak değerini belirler. Bu
menüye çeşitli değerler girerek sonuçları gözlemleyiniz.
Lathe değerini Z ekseninde 325 derece center olarak seçerek axis noktasını elle
ayarladığımızda aşağıdaki sonucu elde etmiş oluruz.
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 Şekil 3.2.: Lathe çalışması
Lathe eksenini seçili şeklin local eksineyle hizalamak için X,Y ve Z düğmelerine
tıklamak

3.2. Birden Fazla Nesneyi Kullanmak
İki ayrı nesne çeşitli komutlarla işlenerek yeni nesne formu oluşturulabilir. Nesneler
oyma, birleştirme, bir nesnenin diğerine dönüşmesi gibi komutlarla yeni nesne biçimerine
dönüşür. Bu şekildeki nesneler yeni bir yapı kazanır. Oluşturuldukları ilk formlar özelliğini
kaybeder. Parametre ve nesne bilgileri yeniden yapılandırılır.
Bu panele ulaşmak için şu yol izlenir.
Create
Compound objects
Bileşik nesne biçimleri
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Bu komutları ayrıntılı olarak inceleyelim:

3.2.1. Oymak (Boolean)
Bir nesneyi başka bir nesne ile oyarak yeni bir biçim oluşturma işlemidir. Bunun için
1. Create panelinden 50 birim değerinde bir küp oluşturalım.

Create

Compound

boolean

2. Aynı sahnede 35 birimlik bir küre oluşturalım.
3. Create panelinde compound seçeneğinden “boolean”a tıklayalım.
4. Kare seçiliyken Pick operand B tıklayalım.
5. Alt parametre olarak substracion A-B seçelim.
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I

II
Şekil:3.3: Boolen çalışması

Bu işlem sonucunda şekilde görüldüğü gibi kutunun içi küre şeklinde oyulmuş olur.
Bu komutun kendi içinde çeşitli alt parametreleri vardır. Bu parametrelerin herbirinde
değişik sonuçlar elde edilmiş olur. Aşağıda (şekil 3.3.) substaction B-A seçili olduğunda
elde edilen sonuç görülüyor. Boolean ile oyma işlemi yapılacağı gibi iki şekli birbirinin
içinde birleştirme işlemini de gerçekleştirebiliriz (union).

Şekil 3.4: Boolean çalışması

Diğer seçeneklerin etkilerini siz de birer örnek yaparak gözlemleyiniz.

3.2.2. Birleştirmek (Connect)
Bu komut farklı iki nesneyi bir bütün halinde tek bir nesne haline getirmek için
kullanılır. İki farklı nesne connect ile bağlandığında bir bütün haline dönüşür. İki farklı nesne
connect ile bağlandıktan sonra bunları ayrı ayrı işlemek mümkün olmaz. Tek bir nesne gibi
hareket eder.
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1.Silindir nesnesini, editable
bevel komutunu uygulayarak bardak haline
getirin. (Nesne işleme için sonraki module bakınız.)
2. Extended primitive’den C –Exit nesnesini seçerek parametrelerini ayarlayıp bardak
sapı biçimine getiriniz.
3. Oluşturulan sapı bardağın yanına getiriniz.
4. Compount menusunden “connect” komutunu seçiniz.
5.”Pick operand” komutunu aktif hale getiriniz.
6. Bağlanacak nesneye tıklayın.

Pick operand ile iki farklı cisim birleştirilir
Görüleceği gibi connect ile bağlanan iki nesneden ikincil olan ana nesnenin rengini
alır. Bu işlemden sonra nesneye uygulanan dönüştürücüler daha önce farklı olan bu iki
nesneyi tek bir nesne olarak etkiler.

3.2.3. Dönüştürmek (Morph)
Bir nesnenin başka bir nesneye dönüşümü ya da bir hareketin sürekliliğini sağlamak
gerektiğinde “morph” komutundan yararlanabiliriz. Örneğin bir kuş uçuşunda kanatların
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açılıp kapanması veya konuşma hareketinde yüz hareketinin sürekliliğinin gerçekleştirilmesi
için kullanılan bir komuttur.

