
 Opleiding: Kunst en Techniek 
 Begeleider: Taco van Loon  
 Datum: 15 april 2013 

Verdiepingsverslag 
Stefan Siderius



 

  Inleiding   
 
Deze verdieping gaat over licht. Aan de hand van het boek Light for visual artists doe ik onderzoek naar licht, de 
verschillende kenmerken en toepassingen. Deze kennis ga ik gebruiken voor het vervaardigen van een (hopelijk) 
realische afbeelding met een 3D pakket. Dit verslag is opgedeeld in vier hoofdstukken, de theorie van licht, licht in 
de 3d applicatie, vervaardiging van het model en de nabewerking daarvan. Ik doorloop het theoretische proces en 
pas mijn opgedane kennis toe met de gekozen applicaties. Ik hoop dat het voor de lezer net zo leerzam is als het 
proces voor mij geweest is. 
 
Stefan Siderius 
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 In het volgende hoofdstuk ga ik in op de basiselementen waaruit een     
 afbeelding opgebouwd is . De basics komen voorbij zoals schaduw, vorm en licht, materiaal,  
 reflectie.  

Licht.
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Licht is het voor ons zichtbare deel 
van het spectrum electromag- 
netische stralingsenergie. 
Ons oog is gevoelig voor het  
visuele spectrum tussen 380 en 
750 nanometer. Aan de onderkant 
van het spectrum is zien wij blauw 
en aan de bovenkant van het 
spectrum rood.  
De straling die we zien zijn fotonen 

die een energie uitstralen door te 
trillen terwijl de energie zich  
verplaatst. Naargelang de  
hoeveelheid energie die uit-
gestraald wordt varieert ook de 
golflengte. 
 
Wanneer licht door de atmosfeer 
van de aarde gaat verspreiden 
golflengtes zich.  

Hoe korter de golflengte hoe snel-
ler deze verspreid wordt en hoe 
korter het bereik. Dit is de reden 
dat wij lucht als blauw waarnemen. 
Een zonsondergang is rood omdat 
zonlicht door meer atmosfeer moet 
gaan waardoor alle blauwe licht 
verspreid wordt en alleen het rode 
licht overblijft. 

 

 1. Licht                     
 
Wat is licht?  
De van Dale omschrijft het als volgt:

licht (het; o; meervoud: lichten)  

1 elektromagnetisch golfverschijnsel waarvoor het oog gevoelig is: iemand het licht in de ogen niet 
gunnen helemaal niets; daar ging mij een licht op opeens begreep ik het; zijn licht laten schijnen 
over iets verduidelijken, begrijpelijk maken; in het licht van de naoorlogse verhoudingen als men 
daarmee rekening houdt; aan het licht komen bekend worden; het licht zien (a) geboren worden; (b) 
(van een boek) verschijnen; hij is geen licht is dom
2
voorwerp dat licht verspreidt: de lichten van de stad

zonlicht

aarde

atmosfeer
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  Schaduw                           

 
Schaduw is wat je ziet als licht 
tegengehouden wordt door een 
object. De eigen schaduw is de 
schaduw op die het object op 
zichzelf werpt.  

 
Een slagschaduw is de schaduw 
die het object op een ander object 
werpt en ligt altijd in het verlengde 
van de lichtbron.  
Een schaduw kan hard of zacht 
zijn, dit is afhankelijk van de 
intensiteit en de afmeting van de 
lichtbron. Een schaduw ziet er heel 
anders uit in direct zonlicht dan  

 
op een bewolkte dag. Schaduw is 
zelden diepzwart, het wordt  
beinvloed door de omstan-
digheden om ons heen dus onder 
een blauwe lucht heeft schaduw 
vaak een blauwe tint. 
 
 
 

 Vorm&licht          
 
Hoe wij vormen waarnemen is 
afhankelijk van het licht wat er op 
valt, de vorm en het materiaal van 
het object. Licht is de belangrijk-
ste want die zorgt voor schaduw 
waardoor diepte benadrukt wordt. 
 
De vorm van het object zorgt 
voor diepte en de diepte zorgt 
voor schaduw. Scherpe randen 
of juist vloeiende vormen hebben 
invloed op de manier waarop het 
menselijk brein diepte waarneemt. 
De diepte van een kubus is makke-

lijker in te schatten omdat door de 
scherpe hoeken duidelijk perspec-
tief zichtbaar is. Bij de bol op de 
afbeelding is diepte alleen te zien 
door het verloop in kleur van high-
light naar zachte schaduw.  
 
De derde factor die invloed heeft 
is het materiaal. Een materiaal kan 
op vier manieren invloed hebben 
op de waarneming, diffuse reflec-
tie, directe reflectie, transparantie 
en lichtgevendheid.  
Een diffuse reflectie is de basis-
kleur die we zien zodra licht een 
object raakt. Reflectie is de diffuse 

kleur plus een reflectie van de 
omgeving in bepaalde mate. Heel 
veel objecten  in onze omgeving 
reflecteren. Dit kan weinig zijn, de 
diffuse reflectie van dof plastic of  
de harde reflectie van gelakt staal. 
Transparantie is de doorzichtigheid 
van het materiaal, bijvoorbeeld 
water of glas. Lichtgevendheid 
is de vierde eigenschap die een 
object kan hebben. Omdat het  
object zelf lichtgeeft kunnen er 
geen zichtbare schaduwen op 
vallen en is het vaak moeilijk om 
diepte en vorm te zien omdat dat 
wegvalt.

eigen schaduw

slag schaduw

zachte schaduw

harde schaduw

R = 36 
G = 52 
B = 68
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Zoals in vorm en licht naar voren 
kwam beschikken materialen over 
vier basiselementen. Één daarvan 
is reflectie.  
Reflectie betekent dat de ener-
gie die botst met het materiaal 
teruggekaatst wordt. Zonder 
reflectie zouden wij niets kunnen 
waarnemen want ook diffuse kleur 
is reflectie. Een andere vorm van 
reflectie is de directe (specular) 
reflectie, een deels of volledig 
spiegelend oppervlak.  
 
Wanneer de textuur van een object 
vlak is blijven de lichtstralen  
evenwijdig aan elkaar lopen.  

