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Dit projectboek bevat de resultaten en bevindingen
van het TETRA-project Procedural 3D, dat
steun kreeg van het Agentschap Innoveren en
Ondernemen (VLAIO). Het tweejarige project is
ontstaan vanuit de onderzoeksgroep DAE-Research
aan de Hogeschool West-Vlaanderen (HOWEST).
Het wil een antwoord geven op de vragen die het
werkveld stelt over het gebruik van procedurele
technieken binnen Vlaamse ondernemingen.
De kostprijs voor het produceren van 3D-content
blijft namelijk hoog, zeker wanneer die mooi en
realistisch moet ogen op hogeresolutieschermen,
die de standaard aan het worden zijn. Daardoor blijft
het budget om een state-of-the-art game of film
te maken internationaal ook groeien. Dat is precies
de reden waarom de entertainmentsector inzet op
workflows en processen die de kostprijs mogelijk
kunnen doen dalen. Binnen de internationale
entertainmentsector wordt de laatste jaren dan ook
steeds meer ingezet op procedurele technieken.

VOORWOORD

Ook buiten de entertainmentindustrie worden
oplossingen gezocht om efficiënter 3D-content
te maken. Zo kreeg DAE-Research enkele jaren
geleden van een Belgische tapijtfabrikant de vraag
om realistische 3D-tapijten te visualiseren als één
van de eerste stappen in het designproces van
nieuwe producten. De traditionele manier voor het
creëren van 3D voldeed daar niet om de benodigde
hoge graad aan fysische en visuele accuraatheid
te verkrijgen. Procedurele technieken boden de

oplossing om elke individuele draad en de interactie
met de aanliggende draden van het tapijt te
visualiseren.
Dat heeft binnen DAE-Research geleid tot het
TETRA-project Procedural 3D. Daarin zijn een
aantal cases voor verschillende doelgroepen
uitgewerkt. Op die manier is een min of meer
gemeenschappelijk inzicht en begrip van het
potentieel van procedurele 3D gegroeid.
Als onderzoeksgroep is het onze insteek om naast
de lokale bedrijven ook de opleiding zo nauw
mogelijk te betrekken bij ons onderzoek. Studenten
kregen gastlessen, konden stage lopen binnen dit
project en er werden bachelorproeven opgestart
rond procedurele 3D. Zo zorgen we ervoor dat
de opgedane kennis snel terechtkomt bij de
DAE-studenten. Meerdere docenten waren nauw
betrokken bij het Procedural 3D-project, zowel bij
het onderzoek als bij de kennisvertaling naar het
onderwijs. Dat resulteerde in enkele mooie use
cases, de hervorming van onze wiskundelessen
voor artists en het uitbreiden van lessen over
procedurele technieken voor de VFX- en Game
Graphics Production-studenten.
Dit projectboek weerspiegelt de brede inzetbaarheid
van procedurele technieken en het leerzame traject
dat de partners binnen het project liepen. Laat u
inspireren door de diversiteit aan use cases! Wie
weet betekent het lezen van dit projectboek de start
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van nog meer boeiende projecten rond procedurele
technieken. Interesse gewekt? Pols gerust eens naar
de mogelijkheden.
Tot slot richt ik graag een woord van dank aan de
vele partners uit het werkveld voor hun deelname
aan het project. Zij zorgen er zoals altijd voor
dat onze projecten relevant blijven. Dank ook
aan Steven Engels en Hans van der Zee, het
Procedural 3D-kernteam, voor hun formidabele
inzet gedurende het volledige project en aan alle
geconsulteerde experts voor hun waardevolle
feedback. Yves Pauwels en Milan Van Damme, het
was fijn om jullie als docent in ons onderzoeksteam
te hebben. Bedankt voor het mooie geleverde
werk. Denis Möller, Elie Van Ravels en Quinten
Vanhooydonck: het was fijn om jullie tijdens
jullie stage te begeleiden en de indrukwekkende
resultaten te aanschouwen. Ik wil ook graag een
extra dankwoord richten tot Vicky Vermeulen,
onze onderzoekscoördinator, voor de continue
beschikbaarheid en inzichten tijdens dit project.
Merel Steeland
Project Manager DAE-Research aan Howest
merel.steeland@howest.be
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HOWEST
DIGITAL ARTS &
ENTERTAINMENT
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Digital Arts & Entertainment
en DAE-Research

Howest

Digital Arts & Entertainment (DAE) is het kenniscentrum in Vlaanderen op
het gebied van interactieve 3D. De driejarige bacheloropleiding stoomt
studenten klaar voor een job in de nationale en internationale game- of
VFX-industrie met specialisaties in 3D Animation, Visual Effects, Game
Development, Game Graphics Production, Sound Design en Independent
Game Production. In 2017, 2018 en 2021 werd de opleiding verkozen tot
de beste ‘game design and development’-school wereldwijd door The
Rookies, een onafhankelijke internationale jury.

HOWEST, de Hogeschool West-Vlaanderen, is een dynamische
en atypische hogeschool met een focus op innovatie, creativiteit
en ondernemingszin. Haar kernwaarden ‘serve-empower-care’
stimuleren een open, pluralistische en internationale kijk op
onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening. In
samenwerking met internationaal vooraanstaande academische
partners, social profit en bedrijfspartners, heeft HOWEST een
stevige reputatie opgebouwd in toepassingsgericht onderzoek,
dienstverlening en levenslang onderwijs.

De opleiding DAE beschikt over een eigen onderzoeksgroep, DAEResearch. Het motto van de onderzoeksgroep is “sector innovation
through game technology”, waarbij we dus beogen om in diverse sectoren
tot innovatie te komen met behulp van gametechnologie, vaak via
interdisciplinaire samenwerking met andere onderzoeksgroepen. Een
tweede pijler is kennis laten terugvloeien rond state-of-the-art technologie
naar ons curriculum. Alle projecten gebeuren in samenwerking met
bedrijven en organisaties uit heel uiteenlopende sectoren, zoals sport,
erfgoed, maakindustrie, zorg, onderwijs, logistiek enz.
Momenteel lopen volgende onderzoekslijnen/speerpunten: immersieve
technologie, procedurele 3D, AI (computer vision, pose tracking, natural
language learning, …), eye tracking & sensoren (HITlab), hybrid raytracing,
metaverse en motion tracking.
Informatie over de opleiding en portfolio van de onderzoeksgroep kan je
terugvinden op www.digitalartsandentertainment.com/research.
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Het Procedural 3D-project werd mee mogelijk gemaakt door de inzet van verschillende partnerorganisaties.
Volgende partners vormden samen de begeleidingsgroep van het project en werkten actief mee:

PARTNERS
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Met de steun van VLAIO
Het Procedural 3D-project is een TETRA-project. Met het TETRAprogramma stimuleert het Vlaams Agentschap voor Innovatie en
Ondernemen kennisoverdracht tussen instellingen van het hoger
onderwijs (hogescholen en universiteiten) en ondernemingen. TETRA
steunt toepassingsgerichte projecten die tot doel hebben om recent
beschikbare kennis te vertalen in nuttige, concrete informatie zodat de
doelgroep sneller en efficiënter kan innoveren. De projecten zijn collectief
en bedoeld voor Vlaamse ondernemingen en/of non-profitorganisaties.
De resultaten zijn gericht op economische valorisatie en kunnen daarnaast
ook worden ingezet bij de aanpak van een maatschappelijke uitdaging.
TETRA stimuleert projecten die zowel economische als maatschappelijke
duurzaamheid nastreven. Ook de terugkoppeling van de kennis naar het
onderwijs is een belangrijk aspect.
De steun voor TETRA-projecten bedraagt 92,5 procent van de
aanvaardbare begroting. Ondernemingen uit de doelgroep co-financieren
het project voor 7,5 procent. Onderzoeksgroepen van professionele
bacheloropleidingen mogen overigens ook steeds een eenjarig
voorbereidingstraject indienen.
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Het maken van een 3D-model aan de hand van een procedurele workflow begint net
zoals klassieke 3D met een eenvoudige vorm. Daarop worden manipulaties uitgevoerd,
om na een aantal stappen tot het beoogde resultaat te komen. Op basis van een
bestaand model kan een gelijkaardig model verkregen worden door de parameters aan
te passen die bij die manipulaties horen. De winst zit in het feit dat een groot deel van
het werk om een 3D-model te creëren, kan worden hergebruikt.
Het concept van procedurele 3D is niet nieuw. Doordat computers steeds performanter
worden, is op dat gebied de laatste jaren een kantelpunt bereikt, waardoor nieuwe
werkwijzen om 3D-modellen te creëren de mainstream games en VFX-industrie
fundamenteel veranderen. Internationaal zien we procedurele 3D-technieken aan
populariteit winnen. Het Procedural 3D-project dient als accelerator voor de Vlaamse
bedrijven, die daarmee sneller aan de slag kunnen door middel van use cases en generiek
onderzoek. Daarnaast leggen we de basis om onze studenten voor te bereiden op die
shift in de industrie.
Interactieve 3D wordt binnen verscheidene sectoren gebruikt, zowel in entertainment als
daarbuiten. De toepassingen zijn voor veel bedrijven interessant geworden, maar blijven
nog steeds erg duur. Procedurele 3D kan onder andere bepaalde productieprocessen
versnellen of optimaliseren. Het gebruik kan dus resulteren in een hogere
kostenefficiëntie en productiviteit.
Met dit ‘Procedural 3D’-project wordt dus gekeken naar de meerwaarde van procedurele
creatie van 3D. Het project bestaat uit een tweedelige focus:
•
•

HET
PROJECT

het ontwikkelen van concrete use cases waarin procedurele technologie
wordt toegepast;
een brede kennistransfer van procedurele 3D-technieken.
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“Het Procedural 3D-project dient
als accelator voor de Vlaamse
bedrijven, die daarmee sneller aan
de slag kunnen door middel van use
cases en generiek onderzoek.”
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PROCEDUREEL
MODELLEREN:
WAT IS DAT?
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Procedureel
Iets dat tot stand komt door een
procedure, ofwel een set van
regels of processen.

Traditionele 3D-elementen worden opgebouwd
door het manipuleren van punten in een 3D-ruimte.
Die vormen samen 3D-vlakken, polygonen
genaamd. De polygonen of punten van het
3D-object selecteer je manueel en ga je zelf gaan
verplaatsen tot je de gewenste vorm verkrijgt. Het
is een manueel proces waarbij de 3D-artist volledige
controle heeft over het plaatsen van elk punt.

Parametrisch

We spreken van het procedureel opbouwen van
een 3D-model wanneer het wordt uitgevoerd op
basis van een logisch proces van een opeenvolging
en combinatie van regels. Het uiteindelijke
resultaat kan gestuurd worden via parameters.
Hoe het 3D-model eruit komt te zien, beschrijf
of programmeer je in de regels die je opstelt, in
plaats van zélf de punten van het 3D-object te
manipuleren. Dat betekent dat de manier van
werken om procedurele 3D-modellen te maken een
andere denkwijze vereist dan de klassieke manier. Er
wordt gewerkt naar een systeem om iets te bouwen
in plaats van naar een specifiek visueel resultaat.

Een 3D-object met verschillende
parameters. Primitieven uit het
3D-modelleren zijn parametrische
objecten waarbij je bijvoorbeeld
de diameter kan aanpassen om zo
de vorm te verkrijgen die je wenst.

Producerele
Procedurele
generatie
Methode om algoritmisch
de data te creëren. Dat kan
gestuurd worden aan de hand
van inputdata, parameters of
willekeurige waarden.

“Hoe het 3D-model eruit komt te
zien, beschrijf of programmeer
je in de regels die je opstelt, in
plaats van zélf de punten van het
3D-object te manipuleren.”

Procedureel
modelleren
Het opbouwen van een
3D-object op basis van regels,
algoritmes, parameters of
inputdata.
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•
•
•
•
•
•

Heb je een veelvoud aan gelijkaardige 3D-objecten nodig of repetitie bij het plaatsen
van veel objecten?
Bouw je een 3D-omgeving voor een project waar in de loop van de ontwikkeling vaak
en misschien zelfs grote aanpassingen in zullen gebeuren?
Wil je in een game engine in de editor of realtime een model aanpassen zonder te
moeten modelleren?
Heb je een procedureel systeem en wil je dat andere 3D-elementen op aanpassingen
reageren?
Wil je bepaalde delen in het productieproces van 3D-objecten automatiseren?
Heb je veel gestructureerde of technische 3D-objecten nodig?

Antwoord je ‘ja’ op één van bovenstaande vragen? Dan kan een procedureel systeem
voor de volledige of partiële ontwikkeling waarschijnlijk tijdswinst betekenen.
Procedureel werken is zeker geen wondermiddel voor de creatie van alle 3D-content.
Wanneer je één uniek 3D-model nodig hebt, zal een procedureel systeem uitwerken
meer overhead en tijd vragen dan het manueel te modelleren. Wel kunnen procedurele
materialen gebruikt worden om de visualisatie af te werken.
Procedurele technieken hebben een grote meerwaarde en impact wanneer ze gebruikt
worden in scenario’s waar hun kracht tot zijn recht komt. Hierna bespreken we enkele van
de scenario’s waarin dat zeker het geval is.

WAAROM
PROCEDUREEL?
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Veel variaties en repetitie
Wanneer je een veelvoud aan gelijkaardige
3D-objecten nodig hebt die veel tijd vergen om in
de scène te plaatsen, kan een procedureel systeem
een tijdswinst betekenen.
Voorbeeld
Een bibliotheek waarin alle boekenschappen gevuld
moeten worden met boeken. Je wil die natuurlijk
niet allemaal perfect rechtopstaand plaatsen met
gelijke groottes en diktes, maar met veel variatie
en diversiteit, zoals in een echte bibliotheek. Via
een procedureel systeem kunnen boeken van
verschillende groottes automatisch op diverse
planken worden geplaatst. Daarna kan een simulatie
ervoor zorgen dat de zwaartekracht inwerkt op de
boeken, zodat ze op een natuurlijke wijze tegen
elkaar vallen.