Create

Compound

morph

Morph komutunun kullanılabilmesi için her iki objenin temel parametrelerinin aynı
olması gerekir. Bunun için önce oluşturulan nesnenin kopyalanması daha sonra üzerinde
biçim oynaması yapmak gerekir. Ancak biçim değiştirirken nesnenin temel parametrik
değerlerinin değiştirilmemesi gerekir.
1.Bir küre oluşturalım.
2.Küreyi editable seçeneğini kullanarak vazo haline getirelim.
3.Vazoyu kopyalayalım.
4. Vazonun boyunu uzatıp gövdesini balonlaştıralım.
5.Compount object penceresinden morph seçeneğine ulaşalım.
6. Animate seçeneğine giderek hareket çubuğunun 50 kareye getirelim.
7. Morph penceresindeki “pick target” seçeneğine ulaşıp kopya vazoya tıklayalım.
8. Animasyonu oynattığımız vazonun boyunun uzayıp şişmanladığını görünüz.

9.Animate çubuğunda değişim hareketin nerede bitmesini istiyorsanız, o kareye gelip
“pick target” komutuna tıklanır.
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Şekil 3.5: Animasyon çubuğu

Şekil 2.6:Bir vazonun boyunun uzayıp şişmanlaması
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3.2.4. Nesneyi Başka Nesneye Dağıtmak (Scatter)
Bir nesneyi bir başka nesneye nüfuz ettirerek yeni bir nesne oluşturur. Nesne başka bir
form içinde yoğunlaşır. Örneğin çimen yapımında bu komuttan yararlanabiliriz. Scatter ile
ilgili parametrelerin herbiri ile değişik sonuçlar elde edilebilir. Komut panelinde scatter için
çok sayıda parametre vardır. Bu parametreleri kendiniz deneyerek nasıl bir değişiklik
oluşturduğunu gözlemleyiniz.

I

II

Şekil 2.7: Scatter parametreleri

Scatter’e tıkladığınızda örnekler halinde dağılacak nesne seçili olmalıdır. Daha sonra
kullanacaksanız “distribution object”i seçer ve dağıtılan nesnelerin nasıl düzenleneceğine
karar verirsiniz.
BlobMesh
Standard nesneleri su damlası biçiminde kaplayarak yeni bir nesne oluşturur. Seçilen
standart nesneye blobmesh uygulandığında nesne yeni bir biçime dönüşür.
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1.Compound panelinden BlobMesh seçilir.

2.BlobMesh nesnesi oluşturulur.

3. Daha sonra pick aktif hale getirilir ve silindir nesnesine tıklanır.
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Paneldeki değişik parametreleri deneyerek sonucu gözlemleyiniz.
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UYGULAMA FAALİYETLERİ
UYGULAMA FAALİYETİ

İşlem Basamakları

Öneriler

 Farklı şekillerle biçimlendirme yapınız.
 Geometrik dönüştürücüleri
uygulayınız.

 Konuyla ilgili bol alıştırma yapınız.

çizgilerle  Titiz ve dikkatli olunuz.

 .Üç boyutlu nesneler ile biçimlendirme
yapınız.
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ÖLÇMEVE
VEDEĞERLENDİRME
DEĞERLENDİRME
ÖLÇME
ÖLÇME SORULARI
Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru ise (D) yanlış ise (Y) yazarak değerlendiriniz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

(
(
(
(
(
(

) Loft için çizgi nesneleri kullanılmaz.
) Lathe bir şekil nesnesi için dönüş yüzeyi yarattığından dönüş derecesi önemlidir.
) Boolean seçeneği ile birleştirilme yapılmaz.
) Morph yapabilmek için iki ayrı nesnenin vertex değerleri aynı olmalıdır.
) Compound object oluşturmak için yalnızca çizgiler kullanılır.
) Bir bütünü oluşturacak iki farklı nesneyi bağlamak için boolean kullanılır

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız
sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz
Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4
ÖĞRENME FAALİYETİ–4
AMAÇ
Uygun ortam sağlandığında program sahne pencerelerinde kaplama malzemelerini
kulanarak nesnelere kaplama yapabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlar olmalıdır:


Nesnelerin renklerini inceleyiniz.



