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Περίληψη 
 

 
Η παρακάτω πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείµενο την φωτορεαλιστική απεικόνιση ενός 
αρχιτεκτονικού σχεδίου. Συγκεκριµένα πρόκειται για την επεξεργασία του τρισδιάστατου 
µοντέλου κατοικίας µε σκοπό την φωτορεαλιστική απεικόνιση του προαύλιου χώρου και την 
εξωτερική όψη της, καθώς και των  εσωτερικών χώρων του.  
Με εξειδικευµένα προγράµµατα έχουµε τη δυνατότητα να δηµιουργήσουµε το τρισδιάστατο 
µοντέλο και να το επεξεργαστούµε µε όποιο από αυτά επιθυµεί. Στην εργασία αυτή 
χρησιµοποιήσαµε το 3D Studio Max 2009 το οποίο πρόκειται για πρόγραµµα ανοιχτής 
αρχιτεκτονικής και δέχεται διάφορα plug-in, επιπρόσθετα προγράµµατα τα οποία 
ενσωµατώνονται στο κυρίως πρόγραµµα. Το plug-in που εµείς χρησιµοποιήσαµε είναι ο 
renderer V-Ray που µας έδωσε τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσουµε αντικείµενα V-Ray µέσα 
στο τρισδιάστατο µοντέλο της κατοικίας. 
Η επεξεργασία του µοντέλου ξεκίνησε από τον προαύλιο χώρο και την εξωτερική όψη της 
κατοικίας και τέλος έγινε η επεξεργασία των εσωτερικών χώρων. Αρχικά δηµιουργήθηκαν τα 
υλικά και αποδόθηκαν στα αντικείµενα, προστέθηκαν νέα στοιχεία διακοσµητικά αντικείµενα, 
έπιπλα, για παράδειγµα στον προαύλιο χώρο δηµιουργήθηκε πισίνα, έγινε διαµόρφωση του 
εδάφους κάνοντας χρήση τροποποιητή, τοποθετήθηκαν φώτα, κάµερες και τέλος ξεκίνησε η 
φωτοαπόδοση της σκηνής.  
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Abstract 
 

The object of this thesis is the photorealistic visualization of an architectural design. In 
particular, it involves the processing of a three-dimensional model of a  dwelling aiming at its 
exterior as well as its interior photorealistic representation. 
 
Existing specialized software gives us the ability to create three-dimensional models and edit 
them in order to achieve quality results. In this study we used 3D Studio Max 2009, an open 
source architecture program compatible with different plug-ins, i.e. additional programs that can 
be embedded  in the main program. The plug-in  we used is the V-Ray renderer, that gave us the 
opportunity to use V-Ray objects in the three-dimensional model of the dwelling. We first 
processed the exterior of the structure of the model in its natural surroundings and then the 
interior spaces. Materials were created initially and were afterwards  attributed to objects, that is 
new items, such as trees, furniture and many decorative items that were added.  A swimming 
pool was created in the exterior, along with the terrain which was set up by using a modifier. In 
addition, lights and cameras were placed and finally the rendering of the scene was implemented.
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1 

 
Εισαγωγή 

 

1.1 Εισαγωγή στον αρχιτεκτονικό φωτορεαλισµό 
 
Ο αρχιτεκτονικός φωτορεαλισµός είναι η τρισδιάστατη αναπαράσταση των αρχιτεκτονικών 
κτιρίων ή άλλων σχεδιαστικών αντικειµένων µε τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή, µε πιστή 
αναπαράσταση των υλικών, των χρωµάτων και του φωτισµού βάσει των δυσδιάστατων σχεδίων 
του αντικειµένου. 
Ακολουθώντας την ίδια λογική µε την οποία δηµιουργεί ένα κτίριο ή µια οποιαδήποτε οικοδοµή, 
ο µελετητής µπορεί να σχεδιάσει, σε κλίµακα, κατασκευές όπως, έπιπλο, τζάκι, χρηστικά 
αντικείµενα και γενικότερα στοιχεία κατασκευαστικά είτε εσωτερικών χώρων, interior design, 
είτε εξωτερικών χώρων και τοπίων, exterior design, landscapes. Μέσω του τρισδιάστατου 
µοντέλου που δηµιουργείται εισάγοντας τις πληροφορίες στο σχέδιο, αυτόµατα µπορούµε να 
έχουµε όλη την τεκµηρίωση της µελέτης, τοµές, όψεις, προοπτική και ρεαλιστική απεικόνιση. 
Μεταβάλλοντας παραµέτρους κατ’ επιλογή, παράγεται πλήθος αποδεκτών αρχιτεκτονικών 
λύσεων.  
Για την πραγµατοποίηση φωτορεαλιστικής αναπαράστασης απαιτούνται τα αρχιτεκτονικά 
σχέδια του κτίσµατος. Τα αρχιτεκτονικά σχέδια (υπό κλίµακα) είναι απαραίτητα για τη σχεδίαση 
καθώς αυτή γίνεται σε Η/Υ βάση πραγµατικών διαστάσεων µε απόλυτη αναλογία και ανάλογη 
λεπτοµέρεια.  
Σήµερα, το 3D modeling απασχολείται σε ένα ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων. Η βιοµηχανία 
βιντεοπαιχνιδιών χρησιµοποιεί διάφορες τρισδιάστατες µεθόδους µοντελοποίησης για να 
δηµιουργηθούν ρεαλιστικά µοντέλα χαρακτήρων για τα βιντεοπαιχνίδια. Στον ιατρικό τοµέα, 
είναι λεπτοµερή τα µοντέλα των οργάνων του ανθρώπινου σώµατος που έχουν δηµιουργηθεί µε 
τη χρήση διαφόρων προηγµένων 3D modeling λογισµικών. Όσο αφορά στον τοµέα της 
µηχανικής, χρησιµοποιούνται 3D Computer Aided Design (CAD) προγράµµατα για τη 



 6 

δηµιουργία τρισδιάστατων µοντέλων των νέων συσκευών, οχηµάτων και δοµών των 
αντικειµένων.  
Οι φωτορεαλιστικές απεικονίσεις είναι πλέον απαραίτητες στην σηµερινή εποχή για τον 
αρχιτέκτονα, πολιτικό µηχανικό, σχεδιαστή, διακοσµητή και ιδιώτη. 
Σχετικά µε την αρχιτεκτονική και τη διαµόρφωση του χώρου, ο φωτορεαλισµός είναι ένας από 
τους καλύτερους τρόπους παρουσίασης και µελέτης µιας αρχιτεκτονικής κατασκευής πριν την 
αποπεράτωσή της. Οι φωτορεαλιστικές απεικονίσεις είναι πλέον κάθε κλίµακας. Από απλές 
οικοδοµές κατοικιών – καταστηµάτων και εξοχικές κατοικίες, µέχρι οικισµούς, συγκροτήµατα 
κτιρίων, εµπορικά κέντρα, ξενοδοχειακές µονάδες και βιοµηχανικά κτίρια. 
Η σπουδαιότητα του έγκειται στο γεγονός ότι διευκολύνει τον µελετητή να κατανοήσει και να 
βελτιώσει το έργο του, παρέχοντας παράλληλα τη δυνατότητα ελέγχου και οριστικοποίησης των 
χρωµάτων, των υλικών και της αισθητικής του έργου. Συντελεί στην αποτροπή ενδεχόµενου 
επενδυτικού ρίσκου και συνεπώς στη µείωση του κατασκευαστικού κόστους, καθώς παρέχεται η 
δυνατότητα να εντοπιστούν και να προληφθούν τεχνικά η αισθητικά λάθη πριν την ολοκλήρωση 
της κατασκευής.  
 
Έτσι η προώθηση του προϊόντος καθίσταται ασφαλέστερη δεδοµένου της ευκαιρίας που 
παρέχεται στους αρχιτέκτονες να παρέχουν µια ολοκληρωµένη εικόνα για το έργο τους και την 
τοποθέτηση του στον περιβάλλοντα χώρο.  
 
 

1.2 Αντικείµενο διπλωµατικής 
 
Η πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείµενο την φωτορεαλιστική απεικόνιση ενός αρχιτεκτονικού 
σχεδίου. Στόχος, είναι η υψηλής ποιότητας οπτικοποίηση , η καλύτερη και ακριβέστερη δυνατή 
τρισδιάστατη αποτύπωση των δυσδιάστατων σχεδίων, µε προσοµοίωση του φυσικού φωτισµού, 
και χρήση πραγµατικών φωτογραφιών των υλικών που θα χρησιµοποιηθούν κατά την 
κατασκευή του κτιρίου. Τα φωτορεαλιστικά προοπτικά, µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως 
εργαλείο του αρχιτέκτονα, κατά το στάδιο του σχεδιασµού, καθώς και ως υλικό παρουσίασης 
του έργου σε πελάτη. 
Στην εργασία αυτή χρησιµοποιήσαµε το 3D Studio Max 2009 το οποίο πρόκειται για πρόγραµµα 
ανοιχτής αρχιτεκτονικής και δέχεται διάφορα plug-in, επιπρόσθετα προγράµµατα τα οποία 
ενσωµατώνονται στο κυρίως πρόγραµµα. Το plug-in που εµείς χρησιµοποιήσαµε είναι ο 
renderer V-Ray. 
Αρχικά πραγµατοποιείται η δοµική σχεδίαση του έργου, εν συνεχεία αποδίδονται τα υλικά και 
τα φυσικά φαινόµενα (π.χ. γυαλάδα, διάθλαση, αντανάκλαση) και τέλος ακολουθεί η 
διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, έχοντας έτσι ως αποτέλεσµα τη φωτορεαλιστική 
απόδοση του έργου.  
Το χρονικό διάστηµα ολοκλήρωσης του έργου εξαρτάται από το µέγεθος και την 
πολυπλοκότητα του σχεδίου. 
 

1.3 Οργάνωση κειµένου 
 
Παρακάτω παρουσιάζεται το αντικείµενο της πτυχιακής εργασίας καθώς επίσης και οι 
διεργασίες που πραγµατοποιήθηκαν. Πρόκειται για την περιγραφή της επεξεργασίας ενός 
τρισδιάστατου µοντέλου µε σκοπό την εξωτερική και την εσωτερική φωτορεαλιστική 
απεικόνιση του.  



 7 

Στο κεφάλαιο 2 παρουσιάζεται το πρόγραµµα 3D Studio Max 2009 το οποίο χρησιµοποιήθηκε 
και αναλύονται τα βασικά εργαλεία του καθώς και οι βασικές έννοιες του φωτορεαλισµού.  
Στο κεφάλαιο 3 γίνεται περιγραφή της διαδικασίας υλοποίησης της φωτορεαλιστικής 
απεικόνισης της κατοικίας καθώς επίσης παρουσιάζονται τα βήµατα παραγωγής 
φωτορεαλιστικών εικόνων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.
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2 

 
 

Tο περιβάλλον εργασίας του 3D Studio Max 2009 
 
Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται µε παραδείγµατα, τρισδιάστατα αρχιτεκτονικά µοντέλα στο 
εικονικό περιβάλλον του 3D Studio Max 9. 
Ένα λογισµικό που χρησιµοποιείται µε σκοπό οι παρουσιάσεις των έργων να διέπονται από 
υψηλού επιπέδου λεπτοµέρεια όσο αφορά τη γεωµετρία, τα υλικά κατασκευής, το γενικό και 
ειδικό φωτισµό. 
 
Παρακάτω παρουσιάζεται το περιβάλλον εργασίας του 3D Studio Max 2009: 
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Εικόνα 1 -Το περιβάλλον εργασίας του 3D Studio Max 2009 
 
Το 3d studio max παρέχει ένα πλούσιο σε λειτουργίες, προσαρµόσιµο περιβάλλον χρήστη.  
Αποτελείται από µια γραµµή µενού, εφτά γραµµές εργαλείων, τη λωρίδα χρόνου (timeline) µια 
γραµµή Track, το πάνελ εντολών (command) και τις απόψεις/προοπτικές. Οι απόψεις ( viewport 
) του 3D Studio Max 2009 ενεργούν ως παράθυρα για το εικονικό µας περιβάλλον. Μπορούµε 
να χρησιµοποιήσουµε κάθε µια από τις τέσσερις ορατές απόψεις, οι οποίες παίζουν το ρόλο 
οπτικών γωνιών όπως left view(αριστερή όψη), right view(δεξιά), top view(κάτοψη), perspective 
view(προοπτική/γενική όψη), front view(πρόσοψη) ακόµη και camera view όταν µας ενδιαφέρει 
η οπτική γωνία της κάµερας. Στην κάθε µια προοπτική, έχουµε τη δυνατότητα να παρατηρούµε 
και να επεξεργαζόµαστε το µοντέλο µας. Οι απόψεις left, right, top, front είναι αξονοµετρικές, 
που σηµαίνει ότι δεν υπάρχει κανένα σηµείο σύγκλισης και έτσι οι γραµµές που είναι 
παράλληλες στα αντικείµενα µας παραµένουν παράλληλες και στη άποψη. Οι απόψεις 
perspective, φωτός, και καµερών δείχνουν τη σκηνή από ένα σηµείο που καθορίζεται από τον 
χρήστη ή από τη θέση και τον προσανατολισµό µιας κάµερας, ενός σποτ ή ενός κατευθυντικού 
φωτός που υπάρχει στη σκηνή. 
Κάτω από το Title bar υπάρχει η γραµµή µενού, Menu bar, η οποία διαθέτει εντολές για τη 
δηµιουργία και τροποποίηση αντικειµένων και κινήσεων. 
 
Κάτω από την γραµµή µενού υπάρχει η γραµµή εργαλείων Main. Μας επιτρέπει να εκτελούµε 
τις πιο συνηθισµένες εντολές του 3D Studio Max 2009 και αποτελείται από τα εικονίδια που 
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χρησιµοποιούνται περισσότερο από όλα. Ουσιαστικά είναι τα εικονίδια τα οποία µας επιτρέπουν 
την επιλογή, µετακίνηση, περιστροφή του µοντέλου ή του χώρου, πλοήγηση της κάµερας κτλ. 
 
Στην αριστερή πλευρά του παραθύρου βρίσκεται η γραµµή εργαλείων Reactor. 
Περιέχει κουµπιά που εκτελούν συνηθισµένες λειτουργίες του reactor, αλληλεπιδράσεις που 
µπορούν να εφαρµοστούν µεταξύ των αντικειµένων, εµφάνιση φυσικών ιδιοτήτων των 
αντικειµένων, δηµιουργία προσοµοιώσεων, όπως για παράδειγµα η επίδραση της βαρύτητας σε 
κάποιο αντικείµενο το οποίο πέφτει από κάποιο σηµείο, ή η επίδραση του αέρα σε ρούχα, και 
εκτέλεση του βοηθητικού προγράµµατος προεπισκόπησης σε πραγµατικό χρόνο. 
 
Στην δεξιά πλευρά βρίσκεται το πάνελ εντολών, Tool bar, περιέχει έξι διαφορετικά πάνελ µε 
εντολές που µας επιτρέπουν να µοντελοποιούµε, να τροποποιούµε, να κινούµε και να 
εµφανίζουµε αντικείµενα. Εδώ είναι συγκεντρωµένες οι περισσότερες ιδιότητες της  
επεξεργασίας των αντικειµένων για να τα φέρουµε στην επιθυµητή και τελική µορφή τους. 
 
Κάτω από τις απόψεις βρίσκεται η λωρίδα χρόνου, το Timeline, η οποία µας δίνει τη δυνατότητα 
να καθορίσουµε διάφορα χαρακτηριστικά στο µοντέλο µας σε κάθε χρονική στιγµή, κάτι που 
είναι πολύ χρήσιµο για το animation. Το κουµπί Ολίσθησης χρόνου (Time) υποδεικνύει το 
τρέχον καρέ που εµφανίζεται στις απόψεις. Μετακινώντας το κουµπί ολίσθησης χρόνου 
µπορούµε να αλλάξουµε το τρέχον καρέ. 
 
Τέλος στο κάτω µέρος του παραθύρου από αριστερά προς τα δεξιά υπάρχουν τα παρακάτω 
εργαλεία: 
Ο Mini Listener, που χρησιµοποιείτε για την εγγραφή script χρησιµοποιώντας τη γλώσσα 
MAXScript µε σκοπό να ελέγχουµε τα τρισδιάστατα αντικείµενα και κινήσεις. 
Η γραµµή Track, που εµφανίζει τα καρέ κλειδιά για το επιλεγµένο αντικείµενο (ή αντικείµενα). 
Οι συντεταγµένες, που υποδεικνύουν τη θέση του δροµέα χρησιµοποιώντας απόλυτες 
παγκόσµιες συντεταγµένες (X,Y,Z). Όταν µετασχηµατίζουµε ένα αντικείµενο, εµφανίζονται οι 
νέες συντεταγµένες του αντικειµένου σε σχέση µε τις συντεταγµένες του, πριν τον 
µετασχηµατισµό. 
Τα στοιχεία ελέγχου δηµιουργίας κλειδιών για κινήσεις, όπου εµφανίζονται επιλογές που µας 
επιτρέπουν να δηµιουργήσουµε κλειδιά κίνησης για τα αντικείµενα µας. 
Τα στοιχεία ελέγχου αναπαραγωγής κίνησης, που µας επιτρέπουν να βλέπουµε µια κίνηση µέσα 
στις απόψεις. Μπορούµε να αναπαράγουµε ολόκληρη την κίνηση ή να δούµε µεµονωµένα καρέ 
ή να µεταφερθούµε σε συγκεκριµένο καρέ. 
Τέλος, τα στοιχεία ελέγχου πλοήγησης σε µια άποψη. Τα οποία µας επιτρέπουν να µεγεθύνουµε 
, να µετατοπίζουµε και να µετακινούµαστε µέσα στις απόψεις. Αυτά τα στοιχεία ελέγχου 
αλλάζουν, ανάλογα µε τον τύπο της άποψης που έχει επιλεχθεί. 
Για λόγους ευχρηστίας η διεπαφή έχει επανασχεδιαστεί, µε τα εργαλεία να είναι πιο 
συγκεντρωµένα ανάλογα µε τις λειτουργίες. Για παράδειγµα, η άποψη του χρήστη έχει 
µετονοµαστεί σε ορθογραφική/Orthographic  οι εικόνες της απόδοσης/Renderings έχουν 
αλλάξει, καθώς και η ροή εργασίας/workflow. 
Ένα από τα πρώτα πράγµατα που πρέπει να σηµειωθεί είναι ότι αυτή η εφαρµογή έρχεται σε δύο 
εκδόσεις, το 3D Studio Max και το 3D Studio Max Design. Η διαφορά είναι η εξής: Το 3D 
Studio Max 2009 περιέχει το SDK (Software Development Kit), ενώ το 3D Studio Design έχει 
όλα τα χαρακτηριστικά του 3D Studio Max εκτός από το SDK, µα επιπλέον έχει το νέο εργαλείο 
ανάλυσης φωτισµού (Exposure lighting analysis tool). Το Autodesk 3D Studio Max Design 
επιτρέπει σε αρχιτέκτονες, σχεδιαστές και ειδικούς του τοµέα των φωτορεαλιστικών αποδόσεων 
να επικοινωνήσουν πλήρως τις ιδέες τους είτε αυτές βρίσκονται σε πρώιµο στάδιο είτε σε τελική 
µορφή. Το 3D Studio Max Design επιτρέπει σε αυτούς τους επαγγελµατίες γρηγορότερη και 
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αποδοτικότερη εργασία και καλύτερη διασύνδεση µε προϊόντα που βασίζονται στο AutoCAD 
και το Revit. 

 

2.1 Μοντελοποίηση - Modeling 
 
Το 3D modeling είναι η διαδικασία της ανάπτυξης ενός 3D µοντέλου µε εξειδικευµένο 
λογισµικό. Είναι µια διαδικασία δηµιουργίας ενός µοντέλου wireframe (αποτελούµενο από 
ακµές/edges) που αντιπροσωπεύει ένα τρισδιάστατο αντικείµενο. Το αντικείµενο µπορεί να είναι 
ζωντανό ή άψυχο. Κάθε τρισδιάστατο µοντέλο γραφικών αποκτά υπόσταση και σχήµα τη στιγµή 
που καθορίζεται η γεωµετρία του. Η γεωµετρία αποτελείται από ένα σύνολο σηµείων/κορυφών ( 
vertices ), όπως ισχύει και για κάθε πραγµατικό γεωµετρικό σχήµα, τα οποία συνδέονται µε 
διάφορα γεωµετρικά δεδοµένα, όπως γραµµές, και κυρτές επιφάνειες πάνω στα οποία 
απλώνονται οι φωτογραφίες υφής που αποδίδουν το υλικό του. 
Παρακάτω παρουσιάζονται τα γεωµετρικά στοιχεία: 
 

 
Εικόνα 2 - Σηµεία / Vertex 
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Εικόνα 3 - Ακµές / Edge 
 
 

 
Εικόνα 4 - Πολύγωνα / Polygon 
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2.1.1 Τεχνικές µοντελοποίησης 
 
Στο 3D Studio Max υπάρχουν διάφορες τεχνικές µοντελοποίησης µε τις βασικότερες να είναι οι 
εξής: 
 
Polygon modeling: 
Πολυγωνική µοντελοποίηση (Polygonal modeling) είναι µια µέθοδος δηµιουργίας ενός 
τρισδιάστατου,3D µοντέλου, συνδέοντας τα τµήµατα γραµµών µε σηµεία, σε ένα τρισδιάστατο 
3D χώρο. Αυτά τα σηµεία στο χώρο επίσης είναι γνωστά ως κορυφές (vertices). Τα πολυγωνικά 
µοντέλα είναι πολύ ευέλικτα και µπορούν να αποδίδονται από έναν υπολογιστή πολύ γρήγορα. 
∆εν µπορούν, ωστόσο, να δηµιουργηθούν ακριβείς κυρτές επιφάνειες µε πολυγωνική τεχνική 3D 
modeling. Είναι η πιο διαδεδοµένη τεχνική µοντελοποίησης στην οποία συνήθως ξεκινάµε πάλι 
από κάποιο από τα βασικά σχήµατα τα οποία όµως τα µετατρέπουµε σε επεξεργάσιµα πλέγµατα 
(editable poly ή editable Mesh). Το βασικό µε τα επεξεργάσιµα πλέγµατα είναι ότι µετατρέπουν 
το µοντέλο σε ένα αντικείµενο που αποτελείται από γεωµετρικά υπό-αντικείµενα πέντε επιπέδων 
και το καθένα από αυτά είναι επεξεργάσιµα από µία σειρά εργαλείων. Τα υπό-αντικείµενα αυτά 
είναι τα σηµεία (Vertex), οι ακµές (Edge), τα όρια (Border), τα πολύγωνα (Polygons) και τα 
αντικείµενα (Elements). 
 