Snelle opbouw omgeving en iteraties
Bij het creëren van een grote gamewereld wil je
snel en gemakkelijk veel aanpassingen kunnen
uitvoeren, zonder daarvoor alles opnieuw te moeten
opbouwen.
Voorbeeld
Binnen games is het heel belangrijk om zo snel
mogelijk tot een block-out te komen, zodat het spel
getest en geëvalueerd kan worden op gameplay.
Procedureel werken kan snel verschillende versies
van een gelijkaardige omgeving opbouwen om
die te finetunen in functie van gameplay. Door het
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procedurele systeem vergen ook aanpassingen
later in het ontwikkelingsproces geen grote
tijdsinvestering van artists. Het systeem moet
immers niet opnieuw worden gemaakt. Enkel de
manuele kleine verbeteringen gaan verloren, in
plaats van het volledige werk.

Aanpasbaarheid
Doordat de parameters van het procedurele model
ook in de game engine beschikbaar zijn, kan je die
aanpassen en onmiddellijk de resultaten bekijken.
Voorbeeld
Een procedurele brug wordt na het modelleren in
een scène in een game engine geplaatst. Door het
procedurele proces kan je de parameters, o.a. over
de breedte of aantal pilaren, in de game engine
zelf aanpassen. Het model van de brug past zich
op basis van de parameters aan en dat is zichtbaar
in de omgeving waar de brug zal komen te staan.
Zo kunnen verschillende variaties en aanpassingen
onmiddellijk door het volledige team gebeuren en
moet niet gewisseld worden tussen verschillende
softwarepakketten.

34 PROCEDURAL 3D HOWEST

HOWEST PROCEDURAL 3D 35

Wisselwerking tussen
procedurele systemen

Automatisering van
technische processen

Door procedurele 3D-systemen informatie te laten
uitwisselen, zal een aanpassing in een onderliggend
3D-model automatisch een logische aanpassing
voorzien bij het bovenliggende model.

Bij het creëren van een 3D-model bevatten
sommige processen veel herhaling waarbij het
proces bestaat uit logische stappen. Die processen
automatiseren maakt tijd vrij voor het creatieve
aspect van de creatie. Enkele voorbeelden van
onderdelen die kunnen worden geautomatiseerd
zijn: UV unwraps, omzetten van high naar low poly,
texturing of het verwerken van scan informatie.

Voorbeeld
Wanneer de aanpasbare brug en het procedurele
systeem van de omgeving bestaan, kun je ze
gaan integreren met elkaar. Stel: een brug is over
een ondiepe rivier geplaatst, waardoor die enkele
steunpilaren kreeg. Wanneer het terrein aangepast
wordt van een rivier naar een ravijn, detecteert het
bruggensysteem dat en wordt de brug automatisch
aangepast naar een hangbrug.

Voorbeeld
Een procedurele pilaar heeft een parameter die
weergeeft hoeveel erosie de pilaar moet bevatten.
Dat is verbonden aan een automatisatie van
de unwrap. Op die manier zal bij iedere latere
aanpassing van de parameter van de pilaar altijd een
correcte unwrap worden gecreëerd.

Gestructureerd of technisch model
3D-objecten met een heel duidelijke logica, zoals
huizen of meubilair, zijn eenvoudig om te zetten in
een procedureel model, omdat ze over duidelijke
regels beschikken.
Voorbeeld
Op maat gemaakt meubilair via een procedureel
model visualiseren of een groot gebied opvullen
met gelijkaardige huizen. Voorbeelden kun je
terugvinden onder use cases.
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KOSTENEFFICIËNTIE
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Procedureel werken is niet in alle scenario’s de
beste oplossing, aangezien ze bij de opstart hogere
kosten met zich meebrengen. Er moet immers
eerst een systeem worden opgezet met daarin de
beschrijving van het type 3D-object dat je wel moet
maken. De voordelen van het gebruik worden dus
het best per situatie bekeken. Enkele vragen die
daarbij kunnen helpen:
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Hoe complex is de opbouw?

Hoe vaak zal ik dit systeem
nodig hebben? Is het systeem
herbruikbaar?

Misschien heb je geen massale hoeveelheid
3D-modellen en variaties nodig, maar is de
opbouw van enkele specifieke delen erg complex
of wil je een reeks aan handelingen voor de artist
vereenvoudigen. Wanneer complexe delen in het
productieproces geautomatiseerd kunnen worden,
geeft dat vaak de doorslag om de initiële investering
te doen.

Hoe veel interactiviteit?

Wanneer je eenzelfde systeem maar één keer zal
gebruiken, recupereer je soms de initiële kosten
van opbouwen niet. Gebruik je het veel, dan zal
je al snel een tijdswinst bekomen. Systemen voor
procedurele generatie kunnen vaak met enkele
kleine aanpassingen voor een nieuw doel worden
hergebruikt. Merk je in de toekomst dat je veel
projecten hebt met telkens een kleine variatie,
waardoor je hetzelfde systeem kan hergebruiken?
Dan is het de moeite om procedureel te werken.

Wanneer je in een realtime engine veel
aanpassingen aan het 3D-model doet, is het
handig om die onmiddellijk te kunnen zien. Als een
procedureel systeem de cyclus van aanpassen en
testen door een 3D-artist elimineert, dan kan de
productie sneller vooruitgaan.

10 of 1.000 exemplaren?
Wanneer je slechts enkele versies nodig hebt van
een 3D-object zijn de kosten om een procedureel
systeem op te zetten vaak groter dan ze allemaal
manueel te maken. Hoe meer objecten je nodig
hebt, hoe meer procedureel werken tijdswinst
oplevert.

Traditioneel
Procedureel systeem opzetten
Procedureel

?
?

HOWEST PROCEDURAL 3D 41

Tijd
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“Hoe meer objecten je nodig hebt,
hoe meer procedureel werken een
tijdswinst oplevert.”

Hoeveelheid 3D-modellen

Procedureel

Manueel
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PIJLERS
PROJECT
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Aan de hand van enquêtes en 1-op-1-gesprekken met
de bedrijven in onze begeleidingsgroep identificeerden
we verschillende interessedomeinen waarin procedurele
3D voor meerwaarde zou kunnen zorgen. Door de brede
inzetbaarheid van de technologie deelden we deze vragen
over use cases op in drie overkoepelende pijlers:

1

Rapid prototyping
Binnen deze pijler werden use cases bekeken die
snel vele variaties en iteraties van 3D-objecten
kunnen creëren. Dat kan met behulp van diverse
methodes en algoritmes. Binnen de pijler
werden enkele use cases uitgewerkt om dat te
demonstreren.

Realtime integratie
& inputdata
Van procedurele 3D die binnen een pakket werd
aangemaakt, wil je tijdens het uitvoeren van het
programma soms de parameters nog kunnen
aanpassen en gebruiken. Daarnaast zijn er soms
reeds tekstuele, 2D- of andere data voorhanden
waarop het procedurele model zich kan baseren.
Binnen deze pijler gingen we aan de slag rond die
twee thema’s.

3
Lichaam, kledij & soft bodies
Deze pijler gaat over vragen rond het gebruik van
procedurele technieken om kledij automatisch aan te passen
aan een 3D-model, kledij verschalen en de mogelijkheden
van soft body simulaties.

