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MODÜLÜN ADI Ortam Ayarları 

MODÜLÜN TANIMI 
3D sahnesinde konunun  gerektirdiği yardımcı etkileri 

kullanarak kompozisyon oluşturulması ile ilgili öğrenme 

materyalidir. 

SÜRE 
40/16  
 

ÖN KOŞUL 
Temel Modelleme Komutları modülünü almış olmak. 

 

YETERLİK 

3D sahnesinde konunun gerektirdiği yardımcı etkileri 

kullanarak kompozisyon oluşturabilecek yöntem ve 

teknikleri kullanmak. 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli ortam sağlandığında 3D sahnesinde konunun 

gerektirdiği yardımcı etkileri kullanarak kompozisyon 

oluşturabileceksiniz. 

Amaçlar 
1. Parçacık sistemleri atmosfer etkileri oluşturabilecek-

siniz. 

2. Sahnenin gerektirdiği yardımcı malzemeleri kullana-

bileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Bilgisyayar kurgu (NLE) ortamı, 3D animasyon programı, 

monitörler. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Her faaliyet sonrasında o faliyetle ilgili değerlendirme 

soruları ile kendi kendinizi değerlendireceksiniz.  

Öğretmen modül sonunda size ölçme aracı (uygulama, 

soru-cevap)uygulayarak modül uygulamaları ile 

kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek değerlendirecektir. 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Animasyon; bir bakıma yaşadığımız dünyanın benzerini, sanal ortamda oluşturmaktır. 

Bu oluşturma sırasında gerçek dünyada var olan her türlü canlı, cansız varlıkları ve nesneleri 

yaşamı anlamlı hale getiren her türlü çevresel etkileri, sahneye taşımaya çalışırız. Bir ortam 

oluşturulduğunda olması gereken nesnelerden bir tanesi bile eksik kaldığında o animasyon 

başarılı olamaz.  

 

Günlük yaşantımız yalnızca canlı ve cansız nesnelerden oluşmaz. Belli bir sınıf altında 

tanımlayamadığımız ancak varlıkları ile dünyamızı şekillendiren hatta olmazsa olmaz olarak 

kabul edilen bazı nesneler yaşadığımız dünyayı adeta başka bir boyuta taşır. Örneğin, 

atmosfer dünyamızın uzaydan mavi bir bilye gibi görünmesini sağlar. Yağan yağmur veya 

karın yaşadığımız çevreye kattığı fiziksel etkilerin yanı sıra duygusal güzellikleri de 

tartışılmaz. Yağmurun romantizmi, karın saflığı ve beyazlığı insanları etkisi altına alır. Hatta 

daha da ileri gidersek atmosfer olaylarının insan psikolojisini de çok yakından 

ilgilendirdiğini söyleyebiliriz; yağmurlu havaların insanları daha melankolik yaptığı gibi. 

 

3D  sahnesinde  “partikül” adı verilen yeni bir sistemle karşılaşmış bulunuyoruz. 

Ortam ile ilgili düzenlemeleri gerçekleştiren, animasyonu etkileyici ve daha da gerçekçi hale 

getiren bu sistemler; 3D sahnesinin vazgeçilmez unsurlarındandır. Akışkanlar, yağmur, kar, 

sis, ateş gibi yaşamın en önemli parçaları olan diğer malzemeler üç boyutlu animasyonlarda 

ayrıntısıyla düşünülmüştür. Bu malzemeler ile ilgili parametrik değerler ile oynayarak 

animasyon harikaları yapabiliriz. 

 

Oluşturduğumuz sahnelerin çok daha büyüleyici ve gerçekçi olmalarını sağlayan 

partikül sistemleri ve bunları kullanarak animasyon yapma ile ilgili bilgileri bu modül içinde 

bulacaksınız.        

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1– 
 

 

 

 

Parçacık sistemleri atmosfer etkileri oluşturabileceksiniz. 

 

 

 

 Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır:    

 Kar ve yağmur yağması gibi atmosfer olayları hakkında bilgi toplayınız. 

 Kar ve yağmur yağışını izleyerek bunların yarattığı çevresel etkileri 

gözlemleyiniz. 

 Sis ortamının özelliklerini inceleyiniz. 

 Kar ve yağmur yağışı ile yerçekimi arasındaki ilişikiyi araştırınız. 

İnternet ortamında çeşitli grafik animasyon programlarını inceleyiniz. Üç boyutlu 

animasyon filmlerini; bu filmlerde kullanılan kar, yağmur, sis, ateş gibi etkilere ve akışkan 

maddelerin animasyonlarına dikkat ederek izleyiniz. 

 

1. PARÇACIK SİSTEMLERİNİN 

OLUŞTURULMASI 
 

1.1. Parçacık Sistemleri 
Sahnenizde toz, duman veya köpüklerin uçuşmasını istediğiniz oldu mu? Ya da bir su 

birikintisine dalarak kaldırımdaki yayayı ıslatan bir araba. Ya da bir balık veya kuş sürüsü 

gibi birlikte hareket eden ancak her nesnenin diğerinden farklı hareketler yaptığı bir 

kalabalık… 

3D programları bu etkiler de düşünülerek oluşturulmuş yazılımlardır. Bir parçacık 

sistemi; yayıldığında farklı hareket efektleri sağlayabilen tanecikler sistemidir. 3D 

sahnesinde parçacık sistemler “nesne” olarak tanımlanır. Bir parçacık sistemini bir bütün 

olarak kontrol edebilir ve sistemin özelliklerini, her parçacığın zaman içindeki davranışını 

kontrol etmek için ayarlayabiliriz. 

Temel parçacık sistemleri: 

 Spray 

 Snow 

 Gelişmiş parçacık sistemleri 

ARAŞTIRMA 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 
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 Üçüncü grup parçacık sistemleri 

 Partikül sistemleri için gerekli olan “Space Warp”lar  

 olarak ele alınacaktır. 

Spray, yağmurun yağması gibi nesneleri taklit eder. Burada her parçacık aynı 

doğrultudadır ve aynı doğrultuda düşer. Snow ise daha çok kar gibi davranan nesnelerin 

hareketlerinde kullanılır. Bunlar, yumuşak düşen ve genelde yuvarlanan nesnelerdir. 

 

 

 

Particle Array (PArray), Blizzard, SuperSpray ve Particle Cloud (PCloud), pek çok 

ortak özelliklere sahiptir; aynı menü kısımlarına sahiptir. Bu sistemler “space  warp”lar, 

malzemeler ve dinamikler ile birlikte çalışarak mükemmel birleşimler yaratır.  

 

1.1.1. Partikül (Parçacık) Sistemlerin Parametreleri 

 
Parçacık sistemleri bir geometri formudur. Parçacık sistemlerine “create” panelinde 

bulunan “geometry” kategorisinden ulaşabiliriz. Bir sistem düğmesine tıkladığınızda tüm 

düzenlenebilir parametreler menü kısmında görülür 

 

ÖZEL KAPLAMALAR 

PaticleAge 

Particle MBlur 

Malzeme dinamikleri 

 

Spray 

Snow 

PArray 

Super Spray 

Blizzard 

PCloud 

 

Sandblaster 

Particler+Hair 

Outburst 

Shag+Fur 

SPACE WARP 

Displace 

Path Fallow 

Deflector 

SDeflector 

UDeflector 

Push 

Motor 

Gravity 

Wind 

PBomb 

   Dynamics Utility 

MALZEMELER PARTİKÜL SİSTEMLERİ    DİNAMİKLER 
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Particle gereration (parçacık ailesi) menü kısmı, 

parçacık hareketlerini düzenleyen ana ayarları kapsar. 

Örneğin article quantitiy’i kullanarak parçacıkların kare 

başına veya toplam olarak ölçülmesi sağlanır. Bir akıntı 

veya patlamadaki partikülleri “use rate” ayarı ile 

gerçekleştirebilir.  

 

 

 

 

 

 

 

“Partikül Timing”, sırasıyla 

yayımın ne zaman başlayıp bittiğini, 

parçacıkların ne kadar yaşadığını, 

ömrü üzerindeki rastlantısallık 

değişimi ve tüm sistemin ekranda ne 

zaman görülür olmayacağını belirler. 

Başlangıç noktası “emitter” adını alır.    

Emitter, görüş penceresinde render 

edilmeyen, parçacıkların nereden 

gelip nereye gittiğini gösteren bir 

simgedir.  

Parçacık parametreleri 

menüsü 
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Parçacık hızını, değişim ve sapmasını “particle motion” kısmından ayarlayabilirsiniz. 

“Variation”, partikül hızına bir gelişigüzellik ekler. 

Emitter tüm parçacıkların yayıldığı alanı belirler. Bir emitter’in ilk doğrultusu onu 

hangi görüş penceresinde yarattığınıza ve “grid” nesnesini kullanmanıza bağlıdır. Emitter 

görüş penceresinde paralel olarak oluşturulur. Parçacığın doğrultusu perspektif penceresinde 

aşağı doğru bakar.  

 

 Parçacıkların Görünümü  

Partiküller farklı yollardan görülebilir. Drops (damla, pullar), dots (noktalar), ticks 

(artılar) halinde görülür. Dots ve drop “size”dan bağımsız olarak görüş penceresinde 

pikseller olarak yer alır. Dots kullanıldığı zaman görüş penceresi gereksiz geometrilerle 

doldurulmamış olur. 