Çevrenizdeki canlı varlıkların derilerinin fizyolojik yapısını inceleyiniz



Eşyaların kaplama, kumaş vb. malzemelerini inceleyiniz.



İnternet ortamındaki grafik sitelerinde yapılanları incelemelisiniz Tasarım
yapan kuruluşlarda tasarım çalışmalarını izlemelisiniz.

4. KAPLAMA KOMUTLARI
4.1.Görüntü Kontrolleri
4.1.1. Malzeme Kontrolleri
Evrendeki canlı ve cansız tüm varlıkların kendine özgü bir kaplaması vardır. Bir
timsah, bir tavşan, bir masa, halı, binalar vb. her varlığın en belirleyici özelliklerinden biri
kaplamasıdır. Derimizin bir an için olmadığını düşünün. Bütün iç organlarımız kaslarımız
vb. ile birlikte dış görünümümüz ne kadar korkunç olurdu. Mağazaya gittiğimizde bizi bir
mobilyaya bir aksesuara yönelten öncelikle onların kaplaması, rengi, parlaklığı daha sonra da
biçimi olur. 3D programlarında oluşturulan bir nesne gerçeğe ne kadar uygun olursa olsun
onun kaplaması başarılı yapılmamışsa yaptığımız çalışma boşa gidecektir. Örneğin
oluşturduğumuz bir çanta ona uygun bir kaplamaya sahip değilse istediğimiz izlenimi
oluşturmayacaktır.
3D programlar biçimlerin gerçeğe uygunluğunu sağlamak için program menüleri ile
kullanıcıya sayısız seçenekler sunmaktadır. Biçimleri gerçeğine tam yaklaştıran modelleme
yöntemlerinin yanında bu modelleri evrendeki gerçeğine uygun olarak kaplama komutlarına
da ayrıntısıyla yer vermiştir.

75

Çevremizdeki canlı ve cansız nesnelerin karmaşıklığı kadar 3D sahnesindeki
kaplamalar da karmaşık ve ayrıntılı bir yapıya sahiptir. Bu modülde bu konuya giriş
niteliğinde ayrıntıları vermeye çalışacağız. Gerisi siz öğrencilerin gözlem ve araştırma
yeteneğine kalmış. Bu öğrenme faaliyetinde öğrendiklerinizle gözlemlerinizi birleştirip yeni
kaplama formları geliştirmeniz ışığı, rengi ve yansımaları yerinde ve doğru olarak
kullanmanız biraz da siz öğrencilere kalmış.
Öncelikle 3D programında kaplamalarla ilgili olarak en çok uğrayacağımız kısım olan
“Material Editor” ile işe başlamak gerekiyor. Materyal Editor, 3D kaplamaları
gerçekleştireceğimiz tüm iletişim komutlarının yer aldığı paneldir. Bu panel klavyeden M
harfine basarak açılabildiği gibi 3D araç çubuğundaki Render menüsünden de ulaşılabilir.

Material Editor’ü kullanarak sahnedeki bir kaplamayı alıp incelemek veya çok sayıda
kaplamayı kontrol etmek mümkündür.
Material Editör panelindeki komutlar şunlardır:
Slotların biçimi
Arka ışık
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Arka plan
Döşeme
Video renk kontrolü
Animasyon önizleme
Material Editor seçenekleri
Malzeme/kaplama izletici (material map navigator)
Atama kontrolü
Kaplama atama
Silme
Kütüphaneye ekleme

Efekt kanalı
Kaplamayı göster

Material Map Navigatoru
: Material Editor’de sağ taraftaki düğmeye
basarak küçük material arama penceresini açıyoruz. Bu pencere üzerinde kullandığımız
kaplamaları görmek mümkündür. Aşağıdaki örneğimizde cisme sadece diffuse kaplama
yapılmıştır. Cisme birçok kaplama yapıldığı zaman kontrol zorlaşacak ve material map
navigator’e ihtiyacımız olacaktır.
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Şekil 4.1: Material kaplama hiyerarşisi
 UVW Mapping Modifier’ı