Primitive modeling: 
Μοντελοποίηση µε τα αρχέτυπα (Standard primitives) ή εκτεταµένα (extended primitives) 
γεωµετρικά σχήµατα του προγράµµατος. Αυτός είναι ο απλούστερος τρόπος µοντελοποίησης 
τρισδιάστατων αντικειµένων. Χρησιµοποιώντας πρωτογενή γεωµετρικά σχήµατα όπως 
κύλινδροι, κώνοι, κύβοι και σφαίρες, δηµιουργούνται πολύπλοκα µοντέλα. Η προσέγγιση αυτή 
εξασφαλίζει εύκολη κατασκευή, εφόσον οι µορφές τους ορίζονται µαθηµατικά και άρα είναι 
ακριβείς. Η µοντελοποίηση µε αρχέτυπα χρησιµοποιείται κυρίως για την ανάπτυξη 3D µοντέλων 
των τεχνικών εφαρµογών. 
 
NURBS modeling: 
Η µοντελοποίηση NURBS (Non-uniform rational B-spline) µπορεί να βρεθεί σε δηµοφιλή 
λογισµικά όπως το Maya. Ο προγραµµατιστής µπορεί να δηµιουργήσει 3D µοντέλα µε λείες 
επιφάνειες χρησιµοποιώντας αυτή την τεχνική διαµόρφωσης. Σε αντίθεση µε τις πολυγωνικές 
τεχνικές µοντελοποίησης που µπορούν µόνο κατά προσέγγιση να δηµιουργήσουν κυρτές 
επιφάνειες µε πολλά πολύγωνα, επειδή τα πλέγµατα αποτελούνται από έδρες χρειάζεται ένας 
µεγάλος αριθµός πολυγώνων ώστε να έχουµε µία οµαλή καµπυλόγραµµη επιφάνεια, η 
µοντελοποίηση NURBS µπορεί πραγµατικά να δηµιουργήσει οµαλές κυρτές επιφάνειες. Είναι 
µια πιο εξειδικευµένη τεχνική και είναι ιδιαίτερα σχεδιασµένη για διαµόρφωση επιφανειών 
χρησιµοποιώντας τον σχεδιασµό περίπλοκων καµπύλων. 
 
Splines and patches modeling: 
Οι µέθοδοι αυτές είναι παρόµοιες µε τη διαδικασία NURBS modeling. Εξαρτώνται από 
καµπύλες γραµµές για τον προσδιορισµό της ορατής επιφάνειας. 
 
Οι παραπάνω τρεις τεχνικές είναι οι πιο δηµοφιλής ωστόσο υπάρχουν και άλλες µέθοδοι για να 
δηµιουργήσουµε ένα αντικείµενο στο 3D Studio Max. 
Τα περισσότερα προγράµµατα ακολουθούν polygonal και NURBS modeling µεθόδους για τη 
δηµιουργία µοντέλων. Για µοντελοποίηση περίπλοκων υλικών όπως η βροχή, τα σύννεφα και η 
άµµος, τα προγράµµατα χρησιµοποιούν ένα σύστηµα επιµέρους στοιχείων, σωµατιδίων που 
καθιστά τη διαδικασία µοντελοποίησης ευκολότερη. 
 



 14 

Σε όλες τις τεχνικές µοντελοποίησης, µετά τη δηµιουργία του αντικειµένου στο 3D studio Max, 
µπορούµε να συνεχίσουµε την µοντελοποίηση του κάνοντας χρήση µίας σειράς εργαλείων που 
τροποποιούν περαιτέρω το µοντέλο µας. Αυτά τα εργαλεία ονοµάζονται Modifier,δηλαδή 
τροποποιητές, και είναι τα βασικότερα εργαλεία µετασχηµατισµού της γεωµετρίας ενός 
αντικειµένου. Είναι εργαλεία καθοδηγούµενα από τις παραµέτρους που αλλάζουν το σχήµα ή τις 
ιδιότητες ενός αντικειµένου για να επιτύχουν ένα συγκεκριµένο εφέ. Σε ένα αντικείµενο 
µπορούµε να προσθέσουµε παραπάνω από ένα Modifier οι οποίοι δουλεύουν προσθετικά και 
άρα η εµφάνιση του αντικειµένου αλλάζει, καθώς τοποθετούµε τους Modifiers σε στοίβα (ο ένας 
πάνω στον άλλο). Ο ένας modifier εφαρµόζει τα εφέ του στο αποτέλεσµα του  modifier που 
βρίσκεται από κάτω του στην στοίβα Modifier Stack. 
 
 
 
Κατηγορίες των Modifier 
Selection (επιλογής): 
Με τους modifiers επιλογής έχουµε τη δυνατότητα να τροποποιήσουµε επιµέρους τµήµατα του 
αντικειµένου τα οποία έχουµε επιλέξει και που ονοµάζονται επιλογή υπό-αντικειµένου. Ο 
Modifier δηλαδή ενεργεί µόνο επάνω στα υπό-αντικείµενα.(πχ. Twist) 
Object-Space (χώρος αντικειµένου): 
Οι object-space modifiers επηρεάζουν το σχήµα του αντικειµένου µέσα στον τοπικό του χώρο, 
επηρεάζοντας έτσι τι τοπικές συντεταγµένες των λειτουργιών του αντικειµένου. (πχ Bend) 
World-Space, WSM (παγκόσµιος χώρος): 
Οι world-space modifiers επηρεάζουν τις συντεταγµένες του αντικειµένου µέσα στον παγκόσµιο 
χώρο (mapping coordinates). Ο παγκόσµιος χώρος προσδιορίζει τη θέση, τον προσανατολισµό 
και την κλίµακα του αντικειµένου στη γεωµετρία της σκηνής. Οι συντεταγµένες συχνά είναι 
U,V και W, όπου U για οριζόντια, V για κάθετα και W είναι η τρίτη διάσταση για το βάθος. 
Ένας WSM Modifier δεν είναι τοπικός στο ίδιο το αντικείµενο. 
 
Επιπλέον οι modifiers µπορούν να έχουν υπό-αντικείµενα, τα οποίο όµως δεν αποδίδονται. Τα 
υπό-αντικείµενα είναι µέρη ενός αντικειµένου και µπορούν να περιλαµβάνουν ακµές, έδρες, 
κορυφές, πολύγωνα, όρια και στοιχεία. Τα υπό-αντικείµενα των modifiers, συµπεριλαµβάνουν 
το Center, το οποίο προσδιορίζει το σηµείο γύρω από το οποίο προσανατολίζεται το εφέ και το 
βοηθητικό εργαλείο Gismo, το οποίο χρησιµοποιείτε για να χειριστούµε οπτικά το εφέ του 
modifier. 
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2.2 Απόδοση υφής (texturing) 
 

2.2.1 Γεωµετρία επιφανείας 
 
Η υφή είναι η χωρική διαµόρφωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της επιφάνειας ενός 
αντικειµένου, όπως το χρώµα, η διαφάνεια, το ανάγλυφο ή η οµαλότητα. Είναι αυτή που δίνει 
στο µοντέλο ταυτότητα και το αντιστοιχεί µε αντικείµενα του πραγµατικού κόσµου έτσι ώστε 
κατά την απόδοσή του να φαίνεται αρκετά ρεαλιστικό. Το υλικό λοιπόν, βασίζεται σε 
δευτερεύοντα συστατικά στοιχεία που ονοµάζονται χάρτες υφής, texture maps, και των οποίων 
τα αθροιστικά εφέ, οι ιδιότητες δηµιουργούν την εµφάνιση του υλικού. Ο χάρτης υφής είναι 
ουσιαστικά ένα αρχείο εικόνας 2D που καθορίζει διάφορες ιδιότητες όπως το χρώµα, το µοτίβο, 
τη λαµπρότητα και τις προεξοχές στην υφή της επιφάνειας. 
Ορισµένες φορές ενδέχεται να ανοίξετε ένα µοντέλο 3D του οποίου οι υφές δεν απεικονίζονται 
επαρκώς στις επιφάνειες των αντικείµενων που το απαρτίζουν. Η ανεπαρκής απεικόνιση υφής 
µπορεί να προκαλέσει εµφανείς παραµορφώσεις στην εµφάνιση της επιφάνειας του µοντέλου, 
όπως ανεπιθύµητες ραφές ή περιοχές όπου το µοτίβο υφής είναι αλλοιωµένο. Η ανεπαρκής 
απεικόνιση υφής µπορεί επίσης να προκαλέσει µη προβλέψιµα αποτελέσµατα κατά την απόδοση 
του µοντέλου. 
 

2.2.2 ∆ηµιουργία του επιθυµητού υλικού 
 
Αρχικά δηµιουργείται το επιθυµητό υλικό, στο οποίο καθορίζονται και οι τιµές των ιδιοτήτων 
του. Οι ιδιότητες ενός υλικού το ακολουθούν σε κάθε ανάθεσή του σε οποιοδήποτε µοντέλο. 
Ένα υλικό (material) περιγράφει πως θα εµφανίζεται η επιφάνεια ενός αντικειµένου κατά την 
απόδοση και περιλαµβάνει ιδιότητες όπως το χρώµα, την υφή, την αδιαφάνεια και την γυαλάδα. 
Το υλικό µπορεί να περιγράφει ένα απλό χρώµα ή µπορεί να περιέχει απεικονίσεις (map), τα 
οποία είναι αρχεία εικόνων που ορίζουν τα συστατικά ενός υλικού. 
 
Έπειτα καθορίζεται ο τρόπος µε τον οποίο το υλικό απλώνεται πάνω στα πολύγωνα του κάθε 
µοντέλου. Η διαδικασία µε την οποία αποδίδεται υφή µε κάποιο κανόνα σε κάθε σηµείο της 
επιφάνειας, αποκαλείται απεικόνιση υφής texture mapping. Απλουστευτικά, µπορούµε να 
θεωρήσουµε την απεικόνιση υφής σαν µια επικάλυψη του αντικειµένου µε µια εικόνα. Ο τρόπος 
µε τον οποίο αποτυπώνουµε πάνω σε αντικείµενα προκαθορισµένα σχέδια που προέρχονται είτε 
από κάποια ψηφιακή εικόνα (bitmap) ή που έχουν υπολογιστεί αλγοριθµικά. 
Όταν το πρότυπο που απεικονίζουµε πάνω στην επιφάνεια είναι προ-υπολογισµένο και 
αποθηκευµένο ως εικόνα (texture image), τότε έχουµε παραµετρική απεικόνιση υφής. Ο 
χώρος/επίπεδο πάνω στο οποίο είναι ορισµένη η εικόνα της υφής λέγεται παραµετρικός χώρος 
της υφής. 
Επιπλέον µπορούµε να κάνουµε Multi-texturing, που είναι η χρήση περισσοτέρων από ένα 
texture κάθε φορά σε ένα πολύγωνο. Για παράδειγµα, ένα light map texture µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για να φωτίσει την επιφάνεια ως εναλλακτική λύση του επανυπολογισµού του 
φωτισµού της επιφάνειας σε κάθε απόδοση της. Άλλη τεχνική Multi-texture είναι η bump 
mapping, η οποία δίνει τη δυνατότητα µέσω του texture να χειριστούµε άµεσα την όψη της 
επιφάνειας κατά το φωτισµό της. ∆ίνει καλή εµφάνιση σε πολύπλοκες επιφάνειες, όπως το 
τσιµέντο ή τον κορµό ενός δέντρου, λόγω των λεπτοµερειών που αποκτούν κατά τον φωτισµό 
τους σε αντίθεση µε την απλή παράθεση χρωµάτων. 
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2.2.3 Texture mapping, απεικόνιση υφής 
 
Texture mapping είναι η µέθοδος κατά την οποία εφαρµόζουµε λεπτοµέρειες στην επιφάνεια του 
αντικειµένου. Στο 3D Studio Max, τα υλικά που εφαρµόζουµε µαζί µε τα φώτα της σκηνής 
προσδιορίζουν πως θα εµφανίζονται τα αντικείµενα όταν γίνεται η απόδοσή τους. Για να 
δηµιουργηθεί ένα ρεαλιστικό αντικείµενο πρέπει να ληφθεί υπόψη το πως τα µάτια µας 
συλλαµβάνουν το φως που αντανακλάται από επιφάνειες, τις λάµψεις και τους κατοπτρικούς 
φωτισµούς. Πως αλλάζει η εµφάνισή του αντικειµένου µε βάση τον τρόπο µε τον οποίο 
αντανακλά το φως. Στο χώρο του σχεδιασµού τρισδιάστατων γραφικών µε υπολογιστή υπάρχει 
πλήθος µοντέλων µίµησης της συµπεριφοράς αυτής. 
Ορίζοντας τις διάφορες τιµές των συστατικών των χρωµάτων που βρίσκονται στο rollout Basic 
Parameters Material Editor, καθορίζουµε πως ένα υλικό θα αντανακλά το φως.  Τα συστατικά 
χρωµάτων είναι: 
 
Ambient (φωτισµός περιβάλλοντος): το χρώµα του τρισδιάστατου αντικειµένου όταν είναι στη 
σκιά. 
Αυτό το χρώµα επηρεάζεται από το γενικό χρώµα του περιβάλλοντος ολόκληρου του σκηνικού. 
 
Diffuse (διάχυτος φωτισµός) είναι το κύριο χρώµα του αντικειµένου κάτω από άµεσο φωτισµό. 
Αναφέρεται ως χρώµα διάχυσης και ισχύει για όλα τα χρώµατα. Το Diffuse χρώµα αποτελεί το 
χαρακτηριστικότερο γνώρισµα κάθε υλικού. Όταν αποδίδεται, µπορεί να εµφανιστεί 
διαφορετικό ανάλογα µε το χρώµα του φωτός που το φωτίζει. Ο χάρτης Diffuse µπορεί να είναι 
ένα συµπαγές χρώµα, η τιµή του οποίου µπορεί να είναι απλά µια RGB, Red Green Blue channel 
χρωµατική τιµή ή ένα περιεχόµενο 2D. 
Όµως το εύρος των πιθανών τιµών του Diffuse χρώµατος δεν περιορίζεται σε απόδοση απλών 
αποχρώσεων – χρωµατικών τιµών. Ως χρώµα Diffuse ενός αντικειµένου µπορούµε να 
χρησιµοποιήσουµε και µία εικόνα οποιουδήποτε τύπου (jpeg, bitmap κ.τ.λ.) όπως φαίνεται και 
στο παρακάτω παράδειγµα όπου σε µια επιφάνεια θα εφαρµόσουµε ως Diffuse χρώµα την 
εικόνα 5. 
 
 

 
Εικόνα 5 – Εικόνα τύπου jpg ως χρώµα Diffuse 
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Αρχικά δηµιουργούµε την επιφάνεια. Επιλέγουµε το Plane από τα Standard Primitives 
αντικείµενα. Και ανοίγουµε το Material Editor. Στις παρακάτω εικόνες παρουσιάζονται τα 
βήµατα: 
 

 
Εικόνα 6 – Material Editor πάνελ 
 
 
Πατώντας το πλήκτρο επιλογής που βρίσκεται δεξιά του Diffuse Color Selector ανοίγει το 
παράθυρο Material/Map Browser στο οποίο επιλέγουµε Bitmap, το είδος του χάρτη που θα 
χρησιµοποιήσουµε. Αναζητούµε το αρχείο και το επιλέγουµε. Τέλος το αναθέτουµε στο 
αντικείµενο που επιθυµούµε. Παρακάτω παρουσιάζεται το αποτέλεσµα: 
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Εικόνα 7 – Ανάθεση χρώµατος Diffuse σε αντικείµενο 
 
Επιλέγοντας ως diffuse map την εικόνα jpg αντικαταστήσαµε το συνολικό Diffuse χρώµα που 
έχει το υλικό µε αυτό. Χάρτης/Map είναι ένα µοτίβο χρωµάτων διευθετηµένων σε µία 
ορθογώνια συστοιχία ψηφίων και παίζει σηµαντικό ρόλο στο πόσο ρεαλιστικό θα φαίνεται το 
υλικό µας στην σκηνή κάτι που αναλύεται περισσότερο στη συνέχεια. 
 
Specular (κατοπτρικός φωτισµός): Το χρώµα που εµφανίζεται για κατοπτρικές ιδιότητες (π.χ. 
επισήµανση γυαλάδας και λαµπρότητας).Το χρώµα των φωτισµών σε µια λαµπερή επιφάνεια. 
Αυτό γενικά ταιριάζει µε το χρώµα της βασικής πηγής φωτός. Το Specular Level καθορίζει τη 
φωτεινότητα των κατοπτρικών φωτισµών (πχ την αντανάκλαση της λάµπας στο αντικείµενο σε 
εσωτερικό χώρο). Το χρώµα των υπερφωτισµένων περιοχών (highlighted areas) ξανά σε 
συνάρτηση µε το χρώµα διάχυσής τους. 
 
Self-Illumination (αυτό-φωτισµός): Το χρώµα που προφανώς φωτίζει την επιφάνεια του 
αντικειµένου, που δείχνει το πόσο λάµπουν οι επιφάνειες του. Καθώς αυξάνουµε την τιµή του 
Self-Illumination, τόσο οι σκιές στο αντικείµενο όσο και η υφή της επιφάνειας εξασθενούν. Ο 
αυτοφωτισµός δεν φωτίζει άλλα αντικείµενα και δεν προσθέτει φωτεινή ενέργεια στη σκηνή. Θα 
πρέπει να επιλέγεται ένα χρώµα που δεν βασίζεται στο φωτισµό. ∆ηµιουργείται η εντύπωση ότι 
το αντικείµενο 3D διαθέτει εσωτερικό φωτισµό. 
 
Opacity (αδιαφάνεια): Η ποσότητα του φωτός που δεν µπορεί να περάσει µέσω ενός 
αντικειµένου. Προσδιορίζει τη διαφάνεια του υλικού. Η µέγιστη τιµή 100 δηλώνει πλήρως 
αδιαφανές υλικό, η ελάχιστη που είναι µηδέν (0) δηλώνει διαφανές υλικό, ενώ οι ενδιάµεσες 
ηµιδιαφανή υλικά. Τα διαφανή και ηµιδιαφανή υλικά µπορούν να διαθλούν το φως, να 
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εµφανίζουν δηλαδή κατοπτρικούς φωτισµούς. Με την παράµετρο Refraction index ορίζουµε το 
συντελεστή διάθλασης (τιµές µεταξύ 1 έως 3) των διαφανών και ηµιδιαφανών αντικειµένων. 
 
Πέρα όµως από τα παραπάνω βασικά χρώµατα που καθορίζουν σε µεγάλο βαθµό την όψη που 
θα πάρει το υλικό µπορούµε να του αναθέσουµε, στο rollout Maps, και χάρτες/Maps όπως στην 
περίπτωση του Diffuse χρώµατος. Έτσι ένας χάρτης έκτος από τις περιπτώσεις που ήδη 
αναφέρθηκαν µπορεί να εφαρµοστεί στις παρακάτω ιδιότητες υλικού όπως φαίνεται και στην 
εικόνα 8. 
 
 

 
Εικόνα 8 – Rollout χαρτών υλικού 
 
 
Βump map 
Το Bump map/χάρτης ανάγλυφου δηµιουργεί την εµφάνιση µιας ανυψωµένης ή ανάγλυφης υφής 
σε ένα αντικείµενο χωρίς να το τροποποιεί. Το Bump map προσθέτει µια απεικόνιση σκιάς, η 
οποία µιµείται µια υφή µε την προσθήκη σκιών εκεί που κανονικά θα έπεφταν σκιές εάν οι έδρες 
του αντικειµένου δεν ήταν επίπεδες. Ο χάρτης υφής ανάγλυφου είναι µια εικόνα σε κλίµακα του 
γκρι όπου οι φωτεινότερες τιµές δηµιουργούν ανάγλυφες περιοχές ενώ οι σκοτεινότερες τιµές 
δηµιουργούν επίπεδες περιοχές. Οι προεξοχές φαίνονται πιο έντονες όταν προβάλλεται στην 
επιφάνεια µετωπικά και όχι από κάποια άλλη οπτική γωνία. Επειδή ο χάρτης ανάγλυφου είναι 
ιδιαίτερα σηµαντικός στην χαρτογράφηση ενός υλικού θα δούµε ένα παράδειγµα. 
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Παρακάτω παρουσιάζονται οι εικόνες ενός υλικού. Αρχικά έχουµε προσθέσει µόνο την εικόνα 
τύπου bitmap (εικόνα 9) και έπειτα προσθέσαµε bump map (εικόνα 10). 
 

