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2 Dimensionaal

3 Dimensionaal

 

Als we in een 3D softwarepakket naar het vooraanzicht kijken en we 
bekijken het daarbij behorende assenstelsel, dan zien we een x- en een 
y-as. We kijken als het ware recht tegen het object aan en zien het object 
dus in een 2 dimensionale vorm.

Wanneer we de kijkrichting of het aanzicht veranderen, dan wordt er nog 
een z-as zichtbaar. Behalve lengte en breedte kunnen we nu ook een 
derde dimensie diepte zien. We zien het object in 3 dimensionale vorm.

 

y-as

x-as

y-as

x-as

Z-as

1. Basis 3D Studio Max
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Viewports

Wanneer we het object van de vorige pagina in 3D Studio Max bekijken, 
wordt dat als volgt in de viewports weergegeven:.

Frontview   : vooraanzicht object 

Topview     : bovenaanzicht object

Leftview     : linkerzijaanzicht object

Perspective view : 3D-aanzicht object
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Voordat we ons in 3D Studio Max gaan verdiepen, bekijken we eerst de 
opbouw
van de user interface.

         menus    toolbar        command panels

      
status line       promptline     time controls
     
     viewport navigation controls

De default (standaardinstelling) wordt volgens bovenstaande illustratie
weergegeven. Het aantal en de positie van de viewports kun je vanuit de 
menubalk onder customize - optie: viewportconfigurations aanpassen.
Selecteer uit de viewportconfiguration het tabblad layout, en je ziet dat bin-
nen dit dialoogvenster de layout van de viewports kan worden aangepast.
Probeer zelf een andere instelling weer te geven. Selecteer daarna weer de
standaard instelling. 

User Interface

Viewportconfiguration
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Transformtools

Standard Navigation 
Controls

Command Panel

Refence Coordinate 
System

In dit hoofdstuk maken we voorlopig met onderstaande tools en panels 
kennis.

 Met deze tools geselecteerd kun je objecten:
 verplaatsen over de assen, roteren om de assen
 en schalen.

   Met deze tools kun je de scene binnen de 
viewport(s)

   manipuleren (navigeren) d.m.v. in/uit zoomen,
   roteren, pannen (verplaatsen). 

 Het command panel is het opdracht-
 paneel van 3D Max.
 Met behulp van dit paneel kun je bv
 primitieven en splines creëren en
 modificeren (aanpassen).
 Scenes voorzien van lights en camera-
 posities.
 Dit zijn nog maar een paar mogelijk-
 heden. In de komende modules pro-
 beren we deze panels d.m.v. div. 
 opdrachten toe te passen.

 Deze lijst bevat opties waarmee we kunnen bepalen waar-
aan ons coördinatenstelsel is gerefereerd. Het nut van de 
verschillende coördinatenstelsels zullen we later nog 
behandelen.

   Voorlopig stellen we deze in op World, omdat bij positione-
ren

   van objecten in de  viewports, de x-, y- en z- richting gelijk
   blijven.
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Opdracht 1 Primitives

1. Ga met de cursor naar het command panel en klik op create. 
 Er verschijnen diverse tabs, waarvan je functie kunt zien door 
 even de cursor op een tab te houden.

2. Je activeert Geometry. Het rolmenu staat op standard 
 primitives. Daaronder staan verschillende tabs om diverse  
 primitieven te creëren.

3.  Klik op Box. Ga met de pijlcursor naar de perspective 
 viewport. De pijlcursor verandert in een kruis.

4. Klik en sleep met de muis het grondvlak van de Box.
 Is het grondvlak naar eigen inzicht groot genoeg laat dan de 
 muisknop los. Door nu alleen met de muis naar boven/
 beneden te slepen creëer je de diepte over de z-as van de Box. 
 Klik met de muis als de diepte voldoende is.

5. De Box is nog steeds geselecteerd (wit omlijnd). Deactiveer de 
 Box door naast de Box te klikken.

6. Selecteer de Box opnieuw in de perspective
 view door eerst de select en move tool uit de 
 transformtools te selecteren.

7. Probeer nu d.m.v. de Gizmo de Box over de assen te 
 verplaatsen door alleen de x-, y- of  z-as te selecteren of een 
 combinatie van twee assen te nemen.

8. Selecteer File uit de menubalk en klik Reset. Een dialoog-
 venster verschijnt, klik in dit geval NO. Er verschijnt nogmaals 
 een dialoogvenster “do you really want to reset” klik YES. De 
 scene verdwijnt en je kunt weer iets nieuws creëren.

Door op de titel van een viewport (perspective, top enz) te rechtsklikken 
met je muis, opent er een snelmenu met opties die betrekking hebben op 
het door jouw geselecteerde viewport.
Hierin kun je direkt bij het modeleren objecten op diverse manieren rende-
ren.

• Smooth + Highlight: rendert de scene/objecten in de door jouw 
   aangegeven kleuren en/of materialen.

• Wireframe:  geeft objecten weer in draadmodellen.

• Views:  geeft de mogelijkheid om andere views (aanzich-
ten)  in te stellen, scenes vanuit cameraposities 
   (indien geplaatst) weer te geven of geplaatste 
   lichtbronnen te bewerken.

!
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Snelmenu Titel

Navigation Controls

Zoom

Zoom All

Zoom Extents

Zoom Extents All

Region Zoom

Pan

Arc Rotate

Min/Max Toggle

8. Met de perspective viewport nog steeds geselecteerd gaan we 
 de Standard Navigation Controls 
 toepassen.
 Pas elke button toe op de perspective
 viewport.

 door met de muis heen en weer te slepen in een viewport
 kun je in- en uitzoomen op de scene.

 wanneer je inzoomed in een viewport, wordt de zelfde 
 handeling ook in de andere viewports gelijktijdig toegepast.

 
 centreert en positioneert de scene binnen een geselecteerde 
 viewport.

 centreert en positioneert de scene in alle viewports.
 

 inzoomen onder een bepaalde hoek/perspectief.

 met pannen kun je de scene binnen een geselecteerde 
 viewport verplaatsen.
 
 roteert de scene in de perspective viewport. Arc rotate on 
 selection roteert alleen om geselecteerde objecten.
 
 door min/max toggle te selecteren kun je geactiveerde 
 viewports in fullscreen weergeven.
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Opdracht 2 Hoogwerker

Je hebt zojuist rustig rond gekeken in de interface van 3DsMax. In feite kan 
je dit programma zien al een bouwpakket. De basis van begint bij het gebruik 
van de primitieven zoals een box, een cilinder, een sphere (bol) etc. Met deze 
standaard primitieven ga je deze hoogwerker maken.

1. Onderstel hoogwerker - Ga met je cursor naar het commandpanel en klik 
create. Selecteer Box en sleep in de perspective viewport een box. D.m.v. 
de parameters welke onderaan de createpanel staan ge je maten wijzingen 
zoals hierboven. Je ziet de box zich direct (real-time) aanpassen.

2. De wielen - Vanuit het createpanel kies je cilinder, klik en sleep in de 
perspective view een cilinder. Pas deze d.m.v. de parameters aan.

3. Scale and Rotate - Het wiel ligt nu plat en moet over de y-as geroteerd 
worden. Selecteer het roteergereedschap uit de transformtools. Rechtsklik 
nogmaals op het roteergereedschap, het dialoogvenster verschijnt.Stel onder 
Absolute World de waarde Y: 90 in, klik enter. Het wiel roteert.



MediaCollege© Basis 3D Studio Max

Les 1
3D Studio Max

14 Basis 3D Studio Max 15

Les 1
3D Studio Max

4. Clone options - Om de overige drie wielen te plaatsen kun je het 
origineel kopiëren. Druk hiervoor eerst de Shift toets in (ingedrukt houden) 
en selecteer daarna het wiel. Sleep het wiel een stukje opzij. Het volgende 
dialoogvenster Clone Options verschijnt.

5. Creëer en positioneer de overige onderdelen van het treintje volgens 
onderstaande parameters.

Box 1 Length: 30 Width: 30 Height: 45

Box 2 en 3 Length: 30 Width: 45 Height: 5

Box 4 Length: 50 Width: 5 Height: 55

Box 5 Length: 50 Width: 45 Height: 5

Box 6 en 7 Length: 5 Width: 5 Height: 65 Rotate: Y: -25o

Box 8 Length: 10 Width: 10 Height: 90 Rotate: Y: 66o

Box 9 Length: 7.5 Width: 7.5 Height: 90 Rotate:  Y: 66o

Box10 Length: 15 Width: 15 Height: 10 Rotate:  Y: 66o

Cilinder 1 Radius: 15   Height: 25

Cone 1 en 2 Radius1: 5 Radius2: 4 Height: 2

Box 1

Box 2

Box 7
Box 5

Box 9

Box 10

Cone 1
Cone 2

Box 3

Box 4

Box 6

Box 8 Cilinder 1
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6. Wanneer je hoogwerker af is, selecteer je de perspective viewport en posi-
tioneer je de hoogwerker door middel van de standard navigation controls in 
het midden van de Viewports.

7. Maak nu zelf de scene af door er bijvoorbeeld een wegdek bij te maken en 
een omgeving van bomen. Leef je uit en maak er wat moois van.

Bewaren: Bewaar deze opdracht met de naam Hoogwerker
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Het Modify Panel vinden we in het 
Command Panel onder Modify.

Onder modifiers staan diverse buttons
waarmee we objecten kunnen modificeren.

Vanuit het Modify Panel kun je
objecten achteraf nog aanpassen d.mv.
de parameters.

Bij de parameters kun je aan objecten ook
segmenten toekennen. Objecten waaraan 
geen segmenten zijn toegekent kunnen niet
gemodificeerd worden. Objecten laten buigen
met maar 1 segment zal bijvoorbeeld niet 
lukken.

Maakt van je orgineel een kopie

Wanneer je een Instance van een orgineel maakt, worden alle wijzigingen
die je toepast op je orgineel ook uitgevoerd op de instanties.

Een Reference kan handig zijn als we willen dat wijzigingen in het orgineel
op alle refenties doorwerken, maar omgekeerd niet.

Opdracht 3 Copy

1.       Ga naar het Command Panel en klik create, selecteer Box

2.       Sleep een box in de perspective viewport en pas de parameters aan
          Length: 50,0 Width: 50,0 Heigth: 150,0

3.       Laat de segmenten staan op 1.
          Deze Box ga je nu als volgt kopiëren:
          Shift-toets ingedrukt houden 
          en met je muis op de Box klikken en
          tegelijkertijd een stukje wegslepen.
          Het volgende dialoogvenster 
          verschijnt.

 

Modify Panel

Copy

Instance

Reference

2. Copy, Instance en Reference
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4. Kies Object: Copy Number of Copies: 3 Klik OK
 Je ziet dat op gelijke tussenafstand de kopiën worden geplaatst.
 
5. Positioneer de 4 Boxen t.ov. elkaar in de perspective viewport.

6. Met de perspective viewport geselecteerd klik je op de 
 Min/Max Toggle

7.  Geef elke Box een andere kleur.

8.  Selecteer Modify uit het Command Panel

9. Selecteer een box uit de perspective viewport.
 In het Modify Panel zie je onder parameters de ingevoerde   
 maten. De Length, Width en Heigth Segs staan op 1.

10. Activeer Bend onder Modifiers, je ziet dat direct de parameters
 veranderen. Voer een waarde in bij Angle door aan het pijltje   
 naar boven of naar beneden te slepen. Je ziet dat de Box   
 onder een rechte hoek naar links of naar rechts buigt.

11. Selecteer een andere Box. Ga naar Modify en pas onder de   
 parameters de segmenten van de Box aan. Voer voor elk
 segment de waarde 10 in.

12. Klik op Bend onder Modifiers en voer opnieuw een waarde in 
 bij Angle.
 Je ziet dat de Box nu gebogen naar links of rechts beweegt.
 Hoe meer segmenten je invoert per object des te vloeiender/
 strakker het object wordt.

13. Probeer nu zelf de Taper, Twist en Noise uit op de andere 
 Boxen. Experimenteer hiermee. 

14.  Bewaren: Bewaar deze opdracht met de naam Copy. 

Opdracht 4 Instance

1. Plaats opnieuw een Box in de perspective viewport, met dezelfde
 afmetingen van opdracht 3.

2. Met de Shift-toets ingedrukt klik je op de 
 box, 
 Clone Options dialoogvenster verschijnt. 
 Selecteer Instance, number of copies 3, 
 klik OK.
 
4. Positioneer de 4 Boxen en selecteer daarna
 een Box.

5. Rechtsklik op de titel van de Perspective 
 viewport en selecteer wireframe. 
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6. Selecteer Modify uit het command Panel en pas de segmenten 
 aan. Je ziet doordat je een instance hebt gemaakt van je orgineel, 
 alle instanties dezelfde waarde krijgen toegekend.

7. Rechtsklik op de titel van de Perspective viewport en stel deze 
 weer in op Smooth en Highlights.

8. Selecteer weer een willekeurige Box en pas bijvoorbeeld Bend uit 
 de modifier toe. Voer een waarde in bij Angle. Je ziet dat op de 
 overige drie Boxen ook deze waarde wordt toegepast.

9. Bewaren: Bewaar deze opdracht met de naam Instance

Opdracht 5 Reference

1. Plaats weer een Box volgens opdracht 3 in 
 de Perspective Viewport.
 Selecteer met de Shift-toets ingedrukt deze 
 Box. Selecteer Reference in het dialoog-
 venster, Number of copies 3, Klik OK.

