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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 213GIM018 

ALAN Radyo Televizyon 

DAL/MESLEK Grafik Animasyon  

MODÜLÜN ADI Sanal Işık 

MODÜLÜN TANIMI 
3D sahnesine amaca uygun olarak aydınlatma yapılması ile 

ilgili bilgi ve becerilerin kazandırıldığı öğrenme 

materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL Ön koşulu yoktur. 

YETERLİK 
Nesnenin 3D sahnesinde amaca uygun olarak 

aydınlatılması ile ilgili yöntem ve teknikleri uygulamak 

MODÜLÜN  AMACI 

Genel Amaç Gerekli ortam sağlandığında 3D 

sahnesinde amaca uygun olarak aydınlatma 

yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Standart ışıklarla aydınlatma yapabileceksiniz. 

2. 3D sahnesinde ışıkları kullanarak efekt 

yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

 

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

monitörler.  

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Her faaliyet sonrasında o faaliyetle 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. 

 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci,  

 

Bu modül 3D sahnesinde amaca uygun olarak aydınlatma yapabilmek için gerekli 

bilgi ve becerileri kazanmanız açısından yararlı olacaktır. 

 

Çevremizdeki bütün canlı ve cansız varlıkları, yaşadığımız dünyayı ve içinde 

bulunduğumuz evrenin yıldızlarını, gezegenlerini görmemizi sağlayan ışıktır. Bir cismi, ya 

kendisi ışık yaydığı ya da başka bir cismin ışığını yansıttığı için görebiliriz. Güneş gibi kendi 

ürettiği ışığı yayan cisimler, yıldızlar, alev ve elektrik ampulü birer ışık kaynağıdır. Oysa 

karanlık gökyüzünde parlayan ay ve gezegenler yalnızca Güneş'in ışığını yansıttıkları için 

görülebilir. Çevremizdeki doğayı ve nesneleri görmemizi sağlayan da gene Güneş'in ya da 

bir lambanın ışığıdır. Bilim adamlarının yüzlerce yıllık araştırmaları sonucunda ışığın belirli 

fizik yasalarına uygun olarak davrandığı bulunmuş ve ışığın yapısını açıklayabilmek için 

çeşitli kuramlar geliştirilmiştir. 

 

Hayatın temel kaynaklarından olan ışık, televizyonculuğun da vazgeçilmez unsurudur. 

Hem teknik, hem psikolojik hem de estetik düzenlenemelerde ışık gereklidir. 3D 

programların amacı canlandırmaların gerçeğine birebir uyması olduğuna göre; 3D 

sahnesinde ışıkla ilgili düzenlemelerin olmayacağı düşünülemez. Çünkü ışık evrenin temel 

enerjisidir. Animasyon programlarında yer alan ışıklar ve ışık komutları ile tekniğine uygun 

aydınlatma yapılabileceği gibi sahnenin estetik amaçlı olarak sanatsal düzenlenmesinde de 

ışık ile ilgili efektlerden yararlanılmaktadır. 

 

3D programların scene adı verilen sahnesinde gerçek bir çekim ortamında bulunması 

gereken her türlü teknik donanım sanal olarak düşünülmüştür. Bu sahnede tıpkı gerçek 

ortamlarda olduğu gibi kamera, ışık, atmosferik ayarlar (kar, sis, ateş ) gibi nesneler de 

bulunmaktadır. 

 

3D programların temel nesnelerinden olan ışık ile ilgili her türlü parametreler ile 

birlikte bunlardan yararlanarak sahne ışıklandırması ile ilgili bilgileri bu modül içinde 

bulacaksınız. 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

Uygun atölye ortamı sağlandığında standart ışıklarla aydınlatma yapabileceksiniz. 

 

 

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır: 

 

 Sabah, öğlen, akşam, gibi günün çeşitli dilimlerindeki ışığın nesneler üzerindeki 

yansımalarını inceleyiniz. 

 

 Nesnelerin renklerinin farklı ışık ortamlarındaki değişim özelliklerini 

inceleyiniz. 

 

 Karanlık bir ortamda mum ışığını yüzünüze farklı konumlardan tutarak etkilerini 

gözlemleyiniz. 

 

 Işığın geliş yönüne göre gölge oluşumunu gözlemleyiniz. 

 

 Aydınlatma ile ilgili kuramları inceleyiniz. 

 

 Aydınlık ve loş ortamlarda nesnelerin görünümünü gözlemleyiniz. 

 

İnternet ortamında çeşitli grafik animasyon programlarını inceleyiniz. Çeşitli üç 

boyutlu animasyon filmlerini ve bu filmlerdeki sahnelerde ışığın kullanılma biçimini 

inceleyiniz. 

 

1. SAHNE IŞIKLARI 
 

1.1. Işık Çeşitleri 
 

3D sahnesinde yer alan ışıklar doğada bulunan bütün ışıkları taklit edebilecek biçimde 

düzenlenmişlerdir. Hedefli ve serbest spotlar, hedefli ve serbest doğrultulu ışıklar ve omni 

ışığı 3D sahnesinde yer alan ışık türleridir. Bu ışıklar ışığın çeşitli ortamlara göre tanımını 

yapan ve ortama göre etki gösteren ortak ışık kontrollerine sahiptir. 