 
Εικόνα 9 - Υλικό µε εικόνα Bitmap 
 
 

 
Εικόνα 10 – Υλικό µετά από προσθήκη bump map 
 
 
Παρατηρούµε αµέσως την αναγλυφότητα που πρόσθεσε ο χάρτης Bump. Το υλικό έχει γίνει πιο 
ρεαλιστικό επειδή οι αρµοί ανάµεσα στα τούβλα είναι πιο έντονοι. 
 
Specular map 
Ένας χάρτης Specular καθορίζει τη φωτεινότητα των αντανακλάσεων στο αντικείµενο. 
Μπορούµε να εισάγουµε ασπρόµαυρη bitmap εικόνα (alpha channel). Στα λευκά σηµεία κατά 
την απόδοση θα φαίνονται οι αντανακλάσεις, θα υπάρχει δηλαδή πλήρη όψη γυαλάδας, ενώ στα 
µαύρα δεν θα συµβεί τίποτα, ενώ οι ενδιάµεσες τιµές µειώνουν το µέγεθος ενός φωτεινού τόνου. 
 
Glossiness map 
Ένας Glossiness map/χάρτης λαµπρότητας καθορίζει ποιες περιοχές της συνολικής επιφάνειας 
είναι περισσότερο λαµπερές και ποιες λιγότερο, το οποίο εξαρτάται από την ένταση των 
χρωµάτων της φωτογραφίας που χρησιµοποιούµε ως χάρτη. Τα µαύρα εικονοστοιχεία του χάρτη 
παράγουν ολική λάµψη (πιο έντονο φωτισµό) ενώ τα λευκά µηδενική. 
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Εικόνα 11 - Προσαρµογή γυαλάδας (αριθµός στα αριστερά) και λαµπρότητας (αριθµός στα δεξιά) [1] 
 
Opacity map 
Ο Opacity map/χάρτης υφής αδιαφάνειας καθορίζει την αδιαφάνεια του υλικού µε βάση την 
ένταση του χρώµατος της απεικόνισης. Επιλέγοντας µία εικόνα ως χάρτη αδιαφάνειας µπορούµε 
να καταστήσουµε ένα αντικείµενο µερικώς η πλήρως διαφανές. Οι τιµές της κλίµακας του γκρι 
σε αυτόν τον χάρτη υφής καθορίζουν την αδιαφάνεια του υλικού, Οι τιµές του λευκού 
δηµιουργούν απόλυτη αδιαφάνεια ενώ οι τιµές του µαύρου προσφέρουν απόλυτη διαφάνεια και 
διατηρούν τη µορφή του texture. 
 
Reflection map 
Ένας Reflection map/χάρτης αντανάκλασης δηµιουργεί τις αντανακλάσεις άλλων αντικειµένων 
στο σκηνικό 3D και του χάρτη περιβάλλοντος στην επιφάνεια του υλικού. Ως reflection map 
µπορούµε να ορίσουµε κάποιο Bitmap αρχείο ή έναν διαδικαστικό χάρτη1. 
 
Μπορούµε να δηµιουργήσουµε τρία είδη αντανάκλασης: basic (βασικοί χάρτες αντανάκλασης) 
automatic (αυτόµατοι χάρτες αντανάκλασης) και flat-mirror (χάρτες αντανάκλασης για επίπεδο 
καθρέφτη). Ένας βασικός χάρτης αντανάκλασης εφαρµόζει ένα χάρτη στην γεωµετρία και 
δηµιουργεί την παραίσθηση του χρωµίου, του γυαλιού ή του µετάλλου, έτσι ώστε στην 
επιφάνεια του αντικειµένου να φαίνεται η αντανάκλαση µιας εικόνας. 
Ένας αυτόµατος χάρτης αντανάκλασης δεν χρησιµοποιεί καθόλου χαρτογράφηση, αλλά 
φαίνεται εξωτερικός από το κέντρο του αντικειµένου, και χαρτογραφεί ότι βλέπει επάνω στην 
επιφάνεια. Ένας άλλος τρόπος να παράγουµε αυτόµατες αντανακλάσεις είναι να επιλέξουµε ένα 
Raytrace υλικό ως reflection χάρτη. 
Ένας χάρτης αντανάκλασης για επίπεδους καθρέφτες εφαρµόζεται σε µια σειρά συνεπίπεδων 
επιφανειών και αντανακλά ότι αντικείµενα βρίσκονται απέναντί του όπως ακριβώς οι καθρέφτες. 
Οι χάρτες αντανάκλασης δεν κινούνται µε το αντικείµενο αλλά µε τις αλλαγές στις όψεις 
(viewports), κάτι που δηµιουργεί την παραίσθηση της αντανάκλασης. ∆ε χρειάζονται 
συντεταγµένες (mapping coordinates) γιατί είναι κλειδωµένες ως προς τον παγκόσµιο χώρο και 
όχι ως προς την γεωµετρία. 
Η πιο κοινή χρήση των reflection χαρτών σε µια ρεαλιστική σκηνή είναι η προσθήκη ελάχιστης 
αντανάκλασης σε επιφάνειες που κάτω από άλλες συνθήκες δεν θα είχαν ανακλαστική ιδιότητα. 
Ανάλογα µε το υλικό που θέλουµε να δηµιουργήσουµε, αντίστοιχα µειώνουµε ή αυξάνουµε το 
ποσοστό reflection. Για παράδειγµα, µια επιφάνεια ξύλου µε βερνίκι παρουσιάζει “νερά” οι 
αντανακλάσεις είναι περίπου στο 50 τοις εκατό. 
 
 
 
 
 
 
[1. Αντίθετα από τα bitmap αρχεία, τα οποία είναι εικόνες που έχουν δηµιουργηθεί από έναν έτοιµο πίνακα από 
χρωµατιστά pixel, όπως ένα µωσαϊκό, ένας διαδικαστικός χάρτης (procedural map) παράγεται από µαθηµατικό 
αλγόριθµο. Συνεπώς, ο τρόπος ελέγχου για έναν διαδικαστικό χάρτη θα ποικίλει ανάλογα µε τις ικανότητες της 
διαδικασίας που τον δηµιούργησε. Μπορεί να είναι δυσδιάστατος ή τρισδιάστατος. Για παράδειγµα, Το ξύλο έχει 
κορµό µε συγκεκριµένη γεωµετρία. Εάν λοιπόν παραθέσουµε το υλικό αυτό σε ένα αντικείµενο και αποκόψουµε 
ένα του κοµµάτι, τα δυο αυτά στοιχεία θα ταιριάζουν απόλυτα διότι είναι αποτελέσµατα της ίδιας διαδικασίας.] 
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Οι χάρτες αντανάκλασης είναι πιο ρεαλιστικοί εάν αυξήσουµε τις τιµές των Glossiness και 
Specular Level στο rollout των βασικών παραµέτρων. Επηρεάζονται επίσης από τις τιµές των 
Diffuse και Ambient Color. Όσο πιο σκοτεινό είναι το χρώµα, τόσο πιο έντονο είναι το 
αποτέλεσµα του καθρέφτη. Ακόµη και αν το reflection είναι 100 τοις εκατό, χρωµατίζεται από 
τα χρώµατα των ambient, diffuse, και specular. 
 
Refraction map 
Η εφαρµογή των Refraction maps/χαρτών διάθλασης είναι παρόµοια µε την εφαρµογή χαρτών 
αντανάκλασης. Η χαρτογράφηση σε αυτήν την περίπτωση προσοµοιώνει τη διάθλαση του 
φωτός. ∆ηλαδή έχει ως αποτέλεσµα η εικόνα να φαίνεται µέσα από την επιφάνεια και όχι να 
αντανακλάται από αυτήν. Και σε αυτή την περίπτωση οι χάρτες δε χρειάζονται συντεταγµένες 
(mapping coordinates) γιατί είναι κλειδωµένοι ως προς τον παγκόσµιο χώρο και όχι ως προς την 
γεωµετρία. Η θέση της διαθλασµένης εικόνας παραµένει σταθερή και δεν ακολουθεί τις κινήσεις 
του αντικειµένου. 
 
Displacement map 
Οι Displacement maps/χάρτες µετατόπισης µετατοπίζουν τη γεωµετρία των επιφανειών. Το 
αποτέλεσµα τους είναι παρόµοιο µε το αποτέλεσµα του modifier Displace2. Σε αντίθεση µε το 
Bump map ένας χάρτης µετατόπισης αλλάζει τη γεωµετρία της επιφάνειας. Κάνοντας εφαρµογή 
της κλίµακας του γκρι (grayscale) του χάρτη που χρησιµοποιείται παράγουν µετατόπιση. Σε µια 
δυσδιάστατη εικόνα τα φωτεινότερα χρώµατα εξωθούν τη γεωµετρία της επιφάνειας πιο έντονα 
σε σχέση µε τα σκοτεινότερα και ως αποτέλεσµα έχουν την τρισδιάστατη µετατόπιση της. Η 
ποσότητα µετατόπισης είναι το ποσοστό της διαγώνιου του κύβου που οριοθετεί το αντικείµενο 
και περιέχει τον χάρτη. Έτσι, επηρεάζει άµεσα όλες τις επιφάνειες του αντικειµένου. Για 
παράδειγµα, Εάν κάνουµε scale στο αντικείµενο, τότε αλλάζει µαζί και ο χάρτης µετατόπισης. 
Ένας χάρτης µετατόπισης µπορεί να εφαρµοστεί άµεσα σε: Bezier3 patches (επιφάνειες που 
έχουν υποστεί Bezier), Editable meshes (επεξεργάσιµα πλέγµατα), Editable polymeshes 
(επεξεργάσιµα πολυγωνικά πλέγµατα), NURBS surfaces (επιφάνειες NURBS). 
Για άλλου είδους γεωµετρικές µορφές, όπως τα primitives, τα extended primitives, τα compound 
objects κ.τ.λ., για να χρησιµοποιηθεί ο χάρτης µετατόπισης θα πρέπει πρώτα να εφαρµοστεί ο 
modifier Disp Approx (Displacement Approximation). Μόνο µε αυτόν τον τρόπο θα υπάρξει 
µετατόπιση της επιφάνειας του αντικειµένου. Ο modifier Disp Approx εφαρµόζεται σε editable 
mesh αντικείµενα. Τέλος, οι χάρτες µετατόπισης δεν είναι ορατοί στα viewports εκτός εάν 
εφαρµοστεί κάποιος Modifier που θα τα εµφανίσει. 
 
Filter Color (Φίλτρο). Το χρώµα της επιφάνειας ενός αντικειµένου που είναι ορατό µέσω ενός 
διαφανούς αντικειµένου. Αυτή η παράµετρος ορίζεται στο rollout Extended Parameters. 
 
Η χρήση των παραπάνω βασικών περιπτώσεων χρήσης χάρτη αλλά και πολλών άλλων κάνουν 
τις σκηνές που δηµιουργούµε να φαίνονται πολύ πιο ρεαλιστικές. 
 
 
 
 
 
 
 
[2. O Displace modifier ενεργεί ως ένα πεδίο πίεσης και επανασχηµατισµού της γεωµετρίας του αντικειµένου στο 
οποίο εφαρµόζεται] 
[3. Οι Bézier επιφάνειες είναι είδη από µαθηµατικές splines που χρησιµοποιούνται για µοντελοποίηση στην 
γραφιστική και στο design µε υπολογιστή. Οι Bézier επιφάνειες ορίζονται από ένα σετ από σηµεία ελέγχου. Η 
επιφάνεια δεν περνά από το κέντρο το σηµείων ελέγχου αλλά τεντώνεται προς αυτό.] 
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Οι παραπάνω είναι οι σηµαντικότερες κατηγορίες χαρτογράφησης που συναντάµε στο 3D 
Studio Max 2009. Βέβαια η χρήση χαρτών δεν περιορίζεται µόνο στη δηµιουργία υλικών. 
Χάρτες µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε και κατά την δηµιουργία φωτισµού και σκιών στη 
σκηνή µας όπου εκεί η ανάθεση ενός χάρτη επηρεάζει ιδιότητες όπως για παράδειγµα την 
πυκνότητα της σκιάς κτλ. 
 

2.2.4 Ανάθεση απεικόνισης στο µοντέλο 
 
Μετά τη δηµιουργία ενός υλικού ακολουθεί η ανάθεσή του στο µοντέλο. Το πως θα τοποθετηθεί 
το υλικό πάνω στις επιφάνειες του αντικειµένου το ορίζουµε µε τις συντεταγµένες απεικόνισης 
Mapping Coordinates. Οι συντεταγµένες απεικόνισης τυλίγουν έναν δυσδιάστατο χάρτη, µια 
εικόνα, γύρω από ένα τρισδιάστατη αντικείµενο. Στην ουσία σε αυτό το στάδιο ορίζουµε τον 
τρόπο µε τον οποίο το υλικό θα απλώνεται πάνω στις επιφάνειές του αντικείµενου. Εάν ένα 
αντικείµενο στο οποίο έχουµε προσθέσει ένα υλικό που περιέχει ένα bitmap, δεν έχει 
συντεταγµένες απεικόνισης, το 3D Studio Max 2009 δεν ξέρει πως να εφαρµόσει το υλικό 
απεικόνισης επάνω του και κατά την απόδοση εµφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου Missing 
Map Coordinates [2]. 
Συγκεκριµένα στο 3D Studio Max 2009 τα Standard Primitives, τα βασικά και σύνθετα 
αντικείµενα έχουν προκαθορισµένες συντεταγµένες απεικόνισης. Εάν µετατρέψουµε τα 
αντικείµενα αυτά σε επεξεργάσιµα πολύγωνα, editable poly, οι συντεταγµένες χάνονται. Για να 
εφαρµόσουµε συντεταγµένες απεικόνισης σε ένα editable poly ή για να επικαλύψουµε τις 
υπάρχουσες συντεταγµένες απεικόνισης, πρέπει να εφαρµόσουµε τον modifier UVW Map. Ο 
UVW Map χρησιµοποιεί ένα βοηθητικό εργαλείο το Gimso µε το οποίο προβάλλονται οι 
απεικονίσεις πάνω στις επιφάνειες του editable poly, έτσι ώστε να πλησιάζει περισσότερο στο 
σχήµα του όπου θέλουµε να το εφαρµόσουµε. Η αλλαγή των τιµών των πεδίων Length (µήκος), 
Width (πλάτος) και Height (ύψος) στις rollout παραµέτρους αλλάζει και το µέγεθος του 
βοηθητικού εργαλείου UVW Map. 
Ανάλογα µε το σχήµα του editable poly προσαρµόζουµε και την παράθεση του υλικού. Κάτι που 
γίνεται µε τις βασικές παραµέτρους. 
Οι βασικές παράµετροι του UVW Map που υπάρχουν στο 3D Studio Max 2009 είναι : 
Planar (επίπεδη), Cylindrical, Spherical, Shrink Wrap, Box, Face, XYZ to UVW. 
Έστω ότι θέλουµε να προσαρµόσουµε σε ένα αντικείµενο µαξιλάρι εικόνα bitmap για να 
αποδώσουµε το ύφασµα. ∆ηµιουργήσαµε το υλικό που φαίνεται στην εικόνα 12 και στη 
συνέχεια επιλέγουµε το κατάλληλο Gismo. 
 

 
Εικόνα 12 - Υλικό µε εικόνα Bitmap 
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Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται η cylindrical µορφή: 
 

 
Εικόνα 13 – Gismo UVW modifier σε κυλινδρικό σχήµα 
 
Συνεχίζοντας επιλέγουµε Shrink Wrap µορφή: 
 

 
Εικόνα 14 – Gismo UVW modifier σε σχήµα που καθώς τυλίγει το αντικείµενο συρρικνώνεται. 
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Τέλος επιλέγοντας Box Gismo έχουµε το παρακάτω βελτιωµένο αποτέλεσµα: 
 

 
Εικόνα 15 – Gismo UVW modifier σε σχήµα κύβου 
 
 
Εκτός από το σχήµα της, την τοποθέτηση του χάρτη πάνω στην επιφάνεια του αντικειµένου 
επηρεάζουν το µέγεθος, η θέση και ο προσανατολισµός του Gismo. Επιπλέον για να τοποθετηθεί 
σωστά το υλικό µπορούµε να ορίσουµε η υφή να επαναλαµβάνεται (tiling) επάνω στην 
επιφάνεια του αντικειµένου. Το πόσο tiling θα δώσουµε στο Gismo εξαρτάται από το tiling το 
οποίο είχαµε ορίσει στον Material Editor. Εξασφαλίζει πιο ρεαλιστική κάλυψη της επιφάνειας 
του αντικειµένου και βελτιώνει τη λειτουργία απόδοσης. 
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2.3 Φωτισµός σκηνής 
 
Επόµενο βήµα είναι ο φωτισµός των σκηνών µε πηγές φωτός οι οποίες τοποθετούνται σε κάθε 
πλάνο και τελειοποιούνται ανάλογα µε τις ανάγκες του κάθε πλάνου. Ένα κρίσιµο στοιχείο για 
την σκηνή είναι τα φώτα που τοποθετούµε. Ο φωτισµός βελτιώνει την εµφάνιση και την 
αίσθηση της σκηνής. Ένα τέλειο µοντέλο, µε µεγάλη λεπτοµέρεια,  του οποίου όµως τόσο η 
απόδοση υφής όσο και ο φωτισµός δεν έγιναν σωστά είναι λιγότερο πειστικό από ένα µέτριο 
µοντέλο µε τέλειο φωτισµό και υλικά. Για αυτό το λόγο γίνεται κατανοητό πως η επιλογή του 
κατάλληλου φωτισµού είναι ιδιαίτερα σηµαντική στην δηµιουργία τρισδιάστατων γραφικών. 
Το 3D Studio Max 2009 προσθέτει αυτόµατα δυο µη-επεξεργάσιµα προκαθορισµένα φώτα 
(Omni) σε κάθε νέα σκηνή και τα τοποθετεί επάνω στη σκηνή στην αριστερή πλευρά και στην 
κάτω δεξιά πλευρά. Η τοποθέτηση οποιουδήποτε νέου φωτός στη σκηνή διαγράφει αυτόµατα 
τον προκαθορισµένο φωτισµό. 
Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι φωτισµών η οποίοι παράγουν φως µε διαφορετικό τρόπο 
µιµούµενοι τα φώτα του αληθινού κόσµου. Στην ουσία εξοµοιώνουν τις φωτεινές πηγές  του 
πραγµατικού κόσµου όπως για παράδειγµα τα φώτα εσωτερικού χώρου αλλά ακόµα και το 
ηλιακό φως. Μια καλή µέθοδος φωτισµού αποτελείται από τρεις διαφορετικούς τύπους φώτων: 
ένα βασικό φως, φώτα γεµίσµατος και ένα πίσω φως. Τα είδη φωτεινών πηγών που υπάρχουν 
στο πρόγραµµα χωρίζονται σε δύο µεγάλες κατηγορίες. 
Α) Standard Lights (Τυπικά) και Β) Photometric Lights (Φωτοµετρικά), Βασίζονται σε 
πραγµατικά δεδοµένα φωτισµού. 
Κάθε κατηγορία έχει διαφορετικούς τύπους φώτων που χρησιµοποιούνται ανάλογα µε τη µέθοδο 
που χρησιµοποιείται για να φωτιστεί η σκηνή. Και µε τις δυο κατηγορίες µπορούµε να 
φωτίσουµε όλη τη σκηνή ή µεµονωµένα αντικείµενα. 
Η βασική τους διαφορά βρίσκεται στον τύπο εφέ που µπορούµε να δηµιουργήσουµε. Τα 
Φωτοµετρικά φώτα προσοµοιώνουν ρεαλιστικούς φωτισµούς µε βάση φυσικές µετρήσεις 
έντασης φωτός. ∆ηλαδή για είναι επιτυχηµένος ο φωτισµός µίας σκηνής µε τα Photometric 
Lights πρέπει το µοντέλο µας να έχει διαστάσεις του πραγµατικού κόσµου. Αν το µοντέλο είναι 
πολύ µεγάλο τότε µε την εφαρµογή του φωτοµετρικού φωτισµού η σκηνή θα µείνει σκοτεινή. 
Τα Standard φώτα µιµούνται τεχνητό φωτισµό, όπως λάµπες σπιτιών, φωτισµό γραφείων κτλ. 
 

2.3.1 Τα Standard Lights 
 
Τα Standard Lights του 3D Studio Max 2009 παρουσιάζονται στον πίνακα 1:  

 
Εικόνα  16 – Πάνελ δηµιουργίας standard φώτων 
 



 27 

Target Spot ∆ηµιουργεί ένα φως µε όλο τον φωτισµό να εκπέµπεται από ένα µόνο σηµείο σε 
σχήµα κώνου. Το φως ξεκινάει από ένα σηµείο του χώρου και στην συνέχεια 
απλώνεται. Ο προσανατολισµός του φωτός είναι κλειδωµένος προς το αντικείµενο-
στόχο/Target. Μετακινώντας τον target, αλλάζει και ο προσανατολισµός. 