Ticks görüş penceresinde artılar olarak görülür. Ticklerin boyu değişmez. Ancak zoom 

yapıldığında partikülleri karışık olarak izleyebiliriz.  

      

                            Ticks                                   Drops                      Dots 

Partiküller de nesne olarak tanımlandığından partiküllere kaplama yapılabilir. Bir 

partikül nesnesine atanan malzeme tüm partiküller tarafından kullanılır.  

 
 

 Parçacık Sayısı  

Parçacık sayısını belirtmek için iki parametre kullanılır. Bunlardan biri “viewport 

count” tur. Bu değer görüş penceresinde görülecek olan parametre sayısını belirler. Geçerli 

aralık 0–1 000 000 000’a kadardır. Ancak çok yüksek rakamlar bilgisayarı çok yorar. 

  

Diğer bir parametre ise “render count”tur. Bu parametre yalnızca render edilecek 

partikül sayısını etkiler.  
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Parçacık sistemleri geometriktir. Diğer nesneler gibi yüz ve noktalara sahiptir. Bu 

nedenle parçacık sayısını ne kadar büyük ayarlarsanız sahne o kadar yavaşlar. Genelde düşük 

parçacık sayıları kullanılarak etkileyici sonuçlar elde edilebilir.  

        

Şekil 1.1:Yüksek ve düşük olarak ayarlanmış parçacık sayısı 

 Hız ve Çeşitleme 

Hız (speed) parçacığın hızını belirler. Hız sistemi parçacığın konumunu zaman içinde 

değiştirmek için kendi birim sistemini kullanır. 1 değerindeki bir hızla, bir partikül 25 karede 

10 birim hareket eder. Dolayısıyla 2,5 karede 10 birim hareket eder.  

Çeşitleme (variation) ise boy ve yönü kontrol eder. Varsayılan değer 0’dır. Emitter’in 

yön vektörüyle aynı doğrultuda giden düzgün bir partikül akışı yaratır. Çeşitleme değeri 

yükseldikçe iki durum ortaya çıkar: 

İlki, partiküllerin hızı artar, diğeri ise parçacıklar emitter’in yön vektöründen sapmaya 

başlar.  

1.1.2. Parçacık Çeşitleri 

1.1.2.1. .Spray Parikül 

Spray partikül, dökülen su efektleri yağmur ve diğer sıvı canlandırmalarıdır. Spray 

partikülleri sabit bir doğrultuda yol alır. Bir su damlası bahçe sulamasındaki fiskıyeler gibi 

özel düzeneklerin dışında, daima aşağıya doğru akar. 
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Spray partikülün parametrik ayarlarından seçilen “render” tipleri, partikülün render 

edildikten sonraki görünümünü belirler. Spray, herhangi bir malzeme ile kaplanabilecek, 

dörtyüzlü (tetrahedron) veya kare yüz (facing)’in render edilmesini sağlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partiküllerin boyunu birim olarak kontrol etmek için “drop size” değeri ayarlanır. 

İstenen etkiye göre “drop size”ın değeri değiştirilir. Büyük boy partiküller ışık hızını geçme 

gibi efektlerde, ışık çizgileri oluşturmak için mükemmel araçlardır.  
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Küçük değerler, şeker veya tanecikler oluşturmak için tercih edilir. “Render count” 

partikülleri uzaktan görme etkisi yaratır. 

                 

Şekil 1.2: “Render count” ayarı düşük ve büyük olarak ayarlanan partikül  

Spray kullanarak bir kıvılcım yaratma çalışması yapalım: 

1.  Sahnemizde kıvılcımın fışkıracağı bir nesne oluşturunuz. 

2.  Partikül sistemden “spray” seçiniz. 

3. Variation’u 3 yapınız. 

4. . Speed değerini 1 yapınız. 

5. .Drop size’ı 8 yapın. Render count’u 5000’e çıkarınız. 

6. .Partikül nesnesini kıvılcım malzemesi ile kaplayınız (Material editörden). 

7. . Animasyonu gözlemleyiniz. 

 

Koyu demli bir çay yapalım 

 Öncelikle aşağıdaki sahneyi hazırlayınız.   

 Particle sistemden SuperSpray oluşturunuz. Daha sonra “space wars” panelinden 

Gravity seçiniz. Superspray akan çay yapmakta “Gravity” (yerçekimi) ise daha 

gerçekçi bir görüntü sağlamakta kullanılacak.  
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 Sahneyi hazırladıktan sonra “Bind to Spacewarp” düğmesine basarak SuperSprayi 

Gravity'ye bağlayınız. Böylece su tanecikleri yerçekiminin etki ettiği yöne doğru 

akacaktır. Burada yerçekiminin değerini biraz azaltmanız iyi olacaktır.  
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 Superspray’ın “particle type” alt menüsünden  “MetaParticle”ı seçiniz. 

Bununla akışkan çamur gibi bir nesne oluşacaktır. Su kaplaması (Raytrace) ile kaplayınca su 

gibi görünüyor. Superspray’in değerlerini aşağıdaki gibi değiştiriniz. Böylece Superspraydan 

yağmur yerine çamur akar. Daha sonra material editoru açarak Superspray seçili iken 

Raytrace ile su kaplaması yapınız.  

   

 Aşağıdaki gibi bir sahne elde etmiş olmalısınız, eğer çay görünmüyorsa 

Superspray size (boy) değerini değiştiriniz. Sonuç olarak çay akar ama bardağı doldurmaz. 
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 Bunun için yapılması gereken, bardağın içini dolduracak boyda başka bir cisim 

oluşturarak bunu da çay kaplaması ile kaplamaktır. Bardağı doluyormuş gibi göstermek için 

“Slice” kullanabilirsiniz. Öncelikle kutu ve çay modelini aynı yerde olacak şekilde 

ayarlayınız. Sonra animate düğmesine basıp zaman çubuğunu 100'e getirip kutuyu yukarı 

doğru çıkarınız. Böylece boolean yaptığınızda  (A-B,  A cisminden  B cismini çıkar 

dediğimizde) kutu-çay olacaktır. Animasyonu izlediğinizde çay, aşağıdan yukarı yavaş yavaş 

doluyormuş gibi görülmelidir.  
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1.1.2.2.Snow Partikül 

Snow partikülün spray’dan farkı snow partikülün uzayda yuvarlanabilir olmasıdır. 

Yumuşak partikül hareketleri istendiği zaman snow tercih edilebilir.  

       

 

“Tumble” ve “Tumble Rate” değerleri, snow partiküllerinin yol alırken dönme 

biçimlerini kontrol etmek için kullanılır. Tumble değeri 0 ile 1 arasında bir değerdir. “0” 

değeri partikülde dönme yaratmazken, “1” değeri tam bir yuvarlanma gerçekleştirir.  
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Flake Size parametresi her partikülün boyunu birim 

olarak kontrol etmekte kullanılır.  

 

 

 

Şekil.1.3:Flake Size değeri farklı iki snow partikül 

 

Büyük boylar gerçek kar partikülleri veya konfeti efektleri için kullanılır. Büyük 

partiküller, fazla yer kapladığından daha küçük “count” değerleri kullanmak gerekir. Aksi 

halde sahnede yığılma olur.  
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Partikül parametrelerinin bulunduğu panelden seçilen “render” tipleri, partikülün 

render edildiği zaman nasıl görüneceğini belirler. Konfetiden dumana kadar pek çok efekt 

elde etmek için bu render tiplerinden yararlanılır.  

 

“Six point” kar taneleri, farklı doğrultularda yayılan düz, altı uçlu yıldızlar oluşturur. 

Point yıldızları doğru malzemelerle birlikte kullanıldığında en iyi render sonuçları elde 

edilir.  

 

 

        

“Triangle” farklı doğrularda yayılan üçgen yüzler yaratır. Triangle seçeneğinde 

yalnızca ön yüzler render edilir. Bunlara tek bir malzeme atanabilir. 
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Facing, her zaman kameraya akan kare yüzler oluşturur. Render edilen yüz her zaman 

kameraya diktir. Flake Size değeri hem en hem de boylarını belirler.  

 

 

 

 

1.1.2.3.Partikül Array 

Bu partiküller de tüm gelişmiş parçacık sistemleri ile aynı menüyü paylaşır. Bir 

geometri parçasını emitter olarak kullanmak ve bir nesneyi parçalara ayırarak patlatmak 

istediğinizde partikül array (PArray) parçacık sistemini kullanabilirsiniz.  

PArray, “emitter” olmak üzere “distribution object” (dağıtım nesnesi) isimli nesneyi 

seçmenizi gerektirir. Dağıtım nesnesi, partikül nesnelerinin; 

 Tüm yüzey üzerinde (over the entire surface), 

 Görünür kenar üzerinde (along visible edges), 

 Tüm noktalarda (at all vertices), 

 Farlı noktalarda (at distinct points), 

 Yüz merkezlerinde (at face centers), 

oluşmasını sağlar. 

Bir PArray hazırlamakHazırlamak: 

 Dağıtım nesnenizi hazırladıktan sonra herhangi bir görüş penceresinde 

istediğiniz boyutta PArray ikonu oluşturunuz. 
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 2. Pick Object düğmesine tıklayınız. Dağıtım nesnesi olmasını hedeflediğiniz 

nesneye tıklayınız. 