2. Geef het orgineel een andere kleur en pas 
 de segmenten aan. Pas Bend of een 
 andere modifier op het orgineel toe.

Je ziet dat wanneer de parameters van het orgineel worden aangepast, 
deze ook worden toegepast op de referenties.

Een referentie kun je elk afzonderlijk modificeren zonder dat de waarden 
worden toegepast op het orgineel en de andere referenties.

3. Bewaren: Bewaar deze opdracht met de naam Reference. 
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In hoofdstuk 3 t/m 6 ga je een tafelscene creëren. Voor het maken van 
de tafel met daarop een schaal en vaas, maak je oa gebruik van de 
vaardigheden die je heb opgedaan in hoofdstuk 1 en 2. 

Opdracht 6 De tafel

1.       Ga met de cursor naar het Command Panel, selecteer create,
          geometry.
          Selecteer Box, klik en sleep naar eigen inzicht een tafelblad in de
          perspective viewport.
          Stel bij de parameters de volgende waarden in:
          Length: 150,0 Width: 100,0 Height: 5,0

2.       Selecteer het tafelblad. Rechtsklik op de 
          Select en Move Tool, het volgende dialoogvenster verschijnt.

          Voer bij Z, onder Absolute World, de waarde 50 in, druk ENTER.
          Het blad verplaatst zich over de Z-as.
          

 

3. De Tafelscene
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De tafelpoten: 

3.       Selecteer Cylinder uit het Geometry Panel en sleep naar eigen  
          inzicht in de perspective viewport een cilinder.
          Voer bij de parameters de volgende waarden in:
          Radius: 5.0 Heigth: 50.0
          Heigth Segs: 25 Cap Segs: 5 Sides: 25

4.       Positioneer d.m.v. de andere viewports de tafelpoot in een hoek van
          het tafelblad.

5.       Maak van deze tafelpoot een Instance (zie H2), en maak hiervan
          3 kopiën.

6.       Positioneer de tafelpoten in de andere hoeken van het blad.
          Bekijk in de Top Viewport of de poten precies staan t.o.v. elkaar,
          gebruik hiervoor de Gizmo.

7.       Selecteer een van de tafelpoten. Ga naar het Modify Panel en
          selecteer de Taper, voer bij de parameters de volgende waarden in.
          Amount: 0,5 Curve: 2,5
          Je ziet dat op alle instanties dezelfde waarden worden toegepast.

Opdracht 7 De Schaal

1.       Ga naar het Command Panel, selecteer create en klik op Tube.
          Sleep in de perspective viewport een tube.
          Voer bij de parameters de volgende waarden in:
          Radius 1: 5,0 Heigthsegs: 2
          Radius 2: 7,0 Cap Segs: 5
          Heigth: 15,0 Sides Segs: 35

2.       Selecteer onder Modify de Taper
          Parameters: Amount: 2,0 Curve: -6,0

3.       Probeer nu zelf naar eigen inzicht een vaas te maken

4.      Quick Render de scene.

          Bewaren: Bewaar deze opdracht met de naam Tafelscene

Met het schaalgereed kun je direkt objecten manipuleren, probeer deze tool
toe te passen op de vaas.

Scale tool
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In dit Hoofdstuk maak je kennis met de Material Editor (ME). Met de ME 
kun je textures (materialen) toekennen aan objecten. Je kunt materialen 
ook editten (aanpassen) qua kleur, lichtintensiteit, reflectie, opaciteit en 
nog vele andere mogelijkheden. Aan de hand van een aantal opdrachten 
bekijken we de basisprincipes van de ME, in de loop van de modules gaan 
we hier wat dieper op in.

Opdracht 8 Oefening Material Editor

1.       Selecteer Sphere uit het create panel

2.       Onder Keyboard Entry kun je direkt de radius van de sphere instellen
          en de positie t.o.v. de x-, y- en z-as. Stel de Radius in op 50,0 en klik  
          create.

3.      Klik op de Material Editor.

4.       Het volgende dialoogvenster verschijnt:

                 Sample slot

De ME geeft standaard (default) 6 sample slots weer. In deze slots kun 
je materialen toekennen. Door rechts te klikken met de muis op een 
van de slots verschijnt er een menu waarmee je oa het aantal slots kunt 
aanpassen naar 5 x 3 en 6 x 4 slots.
Om een sample slot te gebruiken kun je deze activeren door er op te klik-
ken, er verschijnt dan een witte kaderrand.

4. Basis Material Editor
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5.       Activeer een Slot

6.       Klik Get Material in de Toolbar.
          De Material/Map Browser verschijnt:

7.       Klik Mtl Library uit de Browse From lijst.

8.       Selecteer een materiaal naar keuze uit de lijst van materials. 
          Linksboven wordt in een sample slot het materiaal weergegeven.

9.       Dubbelklik op het matariaal, het materiaal wordt nu geplaatst in het 
          active slot van de Material Editor.

10.     Klik Assign Material to Selection.
          Het materiaal wordt nu toegepast op de sphere 
          in de viewports.

11.     Quick Render de perspective viewport.

12.     Plaats nu zelf een aantal primitieven en ken deze volgens de 
          omschreven methode materialen toe.
          
          Bewaren: Bewaar deze opdracht met de naam ME Oefening.
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Opdracht 9 Tafelscene 2

1.      Open de tafelscene.

2.       Geef aan de tafel een houtstructuur en de vaas een structuur naar 
          keuze.

3.       Aan de schaal  ga je het de texture glas toekennen, ga als volgt te 
          werk:
          Kies uit de Mtl Library: Groundwater
          Ken dit toe aan een active slot in de ME

4.       Klik op Background in de ME
          
          Je kunt nu de opaciteit van het material zien, wat natuurlijk handig is 
          als je het materiaal gaat aanpassen in de ME.

5.       Pas dit glasmateriaal toe op de schaal.

6.       Quick Render de scene.

7.       Om de opaciteit (lichtdoorlatendheid) van het glas aan te passen, 
          selecteer je weer de ME.
          Selecteer het glasmateriaal in de slots.

8.       Wijzig de waarde voor Opacity onder de Basic Parameters in 20.
          Pas dit toe op de schaal en render de scene weer.

9.       Pas nu ook de kleur van schaal aan in de Basic Parameters van 
          de ME.

Opdracht 10 Tafelscene 3

Creëer onder de tafel een vloer en plaats in een hoek 2 muren d.m.v. 
Boxen. Ken zelf materialen toe, render de scene.

Bewaren:  Bewaar deze opdracht met de naam Tafelscene 
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Het plaatsen van lichtbronnen en camera’s in een scene, zorgt ervoor dat 
de scene een stuk realistischer wordt. Je krijgt controle over de schaduwen 
die nu nog ontbreken en er wordt een bepaalde sfeer gecreëerd.
In de volgende drie opdrachten, welke worden toegepast op de tafelscene, 
leer je deze technieken te beheersen.

Opdracht 16 Camera’s

1.       Open de tafelscene

2.       Activeer de Top Viewport

3.       Ga naar het Create Panel en klik op Cameras

4.       Klik op Target, hierdoor opent het optieveld Parameters met een 
          groot aantal opties en instellingen voor de targetcamera.
          Laat alles voorlopig ongewijzigd.

5.       Klik in de Top Viewport ongeveer rechtsonder in de scene (zie vb).
          Sleep de muis daarna naar linksboven volgens voorbeeld.

7. Camera’s en Lichtbronnen
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Camera Viewport
Navigation Controls

Dolly Camera

Perspective

Roll Camera

Orbit/Pan Camera

Aanpassen Achetrgrond
van een scene

De camera wordt geplaatst waar je het eerst met de muis klikte.
De Target, het doel wat de camera in het vizier neemt, wordt geplaatst daar 
waar je de muisknop los laat.

6.       Positioneer de camera volgens eigen inzicht met behulp van de 
          andere viewports door met de Select and Move Tool de Camera of 
          de Target los van elkaar te selecteren en te verplaatsen. Wil je gelijk
          tijdig de Camera en de Target verplaatsen, selecteer dan de lijn die 
          de Camera en de Target met elkaar verbindt.

Om nu het beeld waar te nemen vanuit de camerapositie ga je als volgt te 
werk:

7.       Rechtsklik op de titel van bv de Perspective Viewport.

8.       Selecteer Views in het menu en selecteer in het submenu de optie
          Camera 01.

Het aanzicht Perspective is nu verandert in Camera 01 en toont de weer-
gave zoals dze door de camera wordt opgenomen.

9.       Quick Render deze scene en bewaar deze opdracht als Camera 01.

Je ziet dat de standaard Viewport Navigation 
Controls zijn vervangen door de Camera Viewport 
Navigation Controls.
Hieronder staan de beschrijvingen van de buttons.

 Beweegt de camera langs een lijn

 Een combinatie van de dolly en field of view, waarbij het perspectief
 meer tot uiting komt

 Roteert de camera om z’n eigen lijn

 Roteert de camera om de target (Orbit) of omgekeerd (Pan)

Door deze buttons te selecteren en daarna te klikken en slepen  met de 
muis in de perspective viewport zie je wat de uitwerking is. Experimenteer 
hier even mee.

-        Kies Rendering uit de menubalk, selecteer Environment
-        Klik op zwarte kleurvlakje Background Color, het dialoogvenster 
          Color Selector  wordt geopend.
-          Selecteer een kleur door te klikken in het kleurenspectrum en/of te 
          slepen met de  schuifregelaar.
-        Klik op Close. Render opnieuw het aanzicht camera, de achtergrond 
          heeft nu de  door jouw ingestelde kleur.
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Opdracht 17 Lichtbronnen

Wanneer je een scene rendert zie je dat het licht van twee kanten komt. 
Standaard worden er namelijk twee lichtbronnen geplaatst zgn Omnilights.
Zodra we zelf een lichtbron gaan plaatsen verdwijnen deze twee 
Omnilights.

1.       Open de tafelscene

2.       Zoom in het aanzicht Front View uit op de tafelscene.

3.       Activeer het Create Panel en klik op Lights.

4.      Klik op Target Spot.

5.       Klik ergens bovens de scene (zie vb).
          Plaats door de muis te slepen ergens onder de vloer de Target.
          Eigenlijk dezelfde handelingen als met de camera.

6.       Met Select and Move kunnen de Spot en Target gelijktijdig en los van 
          elkaar verplaatst worden (zie camera handelingen).

7.       Quick Render de scene.

De tafelscene lijkt nu zwaar onderbelicht. Je ziet alleen de objecten die 
worden belicht door de Target Spot. Door het plaatsen van de Target Spot 
zijn immers de twee Omnilights verdwenen.
Wat ook opvalt is dat er nog geen schaduw te zien valt en het licht schijnt 
dwars door te tafel. In de volgende opdrachten ga we hier wat aan doen.
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Spotlight Viewport
Navigation Controls

Dolly Spotlight

Spotlight Hotspot

Roll Spotlight

Spotlight Falloff

Orbit Light

Ook een spotligth kan nog achteraf net als de camera 
gemanipuleerd worden dmv de Spotlight Viewport 
Navigation Controls.
Selecteer in dit geval de Target Spot in de Front 
Viewport en rechtsklik de titel. Selecteer Views en daarna Spot 01, 
rechtsonder verschijnen voor deze spot de navigation controls.

 Verplaatst de spotlight langs een lijn

 Verandert de hoek van de hotspot

 Roteert de spotlight om z’n eigen lijn

 Verandert de hoek van de falloff

 Roteert de spot om de target

Probeer  deze buttons op de Target Spot uit.

Opdracht 18 Omni Light en schaduwen

1.       Selecteer het Create panel en klik op Lights, selecteer Omni.

2.       Klik in de Top Viewport op een door jouw gewenste positie, het 
          Omnilight wordt geplaatst.

3.      Positioneer de Omnilight eventueel.

4.       Quick Render de scene vanuit de Camera 01 positie.

Om schaduwen te creëren ga je als volgt te werk:

5.       Selecteer de targetspot vanuit de perspective view

6.      Selecteer Modify, de parameters van de target spot verschijnen.

7.       Selecteer van uit het optieveld General Parameters  Cast Shadows, 
          quick render de scene.

8.       Voer dezelfde handelingen uit op de omnilight en render de scene.

          Bewaren: Bewaar deze scene opnieuw met de naam 
                  Tafelscene
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In dit Hoofdstuk leer je zgn splines te creëren en te bewerken

Een spline is een door de computer getekende lijn of een kromme.

Splines vind je in het Command Panel onder Shapes.

De splines welke je direkt kunt creëren  worden onder Object Type 
weergegeven.

een spline kan
gesloten zijn

een spline kan
open zijn

een spline kan door bezier-
handles worden gemanipuleerd

naar krommen

5. Splines
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Opdracht 11 Naamlogo

1.       Selecteer shapes uit het Command Panel. Klik op Tekst.

2.       Onder parameters kun je via een rolmenu een lettertype uitkiezen.
          Kies de Arial.

3.       Voer in het venster onder tekst je eigen naam in.

4.       Door eenvoudigweg in bv de Topviewport te klikken, wordt je 
          naamlogo geplaatst.

5.       Selecteer de perspective viewport en positioneer je naamlogo.
          laat je naamlogo geselecteerd staan

6.       Selecteer Modify uit het Command Panel.

7.       Klik op Extrude.

8.       Door Amount onder parameters in waarde te varieren wordt je 
          naamlogo geextrudeerd. Stel de waarde van Amount in op 30,0

9.       Je kunt nu bv met Bend en Taper uit de Modifiers het naamlogo
          modificeren. 
          

Bewaren:  Bewaar deze opdracht met de naam Naamlogo.
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In de volgende opdracht ga je een wijnglas maken, welke ook weer een 
onderdeel van de tafelscene wordt.
In de eerste instantie zou je denken dat je een wijnglas d.m.v. een cilinder 
en daarna bewerken met de taper zou kunnen maken. Een nadeel oa is, 
dat de bodem open blijft (bekijk de fruitschaal maar eens van een onder-
aanzicht).