Bazı animasyonlarda kaplama koordinatlarını elle atamak gerekebilir. UVW
modifier’ları modeldeki herhangi bir noktaya yerleştirilebilir. Koordinatlar bu şekilde
rahatlıkla kontrol edilebilir.
Bir malzemenin kaplamasının yerleşimi yüzeyin kaplama koordinatlarına ve
malzemenin kaplama parametrelerine bağımlıdır. Malzeme içinde ayarlanabilecek her şey
UVW modifier’ı ile ayarlanabilir.
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Bitmap: Tüm Map tipleri arasında en çok kullanılan kaplama biçimidir. Bitmap ile
atama yaptıktan sonra bu malzemenin nesneye uydurulma işlemi “coordinates”
kutucuğundaki komutlarla ayarlanır.

Tiling: Bir döşemenin yüzeyde tekrarlanma sayısıdır. Örneğin, tiling değerinin 3’e
getirilmesi malzemenin üç kez tekrarlandığı anlamına gelir.

Tile: Açık veya kapalı oluşuna göre malzeme eksen boyunca döşenmesini sağlar.
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Ofset: Malzemenin orijinal Bitmap boyutunun ayarlanmasını sağlar. Malzemenin U
ve V ofset parametreleri bitmap’i sırasıyla Gizmonun X ve Y eksenlerine göre taşır.

Angle: Gizmoyu etkilemeden kaplamayı döndürür.

Mirror ve Flip: Döşeme ve dönmenin bir araya gelmesidir. Kaplama yüzde 50
küçültülür ve bir olan kaplama iki tane olacak şekilde eksenlere göre aynalanır.

4.1.2.Yeni Kaplama Malzemeleri Yaratmak
 Bir başka dosyada hazırlanmış kaplamayı incelemek veya kendi sahnemizde
kullanmak istediğimizde damlalık ikonunu seçip sahnede cisme tıklamamız yeterli
olacaktır.
1.Damlalık ikonu seçilir.
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2. Sahnedeki seçilmek istenen malzemenin üzerine getirilir.

3. Material Editör slotunda bu malzeme görülür.

 Kimi

zaman yaptığımız animasyonlarda mevcut slotlar yetersiz kalabilir. Bu

durumda Get material
düğmesine basıp “Standart”ı seçerek seçili slottaki
kaplama mevcut kaplama yerine boş bir kaplama oluşturulabilir.
Çok sayıda kaplamayı birbirine karıştırmadan inceleyip düzenlemek için yine bu
düğme kullanılır. Aynı sahnedeki bir kaplamayı tekrar incelemek veya değiştirmek istiyorsak
yine aynı düğmeye basıp sağ taraftan “New” yerine “Mtl Editor” seçeneği işaretlenir. Sağ
tarafta daha önceden kaydedilmiş kaplamalar çıkacaktır. Burada en üst sağdaki düğmelerden
ikincisine veya üçüncüye basarsak kaplamaları resimleri ile görmek mümkün olacaktır.
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Material editör iletişim kutusundan;
1. Örnek slotların otomatik olarak güncellenmesi,
2. Hareketli kaplamaların animasyon oynatılırken veya zaman kaydırma çubuğu
oynatıldığında örnek pencerelerde güncellenmesinin sağlanması,
3. Arka plan
gerçekleştirilebilir.

yoğunluğu,

aydınlatma

ve

kaplama

ölçeğinin

ayarlanması

düğmesi aktif malzemeyi sahnede seçili nesnelere atar.

Örnek kaplama çalışması yapalım:
1. Önce bir kutu oluşturalım.

2. Kutuyu “editable mesh”e çevirip smooting panelinden her kenarını ayrı ayrı seçip her
köşesine bir ID numarası atıyoruz. Ayrı ayrı her yüz için aynı işlemi tekrarlıyoruz (ikinci
yüz için ID 2 gibi.)
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3.Material Editorü açıp standart düğmesine tıklayıp açılan dosyadan Multi/Sub-Object
seçeneğine ulaşın.