 

 

 

Işık menüsüne ulaşmak için,   create                      light (ışık)                 ışık çeşidi 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

 
AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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3D sahnesi RGB renk sistemini kullanır. Işık renginin seçimi ve atanması, tüm ışık 

formlarında kullanılır. Bu renkler kırmızı ( R ), yeşil (G), mavi (B)  ve renk (hue), parlaklık 

(luminance), saturation (doygunluk)  (HLS)  kanallarının bileşimleri kullanılır.  

 

Bir ışık uygulaması yapalım, 

 

1. Sahnenizde bir kutu oluşturun. 

2. Create panelinden ışık  menüsüne girin. 

3. 3D sahnesinde ışık nesnesini oluşturun. 

4. Sonucu gözlemleyin. 

 

1.1.1. Omni Işıklar 
 

Omni ışıklar bir kablodan sarkan çıplak bir ampule veya güneş sistemindeki bir yıldıza 

benzeyen noktasal ışıklardır. Bir omni ışık, aydınlatmasını kendine dönük tüm yüzeylere 

çarparak gerçekleştirir. 

Işık menüsü 
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Omni ışıklar, stüdyolardaki dolgu ışıklar gibidir. Bütün mesafelerde farklı renklerde, 

düşük gölge verme düzeylerinde, çok sayıda omni ışığı kullanmak ve onları model üzerinde 

karışık bir biçimde kullanmak en çok tercih edilen biçimdir. 

 

Her yönde aydınlatma yapan omni ışıkların yaratacağı sonuçlar tahmin 

edilebilmektedir. Omni ışıklar modele yakın olarak yerleştirildiğinde parlak bölgeler 

oluşturabilir. 

 

 
Şekil 1.1: Omni ışık yakın           Şekil 1.2: Omni ışık uzak 

 

1.1.2. Doğrultulu Işık 
 

Bu ışıklar güneşe benzer. Bir ışık gölge verirken, gölgenin açısı ışık kaynağından 

nesneye karşı doğrusal olarak çizilir. 
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Doğrultulu ışık kullanıldığında güneş ışığının altındaki cisimlerin etkisi görülür. 

Örneğin,  tahta çit gibi paralel yüzeylere sahip birbirine yakın nesnelerde ışık kaynağa 

yaklaştığında gölgeler daha yoğun biçimde görülebilir. 

 

 
Şekil 1.3: Doğrultulu ışığın etkisi 

 

Doğrultulu ışık nesnesi geleneksel paralel ışık ve spot arasında bir tür melez ışıktır. 

Doğrusal ışık bir fotoğrafçının yumuşak bir gölge düşüren stüdyo ışığına benzer.  
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1.1.3. Hedefli Spot 
 

Hedefli spot,  ışığı hedefine doğru yayan, bağımsız olarak taşınabilen bir doğrultulu 

ışıktır. Hedef, spotun önüne bir ip bağlanmış gibi, hedefi hareket ettirdiğinizde spotun 

hareketini sağlar. Hedef yalnızca spotun hedeflenmesi için bir yardımcı olarak kullanılır.  

 

 
 

1.1.4. Serbest Spot 
 

Bir serbest spot (free spot),  hedef spotun tüm özellikliklerine sahiptir. Ancak hedef 

nesnesi yoktur. Spotun konisini konumlandırmak için bir hedef kullanmak yerine, serbest 

spotu döndürerek ışınları nesneye yönlendirilebilir.  

 

 
 

Işıkları hareketlendirirken bunların bir nesneye göre sabit kalmasının gerektiği 

durumlar olabilir. Araba farları, spot ışıklar,  madenci kaskı gibi modeller oluşturulurken 

serbest spotun kullanılması uygundur. 
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Şekil 1.4: Serbest spot ile aydınlatma 

 

1.2. Işık Parametreleri 
 

1.2.1. Attenuation 
 

Attenuation bir ışığın mesafeyle azalmasını kontrol eder. Bu olmadan ışık sadece 

yüzeyle yaptığı açıya göre aydınlatma yapar. Bir ışığı nesneden ne kadar uzağa 

yerleştirirseniz ışığın geliş açısı o kadar dik ve aydınlanan yüzey de o kadar parlak olur. 

Gerçek yaşamda ise ışık ile nesne arasında mesafe arttıkça ışık azalır. Bir spotu odanın 

herhangi bir köşesine götürdüğünüz zaman aydınlatma zayıf olur. Sokağa doğru 

tuttuğunuzda ise, karşı ev üzerindeki etkisi daha da zayıflayacaktır. Yani bir ışığın 

konumuna göre nesneler üzerindeki etkisi attenuation olarak adlandırılmaktadır. Spotların, 

doğrultulu ışıkların ve omni ışıkların yakın ve uzak uçlarında optimal zayıflamayı sağlamak 

için attenuation değerleri bulunur. Near (yakın) ve Far (uzak) ayarları ile birlikte ışığın 

geçişi, “0”  değerinden tam güce doğru istenilen kademede sağlanır. 
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Şekil 1. 5: Near değeri yüksek  Şekil 1. 6: Near değeri düşük 

 

Gerçek yaşamda aydınlatma ışık ile aydınlatılan cismin arasındaki mesafenin karesiyle 

ters orantılı olarak azalır. Bir lamba 1 metrede X aydınlatma yapıyorsa, 2 metrede ¼  X 

oranında aydınlatma yapar. Fakat gerçek hayattaki bu zayıflama bilgisayar grafikleri için çok 

fazla olmaktadır. Bunun nedeni, ışığın zayıflasa bile, yüzeylerden yansıması ve dünyayı tüm 

açılardan aydınlatmasıdır. Bu nedenle ışığın kontrolü bulunan bilgisayar programlarının 

çoğu bu zayıflamayı doğrusal olarak hesaplar. Yani 1 metrede X aydınlatma yapılıyorsa 2 

metrede ½ X oranında zayıflama olur.  