Daarnaast werd aandacht besteed aan de algemene en overkoepelende vragen die leefden binnen de
begeleidingsgroep. We gaven een antwoord op de vragen wat mogelijk is met procedurele technieken en
wat de softwarepakketten kunnen en we updateten de leden over de laatste ontwikkelingen.
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Binnen dit luik vind je de ontwikkelde use cases rond
procedurele technieken die dankzij het Procedural
3D-project gerealiseerd konden worden.
De verschillende onderzoeksvragen met
betrekking tot het gebruik en de mogelijkheden
van de technologie werden in samenspraak met
de doelgroep aan de hand van de use cases
gevalideerd. Net als de outputs van de bevragingen
met de doelgroep, kunnen deze use cases als basis
dienen voor toekomstige onderzoeksprojecten of
verdere valorisatietrajecten.

USE
CASES
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Rapid prototyping
1. Genetische mutaties als stimulans
voor het creatieve proces
Doel: snel een veelvoud aan iteraties en variaties
maken om het creatieve proces te stimuleren.
Bij procedurele 3D-modellen zijn er parameters die
bepalen hoe de verschillende onderdelen worden
opgebouwd, zoals de lengte van een onderdeel
die bepaald kan worden door een parameter. Bij
modellen met heel wat in te stellen parameters
kan het lang duren om tot het gewenst resultaat of
resultaten te komen.
Daarvoor is het een optie om de parameters
random waardes te geven, om zo snel verschillende
versies van bijvoorbeeld een procedurele prop
te genereren. Wanneer echter alles automatisch
gebeurt met random waardes, is er weinig of geen
controle over het resultaat.
Het doel van de case was om daarin een
middenweg te vinden met behulp van eenvoudige

genetica- en mutatielogica, of een zogenaamde
‘mutagen-methode’.
Als onderwerp van de testcase
waarop we een mutagen-tool konden
testen, kozen we een vereenvoudigde
parametrisch opgebouwd creature blockout in Houdini. Creature block-outs zijn een simpele
geometrische voorstelling van een creature dat
in een latere fase uitgewerkt kan worden om
te gebruiken in bijvoorbeeld een game of film.
De block-out bepaalt in grote lijnen het creatief
uitzicht.
Een mutagen-tool kan een zeer nuttige manier zijn
om snel variaties van een procedureel opgebouwd
model te genereren met een minimum aan
gebruikersinput en met toch voldoende behoud van
controle op de resultaten. De methode garandeert
unieke resultaten doordat de waardes random
gegenereerd worden. Daarnaast is de methode heel
snel.

“Een mutagen-tool kan een zeer nuttige manier zijn om snel
variaties van een procedureel opgebouwd model te genereren
met een minimum aan gebruikersinput en met toch voldoende
behoud van controle op de resultaten.”
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2. Component based shape synthesis
Doel: designverkenning door het synthetiseren van
nieuwe vormen en voorwerpen met behulp van een
combinatie van 3Dmesh-componenten verkregen
uit bestaande modellen.
Er is een overlap tussen artificiële intelligentie
en procedurele generatie. Een voorbeeld
daarvan is het gebruiken van machine learning
voor het segmenteren van 3D-modellen. De
gesegmenteerde componenten kunnen gebruikt
worden om nieuwe 3D-modellen te creëren die
bestaan uit die modulaire componenten. Dat is
mogelijk met behulp van collecties van 3D-modellen
die bedrijven over de jaren heen opbouwen, naast
de vrij beschikbare online verzamelingen. In deze
use case werden verschillende methodes getest en
geïmplementeerd om de praktische mogelijkheden
daarvan te exploreren.
De best verkregen segmentatie werd verkregen met
behulp van de methode Hier Seg (Li Yi et al.). De
methode voorziet naast segmentatie ook hiërarchie
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van de componenten, wat nuttig is voor het
recombineren. Dat vereist dat de modellen gelabeld
zijn. De methode bouwt namelijk een structuur op
die dan ook aan gelabelde componenten in de mesh
worden toegekend. De labeling en hiërarchie van
de componenten worden geëxporteerd uit matlab.
Vervolgens hercombineert een pythonscript de
componenten tot nieuwe 3D-modellen.
Component based shape synthesis kan nuttig
zijn om snel designexploratie en hergebruik van
bestaande 3D-modellen te faciliteren. Er is in
deze techniek een enorm groot potentieel om
3D-content libraries uit te breiden of zelfs gewoon
om bestaande modellen op te delen in modulaire
componenten.
Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om zelf
modulaire componenten toe te voegen aan de
componentenverzamelingen die opgesteld worden
door de AI, die dan gecombineerd kunnen worden
in 3D-software of zelfs in een game engine.

“Component based shape synthesis kan nuttig
zijn om snel designexploratie en hergebruik van
bestaande 3D-modellen te faciliteren.”
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“De database van 3D-modellen
heeft een collectie van vooraf
gedefinieerde parameters die
de plaatsing en relaties tussen
objecten beïnvloeden.”

3. Generatief design van kamerinrichting
Doel: designverkenning van kamerinrichting door
het optimaliseren van meetbare parameters op een
iteratieve en automatische manier.
Generatief design en automatische optimalisatie zijn
technieken die worden toegepast in architectuur en
productiesectoren. Het is een iteratief designproces
waarbij men een parametrisch model maakt, en
dat daarna analyseert en een successcore geeft.
De analyse wordt dan gebruikt om de volgende
generatie van permutaties te sturen.

Als onderwerp van de testcase werd gekozen voor
kamerinrichting, waarbij een gedefinieerde set
van regels het generatieve designproces stuurt.
Een eigen implementatie van de MakeItHome:
Automatic Optimization of Furniture Arrangements
van Lap-fai yu et al. werd in Houdini gebruikt.
De database van 3D-modellen heeft een
collectie van vooraf gedefinieerde parameters
die de plaatsing en relaties tussen objecten
beïnvloeden. Elk voorwerp wordt op een
willekeurige plaats gezet. Op basis van de
parameters zoeken de objecten relaties. Zo

zullen een tafel en een stoel een ouder-kindrelatie hebben. Via een iteratief proces worden
verplaatsingen in positie en oriëntatie toegepast op
de objecten. Elke iteratie krijgt een score op basis
van hoe goed de objecten staan. Bij een verbetering
wordt de score als basis van de nieuwe iteratie
gebruikt tot een ideale score wordt verkregen.
Generatief design is een zeer nuttige manier
om programmatorisch en automatisch design
te verkennen en onmiddellijk een overzicht van
meetbare scores te produceren. Automatische
optimalisatie vereist veel rekenkracht en tijd

om een bruikbare kamerinrichting te verkrijgen.
Voor complexe kamers met veel objecten kan
dat gemakkelijk oplopen tot 20.000 iteraties. Het
scoren is het meest intensieve proces. Zonder
scoringsysteem kan dit systeem ook worden
toegepast voor realtime generatie.
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4. Procedural generation in virtual reality
Doel: met behulp van VR run-time procedurele tools
gebruiken en een methodiek opstellen.
Runtime procedural 3D wordt nog altijd vooral
gebruikt voor dezelfde doeleinden: wereldgeneratie,
spelercreatie en wereldvernietiging. Het doel
van dit project was om runtime procedural
3D te onderzoeken waarin de artist de wereld
kan aanpassen door gebruik te maken van VRcontrollers, en om zo artists meer tools te geven
om de wereld op te bouwen dan alleen de editor en
inspector.
Daarbij was het de bedoeling dat de artist de
mogelijkheid krijgt om de hele pipeline te kunnen
opbouwen voor de manipulatie van de procedurele
objecten. De artist heeft eerst de mogelijkheid om
zelf de procedurele objecten te maken. Daarna
kan de artist zonder hulp van een programmeur
controlepunten plaatsen op het procedurele object,
die daarna gebruikt kunnen worden in VR om het
procedurele object aan te passen.
In deze use case werd gebruikt gemaakt van ons
eigen run-time procedurele sandbox in Unity.
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5. Automatische huisindeling
Doel: het automatisch creëren van logische
huisingelingen.

tool kunnen er gemakkelijk honderden verschillende
huizen gegenereerd worden waarop automatisch
getraind kan worden.