Opdracht 12 Wijnglas

1. Open de tafelscene

2. Activeer de Front Viewport en klik op Min/Max Toggle (Zie h.1)

3. Klik op Region Zoom en sleep met de muis een kader in de 
 omgeving van de fruitschaal.

4. Kies Customize uit de menubalk en selecteer Grid and Snap 
 Settings. Open het tabblad Home Grid en stel de gridspacing 
 in op 2. Je ziet dat het raster in de viewports groter wordt.

5. Kies Edit en klik Select All.
 Selcteer de Select en Move Tool en positioneer het tafelblad met 
 de bovenkant tegen een horizontale lijn van het grid (raster).

Je gaat nu d.m.v. een spline een gehalveerde dwarsdoorsnede van het glas 
maken.

6. Activeer Create en klik op shapes. Klik op line.

7. Klik op het tafelblad, rechts naast de fruitschaal.

8. Ga 5 hokjes omhoog en klik, een rechte lijn verschijnt. Aan het 
 kruis zit als het ware het vervolg van de spline vastgeplakt.

9. Ga 3 hokjes naar rechts en twee omhoog en klik.
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          1     2

          3     4

10.     Ga 5 hokjes omhoog en 1 naar links en klik.
          Maak volgens het voorbeeld de spline af.
          Uiteindelijk eindigt de spline natuurlijk bij het beginpunt, klik hierop.
          Het dialoolvenster Close Spline verschijnt, klik Yes.

Het glas is nog veel te hoekig. Om rondingen aan het glas te geven ga je 
als volgt te werk:

11.     Selecteer de Modifier en klik op Vertex. Er verschijnen op alle 
          hoekpunten van de getekende spline kruisjes (vertex-points).

12.    Rechtsklik op het meest rechtse punt. Er verschijnt een menu (zie 1).

13.     Klik op bezier. Het hoekpunt verandert van een punt in een 
          bezierkromme en bevat nu twee groende handles.
          Sleep aan de handles en creëer een mooie ronding (zie 2).

Met de shift-toets ingedrukt kun je de handles los van elkaar bewegen.

14.     Pas op deze manier het glas aan (zie 3).
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Nu de spline de gewenste vorm heeft, kunnen we deze omwentelen om z’n
middenas waardoor er een glas onstaat.

15.  Selecteer de spline en klik op Lathe uit de Modifiers.
 De spline wordt volgens de standaard instelling rondgewenteld, 
 voor het glas is dit niet correct.

16. Klik onder parameters in het optieveld Align op Min en je ziet dat 
 er een glas ontstaat.

17. Klik op Min/Max Toggle en positioneer het glas op de tafel.

18. Ken het glas een materiaal toe.
 

19. Plaats nu zelf een wijnfles op de 
 tafel op een zelfde manier als
  je het glas gemaakt hebt.

 Bewaren: Bewaar de scene 
 opnieuw met de naam tafelscene
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Boolean Objects

Union

Subtraction

Intersection

Een boolean object ontstaat uit 2 overlappende objecten. Deze 2 objecten 
zijn de zgn. operands en de boolean is het resultaat van een bewerking.

Wanneer je 2 objecten (operands) elkaar laat overlappen, kun je de 
volgende methoden toepassen:

samengevoegde
objecten

het ene object wordt
van het andere 
afgehaald

allen het 
overlappende
deel blijft zichtbaar

opdracht 13 Boolean Splines

1.       Open het create panel en kies shapes.

2.       Vink “Start New Shape” uit (erg belangrijk)

3.       Creëer in de top viewport een circle en een 
          rectangle, laat deze elkaar overlappen. Op dit moment kun je de 
          shapes niet meer positioneren, ze vormen een geheel.

4.       Kies edit spline uit het modifypanel. Selecteer subobject en kies 
          spline uit de selection level lijst.

5.       Kies Union uit de boolean buttons.

6. Boolean Splines en Objects
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6.       Selecteer de circle of rectangle.

7.       Selecteer de boolean button.

8.       Selecteer de andere spline.

9.       Probeer de andere methodes ook uit

 

opdracht 13 Boolean Splines

1.       Plaats een box en een 
          sphere in een viewport 
          en laat deze elkaar 
          overlappen.

2.       Activeer de box en 
          selecteer uit de geometry 
          lijst: compound objects,
          klik op de boolean button

3.       Selecteer onder operation: Subtraction (A-B)

4.       Kies de knop Pick Operant B 
          en selecteer de Sphere.
          Bekijk het resultaat.

5.       Undo Create (Ctrl-Z) en pas 
          ook substraction (B-A) toe. 
          Wat is het vershil?

          Deze opdracht hoef je niet 
          op te slaan.
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Opdracht 15 Boolean opdracht

Pak een punteslijper en bekijk hoe dit object in elkaar zit. Creëer dan d.m.v. 
boolean-objects/splines deze punteslijper. Pas naar eigen inzicht textures 
toe.

Bewaren: Bewaar deze opdracht met de naam Puntenslijper
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Deze opdracht bestaat in feite uit de complete tafelscene met alle objecten 
erop die je in de andere opdrachten heb gemaakt. 

Om uiteindelijk alle models binnen één scene samen te voegen, gebruik je 
Merge uit het File-menu. Je kunt op deze manier dus ook de punteslijper uit 
één van de vorige opdrachten gebruiken.

Pas naar eigen inzicht textures, mapping-types, lichtbronnen en een aantal 
cameraposities toe. Render uiteindelijk vanuit een drie-tal cameraposities 
de tafelscene.

Sla deze stills op in je map als JPG. 

8. Alles samenvoegen
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Merge objects

Wanneer je een opdracht als deze gaat maken, creeer je meerdere objec-
ten. Het is vaak handiger om elk objeect afzonderlijk van elkaar te maken 
in een eigen document. Aan het einde van het verhaal dienen de objeecten 
weer samen te komen. Dit doe je op de volgende wijze.

Als voorbeeld wordt uitgelegd hoe je je lamp op je bureaublad kan plaat-
sten.

1.      Open de scene met de lamp erin. 

2.      Selecteer al je objecten en maak er groep van. Geef de groep een 
          duidelijke naam.

3.       Sla de scene op.

Je gaat nu de lamp op het bureaublad plaatsen.

1.      Open het bestand waar je je bureaublad in hebt gemaakt.

2.      Kies file en vervolgens merge.

3.       Kies het bestand dat je wil mergen.

4.       Er opent zich een venster. Dit venster laat je al je 
          objecten zien die in de scene zitten. Selecteer de
          groep die je gemaakt hebt.

Je lamp wordt nu aan je scene toegevoegd. Misschien is je lamp wat aan 
de grote of juist te kleine kant. Dit kan je verhelpen met je scale tool.
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In de komende opdracht ga je de belangrijkste gereedschappen en technie-
ken toepassen uit DDT 11, zoals:

- Creëren en modificeren van primitieven
- Copy, instance en reference
- Het modify-panel
- Basis material editor
- Splines en shapes
- Boolean objects
- Lights en camera’s

Bovenstaande technieken worden in de les in het kort uitgelegd. Raadpleeg 
de basismodule DDT 11 als je bepaalde onderdelen nog niet goed beheerst.

Opdracht 1 Raceauto

In deze opdracht ga je onderstaande raceauto globaal namaken. 
Op de volgende pagina kan je zien welke technieken zijn gebruikt voor het 
maken van deze raceauto.
Wanneer de raceauto klaar is, probeer dan een eenvoudige omgeving te 
creëren
zoals een weg, tirbune, finish enz.
Plaats in deze scene lights en diverse cameraposities, experimenteer hier-
mee en maak van een tweetal cameraposities een still (quick render)
Ken d.m.v. de material editor naar eigen inzicht textures toe.

1. Herhaling
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Renderen van de Eindopdracht

Wanneer je nu klaar bent met de eindopdracht, wil je waarschijnlijk er ook een echt 
filmpje van maken. Klik hiervoor op ‘Render Scene’.

Vervolgens krijg je dit scherm te zien. Om er een animatie van te 
maken zal je wat instellingen moeten invoeren.

1. Standaard staat de ‘Time Output’ op single. Dan rendert Max alleen het frame waarop de 
timeslider op dat moment staat. Vink daarom alleen Active Time Segment of Range aan, om 
meerdere frames te kunnen renderen.

2. In het midden kan je de lengte en breedte aangeven voor je filmpje. Kies voor deze 
opdracht 320x240.

3. De laatse stap is het aangeven waar je filmpje opgeslagen moet worden. Kies bij render-
output voor de knop files en geef een plek aan op de server in je map. Geef een naam en 
zorg dat je als type een avi-file selecteert. Hierna wordt gevraagd om de compressie, kies 
voor cinepak, op 100%. En Render!

Opslaan:   Sla de opdracht op met de naam eindopdracht.max
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Wielen

Een cilinder waarin een cone geplaatst is. Door het gebruik van een boolean 
op de cone en cilinder onstaat het gat. Wiel copiëren en de achterste wielen 
breder maken door middel van schalen. 

Romp, bumper en spoiler

Teken deze vormen d.m.v. een gesloten spline. Waarna je ze zal extruden 
via de modifier. Met een boolean met een box, kan je de zitplaats vrij maken.

Stoel, stuur en cijfers

Het stoeltje maak je met twee boxen, de rugleuning kan je roteren. Een 
stuurtje bestaat uit een torus en twee cilinders, welke je ook weer moet rote-
ren. De cijfers op de raceauto maak je d.m.v. van bij splines voor tekst te 
kiezen en de tekst te extruden.

Als laatste onderdeel plaats je een cone op de motorkap die geroteerd is. 
Plaats er nog een tribune, wegdek, finish etc. bij. Zorg ook voor licht en 
camera in je scene en render uiteindelijk je plaatje uit twee camera posities.

Opslaan: Sla je bestand op als opdracht 1.max De gerenderde 
 afbeeldingen sla je op als raceauto1.jpg en raceauto2.jpg
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Graphics zijn een van de belangrijkste elementen in de game-indusrtie. In de 
games van tegenwoordig worden de beelden steeds realistischer en spelers 
veeleisender.
Hoe ver kan een 3D-artist gaan met het modellen en waar moet een model, 
ondanks de hoge eisen die de consument vraagt, aan voldoen

Binnen de game wereld zijn een groot aantal beroepen te vinden die aan 
graphics
gerelateerd zijn. Al deze beroepen zijn in twee groepen te onderscheiden nl:
          - twee-dimensionaal
          - drie-dimensionaal

Mensen die twee-dimensionale graphics maken kunnen verantwoordelijk zijn 
voor
menu’s, layouts, kaften van spellen, textures voor 3D-modellen maar ook 
webdesign. De drie-dimensionale beroepen zijn te verdelen in twee groepen 
nl:
          - animator
          - modeler

Deze laatste kent er dan ook weer twee, te weten
          - high-poly artist
          - low-poly artist

Hoe komen we nu aan de kreten high-poly en low-poly? Hiervoor zal je 
moeten begrijpen hoe een drie-demensionaal object is opgebouwd. Deze 
objecten bestaan uit allemaal driehoekjes. Dat klinkt misscheen vreemd, 
maar is niet zo vreemd als je je bedenkt dat drie punten de kleinst moge-
lijke beschrijving van een drie-dimensionaal vlak zijn. Probeer maar eens 
een drie-dimensionaal vlak te omschrijven met twee punten, dat is een lijn. 
Daarom bestaat een computermodel uit driehoekjes, sommige veel en som-
mige weinig.

High-poly model Low-poly model

De kleinste eenheid in een model is een hoekpunt, welke vertex heet. 
Daarna volgt de edge, een lijn die twee verteces verbindt. De eenheid daar-
na is een face, wat een driehoek is. Als je twee faces gedraaid tegen elkaar 
aanlegd ontstaat er een vierkant. Dit vierkant heet een quad of polygoon.

Al deze verteces, edges en faces zijn weer los van elkaar te modificeren. 
Echter voordat je dit kunt doen moet er van je model een editable mesh 
gemaakt worden.

2. Low-Poly Modeling voor games
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Wanneer je een object hebt met zo min mogelijk polygonen is dat veel beter 
in de game wereld. Hoe minder faces des te minder berekeningen er nodig 
zijn om bv een object te laten bewegen.

Een computer berekent eerst de puntjes, de vertices. Als je wilt navigeren 
door een 3D-ruimte zullen al deze puntjes t.o.v. de camera bewegen. Door 
tussen al deze punten lijnen te trekken om zo een oppervlakte te krijgen ont-
staat het 3D-model.
Wat 3D toepassingen zo zwaar maakt, is het simpele feit dat een computer-
processor “slechts” een aantal miljoenen instructies per seconde kan maken. 
Een computer heeft een limiet als het gaat om het verwerken van een aan-
tal drie-dimensionale punten. En niet alleen moet een computer de punten 
berekenen, dit wordt nog eensverzwaard door het berekenen van een opper-
vlakte, lichtval, transparantie, textures enz enz. Normaal heeft een high-poly 
artist daar niet zo veel omkijken naar. 
Wanneer een gerenderde still er goed uitziet, neemt hij de rendertijd wel 
voor lief.

