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Reljefo ant sienos kūrimas 
 

Suradę tinkamą paveikslėlį atsidarykite Adobe Photoshop programoje, kaip parodyta žemiau. Po 

to paveikslėlį pasižymėkite (pažymėkite baltą foną su Select/Color range ir invertuokite pažymėjimą 

Select/Invers) ir sukurkite trajaktoriją, pasirinkdami darbinėje paletėje Paths/Make work paths. 

Atsiradusioje lentelėje įrašykite 0,5 ties parametru „Tolerance“. 

 

Poto progamos meniu pasirenkame File/Export/Pths to Ilustrator ir, kitoje atsiradusioje lentelėje 

„Expotr Paths to File“ nuspaudę „OK“, išsaugome *.ai formatu failo pamadinimu  „Medis Paths“. 
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Tuomet atsidarome programos Autodesk 3DsMax darbinį langą ir per File/Import įkeliame 

išsaugotą failą „Medis Paths“. Atsiradusiose darbinėse paletėse pasirenkame nustatymus, kaip parodyta ir 

nuspaudžiame „OK“.  

 

  

Turėtumėte pamatyti vaizdą, kaip parrodyta žemiau. 

 

Tuomet modifikatorių lentelėje (Modify) pasirinkite modifikatorių „Extrude“, vaizdas turėtų 

pasikeisti į tokį, kaip parodyta žemiau. 
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Pažymėję nustatymus, kaip parodyta lentelėje dešinėje lango pusėje, pakeiskite „Amount“ 

parametrą į „6“ „Segment“ – „5“ ar kitokį skaičių ir pasididinkite medžio objektą iki reikiamo dydžio, 

naudodami įrankį „Edit and Uniform Scale“. Jei medžio koto ar kitų dalių kontūrų  linijos kampuotos, galime 

perėje į „Vertex“ (mazgų) rėžimą, MOdify/Geometry lentelėje pasirinkti „komandą Weld“, prieš tai 

nusirodžiu didelė reikšmę, kaip pvz. 1000. Pažymėjus visus redaguotus mazgus, paspauskite dešinįjį pelės 

klavišą ir pasirinkite „Corner“, o po to pakartoję veiksmą – „Smooth“.  
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Atlikę mazgų redagavimą modifikatorių lentelėje vėl pažymėkite modifikatorių „Extrude“ ir 

paspaudę klavišą „F9“ atlikite vaizdo renderinimą, kad galėtumėte matyti tikrąjį vaizdą ir reikiamas 

koreguoti vietas.  

 

Nusipiešiame sienelę naudodami įrankį „Box“ iš „Create“ lentelės ir užsiduodame reikiamą 

segmentų skaičių (40x40x3). Norėdami matyti segmentus ant dėžutės, paspauskite klaviatūroje klavišą F4. 

 

 Tuomet, pažymėję medį su širdutėmis su klavišu „Attach“ sujungiame abu objektus, kaip 

parodyta žemiau (nuspaudus klavišą, spragtelti ant stačiakampės sienelės, kad susijungtų). Abu objektai 

turėtų nusidažyti ta pačia spalva. 
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Tuomet priskiriame sienelei su medžiu norimą spalvą ar tekstūrą ir sukūrę apšvietimą per 

Create/Systems/Day Ligth System, išrenderinę (su F9), gausime vaizdą matomą žemiau. Tokį objektą galime 

išsisaugoti *.max formatu ir įsikelti į norimą interjero sceną, arba išsisaugoti, kaip paveikslėlį taškinės 

grafikos formatu (jpg, tiff, png ar kt.). 

 

Galime sukurti ir priešingą variantą, t. y. medį padaryti ne iškilusį, bet iškirstą sienelėje. Nusipiešę 

sienelę, padarykite, kad medis kiaurai pereitų per ją, jei norite iškirsti skylę, arba, kad dalis objekto įeitų į 

sienelės  bloko vidų, jei norime padaryti tik įgilinimą.  
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Objektą judinti galite su „Move tool“ įrankiu, kurį rasite viršutiniame piktograminiame meniu, 

nuspaudę raidę „W“. 

 

Kai objektų vieta nustatyta,  pažymėję sienelę, lentelėje „Create“ pasirinkite iš sąrašo „Compound 

objects“ ir nuspauskite mygtuką „Boolean“. Tada „Operand parameters“ lentelės dalyje pasirinkite 

„Substract“ ir nuspaudę „Add Operans mygtuką, spragtelkite su pelyte ant medžio objekto. Rezultatą po 

renderinimo (F9) turėtumėte matyti, kaip parodyta žemiau. 
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Dabar palyginkime ir įvertinkime gautą rezultatą, formuojant iškilųjį ir įgaubtąjį reljefus. 

Sėkmės kūryboje! 

 

Savarankiška užduotis 

 

Psirinkite erelio ar kitą paveikslėlį ir pamėginkite savarankiškai suformuoti reljefą ant sienos. Tam 

jums prireiks adobe Photoshop or Autodesk 3DsMax programų. Paveikslėlio pavertimo etapai trimačiu 

parodyti žemiau. 

         

Piešinys                                         Trajektorija                                                    Reljefas 