 

 

“Particle generation” menü kısmı, partikül hareketlerini düzenleyen ana ayarları 

kapsar. Partiküllerin; kare başına veya toplam olarak miktarı, partiküllerin hızı (speed), 

hızdaki rastgele değişimleri (variation), sapması (divergence) gibi ayarlarını yapmak 

olanağını sağlar.  
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Particle Timing sırasıyla yayımın ne zaman başlayıp bittiğini, partikülün ne kadar 

yaşadığını, ömrü üzerindeki rasgelelik değişimiin ve sistemin ekrandan ne zaman 

kaybolacağını belirler.  

PArray ile Patlama Yapımı 

 Öncelikle patlayacak cismin yanına “PArray” yapınız. 

 Pick object ile patlamasını istediğimiz nesneyi seçiniz. 
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 Burada Dots seçili olsa bile render sırasında cismin 

parçaları görünecektir. Eğer bilgisayarınız Mesh seçili iken 

zorlanıyorsa BBox veya Ticks seçmenizde bir sakınca yoktur.  

 Sağdaki ayarlar patlamada oluşacak parçaların 

hızı ve başlangıç zamanı gibi ayarlardır, burada en önemli 

olanları:  

Speed: Parçaların dağılma hızı  

Emit Start: Patlamanın başlangıç zamanı  

Emit Stop: Patlamanın bitiş zamanı ( Bu sürede tüm 

parçalar görünmez olur.)  

Display Until: Parçaların hangi zamana kadar ekranda 

görüneceğini belirtir (Bu seçenek aktifken Emit Stop iptal 

oluyor)  

Life:Parçaların yaşam miktarı, aşağıdaki gibi 30 ise 

parçalar gövdeden çıktıktan zaman çubuğundaki 30 kare 

boyunca haraket eder sonra yok olur 

 .Aşağıdaki ayarla PArray cismin parçalarını yağmur gibi dağıtacaktır.  

Object Fragments=Cismin parçaları 

 

 

 

 

 

 

6.Object Fragment Control: Bu ayarlar patlamada kaç parçaya 

ayrılacağını belirliyoruz, Zaman çizgisini patlamadan sonra 20 

kare ileri götürünüz ve bu ayara farklı değerler verip 

parçacıkların boyuna bakınız, sizin için uygun olan parça sayısı 

10’dan büyük olabilir. 
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 Parçaların nasıl bir kaplama ile kaplanacağını 

belirtmek için gerekli ayar. “İcon” seçeneği ile farklı bir 

kaplama seçebiliriz. “Picked emitter” ise patlayacak olan 

cisim ile parçaların aynı kaplamaya sahip olmasını sağlar. 

 

 

 

 Bu ayarlardan sonra cismimizin patlaması 

gerçekleşir. Ancak cismin patladıktan sonra yok olması için “Track Wiev” penceresini açıp 

cisim seçili iken Visibility düğmesine basılır. (Bakınız:Nesne Hareketi Modulü) . 

 

 

1.1.2.4.Particle Flow  

 

Tanecikler üzerindeki kontrol imkânı ve haraket serbestliğinden dolayı diğer tüm 

tanecik sistemlerinin yerini kolayca alabilir. “PF Source”a yine “Particle systems” 

seçeneğinden ulaşılır. 
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Bu düğmeye bastıktan sonra tepeden görünüş penceresinden sol tuşu basılı tutup 

sürükleyerek yeni bir P-flow oluşturunuz. Daha sonra bu tanecik sistemi ile etkileşim 

yapacak olan Deflector (Saptırıcı) oluşturmak için aşağıda gösterilen Space Warp 

menüsüne geçerek tepeden görünüm penceresinden bir Deflector yapılır. 

 

 

 

Aşağıda Pflow ve Deflector oluşturulmuş halini görüyorsunuz. Zaman çubuğunu ileri 

doğru haraket ettirdiğinizde tanecikler aşağı gidecek ama Deflector ile bir ilgileri olmadığı 

için geçip gideceklerdir. 
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Tanecik sistemini Deflector ile etkileştirmek için öncelikle Particle View kontrol 

penceresini açınız. Klavyeden 6 tuşuna basabilirsiniz.  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Particle View penceresinde bu tanecik sistemi ile ilgili tüm ayarları ve eklemeleri 

yapmak mümkündür. PFlow’a diğer taneciklerden farklı olarak yerçekimi ve rüzgar gibi 

kuvvetlere Bind to Particle ile bağlantı yapılmaz. Tüm kuvettlerin ve olayların bu pencere 

içindeki bileşenler ile tanımlanması gerekir.  

 

: Bind to Space Warp düğmesi, tanecik sistemleri ile kuvvetleri birbirine bağlar. 
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Aşağıdaki resimde tanecik sistemi içine Collision isimli test nesnesini ekliyoruz. Eğer 

bu taneciğin aşağıdaki Deflector´e çarpmasını ve çarpınca bir olay olmasını istiyorsanız 

Collision (Çarpışma) kullanmak zorundasınız. 

 

 

 

Collision´a tıklayıp seçtikten sonra sağ tarafta ilgili ayarlar gelecektir. Buradan Add 

düğmesine basarak bu çarpışma aracı ile bağlantı kuracak Deflector´u seçilir. Bu düğmeye 

bastıktan sonra perspektif penceresinden Deflector´e tıklayabilir veya klavyeden H tuşuna 

basarak gelen listeden seçebilirsiniz. 
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Aşağıdaki şekil Pflow ile ilgili esas çalışma mantığını göstermektedir. Alt kısma 

Delete isimli bir nesne ekleyiniz ve Collision nesnesinden sol taraftaki çıkıştan aşağı doğru 

fare ile bağlantı yapınız. Taneciklerden hepsi bu deflectore çarpmıyor olabilir. Fakat 

çarpanlar aşağı doğru giden işlemi yapacaktır. Buradaki işlem Delete (Sil) olduğu için 

Collision işlemine dâhil olan tanecikler silinecektir. Şöyle de denebilir: Deflector’e çarpan 

tanecikler Collision (çarpışma) işlemini gerçekleştirdiği için bu işlemden sonra gelen işlemi 

yapacaktır. Çarpma yapmayanlar silinmeyecektir. 
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Son durum aşağıdaki gibidir. 

 

 

1.1.2.5.Super Spray, Blizzard ve Particle Cloud 

Blizzard ve super spray; snow ve spray’in gelişmiş sürümleridir. PArray’ın 

özelliklerini de taşırlar. Ancak dağıtım nesnesi olarak “emitter”i kullanmazlar. Partikül 

olarak “object fragments” destekleri yoktur.  

 

Super spray’da partikül oluşumu; partikül akışını ve ayarlarını düzenleyen “basic 

parameters” kısmından yapılır. Diğer partiküllere göre “object motion inheritance” 

ayarlarında farklılık vardır.  

 

Blizzard’daki emitter, partiküllerin doğduğu alanı belirler. Blizzard’ın partikül hareket 

kontrolleri PArray’dan farklıdır. Blizzard’da “partikül motion” kısmında Tumble ayarları 

vardır. “Mat’l Mapping and Source” ayarı ile partiküllerin yayıldıkları konuma göre 

kaplanmaları gerçekleştirilir.  

 

Particle cloud sistemi, tanımlanan bir hacim içine partiküller  yerleştirir. Kuş sürüsü, 

yıldız alanı gibi şeyler oluşturulurken veya bir uçağın atmosfer hareketi üzerinde “volum 

fog”un yapabileceğinden fazla kontrol istediğinizde bir “atmospher efekt” oluştururken 

kullanılabilir. Örneğin, PCloud’u bir Udeflektör space warp ile birlikte bir toz bulutunun 

içinden geçen geçerken bulutu yana iten bir uzay gemisini canlandırabilirsiniz.  
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1.2. Malzemelerin Parçacık Sistemde Kullanılması 
Partiküllere malzeme atanması çok 

kolaydır. Partiküller 3D programında nesne olarak 

tanımlandığından snow ve spray partiküllerinde 

malzeme kaplaması nesne kaplaması gibidir. Bir 

partikül nesnesine (emitter) malzeme atandığında 

tüm partiküller aynı malzemeyi kullanır. 

  

Bir spray partükülün değişen malzemelerle 

partikül yaymasını isterseniz “emitter”e  bir 

multi/sub object malzemesi atayabilirsiniz.  

 

Snow’da altı uçlu nesneler arasında iki 

material ID kullanır. Bunlara multi/sub-object 

dâhil olmak üzere her türlü kaplama malzemesi 

atanabilir. Ayrıca her yüz için bir malzeme olmak 

üzere iki farklı malzeme ataması da yapılabilir.  

  

Tetrahedon’lar “cylindical mapping” tipini 

kullanır. UV kaplama koordinatlarının (mapping 

coordinates)  V boyutunun doğrultusu, 

Tetrahedronun uzunluğu boyuncadır. Kaplamanın 

orijini tetrahedronun orijininden başlar.  
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Facing kaplamalar “planar mappging” (düzlemsel kaplama) ile nesne sınırlarına 

uydurulur. Emitter yukarıdan aşağıya bir yönde yerleştirilmişken bir facing partiküle görüş 

penceresinde karşıdan baktığınızda V görüş penceresine diktir. Ancak V facing render tipleri 

için karşı doğrultudur.  

     

Facing partikülleri kullanıldığında bir tek seçenek bulunur; bitmap tüm partikül 

üzerinde bir kerede kaplanabilir veya facing partikülün yüzünde görülebilir. Spray ve snow 

partikül sistemleri her partikülde bitmap’in tümünü istediğinizi varsayar.  