Er bestaan reeds tal van voorbeelden van
implementaties die op een procedurele
manier huizen kunnen creëren. Het gaat vaak
om huizen waar enkel de buitenmuren en het
dak gegenereerd worden. Binnen level design
van games of gebouwen in de achtergrond,
is het in vele gevallen niet nodig dat ook het
interieur opgebouwd wordt. Wanneer een speler in
een game de huizen moet betreden en verkennen,
moeten er vanzelfsprekend ook binnenmuren
en deuren zijn die de verschillende kamers met
elkaar verbinden. Het doel van deze use case was
om een tool te creëren waarmee op een snelle en
eenvoudige manier verschillende gebouwindelingen
gegenereerd kunnen worden.

In Blender werd een script gecreëerd dat toelaat op
een snelle manier willekeurige huizen te genereren.
De huizen zijn in de meeste gevallen realistisch
in opbouw. Ze zijn echter nog beperkt in vorm,
aangezien alle kamers enkel rechthoekig kunnen
zijn.

Het was de bedoeling dat de indelingen gebruikt
kunnen worden om bijvoorbeeld een AInavigatiealgoritme op te trainen. Een AI-algoritme
heeft veel trainingsdata nodig. Het kan onbegonnen
werk zijn om dat op te zetten aan de hand van enkel
manueel opgebouwde huizen. Met een procedurele

Een huis heeft natuurlijk meer dan enkel muren,
deuren en ramen. In de volgende use case gaan
we dieper in op de mogelijke methodes om de
binnenkant van de ruimtes aan te kleden op een
logische en automatische manier.

Het script kan nog uitgebreid worden om op de
gecreëerde openingen op een automatische manier
een variatie aan voorgemaakte deuren en ramen te
plaatsen, alsook om texturen toe te kennen aan de
muren om zo tot een meer realistische weergave te
komen. Het script is bijna volledig onafhankelijk van
Blender, wat het mogelijk overdraagbaar maakt naar
andere 3D-software.
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6. 3D asset creatie
Doel: het nut van tools voor het procedureel
genereren van 3D-modellen gebruikt in een game
engine toelichten.
Een klassiek voorbeeld van het gebruik van
procedurele 3D in de game-industrie is het creëren
van kleine tools die het aanmaken van 3D-modellen
versnellen. In deze use case werd een geweer
gebruikt als object om het nut van procedurele tools
te illustreren.
In bepaalde games zie je het wapen in het spel
prominent op het scherm. In deze situaties wordt
veel detail en variatie verwacht op de wapens om
het visueel aantrekkelijk te houden. Om dat te
bekomen hebben verschillende onderdelen van het
geweer diverse variaties.
Het volledige geweer werd opgebroken in de
benodigde onderdelen die daarna gecombineerd
kunnen worden om een groot aantal variaties te
bekomen. Een van deze onderdelen is het
magazine. Dat was de focus van deze use case.
Op onze website kan je een korte video bekijken die
het maken van een tool en het gebruik ervan uitlegt.
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Realtime integratie
en inputdata
1. Workflowvergelijking aan de hand van opbouw
van een stad
Doel: enerzijds klassiek en procedureel modelleren
met elkaar vergelijken, anderzijds de procedurele
workflow in twee softwarepakketten vergelijken.
In deze use case werd een vergelijking gemaakt
in de workflow van zowel de Houdini-integratie
naar Unreal, als het uitwerken in Unreal Blueprints.
Om de vergelijking te maken, kozen we voor het
genereren van een stadslay-out gebaseerd op het
middeleeuwse Brugge. Daarnaast werden aan de
hand van de case de mogelijkheden van realtime
integratie in een game engine gedemonstreerd.
Op het moment van de vergelijking was de
belangrijkste conclusie vooral dat de keuze van
software het best bewust genomen wordt, op basis
van wat je wil bereiken. Zo was het bijvoorbeeld
simpel om de variaties in huizen te creëren in
Houdini, maar niet in Unreal. Bij een laag aantal
variaties kan het een tijdsefficiënte beslissing
zijn om handmatig de verschillende huizen te
modelleren.
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2. Propping pipeline
Doel: het opzetten en vergelijken van een
automatische propping pipeline.
Propping in de gamedesign- en VFX-wereld is
het aankleden van ruimtes en landschappen met
objecten. Dat kan gaan van het plaatsen van
stenen en bomen in een groot park tot het inkleden
van een zolderkamer met kartonnen dozen en
rondslingerende documenten. Objecten in een
ruimte plaatsen is nog vaak een handmatig proces.
Met de procedurele propping pipeline wordt
een voorbeeld gegeven van een gestroomlijnde
werkwijze die geen afbreuk doet aan het artistieke
proces.
Om de pipeline op te zetten, werd Houdini Engine
in Unreal gebruikt. Aan de hand van een tool
gemaakt in Houdini kan men rechtstreeks
in Unreal aan de slag. De objecten worden
geplaatst met behulp van punten die een referentie
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meekrijgen, waardoor Unreal weet welk object bij
welk punt past.
Het plaatsen van de punten wordt gedefinieerd
met enkele regels om zoveel mogelijk variaties
toe te laten, zonder de gebruiker te overstelpen
met opties. De user interface wordt aangepast
aan de tool, waardoor de complexiteit voor de
eindgebruiker aangepast is aan hetgeen men
probeert te doen.
Doorheen de case zijn er drie tools ontwikkeld die
dezelfde workflow ondersteunen. Elk van deze
had zijn eigen voor- en nadelen en toont hoe de
systemen in Houdini en de integratie in Unreal
kunnen worden opgezet. Het eindresultaat
is een combinatie van al de gemaakte tools
en onderzochte elementen, waarbij snelheid,
veelzijdigheid en gebruiksvriendelijkheid centraal
staan.