 

Burada ışığın zayıflama değerlerini ayarlayan “near” ve “far” değerlerinin başlangıcı 

“0” olarak ayarlandığında düzgün bir sonuç elde edilebilir.  

 

Attenuation parametrelerini kısaca şöyle açıklayabiliriz: 

 

Use işaret kutusu: Seçili ışığın o anda atanmış düzeyleri kullanıp kullanmadığını 

belirler. Aktif olduğunda “start” ve “end” düzeylerinin sınırlarını belirleyen çemberler 

ışıkların etrafında belirir. 

 

Show seçim kutusu: Aktif olmaksızın sınırları görmemizi sağlar. 
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Decay: Bu ayarlar “near” ve “far” ayarları aktif değilken kullanılır. Yalnız 

kullanıldığında ışığın zayıflaması için kolay erişim sunarlar. 

 

 
 

Attenuation ve decay kontrolleri birbirinden bağımsız olarak çalışabilir. Böylece 

zayıflama düzeylerini ve artışı özel olarak kontrol edebilirler.  

 

1.2.2. Hotspot ve Falloff 
 

Hotspot ve Falloff spot, doğrultulu ışıkların en sık ayarlanan değerleridir. Hotspot ve 

Falloff arasındaki fark sonuçtaki ışık havuzunun kenarının düzgünlüğünü kontrol eder. 

 

Hotspot, ışığın aydınlatmadaki sınırlarını tanımlar. Aydınlatmayı artırmaz. Hotspot 

içindeki aydınlanma tam güçteki ışıktır. Falloff ise, ışığın aydınlatmaya son verdiği düzeyi 

belirtir. Bu zayıflama, Attenuation düzeylerinde olduğu gibi doğrusal değildir.  

 

Bir örnek çalışma yapalım, 

 

1. Sahnenizde bir nesne oluşturun. 

2. Create panelinden ışık    alt menülerine ulaşın. 

3. Target spot seçeneğini aktif hale getirin. 

4. Modify paneline tıklayarak target spot ile ilgili alt menüye ulaşın. 
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5. Hotspot değerini amacınıza göre ayarlayın. 

6. Sonucu gözlemleyin. 

 

Hotspot ve falloff arasındaki boy farkı, ışık havuzunun kenarının yumuşaklığını ya da 

bulanıklığını da belirtir. Hotspot dar, falloff geniş olarak ayarlandığında son derece yumuşak 

bir kenar yaratır. Hotspot ve fallof değerleri birbirine yakın olarak ayarlandığında ışık 

havuzunun kenarı çok keskindir. 

 

    
Şekil 1. 7: Farklı Hotspot ayarları ile oluşan aydınlatma etkisi 

 

1.2.3. Overshoot 

 
Bir doğrultu veya spot ışığın, ışık havuzu: Işığın overshoot seçeneği aktif hale 

getirilerek yok edilebilir. Overshoot temelde bir spotu hedeflenen bir omni ışığa dönüştürür. 

Buna karşılık ışığın diğer özelliklerini korur. Bu nedenle overshoot omni ve ambient 

ışıklarda bulunmaz. 

 

Overshoot genel aydınlatma gerektiğinde faydalıdır. Overshoot’lu bir spot ışığı gölge 

veren bir projektör gibi düşünülebilir. Projektör yetenekleri aktiftir. Ancak falloff ile 

kısıtlanmıştır. 

 

 
 

Doğrultulu bir ışıkla overshoot’un kullanılması güçlü ve alışılmadık bir ışık kaynağı 

yaratır. Örneğin, bir doğrultulu ışığı, belirli bir açıda çarptığı tüm yüzeyleri düz olarak 

aydınlatır. Ancak ışığın yönüyle aynı hat üzerinde olan yüzeyler üzerinde etkisi yoktur. 
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Şekil 1. 8: Overshoot’un aktif olduğu ve olmadığı görünüm 

 

Overshoot kullanan doğrultulu ışık konisine dik olan yüzeyler hariç ışığın üzerinde 

parladığı tüm düzlemleri aydınlatır. 

 

    
I    II 

 

Birinci şekilde overshoot işaretli olmadığı için doğrultulu ışığın falloff etkisi 

görülmektedir. İkinci şekilde ise overshoot seçeneği aktif olduğu için düzlem tümüyle 

aydınlatılmıştır.  

 

Modify komut panelinden ışığın kontrollerini ayarlayarak 3D uzayda bir ışığın etkisini 

özelleştirebilir, gölge davranışlarını kontrol edebilir, spot ve doğrultulu ışık durumlarında 

doku yansıtabilirsiniz.  