 

1.3.Parçacık Sistemleri İçin Space Warplar 

 
Animasyon ve özel efektler oluşturmak için genellikle programcının sahnedeki pek 

çok nesneyi etkilemesi gerekir. Bir buğday tarlasındaki meltemi, bir gölün üzerinde sıçratılan 

bir çakıl taşı ya da çok sıcak havalarda yolun görünümü için özel etkiler oluşturmak gerekir. 

3D sahnesinde bu etkileri oluşturmak için “Space Warp”lardan yararlanılır. 

 

Space warpların öncelikle kullanıldığı yerler parçacık sistemleridir. Space warp 

kullanmadan parçacık hareketlerinin gerçekçi görünmesi sağlanamaz. Bir sahne içindeki 

birden farklı nesneyi tek bir space warp ile etkilemek mümkündür. Space warplara ulaşmak 

için create panelinden    seçeneğini aktif hale getirmek gerekir.  
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Başlıca üç çeşit space warp tipi vardır; Geometrik/Deformable, Forces, Modifier-

Based. Bu parçacık space warplar, partikül sistemlere bind ( ) ile bağlanır. 

 

 

         

Şekil 1. 1: Space warp çeşitleri 

 PBomb 

Bu seçenek geometrik deformable menüsündeki “bomb”dan faklıdır. Bu seçenek 

patlamaya hareket ekler (chaos=0, Duration=0 ise). Pbomb, parçacık sistemleri ve 

dinamiklerle çalışır. Özellikle PArray parçacık ile kullanıldığında iyi sonuçlar elde edilir.  

 

  

 

Pbomb 
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 Path Follow 

Path follow, partiküllerin bir spline ile çizilen path’i izlemesini sağlar. Path follow 

simgesinin konumu önemli değildir. Particle motionu “along offfset splines” veya “along 

paralel splines” olarak ayarlayabilirsiniz.  

     

     

Partikül sisteminin path üzerinde olmadığı yerde, along offset splines aradaki ofset 

mesafesine spline’le birlikte kullanır. Bu bütünlük içinde bir hareket yaratır. “Along paralel 

splines” ise, sadece o konum için partiküllerin sistemden tam olarak spline’ın şeklinde 

akmasını sağlar.  

Paralel ofset, benzer paralel kaydıraklara sahip olmaya benzer. İlkinde alınan yol, 

diğerinde de izlenir. Ofsette ise tek bir kızak vardır ve bir adam eline bir merdiven alarak 

kayar. Adamın aşağı inerken izlediği yol, merdivenin tepesinden izlediği yoldan farklıdır. 

Path follow’un “stream taper” ve “path swird” ayarları partikül akışının yol boyunca şeklini 

kontrol eder, bunlar canlandırılabilen parametreler değildir.  
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Path Follow ile Partikül Çalışması 

1. Bir partikül oluşturunuz (Snow, spray vb.). 

2. Partikülün izleyeceği path (yol) için bir spline oluşturunuz (Örneğin, circle). 

3. Space warp’ menüsünden “path fallow”u seçiniz. Pick shape object’e tıklayarak 

circle’ı seçiniz. 

                      

4. Daha sonra snow partikülünü path follow’a atayınız (Bind to  ) 

 

 

5. Partiküller çemberin çevresinde dönmeye başlayacaktır. 
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 Push 

Bir partikül sistemiyle kullanılan push, negatif veya pozitif yönde tek yönlü sabit bir 

güç uygular. Başka bir deyişle hidrolik gereç sembolünün ucundaki tablanın doğrultusunda 

bir güç uygulamaktadır.  

Push, “Basic Force” ve “Feedback/Reversible Force” seçeneklerine sahiptir. Ayrıca 

güç uygularken  noise gibi dalga tipi varyasyonlarını da uygulamak mümkündür. Period 1 

değeri noise döngüsünün tüm sürecini belirler. Amplitute 1, noise şiddetini ayarlar, Phase 1 

varyasyon seçeneğini kaydırır.  

1.4.Yansıtıcılar 

 
Deflektör space warp’ların çarpma nesneleri olarak davranırlar. Bir partikül sistemi 

deflektöre bağlandığında, yolları üzerinde onunla karşılaşan partiküller, bounce 

parametresinin değerine bağlı olarak yansıtıcılardan (deflector) seker veya orada kalır. 

Yansıtıcılar olmazsa, partiküller; ömürleri bitene kadar sahnede kalır. 

 

Yansıtıcılar üç parametreden oluşur: 

 

Bounce; partiküllerin yansıtıya çarptıktan sonraki hızını belirler. Örnenğin, 1 

değerinde partiküller yansıtıcıya çarptıkları hızda ayrılır. 1’den düşük değerler, partiküllerin 

daha yavaş ayrılmasına, 1’den büyük değerler ise partiküllerin hızının artmasına neden olur. 

 

With-Length; Yansıtıcıyı sahnede oluşturacak ikonun boyutlarını belirler.  

 

Yansıtıcıları oluşturak için create panelinden “particle&dinamics” sınıfından 

“deflector”  düğmesine tıklanarak ulaşılır. 
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Yansıtıcıyı yerleştirirken yansıtıcının partikül akımıyla karşılaşacak şekilde 

konumlandırılmasına dikkat edilmelidir. Yansıtıcıların etkili olabilmesi için partikül 

sistemlerin yansıtıcılara  (bind to space warp) ile bağlanması gerekir.  

 

Yansıtıcılar iki boyutlu olmasına karşın etkisi tek yanlı değildir. Partiküllerin 

yansıtıcılara hangi yandan çarptıklarına bakılmaksızın parametrelere göre çarparlar. 

 Bir deflektör ekleme çalışması 

1. Partikül sistemden spray oluşturun. 

2. 2.Fıskıyenin Fıskiyenin sol üst köşesinden başlayarak top görüş penceresinde tıklayıp 

sürükleyerek bir deflector oluşturunuz. 

3. Move komutunu kullanarak deflectorü fıskiyenin iç taban hizasına taşıyınız. 

 

 

4. Bind komutunu tekrar kullanın ve spray’leri deflector’a bağlayınız. Sonucu 

gözlemleyiniz. 
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Şekil.1.2: Fıskiye efekti 

 

1.4.1.Yansıtıcı Çeşitleri 

1.4.1.1. SDeflector 

 
SDeflector aslında deflector’un bir türevidir. Standart deflector düzlemsel olduğu 

halde, SDeflector küreseldir. Standart deflector ile bazı ortak parametreleri olsa da 

SDeflector’un kendine özgü parametreleri bulunur. Bunlar; variation, chaos, inherit’tir. 

 

Variation ve chaos parametleri SDeflector yüzeyine çarpınca tepki verecek 

parçacıkları doğrudan ayarlar. “Variation” parametresi, bounce ayarının değişim sınırını 

belirleyen bir yüzde parametresidir.  
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Chaos parametresi sekme açısının değişim yüzdesini belirler. Partiküller SDeflector 

yüzeyine çarparken sekme açıları bir dizi etken tarafından belirlenir. Chaos farktörünü 

sıfırdan farklı bir pozitif değere getirerek, partikülün SDeflector yüzeyinden ayrılma açısı 

değiştirilebilir.  

 

“İnherit velocty” ise çarpan partiküllerin sıçrama yolunu belirler. Bu değer 0 

olduğunda,  sadece SDeflector parametrelerinin çarpan partikül üzerinde etkisi kalmaz.  

 

1.4.1.1.UDeflector 

 

UDeflector’ler en güçlü yansıtıcılardır. UDeflector, render edilebilen herhangi bir 

nesnenin yansıtıcı olarak kullanılmasını sağlar. Bu, partiküllerin düzlem veya küreden daha 

karmaşık bir yüzeye çarpmaları istendiğinde son derece faydalıdır.  

 

UDeflector’un parametreleri diğer yansıtıcıların parametrelerine benzer özellikler 

gösterir.  
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Şekil 1.3: UDeflectör çalışması 

Parçacıkların çarpmasını istediğiniz nesneyi oluşturduktan sonra, “pick object” 

seçeneği ile UDeflectoru nesneyle kaynaştırabilirsiniz. Daha sonra partikül ile UDeflector’u 

bind edilerek partiküllerin sahnedeki nesneden sekerek hareket etmesi sağlanır.  

Bounce, variation, chaos ve inherit vel. Parametreleri SDeflector’deki gibi çalışır. 

Friction parametresi ise deflektor yüzeyinin yapışkanlık oranını belirler. Örneğin, yoğun bir 

fıskiyeden sıçrayan partiküllerin “fiction” değeri kar tanesi parçacıklarından daha fazla 

olmalıdır.  

UDeflector çalışması yapalım: 

1. Sahnede bir nesne oluşturunuz. 

2. Bir partikül oluşturunuz. 

3. .Space Warp Deflectors UDeflectors seçin. UDeflektörü 

sürükleyerek sahneye bırakınız. 

4. UDeflector parametrelerinden “pick object” seçeneğini aktif hale getirip sahnedeki 

nesneye tıklayınız. 