Free Spot Είναι σαν το Target spot αλλά χωρίς αντικείµενο-στόχο. Για να αλλάξει 
προσανατολισµό απαιτείται χρήση του εργαλείου Rotate Transform. 

Target 
Direct 

∆ηµιουργεί ένα φως µε όλο το φωτισµό να εκπέµπεται σε παράλληλες ακτίνες (σαν 
παράλληλοι προβολείς) από ένα κυκλικό επίπεδο σε σχήµα κυλίνδρου. Ο 
προσανατολισµός αλλάζει καθώς µετακινούµε το target 

Free Direct Είναι σαν το Target Direct αλλά χωρίς αντικείµενο-στόχο. Για να αλλάξει 
προσανατολισµό απαιτείται χρήση του εργαλείου Rotate Transform. 

Omni Πολυκατευθυντικό. ∆ηµιουργεί ένα φως που ρίχνει ακτίνες φωτός εξίσου σε όλες 
τις κατευθύνσεις από ένα σηµείο του χώρου.. 

Skylight ∆ηµιουργεί ένα ελεγχόµενο περιβαλλοντικό αντικείµενο φωτός που µοντελοποιεί 
το φως της ηµέρας. Η θέση του στη σκηνή δεν έχει σηµασία. Προσοµοιώνει το 
εξωτερικό φως που διαχέεται από τον θόλο του ουρανού 

mrArea 
Omni 

Έχει σχεδιαστεί για το Mental Ray Renderer. ∆ηµιουργεί ένα αντικείµενο φωτός 
που εκπέµπει το φως σε όλες τις κατευθύνσεις από µια σφαιρική ή κυλινδρική 
περιοχή. 

mrArea 
Spot 

Έχει σχεδιαστεί για το Mental Ray Renderer. ∆ηµιουργεί ένα αντικείµενο φωτός 
που εκπέµπει µια ακτίνα από µια ορθογώνια περιοχή ή µια περιοχή σε σχήµα 
δίσκου. 

Πίνακας 1 – Standard φώτα 
 
 
Ρυθµίσεις παραµέτρων standard lights 
Κάνοντας χρήση των βασικών παραµέτρων καθορίζουµε το πώς οι φωτεινές πηγές θα 
διαµορφώσουν την σκηνή. Στο rollout menu Intensity/Color/Attenuation ρυθµίζουµε την ένταση 
του φωτός, το χρώµα του καθώς και την εξασθένισή του. 
Στο πεδίο Multiplier µπορούµε να ορίσουµε την ένταση (Intensity) της φωτεινής πηγής. Μια 
τιµή κάτω από 1.0 µειώνει την φωτεινότητα, ενώ πάνω από 1.0 την αυξάνει. Επίσης µπορούµε 
να αλλάξουµε και την απόχρωση του φωτός στο παράθυρο διαλόγου Color Selector. Εξορισµού 
το 3d Studio Max βάζει λευκό χρώµα σε όλα τα φώτα που δηµιουργούµε. Στην πραγµατικότητα 
οι περισσότερες πηγές φωτός δεν είναι λευκές. 
Το Attenuation είναι η εξασθένιση, η µεταβολή της έντασης του φωτός συναρτήσει της 
απόστασης από την φωτεινή πηγή. Υπάρχουν δύο είδη Attenuation το Near και το Far 
Attenuation. Το στοιχείο ελέγχου Far Attenuation ελέγχει την απόσταση από την πηγή κατά την 
το φως δεν ρίχνει πλέον φωτισµό. Μεταξύ της πηγής και της απόστασης Start, το φως είναι στην 
πλήρη ένταση του. Μεταξύ των αποστάσεων Start και End, το φως εξασθενίζει από πλήρες σε 
µηδέν ένταση. Πέρα από την απόσταση End δεν πέφτει φως. Το στοιχείο ελέγχου Near 
Attenuation δουλεύει µε τον αντίθετο τρόπο από το Far Attenuation, ελέγχει την απόσταση στην 
οποία το φως θα αρχίσει να αυξάνει την έντασή του (fade in). 
Το decay (αποσύνθεση) είναι µια άλλη µέθοδος εξασθένισης φωτός συναρτήσει της απόστασης 
από την πηγή. Χρησιµοποιεί έναν µαθηµατικό τύπο για να προσδιορίζει πως θα µειώνεται η 
ένταση του φωτός σε σχέση µε την απόσταση. Υπάρχουν τρεις επιλογές Decay: None, η 
προκαθορισµένη που δεν εφαρµόζει καµία αποσύνθεση, η Inverse,χρησιµοποιεί τον τύπο 
Inverse Decay και η Inverse Square (αντίστροφο τετράγωνο), που µοντελοποιεί την αποσύνθεση 
του φωτός όπως γίνεται πραγµατικά. Ανεξάρτητα από το µοντέλο αποσύνθεσης που θα 
επιλέξουµε, κανένα φως δεν πέφτει πέρα από το End της παραµέτρου Far Attenuation [2]. 
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Στο rollout Spotlight ή Directional parameters (ανάλογα µε τον τύπο που έχουµε επιλέξει), 
εµφανίζονται οι τύποι των φώτων ανάλογα µε την κατηγορία που έχουµε κάθε φορά επιλέξει. 
Όπου µπορούµε να καθορίσουµε τις γωνιακές αποστάσεις για τους δυο τύπους κώνων, του 
Hotspot και Falloff. Το Hotspot, ενεργό σηµείο, είναι ο έντονα φωτεινός κύκλος στο κέντρο του 
κώνου ενός Spotlight ή Directional. Το φως στο ενεργό σηµείο έχει πλήρη ένταση όπως έχει 
ορισθεί στο Multiplier. Το Falloff είναι ο κύκλος που περιβάλει το ενεργό σηµείο πέρα από το 
οποίο το φως εξασθενεί. Είναι η περιοχή διαβάθµισης. 
 

2.3.2 Photometric lights 
 
Τα photometric φώτα λειτουργούν σωστά µόνο µε σωστή κλίµακα. Για αυτό επιλέξαµε στο Unit 
Setup οι ρυθµίσεις να είναι σε µέτρα. Επίσης όταν επιλέξουµε να δηµιουργήσουµε φωτοµετρικά 
φώτα, εµφανίζεται µήνυµα του 3D Studio Max 2009 το οποίο µας προτρέπει να αλλάξουµε 
ρύθµιση στο Environment & Effects, σε Logarithmic Exposure Control. Τα Photometric Lights 
του 3D Studio Max 2009 όπως φαίνεται και στην εικόνα 17 είναι: 
 
 
 

 
Εικόνα 17 - Πάνελ δηµιουργίας photometric φώτων 
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 Target 
Light 

∆ηµιουργεί ένα αντικείµενο φωτός µε όλο τον φωτισµό να εκπέµπεται από ένα 
µόνο σηµείο. Ο προσανατολισµός του φωτός είναι κλειδωµένος προς το 
αντικείµενο-στόχο/Target. Το αντικείµενο φωτός Target Light έχει τρεις 
διαφορετικές µεθόδους για να καθορίσει πως θα κατανείµει το φως µέσα στη 

σκηνή: Spherical, Diffuse, Spotlight, and Web κατανοµή[1]  
 Free Light Είναι σαν το Target Light αλλά χωρίς αντικείµενο-στόχο Οι µέθοδοι παράθεσης 

που µπορούν αν χρησιµοποιηθούν είναι Spherical, Spotlight, and Web κατανοµή[1] 

 
Mr(mental 
ray)Sky 
Portal 

Το αντικείµενο φωτός Mr Sky Portal παρέχει σε εσωτερικές σκηνές µια αποδοτική 
µέθοδο συγκέντρωσης του φωτισµού που υπάρχει στον ουρανό της σκηνής από µια 
ορθογώνια περιοχή, χωρίς να απαιτείται υψηλή συγκέντρωση ή γενικές ρυθµίσεις 
φωτισµού κάτι που θα είχε ως αποτέλεσµα µεγάλο χρόνο φωτοαπόδοσης. Στην 
πραγµατικότητα το Mr λειτουργεί ως Area Light το οποίο παράγει την 
φωτεινότητα του και τον χρωµατισµό του από τον περιβάλλοντα χώρο της σκηνής. 
Απαιτείται η σκηνή να περιέχει ένα Skylight. Κάτι το οποίο µπορεί να υλοποιηθεί 
µε IES4 Sky Light, Mr Sky Light ή µε Skylight. Τέτοια φώτα δουλεύουν καλά για 
δηµιουργία φώτων που περνούν από παράθυρα ή για υπερυψωµένο φωτισµό. 

Πίνακας 2 - Photometric φώτα 
 
 
Ρυθµίσεις παραµέτρων photometric lights 
Στις General parameters σε κάθε photometric φως µπορούµε να καθορίσουµε, επιπλέον, την 
µέθοδο κατανοµής του στο Light Distribution Type του rollout General Parameters. Οι µέθοδοι 
κατανοµής φωτός προσδιορίζουν πως θα διαχέεται το φως µέσα στη σκηνή. Υπάρχουν τέσσερις 
µέθοδοι κατανοµής: 
Η µέθοδος Isotropic (ισοτροπική): Εκπέµπει τον φωτισµό εξίσου σε όλες τις κατευθύνσεις µέσα 
στη σκηνή. 
Η µέθοδος Diffuse: Είναι σαν την Isotropic αλλά το φως που εκπέµπεται κάθετα από την πηγή 
είναι εντονότερο από αυτό που εκπέµπεται σε γωνίες µικρότερες ή µεγαλύτερες από 90 µοίρες. 
Η µέθοδος Spotlight δηµιουργεί µια ακτίνα φωτός προς µια κατεύθυνση σε σχήµα κώνου. Η 
ένταση µειώνεται µε την απόσταση αλλά και καθώς οι  ακτίνες φωτός πλησιάζουν στα γωνιακά 
όρια του κώνου. 
 
Τέλος, η µέθοδος Web µας επιτρέπει να περιγράψουµε µοτίβο κατανοµής του φωτός. Είτε 
καθορίζοντας τιµές περιστροφής X-Y-Z είτε να φορτώσουµε κάποιο αρχείο µέσω των Web 
τοποθεσιών τους. 
Το rollout menu Intensity/Color/Attenuation είναι παρόµοιο µε των standard lights. Υπάρχουν 
και πάλι κάποια επιπλέον στοιχεία όπως η δυνατότητα να επιλέξουµε είδος λάµπας, για 
παράδειγµα λάµπα νέον, αλογόνου κτλ. Στο πεδίο Color εκτός από την επιλογή χρώµατος, 
δίνεται και η επιλογή θερµοκρασίας σε Kelvin. 
 
 
 
 
 
 
[4. Τα φώτα IES υπήρχαν σε παλαιότερες εκδόσεις στο µενού δηµιουργίας Create φωτοµετρικού φωτισµού. 
∆ηµιουργούν ένα αντικείµενο φωτός που προσοµοιάζει το φωτεινό, εξωτερικό φως του ήλιου (IES Sun) ή ένα 
αντικείµενο φωτός που προσοµοιάζει το διάχυτο φως του ουρανού (IES SKy)] 
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2.3.3 Sunlight System 
 
Το 3D studio Max 2009 περιέχει επιπλέον το σύστηµα Sunlight το οποίο δηµιουργεί γρήγορα 
έναν ήλιο που φωτίζει µε ακρίβεια τη σκηνή και αποτελείται από δυο συστατικά, µια πυξίδα και 
ένα κατευθυντικό φως. Υπάρχει στο πάνελ Systems και όχι στο Create Lights, όπως φαίνεται και 
στην εικόνα 18. Είναι ένα εργαλείο χρήσιµο τόσο σε αρχιτέκτονες όσο και σε µηχανικούς µε το 
οποίο µπορούν να δηµιουργήσουν ακριβείς µελέτες φωτός-σκιών ανάλογα µε την ώρα της 
ηµέρας και τη θέση 
της µοντελοποιηµένης δοµής ή κτιρίου οπουδήποτε στον κόσµο. Αποτέλεσµα του οποίου είναι η 
κινούµενη θέση του φωτός του ηλίου και των σκιών κατά τη διάρκεια της ηµέρας. Χρησιµοποιεί 
µόνο 
ένα Standard Directional Light για φωτισµό και µια πυξίδα, για να προσανατολίζουµε τη σκηνή 
στην κατεύθυνση που θα κοίταζε εάν ήταν πραγµατική. 
 
 

 
Εικόνα 18 - Πάνελ δηµιουργίας συστήµατος Sunlight.  
 
 

 
Εικόνα 19 - Rollout παραµέτρων Sunlight. 
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Στην εικόνα 19 παρουσιάζεται το rollout Control Parameters του Sunlight. Αρχικά µε το 
πλήκτρο Get Location ορίζουµε τη γεωγραφική θέση του κτίσµατος µας. Και έπειτα µπορούµε 
να αλλάξουµε την απόσταση από το φως του ήλιου µέχρι την πυξίδα αυξάνοντας την τιµή 
Orbital Scale (κλίµακα τροχιάς). Το προκαθορισµένο Directional φως του ήλιου ρίχνει το 
φωτισµό σε όλες τις κατευθύνσεις, σαν Omni φως. 
 
Η κάθε κατηγορία έχει το δικό της rollout παραµέτρων, παρόλα αυτά σε κάθε µια στις General 
parameters, γενικές παραµέτρους, υπάρχει δυνατότητα ενεργοποίησης, απενεργοποίησης του 
φωτός και ενεργοποίησης των σκιών που προκαλούνται από το φως. Υπάρχει επιλογή για τύπο 
σκιών καθώς και επιλογή αντικειµένων που θα επηρεάζονται από το φως. 
Οι υπόλοιπες παράµετροι που καθορίζουν το πώς οι παραπάνω φωτεινές πηγές θα 
διαµορφώσουν την σκηνή περιγράφονται παρακάτω. 

 

2.3.4 ∆ηµιουργία σκιάς 
 
Για να δηµιουργήσουµε τρισδιάστατες σκηνές οι οποίες να είναι ρεαλιστικές, σε κάθε φως που 
τοποθετούµε στη σκηνή ενεργοποιούµε και σκιές. Σκίαση είναι η µέθοδος κατά την οποία 
ορίζουµε πως το χρώµα και η λαµπρότητα του φωτός θα ποικίλει στις επιφάνειες. Η σκιά 
αποτελεί µια σκοτεινή περιοχή που κάτω από άλλες συνθήκες θα ήταν φωτισµένη. Πληροφορίες 
όπως τα σχήµατα, τα υλικά οι θέσεις των αντικειµένων µέσα στη σκηνή, ακόµη και πληροφορίες 
για τις πηγές φώτων, όπως το σχήµα τους, η θέση τους και η ένταση τους, παρέχονται από τις 
σκιές. ∆ίνουν έµφαση και ξεκαθαρίζουν τα αντικείµενα που παρουσιάζονται στην τρισδιάστατη 
εικόνα. Όµως όσο περισσότερες σκιές υπάρχουν στη σκηνή τόσο πιο δύσκολο και χρονοβόρο 
είναι και το Render της [3]. 
 
Οι σκιές στο 3D studio Max 2009 ενεργοποιούνται ή απενεργοποιούνται  για την κάθε φωτεινή 
πηγή ξεχωριστά. Για τις σκιές καθορίζεται το χρώµα και η πυκνότητα τους, κάνοντας χρήση του 
rollout Shadow Parameters, το οποίο και παρουσιάζεται στην παρακάτω εικόνα 20. Επιπλέον 
στο rollout Shadow Map Params µπορούµε να ελέγξουµε τον συντελεστή και ανάλυσης και 
θόλωσης µιας σκιάς. Όσο πιο µικρές είναι οι τιµές στο πεδίο size τόσο πιο ακανόνιστη 
περίµετρο έχει µια σκιά. Τέλος στο πεδίο Sample Range ελέγχουµε το πόσο απαλές  θα είναι οι 
άκρες των σκιών. 
 
 

 
Εικόνα  20 - Πάνελ ενεργοποίησης και παραµέτρων σκιών. 
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Υπάρχουν τέσσερις διαφορετικοί τύποι σκιών που µπορούν να δηµιουργηθούν κατά το Render 
και ο κάθε ένας διαφέρει και σε χρόνο απόδοσης: 
 
Shadow maps 
Οι Shadow maps/χάρτες σκιών είναι bitmap εικόνες (ψηφιογραφικά) που παράγονται από την 
µηχανή απόδοσης mental ray κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής απόδοσης της σκηνής, 
προβάλλονται από την κατεύθυνση του φωτός και εφαρµόζονται κατά το Render/φωτοαπόδοση. 
Είναι ο προεπιλεγµένος τύπος σκιών του προγράµµατος στις περισσότερες φωτεινές πηγές. Οι 
χάρτες σκιών απαιτούν λιγότερο χρόνο υπολογισµού σε σχέση µε τις ray-traced σκιές, αλλά οι 
σκιές που παράγουν µπορεί να είναι λιγότερο ακριβείς. 
Αφ’ ενός, στους χάρτες σκιών δεν εµφανίζονται τα χρώµατα που διαχέονται από τα διαπερατά 
και τα διάφανα αντικείµενα. Αφετέρου, οι χάρτες σκιών δηµιουργούν απαλές σκιές οι οποίες 
µοιάζουν να διαχέονται από την ατµόσφαιρα κάτι που δεν µπορεί να συµβεί χρησιµοποιώντας 
ray-traced σκιές. Το µενού ρυθµίσεων των Shadow maps βρίσκεται στο παράθυρο διαλόγου 
Render Setup, συγκεκριµένα στην καρτέλα Renderer στο rollout Shadows & Displacement. 
Area Shadows 
Οι area shadows (σκιές περιοχής) προσοµοιώνουν σκιές οι οποίες δηµιουργούνται από µία 
φωτεινή πηγή ή έναν φωτεινό όγκο. Χρησιµοποιούν την δυνατότητα της εξοµάλυνσης ορίων 
(anti-aliasing) για τη δηµιουργία απαλών ατµοσφαιρικών σκιών και υποστηρίζουν την 
λειτουργία χαρτογράφησης διαφάνειας και αδιαφάνειας. 
 
Ray-traced 
Οι ray-traced shadows, σκιές ανίχνευσης ακτινών υπολογίζονται µε την παρακολούθηση 
ακτινών που ξεκινάν από τη φωτεινή πηγή και καταλήγουν στο αντικείµενο. Οι σκιές που 
παράγονται µε την τεχνική ray tracing είναι αρκετά ρεαλιστικές, διότι ο αριθµός των 
ανακλάσεων και των διαθλάσεων που υπολογίζονται καθώς οι ακτίνες αναπηδούν στη σκηνή, 
είναι αρκετά µεγάλος. Είναι ακριβέστερες και οξύτερες από τις παραπάνω περιπτώσεις, αλλά 
φωτοαποδίδονται και πιο αργά. Οι σκιές ανίχνευσης ακτινών υποστηρίζουν και αυτές την 
χαρτογράφηση διαφάνειας και αδιαφάνειας. Για να παραχθούν ray traced ακτίνες πρέπει να το 
επιλέξουµε στο rollout General Parameters της φωτεινής πηγής [3]. 
 
 
 
Advanced ray-traced shadows 
Οι Advanced ray-traced shadows, προηγµένες σκιές ανίχνευσης ακτινών, είναι µία παραλλαγή 
των ray-traced shadows οι οποίες χρησιµοποιούν λιγότερη RAM κατά την φωτοαπόδοση και 
παρέχουν περισσότερο έλεγχο για την συµπεριφορά των σκιών µέσω του rollout των 
παραµέτρων τους. 
Υπάρχει και ένας πέµπτος τύπος σκιάς ο χάρτης σκιάς Mental-Ray που µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί όµως µόνο µε τον εξειδικευµένο  Renderer mental ray. 
Μία σηµαντική δυνατότητα που µας δίνει το πρόγραµµα είναι ότι µπορούµε να αποκλείσουµε 
κάποια αντικείµενα της σκηνής από τη δηµιουργία σκιάς εάν επιθυµούµε. 
 
Οι παράµετροι για κάθε τύπο σκιάς ελέγχουν το πώς η σκιά θα υπολογίζεται σε µια σκηνή, 
συνήθως οι προκαθορισµένες ρυθµίσεις είναι αρκετά ικανοποιητικές, αλλά ο χρήστης έχει τη 
δυνατότητα να τις ρυθµίσει όπως επιθυµεί. Συνοπτικά οι παράµετροι είναι: 
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Το Bias (κλίση) ελέγχει την απόσταση από την οποία η σκιά του αντικειµένου θα ξεκινάει. 
Μετατοπίζει την σκιά σε σχέση µε το αντικείµενο που την δηµιουργεί. Οι µικρές τιµές 
τοποθετούν τη σκιά κοντά στο αντικείµενο που τη δηµιουργεί, εάν η τιµή του bias είναι πολύ 
µικρή, τότε οι σκιές διαρρέουν σε µέρη που δεν θα έπρεπε, για παράδειγµα φαίνονται σαν 
µαύρες κηλίδες σε τυχαία µέρη. Εάν η τιµή του bias είναι υψηλή, οι σκιές αποσυνδέονται από το 
αντικείµενο, το οποίο φαίνεται να είναι στο αέρα. Σε ακραίες τιµές µπορεί να µην φαίνονται 
καθόλου κατά την απόδοση της σκηνής. 
 