Wanneer de textuur ruw is worden 
de lichtstralen verstrooid gereflect-
eerd waardoor de reflectie minder 
scherp wordt.  
De meeste hard reflecterende 
materialen zijn gemaakt door de 
mens. Afgezien van vloeistoffen 
reflecteert er in de natuur weinig 
hard en direct. De mate van  
reflectie is afhankelijk van de 
textuur van het object. Een andere 
eigenschap die bijvoorbeeld glas 
heeft of in de natuur, vloeistoffen, is 
fresnel. Fresnel is het effect dat de  
hoeveelheid reflectie afhankelijk is 
van de hoek waarop naar het 
oppervlak gekeken wordt. 

De invloed van een directe  
lichtbron op de waarneming van 
de vorm. De linkerkubus wordt  
alleen diffuus belicht terwijl de  
rechter door een spot belicht 
wordt. Let op het verschil in  
waarneembare diepte en het 
gemak waarmee de vorm 
waargenomen wordt. De schaduw 
geeft duiding over de vorm waar-
door het minder moeite kost om 
diepte en detail waar te nemen.

 Reflectie      

scherpe en diffuse reflectie
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De vuilheid van de lak zorgt voor 
een diffuse reflectie, dit in contrast 
met de bovenkant van de achter-
ruit die wel een harde reflectie 
geeft.  
Uiterst rechts: Let op de highlights 
die aanwezig zijn op beide  
bollen. Alles met minder intensiteit 
en contrast valt eerder weg bij  
diffusere reflectie. 
 
Verschillende materialen met  
verschillende reflecterende  
eigenschappen.  
Uiterst rechts: Let op hoe de  
energie van de highlight gelijk blijft.  
Links, erg fel en klein 
Midden, redelijk fel en iets groter 
Rechts, dof maar groot oppervlak 
 
 
 
Het Fresnel effect is het effect 
waarbij de hoeveelheid reflectie 
afhankelijk is van de hoek.  
Duidelijk zichtbaar is rand van 
het portier en dak, haaks op de 
kijkhoek dus dieprood. Naarmate 
het dak vlakker ligt reflecteert het 
meer van de omgeving. 
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 Omgevingslicht               
 
Alle natuurlijk licht zoals we dat 
buiten waarnemen met onze ogen 
is afkomstig van de zon. Echter, als 
er geen diffuse reflectie zou zijn 
dan zou onze wereld vol contrast 
en harde schaduwen zijn.  
 
Elk object heeft de eigenschap om 
diffuus licht te reflecteren en dus 
indirect te weerkaatsen op de  

 
omliggende objecten.  
Onze atmosfeer en de aarde zijn 
invloedrijke objecten die er voor 
zorgen dat het inkomende licht 
weerkaatst wordt en we ook in een 
bewolkte omgeving licht hebben.  
 
Omgevingslicht is dus afkomstig 
van de zon dat diffuus verspreid 
wordt door onze omgeving.  
Het weer en de tijd van de dag 
hebben hier veel invloed op.  
 

 
Is het bewolkt dan zijn het licht en 
de schaduw zacht. Is het onbewolkt 
dan is de lucht strakblauw en zijn 
er harde schaduwen. Tijdens een 
zonsondergang kan de lucht sterk 
oranje kleuren  of tijdens een  
onweer soms zelfs geel.  
Deeltjes in de lucht zoals vervuil-
ing of waterdamp kunnen de sfeer 
bepalen van een plaatje op dat 
moment.  
 
 

 

 Refractie                        
 
Refractie, ook wel lichtbreking  
genoemd is een fenomeen  
gebaseerd op de snelheid waarmee 
licht door een medium kan gaan.  
Elk natuurlijk materiaal heeft een 
grotere weerstand tegen licht dat er 
doorheen gaat dan een vacuum, dit 
heet de brekingsindex.  

 
Deze eigenschap wordt beschreven 
in de wet van Snellius.  
Licht wordt gebroken wanneer 
het onder een bepaalde hoek 
overgaat in een ander transparant 
medium. Door het verschil in  
brekingsindex veranderd de hoek 
van de lichtstraal waardoor het 
beeld vervormd wordt.  
Elke golflengte heeft een iets  
andere brekingsindex. 

 
 Dit is goed zichtbaar bij een 
prisma, een transparant stuk drie-
hoekig glas. Door de vorm en de 
brekingsindex kan je de verschil-
lende golflengten in verschillende 
richtingen afbuigen. 
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R = 188 
G = 168 
B = 175

De diffuse reflectie is goed 
zichtbaar in bovenstaande foto. 
Doordat de rode kast een deel 
van de energie weerkaatst kleurt 
de aangrenzende muur iets rood. 
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  Contrast            
 
Zoals in het theater een zoeklicht 
het onderwerp op het podium 
onder de aandacht brengt, is licht 
een uitgesproken middel om het 
onderwerp van je verhaal duidelijk 
te maken. Door met het licht en 
schaduw te spelen kan je het oog 
van de kijker leiden naar dat wat 
je wil vertellen.  
Het oog zoekt uit zichzelf de plek 
op de afbeelding met het grootste 

contrast en de felste kleur. Pas als 
dat punt bekeken is wordt de rest 
van de afbeelding onderzocht. 
 
Als je de onderstaande  
afbeeldingen vergelijkt zie je dat 
ze allebei de aandacht trekken 
naar het onderwerp, de piraat.  
De middelste afbeelding gaat 
verder met de highlight op het 
monster in de achtergrond, ob-
jecten in de achter en voorgrond 
ontvangen meer licht en de vloer 
wordt belicht.  
 

Deze kleine details zorgen er voor 
dat de context duidelijker uitgelegd 
wordt. Ook zorgt het voor meer 
diepte omdat er in plaats van een 
zwart vlak nu een voor en achter-
grond aangegeven wordt waar het 
onderwerp in staat.  
 
Het contrast wordt nog eens extra 
benadrukt door twee complemen-
taire kleuren te gebruiken, kleuren 
die tegenover elkaar staan in de 
kleurencirkel. Het oranje knalt extra 
hard omdat de achtergrond blauw 
is. Dit heet kleurcontrast.

Johannes Itten is de grondlegger van 
de theorie en hij onderscheid zeven 
verschillende kleurcontrasten. 
 