 

5. ,Bounce, Variation, Chaos, Friction ayarlarını yapınız. 
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6. Partikülü yansıtıcıya “bind” ediniz 

7. Seçilen nesne artık partiküller yüzeyine çarparken bir yansıtıcı olarak çalışacaktır. 

8. Partikül ve yansıtıcılara farklı parametrik değerler vererek sonucu gözlemleyiniz. 

 

1.5.Partikül Animasyonları  

1.5.1. Path Follow Kullanarak Fırtına Oluşturmak 

1. .Sahnede bir kamera, bir dummy, bir helixel spline ve bir spray partikül 

oluşturunuz. (Konuyla ilgili modüllerle bakınız). 

 

2. Particles&Dynamics’den “Path Follow”u seçerek sahnede “path follow” 

oluşturunuz. 

3. Path Follow seçiliyken “pick shape object” düğmesine tıklanarak sahnedeki   

“helix”seçilir. “Allong ofset splines” aktif hale getirilir. 

4. Helix’i dummy’e bağlayınız. (link). 
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5. Spray partikül sistemi “path follow’a “bind” ediniz. Görünüş aşağıdaki gibi 

olmalıdır. 

 

6. Particle motion parametresinde “variance” olması gerekir. Path follow’un 

parametrik değerleri; 

Stream taper = %85 

Variance=  %85 

Converge/Diverge = Both 

Stream swirl= %88 

Swirl özellikleri=  to bidirectional  

yapınız. 
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7. “Motion timing” parametrelerini: 

Travel time= 50 

Variance= %13.31 

8. Last Frame parametresini 250 yapınız. 

10 Sahnede bir nesne daha oluşturarak motion panelinden (Bakınız; Nesne Hareketi 

modülü) helix üzerinde hareket etmesini sağlayabilirsiniz. Böylece nesneniz fırtına ile 

birlikte hareket edecektir.  

 

Şekil 1.4:Fırtına efekti 
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1.5.2. Partikül Flow ile Orman Oluşturma Çalışması 

1. .Sahnede segmentleri 16 olan “plane” nesnesi oluşturunuz. 

2. Plan nesnesine modify menüsünden “displace” atayınız. 

3. Map iletişim kutusuna “noise” atayınız. 

4. Material Editor iletişim kutusunu açarak map seçeneğini sürükleyerek slotun 

üzerine bırakın.  

5. Sahnedeki displace ayarlarından strength= 43 yapınız. 

 

6. Material editörden size değerlerini istenen görüntüyü elde edinceye kadar 

değiştiriniz. Daha sonra material editörü kapatınız. 

7. Daha sonra “partikül sistem” panelinden “PF Source” sahnede oluşturun. 

Partikül modify panelinden partikül görünüm penceresini açınız. Buradaki 

olaylar (event) kısmındaki “position ikon” kısmını silip, “partikül object” 

seçeneğini taşıyınız. “Add” butonuna tıklayarak plane nesnesini atayınız.  
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8. Birth seçeneğini tıklayarak gelen menüden emit stop = 0 yapınız. 

 

 

9. Listedeki Rotation ve Shape seçeneklerini siliniz. Silmek için fareye sağ 

tıklayarak gelen menüden “delete” komutunu seçiniz. 

10. Event (olay) kutucuğuna shape facing seçeneğini de taşıyınız ve menüyü 

kapatınız.  
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11. Sahnede spline’den çember ve bir target kamera oluşturunuz. Kameranın 

hareket alanını “path constraint” ile çembere atayınız. Perspektif görünümünü 

de kamera olarak değiştiriniz (bakınız; Sanal Kamera modülü).  

12. Tekrar parçacık görünümüne gelinerek “displace” seçeneği “geometry” olarak 

belirlenir. 

 

13. Shape facing seçeneğine kamerayı atayınız. 
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14. Unit değerini artırarak parçacıkları büyütünüz 

      

 

15. Tekrar matarial editör’ü açınız. Utility panelinden “asset browser”den ağaç 

kaplamasını seçiniz. (Malzeme atama işlemi için bakınız; Nesne 

Biçimlendirmesi modülü) 

 

 

16. Material editörden atanan nesneneleri “opacty” kanalına taşıyınız. Bu işlemi her 

malzeme için yapınız. 
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17. Malzemeye isim vererek material editörü kapatınız. 

18. 18.Daha sonra tekrar partikül editörü açınız. Material static seçeneğini olay 

kısmına atayınız. Buradan açılan menüye, yukarda ismini verdiğimiz kaplamayı 

atayınız.  

 

19. Sonucu gözlemleyin. 

 

Şekil 1.5:PF Source ile orman yapmak 
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1.5.3. Göktaşı Yapalım 
 

 Öncelikle göktaşı yaparken, taşın arkasında kalacak ateş parçacıklarını yapmak 

için spray kullanacağız. Spray yaparken ise dikkat etmeniz gereken tek önemli nokta facing 

özelliği olacaktır. Normal spray yağmur damlaları saçarken “Facing spray” küçük küçük 

kareler yağdıracaktır. Biz bu küçük kareleri istediğimiz bir kaplama ile kaplayarak değişik 

efektler elde edebiliriz.  

 

    
 Bu küçük kareleri aşağıda soldaki kaplama ile kaplarsak göktaşının arkasında 

yağmur gibi küçük ateş topları oluşacaktır. Bu kaplama; kaplama menülerindeki “Gradient 

Ramp” ile çok kolaylıkla yapılabilir.  

 

  
Şekil 1.6:Gradient ramp ile renklendirmek 

 

 Sahneye önce bir kamera ve bunun bir miktar ilerisine bir Dummy yerleştiriniz. 

Dummy kullanmaktaki amacımız yağmur taneciklerini ve göktaşını bir arada tutmaktır. Daha 

sonra aşağıdaki gibi Dummy nin yanına spray ve göktaşını yerleştiriyoruz. 
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 Kameranın göktaşını takip etmesi için kamera, target cismini, spray ve göktaşını 

dummy cismine link  ile bağlıyoruz. Link düğmesine bastıktan sonra göktaşını seçip 

fareyi basılı tutarak dummy cismine doğru sürüklüyoruz.  

 Kaplama için “gradient map”ı seçiniz. Gradient kaplama siyahtan beyaza doğru 

bir renk geçişi verir. İsterseniz gradient kullanmak yerine photoshopta yaptığınız aynı resmi 

de kullanabilirsiniz. Burada gradient sadece hız kazandırmak için yapılmış bir kaplama 

türüdür. Örneğin, aşağıdaki resimdeki siyahtan beyaza geçiş kaplamasını opacity kanalına 

uyguladığınızı düşününüz; cismin yarısı görünüp yarısı şeffaf olacaktır; yani yukarıdan aşağı 

doğru cisim şeffaflaşmış görünecektir.  
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Yukarda gradient kaplamanın iki seçeneği arasındaki farkı görüyorsunuz. Linear 

olursa yukardan aşağı doğru olur, radial ise içten dışa doğru bir renk geçişi verecektir. Bunun 

yanında istersek bu gradient renk geçişine bir de parazit verebiliriz. Aşağıdaki gibi noise, 

amount seçeneğini arttırırsak gradient kaplama karışık bir şekil alacaktır. Aşağıda radial ve 

linear seçenekleri için durumu görüyorsunuz.  

  

 

  

 Daha sonra “Gradient Ramp” kaplama atayınız. Gradient ramp, üç renk arası 

geçiş yapar. Renklerin arasına tıklayarak yeni renk ekleyebilirsiniz. Böylece pek 

çok renk geçişi olur. Burada özgün halini bozmadan üç renk arası geçiş yapınız. 

Öncelikle diffuse kanalına gradient ramp kaplama ekliyoruz. Daha sonra 

gradient ramp kaplamanın aşağıdaki gibi renk seçeneğine çift tıklayarak kırmızı 

seçilir.  

   
 

 Aşağıdaki gibi kırmızı ve sarı renk geçişi elde etmiş olunur. Daha sonra renklerin 

altındaki “Gradient Type” kısmından linear seçeneğini değiştirip radial yapılır. 

Noise-Amount değerini 0,5 yapılır.  
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 Daha sonra bu kaplamayı göktaşına atılır, Eğer göktaşı yüzeyinin yanıyormuş gibi 

haraketli olmasını isterseniz, yukarıdaki noise'nin altındaki  “Phase” değerine 

animasyon vermelisiniz. Animate düğmesine bastıktan sonra, Phase değerini  

0.karede 0, 100.karede 3 yapılır.  

 Aşağıda ise göktaşının arkasındaki ateş ve duman bulutu için yapılacak 

kaplamaların  ayrıntıları görülüyor. Ordaki spray cismini kopyalayarak duman 

kaplaması yapılır. Böylece göktaşının arkasında ateş ve duman oluşur.  

 

.  

Şekil 1.7:Göktaşı 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

İşlem Basamakları Öneriler 

 

 Parçacık sistemlerini yaratınız. 

 Space Warp’ları kullanınız. 

 Yansıtıcılarla canlandırma yapınız. 

 Partiküllerle efekt yaratınız. 

 

 

 Meterolojik olayları gözlemleyiniz. 

 Su damlalarının hareketini izleyiniz. 

 Buharlaşma, kaynama vb.      

olaylarda taneciklerin hareketlerini 

gözlemleyi-niz. 

 Konuyla ilgili bol alıştırma yapınız. 

 Çalışmalarınızda titiz olunuz. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ 

 
Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Parçacık sistemleri oluşturdunuz mu?   

2 Space warpları kullandınız mı?   

3 Yansıtıcılarla canlandırma yaptınız mı?   

4 Partiküllerle efekt oluşturdunuz mu?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmayı kontrol listesine göre 

değerlendiriniz. 