3. Runtime procedural generation
Doel: de mogelijkheden verkennen van een realtime
procedurele 3D in een game engine via een
lightweight sandbox systeem.
Er bestaat software om op een modulaire
manier procedurele 3D-content op te bouwen.
Daarbij wordt de 3D-content vaak op voorhand
gegenereerd en kan die gebruikt worden in een
realtime omgeving zoals een game engine onder de
vorm van voorgemaakte of pre-baked assets.
Bij die manier van werken is het niet mogelijk
om de procedurele opbouw of manipulatie van
parametrisch opgebouwde elementen aan te
passen tijdens het uitvoeren van de realtime
applicatie. Dat maakt dat een procedureel
opgebouwd 3D-model of -omgeving niet dynamisch
kan aanpassen aan realtime user input, bijvoorbeeld
aan de hand van gameplay in het kader van een
game of aan de gescande omgeving in het kader
van een augmented reality-applicatie.

Er bestaan uiteraard reeds implementaties die
alsnog run-time proceduralisme mogelijk maken,
maar dat zijn specifiek uitgewerkte use cases
die met een vast doel voor ogen ontwikkeld zijn.
Daarbinnen gaat het sandbox en dynamische aspect
verloren dat je met procedurele software hebt.
In deze use case werd eerst onderzoek gedaan
naar de mogelijkheden en limitaties van run-time
mesh manipulatie en instancing in Unity. Er werd
ook gekeken naar bestaande plug-ins of tools. Om
de veelgebruikte procedurele functionaliteiten te
bepalen, werd Houdini als voorbeeld genomen.
Daarna werd er gekeken naar de complexiteit
en haalbaarheid om een functionaliteit te
implementeren. Een selectie werd gebruikt voor het
ontwikkelen van een lightweight systeem waarbij
de functionaliteiten op een modulaire manier
gekoppeld worden. Er werden enkele kleine proof
of concepts ontwikkeld die gebruik maken van het
opgebouwde procedurele systeem in Unity.

64 PROCEDURAL 3D HOWEST

“Doel: de mogelijkheden verkennen
van een realtime procedurele
3D in een game engine via een
lightweight sandbox system.”
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4. 2D naar 3D: opbouw omgeving
aan de hand van Photoshopinput
Doel: de mogelijkheden en workflow demonstreren
om een omgeving op te bouwen op basis van
2D-input.
Van gebouwen, machines of omgevingen zijn vaak
enkel 2D-data voorhanden die informatie bevatten
over hoe iets opgebouwd is. Ook bij de creatie
van een 3D-omgeving gaat het sneller om een
plattegrond te tekenen dan een omgeving zelf in 3D
op te bouwen. Het doel van deze case was om de
mogelijkheden en workflow te exploreren omtrent
de opbouw van een 3D-omgeving aan de hand van
2D-input.
In deze use case werd een workflow gecreëerd
in Houdini die als input een Photoshopbestand
gebruikt. Daaruit werd een relatief complexe
3D-omgeving opgebouwd. In het Photoshopbestand
werden op verschillende lagen lijnen en vlakken
getekend die de 3D-opbouw sturen. Zo is er een
laag waarin 2D met een penseel water getekend
is in top view. Die laag bepaalt in Houdini welke
onderdelen van het grondvlak water vormen en dus
een rivierbedding moeten vormen. Elke laag kan als
2D-afbeelding omgezet worden naar een 3D-grid
waarbij elk gridpunt de kleurinformatie van de
afbeelding overneemt. Door bepaalde gridpunten te
isoleren en te connecteren, kunnen we bijvoorbeeld
een curve reconstrueren van een dunne lijn in de
afbeelding. Verder hebben we ook gekeken naar

de mogelijkheid om de omgeving op te bouwen
aan de hand van simpele OSM-data in plaats van
een Photoshopafbeelding.
Het is redelijk eenvoudig om aan de hand
van Houdini een Photoshopbestand om te
zetten naar een 3D-omgeving. De complexiteit
zit in de concrete opbouw van de verschillende
3D-onderdelen aan de hand van relatief weinig
input, en, in het geval van het specifieke gekozen
onderwerp in deze use case, in de interactie
tussen de verschillende lagen. Denk maar aan het
automatisch genereren van een correcte opening in
een muur waar een waterweg loopt.

“Ook bij de creatie van een
3D-omgeving gaat het sneller
om een plattegrond te tekenen
dan een omgeving zelf in 3D op
te bouwen.”
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5. Procedurele configuration in augmented reality
Doel: demonstreren van een complex procedureel
model in realtime in Augmented Reality met behulp
van Unity3D en Grasshopper.
Met behulp van realtime engines en parametrische
modellen kunnen we stakeholders de mogelijkheid
bieden om 3D-modellen in een realtime omgeving
aan te passen en onmiddellijk het resultaat te
kunnen zien. Het doel van deze case was om de
workflow zo te creëren dat dat op een mobiel ARtoestel (smartphone, hololens etc) kon worden
getoond.
In deze use case werd een parametrische tafel
gekozen als voorbeeld om mee te werken. We
opteerden voor de software Rhinoceros en
Grasshopper, omdat ze zeer geschikt zijn voor
computer-aided manufacturing, rapid prototyping
en product design. Daarnaast biedt Grasshopper
verschillende plug-ins aan die surfacing, meshing
en communicatie tussen applicaties zeer
eenvoudig maakten. In deze use case stelden we de
communicatie tussen Grasshopper en onze Unityapplicatie op via UDP (user datagram protocol)
omdat dit een low latency is en weinig overhead
vereist. Voor de AR-implementatie gebruikten
we het Vuforia-framework met behulp van image
trackers.
Het model updaten werkt grotendeels in realtime,
met weinig latency. Mits het een livelink tussen
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de twee applicaties is, kunnen we ook vanuit
Grasshopper de parameters en zelfs output in
realtime aanpassen. Door de procedurele generatie
te laten gebeuren op een dedicated workstation
of server, is de snelheid van de netwerkverbinding
de enige limiterende factor op het vlak van
performance.

“Bij het inpakken van objecten voor transport is het vaak
moeilijk om de balans te vinden tussen duurzaamheid,
veiligheid en kostenefficiëntie.”

Aangezien het object ook een parametrisch model
is in Grasshopper, is het mogelijk om een CNC-plan
te genereren van ons 3D-model. Rhinoceros heeft
daarvoor zelfs plug-ins om dat te vergemakkelijken.
6. Packaging tool
Doel: automatisch bepalen welke materialen nodig
zijn voor het transport van voorwerpen op basis van
een scan van het voorwerp.
Bij het inpakken van objecten voor transport is
het vaak moeilijk om de balans te vinden tussen
duurzaamheid, veiligheid en kostenefficiëntie.
Met deze case onderzochten we of procedurele
technieken, 3D scanning en Houdini een
meerwaarde kunnen bieden.
We maakten een proof of concept dat
in Houdini automatisch en zo optimaal mogelijk
verpakkingen genereert voor het veilig transport van
breekbare objecten. We hebben daarbij een beroep
gedaan op een online bibliotheek van gescande
modellen van het Smithsonian museum.
Voor de uitwerking van de tool baseerden
we ons op de drie meest omvattende