Το size (µέγεθος) ελέγχει την οξύτητα της άκρης µιας σκιάς. Με το size διευκρινίζεται ο αριθµός 
των υπό-τµηµάτων που απαρτίζουν την σκιά. Όσο υψηλότερη η τιµή από τόσο περισσότερες 
λεπτοµέρειες θα αποτελείται και πιο καθαρή θα φαίνεται [3].  
 
Το Sample Range (Εύρος δείγµατος) ελέγχει την οξύτητα των σκιών µε τον υπολογισµό µέσου 
όρου των περιοχών διαφορετικού µεγέθους του χάρτη σκιών. Εάν η σκιά παρουσιάζει 
«λεκέδες», ραβδώσεις, κηλίδες  σηµαίνει ότι η τιµή του Sample Range πιθανόν να είναι αρκετά 
υψηλή. Εάν παρουσιάζει οδοντωτά στοιχεία ι τιµή είναι πιθανό πολύ µικρή. Προτεινόµενες τιµές 
µεταξύ δυο και πέντε. 
Absolute Map Bias (Απόλυτη πόλωση χάρτη) καθορίζει τον τρόπο υπολογισµού της πόλωσης 
του χάρτη σε σχέση µε την υπόλοιπη σκηνή. If you render an animation and notice that the 
shadows flicker when you replay it, try checking this option to end the flicker. 
 
2 Sided Shadows (Σκιές διπλής όψης) που κάνει τις επιφάνειες να ρίχνουν σκιές σαν να είχαν 
δύο πλευρές. 
 
H density (πυκνότητα της σκιάς) η οποία µπορεί να πάρει και αρνητικές τιµές (Default=1) 
προσοµοιώνοντας το φυσικό φαινόµενο της αντανάκλασης του φωτός [4]. 
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2.4 Χρήση καµερών 
 
Το 3D Studio Max 2009 δίδει τη δυνατότητα στο χρήστη να τοποθετήσει κάµερα σε όποιο 
σηµείο της σκηνής επιθυµεί, και να την επιλέξει ως view, προβολή, διατηρώντας µια 
διαφορετική άποψη. Σε µια προβολή Camera, βλέπουµε τη σκηνή µέσα από το φακό της 
µηχανής. Μπορούν να είναι είτε φωτογραφικές είτε video κάµερες. Κάνοντας χρήση video 
κάµερας µπορούµε να δηµιουργήσουµε ένα βίντεο του χώρου που έχουµε σχεδιάσει και αυτό 
γίνεται δίνοντας κίνηση σε πολλά χαρακτηριστικά της όπως στα χειριστήρια του παραθύρου 
προβολής της, στο µέγεθος του φακού, στα επίπεδα περικοπής και στα χειριστήρια βάθους 
πεδίου. Η κάµερα αποτελείται από τα εξής συστατικά: 
Την ίδια την κάµερα, έναν κώνο οπτικού πεδίου και ένα αντικείµενο- στόχο στην περίπτωση της 
Target κάµερας. Ο κώνος δείχνει τα όρια του οπτικού πεδίου της κάµερας. Μόνο τα αντικείµενα 
µέσα σε αυτό είναι ορατά και στην απόδοση της σκηνής από την άποψη της κάµερας. 
 
Στο 3D Studio Max 2009 υπάρχει η δυνατότητα δηµιουργίας δύο τύπων κάµερας: 
 
Η Target Camera, κάµερα στόχου, δείχνει πάντα την περιοχή γύρω από το αντικείµενο στόχο, 
αυτός είναι και ο µόνος περιορισµός της. Τόσο η κάµερα όσο και ο στόχος µπορούν να 
µετακινούνται, µε τη χρήση του εργαλείου Move, ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. 
 
Η Free Camera, ελεύθερη κάµερα, δείχνει την περιοχή της σκηνής προς την οποία την έχουµε 
τοποθετήσει να κοιτάει. Οι ελεύθερες κάµερες κινούνται και περιστρέφονται εύκολα , πράγµα 
που τις κάνει ιδανικές για την δηµιουργία πολύπλοκων κινούµενων εικόνων. 
 
Και οι δυο τύποι κάµερας έχουν το ίδιο rollout παραµέτρων µε τα οποία εξοµοιώνουν τις 
λειτουργίες των µηχανών του πραγµατικού κόσµου. Μερικές από αυτές τις παραµέτρους είναι: 
Το πεδίο Lens, όπου µπορούµε να προσδιορίζουµε το µήκος εστίασης του φακού. 
 
Το πεδίο Environment Ranges όπου µπορούµε να υποδείξουµε τα µακρινά και τα κοντινά όρια 
στα οποία θα εµφανίζονται ατµοσφαιρικά εφέ κατά το render. 
 
Το πεδίο Multi-Pass Effect (εφέ πολλών περασµάτων), το οποίο δηµιουργεί κατά το Render, ένα 
εφέ που µοιάζει µε την θαµπάδα λόγω κίνησης ή λόγω βάθους πεδίου 
 
Στον τοµέα της αρχιτεκτονικής η κάµερα που χρησιµοποιείται κατά κόρον έχει την ιδιότητα της 
φωτογραφικής µηχανής. Με την βοήθεια της οποίας η απόδοση της σκηνής γίνεται από όποια 
θέση και γωνία επιθυµεί ο ίδιος ο αρχιτέκτονας ή οι πελάτες του. 
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2.5 Φωτοαπόδοση - Rendering 
 
Rendering, φωτό-απόδοση είναι η διαδικασία κατά την οποία παράγουµε µια εικόνα του 
τρισδιάστατου µοντέλου που έχουµε δηµιουργήσει [5]. Αποτελεί το τελευταίο στάδιο της 
ψηφιακής αναπαράστασης µίας σκηνής του πραγµατικού κόσµου, όταν πλέον έχουν 
προσδιοριστεί όλες οι παράµετροι για τον τελικό υπολογισµό οπτικών χαρακτηριστικών. Είναι 
το βήµα το οποίο θα δώσει την τελική εµφάνιση του έργου µας θα αποδώσει όλες τις ιδιότητες 
στα αντικείµενα µας, είτε αυτό αφορά µια εικόνα είτε animation [6].  
 
Στην περίπτωση των 3D γραφικών, όταν ολοκληρωθεί η σκηνή ξεκινάµε το render το οποίο θα 
αποδώσει τους χάρτες εικόνων, τον χάρτη Bump, τα φώτα καθώς και τις σχετικές θέσεις των 
αντικειµένων. Το αποτέλεσµα είναι µια εικόνα µε ολοκληρωµένη τη γεωµετρία που έχουµε 
δηµιουργήσει µε χρώµατα, σκιές, φωτισµό και πολλά άλλα οπτικά εφέ όπως τα ατµοσφαιρικά 
εφέ. Στο interior design είναι αυτό το αποτέλεσµα το οποίο µπορούµε να αξιοποιήσουµε ώστε ο 
πελάτης να έχει πλήρη άποψη των χρωµάτων της σκηνής, του σχεδιασµού του χώρου και της 
συνολικής ιδέας. Στην ουσία το Rendering είναι η µέθοδος µε την οποία παίρνουµε τις σκηνές 
που έχουµε δηµιουργήσει στον υπολογιστή και τις παρουσιάζουµε στον κόσµο. Μέσα από τις 
ρυθµίσεις του µηχανισµού φωτοαπόδοσης που θα χρησιµοποιήσουµε, ορίζουµε το είδος και το 
µέγεθός του αρχείου στο οποίο θα φωτοαποδοθεί η σκηνή αλλά και το είδος των εφέ 
(ατµοσφαιρικά ,εικόνες φόντου) που θα προσθέσουµε στο τελικό αποτέλεσµα. 
Με την εξέλιξη των υπολογιστών γίνεται ολοένα και πιο ξεχωριστό σαν αντικείµενο. Το 
Rendering έχει εξελιχθεί σε αναβαθµισµένα πακέτα modeling (δηµιουργία δυσδιάστατης 
στατικής εικόνας) και animation (κινούµενη εικόνα), µερικά από τα οποία είναι ανεξάρτητα και 
άλλα διατίθενται δωρεάν και είναι ανοιχτού κώδικα (open-source projects). Ένας Renderer είναι 
ένα προσεκτικά σχεδιασµένο πρόγραµµα βασισµένο στις βασικές αρχές της φυσικής για τους 
φωτισµούς, της οπτικής αντίληψης, των µαθηµατικών και της ανάπτυξης λογισµικών. Σαν 
προϊόντα οι renderers είναι διαθέσιµοι σε µεγάλη ποικιλία ανάλογα µε την εργασία για την οποία 
προορίζονται, τις τεχνικές που χρησιµοποιούν και τις διάφορες ισορροπίες µεταξύ των 
χαρακτηριστικών που παράγουν. 
 
Στο 3D studio Max υπάρχουν ενσωµατωµένες τρεις βασικές µηχανές φωτοαπόδοσης που 
λέγονται Renderers. Στην εικόνα 21 φαίνεται το Rollout από όπου γίνεται η επιλογή τους. 
Επίσης φαίνεται και το plug-in για το V-Ray renderer που έχουµε εγκαταστήσει. 
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Εικόνα 21 – Rollout Render Setup    Εικόνα 22 – Παράθυρο επιλογής Renderer 
 
 
Scanline renderer 
Ο Scanline renderer είναι η προκαθορισµένη µηχανή απόδοσης όπως φαίνεται και στην εικόνα 
21. Η εικόνα που παράγει o Scanline Render αποτελείται από σειρές οριζόντιων γραµµών. Για 
να µπορέσουν να αποδοθούν τα πολύγωνα πρώτα ταξινοµούνται, ξεκινώντας από αυτά που 
ανήκουν στις µεγαλύτερες συντεταγµένες του άξονα Υ έπειτα σκανάρονται γραµµή-γραµµή και 
κάθε νέα γραµµή (scan line) της εικόνας υπολογίζεται από την τοµή των γραµµών µε τα 
πολύγωνα που βρίσκονται µπροστά στην λίστα ταξινόµησης, συνεχίζοντας προς τα κάτω 
καταλήγοντας σε αυτά που έχουν την χαµηλότερη Υ συντεταγµένη. Παράλληλα η λίστα 
ενηµερώνεται απορρίπτοντας τα µη ορατά πλέον πολύγωνα καθώς η scan line κατεβαίνει προς 
υπόλοιπα πολύγωνα. Πέρα από το Render Setup παράθυρο, ο Scanline renderer χρησιµοποιείται 
και από το Material Editor για την παρουσίαση των υλικών και των χαρτών. 
Το µεγάλο πλεονέκτηµα αυτού του renderer είναι ότι δεν απαιτείται η µετάφραση των 
συντεταγµένων όλων των γεωµετρικών κορυφών από την κεντρική µνήµη στην ενεργή µνήµη 
παρά µόνο των κορυφών που ανήκουν στις αλληλοτοµούµενες ακµές που συναντά κάθε φορά η  
scan line µε αποτέλεσµα η διαδικασία να επιταχύνεται σε µεγάλο βαθµό. 
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Εικόνα 23- Παράθυρο Render Setup του Scanline renderer. 
 
Mental Ray 
Ο Mental ray renderer παράγει αποτελέσµατα παρόµοια µε την προηγούµενη τεχνική αλλά 
διευκολύνει πολύ την χρησιµοποίηση των πιο προηγµένων οπτικών εφέ όπως την ακριβή 
εξοµοίωση της αντανάκλασης και της διάθλασης επιφανειών. Αντίθετα µε τον Scanline 
Renderer διαβάζει την περιοχή προς φωτοαπόδοση χωρίζοντας την σε ίσα τετράγωνα και 
σκανάροντας στην συνέχεια καθένα από αυτά δηµιουργεί την συνολική εικόνα. Ο mental Ray 
χειρίζεται µεγάλες ποσότητες γεωµετρίας πολύ καλά.  
 
VUE File Renderer 
Ο VUE File Renderer,  renderer αρχείων VUE είναι ένας ειδικής χρήσης renderer που παράγει 
µια περιγραφή της σκηνής σε αρχείο κειµένου ASCII. Ένα τέτοιο αρχείο µπορεί να 
περιλαµβάνει πολλαπλά frames και ειδικούς µετασχηµατισµούς, φωτισµούς και αλλαγές 
προοπτικής. 
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3 

 
Περιγραφή εργασίας 

 
Η παρακάτω πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείµενο την φωτορεαλιστική απεικόνιση ενός 
αρχιτεκτονικού σχεδίου. 
Με την εξέλιξη των υπολογιστών και τα εξειδικευµένα προγράµµατα ο αρχιτέκτονας έχει τη 
δυνατότητα να δηµιουργήσει το τρισδιάστατο µοντέλο και να το επεξεργαστεί µε όποιο από 
αυτά επιθυµεί. Προγράµµατα όπως το Maya, Rhinoceros, Sketchup και το 3D Studio Max είναι 
µερικά από αυτά. 
Στην εργασία αυτή θα χρησιµοποιούµε το 3D Studio Max 2009 το οποίο πρόκειται για 
πρόγραµµα ανοιχτής αρχιτεκτονικής και δέχεται διάφορα plug-in, επιπρόσθετα προγράµµατα τα 
οποία ενσωµατώνονται στο κυρίως πρόγραµµα. Το plug-in που εµείς χρησιµοποιήσαµε είναι ο 
renderer V-Ray. 
Πρόκειται για την επεξεργασία ενός τρισδιάστατου µοντέλου µε σκοπό την εξωτερική και την 
εσωτερική φωτορεαλιστική απεικόνιση του. Το τρισδιάστατο µοντέλο δηµιουργήθηκε µε τη 
βοήθεια του σχεδιαστικού προγράµµατος Sketchup και η εξαγωγή του έγινε σε format .3ds, 
τύπος αρχείου που αναγνωρίζει το 3D Studio Max 2009. Με αυτόν τον τρόπο οι όγκοι που είχαν 
ήδη προστεθεί στο µοντέλο, διατηρήθηκαν µετά την εισαγωγή του στο 3D Studio Max 2009. 
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3.1 Επεξεργασία µοντέλου 
 
Παρακάτω περιγράφονται τα βήµατα και οι ενέργειες για την υλοποίηση της εργασίας.  
 
Αρχικά, έγιναν διορθώσεις στα εισαχθέντα αντικείµενα (face normal5) για να µπορέσουµε να 
προχωρήσουµε σε ανάθεση υλικών, τοποθέτηση φώτων και καµερών και τέλος έγινε η 
φωτόαπόδοση του µοντέλου. 
Το πρώτο βήµα για την επεξεργασία του µοντέλου είναι η εισαγωγή του στο 3D Studio Max 
2009. Από το main µενού του προγράµµατος επιλέγουµε File/Import, κάνουµε αναζήτηση του 
αρχείου και το επιλέγουµε. Επιλέγοντας να ανοίξουµε κάποιο αρχείο, παρουσιάζεται το 
παράθυρο διαλόγου File Load: Units Mismatch (εικόνα 24). Στο οποίο επιλέγουµε µαζί µε την 
είσοδο του αρχείου να υιοθετηθεί και το µετρικό σύστηµα του. Έτσι όταν επεξεργαζόµαστε το 
µοντέλο οι µονάδες να παραµένουν ίδιες και να µην αλλάζει η κλίµακα. 
 

 
Εικόνα 24 – Παράθυρο διαλόγου µετρικού συστήµατος 
 
 
Όπως φαίνεται και στην εικόνα 25 οι όγκοι έχουν όλοι διατηρηθεί όµως λόγω του ότι το µοντέλο 
έχει δηµιουργηθεί στο Sketchup έχουν εισαχθεί και στοιχεία τα οποία δεν χρειάζονται. Τα 
στοιχεία αυτά αποτελούν ένα σκελετό από µη συνεχόµενες ευθείες, που προσθέτουν παραπάνω 
γεωµετρία στη σκηνή. Έχουν κοινό κέντρο/Pivot και µε το εργαλείο Move µπορούµε να τα 
διαχωρίσουµε από το υπόλοιπο µοντέλο και να τα διαγράψουµε. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[5 Σε ένα επεξεργάσιµο πλέγµα, το υπό-αντικείµενο έδρα είναι ένα αντικείµενο που αποδίδεται µε τρεις πλευρές και 
τρεις κορυφές,. Και που εξ ορισµού έχει µόνο µια ορατή πλευρά. Αυτή η πλευρά προσδιορίζεται από ένα διάνυσµα, 
που ονοµάζεται face normal (κανονική έδρα). Τα normal, για οποιεσδήποτε επιλεγµένες έδρες, εµφανίζονται ως µια 
µπλε γραµµή που αναπηδά από το κέντρο της κάθε έδρας. Για να γίνει ορατό επιλέγουµε Show Normals στο rollout 
Selection των εδρών. Τα normal δεν αποδίδονται και µπορούν να βοηθήσουν στον προσδιορισµό µερικών 
προβληµάτων απόδοσης, όπως εδρών που δεν φαίνονται.] 
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Εικόνα 25 -  Υπολείµµατα από την εισαγωγή του Sketchup µοντέλου στο 3D Studio Max 2009  
 
Για να µπορέσουµε να τροποποιήσουµε το µοντέλο και να του αποδώσουµε ιδιότητες έπρεπε 
αρχικά να επιλέξουµε την εντολή Unfreeze All. Πατώντας τα πλήκτρα Ctrl και A δίνουµε 
εντολή για επιλογή όλων των στοιχείων που υπάρχουν στη σκηνή. Έπειτα κάναµε δεξί κλικ 
επάνω του και από την αναδυόµενη λίστα επιλέξαµε Unfreeze All. Το αποτέλεσµα φαίνεται 
στην εικόνα 28, επιπλέον η γεωµετρία έχει µειωθεί αισθητά. 
Ένα πρόβληµα που αντιµετωπίσαµε ήταν πως µετά την εισαγωγή του αρχείου στο 3D Studio 
Max 2009, τα Normal της σκηνής δεν εµφανιζόντουσαν σωστά. Κάποιες πλευρές ήταν 
γυρισµένες ανάποδα και φαινόντουσαν σαν τρύπες στο µοντέλο. Κάτι που εξαρτάται από τις 
µεθόδους που χρησιµοποιήθηκαν για να δηµιουργηθούν στο Sketchup. Βέβαια τα υλικά του 3D 
Studio Max 2009 είναι διπλής όψης, οπότε κατά την φωτοαπόδοση δεν θα φαίνεται κανένα 
πρόβληµα, αλλά για λόγους ευκολίας κατά την επεξεργασία του µοντέλου επιλέξαµε να το 
διορθώσουµε.  
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Εικόνα 26 – Εφαρµογή Normal modifier στο τρισδιάστατο µοντέλο. 
 
 
Για να διορθώσουµε το εν λόγω πρόβληµα θα γυρίσουµε τις έδρες που λόγω της µεταφοράς του 
µοντέλου από το ένα πρόγραµµα στο άλλο, είναι γυρισµένες ανάποδα, έτσι ώστε µόνο οι 
κανονικές έδρες/face normal να είναι ορατές. Στο 3D Studio Max 2009 όλα τα υλικά είναι διπλή 
όψης, που σηµαίνει πως εάν αποδοθεί υλικό σε ένα αντικείµενο µε γυρισµένες ανάποδα τις 
έδρες, κατά την απόδοση θα εµφανίζεται χωρίς πρόβληµα. Για να φαίνεται σωστά όµως και 
κατά την επεξεργασία της σκηνής κάναµε τα παρακάτω: 
Πρώτα επιλέξαµε, µε το εργαλείο Select, τα αντικείµενα των οποίων οι έδρες έχουν αντιστραφεί 
και έπειτα από το πάνελ Modify επιλέξαµε τον Modifier Normal. O Normal modifier ανήκει 
στην κατηγορία Object-Space τροποποιητών, επιτρέπει την επεξεργασία διαδικαστικών 
αντικειµένων, διατηρώντας τον έλεγχο στα γεωµετρικά τους στοιχεία καθώς και την 
διαδικαστική τους φύση ως primitive αντικείµενα. Κάτι το οποίο µας εξυπηρετεί απόλυτα και 
εφόσον δεν χρειάζεται να µετατρέψουµε το µοντέλο µας σε editable mesh/επεξεργάσιµο πλέγµα 
επιλέξαµε τον modifier Normal. Με τον Normal τροποποιητή µπορούµε να χειριστούµε τις 
έδρες πολύ γρηγορότερα σε σχέση µε τον Edit Mesh τροποποιητή. 
Όπως φαίνεται και στην εικόνα 27 ο εν λόγω τροποποιητής στο rollout των παραµέτρων του έχει 
δυο επιλογές: Unify Normals και Flip Normals. Προκαθορισµένη ρύθµιση είναι η Flip Normals 
η οποία αντιστρέφει την κατεύθυνση των normal όλων των εδρών των αντικειµένων που έχουµε 
επιλέξει. Η ρύθµιση Unify Normals  ενοποιεί τα Normals του αντικειµένου και γυρίζει τις 
κανονικές έδρες έτσι ώστε όλες να «κοιτούν» προς την ίδια διεύθυνση. 
Στην περίπτωσή αυτή η καταλληλότερη επιλογή ήταν η Flip Normals µε την οποία διορθώθηκε 
ο προσανατολισµός των εδρών. Για να διατηρηθεί η ρύθµιση, ενσωµατώσαµε τον modifier στο 
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αντικείµενο κάνοντας δεξί κλικ στο όνοµα του αντικειµένου που φαίνεται στο πάνελ Modify και 
από την αναδυόµενη λίστα επιλέξαµε Collapse All. 
 