 

Yapmış olduğunuz değerlendirme sonunda eksiğiniz varsa, faaliyete dönerek ilgili 

konuyu tekrarlayınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
ÖLÇME SORULARI 

Aşağıdaki cümleleri doğru veya yanlış olarak değerlendiriniz.  

 

1. Parçacık sistemlerine “create” panelinde bulunan “geometry” kategorisinden 

ulaşabiliriz.            

(    )DOĞRU               (    )YANLIŞ 

2. “Render count” yalnızca render edilecek partikül sayısını etkiler.  

(    )DOĞRU               (    )YANLIŞ 

3. Pray partikül, dökülen su efektleri yağmur ve diğer sıvı canlandırmalarıdır. 

(    )DOĞRU               (    )YANLIŞ 

4. Partiküllerin boyutu değiştirilemez. 

(    )DOĞRU               (    )YANLIŞ 

5. Partikülleri malzemelerle kaplayamayız. 

(    )DOĞRU               (    )YANLIŞ  

6. Snow ve spray partikül render tipleri six point, triangle, facing olmak üzere üç çeşittir. 

 (    )DOĞRU               (    )YANLIŞ 

7. Space warplar bağımsız olarak hareket edebilir. 

(    )DOĞRU               (    )YANLIŞ 

8. Partikül space warp’lar, partikül sistemlere bind ( ) ile bağlanır. 

(    )DOĞRU               (    )YANLIŞ 

9. Path Follow, partiküllerin bir spline ile çizilen path’i izlemesini sağlar. 

(    )DOĞRU               (    )YANLIŞ 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız 
 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili konuları tekrar ediniz.  

 Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 
Sahnenin gerektirdiği yardımcı malzemeleri kullanabileceksiniz 

 

 

 
 Deniz veya göllerde meydana gelen dalga hareketlerini inceleyiniz. 

 Rüzgârlı bir günde çevredeki nesnelerin etkileşimini inceleyiniz. 

 Bir şömine veya benzeri yerlerde yanan ateşin, yanarken oluşturduğu hareketi 

gözlemleyiniz. 

 Esnek nesnelere uygulanan bir etki sonucu nesnelerde meydana gelen 

deformasyonu inceleyiniz. İnternet ortamında çeşitli grafik animasyon 

programlarını inceleyiniz. Üç boyutlu animasyon filmlerini; bu filmlerde 

kullanılan kamera ölçeklerine ve çekim açılarına dikkat ederek izleyiniz. 

 

2. SANAL ETKİLER 

2.1. Efektler  

2.1.1. Rüzgâr 

Wind (rüzgâr); nesnelere doğal bir kuvvet olan rüzgâr etkisi verir. Wind, düzlemsel 

olabilir. Bu çimenlerdeki yaprakları uçuran veya spherical (küresel) olduğunda bu da fanın 

oluşturacağı güce benzer bir etki oluşturur. 

 

 

Şekil 2.1:Rüzgarda savrulan yapraklar 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Rüzgâr efekti oluşturmak için “space warp” menüsünden wind seçilir. Seçtiğimiz 

herhangi bir parçacık sistem rüzgâr efektine “bind” edilir. Wind’in parametrik değerleri 

ayarlanarak istenen biçimde bir rüzgâr etkisi oluşturulabilir.  

 

  

 

2.1.2.Dalga  
Dalga ile ilgili olarak iki ayrı seçenek kullanılır. Bunlardan biri “ripple”, diğeri ise 

“wave”dir.  

 

Ripple space warp’ı merkezinden sonsuza doğru eşmerkezli dalgalar yayar. Ripple’ı 

geometride dalgalanma efektleri yaratmak veya havuzdaki dalgacıklar gibi hareketleri taklit 

etmek için kullanılabilir. Ayrıca ışıklar, kameralar, diğer yardımcı malzemeler de dalga 

efektiyle hareket etmek üzere dönüşür. Örneğin, bir gemide duran bir kamera efektini serbest 

kamerayı bir dalga efektine bind ederek gerçekleştirebilirsiniz.  

 

Dalga efektine create panelinde bulunan space warp seçeneğinden ulaşılır. Sahnede 

dalga efekti oluşturmak için space warp’lardan wave veya ripple’ı seçip sahneye sürükleyip 

bırakınız. Sahnede bulunan bir nesneyi dalga efektine binde ediniz. Sahnedeki herhangi bir 

geometrik nesneyınesneyi, dalga space warp’ına bind edebilirsiniz. 

 

     
 

Ayrıca bir nesnenin belli bir kısmını “edit modifier veya “volume select” modifier’ını 

kullanıp alt nesne seçimlerini bir space warp’a bağlayarak deforme edebilirsiniz. 
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Volume select ile seçilmiş bir bölge ve ripple space warpı (bind edilmeden önce) 

 

 

Volume select ile seçilmiş bir bölge ve ripple space warp’ı (bind edildikten sonra) 

 
Dalga efektleri “amplitudes 1 ve 2 “” parametrelerine 

sahiptir. Bu iki genlik değerinin ilk hedefi efektin X ve Y 

eksenleri için farklı değerler vermesidir. Örneğin, bir dalganın 

ortasında bir buruşma yaratmak isterseniz, amplitude 

değerlerinden birini 0 yapınız. Varsayılan bir dalga efekti 

oluştururken her iki parametre aynı değerde oluşturulur. Dalga 

efektini sahnede oluşturduktan sonra modify panelinden değerleri 

değiştirmek mümkündür.  

 

Dalga efektlerinden biri de “flexibility”dir. Bu parametre, 

dalga efektinin nesne üzerindeki etkisinin ne kadar olacağını 

belirler. Flexibility tamamen canlandırılabilir. Yani bir efektin 

parametrik değerleri sabit kalırken flexibility değeri değiştirilerek 

efektin bir tek nesne üzerinde neden olduğu etki miktarını 

belirleyebiliriz. Böylece aynı efekte bağlı farkıl farklı nesneler 

efektin etkisinden farklı biçimlerde etkilenebilir.  
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Ripple efektine bağlanan küreye etki eden farklı flexibility değerleri 

 

Phase (faz) değerinin değiştirilmesi, dalga efektinin XY düzlemi üzerinde hareket 

etmesine neden olur. Dalga efektlerinin her ikisi de etkilerini konumlandırmak ve 

canlandırmak için bir phase (faz) parametresi kullanır.  

Bir dalga efektinin görünmesi için phase parametresini canlandırmak gerekir. Örneğin, 

0’dan 1’e bir tam sayı değişimi, dalgadaki tam döngüyü temsil eder. Keskin bir efekt 

istenmiyorsa bu değerlerin düşük tutulması yerinde olacaktır.  

 

 

2.2.Simülasyon 

2.2.1.Ateş 
Ateş efekti bir kutu silindir, küre veya yarı küre olabilen “Atmospheric Apparatus”  

kullanır. Bu aparatlar, yanma efektinin boyunu, şeklini ve yüksekliğini içerir. Buna zaman 
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içinde “Uniform Scale” uygulanarak hareket verilebilir. Böylece alevin yükselip alçalması 

veya yer değiştirmesi sağlanabilir. 

      

Atmospheric aparatus’lar fiziksel nesnelerdir. Bunlara create panelinin helpers 

seçeneği menüsünün “Atmospheric Aparatus” alt menüsünden ulaşılır. Atmospheric 

aparatusların “Modify” panelinden “Add”e tıklanarak “Fire Effect “seçilir. 

      

Sphere gizmo ile oluşturulmuş “atmospheric aparatus” 

 

Setup seçeneğine tıklanarak açılan menüden ateş ayarları yapılabilir. Ateş efekti 

oluşturmanın bir başka yolu da “environment” iletişim kutusunu kullanmaktır.  

Rendering             Environment             Add             Fire effect              Pick gizmo 
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 “atmospheric aparatus” parametreleri 

 

Ateş menüsünde yer alan stretch ve "Flame Size" ateş efektini etkiler. Phase ayarı 

ateşin canlandırılma etkisini ayarlar. “Phase” değerlerinin etkisi exsplosion’un aktif olma 

durumuna göre farklılık gösterir. Örneğin, 100 değeri tam şiddettedir. 100-200 ise 



 

 57 

patlamanın bitip dumana dönüştüğü zamana aittir. Phase değerinin canlandırılması doğrusal 

olmalıdır. Zaman içinde ivmelenmeli, sabit bir oranda devam etmelidir. Ancak patlamalarda 

hızla 100”e çıkmalı sonra 300’e çıkana kadar kademeli olarak gidilmelidir.  

     

Phase değerinin 0-100 değeri arasındaki görünüm 

 

     

Phase değerinin 100-200 arasındaki görünüm 
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Combustion rengi inandırıcı bir etkinin elde edilmesinde doku kadar önemlidir. 

Exsplosion ve smoke ayarları aktif ise patlamanın son evresi sırasında inner (iç) ve outer 

(dış) renk olarak dumana renk verir.  

Ateş ayarlarında bulunan “Fireball” bir üst ve altı olmayan, “Tendrill” ise genel alevi 

taklit eder.  

            

Şekil 2.2:Patlama 

Bir Alevin Hazırlanması 

1. Sahnemizde “Tube” ve “Cilinder” kullanarak bir şömine ve odunlar oluşturun. 

(Bakınız Nesne Biçimlendirmesi modülü) 

2. .Create panelinden helpers menüsünden “Atmospheric Aparatus” menüsünden 

sphere gizmo seçilerek sürüklenip sahneye bırakılır. 

