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Dvimačių kontūrinių (spline) objektų naudojimas sienelės kūrimui 

Sienelė Nr. 1. 

Darbinėje paletėje dešinėje pusėje pasirinkime lentelės dalį Create/Spline. Tuomet 

nuspauskime mygtuką “Line”. Kairiojoje (Left) arba priekinėje (Front) projekcijoje nupieškite iš linijų 

norimą ornamentą, kaip parodyta žemiau. Tuomet paspaudę mygtuką “Rectangle”, apveskite nupieštą 

ornamentą stačiakampiu.  
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Pažymėkite visus nupieštus objektus ir paspaudę 

dešinįjį pelės klavišą pasirinkite Convetr to/Convert 

to Editable Spline. Modifikatorių lentelėje 

atsidarykite medį “Line”, spausdami pliuso ženklą, ir 

pasirinkite Vertex (taškai arba mazgai). Tuos taškus, 

ties kuriais norite suapvalinti kontūro dalis, 

pažymėkite ir paspaudę dešinįjį klavišą, pasirinkite 

komandą “Smoth”, kaip parodyta lentelėje. 

Norėdami lankstyti objekto atkarpas, ten pat 

pasirinkite  “Bezier “ ir judinkite ties tašku 

atsiradusias žalios spalvos atkarpėles. Taškų 

pozicijas galite keisti juos judindami su įrankiu 

“Move tool” (spauskite W raidę klaviatūroje įrankio 

pasirinkimui). Taškas judinamas pagal pasirinktas 

ašis ir tik toje plokštumoje, kurioje buvo sukurtas 

ornamentas, kad neiškraipytume objekto.  

 

 

Atlikę mazgų redagavimą, medyje “Line” pasirinkite segmentų grupę “Spline” ir su mygtuku “Attach” pažymėkite 

kitus segmentus, kad objektas būtų sujungtas į vieną vientisą objektą.  Modifikatorių lentelės “Rendering” dalyje 

pažymėkite varnelėmis parametrus “Enable in Renderer” ir “Enable in Viewport”. Žemiau pasirinkite 

“Rectangular” ir pakeiskite parametrus  “Length” ir “Width”. Turėtumėte pamatyti tokį objektą, kaip parodyta 

aukščiau. 
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Siekdami objektui priskirti norimą tekstūrą, klaviatūroje paspausime raidę “M”, arba viršuje 

piktograminiame meniu pasirinksime “Material Editor” piktogramą. Atsiradusioje lentelėje pasirinksime vieną iš 

sferų ir jai sukursime medžiagą, lentelės dalyje  “Blinn basic parameters” keisdami parametrus ir spalvą. 

Pažymėję objektą ir “Materials Editor” lentelėje nuspaudę mygtuką “Assign material to selection” priskirsime 

objektui norimą medžiagą. 

Kai medžiaga priskirta, belieka išsaugoti failą *.max formatu ir išeksportuoti (rendering) pavekslėlį 

taškinės grafikos formatu. Norėdami išeksportuoti greituoju būdu spausime klavišą “F9”. Jei renderinimo kokybė 

netenkina, paspauskite klaviatūroje “F10” ir pasirinkite renderinimo varikliuką “Mental ray” (realistiškai 

vizualizacijai), ar kokį kitą. Tuomet “Render Output” lentelės dalyje paspaudę “File”, išeisite į eksplorerio langą, 

kur galėsite savo failą išsaugoti pasirinktu pavadinimu ir failo format. Atlikę šį veiksmą, paspauskite “Render” 

mygtuką ir laukite, kol objekto vaizdas bus išeksportuotas. Tuomet susiraskite išsaugotą failą ir jį peržiūrėkite. 

 

Sienelė Nr. 2. 

Ornamentinę sienelę galima sumodeliuoti ir iš jau nupiešto taškinės grafikos ar vektorinio vaizdo. 

Susiraskite ornamento paveikslėlį (jį galite susirasti ir atsisiųsti iš interneto) ir Įsikelkite į Adobe Photoshop 

programą arba nusipieškite Adobe Iliustrator programos pagalba. Jei paveikslėlis taškinės grafikos, tai Adobe 

Photoshop programoje turėsime pažymėti ornamento norimas dalis ir nuspalvinti juoda spalva. Tuomet 

pažymėjimą sukreivinkite naudodami “Path” darbinę paletę (įrašome, kad kreivintų kas 0,5 taško) ir failą 

išeksportuokite *.ai formatu. Tokį failą jau galime įsikelti į Autodesk 3DsMax ir atlikti trimačio objekto kūrimą. 

Per File/Import/Import non-native file formats to 3dsmax arba Import ai file formats to 3dsmax. 

Įkeldami pasirenkame nustatymus, kaip parodyta lentelėse žemiau. 



Renata Gudaitienė                                                                                                                                                     

4 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

Įkėlę peržiūrime objektą, ar viskas gerai įsikėlė ir, nuėmę varnelę “Rendering” lentelės dalyje nuo 

parametro “Enable in Viewport”,  modifikatorių (Modify) lentelėje pasirenkame modifikatorių “Extrude”. 

Parameters lentelės dalyje pakeičiame parametrą “Amount” ir “Segment”, lentelės dalyje “Caping” uždedame 

varneles ties “Cap Start”, “Cap End” parametrais, kaip parodyta žemiau. Nuspaudę klaviatūroje klavišą “F4” 

matysite objektą su kuriamais segmentais. 
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Pasirinkę piktograma „Material Editor“ arba nuspaudę „M“ raidę klaviatūroje medžiagų lentelėje 

paspaudę „Standart“ klavišą, pasirinkite medžiagą „Metal/Chrome/Satin“, ir priskyrę medžiagą objektui, 

išrenderiname, paspaudę „F9“ klavišą. Galime priskirti ir betkokią kitą medžiagą: stiklą, medį, keramiką. Jei 

gautas vaizdas tenkina, išsaugome norimu failo formatu. 

 

 

 

 