Waar het bij low-poly modellen om gaat, is om zoweinig mogelijk punten en 
driehoekjes per model te gebruiken. Bij een drie dimensionaal spel moet de 
computer
in real time de objecten en hun belichting berekenen, om de speler er 
invloed over te laten hebben. Een processor (al dan niet bijgestaan door een 
3D-videokaart) kan
maar een aantal vlakjes per seconde berekenen. Het is dus van levensbe-
lang voor een spel om niet te veel, maar ook weer niet te weinig faces te 
gebruiken. Bij een teveel aan faces gaat het spel heel langzaam en bij een 
te kort faces zien de graphics er niet goed uit. Het is dus zaak een goede 
balans te vinden, daarnaast kan je een low-poly object vloeiender laten lijken 
door een goede texture toe te passen. Hierover later meer in hoofdstuk 6.

Opdracht 2 Oefening Low-poly 

1. Open op de server het bestand oefening_h2. Klik met je rechter 
     muisknop op het object en kies voor properties. In dit venster zie je 
     uit hoeveel faces het object bestaat. Uit hoeveel polygonen bestaat het 
     object?
     ......................................................................................................................

2.  Omschrijf de termen vertex, edge, face, polygone.
     Vertex:...........................................................................................................
                ...........................................................................................................
     Edge: ...........................................................................................................
                ...........................................................................................................
     Face:  ...........................................................................................................
                ...........................................................................................................
     Polygone: .....................................................................................................
                ...........................................................................................................

3.       Waarom kiest een 3D artiest bij het maken van een game voor een 
          low-poly model?
          .................................................................................................................
.........................................................................................................................

Paraaf docent

1. Vertexniveau

2. Edgeniveau

3. Faceniveau

4. Polygonniveau
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 Vertexniveau

 Edgeniveau

 Faceniveau

 Polygonniveau

Oefening Editable mesh

Het wordt nu tijd om zelf eens met een editable mesh te gaan werken. Er 
zijn bij meshmodeling 4 niveau’s waarop je kan werken, te weten vertex, 
edge, face en polygon. Je zal merken dat je in de komende opdrachten 
alleen maar op vertex en polygon niveau zal werken.

Ga gedurende de volgende opdrachten het begrip meschmodeling onder-
zoeken. Zoek zelf uit hoe het één en ander werkt en maak desnoods aante-
keningen over deze bevindingen.

Meshsmooth is een handige tool om het object mooier en vloeiender te 
maken. Het nadeel is wel dat wanneer je het aantal polygonen gaat ver-
meerderen, het object ook zwaarder wordt. Wanneer je dan ook meer dan 3 
itterations invult, heb je kans dat je computer uitermate traag zal gaan wer-
ken. 

1.Creëer een box met wei-
nig segmenten (4x4x4)

2.Selecteer je box en 
kies in de modifierlist 
voor ‘Edit Mesh’

3.Wanneer je een 
polygoon selecteerd, 
kan je ‘m extruden en 

4. Extrude Bevel 5. Ga nog even door 
met expirimenteren.

6. Je object is nu erg 
hoekig. Om ‘m wat 
vloeiender te maken, 
kies in de modifierlist 
voor Meshsmoooth

7.Meshsmooth verdub-
belt het aantal poly-
gonen. Met itterations 
kan je het aantal keren 
verdubbelen bepalen.

8.Vul voor itterations 
nooit meer dan 3 in.
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Opdracht 3 Oefening Mesh models

In de vorige opdrachten heb je reeds kennis gemaakt met begippen als 
editable-mesh. Probeer met de technieken die je daarbij hebt geleerd het 
onderstaande vliegtuigje te modelleren.

1. Creëer de volgende box:
Length:90    Length Segs:  3
With:    250  Width Segs: 4
Heigth: 50    Heigth Segs: 3

2. Ga naar het Modify Panel en selecteer uit 
de Modifier List: Edit Mesh. 
Klik op het plus-teken voor Edit Mesh zodat 
de subobjecten worden weergegeven.

3. Klik op Polygon en selecteer met de control-toets ingedrukt 
op de middelste rij polygonen. Klik op de button Extrude en 
stel de waarde in op 40. Doe dit nogmaals, zoals in het voor-
beeld.

4. Selecteer de front Vieuwport en klik op 
vertex. Plaats de vertexpunten als in hier 
boven, om de neus van het vliegtuig te 
vormen.

5. De neus zal er nu zo uit moeten zien.
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6. Selecteer de polygonen zoals in de 
afbeelding en extrueer ze vervolgens.

7. In de Front-viewport kan je de vertices 
weer verplaatsen.

8. In de perspective viewport zal het er nu 
zo uit zien.

9. De vleugels maken we op de volgende 
manier. Selecteer het middelste polygoon. 
Met de Arc-Rotate draai je naar de andere 
zijde.

10. Houd de control-toets ingedrukt om de 
andere polygoon ook te selecteren.

11. Extrude tweemaal als in het voorbeeld.

12. In de top viewport kan je de vertices 
verplaatsen.

13. Om de staart te maken extrueer je ook 
die polygoon. Vervolgens nogmaals een 
klein stukje. Op dezelfde manier als de vleu-
gels kan je de staart-vleugels extruden.
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Opslaan:   Sla de opdracht op met de naam vliegtuig.max

14. De staartvleugels zijn hier klaar 15. Plaats in de left viewport de vleugels 
omlaag

16. Plaats naar eigen inzicht de vertic-pun-
ten om een gestroomlijnd model te krijgen
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Softselection

Na de vorige oefeningen kan je nu aardig overweg met vertices, faces en 
edges. Een behoorlijk handig deel in Max is het onderdeel softselection. 
Hiermee kan je als het ware je object helemaal gaan kneden in de juiste vor-
men die jij wil.

Opdracht 4 Oefenopdracht Softselection

1. Maak een box met zo’’n  20x20x20 segmen-
ten. Maak er een editable mesh van.

2. In de modifier activeer je ‘softselection’ 
Met de falloff bepaal je het geselecteerde 
gebied. Kijk ook naar pinch en bubBle.

3.Probeer de vertexpunten in te duwen en 
uit te trekken

Dit is al reeds een editable mesh. Probeer via soft-selection de tube te kneden.

Opslaan: Sla de opdracht op onder de naamtandpastatube.max

1. Haal vanaf de server lesmateriaal de 
tandpastatube. 
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Opslaan:   Sla de opdracht op met de naam opdracht5.max

Opdracht 5 Pokémon-karakter

Creëer je eigen pokemon-kop  of probeer een orgineel figuur na te model-
len vanuit een editble mesh. Geef je fantasie de vrije loop. Maak voor deze 
opdracht gebruik van je kennis over editable-meshes.

Begin met een box met weinig segmenten. Converteren naar een editable 
mesh.Gebruik vertices, edges en faces naar eigen inzicht. Pas ook de 
scale-tool toe.
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Mapping coördinaten specificeren de plaatsing van een texture op een 
object.
Als je een texture zonder mapping coördinaten plaatst op een object, zal 
bij het renderen de texture niet worden weergegeven. In 3D-Max zijn een 
aantal manieren om
mapping coördinaten aan textures toe te kennen.

Generate Mapping Coordinates
Door Generate Mapping Coords. te selecteren bij primitieven wordt de tex-
ture in de viewport en bij het renderen weergegeven. 
Bij de meeste textures is deze optie al geactiveerd. Dit komt omdat deze 
textures zgn. built-in mapping coordinates hebben.

UVW-Map modifier
Met de UVW-Map uit de de modifiers kun je nauwkeurig d.m.v. de parame-
ters een texture op een object positioneren. Wat een UVW-Map precies is 
wordt dadelijk omschreven.

UNWRAP-UVW
Dit is een plug-in waarmee je nauwkeurig textures op een mesh-object kunt 
positioneren.

In de komende opdrachten ge je deze methodes weer onderzoeken.

Opdracht 7 Mapping Coordinates

1.       Creëer een bol, cilinder en een kubus.

2.       Open de ME, selecteer een slot en plaats hierin de bitmap 
          hongkong.jpg. Ken deze toe op alle objecten. 

3.       Selecteer uit de ME de button: Show map in viewport.
          De texture wordt nu in de viewport nu op alle objecten weergegeven.

Wanneer je nu bv de cilinder selecteerd zie je in het modifypanel dat 
Generate Mapping Coord. reeds is geselecteerd. Dit komt zoals boven als 
staat beschreven door de built-in mapping coordinates. Dit zorgt ervoor dat 
op elke zijde een kopie wordt geplaatst van het orgineel.

4. UVW-mapping



MediaCollege© Basis 3D Studio Max

Les 4
3D Studio Max

52 Basis 3D Studio Max 53

Les 4
3D Studio Max

UVW-Coördinaten

De meeste textures zijn 2D-illustraties, geplaatst op een 3D-object. Om 
een texture op een juiste manier op zo’n object te mappen (plaatsen) moet 
je gebruik maken van UVW-Mapping. De mapping-coördinaten U, V en W 
gaan vooraf aan de letters
X, Y en Z van het alfabet. UVW is dan ook gelijkwaardig aan XYZ.
          U = X  de horizontale richting
          V = Y  de verticale richting 
          W = Z  loodrecht op U en V

Je vraagt je natuurlijk af waarom je een diepte coördinaat nodig hebt voor 
een 2D-illustratie. In sommige gevallen is het handig om de oriëntatie van 
een texture om te klappen, om dit te doen heb je een derde coördinaat 
nodig.

4.       Selecteer de box met de hongkong texture.

5.      Selecteer uit het modify panel UVW-Map, de hongkong texture
          verschijnt op de bovenziide van de box.

6.      Klik Sub-Object, met de select en move tool kun je nu de Gizmo 
          (geel draadmodel) bewegen en zo de texture verplaatsen.
          Bij Planar mapping wordt de texture in z’n geheel, in dit geval vanaf  

          de bovenzijde, om de kubus heen gemapped.

7.      Selecteer nu uit de Mapping Parameters: Box
          De texture wordt nu op alle zijden weergegeven.

Doe nu wat experimentjes met de Gizmo in perspective viewport. Beweeg, 
roteer en schaal de Gizmo. Pas de parameters Lenght, width, height, U en 
V toe. Activeer de optie Flip. Onderzoek ook de Mapping Coordinates voor 
deze texture in de ME
onder Coordinates. In de les worden deze nog nader uitgelegd.

Je begrijpt dat een texture zich anders mapped wanneer een object een 
andere vorm heeft. Wanneer je een texture om een kubusvormig object 
mapped gebruik je uit de mapping parameters: Box. 
Pas de mapping parameters Spherical en Cylindrical/Cap toe op de sphere 
en de cilinder. Render zo nu en dan de scene.

Opslaan:   Sla de opdracht op met de naam uvw_mapping.max

          



Basis 3D Studio Max

Les 4
3D Studio Max

54 MediaCollege© Basis 3D Studio Max 55

Les 4
3D Studio Max

ID-Numbers

In hoofdstuk 2 heb je geleerd dat een object om te zetten is naar een mesh 
object, welke onderandere bestaat uit faces. Naast het modificeren van 
deze faces kun je er ook textures op aanbrengen.
In de komende opdracht ga je onderzoeken hoe je verschillende textures 
aan verschillende faces kunt toekennen. Om dit voor elkaar te krijgen moet 
je de faces waarop je texture gaat aanbrengen een ID-Number geven. ID-
Numbers specificeren welke texture op welke face(s) gebruikt wordt. 

Opdracht 8 Faces en ID-Numbers

1.       Creëer een cilinder: Radius: 50.0 Height segs.: 6
                   Height: 100,0 Cap segs.: 1
                     Sides: 24

2.      Maak hiervan een mesh object (editable mesh vanuit de Edit Stack)
         en selecteer face uit de selection level. Onder edit faces moet   
          Polygon geselecteerd staan.

3.       Verander de Crossing selection naar Window selection
          Bij Window selection worden alleen de faces binnen je 
          selectiegebied geselecteerd.

4.       Selecteer de onderste 2 rijen faces.

5.      Ga naar de Edit Face rollout, helemaal onderaan in het modify panel.
          Stel ID in op 1, ken een kleur uit een van de slots uit de ME toe.
          De geselecteerde faces krijgen nu deze kleur.

6.       Selecteer de bovenste 2 rijen faces ken hier een ID: 2 aan toe en  
          pas de kleur aan.
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7.       Als laatste selecteer je de middelste 2 rijen faces, ken hier een 
          ID: 3 aan toe.

8.       Selecteer een ander slot en plaats hierin de texture Brick Red uit de
          Mtl Library. Ken deze toe aan de geselecteerde faces. Je ziet dat  
          de texture nog niet in de viewport wordt weergegeven, de texture  
          heeft nl. nog geen mapping coordinates zoals je weet uit de vorige  
          opdrachten.

9.      Selecteer dus UVW-Map en 
          activeer Cylindrical onder Mapping.
          Bepaal zelf de U en V parameters 
          om deze texture goed te mappen.

Opslaan:   Sla de opdracht op met de 
naam opdracht8.max
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We kennen inmiddels al de optie UVM-mapping. Dit is een globale manier 
om een texture om je object heen te plaatsen. Met de optie Unwrap-UVW 
kan een texture nog nauwkeuriger geplaatst worden. Tevens heb je voor 
bijvoorbeeld een vrachtwagen maar 1 texture nodig. Unwrap-UVW zorgt er 
dan voor dat de afbeelding in losse stukken kan worden ‘geknipt’. Op elke 
polygoon van je editable mesh kan je dan een stuk van de texture plakken.