1. Licht donker contrast 
 
2. Koud warm contrast 
 
3. Complementair contrast 
 
4. Simultaan contrast 
 
5. Verzadigingscontrast 
 
6. Kwantiteit contrast 
 
7. Kleur contrast 
 

 
 
 
 
Het verschil tussen licht en donker 
zorgt voor contrast. 
Verschil tussen warme en koude 
kleuren. 
Kleuren die tegenover elkaar in de 
kleurencirkel liggen. 
De illusie van een complementair con-
trast opwekken in een neutraal grijs. 
Contrast op basis van kleurverzadig-
ing 
Het verschil in hoeveelheid zorgt voor 
een contrast. 
Sterk contrast door volledig verza-
digde kleuren te gebruiken.
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  Licht&sfeer     
 
De stemming van een shot kan 

beinvloed worden door de  
hoeveelheid licht in de scene, 
gebruikten contrasten, de focus van 
het licht en de kleur van het  
gebruikte licht.  

Op onderstaande afbeeldingen 
voorbeelden van verschillende 
contrasten en  
kleurgebruik die gebruikt worden 
om het verhaal te vertellen. 

De blauwe kleurtoon benadrukt de futurische virtuele omgeving waar Tron in speelt in contrast met de 
echte wereld. Dat de twee karakters tegenpolen zijn wordt benadrukt door ze contrasterende kleuren 
te geven.

De penibele situatie van het viertal wordt benadrukt door de grauwe kleuren. Alle kleur aan de rech-
terkant is weggevallen en de enige uitweg(links) wordt afgesneden door het duistere karakter van de 
Nazgûl te benadrukken.

Door geel licht en verzadigde kleuren te gebruiken wordt het 
vrolijke en zomerse karakter van de scene nog extra benadrukt.
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 Dti hoofdstuk ga ik in op de technische aspecten van het belichten van een scene en welke  
 technieken ik gebruik om natuurlijk licht na te bootsen.  

Virtueel.
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 2. Techniek    
 
Om mijn verdieping te realiseren 
ga ik 3D Studio Max gebruiken in 
combinatie met Vray, een externe 
renderer van Chaosgroup.  
 
Met Vray kan ik op verschil-
lende manieren renderen maar de 
manier die ik ga gebruiken en het 
meest gangbaar is, is raytracing. 
Raytracing houdt in dat er vanuit 
de camera een lichtdeeltje(foton) in 
een rechte lijn gezonden wordt en 
zijn energie afstaat aan alles wat 
het tegenkomt in het pad.  
Zoals we al eerder konden lezen 
kan een deeltje interactie aangaan 
op vier manieren, diffusie, reflectie, 
refractie (transparantie) en lumnis-
centie (lichtgevendheid).  
Vray heeft een uitgebreide render-
er die dit fysiek accuraat nabootst 
met eigen materialen en een fysiek 
camerasysteem.

  Licht     
 
In de vorige voorbeelden  
gebruikte ik een standaard  
lichtbron. Ik heb de keuze uit een 
spot en een directional light.  
Omdat een directional spot het 
meest lijkt op de zon heb ik hier-
voor gekozen. Om een accurate 
schaduw te produceren stel ik deze 
in op VrayShadow. Met het vakje 
area shadow heb je controle over 
de zachtheid van de schaduw.  
Wanneer je hiervoor kiest kan je 
de afmeting van je lichtbron kiezen. 
Hoe groter de lichtbron, hoe  
zachter de schaduwen.
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Zonder iets in te stellen komt er de 
afbeelding uit zoals rechts te zien 
is. Let op de zacht aflopende area 
shadow die naarmate de schaduw 
verder van de basis verwijderd 
wordt steeds zachter wordt. 
 
Voor deze afbeelding heb ik de 
afmetingen van de lichtbron van 
de standaardwaarde 10 naar 50 
gezet. Het effect is direct zichtbaar 
in de schaduw, deze wordt een 
stuk zachter. 

 Omgevingslicht               
 
Zoals we in het vorige hoofdstuk 
konden lezen speelt  
omgevingslicht een belangrijke 
rol in onze waarneming van de 
wereld om ons heen. De technische 
term die hiervoor gebruikt wordt is 
Global Illumination(GI).  
 
Vray gebruikt raytracing voor de 
GI oplossing. Er worden vanuit de 
camera deeltjes de wereld in  
gestuurd met een hoeveelheid en-
ergie.  Wanneer deze een object 
raken verliest het deeltje een deel 
van zijn energie. Hoeveel is afhan-
kelijk van de materiaaleigenschap-
pen van het geraakte object.  

Het deeltje met het restant energie 
wordt vervolgens afgeketst en  
vervolgt zijn gewijzigde baan met 
het restant energie. Dit herhaalt 
zich elke keer wanneer het deeltje 
iets raakt tot het geen energie 
meer bezit. Vray werkt met twee  
opeenvolgende rekenmethoden 
om GI te berekenen. Er zijn tal 
van combinaties mogelijk om in te 
stellen maar ik beperk me nu tot 
de meest gebruikte “universele” 
oplossing. Hiervoor render ik in de 
eerste pass een irradiance map 
uit en de tweede pass stel ik in als 
brute force.  
 
Een irradiance map is een 3D 
model opgebouwd uit punten 
waarop lichtdeeltjes gebotst zijn. 

Door deze punten in een 3D 
ruimte te zetten ontstaat een 3D 
model met belichtingsinformatie. 
 
Brute force is een simpele methode 
waarbij de deeltje geforceerd 
gevolgd worden tot een bepaald 
aantal bounces ongeacht de ener-
gie die ze nog bezitten.  
Dit is vooral nuttig omdat soms 
deeltjes de oneindigheid in vliegen 
bij een buitenscene waardoor 
rekenen tot ze geen energie meer 
hebben enorm lang duurt.  
 
Het gemaakte belichtingsmodel 
wordt gebruikt als basis voor de 
beautypass. Onderstaand een 
afbeelding van een irradiancemap.
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  G.I.    
 
G.I. bestaat in de fysieke wereld 
doordat de zon enorm groot is en 
de aarde één grote deflector.  
Als je dit virtueel binnen Vray op 
wil lossen zijn er twee  
mogelijkheden om dit te  
benaderen. De eerste is een wat  
ouderwetse en houdt in dat je 
naast een direct licht als de zon 
ook nog de G.I. environment 
aanzet in je indirect illumination 
tab. Het voordeel van deze  
methode is de aanpasbaarheid en 
dat je vals kan spelen om sneller of 
makkelijk tot je doel te komen.  

