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Chào các bạn, thể theo nguyện vọng của nhiều bạn mới học 3D và Vray,
hôm nay tôi xin mạn phép viết bài viết này hướng dẫ cơ bản về các Settings,
ánh sáng Vray Sun, đặt Vray Camera và các thông số của nó.

Các bạn sau khi xem xong bài viết này, nếu có thắc mắc, xin liên hệ với tôi
theo các thông tin sau:

Trương Tuấn Kiên
Email: tuankien1311@gmail.com
Skype: truongtuankien
Yahoo: tk_46kd2
Mobile: 0904 664 662
Phone: 04 665 84 662
Tôi sẽ cố gắng giải đáp giúp các bạn. Nếu bài viết của tôi có sai sót, các bạn

có thể đóng góp với tôi qua các địa chỉ trên để tôi có thể bổ sung, hoàn thiện
nhằm giúp đỡ các bạn khác một cách tốt nhất. Xin cảm ơn!

MỤC LỤC:
SETTINGS: page 1
VRAY CAMERA:  page 15
VRAY SUN: page 19

“SETTINGS”
Đầu tiên, tôi xin trình bày về các Settings của Vray. Tôi là 1 người học Vray

và sử dụng Vray mang tính chất ứng dụng, nên tính nghiên cứu và ý nghĩa các
thông số, tôi xin ko post ở đây. Để hiểu ý nghĩa các thông số thì mới các bạn
làm quen với anh Google và nhờ anh ấy tìm cho, trên Internet có hết.

Ở bài hướng dẫn này, tôi sử dụng Max 2009 (đã chạy bản patch SP1) và
Vray 1.5 SP2 để sử dụng cho một phối cảnh ngoại thất, với nội thất tôi không
chuyên nên có lẽ để phần việc đó cho các bác chuyên nghiệp, bản thân tôi
không muốn múa rìu qua mắt thợ.

Để truy cập vào bảng settings của Vray, các bạn ấn phím F10.
Đây là giao diện sau khi bạn ấn phím F10

mailto:tuankien1311@gmail.com
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Ở bảng này, các bạn kéo thanh cuộn bên phải xuống, sẽ thấy thẻ Assign
Renderer

Làm theo hướng dẫn trên hình
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Sau khi chọn Vray DEMO 1.50 SP2, ấn OK, bạn sẽ có bảng F10 như hình sau

Click vô Save as Defaults để chọn mặc định Vray cho các bản Render sau này.
Sau bước trên, các bạn đã chọn Vray để làm phần render mặc định cho 3dsmax,
bây giờ là phần hiệu chỉnh các thông số sao cho có một bản Render đạt như ý
mong muốn. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn thiết lập các thông số theo các thẻ thứ tự
từ trên xuống dưới, từ phải qua trái để các bạn tiện theo dõi. Với các thẻ lớn
(bao gồm các thẻ con ở bên trong, tôi viết HOA để các bạn dễ quan sát)

- Thẻ COMMON, bạn chọn các thông số lần lượt như sau

Các thông số về kích thước bản vẽ thì các bạn tự đặt theo ý mình. Lưu ý là ko
đặt thông số quá lớn, để phòng máy render sẽ chậm, thậm chí là bật ra khỏi bản
vẽ khi ren. Để tính toán kích thước ren hợp lý, bạn lấy công thức như sau
VD bạn cần ren khổ để in là A1 có kích thước 841mm x 594mm, bạn lấy thông
số đó nhân 3 lần lên thì sẽ ra khổ ảnh cần Render. Với khổ in A1 thì khổ ảnh
cần render sẽ là ~2600x1800 px. Thông số trên là thông số tối thiểu để khi in,
ảnh không bị vỡ hình.
Trong bảng trên, tôi hướng dẫn các bạn thiết lập để lưu files tự động khi Ren.
Nếu bạn ren thử thì không nên chọn tùy chọn này.
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Để file tự động lưu khi render xong thì các bạn chọn như hướng dẫn trên hình.
Tôi cố ý để tùy chọn Alpha channel để khi save file đó sẽ tự động xóa phông
nền, tiện cho các bạn trong quá trình ghép shop sau này. Các bạn nhớ để đuôi
ảnh là PNG cho các phiên bản shop CS và đuôi TGA cho Shop 7 trở về trước.
Vậy là đã xong settings cho thẻ đầu tiên. Tôi tin chắc rằng ở thẻ này thì các bạn
hầu như đều đã biết hết, tuy nhiên tôi vẫn viết ra với mục đích hướng dẫn
những bạn mới lần đầu làm quen với 3D, bài viết sẽ dài dòng, mong các bạn
thông cảm.

- Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu thẻ V-RAY
Có thể nói đây là một trong những thẻ chứa nhiều thông tin nhất trong các
Settings cơ bản của Vray. Vì là ở trong thẻ lớn V-RAY nên các thẻ con đều
có chữ V-Ray ở đầu. Để đơn giản, tôi sẽ bỏ chữ V-Ray này cho gọn.
+ Thẻ Frame Buffer
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Các bạn tích vô Enable built-in Frame Buffer. Tùy chọn này cho phép bạn
hiện lại bức hình vừa Ren trước đó. Với các phiên bản cũ của Vray thì tùy
chọn này nằm trong thanh Render của max với tên gọi: Show last Render…
+ Thẻ Global Switches
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Bạn bỏ dấu tích ở Defaulights để tránh ánh sáng mặc định của max ảnh
hưởng tới việc đặt đèn và chiếu sáng sau này, để cho việc đặt đèn và kiểm
soát ánh sáng chung được dễ hơn
Đánh dấu vô Don’t Render final image nếu như bạn muốn render chỉ để test
ánh sáng hoặc lấy thông số của tính Irradian map và Light cache mà tôi sẽ
nói tới trong thẻ sau. Bình thường thì các bạn bỏ dấu tích ở ô này để render
thử cho dễ quan sát.
Nhớ tích vào 2 ô Legacy sun… và Use 3ds Max… như hình tôi minh họa.
Tôi hướng dẫn Vray ứng dụng nên sẽ không mất nhiều thời gian để chỉ ra ý
nghĩa của các thông số này như thế nào và tại sao lại phải làm như vậy, các
bạn cứ làm theo và tự rút ra cho mình bài học kinh nghiệm qua việc tự mình
hiệu chỉnh các thông số đó. Lưu ý là nếu bạn không tích vào 2 ô này thì khi
Ren, bản Ren của bạn sẽ bị trắng loạn.
Tích vô Max depth nếu bạn muốn vật liệu phản xạ trong bản vẽ của bạn sẽ
đẹp hơn, tuy nhiên khi ấy ren sẽ nặng và chậm hơn. Thông thường tôi không
sử dụng tùy chọn này cho các bản Ren của mình.

+ Thẻ Image Sampler

Ở thẻ này tôi sẽ hướng dẫn các bạn 2 tùy chọn, các bạn nhớ chú ý đến
settings nào cho Render thử và Settings nào là cho Render thật. Mỗi thẻ tôi
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đều hướng dẫn các thông số cho ren thử và thật khác nhau nhằm giảm gánh
nặng cho chiếc máy tính của bạn. Bạn thử nghĩ xem, nếu ta đang trong quá
tình làm việc thì không cớ gì phải đặt settings thật cao để nhận lấy là việc
Ren sẽ chậm như rùa bò.
Để ren thử thì các bạn chọn Fixed như trên hình, ô dưới chọn Mitchell-
Netravali. Khi chọn Fixed thì bạn sẽ thấy thẻ Fixed image sampler, mở thẻ
này ra và chỉnh Subdiv thành 2 hoặc 3 để giảm bớt răng cưa khi ren. Thông
số này các bạn có thể tùy ý hiệu chỉnh, tuy nhiên không nên để cao hơn 4 vì
sẽ rất nặng, và cũng không nên để 1 vì răng cưa quá nhiều
Để ren thật thì các bạn chọn như hình dưới đây

Trong thẻ Adaptive DMC bên dưới tôi để mặc định, không hiệu chỉnh.
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+ Thẻ Environment: thẻ này tôi không sử dụng cho Settings của tôi, còn lý
do tại sao thì mời các bạn xem tiếp phần sau, khi tôi viết chi tiết về cách sử
dụng đèn Vray Sun và vật liệu môi trường Vray Sky cho tác phẩm render
của mình.