Opdracht 9 Stadsbus

Onderstaand low-poly model ga d.m.v. één enkele texture, welke in 
photoshop is gemaakt, ombouwen tot een stadsbus. 

De texturemapping ga je uitvoeren met de plug-in ‘Unwrap UVW’, een zeer 
handige tool om textures exact op z’n plaats te krijgen. Deze techniek gaat 
uit van het gebruik van een editable-mesh. Je kan op deze manier op iede-
re zijde van de bus (in dit geval) een andere uitsnede zoeken van de textu-
re. In de map lesmaterialen vind je onderstaande afbeelding, waar vanuit je 
zal gaan werken. De volgende pagina laat je zien hoe je te werk zal gaan.

1. Open het bestand ‘stadsbus’ uit de  
map lesmaterialen op de server.

2. Kies in de modifi er vanuit de editable 
mesh de ‘Polygoon’ . Selecteer het poly-
goon aan de voorzijde van de bus.

5. UVW-Unwrap
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3. In de Material Editor plaats je het  
materiaal ‘stadsbus.jpg’ op een slot.  Ken 
het daarna toe aan de polygoon.
 Kies uit de ‘Modifier List’, UVW Map.
 Zet de alignment op de juiste as (x,y,z).

4. Om alleen de voorkant op deze zijde  
te krijgen, kies je uit de ‘Modifier  
List’, Unwrap UVW. Selecteerd de  
knop ‘Edit’ om de texture te 
 bewerken.

5. Plaats de vier hoekpunten van de 
polygoon exact om de voorkant van de bus 
heen d.m.v. klikken en slepen.

6. Sluit het venster ‘Unwrap UVW’. 
 Je resultaat zal er nu zo uit zien.

7. Klik met je rechter muisknop op de 
gemaakte ‘Unwrap UVW’. Kies hierna voor 
‘Collapse All’. 

8. Je kan nu de stappen heralen voor  de 
andere zijden van de bus.

Op deze wijze kunnen ook de andere zijden van de bus van een texture worden voorzien. 
Maar voordat we verder gaan met het toekennen van die textures zal eerst deze reeds 
gemaakte texture als het ware in de bus ‘bakken’, zodat deze blijft staan.
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Wanneer je alle zijden van de bus een 
texture hebt gegeven zal het resultaat 
hierop moeten lijken. We zijn echter 
nog niet klaar met deze bus. Er zullen 
immers nog wielen onder moeten. Om 
dit te bereiken gaan we als volgt te 
werk.

Het plaatsen van de wielen

Haal d.m.v. een boolean cilindrische 
vormen uit de bus, zodat daarin de wie-
len geplaatst kunnen worden.

Let op! Bij een boolean vraagt de com-
puter of hij de texture moet overnemen 
van het andere object. Zorg dat je je 
texture behoudt!

Wanneer alles goed is gegaan zal dit 
tot nu toe je resultaat zijn. 

Creeer nu nogmaals een cilinder die in 
de inham past als wiel. Maak van deze 
cilinder een editable mesh. (Rechter 
muisknop, convert to editable mesh)

Op de zelfde wijze kan als het plaatsen 
van een texture op de bus kan je nu 
ook de texture op het wiel plaatsen.

Voor het profiel van de band, zal je alle 
polygonen tegelijk moeten selecteren.

Deze afbeelding zal uiteindelijk op jou 
uiteindelijke gerenderde  versie moeten 
lijken.

Opslaan: Sla ‘m op onder de naam 
opdracht9.max
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Met de methodes die je in de vorige hoofdstukken hebt geleerd, gaan we nu 
de eindopdracht maken. Dit is een scene waarin een onderwaterlandschap 
gemaakt zal worden. Deze scene zal uit een aantal elementen opgebouwd 
moeten worden. Hierbij moet je denken aan een haai die je laat animeren 
langs een pad, een zandbodem en een effect waar mee het water weerge-
geven wordt. Uiteraard mag deze scene nog verder uitgewerkt worden met 
je eigen creativiteit.

Opdracht 10 Eindopdracht

1. De haai ga je maken dmv een mesh-object. Het is handig om dan gebruikt te aken 
 van een achtergrond om de haai ‘over te trekken’. In de map lesmaterialen 
 op de server vind je de aanzichten van de haai. Plaats de aanzichten 
 van de haai op boxen in de viewport. Zoals op de afbeelding.

2. Met een editable mesh gaan we vanuit een box 
 geleidelijk aan de haai z’n vorm geven. Plaats in 
 de scene een box die even groot is als de romp 
 van de vis (zonder de staart en vinnen).

3. Geef de box 7 segmenten.
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4. Maak van de box een editable mesh.(D.m.v. Rechtermuisklik op ‘t object en 
 convert to editable mesh of in de modifier bij more en kies edit esh)Wanneer je de  
editable mesh hebt gemaak, kan je de haai gaan “over trekken”. Dit doe je door elk  seg-
ment van je mesh te schalen.

5. Ga naar je modifier en kies onder 
 selection voor “vertex”

6. D.m.v. de schaaltool te 
gebruiken in combinatie met de 
select en move tool maak je de seg-
menten op maat. Selecteer alle vier 
de vertexpoints en schaal 
ze naar de juiste grootte. 

 Daarna kan je ze met de 
 select en move tool nog 
 verplaatsen.

Er staat nu een leuk model van 
een romp. Maar een haai heeft 
meer dan alleen maar een romp. 
Om er op dit moment vinnen uit 
te halen beschikt het model nog 
over te weinig ‘edges’. De haai 
zal opgedeeld moeten worden in 
meerdere polygonen. Dit  doen 
we met de ‘cut’ tool.

7.  Zet in het modifypanel de selection op ‘polygon’.

8. Selecteer de top viewport en druk op de min/max toggle. Zet de viewport op  wire-
frame (rechtermuisknop op de titel Perspective)

9. Selecteer uit de modifier onder “edit geometry” de optie ‘cut’. 

 
 Selecteer een polygoon uit dat het dichtst in de buurt zit van de rugvin van de  
 haai. Snijd met de cut-tool het polygoon twee maal door midden, zodat er in het  
 midden een extra polygoon komt.

Twee maal snijden!
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Nu je de rug in 3 delen hebt verdeeld kan je uit het midden een polygoon selecteren en deze 
extruden.

11. Selecteer op polygoon niveau een polygoon en kies 
 in het modyfierpanel extrude.

De haai heeft natuurlijk geen kaarsrechte vin, vandaar de volgende stappen.

13.1 De vertexpoints staan 
hier niet op de goede plek

13.2 Plaats de vertexpoints 
op de juiste plek

13.3 Dan is dit je resultaat

14. Op deze wijze haal je ook de drie andere vinnen eruit.

De scene moet er nu ongeveer zo uit zien. Zoals je ziet zijn de vinnen zowel aan de boven-
kant als de onderkant allemaal uit de haai gehaald. 

12. Door de scroll buttons 
omhoog te halen, trek je als 
het ware de vin uit de rug van 
de haai. Doe dit tweemaal.
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Je haai begint al aardig vorm te krijgen. Nu wordt het tijd om de staart te 
gaan modellen.  Dit gaat in feite op dezelfde manier als met de vinnen. Toch 
behandelen we ‘t verhaal even stap voor stap.

Er is nu nog een twee-tal vinnen dat gemaakt moet worden. Hieronder wordt 
de ene kant van de vis voor gedaan, waarna je met dezelfde stappen de 
andere kant kan maken.

15. Selecteer het achterste polygoon 16. Extrude het polygoon en geef een bevel 
aan.

18. Doe ook het zelfde met de onderkant.

19. Op vertexniveau kan je nog wat verfij-
nen.

20. Je eindresultaat zou dan hier op moe-
ten lijken.

21. Selecteer het polygoon. 22. Snijd het polygoon twee 
maal met ‘cut’.

23. Extrude de vin en ver-
plaats op vertexniveau de 
vertexes.

17. Extrude het bovenste polygoon twee 
maal. Verplaats vervolgens de bovenste 
verteces. 
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Het resultaat wat je nu hebt is behoorlijk hoekig te noemen. Een echte haai 
heeft veel rondere vormen. Zoals je geleerd hebt in de vorige hoofdstukken, 
kan je een meshobject ronde vormen geven door middel van Mesh smooth. 
Dan krijg je dit resultaat.

In de map lesmaterialen vind je een texture voor de haai. Plaats deze op je 
object met behulp van een UVW-mapping. Wanneer je dat gedaan hebt zal 
je haai er zo uit zien.

Animatie langs een pad

Nu we zo’n geweldige haai hebben gemaakt, is het wel leuk als hij ook 
echt gaat zwemmen. In een paar kleine stappen maak je vrij snel een leuke 
onderwater scéne. Het handige van een editable mesh is dat je ‘m heel mooi 
langs een pad kan laten ‘glijden’.

10. De versie zie je in je vieuwport 11. En dit is de gerenderde versie

1. Teken in je top viewport een gesloten 
spline. Deze spline is het pad van je ani-
matie.

2. Selecteer de vis en kies uit je modifierlist: 
PathDeform. En kies de knop ‘Pick path’.
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Je haai is nu gekoppeld aan het pad dat je getekend hebt. Waarschijnlijk 
staat het pad nog niet in de juiste richting. Dit kan je nog veranderen door in 
je modifier de ‘Path Deform Axis’ te veranderen van as, misschien heb je ook 
nog de functie ‘flip’ nodig, om de vis in de goede richting te laten zwemmen.

De vis kan nu geanimeerd worden door de ‘Timeslider’ op frame 100 te 
plaatsen en op animate te drukken. 

Stel het percentage op 100.0 in.

 Druk op play en je animatie speelt.

Maak met je 
eigen creativiteit 
de scéne af met 
een leuke zee 
omgeving.
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In de vorige module heb je heb je 
kennis gemaakt met begrippen als 
editable mesh en UVW-mapping. 
Een aantal van dezelfde elementen 
ga je even herhalen om de boel een 
beetje op te frissen. Het wordt niet 
helemaal hetzelfde. Je gaat een ma-
rine schip maken met Editable Poly, 
in plaats van de Editable Mesh.

Editable poly is een editable object, 
met vijf sub-object niveau’s:

Vertex   Polygon
   
Edge   Element

Border

Het gebruik van deze niveau’s komt 
vrijwel overeen met Editable Mesh. 
Een groot verschil tussen deze 
manieren van werken is er toch wel. 
Met Meshmodeling bestaat een 
polygoon uit twee faces. Een face is 
een driehoek en heeft 3 hoekpun-

ten. In totaal heeft een polygoon 
bij meshmodeling dus 

6 hoekpunten. 
Een editable poly 
maakt gebruik van 

elk aantal hoek-
punten. Dit kan in 
veel gevallen beter 

uitpakken, daar vaak 
het aantal vertex-

punten lager is. De 
boxen hiernaast zijn 
exact hetzelfde, alleen 

is de één een Mesh- en de 
ander een Polyobject. Hoe 

lager het aantal vertices en 
faces, hoe sneller je kan werken met 
een object. 

Een Editable Poly maak je door op 
je object met de rechter muisknop te 
klikken en in het quad-menu te kie-
zen voor Convert to, Editable Poly.

Om geselecteerde polygonen beter 
te kunnen onderscheiden zijn de F2 

en F4 toetsen erg nuttig.

F2:  Weergave Polygoon in ee
 rood kleurvlak

F4: Weergave polygone in rode  
 outline (Edged Faces)
Extrude

Heb je een polygone geselecteerd, 
dan kan je deze naar binnen en naar 
buiten extruden.

De optie extrude kan je ook benade-
ren met je rechter muisknop. Selec-
teer een polygone en klik vervolgens 

rechts. Daar vind je allerlij opties als:
extrude, bevel, outline, inset. Erg 
handig en altijd bij de hand.
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Een low-poly object ontstaat vanuit 
een primitief object met weinig 
segmenten. Vanuit dit object creëer 
je het uiteindelijke model. Hieronder 
volgen een aantal stappen hoe je 

een low-poly marine schip kan cre-
eeren. Je bent zelf vrij om het model 
naar eigen inzicht aan te passen.

1. Creëer een box met de volgende 
parameters. 
Length: 25 Length Segs: 1
Width: 300 Width Segs: 10 
Height: 30 Height Segs: 1
2. Klik met je rechtermuisknop op 

het object. Kies voor convert to, en 
vervolgens Editable Poly

3. Selecteer op vertexniveau de 
voorste vier punten van de boot 
en schaal deze naar elkaar toe. 
Er liggen nu twee punten op exact 
dezelfde plaats.

4.  Deze punten moet je ‘weld-en’. 
Met de punten geselecteerd kies je 
weld. Zet de waarde van de Weld 
threshold hoog. Door het samenvoe-
gen, wordt het aantal vertices lager.

5. Verplaats de punten in de Top-
View zodanig dat het er zouit ziet als 
op de afbeelding.

6. Verplaats de punten in de Front-
View zodanig dat het er zouit ziet als 
op de afbeelding.
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7. Selecteer deze twee polygonen. 
Bij Editable mesh zou je extrude 
gebruiken, om de stuurkamer uit het 
dek te laten oprijzen. Jij gaat hier-
voor nu Bevel gebruiken.

8. Selecteer de bevel settings. Voer 
voor de hoogte waarde 10 in, voor 
de outline amount -4. Kies Apply. 
Voer nu een hoogte van 0 en een 
outline amount van -3 in. Kies Apply.