Gevolg is wel dat het niet fysiek 
accuraat is. De tweede methode is 
wel fysiek accuraat en die heet het 
Vray Sun&Sky system.  
Dit daglichtsysteem bevat een zon 
en een fysiek correct atmosfer-
isch model. De stand van de zon 
bepaalt de kleur van de GI, de 
afmeting van de zon(en dus de 
kleur en scherpte van de schaduw!) 
en de verhouding tussen direct en 
gebounced licht. Dit systeem werkt 
in combinatie met de Vray physical 
cam. Deze camera werkt als een 
virtuele spiegelreflex waarbij alle 
waarden aanpasbaar zijn zoals je 
ze in een echte camera vind.  

De instellingen van deze camera 
hebben invloed op de scherpte 
diepte en bewegingsonscherpte. 
Heb je een lage diafragmawaarde 
dan heb je een kleine scherpte 
diepte en vice-versa. Kies je voor 
een korte sluitertijd dan is de  
bewegingsonscherpte beperkt, 
neem je een langere sluitertijd dan 
neemt de bewegingsonscherpte 
toe.  
Hoewel het misschien overhaast  
lijkt om nu al met G.I. en fysiek  
accurate methoden te beginnen 
zijn deze instellingen de eerste die 
ik doe en meest bepalende voor 
het eindresultaat.
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 Materialen    
 
De materialen in Vray beschikken over 
een aantal parameters waarmee we de 
vier eigenschappen kunnen beinvloeden. 
Diffusie, reflectie en refractie zijn allemaal 
eigenschappen van het VrayMaterial. 
Lumniscentie, de vierde eigenschap heeft 
zijn eigen materiaal omdat deze licht 
kan geven en dus anders omgaat met de 
inkomende en uitgaande energie dan een 
passief materiaal. 
 
Diffuus kleur 
 
Reflectiekleur 
Bepaalt de hoeveelheid reflect van het 
materiaal. Zwart is niets, wit is volledig. 
Wanneer deze een kleur krijgt neemt de 
reflectie deze kleur aan. 
 
Reflectieglossiness 
Bepaalt de scherpte van de reflectie. 1 is 
scherp, 0 is volledig diffuus. 
 
Highlight glossiness 
Bepaalt de vorm van de highlight, is 
standaard gekoppeld aan de refl. glossi-
ness. 
 
Fresnel 
Bepaalt of de reflectie als fresnel be-
rekend moet worden. Index of refrection is 
de brekingsindex van het materiaal. 
 
Refractie, transparantie van het materiaal. 
Zwart is niet transparant, wit is volledig 
transparant. De Index Of Refraction is de 
brekingsindex van het materiaal. 
 
Glossiness 
Bepaalt de scherpte van de refractie. 1 is 
scherp, 0 is volledig diffuus. 
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A B C D E F G H I

  A      Dit materiaal heeft 
alleen een kleur in de diffuus slot. 
Dit materiaal heeft geen directe 
reflectie waardoor alle  
gereflecteerde energie blauwe G.I. 
is. Alle andere materialen hebben 
een mate van reflectie waardoor 
minder energie overblijft om de 
omgeving te verlichten. 

  B      Dit materiaal is identiek 
aan A behalve dat dit materiaal 
50% directe reflectie heeft. Om-
dat de helft van alle energie naar 
de reflectie gaat blijft er minder 
diffuse reflectie over en is de kleur 
minder verzadigd. 
 
 

  C      Deze bol heeft ook 
50% reflectie maar de glossiness is 
niet volledig.  De uitgaande hoek 
van de gereflecteerde deeltjes is 
niet meer gelijk aan de ingaande 
waardoor de reflectie minder 
scherp wordt.

  D      Standaard zijn de 
reflectie glossiness en de highlight 
glossiness gekoppeld. In dit materi-
aal heeft de highlight een andere 
waarde dan de reflectie glossiness 
waardoor de highlight een gro-
tere maar minder intense highlight 
maakt. De energie die direct ger-
eflecteert wordt heeft een minder 
perfecte hoek van uitval waardoor 
de highlight groter wordt. Een 
gelijke hoeveelheid energie wordt 
verspreid over een groter  
oppervlak en dus minder sterk. 

  E      Een materiaal zoals 
c maar nu met fresnel reflectie 
aangevinkt. De IOR is 3. Dit zorgt 
ervoor dat de hoeveelheid directe 
reflectie afhankelijk is van de 
kijkhoek op het object. Naarmate 
deze hoek groter wordt neemt de 
reflectie toe. Daarom is deze het 
sterkst aan de randen van de bol 
en is alleen het sterkste deel van 
de reflectie, de highlight, zichtbaar 
op het midden van de bol. 
 
 

  F     Net als in de echte 
wereld wordt het beeld vervormd 
door de bolling van het glazen  
object. Glas heeft een  
brekingsindex van 1.6 dus staat 
de IOR op 1.6. De reflectie 100% 
dus dit object heeft geen invloed 
op de G.I.zoals zichtbaar is onder 
de bollen. De linker vijf hebben 
een schaduw en een blauwe waas 
waar de transparante bollen dat 
niet hebben.
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  G      Identiek aan het vo-
rige materiaal maar nu heeft het 
object een dikte gekregen. Fysiek 
is het nu niet meer één bolle lens 
maar twee bolle lenzen na elkaar. 
Het gevolg is direct zichtbaar, de 
reflectie wordt weer omgedraaid 
zodat de geprojecteerde horizon 
weer klopt. 

  H      De brekingsindex van 
het materiaal is veranderd waar-
door de lichtbreking anders  
verloopt. Verschillende materialen 
 hebben verschillende  
brekingsindices, de IOR van lucht is 
1,000036. 
 
 

  I     Waar in de vorige 
voorbeelden de refractie perfect 
was is hier de glossiness verlaagd 
waardoor de energie zich niet 
meer perfect voortplant maar iets 
diffuser weerkaatst wordt waar-
door de afbeelding minder scherp 
wordt.

 Bump    Naast fysiek  
accuraat een model maken is er ook 
een bump map. Een bump map is een 
manier om klein detail na te bootsen 
zonder de geometrie van het mod-
el aan te passen. Het extra detail  
 komt in de vorm van een zwart 
wit afbeelding. De afbeelding hier-
naast is als bumpmap toegepast op 
het model. Omdat een bumpmap 
de geometrie niet aanpast blijft de 
schaduw dus perfect rond.