+ Thẻ Color mapping

Các bạn hiệu chỉnh như trên hình minh họa, tôi xin không giải thích về ý
nghĩa việc lựa chọn các thông số đó. Các bạn cứ làm theo hướng dẫn, và tôi
tin là các bạn sẽ có một tác phẩm ưng ý. Các bạn muốn tìm hiểu thêm thì có
thể tùy chỉnh các thông số này, ren thử và đưa ra kết luận về ý nghĩa của
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chúng. Thông số tôi post ở đây hoàn toàn là do quá trình thực nghiệm nghiên
cứu mày mò mà tôi có, có thể chưa được chuẩn theo ý các bạn. Nếu các bạn
có thông số hợp lý hơn thì có thể chia sẻ lên các diễn đàn để cho mọi người
cùng học hỏi. Những thông số đó không phải là để cho tất cả các bản vẽ, với
mỗi bản vẽ, tùy vào ý đồ mà các bạn có thể hiệu chỉnh lại để cho phù hợp
hơn với ý đồ tác phẩm khi đã lên thành ảnh.
Vậy là đã xong thẻ lớn V-RAY

- Tôi xin chuyển qua một thẻ nữa rất quan trọng, có nhiều thông số ảnh
hưởng đến quá trình Render và chất lượng ảnh, đó là thẻ INDIRECT
ILLUMINATION(GI)

+ Thẻ Indirect Illumination, bạn làm như hình vẽ dưới đây

Tùy chọn này cho cả Ren thử và thật
Sau khi bạn chọn Light cache như hình trên thì thẻ Light cache sẽ xuất hiện
phía dưới, sau thẻ Irradiance map

+Thẻ Irradiance map:
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Bạn chọn Low như trên hình cho Ren thử, nếu Ren thật thì tùy bạn chọn,
nhưng tốt nhất là max chỉ để Hight thôi, không nên để cao quá vì máy sẽ
chậm, hiệu quả theo cảm nhận của tôi cũng không cải thiện nhiều
Tích vô các ô như minh họa
Ở ô dưới, chỗ Auto save mục đích là để bạn lưu lại các thông số để sử dụng
cho lần Ren sau mà max không phải tính lại nữa, nó sẽ chạy trực tiếp vào
việc Render Image luôn. Việc này có lợi là cải thiện rất nhiều trong vấn đề
thời gian Render ảnh. Để ren lưu thông số thì các bạn chỉ cần đặt khổ nhỏ ,
VD 600x400 trong thẻ đầu tiên tôi đề cập, nhớ đánh dấu Don’t Render final
image như tôi đã nói ở trên để đỡ mất tgian ren ảnh cuối cùng. Chỗ này nó
hơi phức tạp nên tôi trình bày có phần lủng củng, các bạn cứ thử làm và sẽ
biết ý nghĩa của nó thôi.
Sau khi đã có thông số Ren thử để tính toán, để Render thật, bạn làm theo
hình dưới đây
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Nhớ dẫn đến chỗ mà vừa rồi bạn lưu file save tính toán, mở nó ra theo như
hình hướng dẫn. Trên hình tôi chưa cho ren lần nào nên file lưu chưa hình
thành.

+ Thẻ Light cache:
Các bạn làm theo hình hướng dẫn dưới
Subdiv càng cao thì càng đẹp, khi Ren thử thì chỉ cần để ~300-500 là OK,
khi nào ren thật thì để khoảng 1000-1200, có thể cao hơn nếu phần cứng của
bạn đủ mạnh. Khuyến cáo là không nên vượt quá 1500.
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Tương tự như thẻ Irradiance map, tôi có tùy chọn Autosave để lưu các thông
số tính toán và khi ren thật thì sẽ sử dụng các thông số này
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- THẺ SETTINGS:
+ Tôi trình bày luôn 2 thẻ nhỏ trong thẻ lớn này là DMC sampler và thẻ
System