3. Modify paneliden atmospheric aparatusun alt mesüne ulaşılır. 

 

4. “Add” butonuna tıklanarak gelen menüden “Fire Effect” seçilir. Setup düğmesine 

tıklanarak açılan menüden combutsion (Fire Efect) ayarları yapılır. 
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5. 4.Buradan “Pick Gizmo” aktif hale getirilir. 

 

6. Aşağıdaki değerleri ayarlayınız. 

Inner color(HSV): 42,215,252 

Outer color(HSV): 255,238,225 

Stretch: 8,8 

Refularity: 02 

Flame size: 11 

Flame Detail: 10 

Density: 10 

Samples: 2 

Motion phase: 2 
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Drift: 25 

7. Spray ekleyiniz. Emitter’i yukarı bakacak şekilde ayarlayınız. Spray ayarları için 

count’u 500, drop size’ı 1, yapınız. Fareyi sağ tıklayarak properties’den ID 

değerini         1 yapınız. 

8. Sahneye aydınlatma vermek için şömenin içine bir “omni” yerleştiriniz. 

“Multiplier” değerini 0,5 yapınız. “Cast shadow”değerini “use global setting” 

olarak aktifleştirin.  

 

Şekil 2.3:Şömine 

 

Fire Effect kullanarak bulut yapalım;   

1. Öncelikle bir sphere gizmo yapılır. Daha sonra modifier menüsünden 

“Hemisphere” kutusunu işaretleyerek sphere gizmoyu yarım küre haline getirilir. 

Bu kısımda dikkat edeceğiniz nokta, eğer birden fazla bulut yapacaksanız hepsinin 

farklı görünmesi için seed numaralarının farklı olması gerektiğidir. Seed numarası 

aynı olan tüm bulutlar kopya gibi görünecektir. Seed numarasını değiştirip rasgele 

bir numara vermek için “New Seed” düğmesine basılır.  
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2. Gizmoyu biraz esnetmek için “Non-Uniform-scale” uygulanır.  (Yani eşit oranlı 

olmayan büyütme işlemi). Bunun için büyütme düğmesine fare tuşunu basılı 

tutunca çıkan seçeneklerden en alttakini kullanabilir. 

   
 

3. Environment penceresini açıp add düğmesine basılır ve çıkan pencereden “Fire 

Effect” seçilir. Daha sonra “Pick Gizmo” düğmesine basıp yan taraftan gizmoyu 

seçiyoruz. Combustion üzerinde yapacağımız tek ayarlama renkleri değiştirmek 

olacak. Eğer bulutun eriyerek kaybolmasını isterseniz alt kısımdan density 

(yoğunluk) seçeneğini animasyon ile azaltmalısınız.  

4. Bulutları hazırladıktan sonra render edilir; dikkat etmeniz gereken nokta; render 

işlemini perspektif penceresinden veya kamera görüş penceresinden yapmak 

gerekir. Combustion ve benzeri cisimler render edilirken  önden, tepeden ve 

yandan görünüş pencerelerinden görülmez. Onun için render’e başlamadan önce 

perspektif penceresine bir kez tıklamanız gerekebilir. 
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 Şekil 2.4:Bulut çalışması 

Bulutların farklı görünmesini istiyorsanız combustion kısmında renklerin altındaki 

ayarlar ile oynamanız gerekebilir (Flame size, Density, Flame detail ayarlarını değiştirmek 

iyi bir sonuç verebilir.). 

2.2.2.Sis 

3D sahnesinde sis ortamı oluşturmak da mümkündür. Sis efektlerine “environment” 

seçeneğinin “atmosphere effects” iletişim kutusundan ulaşılır. 

 

 

 

Açılan iletişim kutusundan “effect” seçilerek “Add” butonuna tıklanarak sis efekti 

sahneye atanmış olur. “Fog” seçilerek üstüne tıklanır; bu şekilde “fog” ile ilgili 

parametrelere ulaşılır.  
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Standart, layered ve volume olmak üzere üç türlü sis vardır. Standart sis ayarları 

diğerlerine göre en kolay olan sistir. Sahneye genel bir atmosferik solukluk kazandırır. 

“Environment Color Map” ve “Environment Opacity Map” seçenekleri ile sisin rengi 

ayarlanabilir. 

 

 

 

 

 

 
Şekil 2.5:Sis 
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Bir kamera gerektiren “Standart Fog”un derinliği kameranın “Environment Ranges” 

değerleri tarafından kontrol edilir.  

 

Bir başka sis seçeneği olan “Layered Fog” ise katmanlı sis oluşturur. Bu sis belli bir 

yerde yüzen sis katmanı oluşturur. Top görüş penceresine paraleldir. “Top” ve “Bottom” 

parametrelerini kullanarak sisi hareketlendirebilirsiniz.  

 

Şekil 2.6:Katmanlı sis 

Sis ortamı oluşturmayı bir örnekle açıklayalım: 

1. Front görüş penceresinde bir kamera oluşturunuz. 

2. Create panelinden Windows menüsünden bir pencere oluşturup bunu 

“raytrace” ile kaplayayınız. 

3. Environment iletişim kutusuna tıklayarak “fog” seçeneğini aktif hale 

getiriniz. 

4. Buradan “Add” düğmesine tıklayarak fog seçeneğinin parametrelerine 

ulaşınız. 

5. Parametrik değerleri; Top 425, Bottom 550, Density 50 ve fallof=buttom’u 

seçiniz.  Bu arada “fog background” ve “layered” seçenekleri işaretli olsun.  

6. Environment “opacty map” düğmesinden bir “background” resmi seçiniz.  
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Şekil 2.7:Sis  ortamı 
 

Gizmo Kullanarak Sis Efekti Yapalım: 

Sahnede gerekli yere bir gizmo koyarak, bu gizmo ile sis yapılabilir. Gizmonun şekli 

yuvarlak veya kutu olabilir. Bu gizmoyu aşağıdaki gibi yerleştirdikten sonra environment 

penceresini açıp volume fog eklenir.  

  

 
 

Pick gizmo düğmesine basıp gizmoya tıklanır. Burda sisin yoğunluğunu density 

seçeneği ile ayarlayabilirsiniz.  
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Aşağıdaki iki resimden birinde küçük bir gizmo diğerinde ise büyük bir gizmo 

kullanılmıştır.     

Gizmo küçük Gizmo nun yüksekliği arttırılmış 
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2.3. Geometrik Deformasyonlar 

 
2.3.1.FFD 

FFD Box ve FFD cylinder olmak üzere iki çeşit kafes sunar. FFD space warp’ını 

kullanarak çizgi filmlerdeki abartılı efektler canlandırılabilir. Örneğin, bir gözün anahtar 

deliğinden geçerek dışarı bakması veya aşırı çarpan kalbin dışarı fırlaması gibi…  

 

FFD space warp’ına create panelinin “Geometrik Deformable” altmenüsünden 

ulaşılabilir. FFD “box (kutu)” veya “cyl (silindir)” biçimde çalışır. Herhangi bir görüş 

penceresine tıklayıp sürüklediğinizde FFD’yi sahnede oluşturabilirsiniz.  

 

FFD space warp’ı nesnenin etrafından bir kontrol kafesi oluşturur. Kontrol kafesi; 

düzenlenebilen ve canlandırılabilen kontrol noktaları matrisi olarak tanımlanabilir. Bu 

noktalar bağlandıkları nesnelerde bağlantı noktalarından nesneleri kontrol eder.  

 

 

Bir kafes üzerindeki kontrol noktasına transform uygulandığında dönüşüm özellikleri 

kafesin ilişkilendirildiği nesneye aktarılır. Kafes ile nesneyi ilişkilendirmek için “Bind to 

Space Warp” kullanılır. Kafes üzerindeki noktaların ilişkilendirildikleri noktalarla birebir 

etkileşim içinde olması gerekmez.  
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FFD ile ilgili ilk parametre grubu “Dimensions (boyutlar)”dır. Bunlar FFD space 

warp’ının boyutunun ayarlanmasında kullanılır. Burada boy olarak algılanması gereken 

bağlanılan nesnelerin etkileneceği alandır. FFD’nin boyu kontrol noktaları düzenlenmeden 

önce ayarlanmalıdır. Çünkü boyun kontrol noktalararının düzenledikten sonra ayarlanması, 

kafesin boyunu da değiştirir. Bu durum animasyon verilen nesnenin görünümünü etkiler.  

   

 

   

FFD’yi oluşturan kafesin nokta sayısını belirleyebiliriz. Bunun için “Set Number of 

Points” seçeneğini tıklayarak açılan menüden nokta sayısını değiştirebiliriz. Burada dikkat 

edilmesi gereken nokta; istenen etkiyi gerçekleştirecek en küçük sayıdaki noktaları tercih 

etmektir.  

 

FFD’nin kullanım amacına bağlı olarak kafesin veya kaynak hacmin görülmesi 

gerekebilir. Bu durumda “Display” seçeneğini aktifleştirerek kafesin veya noktaların 

görünmesi sağlanabilir. 
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Lattice (kafes) bağlanan nesneyi deforme eden iskelettir. Source Volume (kaynak 

hacim)  ise deformasyon alanıdır. Animasyon yaparken lattice’i görmek önemlidir.  