 

1.3. Temel Aydınlatma Stilleri 

 
1.3.1. Üçgen Aydınlatma 

 

Normal stüdyo aydınlatmalarında temel olarak anahtar, dolgu ve tepe ışığı olmak 

üzere üç tür ışık kullanılır. Anahtar ışık genellikle en parlak olanıdır ve sahnenin çoğunu 

aydınlatır. Bu ışık sahnede genellikle gölge oluşturur.  
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Şekil 1.9: Anahtar ışık aydınlatması 

 

Bir nesneyi arka plandan ayırmak için kullanılan ışık ise arka ışıktır. Bu ışık genellikle 

nesnenin arka üstündedir. Bu ışık anahtar ışığa eşit veya daha az şiddettedir.  

 

 
Şekil 1.10: Anahtar ve arka ışık aydınlatması 

 

Dolgu ışık ise genellikle kameranın sağ ve solunda olmak üzere iki tanedir. Anahtar 

ışığın aydınlatamadığı karanlık alanları doldurur. Dolgu ışığı, sahnenin en parlak ve en koyu 

alanları arasındaki kontrastı kontrol eder.  Parlak bir dolgu ışığı düz aydınlatma yaparken, 

zayıf bir dolgu ışığı kontrastı artırır ve sahneyi güvensiz hale getirir.  

 

 
Şekil 1.11: Dolgu ışık aydınlatması 

 

Mutluluk ortamı parlak ve iyi aydınlatılırken, korkutucu sahneler zayıf aydınlatılmış 

ve tam kontrastlığın sağlandığı ortamlardır.  
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Şekil 1.12: Üçlü aydınlatma 

 

1.3.2. Bölge Aydınlatma 
 

Büyük sahnelerde her zaman üçgen aydınlatma kullanılamaz. Bu durumda biraz daha 

farklı bir aydınlatma yaklaşımı kullanılmaktadır. Bölge aydınlatma, bir alanın bölgelere 

ayrılarak yapıldığı aydınlatma biçimidir. Her bölge bağımsız olarak aydınlatılır. Ayrılan her 

bölgeye üçgen aydınlatma yöntemi uygulanabilir. 

 

Gerçekte 3D aydınlatma bir ampulün gücüne ve parlaklığına bağlı değildir. 3D 

sahnesindeki ışıkların parlaklıkları ve renkleri hareketlendirilebilir. Bu anlamda 3D 

sahnesinde tam bir özgürlük söz konusudur.  

 

3D sahnesinde aydınlatma, mesafeye göre değil, ışık kaynağının yüzeyle yaptığı açığa 

göre belirlenir. Bir ışık kaynağı düzleme dik ve uzaktayken yapılan aydınlatma son derece 

düzgündür.  

 

 
 

Aynı ışık yakına yerleştirilirse yüzeye düşen ışınların açıları değişeceğinden vurgulu 

sıcak bölge (hotspot) oluşacaktır. 
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Bir ışığın yüzeyi aydınlatma miktarı tümüyle ışığın yüzeyle yaptığı açıya bağlıdır. Bu 

açı ışığın yüzeye geliş açısıdır. Yüzey, ışık kaynağından uzağa eğilirken, bu açı azalır ve 

aydınlatma da azalır. Sonuç olarak bir ışık ne kadar uzağa yerleştirilirse, sahneyi de o kadar 

düz aydınlatır; tüm modellerin ışık kaynağıyla yaptığı açı giderek 90 dereceye yaklaşır. 

 

1.3.3. Gölgelerin Kullanılması 
 

Işık nesneleri kendilerine dönük olan tüm yüzleri kendi düzeyleri tarafından 

engellenene kadar aydınlatırlar. Bu ışık yüzeyler boyunca iletilir ve ışığa gölge komutu 

seçilmediği sürece engellenmez.  

 

3D sahnesinde gölge vermek için her ışığın komut panelindeki “shadow parameters” 

seçeneği aktif hale getirilir.  

 

   
 

Gölge vermek, sahnenin gerçekçi olması bakımından dikkatle kullanılması gereken bir 

seçenektir. Her ışığın gölgesi bağımsız olarak ayarlanabilir; “use global settings”  gölge 

seçeneği işaretli olan tüm ışıkların parametrelerini kontrol eder. 
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1.3.3.1. Raytraced Gölgeler 
 

Keskin bir kenarın ve bir nesnenin şeffaflık değerlerinin belirtilmesi gerektiği 

durumlarda “raytraced” gölgeler oluşturulmalıdır. Raytraced gölgeler bir malzemede 

bulunan opaklık (şeffaflık, parlaklık, yarı saydamlık)  değerlerini kullanırlar.  

 

Raytraced gölgeler kullanan spotlar, tüm opaklığa aydınlık veya şiddet cinsinden 

ulaşırlar. Bu gölgeler, başta güneş ışığı olmak üzere, parlak ışık kaynaklarını taklit etmek 

için idealdir. Bu gölgelerin tek olumsuz yanı  “render” sırasında yoğun hesaplar 

gerektirmesidir. Bu da render süresini uzatmaktadır.  

 

Bir raytraced çalışması yapalım, 

 

1, Sahnemizde bir nesne oluşturalım, 

2. Nesneyi raytraced kaplaması yapalım. (Bunun için ‘Nesne Biçimlendirmesi’ 

modülüne bakınız.) 