 Các bạn làm theo hình minh họa
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Ở thẻ DMC, bạn để ý thấy 2 thông số là 0.85 và 0.01, đó là các thông số
phục vụ cho bản Render cuối cùng khi bạn xuất ảnh (Ren thật)
Để ren thử thì các bạn chỉnh những thông số này thành các thông số lần lượt
như sau: 1 và 0.05
Trong quá trình Ren thật, nếu máy chạ quá chậm thì bạn có thể chỉnh thành
các thông số lần lượt như sau: 0.9 hoặc 0.95 và 0.02 hoặc 0.03.
Bây giờ đến thẻ System, các bạn làm theo hình minh họa
Thông số 2000 MB mà các bạn thấy là áp dụng cho các máy tính có >= 4GB
Ram, nếu máy tính của bạn có ~2-3G RAM thì nên để thông số này lần lượt
là 1000-1500. Có nhiều bạn sẽ đặt câu hỏi: Tại sao không sử dụng tối đa
RAM cho việc Render??? Bạn thử tưởng tượng thế này nhé, con RAM trên
máy của bạn giống như 1 chiếc cổng, mỗi công việc coi như một dòng người
đi qua cổng ấy. Bây giờ là giờ tan tầm (lúc máy bạn đang Render), lúc đó
không chỉ có mỗi max đang chạy mà có hàng loạt các phần mềm chạy ngầm
khác nữa chạy song song với max, với Win XP thì số RAM cần thiết cho các
phần mềm này ~500MB - 1 GB, còn với WIN 7 thì ~1,5 – 2GB. Nếu bạn ưu
tiên tối đa RAM cho max thì khi ấy các công việc kia sẽ chen lấn đi qua
cổng đã bị che kín bởi dòng Max vẫn đang chảy qua, khi ấy có thể xảy ra
“tắc đường” và có thể chip sẽ bị đơ cục bộ, khi ấy máy sẽ bị tình trạng Not
Responding….và gần như không chạy được, khi ấy thì đúng là thảm họa. Vì
vậy, khi chọn tùy chọn này bạn không nên ưu tiên hết số RAM mình có cho
max, hãy đề đường cho các phần mềm khác chạy ngầm có cơ hội đi song
song với nó.
Tiếp theo thông số bên dưới bạn chọn Dynamic
Nhìn sang bên cạnh, bạn thấy tôi chọn Top-Bottom, đây là tùy chọn để khi
Ren, max sẽ tính từ trên xuống dưới. Tùy chọn này có lợi là khi bạn đang
Ren dở dang mà có thông báo cắt điện, bạn hãy save file ảnh đang ren đó lại,
có thể khi đó mới ren được 1 phần nào đó từ trên xuống. Khi nào có điện lại,
bạn mở max lên và ren tiếp với tùy chọn thêm vào ô: Reverse sequence để
đảo ngược Ren lại, khi ấy quá trình Ren sẽ chạy từ dưới lên, đến điểm đã
Ren trước đó thì bạn cance nó đi, vào shop ghép 2 bản lại.
Nhìn xuống dưới, bạn thấy tôi bỏ tùy chọn trong ô Show window để bỏ đi
bảng info khó chịu vẫn hiện ra mỗi lần bạn Ren.

Như vậy là tôi đã trình bày xong cơ bản về các settings của Vray. Phần tiếp
sau đây, tôi sẽ hướng dẫn về Vray Camera và Vray Sun kết hợp với vật liệu
môi trường Vray Sky.
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VRAY CAMERA
Trên một số diễn đàn gần đây như Diendankientruc.com hay 3dvn.org, tôi đã
có bài viết sơ bộ hướng dẫn về Vray Camera. Tôi sẽ tổng hợp lại các kiến
thức của mình và hướng dẫn chi tiết nhất có thể cho các bạn để có thể kiểm
soát được công cụ vô cùng thú vị này.
Vray camera được các nhà lập trình tạo nên nhằm mô phỏng lại một máy
ảnh kỹ thuật số với các thông số chân thực nhất. Để đặt camera như thể nào
thì chắc tôi không cần phải nói ra ở đây.
Bạn nên chọn Physical camera