 Deformasyon 

FFD nesnelere iki şekilde etki eder. Bu etkiler kaynak hacmi kesen bir geometri ile 

veya tüm nesnenin etkilenmesi ile gerçekleşir.  

 

Etkileşim “Only in Volume” seçeneği ile gerçekleştirildiğinde “source volume” de 

aktif olmalıdır. Örneğin sabun köpüğü, yavaş hareket eden bir vantilatörün hava akımının 

etkisine girdiğinde deformasyona uğrar.  

 

 

 

“All Verticles” seçeneği seçildiğinde “Fall Off” seçeneği de aktif olur. “Tension” 

(gelirim)” ve “continuity” (süreklilik) seçenekleri kafesin ağlı nesneler üzerindeki etkisini 

değiştirmek için kullanılır. Tension değeri ne kadar artırılırsa nesne de o kadar gergin olur. 

Küçük continuity değerleri ise az eğrilik sonucunu meydana getirir.  
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FFD sub-object düzeyindeyken üç kontrol seçeneği; bir 

grup kontrol noktasının tek hareketle taşınmasını sağlar.   

All X, All Y, All Z seçeneği ile o eksen üzerindeki tek bir 

kontrol noktası ile eksen üzerindeki tüm noktalar seçilmiş olunur.  

 FFD oldukça çeşitli deformasyonlar oluşturabilir. Ancak 

çok esnek oldukları halde, bazı deformasyon tipleri için uygun 

değildir. Özellikle patlamaların taklidinde ve dalga efektlerinde 

bu space warp uygun değildir.  

Bir Tüpte Sıkışma Çalışması 

Sahnede bir küre, bir tüp ve bir dummy oluşturunuz. 

1. Create panelinden “geometrik deformable” alt menüsünden FFD cyl seçiniz. 

2. FFD”nin yarıçapı 75 yüksekliği 300 olsun. FFD 4x4x4x olmalıdır. Sahnedeki 

tüm nesneleri align komutu ile ortalayınız. Bind ile nesneye bağlayınız. 

3. Modify panelinin sub-object seçeneğini aktifleştirerek front görüş 

penceresinden FFD’nin kontrol noktalarını seçiniz.  

4. Selection parametrelerinden All X ve All Y’yi tıklayınız. İkinci satır noktalarını 

seçiniz. 
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5. Select an uniform scale ile kontrol noktalarını küreden biraz daha büyük olana 

kadar tıklayıp sürükleyiniz. 

 

6. FFD ve küreyi bir dummuy nesnesine linkleyiniz. Dummy’i tüpün içinden 

geçirerek hareketlendiriniz.  

    

7. Sonucu gözlemleyiniz. 
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2.3.2.Bomb 

Bomb yumurta kabuğu şeklinde bir patlama yaratır; bir nesneyi ince yüzeyler olarak 

parçalar. Bu patlamanın sonucunda nesne kabukla kaplanmış gibi görünür. Kabuk patlama 

ile birlikte dışa doğru atılır.  

Bomb’un gerçek etkilerini parametrelerini ayarlayarak görmek mümkündür. Bomb’u 

farklı etkiler elde etmek için kullanmak mümkündür.  

Bomb Kullanarak Nesnelerin Bir Araya Getirilmesi 

1. Sahnede bir nesne oluşturunuz. 

2. Create panelinden “Bomb” space warp oluşturunuz. 

 

 

3. Nesneyi bomb space warp’a bind ediniz.  

4. Kare kaydırma çubuğunu ileri ve geri oynatarak animasyonu izleyiniz. 
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5. Patlamanın meydana gelmesinin nedeni strength parametresidir. Bomb’u seçip 

modify paneline gidiniz. 

6. Strength= -25 ve chaos= 3 yapın. Animasyon çubuğunu oynatarak sonucu 

gözlemleyiniz. 

 

7. Gravity üzerinde değişiklik yaparak nesneyi bir araya getiriniz. Detonation 

(patlama karesi) bomb’un strength değişkeninin hangi karede nesneyi 

etkileleyeceğini belirler. Nesnenin 0. karede patlamasını 100. karede 

birleşmesini istiyoruz. Bunun için patlama karesinin 0. kareden önce olması 

gerekir. O nedenle detonation= -100 yapınız. 

8. Gravity patlatılan geometrinin hareketini etkilediği için gravity değerini 0 

yapınız. 

9. Nesnemizin hangi karede birleşmesini istiyorsak o karede strength= 0 olarak 

ayarlayınız. 

      

Resim 2.8: “0.” karede ve “30.” karede nesnenin görünümü  

10. Animasyon çubuğunu oynatarak sonucu gözlemleyiniz. 
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2.3.3.Conform 

Bu komut bir nesnenin noktalarını diğer nesnenin yüzeyine doğru iter. Conform az 

sayıda parametreye sahiptir. Çünkü hedef nesnenin geometrisi deformasyonun görünüşünü 

belirler. Temel parametre “wrap to” nesnesidir. Pick object düğmesine basılarak conformun 

bağlı nesnesinin noktalarının yansıtılacağı bir hedef nesne seçilebilir.  

Conform nesnesini sahnede oluşturduktan sonra hareket edecek nesnenin sarılacağı 

nesneye “bind” yapılır. Daha sonra sarılacak nesneye “pick” yapılarak bir nesnenin diğerine 

uygun olarak hareket etmesi istenir.  

Örneğin, bir kayalığa sarılan deniz yapmak istediğimizde; 

1. Sahnede bir plan nesnesi bir de box ile bir kayalık yapınız. 

2. Nesneleri kaplayınız. 

3. Daha sonra “geometrik deformable” seçeneğinden “conform” nesnesini 

sürükleyerek sahnede oluşturunuz. 

4. Pick seçeneğine tıklayarak box nesnesini seçiniz. Daha sonra plane nesnesini 

conform nesnesine “bind” ederek parametrik değerleri ayarlayınız. 

      

5. Sonucu gözlemleyiniz. 
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UYGULAMAL FAALİYETİ 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 

 Ortam ayarlarını hazırlayınız. 

 Sahnede sanal etkiler oluşturunuz. 

 Ateş, sis etkileri oluşturunuz. 

 Nesnelere geometrik deformasyonlar 

uygulayınız. 

 

 Atmosfer olaylarının çevresel etkilerine 

dikkat ediniz. 

 Akışkan maddelerin hareketlerini 

gözlemleyiniz. 

 Çalışmalarınızda titiz olunuz. 

 Konularla ilgili bol alıştırma yapınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Ortam ayarlarını hazırladınız mı?   

2 Sahnede sanal etkiler oluşturdunuz mu?   

3 Ateş, sis etkileri oluşturdunuz mu?   

4 Nesnelere geometrik deformasyonlar uyguladınız mı?   

5 Ortam ayarlarını hazırladınız mı?   

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Uygulama faaliyetinde yapmış olduğunuz çalışmayı kontrol listesine göre 

değerlendiriniz. 

 

Yapmış olduğunuz değerlendirme sonunda eksiğiniz varsa, faaliyete dönerek ilgili 

konuyu tekrarlayınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

 

ÖLÇME SORULARI 

 

Aşağıdaki cümleleri doğru veya yanlış olarak değerlendiriniz. 
 

1. “Ripple” ve  “wave” dalga efekti oluşturur. 

 (    )DOĞRU               (    )YANLIŞ 

2. Ateş efekti bir kutu silindir, küre veya yarı küre olabilen “atmospheric apparatus”  

kullanır. 

 (    )DOĞRU               (    )YANLIŞ 

3. Sahnenin genel görünümü etkileyen efektlere “modify” menüsünden ulaşılır. 

 (    )DOĞRU               (    )YANLIŞ 

4. 4.Volume fog seçeneği ile dalga efekti oluşturulur. 

(    )DOĞRU               (    )YANLIŞ 

5. 5.FFD  space warp’ı kafes ile çalışır. 

(    )DOĞRU               (    )YANLIŞ 

6. “Bomb” nesneyi ince yüzeyler biçiminde parçalar 

(    )DOĞRU               (    )YANLIŞ 

7. Patlama (bomb) efektinde “strength” parametresi patlamanın oluştuğu kareyi gösterir.  

(    )DOĞRU               (    )YANLIŞ 

8. Conform ile akışkanları hareketi sağlanabilir. 

 (    )DOĞRU               (    )YANLIŞ 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Modül ile kazandığınız yeterliği aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

Parçacık Sistemlerini Kullanmak  
 

 

 

Parçacık sistemlerini yarattınız mı? 
 

 

 

Space warp’ları kullandınız mı? 
 

 

 

 

Yansıtıcılarla canlandırma yaptınız mı? 
 

 

 

Partiküllerle efekt yarattınız mı? 
  

Atmosfer Efektleri Oluşturmak 
 

 

 

Ortam ayarlarını hazırladınız mı? 
  

Sahnede sanal etkiler oluşturdunuz mu? 
  

Ateş, sis etkileri oluşturdunuz mu? 
  

Nesnelere geometrik deformasyonlar uyguladınız mı? 
  

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 
Yapılan Değerlendirme Sonunda “Hayır” Cevaplarınızı Bir Daha Gözden Geçiriniz.  

Kendinizi yeterli görmüyorsanız modülü tekrar ediniz 

. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ – 1 CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 D 

3 D 

4 Y 

5 Y 

6 D 

7 Y 

8 D 

9 D 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ – 2 CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 D 

3 Y 

4 Y 

5 D 

6 D 

7 Y 

8 D 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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