4. Set number of material seçeneğinden açılan kutuya “6” değerini girin.
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5. ID menüsünden renk kutusuna tıklayarak açılan kutudan renk seçelim.(Örneğin sarı)

6. “Assign Material to selection”düğmesine bastıktan sonra kaplama cisme aktarılmış olacaktır.
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7. Sonuç aşağıdaki gibi olmalıdır. Kutunun her yüzü ayrı bir renk ile kaplanmıştır.

4.1.3. Kaplama Dosyalarını Kullanmak
Malzeme tanımları atanmış oldukları nesnelerle birlikte sahne dosyalarına
kaydedilebilir. Bir sahneyi açtığınızda veya Browse from Scene veya Selected seçeneklerini
kullanarak malzemeleri dosyadan alabilirsiniz. Malzeme tanımlarını da tek başlarına bir
malzeme kütüphanesinde saklayabilirsiniz.
Kütüphaneye bir malzeme koymak veya güncellemek için put tu library düğmesi
kullanılır. Put to Library
düğmesi, o andaki aktif malzemeyi kütüphaneye gönderir.
Sıcak (aktif) bir malzeme, sahnede otomatik göncellendiği halde kütüphaneye gönderildikten
sonra güncellenmez.
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Kütüphanede disket resminin olmasına karşın kütüphane siz belirtmediğiniz sürece diskete
kaydetmez Kütüphaneye kaydetmek için Browser’ın içinde “save”, “ save as” seçmelisiniz.

4.2. Renk Bileşenleri
4.2.1. Diffuse
Diffuse renk malzemesi, gerçek yaşamda kullandığımız renktir. Çok az nesne
tamamen doygun renk tonlarına (hue) sahiptir. Genellikle nesneler daha karmaşık renk
karışımlarından oluşur.

Diffuse renk seçeneğinin yanında bulunan renk kutucuğuna tıkladığımız zaman
diffuse color renk kutucuğu açılır. Buradan nesnenin rengini belirleyebilir.
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Diffuse kaplama çalışması:
1. Öncelikle sahnede çizdiğimiz modeli seçelim.
2. Model seçili iken material editoru açalım.
3. Herhangi bir slotu seçip kaplamayı cisme uygula
seçili slottaki kaplama cismin yüzeyine kaplanır.

düğmesine bastığımızda

Kaplama yapmak için renk yerine resim de kullanabiliriz. Bunun için Material Editor
panelinin alt kısmında Map seçeneği yer alır. Bu seçeneğin içinde kaplama türleri yer alır.
Bu kısımda “Diffuse Color”un yanında bulunan “none “tıklanarak kaplama malzemelerinin
bulunduğu dosyalara ulaşılır.

Bu düğmeye basınca karşımıza başka bir pencere gelir. Bu pencerede kaplama cinsini
seçilir, yani cismin yüzeyi için uygulanacak kaplama, aşağıda gösterilen Bitmap herhangi bir
resim dosyasını kaplamak için kullanılır.
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Bitmap’i seçtikten sonra açılan pencereden kullanacağımız kaplama resmininin
bulunduğu dosyaya ulaşıp resmi seçtiğimizde, bu resim otomatik olarak slota atanacaktır.
Eğer kaplamanın sahnede de görünmesini istiyorsanız

düğmesine basmak gerekir.

Şekil 4.2: Resim atanmış nesne

4.2.2.Specular
Bu renk aydınlatan ışığın rengiyle karışır. Bu karışım malzemeye göre değişiklik
gösterir. Parlaklığı olmayan malzemeler specular parlaklıklar oluşturamaz. Malzeme parlak
ise malzeme üzerinde parlak bir bölge oluşuyorsa malzemenin diffuse rengi specular’la
eklenen bir tarzda karışıyordur.
Parlaklık kanalı, malzemenin parlak bölgesinde görünenleri kontrol etmek istediğiniz
özel durum içindir. Bu etki, belirsiz bir yansıma veya ışığın yüzey üzerinden geçen parlak
bölgesindeki bir değişim olabilir.
Specular tam güçte aktif olduğunda rengin yerini alır.
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Şekil 4.3: Specular görüntüsü