 Displacement   
Displacement is een vergelijkbaar 
met bump in de zin dat het detail 
toevoegt door middel van zwart 
wit afbeelding. Het verschil is dat 
een displacemap de geometrie 
wel aanpast met als gevolg realis-
tische schaduwen op het object en 
realistische geworden schaduwen 
op andere objecten. Om het model 
te vervormen zijn wel een groot 
aantal polygonen nodig.  
Vray heeft hier een modifier voor 
die dit tijdens renderen doet.
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 HDRI     Naast  3D 
lichtbronnen is er nog een manier 
om een scene  uit te lichten, HDRI.
HDRI staat voor High Dynamic 
Range Imageing. Deze manier van 
Image Based Lighting  gaat uit van 
een afbeelding die  
belichtingsinformatie bevat. Waar 
een normale afbeelding 8bit diep 
is en 256^3(255 tinten rood,256 
tinten groen en 256 tinten blauw) 
kleuren kan  bevatten heeft een 
HDR afbeelding een bitdiepte 
van 32 bit. Deze extra kleurruimte 
wordt gebruikt om de intensiteit 

van het licht op te slaan.  
Omdat een digitale fotocamera 
data in 8 bit opslaat is één enkele 
foto niet voldoende. Door dez-
elfde foto met verschillende beli-
chtingen te maken worden zowel 
de schaduwpartijen als highlights 
juist belicht. Door deze informatie 
samen te voegen door ze over 
elkaar heen te leggen ontstaat een 
afbeelding met de juiste bitdiepte 
en correcte belichtingsinformatie.  
Er zijn een aantal programma’s 
te vinden die deze functionaliteit 
hebben maar het kan ook met 

Photoshop. Door te varieren met 
lenzen en perspectieven kunnen 
verschillende varianten gemaakt 
worden. Door een fisheye lens 
te gebruiken of een chrome bol 
te fotograferen kan een sferische 
afbeelding gemaakt worden waar-
mee een 3D ruimte gemaakt kan 
worden en het licht van alle kanten 
nagebootst kan worden. Door de 
afbeelding ook als reflectiemap te 
gebruiken is het mogelijk om een 
3D object natuurgetrouw in een 
foto te plaatsen. 
 

De rij foto’s laten de verschillende 
belichtingen zien.  
Door onder te belichten worden 
de highlights correct belicht en 
blijft detail behouden, bij  
overbelichting worden de  
schaduwpartijen correct beli-
cht en blijft ook daar alle detail 
behouden. Bij de gemiddelde beli-
chting vinden wij de foto  
geslaagd, daar is het meeste 
detail in te vinden. Ik heb de af-
beeldingen met Photoshop samen-
gevoegd tot een HDR afbeelding 
en deze in 3DsMax geladen.  

De HDR map is de enige lichtbron 
in de scene.  
 
De reflecties spreken voor zich. 
Het bewijs dat de belichting werkt 
is te zien in de theepot uiterst 
rechts. Deze heeft een volledige 
witte textuur zonder reflectie. 
De bruine tint van de laminaat-
vloer is duidelijk zichtbaar aan 
de onderkant. De witte muren en 
plafond van mijn kamer zorgen 
duidelijk voor een witte GI aan de 
randen van het model terwijl het 
midden van de afbeelding aan-

zienlijk minder licht geeft. Dit komt 
overeen met de afbeelding want 
daar staat het statief met camera 
en daarachter de keuken.  
 
Om een volledig sferische HDR 
te maken moet de bal elke 120 
graden gefotografeerd worden. 
Vervolgens met Photoshop drie 
keer een HDR maken en ver-
volgens croppen naar vierkant 
formaat. In HDR pro laden om ze 
naar longitudal/latitudal om ze te 
zetten en vervolgens in Photoshop  
overlappen en stitchen.
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 Compositing   
 
Compositing is de naam voor het 
samenstellen van beelden om tot 
één geheel te komen. Wanneer je 
een afbeeding rendert in 3D komt 
er een eindproduct, de  
beautypass, uit. Deze pass is 

samengesteld uit een flink  
aantal unieke elementen en wordt 
uiteindelijk door de computer tot 
één geheel gemaakt. Wanneer je 
echter al deze elementen los uit-
rendert heb je meer controle over 
het eindproduct dan wanneer de 
computer het voor je doet.  
 

Wanneer deze uitgerenderd zijn 
kan je deze met PhotosShop, After 
Effects of Nuke compositen met 
behulp van de verschillende blend 
modes. 
In het volgende hoofdstuk zal ik 
verder ingaan op de structuur.

Diffuse

Reflection

Refraction

Specular

RawShadow

AmbientOcc.

Multiply

RawGI

Diffuse

Multiply

RawLight

Add

Add

Add

Add

Add

Add
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 In dit hoofdstuk ga ik kort in op het modelleren van een model.  

3D Productie.
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 3. Praktijk    
 
Dit laatste hoofdstuk ga ik de 
opgedane kennis  
toepassen in de productie van 
een 3D still. Het onderwerp is een 
vogelspin(Poecilotheria metallica) 

omdat een organische vorm mij 
meer uitdaging bied en ik een flink 
aantal technieken moet toepassen 
om het resulataat te laten  
overtuigen. De productie van het 
model gebeurt in 3DStudio Max 
en het renderen doe ik met Vray.

Stap 01  
 
De eerste stap is het modelleren 
van het lijfje. Met de referentie 
in de juiste verhouding op de 
achtergrond is het een kwestie 
van overtrekken. Ik hou het aantal 
polygonen zo laag mogelijk om 
eventuele aanpassingen later zo 
makkelijk mogelijk te houden. Na 
de helft overgetrokken te hebben 
pas ik een symmetry modifier toe 
en een meshsmooth.  
De meshsmooth stel ik in op 2  
subdivs tijdens renderen om de 
viewport snelheid hoog te houden.

Stap 02  
 
De volgende stap is het maken 
van één poot. Ik trek wederom 
een poot over van de foto. Op 
deze manier weet ik zeker dat het 
aantal gewrichten klopt. Ik plaats 
een bonestructuur in de poot die ik 
koppel aan het lowpoly model met 
een skin modifier. Door het riggen 
met zo min mogelijk polygonen te 
doen blijft het model licht en  
makkelijk te vervormen. Bovenop 
de skin modifier komen de  
meshsmooth en eventuele latere 
aanpassingen.
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Stap 03  
 
Het haar van de vogelspin maak 
ik na door een VrayFur object te 
maken en als distribution object te 
kiezen voor de poot.  
VrayFur is een object wat pas 
tijdens rendertijd fysiek wordt en 
dus zorgt voor een lage belasting 
in je viewport. Het fur orienteert 
zich op de lokale normaal  
waardoor het haar meebeweegt  
wanneer ik de pose met behulp 
van de bones aanpas. 