 

 
Εικόνα 27 – Το µοντέλο που θα χρησιµοποιήσουµε στη συνέχεια 
 
 
Έπειτα σε όλες τις επιφάνειες παραθέσαµε ένα υλικό, το Standard υλικό, έτσι ώστε κατά τις 
δοκιµές για τα φώτα να µην έχουµε πρόβληµα χρόνου. Η διαδικασία είναι η εξής: 
Αρχικά χρησιµοποιήσαµε την συντόµευση από το πληκτρολόγιο Ctrl και A για να επιλέξουµε 
όλα τα αντικείµενα που υπάρχουν στην σκηνή. Έπειτα ανοίξαµε τον Material Editor. ∆εν 
προσθέσαµε καθόλου χρώµα και αφήσαµε όλες τις προκαθορισµένες ρυθµίσεις. Τέλος 
εφαρµόσαµε το υλικό µας στα επιλεγµένα αντικείµενα πατώντας το πλήκτρο Assign Material to 

Selection  . 
Η σκηνή µετά από ένα render µε τον προκαθορισµένο renderer Scanline και χωρίς καµία άλλη 
ρύθµιση για περιβάλλοντα φωτισµό φαίνεται στην εικόνα 28. 
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Εικόνα 28 – Φωτοαπόδοση µε Scanline renderer 
 
Στη συνέχεια διαχωρίσαµε τα πολύγωνα, για να µπορέσουµε να διαχειριστούµε εύκολα χωρίς να 
συγχέονται τα υλικά που θα τους αποδοθούν. Από το πάνελ Modify επιλέξαµε τύπο polygon και 
µε τη συντόµευση Ctrl και A επιλέξαµε όλα τα πολύγωνα, από το rollout Edit Geometry 
επιλέξαµε Detach. Η εντολή αυτή ξεχωρίζει ως γεωµετρίες τα υπό-αντικείµενα σύµφωνα πάντα 
µε ότι εµείς έχουµε επιλέξει. Τώρα τα πολύγωνα διαχωρίστηκαν και µπορούµε να δώσουµε στο 
κάθε ένα ξεχωριστό υλικό και να τα επεξεργαστούµε ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Η 
δηµιουργία των υλικών έχει γίνει εξ ολοκλήρου σε περιβάλλον χωρίς πηγές φωτός. Στις 
περιπτώσεις που δουλεύουµε στα υλικά αλλά και στον φωτισµό συγχρόνως σταδιακά αυξάνεται 
και ο χρόνος της απόδοσης και σαν αποτέλεσµα µειώνεται η αποδοτικότητα του render [7]. 
Ένας άλλος τρόπος να αναθέσουµε υλικά στα αντικείµενα που είναι ενωµένα/Attached είναι να 
κάνουµε multi-texturing. Σε κάθε πλευρά που µας ενδιαφέρει αναθέτουµε διαφορετικό ID και 
έπειτα σε κάθε ID αντιστοιχούµε και το υλικό που επιθυµούµε.  
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3.2 Ρυθµίσεις εξωτερικού χώρου 
 
Ξεκινήσαµε µε το εξωτερικό της κατοικίας, όπου πρέπει να δώσουµε υλικά στα αντικείµενα 
όπως οι εξωτερικοί τοίχοι, οι ξύλινες περσίδες, το πλακόστρωτο και βέβαια να διαµορφώσουµε 
τον προαύλιο χώρο µε φυτά, γρασίδι κτλ. 
Στον Material Editor το πρώτο υλικό που δηµιουργήσαµε είναι το ξύλο. Στο Material/Map 
browser επιλέξαµε υλικό τύπου VRayMtl. Ως Diffuse χάρτη επιλέξαµε bitmap την εικόνα 29. 
 

 
Εικόνα 29 – Εικόνα bitmap που χρησιµοποιήσαµε ως Diffuse map 
 
 
Στο rollout Reflection αφήσαµε το χρώµα µαύρο και ρυθµίσαµε Refl. Glossiness ίσο µε 0,85 και 
Subdivs µε 25. 
Στο rollout Refraction αφήσαµε το χρώµα µαύρο και ρυθµίσαµε Glossiness ίσο µε 0,9, Subdivs 
µε 25 και fog multiplier ίσο µε 0.2. Το fog multiplier προσδίδει όψη αµµοβοληµένης επιφάνειας.  
Επίσης προσθέσαµε και bump map για να προσθέσουµε αναγλυφότητα στην υφή του ξύλου 
20%. 
Πλέον το υλικό έχει τη µορφή που φαίνεται στην εικόνα 30 
 

 
Εικόνα 30 – Υλικό που χρησιµοποιήθηκε για τις ξύλινες επιφάνειες. 
 
 
Μετά τη δηµιουργία του υλικού έγινε και η εφαρµογή του στα αντικείµενα. Με τη βοήθεια 
UVW map µε gismo σε σχήµα box, τοποθετήσαµε το υλικό. Η δυσκολία στο συγκεκριµένο ήταν 
πως τα αντικείµενα στη σκηνή είναι κατακόρυφα τοποθετηµένα, ενώ η εικόνα του υλικού µας 
έχει «νερά οριζόντια» έπρεπε άρα γυρίσουµε το υλικό 90 µοίρες µε τη βοήθεια του Rotate 
πλήκτρου µέσα από το rollout του κάθε χάρτη. 
Για να δηµιουργήσουµε ένα υλικό που να προσοµοιώνει γυαλί το οποίο θα αναθέσουµε στις 
τζαµαρίες της κατοικίας, χρησιµοποιήσαµε και πάλι υλικό τύπου VRayMtl στο οποίο οι 
ρυθµίσεις είναι: Diffuse χρώµα R 0, G 24, B 42, (όπου Red,Green,Blue) µε ποσοστό 100%, 
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Reflect R 40, G 40, B 40, µε ποσοστό 100%, Refract R 119, G 119, B 119 100% και Bump 30%. 
∆εν επιλέξαµε ως χάρτη αναγλυφότητας κάποια εικόνα, γιατί θέλαµε να δηµιουργήσουµε 
διάφανο υλικό. 
Με τον ίδιο τρόπο συνεχίσαµε στη δηµιουργία υλικού των τοίχων για τον πρώτο και δεύτερο 
όροφο. Οι τοίχοι θα αποτελούνται από µπετό. Το υλικό για τον πρώτο όροφο παρουσιάζεται 
στην εικόνα 33. Αποτελείται από Diffuse map 100%, Bump map 4% και για να αποδώσουµε την 
τραχιά επιφάνεια του τσιµέντου επιλέξαµε Roughness map 100%. Επιπλέον µειώσαµε το 
ποσοστό Reflect σε 40%. 
 
 

 
Εικόνα 31 – Υλικό που χρησιµοποιήθηκε για τους εξωτερικούς τοίχους του πρώτου ορόφου 
 
 
 
Για τον δεύτερο όροφο προσθέσαµε χάρτη bitmap Diffuse 100% και Bump 30%, αλλά 
προσθέσαµε και χάρτη Reflect 100%. Το αποτέλεσµα παρουσιάζεται στην εικόνα 32. 
 
 

 
Εικόνα 32 – Υλικό που χρησιµοποιήθηκε για τους εξωτερικούς τοίχους του δεύτερου ορόφου 
 
 
Για το υλικό που αναθέσαµε στην εξωτερική σκάλα χρησιµοποιήσαµε µια εικόνα bitmap ως 
Diffuse χάρτη µε  ποσοστό 100%. Στο rollout Reflect ρυθµίσαµε Hilight glossiness 1,0, Refl. 
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Glossiness 0,5 και subdivs8. Επιπλέον προσθέσαµε Roughness 100%, Bump 4,0% και Displace 
3,0%. 
Το υλικό για το πλακόστρωτο είναι και πάλι µια bitmap εικόνα ως Diffuse χάρτης µε ποσοστό 
100% και Bump 80%. Στο rollout Reflection αφήσαµε το χρώµα µαύρο και ρυθµίσαµε Refl. 
Glossiness ίσο µε 1,0 και Subdivs µε 8. Στο rollout Refraction αφήσαµε το χρώµα µαύρο και 
ρυθµίσαµε Glossiness ίσο µε 1,0 και Subdivs µε 8 και fog multiplier ίσο µε 1,0. Το αποτέλεσµα 
φαίνεται στην εικόνα 33. 
 

 
Εικόνα 33 – Υλικό που χρησιµοποιήθηκε για το πλακόστρωτο. 
 
 
Τέλος δηµιουργήσαµε και υλικό γρασίδι το οποίο θα χρησιµοποιήσουµε αργότερα στον 
προαύλιο χώρο της κατοικίας. Χρησιµοποιήσαµε µια εικόνα υψηλής ανάλυσης ως χάρτη Diffuse 
και µειώσαµε το ποσοστό του Bump χάρτη σε 30%. 
 

 
Εικόνα 34 – Υλικό που χρησιµοποιήθηκε ως γρασίδι. 
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3.3 ∆ηµιουργία πισίνας 
 
Έπειτα δηµιουργήσαµε ένα δεύτερο Plane το οποίο χρησιµοποιήσαµε ως αυλή έξω από την 
κατοικία. Και εδώ χρησιµοποιήσαµε το υλικό για το πλακόστρωτο που χρησιµοποιήθηκε 
παραπάνω. 
Στο plane αυτό δηµιουργήσαµε πισίνα για να µπορέσουµε να αποδώσουµε και το υγρό στοιχείο. 
Για τη δηµιουργία της πισίνας αρχικά από το πάνελ Modify αφαιρέσαµε την γεωµετρία του 
αντικειµένου που πλέον αποτελείται από ένα segment. Σκοπός είναι να χωρίσουµε την επιφάνεια 
µε τέτοιο τρόπο που να δηµιουργήσουµε το επιθυµητό σχήµα της πισίνας και να 
τροποποιήσουµε µόνο εκείνο. 
Επόµενο βήµα είναι να µετατρέψουµε το αντικείµενο σε επεξεργάσιµο πολύγωνο/editable poly. 
Στη συνέχεια επιλέξαµε τις κάθετες ακµές/edges και µε την εντολή Connect του rollout Edit 
Edges, επαναλάβαµε την ίδια διαδικασία και για τις οριζόντιες ακµές µε αποτέλεσµα να 
δηµιουργήσουµε γεωµετρία στην επιφάνεια στο σηµείο της αρεσκείας µας. Το αποτέλεσµα είναι 
η δηµιουργία πέντε υπό-αντικειµένων πολύγωνων στο αντικείµενο. Το πολύγωνο που θα 
αποτελέσει το χώρο της πισίνας το υποβάλουµε σε Extrude µε αρνητική τιµή για να δώσουµε 
βάθος. Το αποτέλεσµα φαίνεται και στην εικόνα 35. 
 
 

 
Εικόνα 35 - Το επιλεγµένο πολύγωνο µετά από εντολή Extrude. 
 
Μετά τη δηµιουργία του χώρου που θα φιλοξενήσει την πισίνα, δηµιουργήσαµε το Plane στο 
οποίο θα εφαρµοστεί το νερό ως υλικό και βρίσκεται επάνω στο προηγούµενο. Το νέο Plane θα 
πρέπει να τοποθετηθεί µε τέτοιο τρόπο που να καλύπτει απόλυτα το Plane που βρίσκεται από 
κάτω του, για το λόγο αυτό χρησιµοποιήσαµε το εργαλείο Snaps Toggle από την Main 
εργαλειοθήκη. Το εργαλείο Snap βοηθάει στον ακριβή έλεγχο των διαστάσεων και τις 
τοποθέτησης αντικειµένων κατά τη δηµιουργία ή τροποποίησή τους.  Όπως φαίνεται και στην 
εικόνα 36 επιλέξαµε να κάνει snap µε βάση τις ακµές. 
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Εικόνα 36 – Ρυθµίσεις εργαλείου Snap 
 
Στη συνέχεια δηµιουργήσαµε ένα περίγραµµα στη πισίνα µε renctacle Spline ακολουθώντας και 
πάλι το υπάρχον ορθογώνιο σχήµα. Για να δώσουµε πάχος στην ορθογώνια αυτή γραµµή 
χρησιµοποιήσαµε τον modifier Sweep και ενσωµατώσαµε την αλλαγή στο αντικείµενο 
επιλέγοντας Collapse All. (να Check το βιβλίο). Στη συνέχεια χρησιµοποιήσαµε την εντολή 
chamfer από το rollout edit vertices των vertex για να κάνουµε τις γωνίες λίγο πιο απαλές και 
τέλος δηµιουργήσαµε υλικά και τα εφαρµόσαµε µε τη χρήση του UVW map. Στην εικόνα 37 
παρουσιάζετε το αποτέλεσµα. 
 

 
Εικόνα 37 – Περίγραµµα πισίνας 
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Το υλικό που χρησιµοποιήσαµε για το εσωτερικό της πισίνας είναι απλά µια εικόνα bitmap όπως 
φαίνεται στην εικόνα 38. ∆εν του αποδώσαµε κάποια άλλη ιδιότητα διότι στη συνέχεια θα 
προστεθεί και το νερό το οποίο θα είναι διάφανο έτσι ώστε απλά να διακρίνεται το υλικό που 
βρίσκεται από κάτω και του οποίου η αναγλυφότητα θα είναι αρκετή για το ρεαλιστικό 
αποτέλεσµα. 
 
 

 
Εικόνα 38 – Υλικό για πλακάκια πισίνας 
 
Για να δηµιουργήσουµε το νερό χρωµατίσαµε το diffuse µε ένα γαλανό χρώµα, συγκεκριµένα R 
37, G 136, B 229. Στο Reflect επιλέξαµε χρώµα γκρι, συγκεκριµένα R 92,G 92, B 92. Στο 
Refract για να δώσουµε διαφάνεια στο υλικό, επιλέξαµε χρώµα λευκό, συγκεκριµένα R 225,G 
225, B 225. Και τέλος ορίσαµε και bump χάρτη 4% Noise για να αποδώσουµε µε τυχαίες τιµές 
την αναγλυφότητα του νερού. Το γεγονός ότι το υλικό είναι διάφανο θα αυξήσει το χρόνο 
Rendering, φωτόαπόδοσης. 
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3.4 Φωτισµός 
 
Μετά τη δηµιουργία των υλικών που θα χρησιµοποιηθούν εξωτερικά δηµιουργήσαµε  και τον 
φωτισµό. 
Ο φωτισµός των σκηνών µε πηγές φωτός οι οποίες τοποθετούνται σε κάθε πλάνο και 
τελειοποιούνται ανάλογα µε τις ανάγκες του κάθε πλάνου. Επιπλέον η διαδικασία της σκίασης 
περιλαµβάνει την ανάπτυξη ειδικών εφαρµογών που θα χρησιµοποιηθούν στην παραγωγή. Όταν 
έχουν προσδιοριστεί όλες οι παράµετροι για τον τελικό υπολογισµό οπτικών χαρακτηριστικών 
(rendering), οι σκηνές υπολογίζονται σε ειδικά µηχανήµατα αποκλειστικά απασχολούµενα µε το 
rendering. Στην περίπτωση που σε µία σκηνή πρέπει να αποδοθούν πολλές λεπτοµέρειες, και η 
κανονική διαδικασία της απόδοσης θα κόστιζε πολύ σε χρόνο, οι λεπτοµέρειες χωρίζονται σε 
διαφορετικά επίπεδα (passes), ώστε να ελαττώνονται οι χρόνοι και να είναι πιο ευέλικτη η 
διαδικασία της διόρθωσης σε περίπτωση σφάλµατος. Τα διαφορετικά επίπεδα ενώνονται στη 
συνέχεια, µε τη διαδικασία της σύνθεσης των διαφορετικών επιπέδων των εικόνων 
(compositing). 
 

3.4.1 Τοποθέτηση φωτεινής πηγής στο περιβάλλον 
 
Αρχικά τοποθετούµε ένα φως το οποίο θα προσοµοιώνει το φως του ήλιου. Η πηγή φωτός που 
επιλέξαµε είναι η V-Ray Sun. Στο σηµείο όπου θέλουµε να την τοποθετήσουµε κάνουµε κλικ µε 
το ποντίκι και έπειτα ορίζουµε την κατεύθυνσή του. Η πηγή τοποθετήθηκε στο πάνω αριστερό 
µέρος της σκηνής και ο στόχος της τοποθετήθηκε στο κέντρο της κατοικίας. Παρακάτω, στην 
εικόνα 39, παρουσιάζεται το rollout των παραµέτρων του V-Ray Sun: 
 

 
Εικόνα 39 – Ρυθµίσεις V-Ray Sun 
 
Η παράµετρος Enabled είναι εξ αρχής τσεκαρισµένη, που σηµαίνει ότι η πηγή είναι 
ενεργοποιηµένη. 
Η παράµετρος Turbidity, που σηµαίνει θολούρα, καθορίζει την ποσότητα των σωµατιδίων 
σκόνης που θα υπάρχουν στην ατµόσφαιρα και επηρεάζει το χρώµα του ήλιου και του ουρανού. 
Όσο πιο µικρή τιµή έχει, τόσο πιο καθαρός και τόσο πιο µπλε είναι ο ουρανός, προσοµοιώνει 
δηλαδή ατµόσφαιρα εξοχής, όσο πιο µεγάλη είναι οι τιµή του, τόσο πιο κίτρινος και πορτοκαλί 
δείχνει ο ουρανός προσοµοιώνοντας την µολυσµένη ατµόσφαιρα των πόλεων. Η τιµή 3.0 είναι 
µια ικανοποιητική τιµή για την δική µας εξοχική κατοικία. 
Και η παράµετρος Ozone επηρεάζει το χρώµα του φωτός του ήλιου. Το διάστηµα των τιµών της 
είναι 0.0 έως 1.0. Όσο πιο µικρή είναι η τιµή του τόσο πιο κίτρινο είναι το φως του ηλίου, όσο 
πιο µεγάλες τόσο πιο µπλε. Αρχικά την αφήνουµε στην προκαθορισµένη της τιµή που είναι 0.35. 
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Βασικό ρόλο παίζει η παράµετρος Intensity Multiplier που ρυθµίζει την ένταση του φωτός του 
ήλιου. Η προκαθορισµένη τιµή είναι ίση µε 1.0. Επειδή όµως είναι αρκετά φωτεινή θα την 
µειώσουµε σε 0.7. 
Στην παράµετρο Size multiplier ορίζουµε το µέγεθος του ήλιου ως αντικείµενο στην σκηνή. Το 
µέγεθος του ηλιακού δίσκου όταν αυτός θα είναι ορατός από την κάµερα. Αλλάζοντας το 
µέγεθος του ηλιακού δίσκου αλλάζουν και οι σκιές, αλλά δεν επηρεάζεται η ένταση 
φωτεινότητας του ηλίου. 
Η παράµετρος shadow subdivs, ελέγχει τον αριθµό των δειγµάτων τα οποία θα χρησιµοποιηθούν 
για να παραχθεί ο χάρτης Area map από το φως V-Ray Sun. Όσο πιο µεγάλη είναι η τιµή του 
shadow subdivs τόσο καλύτερη η ποιότητα της σκίασης, αλλά και τόσο µεγαλύτερος ο χρόνος 
απόδοσης. Αφήνουµε την τιµή 3 αρχικά για να µην επιβαρύνουµε χρονικά τη διαδικασία 
απόδοσης. 
Εάν επιθυµούµε να µετακινήσουµε την σκιά σε σχέση µε το αντικείµενο που την δηµιουργεί 
χρησιµοποιούµε την παράµετρο Shadow bias. Αρχικά επιλέγουµε τιµή ίση µε 0.052m 
Τέλος, στην παράµετρο photon emit radius καθορίζουµε την ακτίνα της περιοχής η οποία θα 
φωτίζεται. Αυτή η περιοχή αντιπροσωπεύεται από έναν πράσινο κύλινδρο γύρω από το 
διάνυσµα ακτινών του ήλιου. Αρχικά ορίζουµε την περιοχή ίση µε 13,0m. 
 

 
Εικόνα 40 – Τοποθέτηση φωτός για προσοµοίωση ήλιου 
 
Όλες οι εικόνες έχουν φωτοαποδοθεί µε V-Ray Sun µε τις παραπάνω ρυθµίσεις, και µε V-Ray 
Sky (στην καρτέλα Render Setup) στις προκαθορισµένες παραµέτρους του. 
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3.5 Ανάπλαση εξωτερικού τοπίου 
 
Η δηµιουργία φωτό-ρεαλιστικών εικόνων απαιτεί την µορφοποίηση του εξωτερικού χώρου.  
Στο βήµα αυτό δηµιουργήσαµε ανισόπεδο έδαφος και επίσης προσθέσαµε δέντρα περιµετρικά 
της κατοικίας. 
 