4.2.3. Ambient
Ambient bir malzemenin gölgeli kısmını anlatır. Nesnenin küçük bir kısmı ışık aldığı
zamanlarda ambient yüzeyin büyük bir kısmını etkiler. Nesneler çoğunlukla yansıyan ışık
veya gölgelenen ışık tarafından aydınlatılır. Nesneler tam gölgedeyken ambient tek başına
kullanılır.
Ambient değerinin koyulaştırılması genellikle daha derin ve zengin malzeme renkleri
elde etmekte faydalıdır. Animasyonlarda genellikle ambient renk, diffuse’dan daha koyu
yapılarak, gölgeleme derinleştirilir. Bu teknik, gölgelemeyi yoğunlaştırır ve sahnede daha
fazla genel ışık kullanılabilmesini sağlar.
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Ambient en koyu değerde

Ambient en açık değerde

4.3. Kaplama Parametreleri
Standart malzemenin alt kısmında yer alan Map (kaplama) kanalı malzemenin
görünümünü mükemmelleştirmek için kullanılan başlangıç noktasıdır.
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4.3.1.Parlaklık
Tüm kanallar içinde Diffuse kullanımı en kolay olandır. Bu kanal, sonucu malzeme
yüzeyine boya veya duvar kâğıdı gibi uygular. Diffuse kanalı tam aktif güçte olduğunda
temel diffuse renginin yerini alır. Amount kaydırma çubuğu Map kanalının kullanım
seviyesini belirler. 0’dan 100’e kadar olan değerler diffuse renk bileşeniyle karışma şiddetini
belirler.
Kanalın yanında bulunan kilit işareti aktif olduğunda ambient ile birlikte kilitlenir.
Diffuse ve ambient gölgeleme bileşenleri için “Diffuse Map” kullanılır.
“Diffuse map”in “ambient map” olarak kopyalanması gölgenin yoğunluğunu kontrol
etmemizi sağlar.

Bir diffuse map olmadan kilitli olmayan “ambient map”in kullanılması, yüzeyde tam
aydınlatma yapıldığında kaybolan zayıf bir patern oluşturur. Bu etki metalik yüzeylerde
kazıma, aşınma etkisi veya paneller yaratmak için kullanılabilir.

Ambient + Diffuse (kilit aktif değil)

Ambient + Diffuse (kilit aktif)

4.3.2. Kabartma
Kabartma kaplaması (bump) bir yüzeye çekilecek veya kabartılacak alanları belirten
bir doku atar. Kabartma kaplamaları geometriyi etkilemez. Yükselen kenar gibi görünen
şeyler aslında yanılsamadır. Bu, parlak bölge ve gölgelerin etkisini taklit eden bir render
efektidir.
Kabartma kaplama kanalın şiddetini görüp siyahı etkisiz olarak değerlendirirken,
beyazı da tam etkin olarak değerlendirir. Gri tonların etkisi ise griliğin oranına göre değişir.
Amuont değeri kanalın yüzdesini değil, gücü veya kabartmanın yüksekliğini belirtir.
Pozifit ve negatif değerler kanalın kaplamasındaki parlak ve koyu renklerin etkisini kontrol
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eder. Kabartma malzemesini tek başına kullandığımızda istenen etkiyi elde edemeyiz. Bu
nedenle farklı kaplama seçeneklerini kullanmalıyız. Örneğin bump değeri için “Mask”ı
seçerek yeni bir kaplama oluşturabiliriz.

Kabartma kaplaması seçili değil

Kabartma kaplaması seçili

4.3.3. Yansıma Saydamlık
Bazı nesnelerimizde cam, yarı saydam veya saydamlık özelliği gerekebilir. Bunun için
de yansıma ve saydamlık (raytracer) seçeneğini kullanmamız gerekir. Bir uygulama ile bunu
görelim:
1. Bir bardak oluşturalım.
2.Material Editorden Standard çubuğuna tıkladığımızda açılan menüden “Raytrace”
seçin.
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3.Açılan menüden transparency, difuse, seçeneklerini ayarlayalım.