Stap 04  
 
Het gedrag van het haar kan je 
aanpassen met instellingen in het 
VrayFur object maar je kan ook 
de furstyler gebruiken. Dat is een 
gereedschap waarmee je het haar 
van je spin kan kammen. Het werkt 
door een bend map te schilderen 
waar de VrayFur kan zien hoe elk 
haartje gedraaid moet worden.

Stap 05  
 
De vogelspin heeft verschillende 
soorten haar. Daarom heb ik 
naast het lichaamsbedekkende 
haar(groen) ook lang haar  
toegevoegd(blauw). De spin ge-
bruikt dit als tastzintuig en het 
bestaat uit lange haren. Ik maak 
het na door een VrayFur object toe 
te voegen en de standaard 
instellingen te gebruiken. De enige 
wijziging is de lengte, ik maak het 
haar iets langer namelijk.
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Stap 06  
 
De texture map is een foto die is 
overgetrokken in Photoshop op 
hoge resolutie. De lange haren 
hebben een wit materiaal  
gekregen. Duidelijk zichtbaar is het  
resultaat van het kammen van het 
haar. 

Stap 07  
 
De poten zijn instances van één 
bronmodel met een uniek stel bot-
ten per poot. DIt maakt poseren 
later makkelijker. Ook voor het lijf 
heb ik een foto overgetrokken op 
hoge resolutie. Het lijfje heeft ook 
VrayFur met standaard instellingen. 
Op de chrome bal is duidelijk 
de gebruikte HDRI afbeelding te 
zien die ik in het vorige hoofdstuk 
gemaakt heb.

Stap 08  
 
De vogelspin komt in een groot 
aantal gebieden voor. Om het 
eindresultaat fris en spannend te 
houden kies ik voor een fris groene 
jungle achtergrond.  
Ik heb een blad van een Amazone 
plant gefotografeerd en daar een 
diffuse, opacity, translucency en 
bump map van gemaakt. Deze heb 
ik op een 4x4 plane gemapped 
en deze iets een bolling gegeven. 
Vervolgens heb ik hier een  
meshsmooth modifier overheen 
gelegd.



25

Stap 09  
 
Nu de uiteindelijke vorm van de 
spin vast komt te staan is het tijd 
om naar de omgeving en andere 
details te kijken. Deze opstelling 
is een typische voor de vogelspin, 
verstopt tussen een aantal grote 
bladeren. Alhoewel de blauwe spin 
volledig natuurgetrouw is vinden 
mensen de blauwe kleur maar raar. 
Daarom kies ik er voor om de 
textures een bruine tint te geven. 

Stap 10  
 
De compositie van de vorige 
afbeelding vond ik niet spannend 
genoeg. Ik heb daarom de  
camera iets een kikvorsperspectief 
gegeven en een tele-lens om de 
werkelijkheid te benaderen. In de 
achtergrond op een blad heb ik 
nog een spin geplaatst, zichtbaar 
in de geworden schaduw op het 
blad. De schaduw heb ik een area 
shadow gegeven omdat in een 
regenwoud vaak weinig direct 
zonlicht doordringt.

Stap 11  
 
De houding van de spin vond ik 
nog niet overtuigend. Daarom heb 
ik de houding veranderd in een 
aanvalshouding die de spin  
aanneemt wanneer deze zich aan-
gevallen voelt. Dit was makkelijk 
om aan te passen omdat elke poot 
een unieke bone-structuur heeft.
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Stap 11  
 
In een regenwoud is het vaak nat 
en vochtig. Ik had al een aantal 
losse druppels op de bladen  
geplaatst maar ik was er nog niet 
tevreden over. Daarom heb ik 
stroompjes sijpelend water toe-
gevoegd. DIt heb ik gedaan door 
het blad te dupliceren en een Vray 
displace modifier te geven.  
Vervolgens heb ik in Photoshop 
een texture gemaakt met het 
verloop van die straaltjes water. Ik 
heb waterlevels aangevinkt in de 
displace-modifier zodat alleen de 
stroompjes zichtbaar zijn  

Stap 12  
 
Ik ben tevreden over het model. 
Het is nu zaak het geheel uit te 
renderen en de afbeeling in post-
productie af te maken. Zoals ik heb 
laten zien in hoofdstuk twee ga ik 
het geheel in 32bit samenstellen 
waarbij ik elke pas los uitrender. 
Elke pass heeft een stukje informa-
tie van de scene in zich die ik in 
post kan gebruiken. Het voorbeeld 
rechts laat de RGB pass zien 
en de Zdepth. Z-Depth is diepte 
informatie die ik kan gebruiken om 
Depth of Field te faken. 
De volgende passes render ik los: 
- VrayAlpha 
- VrayRawShadow 
- VraySpecular 
- Vray Refraction 
- Vray Reflection 
- VrayRawlighting 
- VrayRawGI 
- VrayDiffusefilter 
- VrayWirecolor 
- Vray Zdepth 
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1 2
3

4
5

6

7

8

 1 Korte haren  
 
De korte haren bestaan uit 
een mix van 2 diffusemaps. De 
verdeling is afhankelijk van de 
kijkhoek zodat er een gekleurde 
waas over het haar komt aan de 
randen. Dit is gedaan met een 
fallof. Het materiaal reflecteert 
minimaal. 
 

 2 Lange haren   
 
De lange haren hebben in de 
oorsprong de kleur van de spin, 
de uiteinden zijn gebroken wit. 
Omdat het een VrayFur is de 
meshpas gemaakt wordt tijdens  
rendertijd kan ik het niet mappen. 
Daarom gebruik ik een VrayDirt 
om de overgang te maken. Vray-
Dirt kijkt naar de nabijheid van 
objecten voor de  
uiteindelijke kleur. Waar de fur 
dicht bij de huid is wordt de 
pootkleur gebruikt en naarmate 
het haar verder van de poot komt 
verloopt het naar wit. 
 
 
 

 3 Poot skin   
 
De poot heeft een texture map en 
een reflectiemap. De gewrichten 
zijn niet behaard en van een soort 
gepantserd materiaal gemaakt 
waardoor ze daar iets reflecteren. 
De reflectiemap zorgt er voor dat 
dit correct gebeurt. Ik heb geen 
bumpmap gebruikt omdat er toch 
VrayFur overheen komt. 
 