3.5.1 ∆ηµιουργία εδάφους 
 
Επιλέξαµε ο ευρύτερος εξωτερικός χώρος να καλύπτεται από γρασίδι, για το λόγο αυτό 
περιµετρικά του προαύλιου χώρου της κατοικίας τοποθετήσαµε ένα βασικό αντικείµενο 
Standard Primitive σε σχήµα plane το οποίο θα απεικονίζει το έδαφος, και του αποδώσαµε 
αργότερα ως υλικό γρασίδι. 
Πρώτα όµως επιλέξαµε να µορφοποιήσουµε το έδαφος, να αλλάξουµε δηλαδή τη γεωµετρία του 
αντικειµένου, ώστε να φαίνεται όσο το δυνατό πιο ρεαλιστικό. Από το πάνελ modify 
µετονοµάσαµε το αντικείµενο σε «Grass» και προσθέσαµε γεωµετρία σε αυτό, αυξάνοντας µε τα 
τµήµατα που το απαρτίζουν σε Length Segs ίσο µε 20 και Width Segs ίσο µε 20. Στη συνέχεια 
το µετατρέψαµε σε editable poly, επεξεργάσιµο πολύγωνο και εµφανίσαµε τα σηµεία/vertex. Με 
το εργαλείο Move τα µετακινήσαµε κατά βούληση σχηµατίζοντας λόφους κτλ. Επειδή όµως µε 
τον σχηµατίστηκαν πολλές γωνίες, χρησιµοποιήσαµε και το εργαλείο MSmouth που βρίσκεται 
στο rollout Edit Geometry, το οποίο εξοµαλύνει/οµαλοποιεί τα επιλεγµένα vertex. Το 
αποτέλεσµα φαίνεται στην εικόνα 41. 
 

 
Εικόνα 41. Τα επιλεγµένα vertex/σηµεία έχουν υποστεί MSmouth τροποποίηση 
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Το αποτέλεσµα δεν είναι ικανοποιητικό, διότι εξακολουθούν οι έδρες να σχηµατίζουν έντονες 
γωνίες, κάτι που δεν συναντάµε στη φύση, επιλέξαµε να τα εξοµαλύνουµε περισσότερο. 
Συνεχίσαµε µε την ίδια εντολή MSmouth αλλά έχοντας επιλέξει τα polygons/πολύγωνα του 
αντικειµένου. Πρώτα µε το εργαλείο Select επιλέξαµε τα πολύγωνα που θέλαµε να 
τροποποιήσουµε και έπειτα επιλέξαµε την εντολή MSmouth από το rollout Edit Geometry των 
polygon. Κάθε φορά που επιλέγουµε την εντολή MSmouth αυξάνεται και η γεωµετρία του 
αντικειµένου. Το αποτέλεσµα είναι αρκετά ικανοποιητικό, όπως φαίνεται και στην εικόνα 42, 
αλλά δυστυχώς µας εξυπηρετεί µόνο τµηµατικά και βέβαια προσθέτει πάρα πολύ γεωµετρία 
στην ήδη βεβαρυµµένη σκηνή.  
 

 
Εικόνα 42 - Τα επιλεγµένα πολύγωνα έχουν υποστεί MSmouth τροποποίηση 
 
Εάν δεν θέλουµε να προσθέσουµε άλλους όγκους στην περιοχή, θα µπορούσαµε να συνεχίσουµε 
επιλέγοντας τον Modifier Noise ο οποίος προσθέτει ατέλειες σε όλη την επιφάνεια του Plane, 
σύµφωνα µε τις παραµέτρους  που επιλέγουµε στο αντίστοιχο rollout.  
 
Για να δώσουµε πιο ρεαλιστική απεικόνιση του εδάφους κατά τη δηµιουργία του υλικού που θα 
χρησιµοποιήσουµε για το έδαφος, επιλέξαµε και χάρτη Bump ο οποίος προσδίδει περισσότερη 
αναγλυφότητα στην υφή του υλικού. Για να τοποθετηθεί το υλικό χρησιµοποιήσαµε modifier 
UVW map µε tiling ίσο µε το tiling της εικόνας που χρησιµοποιήσαµε στο Diffuse Map του 
υλικού. 
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Εικόνα 43 – Το εξωτερικό της κατοικίας µε µια φωτεινή πηγή 
 

3.5.2 Τοποθέτηση δέντρων  
 
Με το 3D Studio Max 2009 έχουµε τη δυνατότητα να προσθέσουµε από τα AEC Extended 
αντικείµενα τα οποία είναι σχεδιασµένα για αρχιτεκτονική χρήση. Το αντικείµενο Foliage 
ενεργοποιεί ένα γραφικό µενού, που δείχνει τυπικές εικόνες 12 δέντρων από τη βιβλιοθήκη των 
δέντρων. Το Railing δηµιουργεί κιγκλιδώµατα και φράχτες και τέλος το Wall δηµιουργεί 
τοίχους. Εµείς χρησιµοποιήσαµε το Foliage για να δηµιουργήσουµε δέντρα διαφόρων ειδών, 
καθώς η κατοικία µας πρόκειται για εξοχική κατοικία. Μπορούµε να ελέγξουµε το ύψος, την 
πυκνότητα, την άνθιση και το επίπεδο λεπτοµέρειας. Αφού επιλέξαµε το δέντρο της αρεσκείας 
µας, το τοποθετούµε σε όποιό σηµείο της σκηνής µας επιθυµούµε. Ανάλογα µε το είδος του 
φυτού αντίστοιχα ενεργοποιούνται και οι παράµετροι για αλλαγή στο φύλλωµα, στα κλαδιά και 
µερικοί τύποι έχουν επιπλέον λουλούδια και ρίζες. 
Βέβαια µπορούµε να εµπλουτίσουµε την υπάρχουσα βιβλιοθήκη µε περισσότερα είδη της 
αρεσκείας µας, από τα οποία άλλα διατίθενται δωρεάν στο διαδίκτυο (onyx garden) και άλλα 
είναι έτοιµα πακέτα που πωλούνται στην αγορά.  Το µειονέκτηµα των δέντρων είναι ότι 
προσθέτουν πάρα πολύ γεωµετρία στην σκηνή και καθιστούν την απόδοση πιο αργή σε χρόνο. 
Για το λόγο αυτό όταν δεν είναι σε χρήση επιλέγουµε να τα καλύπτει ένα περιτύλιγµα (canopy 
mode), µε τον οποίο τα αποµονώνουµε από την υπόλοιπη σκηνή µη επιβαρύνοντας την 
γεωµετρία της και επίσης θέτουµε Invisible το Layer στο οποίο τα έχουµε τοποθετήσει. 
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Εικόνα 44. Τα δέντρα είναι σε canopy mode για να µην προσθέτουν γεωµετρία στο χώρο και καθιστούν 
χρονοβόρα την περιήγηση στη σκηνή. 



 56 

3.6 Τοποθέτηση εξωτερικής κάµερας 
 

 
Εικόνα 45 – Θέσεις εξωτερικών καµερών 
 
Λόγω του ότι από την άποψη προοπτικής, perspective viewport, δεν µπορούµε να ορίσουµε 
σωστά την θέση της κάµερας, αλλάξαµε στην άποψη Top. Στην ορθογραφική αυτή άποψη 
τοποθετήσαµε δυο σταθερές VRay Physical (Still cam) κάµερες στην µπροστά όψη της 
κατοικίας. Τοποθετήσαµε µια στα αριστερά και µια στα δεξιά όπως φαίνεται και στην εικόνα 45. 
Με το εργαλείο Move τις µετακινήσαµε στις επιθυµητές θέσεις, δηλαδή, προσαρµόσαµε τις 
συντεταγµένες (x,y). Εξ ορισµού η κάµερα τοποθετείτε στο µηδέν του άξονα z και για να 
ορίσουµε το κατάλληλο ύψος αλλάξαµε στην προοπτική Front, και πάλι µε το εργαλείο Move τις 
µετακινήσαµε στο επιθυµητό ύψος. Αντίστοιχα εργαστήκαµε και µε το στόχο της κάθε κάµερας. 
Η VRay Physical Camera µιµείται τον τρόπο µε τον οποίο οι κάµερες στην πραγµατικότητα 
αντιδρούν µε το φως. Κάτι το οποίο έχει ως αποτέλεσµα πιο φυσική αντίδραση µε το φως καθώς 
επίσης και την προσθήκη µιας ακόµη παραµέτρου µε την οποία µπορούµε να ελέγξουµε τον 
φωτισµό της σκηνής. Στις παραµέτρους της VRay Physical κάµερας υπάρχουν τρεις επιλογές 
όσο αφορά τον τύπο της. Είναι: Still Camera, Cinematic και Video. Οι Cinematic και Video 
χρησιµοποιούνται για κινούµενα σχέδια, animations, ενώ η Still Camera την οποία και 
χρησιµοποιούµε είναι σταθερή κάµερα.  
Η λήψη µιας φωτογραφίας καλείται και έκθεση (Exposure) γιατί απαιτεί την έκθεση του 
αισθητήρα (sensor) της κάµερας (ή του φιλµ) στο φως. Στην πραγµατικότητα έκθεση είναι ο 
τρόπος µε τον οποίο το φως επηρεάζει τον αισθητήρα της κάµερας (ή του φιλµ) και εξαρτάται 
από τρεις βασικούς παράγοντες που υπαγορεύουν την επιρροή του φωτός που προκύπτει, το f-
number (f-stop), το Shutter Speed(s^-1) και το Film speed ISO. 
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F-number (f-stop)  
Το διάφραγµα (το οποίο µετράµε µε f stops, f-number) είναι το πόσο µεγάλο είναι το άνοιγµα 
που επιτρέπει την δίοδο του φωτός. Στο 3D studio Max ονοµάζεται F-number και όσο πιο µικρές 
οι τιµές του τόσο µεγαλύτερο το άνοιγµα του διαφράγµατος και άρα τόσο περισσότερο το φως 
που εισέρχεται και άρα τόσο πιο φωτεινή η εικόνα που θα παραχθεί. Λόγω του ότι πρόκειται για 
κλάσµα οι µικρότερες τιµές του f-number στον παρονοµαστή σηµαίνουν µεγαλύτερο άνοιγµα 
διαφράγµατος. Το διάφραγµα επηρεάζει το βάθος πεδίου, και την οξύτητα ενός φακού. 
 
Shutter Speed(s^-1) 
Η ταχύτητα κλείστρου (shutter speed) είναι η χρονική διάρκεια που µένει το διάφραγµα ανοιχτό. 
Όσο µεγαλύτερη η τιµή του τόσο µεγαλύτερη ποσότητα φωτός που θα εισέλθει, κάτι που θα 
οδηγήσει σε πολύ φωτεινή εικόνα. 
 
Film speed ISO 
Το Film speed ISO αποτελεί την µετρική µονάδα της ευαισθησίας του αισθητήρα, δηλαδή το 
πόσο ευαίσθητος είναι ο αισθητήρας (sensor) ή το φιλµ στο φως που πέφτει πάνω του και άρα 
καθορίζει τη φωτεινότητα της εικόνας που θα δηµιουργηθεί. Όσο πιο υψηλή η τιµή του ISO 
τόσο περισσότερη η ευαισθησία του φιλµ ή του αισθητήρα στο φως. 
Η τιµή ISO είναι ιδιαίτερα χρήσιµη στην έκθεση µιας εικόνας. Κατά την φωτοαπόδοση µιας 
εικόνας η τιµή ISO δεν προκαλεί καµία παρενέργεια ή άλλα παράγωγα όπως το shutter speed και 
το διάφραγµα. Κάτι που µας δίνει τη δυνατότητα να ρυθµίσουµε πρώτα τις άλλες παραµέτρους 
σύµφωνα µε τις ανάγκες της σκηνής και τέλος να ρυθµίσουµε την ISO που θα καθορίσει την 
τελική έκθεση της εικόνας. Και είναι πολύ χρήσιµο για την κατάλληλη έκθεση µιας σκηνής σε 
συνδυασµό µε το βάθος πεδίου και το motion blur. Όσο χαµηλότερη η τιµή του film speed τόσο 
λιγότερο ευαίσθητος είναι ο αισθητήρας/φιλµ εποµένως θα χρειαστεί περισσότερο φως από 
κάποιον µε µεγαλύτερη ευαισθησία. Εάν το film speed έχει υψηλή τιµή (άρα ο φακός είναι πιο 
ευαίσθητος στο φως), τόσο λιγότερο φως χρειάζεται για να δηµιουργηθεί η εικόνα. Πολύ υψηλές 
τιµές συνήθως χρησιµοποιούνται για βραδινές λήψεις. 
 
White balance  
Κάθε πηγή φωτός χαρακτηρίζεται από το χρώµα του φωτός που παράγει. Άλλη µια παράµετρος 
µε την οποία έχουµε τη δυνατότητα να τροποποιήσουµε την εξαγοµένη εικόνα. Για σκηνές 
ηµέρας το χρώµα προτιµάται να έχει µια ελαφριά πορτοκαλί απόχρωση για να αντισταθµίζει το 
χρώµα του φωτός του ήλιου. Το µάτι µας έχει την ικανότητα να κρίνει µε µεγάλη ακρίβεια την 
σωστή απόχρωση του λευκού και να το εξισορροπεί ώστε να συνεχίσουµε να βλέπουµε το 
λευκό, λευκό κάτω από όλες τις συνθήκες. Οι φωτογραφικές µηχανές υποκαθιστούν αυτήν την 
ικανότητα µε το White Balance εξισορροπώντας την εκάστοτε χρωµατική χροιά. Το white 
balance είναι ένα γνώρισµα µε το οποίο µπορούµε να αντισταθµίσουµε το χρώµα του φωτισµού 
της σκηνής καθορίζοντας το χρώµα το οποίο ο V-Ray renderer θα µεταφράζει ως λευκό χρώµα. 
Αυτό µπορεί να είναι πολύ χρήσιµο για την εξισορρόπηση του χρώµατος του V-Ray ήλιου, για 
τον ακριβή υπολογισµό χρώµατος έτσι ώστε να φωτοαποδοθεί η εικόνα ή για µια γρήγορη και 
απλή ρύθµιση του τόνου µιας εικόνας. Χαρακτηριστικά τα χρώµατα που χρησιµοποιούνται για 
τη ρύθµιση του white balance µιας εικόνας είναι απαλότερα και υπό-φωτισµένα (under 
saturated). Εµείς επιλέξαµε Neutral, ουδέτερο. 
 
Οι βασικές ρυθµίσεις για τις κάµερες είναι οι παρακάτω : 
Αρχικά το film gate το θέσαµε ίσο µε 33,48 δηµιουργώντας την αίσθηση του ευρυγώνιου φακού, 
επιπλέον στο vertical shift µε τη χρήση του πλήκτρου Guess vertical shift, ρυθµίσαµε αυτόµατα 
τις παραµορφώσεις στις κάθετες επιφάνειες. Στη συνέχεια στο white balance ορίσαµε Neutral, το 
shutter speed (s^-1) ίσο µε 100 και το film speed (ISO) ίσο µε 200. 
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Εικόνα 46 – Ρυθµίσεις καµερών στον εξωτερικό χώρο 
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3.7 Ρυθµίσεις µηχανής φωτοαπόδοσης 
 
Οι ρυθµίσεις που επιλέξαµε αρχικά για την µηχανή φωτο-απόδοσης είναι οι παρακάτω: 
 
 

 
Εικόνα 47- Ρυθµίσεις µηχανής φωτο-απόδοσης V-Ray tab Common 
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Εικόνα 48- Ρυθµίσεις µηχανής φωτο-απόδοσης V-Ray tab Common 
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Εικόνα 49- Ρυθµίσεις µηχανής φωτο-απόδοσης V-Ray tab VRay 
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Εικόνα 50- Ρυθµίσεις µηχανής φωτο-απόδοσης V-Ray tab VRay 
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Εικόνα 51- Ρυθµίσεις µηχανής φωτο-απόδοσης V-Ray tab Indirect Illumination 
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Εικόνα 52- Ρυθµίσεις µηχανής φωτο-απόδοσης V-Ray tab Indirect Illumination 
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Εικόνα 53- Ρυθµίσεις µηχανής φωτο-απόδοσης V-Ray tab Settings 
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3.8 Αποτελέσµατα – Απεικονίσεις εξωτερικού χώρου 
 
Παρακάτω παρουσιάζονται τα φωτορεαλιστικά αποτελέσµατα : 
 

 
Εικόνα 54 – Λήψη µε κάµερα VrayPhysicalCamera01 
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Εικόνα 55 – Λήψη µε κάµερα VrayPhysicalCamera02 
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3.9 Ρυθµίσεις εσωτερικού χώρου 
 

3.9.1 Προσθήκη αντικειµένων 
 
Το 3D Studio Max δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να δηµιουργήσει δικά του αντικείµενα κάτι 
που µπορεί να αποδειχθεί αρκετά χρονοβόρο. Στον τοµέα της αρχιτεκτονικής εστιάζουµε 
περισσότερο στο κτίσµα και για την διακόσµηση των εσωτερικών χώρων επιλέξαµε έτοιµες 
βιβλιοθήκες αντικειµένων. Οι βιβλιοθήκες αυτές διατίθενται είτε δωρεάν είτε πωλούνται στο 
διαδίκτυο και αποτελούνται από αντικείµενα µε έτοιµα υλικά και υφές. Έτσι ο χρήστης έχει τη 
δυνατότητα να επιλέξει κατά προτίµηση την διακόσµηση και να δώσει στον χώρο του την 
προσωπική του αισθητική. Εµείς χρησιµοποιήσαµε έτοιµες βιβλιοθήκες archmodels για τα 
βασικά έπιπλα όπως οι καναπέδες, τα φωτιστικά, τα τραπέζια τα οποία για να τα εισάγουµε τα 
σύραµε στην σκηνή και επιλέξαµε στην αναδυόµενη λίστα Merge File. 
 
Επίσης σε κάποια διακοσµητικά στοιχεία τα οποία δηµιουργήσαµε αρχικά ως Primitive και στη 
συνέχεια τα µετατρέψαµε σε επεξεργάσιµα πολύγωνα (edit poly), όπως για παράδειγµα οι 
πίνακες ζωγραφικής, αποδώσαµε υλικά Multi/Sub-Object. Ένα  υλικό Multi/Sub Object 
επιτρέπει να αναθέσουµε διάφορα υλικά σε διαφορετικά µέρη ενός αντικειµένου, 
χρησιµοποιώντας τα επίπεδα  υπό-αντικειµένου της γεωµετρίας του. Αρχικά κατά τη δηµιουργία 
του αντικειµένου αυτόµατα δηµιουργούνται και material ID για το αντικείµενο. 
Προκαθορισµένη τιµή είναι ίση µε 1, εµείς κατά βούληση επιλέξαµε τα υπό-αντικείµενα και 
αλλάξαµε τα ID. Στον πίνακα ζωγραφικής που φαίνεται και στην εικόνα 51, επιλέξαµε τα ID 1, 
2 και 3. Για να αλλάξουµε το Material ID για ένα υπό-αντικείµενο, επιλέξαµε πρώτα το υπό-
αντικείµενο ανοίξαµε την καρτέλα Modify και στο rollout Properties αλλάξαµε την τιµή του 
πεδίου Set-ID.  Έπειτα δηµιουργήσαµε ένα υλικό Multi/Sub-Object στο οποίο καθορίσαµε τα 
διάφορα επιθυµητά υλικά σε κάθε Material ID. Κάθε ένα από τα υπό-υλικά είναι ένα 
ολοκληρωµένο υλικό µε τις αντίστοιχες ιδιότητες. Για παράδειγµα µπορούµε να 
χρησιµοποιήσουµε όσους χάρτες και επίπεδα επιθυµούµε. 
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Εικόνα 56 – Material ID για τον πίνακα ζωγραφικής 
 
 
 

3.9.2 Τοποθέτηση φωτεινών πηγών 
 
Στο επόµενο βήµα προσθέσαµε φώτα σε κάθε παράθυρο της κατοικίας τα οποία προσοµοιώνουν 
το φως που εισέρχεται σε αυτά από το περιβάλλον. 
Για να µπορέσουν οι εσωτερικοί χώροι να φωτιστούν σωστά, θα πρέπει σε κάθε παράθυρο να 
τοποθετηθεί φωτεινή πηγή που να προσοµοιώνει το εξωτερικό φως που εισέρχεται στο κάθε 
δωµάτιο. Για να είναι ρεαλιστικό το αποτέλεσµα θα πρέπει το σχήµα της πηγής να είναι όσο πιο 
κοντά γίνεται στο σχήµα του παράθυρου. Χρησιµοποιήσαµε λοιπόν µια φωτεινή πηγή V-Ray 
Light σε σχήµα plane, τετράγωνο ή ορθογώνιο. 
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Εικόνα 57 – ∆ωµάτιο στο οποίο έχουν προστεθεί δυο plane φώτα 
 
Τα τοποθετήσαµε έτσι ώστε τα διανύσµατα κατεύθυνσης του φωτός να δείχνουν προς τον 
εσωτερικό χώρο. Οι ρυθµίσεις για το V-Ray Light είναι οι ακόλουθες: 
 
Αρχικά επιλέξαµε τον τύπο Plane για να προσαρµοστεί στα παράθυρα, έπειτα ορίσαµε µονάδες 
φωτός. Είναι ουσιαστικό να επιλέξουµε τις σωστές µονάδες γιατί παρακάτω θα 
χρησιµοποιήσουµε VRay Physical Camera. Επιλέξαµε Default (image) έτσι ώστε το χρώµα και 
η ένταση να καθορίσουν κατευθείαν το ορατό χρώµα του φωτός. Το χρώµα αυτό, εάν δεν 
προσθέσουµε στη συνέχεια κάποιο χάρτη, θα φαίνεται στην τελική εικόνα, µόνο όταν ο στόχος 
της κάµερας δείχνει άµεσα προς αυτό. Στη συνέχεια, ορίσαµε την τιµή του Multiplier, την 
ένταση φωτεινότητας της πηγής. Στο µενού Options/επιλογές υπάρχουν οι παρακάτω 
δυνατότητες: 
 