3. Daha sonra sahnemizde bir ışık nesnesi oluşturup gölge (shadow) seçeneğini aktif 

hale getirelim. 

 

  
 

4.“Render” yaparak sonucu gözlemleyiniz. 

 

 
 

Raytraced gölgeler kullanan spotlar, tüm opaklığı, aydınlık ve parlaklık cinsinden 

hesaplar. Genellikle ağaç, insan, araba gibi çevre nesnelerde kullanılır. Ayrıca bir ağacın 

bağımsız yaprakları veya bir penceredeki çerçeve için de kullanılabilirler.  
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Raytraced gölgelerin etkisini kontrol eden tek parametre “bias”dır. Bu parametre, büyük 

değerler kullanıldığında gölgeleri nesneden uzağa, küçük değerlerde nesnenin yakınına 

çeker. Ancak zorunlu olmadıkça bu ayarın değiştirilmemesi uygun olur.  

 

 
 

   
Şekil 1.13: Bias değeri düşük ve yüksek ayarların farkı 

 

1.3.3.2. Kaplama Gölgeler 
 

Gölge kaplamalar yumuşak gölgeler oluşturur. Ancak gölge kaplaması ile çalışmak 

fazla bellek gerektirir. Ayrıca gölge kaplama yapmanın hazırlık süreci daha fazladır. Yapılan 

kaplamada en doğru sonucu elde edebilmek için sürekli deneme yapmak gerekir.  

 

 
 

Gerçek yaşamda bir gölgesinin keskinliği nesne ile üzerine düştüğü yüzey arasındaki 

mesafeye bağlıdır. Örneğin, bir odaya düşen pencere çerçevesinin gölgesi ile aynı ışıkta 

duran sandalyenin gölgesi farklıdır. Pencere çerçevesinin gölgesi daha yumuşak olduğu 

halde, sandalyenin gölgesi daha keskin görünür. 
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Gölge kaplamasının boyu “doğru” bir gölge elde etmek için en çok dikkat edilmesi 

gereken bir noktadır. Gölge kaplaması aslında bir resim dosyası olduğundan en az render 

edildiği alanın boyunda olmalıdır. Gölge veren nesnenin sınırları ne kadar genişse, gölge 

kaplaması da o kadar genişleyecek ve o oranda büyük bir çözünürlüğe ihtiyaç duyacaktır. Bu 

nedenle spot’un fallof seçeneğini sınırlayarak kaplanan alanın, dolayısıyla gereken gölge 

kaplamasının boyunu kısıtlamak mümkündür. Uzaktaki nesnelerin “cast shadows” niteliğini 

kapatarak, gölge kaplamasının kapsamını da azaltabilirsiniz. Gölge kaplama boyu kaplanan 

alandan daha az ayarlandığında elde edilen sonuç memnun edici olmayacaktır. Aşağıda buna 

ait bir örnek görülmektedir. 

 

   
 

“Map sample range” değeri ise gölgenin kenarının yumuşaklığını kontrol eder. Bu 

değer ne kadar yüksekse gölge kenarı da o kadar yumuşaktır. Bu değeri değiştirerek 

sonuçları gözlemleyiniz. 

 

Gölge kaplamasına kaplama olarak resim dosyası da atanabilir. Bu durumda 

atadığımız resim gölge olarak görülebilir. 
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1.3.3.3. Projeksiyon Işıkları  
 

Spot, directional ve omni ışıklar “projektör” seçeneği aktif olduğunda bir resim 

yansıtabilirler. Map seçeneğini aktif hale getirerek “kaplama dosyası (map browser)” ile 

istediğimiz resmi yansıtabiliriz. 

 

 
 

Komut panelindeki “spotlight parameters” menüsünde “rectangle” seçildiğinde spot 

daireselden dikdörtgene dönüşür. Sonuç aşağıdaki gibi olur. 

 

           
Bir görüntünün projeksiyonunu yaparken  “Bitmap fit” seçeneğinde yararlanılırsa, 

ışığın en ve yüksekliği projeksiyon yapılacak resme uyacak şekilde değişir.  
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Ayrıca dikdörtgen ayarlarını belirlemek için “Aspect” oranını değiştirmek gerekir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Temel aydınlatma nesnelerini 

kullanınız. 

 Işık kontrollerini kullanınız. 

 Işık tiplerini kullanınız. 

 Gölgeler oluşturunuz. 

 Evinizdeki eşyaların ortamdaki ışığa 

göre görünüşlerini inceleyiniz. 

 Renklerin insanlar üzerindeki 

etkilerini inceleyiniz. 

 Çalışmalarınızda titiz ve 

dikkatli olunuz. 

 3D sahnesindeki parametrik 

değerler üzerinde fırsat 

buldukça örnek uygulamalar 

yapınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

 
 

ÖLÇME SORULARI 
 

Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru ve yanlış olarak değerlendiriniz. 

 

1. (   ) Hedefli ve serbest spotlar, hedefli ve serbest doğrultulu ışıklar ve omni ışığı 3D 

sahnesinde yer alan ışık türleridir. 

 

2. (   ) Omni ışıklar güneş ışığı gibi davranır 

 

3. (   ) Hedefli spot, ışığı hedefine doğru yayan, bağımsız olarak taşınabilen bir 

doğrultulu ışıktır. 

 

4. (   ) Attenuation bir ışığın mesafeyle azalmasını kontrol eder. 