methodes van verpakken. Instapak, waarbij
een object wordt omgeven door een
schuimmateriaal, cushion of foam packing,
waarbij de objecten worden uitgesneden uit een
isolatiemateriaal, en brace packaging, waarbij de
artefacten worden vastgehouden door een houten
constructie.
De procedurele opbouw van de tool zorgt ervoor
dat die op een snelle en eenvoudige manier een
schatting kan maken van elk mogelijk object dat als
input wordt gebruikt. Met deze tool kan men in een
oogopslag itereren op de afmetingen van mogelijke
verpakkingsmethodes en een snelle schatting
maken van de optimale verpakking. Men zou de
resultaten van de tool kunnen doorsturen naar
een CNC-freesmachine om de nodige planken en
schuimmaterialen uit te snijden en zo het proces te
gaan automatiseren.
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Packaging tool
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7. Bladmaterialen voor 3D-productie
Doel: het omzetten van wiskundige formules naar
een procedurele implementatie van bladgroei bij
planten.
Het simuleren van de groei van planten heeft al
langere tijd maatschappelijke en wetenschappelijke
relevantie voor verschillende doeleinden,
voornamelijk voor de landbouw. Daarbij
wordt rekening gehouden met het biologisch
onderzoek dat aantoont wat de invloed is van
het planthormoon auxine op de groei. Die kennis
is omgezet naar een wiskundig model voor de
simulatie van de groei van een blad. Daarbij bepaalt
een groeifunctie, die beïnvloed wordt door auxine
maxima op de bladrand, de vorm van het blad.
De literatuur beschrijft technieken die biologisch
accuraat zijn, maar door hun complexiteit niet
intuïtief zijn en bovendien tijdsintensief zijn.
Vereenvoudigde modellen zijn te vinden, maar
missen vaak identificerende karakteristieken, zoals
kartelrandjes om het blad en natuurgetrouwe
adervorming. Voor deze use case werden het
wiskundige model over bladgroei en vormen van
Runions et al. gebruikt in combinatie met een
versimpelde bladvorm.
De use case werd uitgewerkt gebruik makend
van Python. Op die manier kan het resultaat in
verschillende 3D-softwareprogramma’s worden
gebruikt. Er werd een 2D-representatie gebruikt
om de initiële bladopstelling op basis van
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conversiepunten te genereren. Daarop werden
de formules voor de directionele groei van het
blad en de groei van de bladrand toegepast. Tot
slot werd het venatie-algoritme omgezet op deze
2D-representatie. In Houdini werd de 2D omgezet
naar een 3D-model en dat werd, op basis van de
parameter uit het venatie-algoritme, omgezet naar
maps om materialen te creëren.
Op onze website kan je de paper terugvinden met
alle details over de gebruikte algoritmes en de
wiskunde erachter.
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“De grootte en vorm van de drupelets, de individuele besjes
die samen een framboos vormen, de haartjes en de kleur zijn
factoren die gedurende het groeiproces worden aangepast.”

8. Plantengroei
Doel: het simuleren van accurate 3D-planten en
-vruchten voor gebruik in de training van een AIalgoritme.
Er is een overlap tussen procedurele generatie en
artificiële intelligentie. Naast het gebruik van AI
om procedurele 3D-modellen samen te stellen,
kan procedurele 3D gebruikt worden om AI sneller
te trainen. AI-algoritmes hebben namelijk een
grote hoeveelheid geannoteerde data nodig om
het algoritme aan te leren wat het moet doen.
Procedurele 3D kan daarbij helpen omdat het een
enorme hoeveelheid aan geannoteerde beelden
met variaties van het object kan genereren.
In deze use case werd het voorbeeld gebruikt
van een AI-algoritme dat rijpe vruchten dient te
leren herkennen, specifiek frambozen. Hiervoor
werd het groeiproces in kaart gebracht en iedere
stap opgedeeld om zo het proces van bloem tot
overrijp fruit te simuleren. De grootte en vorm
van de drupelets, de individuele besjes die samen
een framboos vormen, de haartjes en de kleur zijn

factoren die gedurende het groeiproces worden
aangepast. Er werd rekening mee gehouden om het
procedurele systeem open genoeg te houden zodat
andere bessen met een gelijkaardige manier van
groeien ook kunnen worden gegenereerd. Zoals je
op de foto kan zien, werden ook braambessen met
dit algoritme gegenereerd.
In een tweede fase werd de volledige plant
gesimuleerd. Dat kan op drie manieren worden
aangepakt, via recursie, L-systemen of space
colonization. Voor de generatie van de plant werd
de paper TreeSketch (S. Longay et al.) gebruikt.
Net zoals in de natuur is er een systeem waarbij
de takken in competitie met elkaar gaan voor de
bestaande plaats. Sommige takken zullen dus veel
groeien en andere zullen afsterven. In het systeem
is een parameter aanwezig die aanpast hoe sterk de
boom van de zwaartekracht weg groeit, of hoe veel
de takken naar beneden zullen hangen. Een tweede
parameter bepaalt welke delen van de boom meer
kansen krijgen om te groeien en dus niet zullen
afsterven.
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Lichaam, kledij en soft bodies
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1. Schaalbare lichamen & kledij
Doel: creatie van een uniforme 3D mesh voor een
avatar en de kledij verschalen op basis van die
avatar.

op verschillende avatars. Het doel van deze
use case was om vanuit het perspectief van de
entertainmentsector en van de kledingindustrie
te bekijken hoe we aan de hand van procedurele
3D-technieken de verschaling van kledijsimulaties
tussen verschillende avatars kunnen automatiseren.

Om een digitaal personage van kledij te voorzien,
worden simulaties gedaan met 2D-patronen die
rondom een lichaam gedrapeerd worden. Dat is
een proces dat veel tijd kan innemen, omdat de
simulatie tijd kost en de 2D-patronen bij elke iteratie
eventueel aangepast moeten worden om het
resultaat van de simulatie bij te sturen.

Om de kledijgeometrie automatisch te kunnen
koppelen aan de verschillende avatars, werd gebruik
gemaakt van de uniforme 3D-avatar. Er werd een
systeem geschreven dat scans tot eenzelfde mesh
structuur terugbrengt.

Als dezelfde kledij gedrapeerd moet worden
op verschillende personages of avatars, dan
kan het veel werk zijn om de patronen en
simulatie-instellingen aan te passen zodat de
uiteindelijke kledij op dezelfde manier aansluit

Daarna werd geëxperimenteerd met bestaande en
eigen implementaties om de kledijgeometrie te
koppelen aan die uniforme 3D-avatar. Bedoeling
was om een kledijsimulatie uit te voeren op één van
de avatars en die dan automatisch te verschalen
naar een andere avatar. Daarbij werd extra aandacht

besteed aan tekortkomingen in bestaande
implementaties, zoals problemen die vooral
optreden met lossere kleding.
Verder werd geëxperimenteerd met verschillende
methodes om de 3D-verschaling te gebruiken
om de verschaling van de 2D-patronen te
automatiseren.
In de aanvangsfase werd dat getest met eenvoudige
zelfontwikkelde kledijpatronen. In een latere fase
werd geprobeerd om de verschaling toe te passen
op bestaande modeartikelen, met bestaande
kledijpatronen als basis. De patroonverschaling aan
de hand van de 3D-verschaling komt overeen met
de bestaande patroongradaties, om vandaaruit
de avatar automatisch te kunnen matchen met de
correcte kledingmaten.