9. Voer nu een hoogte van 20 en 
een Outline Amount van -3 in en kies 
OK.

10. Selecteer alleen het achterste 
polygon. Bij de bevelsettings voer je 
een hoogte 0 en een Outline -5 in.

11. Extrude nu met een waarde van 
10 voor de hoogte en een waarde 
van -1 voor de Outline Amount.

12. Snijd het voorste polygone 
zodanig met de Cut-tool dat er een 
driehoekig polygone ontstaat.
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13. Door middel van een aantal keer 
te ‘extruden’ laat je de mast van het 
schip ontstaan. (Zoals in afbeelding)

14. Laat nu ook het achterdek ver-
rijzen.

15. Als laatste is een kanon ook 
een leuk detail om op het schip te 
bouwen.

16. Kleed de scene zelf nog wat 
aan, met goede belichting, cameras-
tandpunten, water etc.
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We gaan een nieuwe modelleer 
techniek gebruiken, namelijk Loften. 
Deze techniek gaan we gebruiken 
om heel snel een tube tandpasta te 
maken.

1.  Teken in de frontview een 
lijn, een cirkel en een 
rechthoek, ongeveer zoals 
de afbeelding. Je kan de 
rechthoek afgeronde hoeken 
geven in het modifier panel. 

2.  Zet de viewport links onder 
(gewoonlijk Left) nu ook op 
Perspective.

3.  Selecteer de lijn. Ga naar:
Create -> Compount Objects 
-> Loft -> Get Shape

4.  Klik op het rechthoek 
om deze als Shape te 
selecteren. Er ontstaat een 
geextrudeerd object.
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5.  We gaan wat instellingen 
wijzigen om straks 
makkelijker te kunnen 
werken. Onder de Skin 
Parameters van de Loft zet 
je de Display Skin uit.

6.  Ga naar het modifier panel. 
Ga naar sub-object-level 
Shape. Selecteer het 
rechthoek in de loft. Met 
Rotate zet je het rechthoek 
vlak. Het kan handig zijn om 
de angle snap aan te zetten. 
(90 graden roteren)

7.  We kunnen in het modifer 
panel blijven. Ga terug 
naar de Loft. (Deselecteer 
het sub-object-level.) Kies 
weer Get Shape. Onder 
Path Parameters zet je 
het Path op circa 
35%. Je ziet een 
gele stip over het 
path lopen in de 
viewports. Klik 
op de cirkel om 
deze als shape 
te selecteren. Ter 
plaatse van de 
gele stip wordt de 
cirkel opgenomen 
in de loft. 

Loften
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8.  Er zit helaas nog 
wel een kronkel in 
de vorm. Dit gaan 
we aanpassen. 
Ga weer naar het 
sub-object-level 
Shape en selecteer 
de cirkel. Roteer 
de cirkel. Let Op: 
Als je de verkeerde 
kant op draait, dan 
wordt de kronkel 
alleen maar erger.

9.  We gaan het 
tuutje van de tube 
maken. Selecteer 
de cirkel. Druk 
de SHIFT-toets 
in. Verplaats de 
cirkel over het de 
lijn met de Move-
tool. Wanneer je 
de cirkel loslaat 
wordt er een 
kopie gemaakt. 
Kies voor Copy, niet voor 
Instance. Zet op deze 
manier de cirkels over het 
pad, zoals aangegeven in 
de afbeelding. Met de Scale-
tool kan je de cirkels kleiner 
maken.

10.  De tube is af! Je kan het 
plaatje mooier maken door 
tandpasta toe te voegen. Dit 
maak je ook met een Loft. 
Probeer of je daar nu zelf uit 
komt.
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11.  Je kan deuken maken in de 
tube. Voeg een modifier Edit 
Mesh toe aan de tube. Met 
Soft Selection kan je vertici 
verplaatsen om de deuken 
te maken.

12.  Lampen, camera, materialen 
en renderen maar!

Loften
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Een andere veel gebruikte manier 
om een complex dubbelgekromd 
oppervlak te modelleren is door 
te werken met Surface. Eerst 
teken je alle lijnen van je 
voorwerp. Dan gebruikt je 
de Surface modifier. En 
daar is je voorwerp. Met 
deze techniek kan je heel 
nauwkeurig werken. Een 
groot nadeel is dat het 
nogal onoverzichtelijk kan 
worden voor complexe 
voorwerpen.

Wij gaan een muis voor de 
computer modelleren.

1.  Om nauwkeurig te 
werken is het handig veel 
gebruik te maken van alle 
mogelijkheden van de 
Snap. Klik met de rechter 
muisknop op het magneetje. 
Hier zie je alle mogelijke 
instellingen. Voorlopig willen 
wij alleen aan het 
Grid plakken. Zorg 
ervoor dat de rest 
uit staat.

2.  Teken in de 
frontview de 
dwarsdoorsnede 
van de muis 
dmv een spline. 
Waarschijnlijk is het 
nodig om de vertici 
na het tekenen een 

beetje aan te passen. Dit 
kan via het Modify panel. 
Zorg ervoor dat je precies 
evenveel vertici hebt als op 
de afbeelding.

3.  Teken in de topview het 
bovenaanzicht van de muis. 
Zorg ervoor dat de vertici 
aan de zijkant precies 
samenvallen met de vertici 
van de dwarsdoorsnede. 
Pas vertici aan, waar dat 
nodig is.

Surface modellen
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4.  In de frontview zie je dat 
het bovenaanzicht te 
laag ligt. Verplaats hem 
omhoog. Zodat de vertici 
samenvallen.

5.  Teken nu de zijdoorsnede in 
de leftview. Pas waar nodig 
vertici aan. Als het goed is 
staat deze doorsnede al op 
de juiste plek, in het midden.

6.  Nu gaan we alle lijnen 
samenvoegen. Selecteer 
1 van de lijnen. Ga naar 
attach in het modify panel. 
Klik op de andere lijnen om 
te attach-en. 
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7.  Voeg de modifier Surface 
toe. Als het goed is, zie je de 
muis nu!

8.  Er zit nog een 
foutje in. De 
onderkant wordt 
niet gecreeerd. 
Dit komt omdat er 
alleen oppervlaktes 
(patches) gemaakt 
worden tussen 3 
of 4 vertici. Tel het 
aantal vertici dat 
het vlak links voor 
boven maakt (waar 
de linker muisknop 
zit). Dit zijn 3 
vertici. Tel nu de vertici van 
het deel eronder, waar geen 
oppervak gemaakt is. Dit 
zijn 5 vertici. Dat is er dus 1 
teveel.
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9.  Om dit probleem op te 
lossen moeten we extra 
lijnen (splines) toevoegen. 
Dit kan op veel manieren. 
Wij gebruiken Create Line 
uit het Line-modify-panel. 
Nu is het misschien handig 
om de Snap te zetten op 
Vertex Snap. De lijn hoeft er 
niet direct perfect uit te zien.

10.  Je kan de lijn na het teken 
natuurlijk aanpassen. 
Wanneer je met de rechter 
muisknop op een vertex 
klikt, dan krijg je meer 
opties. Misschien is jouw 
vertex wel Bezier Corner, 
terwijl jij gewoon Bezier wilt? 
Maak alle lijnen helemaal 
goed. Zorg ervoor dat er 
geen kleine ruimtes tussen 
hoekpunten zitten. Ze 
moeten (bijna) precies goed 
staan. 
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11.  Ga terug naar de Surface. 
Hoe ziet je muis er nu uit? 
Nog niet helemaal goed?

12.  Klik op Flip Normals en op 
Remove Interior Patches. Is 
het zo beter? Dan is je muis 
nu af!
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13.  Wanneer je meer details wil 
aanbrengen in je muis, dan 
wordt het al snel complex. 
Let heel goed op dat je altijd 
3 of 4 vertici hebt tussen 
een vlak. Wanneer lijnen 
elkaar kruisen, dan moet 
elke lijn een vertex hebben 
op dit kruispunt. Dit wordt 
vaak over het hoofd gezien.

14.  Als je tijd hebt, probeer dan 
eens een iets complexere 
muis te maken.
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“Animation is the perception of 
motion over time”, mogelijk gemaakt 
door de fantastische manier waarop 
onze hersenen de ontbrekende 
beelden invullen. We zien beweging 
omdat het ene beeld nog in onze 
hersenen verwerkt wordt, terwijl het 
volgende beeld in de beeldreeks 
alweer te zien is. 

Dat verklaart ook als er te weinig 
beeldjes per seconde zijn, of als 
de animatie te langzaam wordt 
afgespeeld, we een schokkerige 
animatie ervaren. De hersenen 
krijgen dan te veel tijd om de 
beelden te verwerken.

Voor 3D Studio Max, net als de 
meeste animatie software, is de 
methode om een animatie te maken 
gebaseerd op zgn Key-frames die 
geplaatst worden op een tijdslijn.

Op een Key-frame vindt eigenlijk 
een gebeurtenis plaats die door 
jouw wordt bepaald/ingevoerd, 
bijvoorbeeld: een object roteert 

om de x-as of verandert van 
schaalgrootte of kleur.

Het verloop van de animatie tussen 
de Key-frames wordt berekend 
door de computer a.h.v. het aantal 
beeldjes per seconde, frames per 
second (fps). Zo’n berekening door 
de computer van een animatie wordt 

tweening genoemd. De beeldjes die 
tussen de keyframes liggen worden 
“in betweens “ ook wel tweens 
genoemd.

Bij een lage fps zitten er weinig 
frames tussen 2 keyframes.

Bij een hoge fps zitten er veel 
frames tussen 2 keyframes.

Basis Animatie

t = 0 t = 1
5 fps

keyframe keyframeframe frame frame

TweenTween Tween

keyframe keyframe keyframe keyframe

tijdslijn

t = 0 t = 1
15 fps
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In dit hoofdstuk bekijk je d.m.v. 
eenvoudige opdrachten hoe in 
3DSMax een animatie tot stand 
komt. In 3DSMax zijn twee manieren 
om een animatie tot stand te 
brengen, namenlijk d.m.v.  Auto 
Key en Set Key. Tussen deze 
twee manieren van animeren zit 
een groot verschil. In de komende 
twee oefenopdrachten ga je deze 
technieken onderzoeken.

Auto Key:
De naam zegt het al, 
wanneer je op een 
plaats in de time line een 
beweging uitvoert wordt 
Auto(matisch) een key 
geplaatst.

Set Key:
Wanneer je met Set 
Key knop werkt, moet 
je de beweging van een 
object bevestigen met de 
sleutelknop(set keys).

Onderzoeksopdracht Auto Key

1.  Creëer je naam in 3D d.m.v 
splines, text en extrude.

2.  Selecteer de Auto Key knop.

3.  Verplaats de Time Slider 
naar frame 30.

4.  Roteer je naam over een 
hoek van 90°.

Wanneer je start met het maken 
van een animatie is het altijd 
verstandig om elke beweging die 
je uitvoert even af te spelen. Je 
krijgt op die manier meer inzicht in 
het verloop van de totale animatie. 
Op die manier is het achteraf ook 
eenvoudiger om je aniamtie te 
editten.

5.  Speel de animatie even af 
met de playknop uit het time 
panel.

6.  Verplaats de Time Slider 
naar Frame 60.

7.  Schaal je naam naar eigen 
inzicht.

8.  Verplaats de Time Slider 
naar Frame 90.

9.  Verplaats je naam over de 
x,y of z-as

8.  Speel de animatie af. je ziet 
dat je naam nu roteert en 
schaalt tegelijk. Dit ga je 
straks aanpassen.

Om deze bewegingen los van 
elkaar te laten plaatsvinden ga je de 
animatie editten in de Curve Editor

Auto Key en Set Key

time slider time controlsauto key / set keyset keystime line
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Open de Curve Editor

Als eerste moet je een paar 
instellingen doen om het animeren 
overzichtelijker te maken.

1. Klik op de knop Filters

2.  Activeer onder Show Only 
Animated Tracks

Om in plaats van de curves de keys 
weer te geven, selecteer je onder 
Modes - Dope Sheet

Je ziet dat alle animaties dit je hebt 
uitgevoerd beginnen bij tijdstip 0.

Om nu de animaties los van elkaar 
te laten plaatsvinden, zul je de keys 
in de tijd moeten verplaatsen. Zie 
onderstaand vorbeeld.

Het nadeel van Autokeyen is dus 
dat alles wat je animeert op tijdstip 
0 begint en dit achteraf moet 
aanpassen. 

Experimenteer even met het 
verplaatsen van de keys.

Curve Editor

1 2
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Onderzoeksopdracht Set Key

Je gaat nu de vorige opdracht 
uitvoeren maar nu met Set Key. In 
dit geval moet je van elke Tween de 
eerste en de laatste Keyframe met 
de hand aangeven.

1.  Creëer weer een woord in 
3D.

2. Selecteer de Set Key knop

Tussen Frame 0 en 30 laat je het 
woord weer roteren.

3.  Zet de Time Slider op Frame 
0, klik dan op de Set Keys 
knop.

4.  Verplaats de Time Slider 
naar Frame 30. Roteer het 
woord

5.  Als je de rotatie goed vindt, 
sluit je deze tween af door 
weer op de Set Keys knop 
te klikken.

Tussen frame 30 en 60 laat je het 
woord schalen. Eigenlijk moeten we 
op frame 30 dus de eerste Keyframe 
aangeven. Omdat dit dezelfde 

keyframe is, als degene die je in 
stap 5 hebt gemaakt, hoef je dit nu 
niet meer te doen.