 

5. (   ) Üçlü aydınlatma yalnızca 3D programlara özgü bir aydınlatmadır. 

 

6. (   ) Arka ışık cismin gölgelerini yok eder. 

 

7. (   ) Falloff, ışığın aydınlatmadaki sınırlarını tanımlar. 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız 

sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz. 

 

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

Uygun ortam sağlandığında 3D sahnesinde ışıkları kullanarak efekt yapabileceksiniz. 

 

 

 

Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlar olmalıdır: 

 

 Animasyon filmlerindeki özel efektleri tespit ediniz. 

 

 Televizyon programlarındaki sahne ışıkları ile oluşturulan efektleri inceleyiniz. 

 

 Renkli lambalar ile yapılan aydınlatmanın nesneler üzerindeki etkilerini 

gözlemleyiniz. 

 

 İnternette grafik sitelerindeki çalışmaları inceleyiniz. Yayın şirketlerindeki 

animasyon çalışmalarını izleyiniz. 

 

2. IŞIK İLE EFEKT YARATMAK 
 

3D sahnesinde animasyonu tamamlayan, ortam efektlerinin ayarlanmasıdır. Bunun 

için arka plan ayarlarının yapılması gerekir. Ortam ayarları araç çubuğundaki “Render” 

seçeneğinden gelen “environment” iletişim kutusundan gerçekleştirilir.  

 

 

 
 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Environment Map tıklandığında açılan dosyadan istenilen kaplama dosyası seçilerek 

arka plan görüntüsü oluşturulabilir. 

 

 
 

2.1. Hacim Işıkları 
 

Hacim ışıkları bir ışık konisini partiküllerle doldurarak hüzme veya halenin 

“render”da belirgin olmasını sağlar. Hacimsel aydınlatma ile gölgelerin konide kesinti 

yaratmasına hacimsel gölgeler denir. 

 

Hacimsel gölge çalışmasını bir örnekle açıklayalım: 
 

1. Sahnemizde bir nesne oluşturalım. 
 

2. Daha sonra bir hedefli spot oluşturalım. 
 

3. Environment iletişim kutusuna ulaşalım. 
 

4. Açılan pencereden “atmosphere”den “add”e tıklayalım. 
 

 
 

5. Burada açılan pencereden “volume light”ı seçelim. 
 

 
 

6. Sonuç aşağıdaki gibi olmalıdır. 
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7. Daha sonra “pick light”  ile sahnedeki ışık environment iletişim kutusuna 

atanır. 
 

 
 

Açılan menüden gerekli ayarlar yapılarak arka plan oluşturulur. “fog color” ve 

attenuation color” ayarları ışıkla ilgili her şeyi etkiler. Attenuation color, sisin renginin 

near ve far değerleri arasında giderek değişmesini sağlar.  
 

8. Sonuç aşağıdaki gibi olacaktır.  
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2.2. Sahne Havasının Ayarlanması 
 

Işığın genel görünümünü pek çok parametre kontrol eder. Volume light’ın fog ve 

attenuation color’ı ışıkla ilgili diğer her şeyi etkiler. Attenuation color, sisin rengini near ve 

far seviyeleri arasında giderek değiştirmenizi sağlar. Bu ayarlar ışığın yakın ve uzak 

zayıflaması etkisini yaratır.  

 

Bu konuyu bir örnekle anlatalım; 

 

1. Sahnede bir omni ve spot ışık oluşturun. 

2. Environment iletişim kutusundan “volume light”ı spot 01’e atayalım. “use 

attenuation color “ı işaretleyin. Render edin.  

 

.   

3. Spot 01’in parametrik ayarlarını aşağıdaki şekilde yapın. Render yapın. 

 

   
 

4. Volume light parameters’in altından “fog color” örneğine tıklayın ve bu rengi 

kırmızı yapın. Sis artık kırmızıdır.  
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5. Near ve far kutularındaki işareti kaldırıp spot 01’in ana rengini yeşil yapın. Sonucu 

gözlemleyin. 

  
 

Sisin zayıflaması ışığın near ve attenuation ayarlarının aktif olmasını gerektirir. Işığın 

rengi, sisin rengi ve attenuation renginin herbiri birbirinden farklıysa üç renk farklı şekilde 

birbirine karışır. Attenuation start % ve end %  ayarları sisi nerede istediğinizi ayarlar. Bu 

değerler 0 ile 100 arasında olmalıdır. Sisi örneğin 1000 yaparsanız sis tamamen kaybolur. 

 

Farklı renk, doku ve yüzeylerdeki üst üste binen nesnelerin aydınlatılmasında anahtar, 

dolgu ve arka ışığın kullanılması gerçekçi bir görünüm yaratır. Ancak gerçek dünyada 

çevremiz çok net değildir; sahneye hafif puslu bir görünüm verilmesi gerçekçiliği artırır. 

Sahnemize sisli görünümü vermenin yolu ise sis (fog) efektini kullanmaktır. 

 

Sis efektine ulaşmanın yolu da aynı “volume light” gibidir. Hacim ışıkları sahnede 

görülebilir atmosfer etkisi oluşturur. Hacim ışıkları sislerden üç yönden ayrılırlar. Hacim 

ışıkları sahneye atanan ışık nesneleri ile çalışırlar. Boy ve konumları bu ışıklarla ayarlanır. 