 4 Lijf    
 
Het voorste lijf bestaat uit twee 
delen, de boven en onderkant. De 
onderkant is vrij donker dus heb 
ik hier een lage resolutiefoto op 
gemapped en de bovenkant heeft 
een hoge resolutie getekende 
map. Waar ze samenkomen ver-
loopt de texture van de bovenkant 
in de onderkant. 
 

 5 Tanden   
 
De tanden reflecteren diffuus 
minimaal. De texture is gemaakt 
door een gradient ramp te maken 
in 3DsMax. 

 6 Ogen    
 
De ogen hebben een zwart 
materiaal dat 50% reflecteert. 
Om het niet wit uit te laten slaan 
gebruik ik een Fresnell fallof met 
een Index of Refraction van 3.5 
Dit zorgt ervoor dat het geheel 
iets lichter wordt met een kleine 
highlight. 
 

 7 Blad   
 
Het blad bestaat ui een diffuse 
map en een opacity map. Een 
bumpmap wordt gebruikt voor 
het fijne detail. De reflectie heeft 
een glossiness van 85% dus is licht 
diffuus. 
 

 8 Druppels   
 
De druppels hebben een volledig 
zwart materiaal, zijn driekwart 
transparant en een kwart reflec-
tief. De reflectie is volledig afhan-
kelijk van de gebruikte HDRI in de 
VrayLight.
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1 2

3 4 5

6 7 8

 Materialen  
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 Texturemaps  

- 1,2,3 Bump, reflectie en diffuse  
  map  poten 
 - 9 Environment map 3DsMax 

 - 4 Diffusemaps lijf 
 - 7 Blad 
 

 - 10 HDR GI map 
 - 11 HDR reflectie map

1,2,3

4 4 7

9

10

11
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De volgende belichting is gebruikt: 
 - één directe spot(Direct01)  
 - één Vray light(Vraylight01)  
 - één Vray light (Vraylight02)  
 
Direct01 dient als zon en heeft 
area shadow aan (zachte schadu-
wen) met een omvang van 25 units 
voor de afmeting van de lichtbron. 
De sterkte is ingesteld op 0.8. 
VrayLight01 staat ingesteld op 0.5. 
Tel hierbij 0.8 op voor de spot en 
de totale lichtwaarde in de scene 
komt uit op 1.3 wat mijn  
uitgangspunt is. 
VrayLight02 bedient de intensiteit 
van de reflecties en die staat op 
1.5 ingesteld. Deze heeft geen 
invloed op de GI. 
De camera is een Vrayphysicalcam 
waarvan de exposure uitgezet is 
zodat deze overweg kan met 3Ds-
Max lights. Omdat depth of field 
in post-productie komt heeft de F 
waarde(diafragma waarde) geen 
invloed en kan genegeerd worden.

 Belichting & rendering   

1110
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Displacement staat aan omdat 
dat gebruikt wordt om de dauw 
te maken. Maximale diepte van 5 
reflecties/refracties voor de juiste 
balans tussen rendertijd en resul-
taat. 
 
Adaptive DMC met een onder-
waarde van één. Elke pixel krijgt nu 
één antialiassing-sample. Gebruik 
je de adaptive subdivision sampler 
die kan ondersampelen dan kan 
het voorkomen dat er pixels  
overgeslagen worden bij de  
antialias functie waardoor render-
fouten op kunnen treden. 
 
Color mapping op HSV Exponential 
met beide multiplier’s op twee. 
Dit zorgt voor meer contrast in je 
afbeelding. 
HSV exponential is een  
exponentiele functie waardoor 
lichtinformatie nooit boven de één 
uitkomt zoals wel het geval is bij 
een lineaire functie.  
Clampen naar 1 is dus niet nodig in 
dit geval.  
Subpixel mapping zorgt ervoor dat 
wanneer nodig (bij overbelicht-
ing) een pixel meer samples krijgt 
toegewezen.  
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Global Illumination wordt gebruikt 
in deze scene. Zonder GI zou de 
spin er donker uitzien en dat willen 
ik niet. De eerste engine is de  
Irradiance map en de tweede brute 
force. Ambient Occlusion staat aan 
op een zoekradius van 45 units. 
 
De irradiance map staat ingesteld 
op -4 -3, dat wil zeggen dat er 
één sample gebruikt wordt per vier 
pixel in de eerste pass waarna het 
model verfijnd wordt door in de 
tweede pass elke derde pixel een 
sample af te schieten.  
Dit is afhankelijk van je render  
formaat dus het standaard erg 
hoog zetten heeft geen zin. 
 
Brute force is de tweede GI  
engine. Brute force doet niets 
anders dan elk afgeschoten deeltje 
drie passes uitrekenen ongeacht 
de lading en daarna stoppen. Dit 
in tegenstelling tot lightcache die 
door gaat tot het deeltje geen 
energie meer nodig heeft. Omdat 
mijn scene bestaat uit oneindige 
ruimte is dat niet erg zinnig omdat 
een groot deel van de afgekaat-
ste deeltjes met energie nergens 
meer tegenaankaasten waardoor 
het renderproces een stuk langer 
wordt. 
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De noise treshold bepaalt je  
uiteindelijke kwaliteit. Ik vind 0.005 
een acceptabele waarde. 
De global subdivs multiplier is de 
uiteindelijke rekenfactor in het 
model. Alle berekeningen met  
subdivs worden vermenigvuldigd 
met deze waarde. Omdat het 
merendeel van mijn scene onscherp 
wordt stel ik deze in op 0.5. Het 
kwaliteitsverlies is verwaarloosbaar 
en de snelheidswinst is merkbaar 
 
De render region regelt de  
afmeting van de bucket tijdens het 
renderen.  Dynamic memorylimit 
is de instelbare maximale limiet 
die Vray claimt in het beschikbare 
RAM geheugen. 
Dit is van belang omdat ik een 
aantal onderdelen gebruik in deze 
scene die erg geheugenintensief 
zijn zoals VrayFur en  
VrayDisplacement. 
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 De laatste stap in de vervaardiging van mijn realistische afbeelding, post productie.  
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   Post production    
 
De laatste stap in het proces  
begint met het samenstellen van 
de in laagjes uitgerenderde  
afbeelding. Vervolgens wordt de 
afbeelding aangekleed,  
onscherpte toegevoegd en tot in 
de puntjes afgewerkt.  

 
Ik gebruik hiervoor After Effects 
omdat dit programma hier het 
best geschikt voor is. Wanneer ik 
iets opnieuw uitrender kan ik de 
afbeelding opnieuw importeren 
zonder het project opnieuw op te 
bouwen, in Photoshop werkt dat 
niet zo goed naar mijn mening. 
 