Daarnaast maakten we ook een proof of concept
van een procedureel opgebouwd rigide kledingstuk.
Een minimaal aantal ankerpunten zorgen daarbij
voor de verschaling van het kledingstuk. De
ankerpunten kunnen op eenzelfde manier aan
de uniforme avatar gekoppeld worden als de
kledijsimulaties.
Er is een proof of concept-pipeline uitgebouwd die
aantoont dat het mogelijk is om op een volledig
procedurele manier kledij automatisch te verschalen
naar verschillende menselijke 3D-modellen. Er is
echter een duidelijk onderscheid in de bruikbaarheid
voor entertainmentdoeleinden enerzijds en
accurate modedoeleinden anderzijds. Er zijn aan de
werkmethode tal van verbeteringen mogelijk die
ervoor kunnen zorgen dat de resultaten accurater
kunnen worden.
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“In iedere stap werd telkens een ander aspect onderzocht van
manipulaties van een soft body, zoals het laten vallen, het vastnemen,
het indrukken, het uit elkaar trekken, het snijden van soft body’s,
en dat allemaal op een zo geloofwaardig mogelijke manier en voor
verschillende materialen. ”

2. Soft bodies
Doel: vergelijkende studie van methodieken om
een zo realistisch mogelijk soft body-orgaan te
simuleren.
Bij het creëren van een 3D-model ligt de focus op
hoe dat er visueel uitziet aan de buitenkant. Waar
een traditioneel 3D-model hol is van binnen, heeft
een soft body een volume met massa en gewicht.
De ultieme droom van diverse sectoren – onder
meer uit de medische beeldvorming, medische
trainingen en politieonderzoek – is om een realtime
soft body-simulatie te creëren. In zulke interactieve
simulaties kan bijvoorbeeld een orgaan gesneden
worden en wordt een fysisch correcte reactie
weergegeven van het vetweefsel, spierweefsel,
bloedvaten, ... De technologie staat op dit moment
nog niet zo ver dat dat al mogelijk is.

In deze use case werden de verschillende
methodes vergeleken om soft body-simulaties te
genereren. Op die manier brachten we in kaart wat
tot op heden wel mogelijk is. Onze focus lag op het
realistisch simuleren en visualiseren van organen en
organisch materiaal.
In iedere stap werd telkens een ander aspect
onderzocht van manipulaties van een
soft body, zoals het laten vallen, het vastnemen,
het indrukken, het uit elkaar trekken, het snijden van
soft body’s, en dat allemaal op een zo geloofwaardig
mogelijke manier en voor verschillende materialen.
Een typische eigenschap van soft body dynamics is
dat het 3D-model na manipulatie (deels) zijn vorm
moet behouden en/of moet terugkeren naar zijn
oorspronkelijke vorm. Daarom bekijken we ook hoe
verschillende parameters de simulatie bepalen.
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“Binnen het project werden verschillende pakketten vergeleken.
Dit document helpt om de juiste software te kiezen voor je eigen
specifieke projecten.”

Procedureel modelleren is een werkmethode die
door diverse softwarepakketten wordt ondersteund.
Elk softwareprogramma heeft een andere
focus. Binnen het project werden verschillende
pakketten vergeleken. Dit document helpt om de
juiste software te kiezen voor je eigen specifieke
projecten.

SOFTWARE
VERGELIJKING

Binnen onze vergelijking maakten we een
onderscheid tussen software die specifiek
ontwikkeld werd voor een procedurele werkwijze
en klassieke 3D-software. Aan de klassieke software
worden bovenop de klassieke destructieve
werkwijze extra plug-ins en tools toegevoegd om
procedureel te werken. Dat is ideaal voor projecten
waarin kleine toevoegingen worden gedaan aan
een bestaand model of systeem. Maar we zien dat
die pakketten de laatste tijd ook meer inzetten op
procedurele werkwijzen. We verwachten dan ook
dat de workflow in de toekomst ook in de klassieke
pakketten geïntegreerd zal worden.

Binnen de gespecialiseerde software onderscheiden
we algemene procedurele software en
nichesoftware. De algemene software is een
totaalpakket dat kan worden gebruikt om de
volledige pipeline van 3D-modellering te vervangen.
De nichesoftware is daarentegen vooral nuttig
wanneer je een concreet probleem wil oplossen.
Zo wordt Speedtree bijvoorbeeld gebruikt om
procedurele planten en bomen te genereren.
In de vergelijking legden we de softwarepakketten
naast elkaar en zoomden we onder andere in op
gebruik, USP, prijzen, doelgroep, moeilijkheidsgraad,
voor- en nadelen.
Het volledige overzicht staat op de website:
www.procedural3d.be/software-vergelijking
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Tijdens het project hielden we de huidige state-of-the-art technologie goed in de gaten.
Op de projectwebsite procedural3d.be kan je alle blogposts terugvinden die tijdens het
project verschenen. Die zijn zeer uiteenlopend en gaan in op interessante projecten
die gebruik maken van procedurele technieken of nieuwe evoluties in de wereld van
procedurele 3D, alsook op onze eigen projectresultaten.
Tijdens het project kregen de leden van de begeleidingsgroep de kans om workshops
mee te volgen rond procedural modelling, Blender Geometry Nodes, Houdini Engine
Integratie en Substance Designer.
Interesse om dieper in de technieken te duiken?
Een Trello-board met links naar interessante talks en papers staat klaar om je
nieuwsgierigheid te bevredigen! De papers staan gecategoriseerd per conferentie en
hebben tags per onderwerp. Je kan ze op onze website terugvinden onder SOTA.

WEBSITE
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“Een Trello-board met links naar
interessante talks en papers staat
klaar om je nieuwsgierigheid te
bevredigen!”
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Ben je geïnteresseerd…
•
•
•
•

in de potentiële meerwaarde van procedurele technieken voor jouw onderneming?
in een introductie tot de manier van denken om procedureel aan de slag te gaan?
om binnen je organisatie voort te werken op één van de gerealiseerde onderzoeksresultaten?
in onze andere onderzoekslijnen rond artificiële intelligentie, fotogrammetrie, immersieve
technologie, motion capture en pose tracking,…?

Neem dan zeker contact op met onze onderzoeksgroep! We zijn steeds bereikbaar om deze
mogelijkheden te bespreken. Stuur gerust een mailtje naar daeresearch@howest.be.
Op onze websites lees je meer over onze opleiding en onderzoeksgroep en vind je de laatste updates
rond procedurele 3D: www.procedural3d.be & www.digitalartsandentertainment.com.

CONTACT

Bedankt aan onderstaande personen voor hun bijdrage aan dit project: Steven Engels, Hans van der
Zee, Milan Van Damme, Yves Pauwels, Merel Steeland, Vicky Vermeulen, Kevin Hoefman, Quinten
Vanhooydonck, Elie Van Ravels, Denis Möller, Vera Grosskop en Laurens Corijn. Bedankt ook aan de
docenten die in hun lessen aan de slag gaan met procedural: Yves Pauwels, Jan Mentzel, Ruben Tack,
Penny Moumtzidou, Bert Wouters en Wout Bosschaert. Tot slot bedankt aan alle partners, VLAIO en
HOWEST voor het tot stand brengen van dit project.
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