Sisler ise tüm sahneyi doldurur, tabakalar halinde sahneyi kaplarlar. Bu konuya ileriki 

modüllerde ayrıntılı olarak değinilecektir. 

 



 

 

28 

28 

 
Şekil 2.1: Volume light ve fog’un birlikte kullanımı 

 

2.3. Lens Flare 
 

Bir pencereden süzülen gün ışığı hüzmeleri ve bir sokak lambasının etrafındaki puslu 

hale, ışığın yarattığı görsel zenginliklerdendir.  

 

Atmosfer olmasaydı ışığın nesneleri aydınlatması güçleşirdi. Çünkü başlangıç için 

ışığı yansıtacak bir atmosfer olmayacaktı. Örneğin, nemsiz veya tozsuz bir ortamda ışık düz 

görünür. Lens flare seçeneğiyle seçili nesneler etrafında haleler, parlak bölgeler mercek 

parlaması efektleri kolayca elde edilebilir.  

 

Lens effect bir post production aracı olduğu için render ile görünür. Lens flare efekti 

kullanılacaksa sahnedeki diğer ışıklar buna göre ayarlanmalıdır. 

 

Şimdi bir lens flare çalışması yapalım, 

 

1. Sahnede çember ve çizgi neslerini kullanarak “loft” komutu ile bir ağaç 

oluşturup bunu kopyalayalım. “Temel Modelleme Komutları”  modülüne 

bakınız.) 

2. Plan nesnesi ile yüzey oluşturup bunu kaplayalım. (Kaplamalarla ilgili “Nesne 

Biçimlendirmesi” modülüne bakınız.) 

3. Daha sonra “omni” ışığı seçerek sahneye atayalım. 
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4. Create panelinden modify seçilerek “omni” ışık ile ilgili parametrelere ulaşılır.  

5. Buradan “atmospheres & effects” menüsünden “add” tıklanarak “lens efekt” 

seçilir. 

 

 

 

 

atmospheres & effects        Add             Lens Effect 



 

 

30 

30 

 

6. Lens efektin “setup”ına  tıkladığımızda “lens effect”in 

parametrelerine ulaşılır. “Pick” aktif hale getirilerek sahnedeki omni ışık atanır 

. Burada gerekli ayarlar yapılır.  

 

 
 

7. Sahnemizde yaratmak istediğimiz etkiye göre lens flare panelinde bulunan efekt 

seçeneklerinden amacımıza uygun olan bir veya birkaç tanesini seçip her birinin 

ayarlarını yaparak ışık ile ilgili atmosfer efekti oluşturabilirsiniz. Biz sahnemiz 

için “star” ve “glow” efektlerini seçerek bunlarla ilgili ayarları yaptık. 
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8. Daha sonra “render” edin. Sonuç aşağıdaki gibi olacaktır. 

 

 
 

Siz de diğer seçenekleri kullanarak yeni etkiler oluşturunuz. 
 

 Skylight ile gün ışığı aydınlatması yapılabilir. 

                     
 

   
2.2: Skylight kullanılmayan sahne 2.3: Skylight kullanılan sahne 
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2.4. Güneş Sistemi 
 

Dünya üzerinde belirli bir konum için güneşin etkisini açı ve hareket olarak coğrafi 

yönden doğru şekilde izlenmesini sağlar. Bu komuta ulaşmak için create panelinden sistem 

 tıklanır. Gelen alt menüden “sunlight” seçilerek sahnede oluşturulur.  

 

 
 

Bu komut ile, konum, tarih ve zamanı da canlandırmak mümkündür. Sistem iki 

kontrolör tarafından idare edilir. Böylece belli bir yapı içinde günün belli saatindeki gölge 

araştırması yapılabilir. Güneş sisteminin alt parametrelerine “motion” panelinden ulaşılır. Bu 

panelde başlıca iki ayar yapılır:  

1. Solar time güneş sistemini oluşturmak istediğimiz zamanın saat, dakika, saniye 

olarak ayarlanmasıdır. 

 

 
 

1. Solar Date güneş sisteminin zamanın gün, ay ve yıl olarak ayarıdır.  
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21 Haziran 2006 saat 12’deki ışık                         21 Haziran 2006 saat 23’deki ışık 

 

3D programı animasyondaki olayın geçtiği yerin coğrafi konumuna göre saat ve tarih 

ayarı yapmaya da olanak sağlar. Bunun için “get location” düğmesine basılarak gelen 

menüden coğrafi mekân ayarı yapılır. Burada enlem (latitude) ve boylam (logitude) 

ayarlarını da yapmak mümkündür.  
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2.5. Eşyalı Aydınlatma 
 

Gerçek yaşamdaki aydınlama durumlarına yaklaşmaya çalıştığınızda, lambaların 

gerçekte nasıl ışık verdiğine dikkat etmeniz gerekir. Aydınlatma etkisinin abartılması ve 

keskin kenarlı ışık yaratılması sık yapılan bir hatadır. Işıkların çoğu bu şekilde ortaya 

çıkmaz, çok daha yaygın, yumuşaktırlar ve belirgin ışık havuzları yoktur.  