4. Reflect seçeneği nesnemizin kaplamasının çevresindeki nesnelerden aldığı
yansımalar içindir. Bir nesnenin parlaklığı arttıkça çevresindeki nesnelerden gelen ışığı
yansıtma oranı artar. Reflect seçeneği aktif olduğunda nesnemizin çevresindeki nesnelerden
gelen ışığı yansıtma özelliği olur. Diffuse seçeneğinde ise nesnemizin kaplaması yapılır. Bu
bir renk veya bir resim dosyası olabilir.

4.3.4. Alt-Üst Malzemesi (Top/Bottom)
Bu malzeme tipi bir nesnenin üst ve alt alanlarına iki farklı malzeme atanmasını
sağlar. Nesnenin hangi kısmının üst veya alt kabul edileceği nesnenin local koordinatlarına
bağlıdır.
Üstten alta geçişin tanımı daha fazla malzemenin position (konum) parametresi
kullanılarak ayarlanır. Position düşük değere ayarlandığında malzemeyi aşağı çeken ve
yüksek değere ayarlandığında yukarı iten bir ağırlık olarak düşünülebilir.

Gerçekte bir yüzün baktığı yön için açı ayarlanır. Blend parametresi ise iki farklı
yüzeyin kesişim noktasının yumuşaklığını ayarlar.
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Şekil 4. 4: Alt üst kaplama (position değerleri farklı)

4.3.5. Birden Fazla Malzemeyi Karıştırmak (Composite)
Composite kaplama kullanarak üst üste birkaç kaplamayı aynı cisme atayabilirsiniz.
Aşağıda yapacağımız uygulamada bir şişeye üç farklı kaplama yapacağız. Birincisi şişenin
kendi kaplaması olan Raytrace ile cam kaplama, ikincisi şişenin etiketi, üçüncüsü ise şişeden
akıp kurumuş sıvı damlaları.
1. Önce bir şişe oluşturuyoruz.
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2. Standart düğmesinden açılan menüden composite kaplamayı seçiyoruz.
3. Bu kısımda aşağıdaki resimde görünen Base material düğmesine basarak gelen
seçeneklerden standart kaplama veya raytrace seçilir.

4. Standart menüsünden “Maps kısmına gidilir. Diffuse tıklandığında açılan panelden
“Bitmap” seçilir. Buradan Bitmap dosyalarının yer aldığı çeşitli klasörler açılır. Bu
klasörlerde daha önceden oluşturulmuş Bitmap dosyalarından biri kaplama olarak seçilir.
Opacity kutusundan bir Map kaplama oluşturarak map 2 kanalı olarak atanır.

Map kaplama siyah ve beyaz alanlardan oluşur. Material editörde kaplamanın beyaz
kısımları saydamlaşarak altındaki kaplamayı gösterir. Siyah kısım ise kaplama olarak kalır.
Bu şekilde görünmesini istediğimiz kaplama beyaz kısımla üstüste gelecek şekilde
yerleştirilmelidir.

5. Damlacık kaplamasını da eklemek istediğimizde Map kanalını 3 olarak ayarlarız. Yine
ana composite menüsünden “damlacık” kaplamasının atamasını “Map 3” olarak
gerçekleştiririz.
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6.
+
tıklanarak kaplama şişeye atanır.
7. Şişeye üç farklı malzeme kaplayarak aşağıdaki sonucu elde etmiş oluruz.

Şekil:4.5:Bileşik kaplama kullanılmış bir şişe

4.3.6. Çift Yanlı Malzeme
Aynı yüzeye iki farklı malzeme atanması gerektiği durumlarda kullanılır. Normalde
bir nesneye atanan malzeme o nesnenin iki yanını kaplar. Bu seçenek bir yüzeye bir
malzeme atamanıza ve aynı yüzeye başka bir malzeme daha atamaya izin verir. Malzemeler
sırasıyla facing (yüzey), backface (arka yüz) olarak tanımlanır.
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İki malzeme bir malzeme gibi görünür.

97

UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETLERİ
İşlem Basamakları

Öneriler

 Kaplama malzemesini kullanınız

 Konularla ilgili farklı örneklerle çalışma
yapınız.