6.  Verplaats de Timeslider naar 
naar Frame 60.

7.  Schaal het woord en klik op 
de Set Keys knop.

8.  Verplaats de Timeslider naar 
Frame 90.

9.  Verplaats het woord over 
een van de assen en klik 
weer op de Set Keys knop.

Speel de animatie af. Je ziet 
dat alle animaties los van elkaar 
plaatsvinden.

10.  Open de Curve Editor. Stel 
de instellingen van de vorige 
opdracht in en bekijk hoe 
de keys in de tijdlijn staan. 
Experimenteer hier weer 
even mee.

Set Key
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Met de vorige opdrachten heb je 
een beetje het gevoel gekregen hoe 
keys zich gedragen op een tijdslijn. 
Alleen wanneer je het verloop van 
een animatie qua timing en snelheid 
goed wil toepassen zul je optimaal 
gebruik moeten maken van de 
curves in de Curve Editor.

De Curve Editor geeft d.m.v. curves 
een duidelijk beeld over het verloop 
van de animatie weer. Je zult alleen 
enig inzicht moeten gaan krijgen 
tussen de weergave van een curve 
en de daaraanvolgende animatie.

Met diverse tools 
kun je de curves 
beinvloeden. In de 
komende opdrachten 
leer je met de Curve 
Editor om te gaan.

Tangents Curves

1.  Plaats een sphere in Top 
Viewport

2.  Selecteer Set Key een 
plaats een key op Frame 0

3.  Verplaats de Timeslider naar 
Frame 50

4.  Verplaats de sphere over 
een niet al te korte afstand.

Met deze eenvoudige aniamtie ga je 
de Tangents Curves onderzoeken.

5.  Klik op de Curve Editor en 
stel je Filters in.

6.  Selecteer onder Modes - 
Curve Editor. 

7.  Selecteer onder Position - X 
Position

De onderstaande curve wordt 
dan weergegeven. Deze curve 
vertelt iets over het verloop van 
de animatie. Deze curve laat zien 
dat de sphere langzaam begint 
(1) daarna versneld (2) en weer in 
snelheid afneemt (3).

Wanneer de animatie over de 50 
frames een zelfde sneldheid zou 
moeten hebben (lineair), zou de lijn 
recht moeten zijn.

Curves

   1            2            3



MediaCollege© Basis 3D Studio Max

Les 6
3D Studio Max

84 Basis 3D Studio Max 85

Les 6
3D Studio Max

Met een aantal Set Tangents curves 
ga je nu je animatie aanpassen.

Bekijk telkens de animatie en begrijp 
het verloop van de curve.

Selecteer los van elkaar de keys en 
pas de Fast Curve toe.

De animatie zal aan het begin en 
eind versnellen.

Pas de Slow Curve toe.

Volgens deze curve zal de animatie 
aan het einde vertragen.

Met de Step Curve wordt tussen de 
keys de sphere niet geanimeerd. Je 
zult alleen een verplaatsing zien.

Wanneer de curve linear is zal de 
sphere mer een constante snelheid 
bewegen.

Met de Custom curve krijgt de 
geselecteerde key een bezierhandle. 
Hiermee kun je de animatie zeer 
nauwkeurig manipuleren.

De Custum Curve wordt voor 
animeren het meeste toegepast.

Tangents Curves

Set Tangents to fast

Set Tangents to slow

Set Tangents to step

Set Tangents to linear

Set Tangents to custom
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Om een curve naar eigen inzicht 
te bewerken, beschik je over een 
aantal tools. De belangrijkste zijn:

Verplaatsen keys over de x- en y-as

Verplaatsen keys over de x-as

Toevoegen keys

Met de bovenstaande tools en de 
Set Tangents Curves kan je de curve  
van hiernaast maken.

Oefening Stuiterbal
Open het avi-filmpje `stuiterbal` 
uit de map lesmaterialen. Je gaat 
deze animatie maken door keys en 
curves met elkaar te combineren. Je 
zult zelf het inzicht moeten hebben 
om tot het uiteindelijke resultaat te 
komen.

Er zullen wel een aantal tips 
gegeven worden die je hierbij 
kunnen helpen.

Opzetten van de scene

1.  Creëer een sphere op een 
box in de Top Viewport.

2.  Let op!
Selecteer bij de Sphere 
parameters in de modifier: 
Base to Pivot.

3. Ken zelf textures toe.

Basisopzet animatie

4.  Gebruik de Front Viewport 
om de bal volgens 
onderstaande stappen te 
animeren.

Frame 0 - 
Set Keys

Frame 20 - 
verplaats bal 
- Set Keys

Frame 40 - 
verplaats bal 
- Set Keys 

Frame 60 - 
verplaats bal 
- Set Keys

Frame 80 - 
verplaats bal 
- Set Keys

Bekijk de animatie. Nog niet echt 
een stuitereffect. De bal zweeft een 
beetje van beneden naar boven. Om 
het traject van de bal weer te geven 
in de Perspective Viewport, klik je 
met de rechtermuisknop op de bal.

5.  Selecteer Properties en 
Activeer Trajectory. Het 
verloop (traject) van de 
bal wordt d.m.v. een pad 
weergegeven. Dit kan een 
handig hulpmiddel zijn.

Stuiterbal
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Editten Curve

6.  Open de Z-Position. Om 
meer het stuitereffect te 
krijgen moet je de curve 
aanpassen. Doe dit met de 
Set Tangents to Custom.

7.  Creëer met beziers een 
soort Mc Donalds logo. Met 
de Shift-toets ingedrukt kun 
je beziers los van elkaar 
bewegen. Bekijk weer de 
animatie.

Animatie versnellen

Om de animatie te versnellen kun je 
de totale tijdslijn schalen.

8.  Klik op de knop Time 
Configuration. Klik dan op 
Re-Scale Time. 
Stel End Time in op 50.

Stretch en Squash Principe

9.  Bekijk nog een keer het avi-
filmpje: stuiterbal. Creëer 
nu zelf met de toepassing 
van de modifier Stretch het 
stretch en squash principe. 
Op deze manier kun je de 
bal al het ware meer leven 
inblazen. In de les wordt 
hier nog extra aandacht aan 
besteed.

Stuiterbal
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In de volgende opdracht ga je een 
ga je de stuiterbal renderen naar 
een .avi-file.

AVI betekend: Audio Video 
Interlaced. Een dergelijk bestand 
kan beeld(video) maar ook 
geluid(audio) bevatten.

1.  Klik Render Scene.

2.  Het Render Scene 
dailoogvenster verschijnt.

3.  Selecteer Active Time 
Segment 0 to ?(end time)

4.  Activeer 320 x 240 in het 
veld Output Size.

5.  Selecteer Files in het veld 
Render Output, en kies AVI-
File in List files of type. 

6.  Geef de animatie onder File 
name een naam bv. logo.avi  
Klik OK

7.  Het volgende dialoogvenster 
verschijnt.

8.  Schuif Compression Quality 
naar 100. Klik OK.

9.  Klik Render in de Render 
Scene, de animatie wordt 
gerenderd.

10.  Wanneer het renderen is 
beïndigd, wil je de animatie 
natuurlijk afspelen. Ga naar 
File uit de menubalk en 
selecteer View File.

11.  Met de mediaplayer kun je 
de animatie afspelen.

De kwaliteit en afspeelsnelheid 
van een animatie zijn dus sterk 
afhankelijk van een

aantal factoren:

•  de framegrootte

•  de kleurdiepte ( 8bits, 24 
bits, 32 bits)

•  de snelheid van de 
computer, harde schijf of cd-
romspeler

•  fps (frames per seconde)

Voordat een animatie gecreëerd 
wordt is het belangrijk dat op papier 
de grote lijnen van de animatie wordt 
ontworpen d.m.v. een storyboard. 

In feite is dit het script van de 
animatie.

 

Animaties Renderen
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In dit tweede hoofdstuk ga je meer 
technieken onderzoeken die zeer 
doeltreffend zijn om bepaalde 
animaties eenvoudiger tot stand te 
laten komen.

Je leert met het Parent & Child 
principe hoe je objecten aan 
elkaar kunt linken en deze los 
van elkaar kunt animeren en hoe 
je niet geanimeerde objecten 
kunt koppelen aan geanimeerde 
objecten. Deze technieken ga je 
onderzoeken aan de hand van een 
robotanimatie. Het resulaat vind je 
in de map op het netwerk. Bekijk 
deze animatie voordat je met deze 
opdracht gaat beginnen.

Het doel van deze opdracht is dat de 
grijper een ton oppakt en vervolgens 
plaatst op een lopendeband. De 
lopendeband verplaatst vervolgens 
de ton naar een oven.

Parents en children
Met het Parent & Child principe kun 
je een hiërarchie creëren in een 
model wat uit meerdere objecten 
bestaat en die je los van elkaar wilt 
animeren.

Voor de robotarm die uit losse 
onderdelen bestaat moet je dit 
principe toepassen.

Voordat je hieraan gaat beginnen 
moet je jezelf nu al aan leren dat 
je alle objecten voorziet van een 
duidelijke naam. Dit is van groot 
belang om in de Curve Editor 
makkelijk je objecten terug te 
kunnen vinden. Geef je objecten een 
naam in het bovenste veld van het 
modifypanel.

1.  Open uit de map 
lesbestanden het max-
bestand: Robotarm

2.  Geef de robotarm de namen 
volgens voorbeeld.

3.  Sommige objecten zijn 
gegroepeerd. Deze moet je 
alleen nog een naam geven.

Met de select en link tool 
ga je de buizen met elkaar 
verbinden. Klik en sleep 

van het ene object naar het andere 
object.

4.  Link grijper1 aan balk.

5. Link grijper2 aan balk.

6. Link balk aan onderbuis.

7.  Link onderbuis aan 
middenbuis.

8.  Link middenbuis aan 
bovenbuis.

 

Robotanimatie

12

3

4
5 6
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Met de Select en Link 
tool hebje een hiërarchie 
gecreëerd door de objecten 
van onder naar boven met 
elkaar te verbinden. De 
Select en Link tool pas je 
dus toe door van het ene 
object naar andere object 
te slepen.

Selecteer de draaiarm en roteer 
deze om z´n as. Je ziet dat ook de 
buizen en 
de grijpers 
meedraaien. 
Breng de 
draaiarm 
weer in de 
oorspronkelijke positie.

Aanpak animatie

Voordat je gaat beginnen met 
animeren moet je je altijd eerst 
afvragen in welke stappen je de 
aniamtie tot stand laat komen.

Volgens onderstaande stappen moet  
je deze animatie aanpakken.

stap 1.
Stel onder Time Configuration de 
eindtijd in op 500 frames

stap 2. 
Plaats een kopie van de ton op de 
box van de lopendeband. Deze ton 
gebruik je alleen om de grijper op de 
juiste plaats te kunnen timen met het 
open gaan.

Robotanimatie
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stap 3.
Animeer met met de Set Keys knop 
de bovenbuis tot boven de ton. 
Gebruik voor een duidelijk overzicht 
de Front Viewport.

stap 4.
Animeer de midden- en onderbuis 
los van elkaar tot net boven de ton.

stap 5.
Roteer de grijper1 en 2 zodat ze ton 
ogen vastgrijpen.

Let op! 
Doe nog niets met de ton door deze 
met groeperen te koppelen aan de 
grijpers. 
Dit doe je pas als laatste met de Link 
Constraint.

stap 6.
Roteer de draaibalk naar de 
lopendeband. Doe dit vanuit de Top 
Viewport. Gebruik het kopie van de 
ton om de plaats te timen. 

 

Robotanimatie
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stap 7.
Laat de grijpers open gaan 
en de onderbuis roteren.

Het kopie van de ton heb je 
nu niet meer nodig. Delete 
deze ton.

stap 8.
Verplaats de box van de 
lopendeband naar de oven.

Speel de animatie af. Als je 
alles goed hebt gedaan is alles 
geanimeerd behalve de ton. Je 
kunt nu met de Link Constraint niet 
geanimeerde objecten koppelen 
aan geanimeerde objecten. Dit 
doe je dus nooit door objecten te 
groeperen.

Voordat je deze methode gaat 
toepassen ga eerst de volgende 
oefening onderzoeken.

Link Constraint

Open de LinkConstraint.avi vanaf 
het netwerk.

Speel deze animatie af. Je ziet een 
aantal geanimeerde buizen die een 
niet geanimeerde bal aan elkaar 
doorgeven.

Open het linkconstraint maxbestand 
uit de map lesbestanden.

De buizen zijn al geanimeerd alleen 
de bal moet er nog aan gekoppeld 
worden.

Selecteer de bal en verplaats de 
timeslider naar frame 0. Vanaf dit 
frame moet de bal al aan een object 
gelinked worden die dit weer kan 
doorgeven aan de eerste buis.

Ga als volgt te werk:
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1.  Selecteer de bal en zet de 
timeslider op frame 0. 

2.  Selecteer het motionpanel 
en activeer Transform.

3.  Klik vervolgens op de knop 
Assign Controller.

4.  Activeer 
Add Link. 
Link de 
bal aan de 
balk. 

5.  Verplaats 
de 
timeslider 
tot het punt 
dat de 
buis de bal 
raakt. Link de bal aan buis1 
door op buis1 te klikken.

6.  De bal wordt nu 
meegenomen door buis1. 
Verplaats de timeslider weer 
verder in de tijd totdat buis2 
kontakt maakt met de bal. 
Verplaats dan de link naar 
buis2.

7.  Doe deze stappen ook weer 
voor buis3

Bekijk de animatie.