 

Özellikle mimari render’larda iç aydınlatmanın doğruluğunun önemli olduğu pek çok 

durum vardır. Işık kaynaklarının ve bunların etkisinin aşırı vurgulanması sık yapılan bir 

hatadır. Bir ışık kaynağının varlığı, etkisinin de aynı derecede belirgin olmasını gerektirmez. 

Hotspot’ları keskin ve ışıkları güçlü olan kaynaklar ile yapılan aydınlatma ile elde edilen 

sonuç ışık havuzları ile dolu bir sahnedir. Sahneyi aydınlatmanın doğru yolu, zarifçe üst üste 

binen ve ışık havuzları özellikle göze batmayan geniş yumuşak ışıklar kullanmaktır. 

 

Duvar aplikleri, etkilerinde vurgu isteyen aydınlatma tasarımı ögeleridir. Bu indirekt 

ışıklar genellikle tavanı aydınlatırkan duvarda zigzaglı ışık havuzları yaratmak için kullanılır.  

 

Dikkat çeken tabelaların başında ışıklı tabelalar gelir. Işıklı tabela hazırlamanın en 

kolay yolu kontrastlık yaratmaktır. Kontrastlık renk ve aydınlatmayla elde edilir. 3D 

sahnesinde ışıklı tabela hazırlamak için material editör’den “self illumination” seçeneğini 

kullanmak gerekir. 

   
 

Bir ışıklı tabela hazırlayalım: 

 

1.Önce kutu (box) ile duvar hazırlayalım. Oda görünümü oluşmalıdır. 

2.“Text” menüsünden bir yazı yazalım 

3.Material editörden “self illumination”u 78 yapalım. 

4. “Diffuse” menüsünden rengi ayarlayalım.  

4.Daha sonra target spot ile sahne aydınlatmasını gerçekleştirelim. 

5.Sonuç aşağıdaki gibi olmalıdır. 
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En ilginç ışık türlerinden biri de neondur. Neonların alabildiği şekiller ve eğrilerle 

bunların yaydıkları yoğun renkler, bunların taklidi etkileyici sahneler oluşturabilir. Bir neonu 

yakından incelediğimizde neonun kendinden çok az bir aydınlatma verildiği görülür.  

Harflerin kendisi çok parlaktır. Ancak yayılan ışık doygun bir özellik gösterir. Neon 

ayarlarını da yine material editör’deki self-illumunation seçeneği ile gerçekleştirebiliriz. 

 

 

 

Bulunduğu düzlemi aydınlatan bir tabela türü de arkadan ışıklı tabelalardır. Bu 

tabelalarda harflerin arkasından yayılan ışık metni parlak bir gölge üzerine oturtur. Bu etkiyi 

oluşturmak için spotun “exclude” seçeneğini kullanarak metni hariç tutmak gerekir.  
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Metin aydınlatmanın dışında tutulduğu zaman siyah görünecektir. Sonuçta aşağıdaki 

gibi bir sahne elde edilecektir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Arka plan ayarlarını yapınız. 

 Sis, bulut gibi ortam efekleri yapınız. 

 Sahnede eşyalı aydınlatma yapınız. 

 

 Konularla ilgili farklı örneklerle 

çalışma yapınız. 

 Animasyon şirketlerine giderek 

oradaki çalışmaları inceleyiniz. 

 Mağazalardaki neon ışıklarını 

gözlemleyiniz. 

 Çalışmalarınızda titiz olunuz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

 

ÖLÇME SORULARI 
 

Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru ve yanlış olarak değerlendiriniz. 

 

1. (   ) 3D sahnesindeki sahne ayarları “environment” seçeneğinden yapılır. 

 

2. (   ) Volume light aydınlatma materyalidir. 

 

3. (   ) Lens effect kullandığımız zaman, etkisi sahnede doğrudan görülür. 

 

4. (   ) Güneş sistemi malzemesi, solar time ve solar date olmak üzere iki temel 

ayara sahiptir. 

 

5. (   ) Işıklı tabela yapmak için öncelikle material editörden “self illumination” 

değeri ayarlanır.  

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız 

sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz 

 

Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ 

 
Modül ile kazandığınız yeterliği aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz. 

 

mmm 
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Evet Hayır 

A: Standart ışık kullanmak 

1. Temel aydınlatma nesnelerini kullandınız mı? 

2. Işık kontrollerini kullandınız mı? 

3. Işık tiplerini kullandınız mı? 

4. Gölgeler oluşturdunuz mu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. İleri Düzey Aydınlatma 

1.Arka plan ayarlamak 

2. Sis, bulut gibi ortam efekleri yapmak 

3. Sahnede eşyalı aydınlatma yapmak 

  

  

  

 

 

DEĞERLENDİRME 

 
Yaptığınız değerlendirme sonucunda eksikleriniz varsa öğrenme faaliyetlerini 

tekrarlayınız.  

 

Modülü tamamladınız, tebrik ederiz. Öğretmeniniz size çeşitli ölçme araçları 

uygulayacaktır. Öğretmeninizle iletişime geçiniz.  

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 CEVAP ANAHTARI 

 

1- D 

2- Y 

3- D 

4- D 

5- Y 

6- Y 

7 Y 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ 2 CEVAP ANAHTARI 

 

1- D 

2- Y 

3- Y 

4- D 

5- D 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarları ile karşılaştırarak kendinizi değerlendiriniz. 

CEVAP ANAHTARLARI 
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