Cast shadows: Όταν είναι ενεργοποιηµένο τότε το φως δηµιουργεί σκιές. 
Double-sided: Στον τύπο plane αυτή η επιλογή ελέγχει εάν το φως θα ακτινοβολείται και από τις 
δυο πλευρές του. 
Invisible: Καθορίζει εάν η πηγή θα εµφανίζεται κατά την απόδοση της σκηνής. Όταν η ρύθµιση 
είναι απενεργοποιηµένη αποδίδεται µε το τρέχον χρώµα. Αλλιώς δεν φαίνεται στη σκηνή. 
Παρατηρούµε πως η επιλογή αυτή επηρεάζει το κατά πόσο το φως θα είναι ορατό µόνο όταν ο 
στόχος της κάµερας δείχνει άµεσα προς αυτό ή µέσω διαθλάσεων. 
Ignore light normals: Σε κανονικές συνθήκες µια επιφάνεια ακτινοβολεί ίσες ποσότητες φωτός 
προς όλες τις κατευθύνσεις. Όταν δεν είναι τσεκαρισµένη η επιλογή αυτή τότε η µεγαλύτερη 
ποσότητα φωτός ακτινοβολείται προς την ίδια κατεύθυνση που δείχνει και το διάνυσµα της 
normal επιφάνειας. 
No Decay: Η ένταση του φωτός είναι αντιστρόφως ανάλογη προς το τετράγωνο της απόστασης 
από το φως. Οι επιφάνειες που είναι µακρύτερα από το φως είναι σκοτεινότερες από τις 
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επιφάνειες που είναι πιο κοντά στο φως. Εάν έχουµε επιλέξει την παράµετρο αυτή, το φως δεν 
θα εξασθενεί σε σχέση µε την απόσταση. 
Skylight portal: Έχοντας επιλέξει την παράµετρο skylight portal αγνοούνται/ακυρώνονται τις 
δυο προηγούµενες παραµέτρους Color και Multiplier. Και πλέον το φως οικειοποιείται την 
ένταση του φωτός από το περιβάλλον που βρίσκεται πίσω του (σε σχέση πάντα µε το face 
normal). 
Simple portal: Αυτή η επιλογή υπάρχει µόνο όταν έχουµε επιλέξει το Skylight portal να είναι 
ενεργοποιηµένο. Χρησιµοποιείται για να δείξει στο VRayLight ότι δεν υπάρχει τίποτα 
ενδιαφέρων πίσω από το ίδιο το φως, και έτσι το χρώµα περιβάλλοντος µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί άµεσα. Σε κανονικές συνθήκες το portal light παίρνει το χρώµα του από 
οτιδήποτε αντικείµενα είναι πίσω. 
Προκειµένου να γίνει αυτό, το φως εντοπίζει/επισηµαίνει τις πρόσθετες ακτίνες κάτι το οποίο θα 
καθυστερήσει την απόδοση/render. Εάν είναι ενεργοποιηµένη η επιλογή αυτή η απόδοση του 
φωτός θα γίνει γρηγορότερα. 
Store with irradiance map: Όταν η επιλογή αυτή είναι ενεργοποιηµένη και ο υπολογισµός του 
GI είναι ρυθµισµένος σε Irradiance map/χάρτη ακτινοβολίας, ο VRay renderer θα υπολογίσει τα 
αποτελέσµατα του VRayLight και θα τα αποθηκεύσει σε έναν Irradiance map/χάρτη 
ακτινοβολίας. Το αποτέλεσµα υπολογίζεται πιο αργά χρονικά, αλλά το Render, η απόδοση θα 
υλοποιηθεί σε λιγότερο χρόνο. Επιπλέον, ο χάρτης ακτινοβολίας µπορεί να αποθηκευτεί ως 
στοιχείο και να χρησιµοποιηθεί και αργότερα. 
Affect diffuse: Καθορίζει εάν το φως θα επηρεάζει τις ιδιότητες diffuse/διάχυσης των υλικών. 
Affect specular: Καθορίζει εάν το φως θα επηρεάζει το specular/την λαµπρότητα των υλικών, 
επίσης καθορίζει και την διαφάνεια του φωτός όσον αφορά τις αντανακλάσεις. 
Affect reflections: Καθορίζει εάν το φως θα εµφανιστεί στις αντανακλάσεις των υλικών. 
 
Στο µενού Sampling/∆ειγµατοληψία υπάρχουν οι παρακάτω δυνατότητες: 
Subdivs: Η τιµή του subdivs καθορίζει των αριθµών δειγµάτων που θα λάβει ο VRay renderer 
για να υπολογίσει τον φωτισµό. Μικρότερες τιµές σηµαίνει αποτέλεσµα µε περισσότερο 
θόρυβο/noise, αλλά γρηγορότερο render. Υψηλότερες τιµές σηµαίνει οµαλότερα αποτελέσµατα 
αλλά χρειάζονται περισσότερο χρόνο απόδοσης. 
Shadow bias: όπως έχουµε εξηγήσει και στο κεφάλαιο 1.3.4, σελίδα 31, το bias µετακινεί την 
σκιά σε σχέση µε την θέση του αντικειµένου. Εάν η τιµή είναι ακραία, είτε πολύ µεγάλη είτε 
πολύ µικρή η σκιά το πιθανότερο είναι πως δεν θα αποδοθεί καθόλου. 
Cutoff: Καθορίζει µια τιµή κατωφλίου για την ένταση του φωτός, κάτω από την οποία το φως 
δεν θα υπολογιστεί. Κάτι που είναι χρήσιµο στις σκηνές µε πολλά φώτα, όπου θέλουµε να 
περιορίσουµε την επίδραση των φώτων σε κάποια απόσταση γύρω από αυτά. Όσο υψηλότερη η 
τιµή του cutoff τόσο πιο πολύ περιορίζεται το φως, όσο µικρότερες οι τιµές τόσο µεγαλύτερη 
έκταση έχει η ένταση του φωτός. Στην τιµή 0.0 το φως υπολογίζεται για όλες τις επιφάνειες. Οι 
ρυθµίσεις για τα plane φώτα παρουσιάζονται στην εικόνα 53.  
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Εικόνα 58 – Παράµετροι V-Ray πηγής φωτός 
 
Σε όλα τα παράθυρα πλέον έχουν τοποθετηθεί planes. Στο δωµάτιο το οποίο έχουµε µαρκάρει 
στην εικόνα 52 δεν υπάρχει οροφή µε αποτέλεσµα το φως της πηγής VRay Sun να εισέρχεται 
άµεσα. Εάν το multiplier έχει υψηλή τιµή τότε η σκηνή είναι πολύ φωτεινή µε αποτέλεσµα να 
«καίγεται» η εικόνα κατά την φωτοαπόδοσή της. Έτσι µειώσαµε την τιµή του multiplier σε 20, 
στο κάθετο plane, για να φωτίζει τη σκηνή και απενεργοποιήσαµε το No Decay έτσι ώστε το 
φως να εξασθενεί µέσα στο χώρο. 
Έπειτα απενεργοποιήσαµε το φως που έχει τοποθετηθεί στο παράθυρο οροφής επειδή το VRay 
Sun είναι αρκετό ως φωτεινή πηγή από εκείνη την οπτική γωνία σε κατάσταση ηµέρας. 
 
 

3.9.3 Ρυθµίσεις φωτεινών πηγών εσωτερικού χώρου 
 
Στα φωτιστικά αντικείµενα που τοποθετήσαµε στο εσωτερικό της κατοικίας έχουν τοποθετήσει 
φωτεινές πηγές για να προσοµοιώσουν το φωτισµό από λάµπες. 
Για όλες τις πηγές φωτός στο εσωτερικό της κατοικίας έχουµε επιλέξει φωτοµετρικά φώτα και 
στα rollout General Parameters επιλέξαµε να είναι ενεργοποιηµένα και το φως και η σκιά, 
δηλαδή να είναι ON. Άλλα φώτα είναι targeted και άλλα είναι free, δεν έχουν στόχο.  
Στα επιδαπέδια φωτιστικά επιλέξαµε φωτοµετρικό φωτισµό σε σχήµα σφαίρας, free Sphere, 
χωρίς συγκεκριµένο στόχο, και λευκό χρώµα. Επίσης επιλέξαµε τύπο κατανοµής Spherical 
Uniform. Τύπο σκιάς ορίσαµε VRay Shadow, σκιά την οποία υπολογίζει ο VRay Renderer που 
θα χρησιµοποιήσουµε παρακάτω.  
Η πηγή έχει τοποθετηθεί στο κέντρο του καπέλου του επιδαπέδιου φωτιστικού, και οι ακτίνες 
του διαχέονται στο χώρο ελεύθερα. Αυτή η φωτεινή πηγή θα δώσει στο χώρο πιο ατµοσφαιρικό 
φωτισµό. Παρακάτω παραθέτουµε εικόνες από τις ρυθµίσεις τους.  
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Εικόνα 59 – Ρυθµίσεις πηγής φωτός επιδαπέδιου φωτιστικού 
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Εικόνα 60 – Ρυθµίσεις πηγής φωτός επιδαπέδιου φωτιστικού 
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Για την πηγή φωτός του φωτιστικού που επιλέξαµε να τοποθετήσουµε στην οροφή της 
τραπεζαρίας οι ρυθµίσεις είναι παρόµοιες µε τις ρυθµίσεις των επιδαπέδιων φωτιστικών και 
φαίνονται στην παρακάτω εικόνα: 
 

 
Εικόνα 61 – Ρυθµίσεις πηγής φωτός σε φωτιστικό οροφής δεύτερου ορόφου 
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Εικόνα 62 – Ρυθµίσεις πηγής φωτός σε φωτιστικό οροφής δεύτερου ορόφου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 77 

Για τα φωτιστικά απλίκες που έχουµε τοποθετήσει στους τοίχους του εσωτερικού της κατοικίας 
χρησιµοποιήσαµε ένα φως µε στόχο στο οποίο προσθέσαµε photometric κατανοµή και αρχείο 
τύπου IES για να προσδιορίσουµε συγκεκριµένα την διεύθυνση των φωτεινών ακτινών.  
 
Οι φωτεινές πηγές των απλικών έχουν τις παρακάτω ρυθµίσεις: 
Επιλέξαµε πηγή φωτός µε στόχο, target Light και κατανοµή φωτός photometric web. Στο rollout 
Distribution, κατανοµή, προσθέσαµε IES φως µε σχήµα τις επιλογής µας, µε διεύθυνση προς τα 
πάνω, όπως φαίνεται και στην παραπάνω εικόνα.  
 

 
Εικόνα 63 – Ρυθµίσεις πηγής φωτός σε φωτιστικό απλίκα  
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Εικόνα 64 – Ρυθµίσεις πηγής φωτός σε φωτιστικό απλίκα 
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Για την φωτεινή πηγή του φωτιστικού που επιλέξαµε να τοποθετήσουµε στην οροφή της 
κρεβατοκάµαρας οι ρυθµίσεις φαίνονται στις εικόνες 65 και 66: 
 

 
Εικόνα 65 – Ρυθµίσεις πηγής φωτός σε φωτιστικό οροφής 
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Εικόνα 66 – Ρυθµίσεις πηγής φωτός σε φωτιστικό οροφής 
 
 
Επιλέξαµε πηγή φωτός  Free Rectangle και κατανοµή φωτός photometric web. Στο rollout 
Distribution, προσθέσαµε IES φως µε σχήµα τις επιλογής µας, µε διεύθυνση προς τα κάτω, όπως 
φαίνεται και στην παραπάνω εικόνα. 
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3.10 Τοποθέτηση καµερών στους εσωτερικούς χώρους 
 
Για να µπορέσουµε να παρακολουθήσουµε τους εσωτερικούς χώρους τοποθετήσαµε και σε 
αυτούς σταθερές κάµερες. Χρησιµοποιήσαµε V-Ray Physical κάµερες και θα τις τοποθετήσαµε 
µε τον ίδιο τρόπο που τοποθετήθηκαν και οι κάµερες στον εξωτερικό χώρο. Πρώτα στην άποψη 
Top τις τοποθετήσαµε στο χώρο και έπειτα στην άποψη Front τους δώσαµε ύψος. 
 

 
Εικόνα 67 – Θέσεις καµερών στο εσωτερικό της κατοικίας 
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3.10.1 Ρυθµίσεις καµερών εσωτερικών χώρων 
 
Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζονται οι αρχικές ρυθµίσεις.  
 

 
Εικόνα 68 – Ρυθµίσεις κάµερας στην τραπεζαρία 
 
Οι βασικές ρυθµίσεις για τις κάµερες είναι οι παρακάτω : 
 
Αρχικά το film gate το θέσαµε ίσο µε 33,48 δηµιουργώντας την αίσθηση του ευρυγώνιου φακού, 
επιπλέον στο vertical shift µε τη χρήση του πλήκτρου Guess vertical shift, ρυθµίσαµε αυτόµατα 
τις παραµορφώσεις στις κάθετες επιφάνειες. Στη συνέχεια στο white balance ορίσαµε Neutral, το 
shutter speed (s^-1) ίσο µε 100 και το film speed (ISO) ίσο µε 200. 
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3.11 Ρυθµίσεις µηχανής φωτοαπόδοσης 
 
Για την φωτοαπόδοση των εσωτερικών χώρων της κατοικίας επιλέξαµε ως µηχανή 
φωτοαπόδοσης το V-Ray. Οι ρυθµίσεις που επιλέξαµε είναι οι παρακάτω: 
 

 
Εικόνα 69- Ρυθµίσεις µηχανής φωτο-απόδοσης V-Ray tab Common 
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Εικόνα 70 - Ρυθµίσεις µηχανής φωτο-απόδοσης V-Ray tab Common 
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Εικόνα 71- Ρυθµίσεις µηχανής φωτο-απόδοσης V-Ray tab VRay 
 
Η εξοµάλυνση antialiasing είναι µια διαδικασία που λειαίνει τις άκρες των αντικειµένων της 
εικόνας, ώστε να µην εµφανίζονται οδοντωτά στην τελική εικόνα. Για να απαλύνουµε τις 
οδοντωτές άκρες, εφαρµόσαµε φίλτρο VRayLanczosFilter όπως φαίνεται και στην παραπάνω 
εικόνα.  
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Εικόνα 72- Ρυθµίσεις µηχανής φωτο-απόδοσης V-Ray tab Indirect Illumination 
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Εικόνα 73- Ρυθµίσεις µηχανής φωτο-απόδοσης V-Ray tab Indirect Illumination 
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Εικόνα 74- Ρυθµίσεις µηχανής φωτο-απόδοσης V-Ray tab Settings 
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3.12 Αποτελέσµατα - Απεικονίσεις εσωτερικού χώρου 
 
Παρακάτω παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των παραπάνω ρυθµίσεων: 
 

 
Εικόνα 75 – Λήψη µε κάµερα VrayPhysicalCamera01 
 

 
Εικόνα 76 – Λήψη µε κάµερα VrayPhysicalCamera01 
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Εικόνα 77 – Λήψη µε κάµερα VrayPhysicalCamera01 
 
 

 
Εικόνα 78 – Λήψη µε κάµερα VrayPhysicalCamera01 
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Εικόνα 79 – Λήψη µε κάµερα VrayPhysicalCamera01 
 
 

 
Εικόνα 80– Λήψη µε κάµερα VrayPhysicalCamera01 
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Εικόνα 81 – Λήψη µε κάµερα VrayPhysicalCamera01 
 
 

 
Εικόνα 82 – Λήψη µε κάµερα VrayPhysicalCamera01 
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4 

 
Επίλογος 

 
Κάθε αρχιτεκτονική πρόταση, ως έκφραση ιδεών και απόψεων για τον τρόπο ζωής µέσα στο 
δοµηµένο περιβάλλον, ολοκληρώνεται και υλοποιείται µε τη διαδικασία της κατασκευής. Οι 
εκάστοτε επιλογές του αρχιτέκτονα για εφαρµογή ορισµένων τεχνολογιών και ορισµένων 
υλικών στο αρχιτεκτονικό του έργο, καθορίζουν το παραγόµενο αποτέλεσµα. Ως εκ τούτου, η 
επιλογή των υλικών µε βάση τις ιδιότητες τους (χρώµα, υφή, διαπερατότητα, κ.λ.π.) αποτελεί 
καθοριστικό παράγοντα στην ολοκλήρωση µιας αρχιτεκτονικής ιδέας. Για την εκπόνηση της 
εργασίας επιχειρήθηκε η µύηση στον αρχιτεκτονικό σχεδιασµό, η κατανόηση βασικών εννοιών 
της αρχιτεκτονικής καθώς και σύµβολων χώρου, του αρχιτεκτονικού σχεδίου και βέβαια η 
κατανόηση του αρχιτεκτονικού τρόπου σκέψης. Αρχικά η προσέγγιση έγινε µέσα από 
σχεδιαστικές απεικονίσεις απλών µορφών για να καταλήξουν τελικά στη σύνθεση υλικών και  
στην επεξεργασία της κατοικίας στο σύνολο της κάνοντας χρήση του προγράµµατος 3D Studio 
Max 2009. Η αναγκαιότητα εφαρµογών τρισδιάστατης φωτορεαλιστικής αναπαράστασης είναι 
πλέον αναµφισβήτητη. 
 
Τα τελευταία χρόνια µε τη ραγδαία και συνεχή ανάπτυξη της τεχνολογίας µεγαλώνουν συνεχώς 
και οι δυνατότητες µας. Με χρήση συστηµάτων υπολογιστών, µπορούµε να προσφέρουµε ένα 
ευρύ φάσµα σχεδιαστικών λύσεων στον τοµέα της τρισδιάστατης φωτορεαλιστικής 
αναπαράστασης (φωτορεαλισµός 3d) για αρχιτεκτονικούς σκοπούς. Επίσης µπορούµε να 
αναπαριστούµε πραγµατικό ή εικονικό περιβάλλον σε Εικονικό µε τη βοήθεια διαφόρων 
εφαρµογών. Το συνεχώς αυξανόµενο ανταγωνιστικό περιβάλλον του τοµέα αρχιτεκτονικής 
απαιτεί την ανάπτυξη ποικιλίας πακέτων λογισµικού εξειδικευµένων στη δηµιουργία και την 
τροποποίηση τρισδιάστατων γραφικών. Μερικά από τα πιο διαδεδοµένα είναι το 3D Studio 
Max, το Maya, το Lightwave και το Cinema 4D.  Υπάρχουν επίσης ορισµένες γλώσσες µε τις 
οποίες περιγράφουµε µια σκηνή, όπως η POV-Ray, που χρησιµοποιούνται για τη 
µοντελοποίηση. Τα περισσότερα πακέτα λογισµικών για τρισδιάστατη απεικόνιση πωλούνται 
στο εµπόριο αρκετά ακριβά, ενώ τα προγράµµατα ανοιχτού κώδικα, open source programs είναι 
διαθέσιµα δωρεάν. 
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Η εικονική πραγµατικότητα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για υλοποίηση νέων αντικειµένων τα 
οποία καθίστανται εφικτά µόνο µέσω νέων τεχνολογιών. Και δεν είναι δύσκολο να φανταστεί 
κανείς ότι Εικονική Πραγµατικότητα θα αλλάξει τον τρόπο ζωής µας, το στυλ εργασίας µας, και 
της κοινωνίας γενικότερα. Σαν φυσική εξέλιξη των 3D µοντέλων παραγόµενα από ηλεκτρονικό 
υπολογιστή θα µπορούσε να είναι η εικονική πραγµατικότητα.  Πιθανές µελλοντικές εφαρµογές 
της εικονικής πραγµατικότητας στον τοµέα της αρχιτεκτονικής θα µπορούσαν να 
περιλαµβάνουν µια πιο ολοκληρωµένη ανάλυση του σχεδιασµού σε σχέση µε τις διαφορετικές 
οπτικές γωνίες και την επικοινωνία των σχεδίων προς τους πελάτες κάνοντας χρήση 3D 
µονοπατιών "3D walkthroughs". Τα Walkthroughs µπορεί να περιλαµβάνουν φωνητικές εντολές, 
ήχους, αλλά να ανταποκρίνονται και στην αφή. Με λίγο περισσότερη φαντασία, µπορούµε να 
εξετάσουµε εντελώς νέες εφαρµογές της τεχνολογίας, για παράδειγµα οι πελάτες θα µπορούνε 
να περπατήσουν σε ένα κενό εργοτάξιο και µε τη βοήθεια ενός ζευγαριού ειδικών γυαλιών να 
µπορούν να δουν το προτεινόµενο αρχιτεκτονικό µοντέλο, το σχεδιασµό του, την τοποθεσία και 
να µετακινήσουν πράγµατα όπως εκείνοι επιθυµούν σύµφωνα µε τις ανάγκες και το στυλ τους, 
διαµορφώνοντας και οι ίδιοι το πρωταρχικό σχέδιο του αρχιτέκτονα, τη διακόσµηση κτλ. 
Η τρισδιάστατη απεικόνιση και ο 3-D σχεδιασµός προϊόντων βρίσκουν ολοένα και περισσότερες 
εφαρµογές στην αρχιτεκτονική. Έχοντας λοιπόν αποκτήσει την κατάλληλη τεχνογνωσία ο 
αρχιτέκτονας, ως 3D Modeler, µπορεί να δηµιουργήσει σε αναβαθµισµένο σχεδιαστικό επίπεδο, 
τρισδιάστατα µοντέλα.  
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