 Alt malzemelerin kullanınız
 Bileşik kaplama malzemelerini kullanınız.

 Animasyon şirketlerine giderek oradaki
çalışmaları inceleyiniz.
 Çevrenizdeki
doku
ve
kaplama
örneklerini oluşturmaya çalışınız.
 Çalışmalarınızda titiz olunuz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME SORULARI
1.

Material Editör kaplama malzemelerinin oluşturulduğu ve atandığı panelin
adıdır.(......)

2.

Material Editör’de yalnızca renk kaplaması yapılır. (......)

3.

“Assign Material to Selection”

4.

Diffuse renk malzemesi gerçek yaşamda kullandığımız renktir. (......)

5.

Saydamlık ve yansıma kaplaması composite malzeme ile yapılır. (......)

6.

Alt üst malzemesi iki farklı malzemeyi aynı yüzeye kaplar. (......)

7.

Material Editör’de bileşik (composite) malzemeler kullanılmaz. (......)

düğmesi malzemeyi nesneye atar. (......)

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek
kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız
sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz
Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
ÖLÇME SORULARI
Modül ile kazandığınız yeterliği aşağıdaki kriterlere göre değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

mmmm
Hayır

Standart nesnelerle modelleme yapmak
A)Basit geometrik nesneleri biçimlendirdiniz mi?
B)Standart nesnelerden yeni nesne biçimleri oluşturdunuz mu?
Çizgi kullanarak modelleme yapmak
A)Şekil nesnelerin terminolojisini oluşturdunuz mu?
B)Vertex düzeyinde düzenleme yaptınız mı?
C) Üç boyutlu yazı yazdınız mı?
Bileşik Nesnelerle Modelleme Yapmak
A) Farklı şekillerle biçimlendirme yaptınız mı?
B) Geometrik dönüştürücüleri çizgilerle uyguladınız mı?
C)Üç boyutlu nesneler ile biçimlendirme yaptınız mı?
Kaplama malzemelerini kullanmak
A). Kaplama malzemesini kullandınız mı?
B) Kaplamada alt malzemelerini kullandınız mı?
C) Bileşik kaplama malzemelerini kullandınız mı?

DEĞERLENDİRME
Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetlerini
tekrarlayınız.
Modülü tamamladınız, tebrik ederiz. Öğretmeniniz size çeşitli ölçme araçları
uygulayacaktır. Öğretmeninizle iletişime geçiniz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ - 1 CEVAP ANAHTARI
Sorular

Cevaplar

1-

D

2-

Y

3-

Y

4-

D

5-

D

6-

D

7-

D

8-

Y

9-

D

10

Y

ÖĞRENME FAALİYETİ - 2 CEVAP ANAHTARI
Sorular

Cevaplar

1-

D

2-

Y

3-

D

4-

Y

5-

Y

6-

Y

7-

Y
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ÖĞRENME FAALİYETİ - 3 CEVAP ANAHTARI
Sorular

Cevaplar

1-

Y

2-

D

3-

Y

4-

D

5-

Y

6-

Y

ÖĞRENME FAALİYETİ - 4 CEVAP ANAHTARI
Sorular

Cevaplar

1-

D

2-

Y

3-

D

4-

D

5-

Y

6-

Y

7-

Y

Cevaplarınızı cevap anahtarları ile karşılaştırarak kendinizi değerlendiriniz.
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ÖNERİLEN KAYNAKLAR
KAYN
ÖNERİLEN KAYNAKLAR
AKLAR:


DOĞAN Asuman, Ders Notları ve 3D Çalışmaları, Ankara, 2006.



ELİOT, Steven, Philip Miller, Çev.Milimetre Çeviri Grubu, 3D Studio Max
2, İstanbul, 1999.



TR3D internet sitesi
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KAYNAKÇA
KAYNAKÇA


DOĞAN Asuman, Ders Notları ve 3D Çalışmaları, Ankara, 2006.



ELİOT, Steven, Philip Miller, Çev.Milimetre Çeviri Grubu, 3D Studio Max
2, İstanbul, 1999.
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