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„Lathe“ modifikatoriaus naudojimas ir tekstūros priskyrimas 

Norint sukurti apvalios formos nesudėtingą tuščiavidurį objektą, galima naudoti Create/Splines 

letelės dalį ir joje išsirenkant Line (linija). Left (kairėje) projekcijoje nupieškite profilį būsimo daikto. 

Pasirinktu atveju piešime skrybėlę. Geriausia pradėti piešti profilį nuo Z ašies, ties ja ir užbaigiant, 

kaip parodyta žemiau esančiame paveikslėlyje. 

 

Skrybėlės kontūro kūrimas 

   Modifikatorių lentelėje, saraše pasirinkite komandą Lathe. 

Turėtumėte pamatyti vaizdą, keip parodyta žemiau esančiame paveikslėlyje. 
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Vaizdas pritaikius komandą „Lathe“ 

Objektas gali būti suformuotas sukant jį pagal X, Y ar Z ašis. Pasirinktu atveju sukame pagal Y ašį . 

 

Objekto išsukimas pagal „MIN“ - minimumą 
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Dešinėje pusėje esančios lentelės apačioje pasirinkite mygtuką „MIN“ – minimumas. Tokiu atveju 

objektas bus sukamas ir formuojamas pagal minimalias (mažiausias) objekto koordinates. 

 

Taškų lygio pasirinkimas 

Išskleidę modifikatorių lentelėje Lathe medį, galėsime atlikti nupieštos skrybėlės kontūro 

redagavimą. Sakykime, kad norime perslinkti atitinkamus taškue, pridėti papildomų taškų ir/ar atlikti 

iš jų einančių atkarpų lankstymą. Tam tikslui pasirinksime medyje „Vertex“ lygį. 
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Kontūro taškų redagavimas ir pernešimas 

 

  Paspaudę dešinįjį pelės klavišą ant pažymėto kontūro 

pamatysite atsivėrusią šią lentekę. Ties komanda 

Vertex turėtų būti padėta varnelė. Pasirinkę komandą 

Refine, galėsite pridėti papaildomų taškų. Šioje 

lentelėje rasite ir kitas komandas usisijusias su taškų 

ar kontūro redagavimu. 

Nuspaudę F9 mygtuką ir išrenderinę, turėtumėte 

pamatyti skrybėlės vaizdą.  Jei pastarasis turi išvirkščią 

formą, kaip parodyte žemiau esančiame paveikslėlyje, 

modifikatorių lentelėje pažymėkite varnelę ties 

komanda Flip Normals ir dar kartą paspauskite F9. 
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Išvirkščias skrybėlės vaizdas 

 

Normalus skrybėlės vaizdas 

Jeimatomas skrybėlės vaizdas netenkina ir norėtūsi padailinti formos išgaubimą, dar kartą sugrįžkite į 

Lathe komandos medį taškų (Vertex) lygį ir atlikite kontūro redagavimą, kaip parodyta žemiau. 

Tuomet dar kartą paspauskite F9 ir įsitikinkite ar galutinis vaizdas Jus tenkina. 
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Skrybėlės viršutinio kmontūro reagavimas 

 

Galutinis suredaguotas objekto vaizdas 
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Norėdami priskirti skrybėlei mediamą, iįsikvieskite lentelę „Materials“ (medžiagos), nuspaudę „M“ 

raidę klaviatūroje. Atsiradusioje lentelėje, paspaskite kairiu pelės klavišu ties Diffuse, pasirinkite 

Maps ir tekstūros tipą Marble, kaip parodyta žemiau. Patvirtinkite pasirinkimą klavišu OK. 

   

Skrybėlės spalva turėtų pasikeisti į pilką, nuspaudus tekstūros priskyrmo mygtuką (nuo sferos einanti 

rodyklė prie kūbo).  Priskirta tekstūra gali būti nematoma, kol vaizdo neišrenderinsite, nuspaudę F9. 

Coordinates lentelės Materials dalyje galime pakeisti tekstūros tankį, spalvų derinį, ar tekstūros 

perslinkimą. 
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Tekstūros priskyrimas ir redagavimas 

 

Skrybėlės išrenderintas vaizdas su priskirta tekstūra 
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Savarankiška užduotis 

Savarankiškai nupieškite puodelį naudodami modifikatorius „Lathe“ ir „Bend“ it 

suformuokite reljefą, naudodami transformacijos komandas. 

 