 

 
Ik stel mijn project in op 32bit 
workflow en op het juiste formaat, 
in dit geval 1920x1080 pixels. 
De framerate maakt niet uit omdat 
het een still betreft. 
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Ruwe VrayShadow pass in-
verted met een Tint effect.
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Afbeelding 01 is het resultaat van 
alle samengevoegde lagen. De 
composite volgorde uit hoofdstuk 
twee is aangehouden. 
Alle basiselementen zijn aanwezig 
maar de afbeelding is nog erg 
donker.  
Afbeelding 02 is het kale resultaat 
met curves toegevoegd op de 
reflection, refraction en specular 
lagen. Door een curve te  
gebruiken in plaats van een 
lineaire levels wordt het geheel 
lichter zonder de balans uit de 
afbeelding te trekken.  
 

 
Bovenstaande grafiek laat zien 
dat de middentonen lichter 
worden maar de absolute eind-
punten gelijk blijven. DIt betekent 
dat zwart zwart blijft en wit wit.  
 
 

De schaduw pass geeft een 
omgedraaide zwart wit  
afbeelding van de schaduw in 
de afbeelding dus is het zaak om 
deze weer terug om te draaien 
zodat deze bruikbaar is.  
Omdat we geleerd hebben dat 
de meeste schaduw blauw is 
in plaats van zwart heb ik bij 
het omkeren alle zwarte tinten 
vervangen door een blauwe tint.  
 

 01  02 
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 Achtergrond   
 
Wanneer het doel een zo  
realistisch mogelijk afbeelding 
maken is, is het handig om zoveel 
mogelijk fotomateriaal te  
gebruiken omdat dat vaak het 
meest realistisch is. Ik heb er 
daarom voor gekozen om voor de 
achtergrond een foto te  
downloaden van het internet.  
Ik heb de afbeelding rechts 
uitgekozen omdat de planten in 
de voorgrond lijken op het blad 
in mijn 3D scene, er in de achter-
grond enkele bomen staan en er 
een gat is in het bladerdak waar 
ik eventueel later nog een zon in 
kan plaatsen. 
 
Om een illusie van diepte te 
geven plak ik hier mijn spin nog 
niet overheen maar plaats nog en 
laag in het midden. Deze vervaag 
ik iets minder dan de achtergrond 
waarmee ik depth of field fake.  
Ik heb gekozen voor een  
afbeelding van een oosters gras 
met dauw. Met curves trek ik de 
middentonen iets omlaag om de 
afbeelding donkerder te maken. 
Door de curve voor blauwe tinten 
iets naar boven te drukken voeg 
ik iets blauw toe aan de afbeeld-
ing waarmee ik een kleine  
kleurcorrectie doorvoer.  
Vervolgens vervaagd ik met een 
blur en masker tot halverwege.  
 
Ik voeg een aanpassingslaag toe 
waar ik met de Optical Flares 
plugin het gat in het bladerdak 
benadruk. Ook zorg ik met levels 
dat er meer wit in de achtergrond 
komt omdat deze vaak iets  
overbelicht is wanneer de voor-
grond in de schaduw ligt.

+ 
curves 

blur

+ 
Curves 

Blur 
Mask

+ 
Curves 

levels 
Optical Flares
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  Voorgrond    
 
Aan de compositie met de spin 
voeg ik depth of field toe met de 
Frischluft plugin. Deze gebruikt het 
Z-Depth kanaal wat ik  
uitgerenderd heb. Vervolgens doe 
ik nog een aantal kleurcorrecties 
met Hue/Saturation, Curves, Levels 
en een tint. De tint voegt een 
blauwe zweem toe om de illusie 
van een atmosfeer te maken. 
Als laatste voeg ik nog  
kleurcorrecties toe met hue en 
saturation.Met optics compen-
sation simuleer ik vervorming van 
de lens. Dit had al in 3DsMax 
gekund maar door het hier te 
doen kan ik het nog aanpassen, 
dat kan niet na het uitrenderen uit 
3DsMax. 
 
Met een channelblur maak ik 
een subtiel chromatic abberation 
effects. Channelblur vervaagt 
per kanaal, in dit geval het rode 
kanaal met acht pixels.  
Chromatische abberatie is het 
effect dat aan de randen van 
de lens sommige lichtfrequen-
ties breken waardoor je rode of 
groene randen om objecten heen 
krijgt. 
 
Met optical flares voeg ik een 
sunflare toe vanuit het bladerdak. 
Deze zorgt er voor dat de lange 
haren een mooi contrast krijgen 
tegen de achtergrond. 
Met curves voeg ik een vignette 
toe en met particular voeg ik  
zwevende deeltjes toe in de 
achtergrond. 

+ 
Frischluft Depth of Field 

Hue/Saturation 
Curves 
Levels 

Tint

+ 
Hue/Saturation 

Optics compensation 
Channel blur 

Optical flares 
Curves 
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 Verklarende woordenlijst   

Chromatische abberatie
Het fenomeen dat licht gebroken wordt aan de rand van een lenselement in een camera.

3DsMax
Pakket waarmee 3D modellen gemaakt kunnen worden, geproduceerd door Autodesk.

Renderengine
Systeem van wiskundige algoritmes waarmee 3D modellen accuraat omgezet kunnen worden naar een 
afbeelding.

Vray
Geavanceerde renderenginge.

Polygoon
Bouwsteen om 3D modellen mee te maken, opgebouwd uit drie of meer hoekpunten(Vertices).

Meshsmooth
Wiskunde berekening om een 3D model rond te maken.

Symmetry
Aanpassing die op een 3D model geplaatst kan worden waardoor het model gespiegeld wordt aan het 
bronmodel.

Bone
Hulpmiddel om 3D modellen mee te animeren.

Skin
Aanpassing die op een 3D model geplaatst wordt om een bone aan het model te koppelen.

Riggen
Het proces van gestructureerd een model aan bones koppelen om animatie makkelijker te maken.

Materiaal
Dataset waarmee het uiterlijk van het 3D model aangepast kan worden.

After Effects
Pakket van Adobe waarmee video en afbeeldingen bewerkt kunnen worden.

Compositing
Het samenvoegen van verschillende afbeeldingen om tot één afbeelding te komen.

Optical flares
Plugin van VideoCoPilot waarmee optical flares nagemaakt kunnen worden.
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