Vervolg Robotanimatie

stap 9.
Gerbuik de Link Constraint om de 
ton aan de grijpers en de box van de 
lopendeband te koppelen.

stap 10.
Render de animatie op een klein 
formaat. Sla deze op in je map

Link Constraint

2

2

3
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Animatie Containerschip

Je hebt nu een aantal stappen 
bekeken hoe een animatie met 
meerdere technieken tot stand 
komt. Voordat je dus gaat animeren 
moet je altijd een analyse maken 
van je animatie, zodat je niet 
voor verrassingen komt te staan. 
Een goed hulpmiddel hiervoor is 
natuurlijk het maken van storyboard.

Het vorige onderzoek ga je nu 
toepassen op onderstaande 
opdracht. Lees de opdracht 
aandachtig door en probeer als 
eerste een beeld te vormen van 
de scene waarin de animatie 
plaatsvindt. Maak desnoods eerst 
een eenvoudig storyboard en 
beschrijf in het kort welke technieken 
je gaat toepassen.

Creëer een eenvoudige scene van 
een haven. Laat een containerschip 
aanmeren aan de kade. Laat 
vervolgens een kraan een container 
van de kade op het containerschip 
plaatsen. Laat het containerschip 
wegvaren.
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Wanneer je camera’s en/of objecten 
wilt animeren langs een bepaalde 
route is het zeer handig om met 
de Path Constraint uit het Motion 
Panel te werken. Met deze methode 
kun je camera’s, licht en objecten 
koppelen aan een pad. In de 
komende opdrachten ga je dit weer 
onderzoeken.

Museum bezoekje

1.  Open uit de map 
lesbestanden de 
museumscene. Je 
ziet een omgeving 
van een museum 
waar aan de 
wanden een paar 
schilderijen hangen.

De bedoeling is natuurlijk 
dat je door het virtuele 
museum een rondleiding 
gaat krijgen. Dit ga je doen 
door een Free Camera aan 
een pad te koppelen. Bekijk 
eerst of de scene voldoende 
is belicht. Pas dit desnoods 
aan.

2.  Stel de tijdlengte in op 300 
frames. 

3.  Construeer een spline vanuit 
de Top Viewport volgens 
onderstaand voorbeeld. 
Begin met de spline bij een 
van de ingangen en laat 
deze langs de schilderijen 
van het museum lopen. Pas 
de spline aan met beziers 
en smooth.

Je hebt nu een pad gecreëerd 
waarlangs de camera moet lopen. 

Animeren langs een pad
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4.  Positioneer nu de 
spline langs de 
route. Zorg ervoor 
dat de spline een 
stuk boven de route 
zweeft.

5.  Plaats een Free 
Camera in de Front 
Viewport

6.  Selecteer de camera in een 
van de viewports en ga naar 
het Motion Panel.Activeer: 
Position onder de Assign 
Controller.

7.  Klik op de Assign Controller 
button.

8.  Selecteer: Path Constraint 
uit de controller lijst en klik 
OK.
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9.  Klik op de button: Add Path 
en selecteer de camera in 
een van de viewports. De 
camera wordt nu aan het 
pad gekoppeld.

Druk op Play Animation. Je ziet 
dat de camera langs het pad 
geanimeerd wordt. Je ziet ook dat 
de camera alleen naar voren gericht 
blijft. Dit ga je dadelijk aanpassen. 
Om nu de camera met gelijke 
snelheid langs het pad te laten 
bewegen, moet je Constant Velocity 
aanvinken. Met Follow volgt de 
camera het pad. Experimenteer hier 
even mee.

Je kunt de animatie ook vanuit de 
camera waarnemen. Rechtsklik op 
de titel van de Perspective viewport. 
Ga naar views in het in het rolmenu 
en selecteer Cam. 01. Je kunt ook 
eenvoudig op de C-toets drukken.

Nog niet spectaculair, daar ga je 
nu verandering in brengen door de 
camera op verschillende Keyframes 
te roteren.

10.  Activeer de Set Key knop. 
Zet de timeslider op frame 
0. Zorg dat Follow uit staat. 
Roteer de camera in de 
richting van een schilderij 
of gang. Verplaats nu de 
timeslider en kijk naar de 
positie van de camera in 
de Top Viewport. Stop in de 
buurt van een schilderij en 
roteer de camera in richting 
van dit schilderij.

11.  Positioneer en roteer nu 
verder de camera op de  
door jouw gekozen frames 
tot het einde van de tijdslijn.

12.  Bekijk de animatie vanuit de 
Camera view.

Experimenteer ook met de 
Stocklenses vanuit het modify panel.

Als je nog tijd over hebt kun je de 
animatie renderen op 320x240 
pixsels.
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Je kunt natuurlijk ook objecten 
koppelen aan paden. Maak een 
eenvoudig

vliegtuigje en laat deze d.m.v. een 
spline een looping maken boven een 
startbaan.

Gebruik hiervoor de kennis die 
je hebt opgedaan uit het vorige 
hoofdstuk.

Aan het 
vliegtuig kun 
je door middel 
van de Select 
and Link tool 
een camera 
koppelen zodat 
de animatie 
een stuk 
spectaculairder 
wordt.

Experimenteer hier weer even mee.

Looping
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Open uit de map lesbestanden de 
Chopper. Je ziet een chopper van 
het model GLR injection. Hiermee ga 
je een aantal dingen onderzoeken 
zoals: het continu roteren van de 
wieken,  het toepassen van Motion 
Blur en je eigen chopper animatie.

1.  Voordat je de wieken gaat 
roteren moet je eerst het 
een en ander voorbereiden. 
Zorg dat de wieken en de 
as gegroepeerd worden. 
Geef deze groep de naam 
Wieken in het modifypanel.

2.  Verplaats de timeslider naar 
frame 10. Zet de Set Key 
knop aan. Roteer de wieken 
over 360 graden met de 
rotatietool.

Om de wieken continu te laten 
roteren moet je het volgende doen.

3.  Ga naar de Curve Editor 
en selecteer rotation onder 
wieken.

4.  Selecteer de Parameter 
Curve Out-Of-Range Types 
button. Activeer Cycle en 
klik OK. Play animation.

De wieken blijven nu continu 
roteren.

Op deze wieken ga  je nu een 
Motion Blur toepassen. Hiermee 
creëer je een soort waaseffect, 
waarmee de snelheid beter wordt 
weergegeven.

5.   Selecteer mer de rechter 
muisknop de wieken in 
een van de viewports. Kies 
Properties. Onder Motion 
Blur selecteer je Object.

6.  Ga naar Render Scene:
- Output Size: 320 x 240
- Max Default Scanline A-
Buffer
- Object Motion Blur:
- Duration(frames) 1.0
- Samples 14

7.  Bewaar dit onder Files als 
een AVI-file

8.  Render de animatie.

Naast het vliegtuigje kun je ook 
nog een camera koppelen aan de 
dummy.

Je kunt je dan voorstellen dat je dan 
als het ware boven het vliegtuigje 
meevliegt.

Probeer dit ook toe te passen.

Chopperanimatie
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Probeer nu zelf een animatie te 
creëren waarbij de chopper opstijgt 
van een platform om een gebouw 
vliegt en uiteidelijk land op het dak 

van een gebouw. Plaats spots en 
camera’s in de scene om een reëler 
beeld te krijgen.

Eigen animatie
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Environment effects kunnen vooral 
worden toegepast om de sfeer 
in een scene te vergroten. De 
mogelijkheden zijn in Max zeer 
divers en uitgebreid. 

In dit hoofdstuk 
worden, aan 
de hand van 
een aantal 
opdrachten, een 
paar effecten 
doorgenomen. het 
is aan jullie zelf 
om dit verder te 
onderzoeken en 
toe te passen.

Particle systems
1.  Creëer een sphere met een 

diameter 50

2.  Creëer met een box een 
vloer van 500 x 500, 
Height: 1.0
Stel de Lenght- en Width 
segs. in op 50.

3.  Positioneer de bol in het 
midden van de vloer. 
Geef de box de naam 
sneeuwvlakte.

4.  Ken aan de box uit de 
Material Editor een 
material naar keuze toe.
Noem het materiaal 
sneeuw.

5.  Selecteer uit de modifier 
Noise en stel deze 
parameters als volgt in:
Fractal activeren
X: 8.0 Y: 6.0 Z: 10.0
Scale: 500.0
Roughness: 1

6.  Ken ook aan de bol een 
materiaal toe.

Het landschap ziet er nu ongeveer 
zo uit.

7.  Je gaat nu een camera 
plaatsen. Selecteer de 

Target Camera en plaats 
deze volgens onderstaand 
voorbeeld. 

8.  Schakel de optie Show 
Cone in. 

9.  Wijzig de perspective 
viewport in camera 01.
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10.  We gaan een sneeuwbui 
creëren: selecteer uit de 
geometrylijst: 
Particle Systems.

11.  Klik op de knop Snow, 
Schuif de optievelden 
omhoog tot het optieveld 
Emitter.

12.  Sleep in de top viewport 
een kader zodanig dat 
de waarden in de emitter 
voor width en strenght 500 
worden.

13.  Positioneer de emitter 
volgens onderstaand 
voorbeeld.

De Emitter is de zender (een soort 
douchekop) van waaruit de sneeuw 
wordt gegenereerd. De topview 
geeft weer hoe groot die zender is. 

14.  Laat de emitter geselecteerd 
staan, stel bij de parameters 
het volgende in:
Rendercount: 2500
Flake Size: 0.8
Tumble: 0.5

We zien nog niets. Dit komt omdat 
we nog in frame 0 werken en de 
vlokken dus nog niet geboren zijn.

15.  Schuif de timeslider naar 
frame 25, 60 door naar 
frame 100.

Je ziet dat de vlokjes de grond 
niet raken, ze leven nog niet lang 
genoeg en leuker is het dat het 
continu sneeuwt en niet dat het bij 
frame 0 weer moet beginnen. Dit 
soort problemen kun je oplossen in 
het optieveld Timing.

16.  Ga naar frame 100 (klik go 
to end)

17.  Verhoog in het optieveld 
Timing de waarde Life naar 
65.

 18.  Stel Start in op -100. Ook 
al bestaat frame -100 niet, 
je vertelt in principe dat je 
wilt dat het in frame 0 al 100 
frames geleden begonnen is 
te sneeuwen.

19.  Stel het aanzicht camera 
01 in en druk op Play 
Animation.

20. Render het resultaat.
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Fire Effect creëert vuur, rook en 
explosies welke ook te animeren 
zijn.

Fire effects worden gekoppeld 
aan zgn. Gizmo’s. Deze kunnen 
bol, box of cilindervormig zijn. 
Voordat je dus een combustion 
effect wilt gaan toepassen moet 
je eerst een gizmo creëren.

1.  Open de 
Explosieopdracht met de 
Teapot

2.   Klik in het command panel 
op Helpers.

3.  Kies dan Atmospheric 
Apparatus

4.  Klik op de Spheregizmo en 
plaats net als een primitive 
de gizmo over de Teapot .

5.  Kies Rendering - 
Environment.
Selecteer Add - Fire Effect

6.  Selecteer: Pick Gizmo en 
klik op de Gizmo in een van 
de Viewports.

7.  Met de kleuren Geel, Rood 
en Zwart wordt de explosie 
gemaakt. Deze kun je als je 
wilt aanpassen.

Om het Fire Effect af te stemmen op 
de exposie, moet je het Fire Effect 
animeren. Doe dit als volgt:

8.  Ga naar Expolsion en klik op 
Set up Explosion.

Stel Start Time in op 25 en End Time 
in op 75.

10.  Het Fire Effect begint op 
frame 25 en zal wegfaden 
tot frame 75.

11.  Render de scene.

Fire Effect
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1.  Creëer een Teapot

2.  Klik op het panel Space 
Warps

3.  Selecteer Geometric/
Deformable. Klik op de 
Bomb button.

4.  Klik in de front viewport 
midden in de Teapot, 
hierdoor wordt de positie 
van de bom bepaalt wat 
als een driehoek wordt 
weergegeven.

We moeten nu aangeven dat we 
de bol gevoelig maken voor de 
explosie.

5.  Klik in de toolbalk op 
Bind to Spacewarps

6.  Laat de bom geselecteerd 
staan en sleep een link van 
de bom naar de sphere. De 
sphere wordt wit nadat je 
muisknop loslaat. De 
bom is nu gekoppeld 
aan de sphere.

7.  Selecteer de bom en 
activeer het modifypanel. 
Stel bij de parameters de 
volgende waarden in: 
- Detonation: 25
(bij frame 25 komt de bom 
tot explosie)
- Chaos: 1.0 
(de explosie wordt nu 
onregelmatig van karakter)
- Strenght: 1.5 
(hiermee bepaal je de kracht 
van de explosie)

8. Druk op Play Animation.

Volume light
Het  toekennen van volume light aan 
bv een target spot zorgt ervoor dat 
het licht van zo’n spot gevuld wordt 

met mist, rook of stof.

Volume light kan alleen vanuit de 
camerapositie of in de perspective 
viewport gerenderd worden.

1.   Creeer een eenvoudige 
scene of open een eigen 
bestand.

2.  Plaats een Targetspot in de 
scene

2.  Selecteer de spot en 
vervolgend de modifier. 
Open Atmospheres & 
Effects. Klik op Add en 
selecteer Volume Light.

3.  Selecteer Setup. Zet de 
Density op 2. Experimenteer 
wat met de andere 
parameters en render de 
scene.

Een explosie met Space Warp