Sau khi đã đặt camera, bạn vào bảng Modify để hiệu chỉnh các thông số của
nó như sau:
Đầu tiên, các bạn cần chú ý tới thẻ Basic parameters
Các bạn chú ý vào các thông số:
+ Film grate (mm): kích thước của film hoặc cảm biến, cái này để 35mm là
full frame.
+ focal length (mm): độ dài tiêu cự. Với độ dài càng ngắn, VD như 12, 15,
17mm…. thì bạn sẽ có những góc rất rộng, phù hợp cho việc làm nội thất
với những không gian hẹp. Thông số này thì tùy công trình và tùy mục đích
sử dụng mà các bạn hiệu chỉnh cho phù hợp.
+ zoom factor: điều chỉnh tỷ lệ phóng to nhỏ. VD như bạn đặt camera ở rất
xa mà muốn nhìn thấy hình lớn hơn thì tăng thông số này lên, đến khi nào
thấy vừa ý thì dừng lại. Tương tự, bạn khi nhìn ở ngay chân công trình cao
tầng mà muốn quan sát thấy toàn bộ công trình thì chỉnh thông số này nhỏ
đi.
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+ f-number: được hiểu nôm na là độ mở của ống kính, độ mở lớn nhất là = 1,
nhỏ nhất thì tùy các bạn điều chỉnh. Thông số trong ô này càng cao thì độ
mở càng nhỏ: VD bạn có thể chọn 1.2, 1.4, 1.8, 2.2…..cho đến 32. Độ mở
càng lớn (càng gần 1) thì ống kính càng nhận nhiều ánh sáng, càng nhỏ thì
càng ít nhưng trường ảnh (độ dày tiêu cự DOF) sẽ sâu, khoảng nét rộng.
Ngược lại, độ mở càng lớn thì DOF càng mỏng và vùng nét sẽ mỏng hơn,
các vật thể ngoài vùng nét sẽ nhòe đi. Với các ống kính máy ảnh thực tế thì
chế tạo độ mở là 1 cực khó và giá thành rất cao, tuy nhiên, với Vray, chúng
ta hoàn toàn có thể chỉnh độ mở thoải mái mà không lo tốn $ ^^. Thông
thường, tôi để thông số này là 1.8. Các bạn có thể tìm hiểu thêm về thông số
này bằng việc thử đặt camera và bắt nét vào các vị trí khác nhau, ren thử và
cảm nhận. Để rõ hơn thì mời các bạn xem phía dưới tôi trình bày về bokeh
effect.
Thông số tiếp theo tôi muốn đề cập là một tùy chọn rất thú vị mà chắc chưa
có nhiều bạn biết đến, đó là việc tạo ra những góc nhìn ấn tượng. Nếu bây
giờ bạn muốn tạo một góc nhìn vút lên trên với một công trình cao tầng, bạn
sẽ làm thế nào???
Với camera thông thường thì thật đơn giản, chỉ cần đặt camera gần công
trình nhất có thể, chọn camera, Right click, chọn Apply Camera Correction
modifier là OK. Việc làm này sẽ biến phối cảnh từ 3 hoặc 4 điểm tụ (hình bị
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hút trên, dưới, hoặc cả trên và dưới) thành phối cảnh 2 điểm tụ ( 2 cạnh bên
sẽ thẳng đứng) và tạo ra góc nhìn ấn tượng như trên hình minh họa.
Với Vray Camera thì công việc này cũng thật đơn giản, bạn chỉ cần đưa
camera đến vị trí như tôi nói ở trên, sau đó tích vào nút: Guess vertical shift,
lúc đó nhìn vào hình bạn sẽ thấy hiệu quả như mong muốn. Nếu bạn không
muốn nó thẳng đứng như vậy mà muốn nó hơi tụ 1 chút về bên trên thì có
thể hiệu chỉnh thông số Vertical shift nhỏ đi 1 chút là OK ngay.
- Tùy chỉnh cân bằng trắng: White balance: tùy chỉnh này sẽ cho phép

bạn cân bằng lại ánh sáng về đúng màu chuẩn. Một chiếc máy dù thông
minh đến đâu thì nó cũng không thể tự hiểu được màu nào là màu trắng.
Chính vì vậy bạn cần cài đặt để cho nó hiểu được với góc nhìn đó, ánh
sáng và vật liệu đó thì đâu là màu trắng. Với bản Vray SP2, đã có rất
nhiều tùy chọn sẵn cho bạn lựa chọn, từ Custom đến D50. Để các bạn dễ
hiểu hơn, tôi xin trình bày như sau:

+ VD bạn ren 1 bản mà thấy quá nhiều màu đỏ, thì để cân bằng lại, trong ô
màu phía dưới, chỗ custom balance, bạn chọn thiên về màu vàng và đỏ, khi
ấy Vray cam sẽ tự động thêm màu xanh, là màu đối lập lại màu đỏ vào bức
hình render và đưa màu sắc bức hình về như ý bạn, và ngược lại, nếu bản ren
quá nhiều màu xanh thì bạn chỉ việc chọn ô màu đó thiên về màu xanh là
OK.
Tuy nhiên, nếu để tạo ra các hiệu ứng đặc biệt, VD như tạo ánh hoàng hôn
đỏ rực thì các bạn có thể tùy chỉnh để tôn thêm hoặc giảm bớt một số màu
theo ý muốn, muốn giảm màu nào thì chọn trong ô custom balance màu đó.
Nói nôm na vậy chắc các bạn đã hiểu.
+ Shutter speed: thông số này là tốc độ màn chập camera, tốc độ càng cao
thì ảnh càng tối, càng thấp thì ảnh càng sáng, thông thường thì tôi để thông
số này từ 70-80
+ film speed (ISO): đây là thông số biểu thị mức nhạy sáng của cảm biến.
Thông số này càng cao thì ảnh càng sáng, càng thấp thì càng tối. Nó là thông
số đi song hành với f-number và shutter speed, có mối liên quan mật thiết
với nhau. Thông số này tương ứng với các thông số tôi đã chọn ở trên là từ
350-400.
Như vậy tôi đã trình bày xong các thông số cơ bản để bạn có thể ren với
Vray camera được rồi, phần tiếp theo tôi trình bày nâng cao hơn 1 chút về
camera này, dành cho các bạn máy mạnh và muốn khám phá sâu hơn hiệu
ứng của Vray camera, đó là phần hiệu ứng xóa phông nền: bokeh effect
Trong phần này, các bạn thấy các thông số:
+  Blades: hiểu nôm na là số lá chắn cửa chập, thông thường thì để từ 5-8.
Để sử dụng nó, bạn tích vô ô bên cạnh nó
Thẻ bên dưới là Sampling:
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Tích vô các ô như hình minh họa:

Chỉnh điểm bắt nét của camera vào đối tượng muốn căn nét, khi ấy các đối
tượng xung quanh sẽ mờ tịt
Bạn thử hiệu chỉnh các thông số focal length, f-number, điểm canh nét…ren
thử và quan sát sự khác biệt.

Tôi đã trình bày xong Vray Camera cơ bản để giúp các bạn hiểu biết khái
niệm về công cụ vô cùng thú vị này. Phần tiếp theo, tôi sẽ trình bày về Vray
Sun, công cụ hữu ích mô phỏng lại ánh sáng tự nhiên cho các tác phẩm
ngoại thất.
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“VRAY SUN”
Vray Sun được sinh ra để mô phỏng lại mặt trời trong tự nhiên. Tôi sẽ hướng
dẫn các bạn thiết lập các thông số cơ bản của loại đèn đặc biệt này
Đặt Vray Sun lệch hướng với Vray Camera một góc ~30-90 độ.
Khi bạn đặt Vray Sun, sẽ có thông báo như sau hiện ra:

Bạn chọn “yes” để add Vray Sky cho environmet. Ý nghĩa của việc làm này
tôi sẽ giải thích trong phần sau, khi nói về ánh sáng môi trường kết hợp với
Vray Sun.
Sau khi chọn như trên thì bạn có thể tùy chỉnh vị trí của Vray Sun (Từ giờ
tôi xin viết gọn lại là SUN cho nhanh). Như đã nói ở trên, nó mô phỏng lại
mặt trời 1 cách chân thực, vì vậy, bạn cũng có thể tạo ra những hiệu ứng
chân thực nhất với đèn này. VD để tạo ra ánh bình minh hoặc hoàng hôn thì
bạn nên đặt nó thấp hơn góc 45 độ so với phương ngang, còn để mô phỏng
ánh sáng ban ngày thì bạn đặt nó ở góc 45-60 độ so với phương ngang. Đèn
này đặt càng cao thì càng sáng, càng thấp thì càng tối và đỏ.
Bây giờ các bạn vào bảng modify để hiệu chỉnh nó như ý.
+Các bạn chỉnh theo hình minh họa dưới đây:
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Tích vô enabled
+ Turbidity: mức mạnh của ánh sáng màu đỏ, hiểu nôm na là vậy, tôi đặt nó là
13
+ intensity multiplier: mức xanh của ánh sáng, tôi đặt 11, kém turbidity 2 đơn vị
+ size multiplier: càng cao thì bóng sáng càng nhòe, tôi thường để là 3 cho ren
thử và từ 10-30 cho ren thật, tùy vào bạn thích mức nhòe của bóng đến đâu.
Nếu bạn để nó là 100 thì bóng sẽ không còn ranh giới mà nhòe nhòe như kiểu
ánh sáng daylight. Tất nhiên, càng nhòe thì càng nặng.
+ Shadow subdivs: càng cao thì bóng đổ càng mịn, và tất nhiên là ren càng
chậm, thông thường tôi để 8 cho thử, 30-100 cho thật
+ Photon emit radius: tôi thường để nó bằng bán kính của vùng vật thể cần
chiếu sáng. Thực tế thì tôi không nhận thấy sự khác biệt khi điều chỉnh thông số
này, các bạn có thể để mặc định.
Các thông số trên đây là theo quan điểm cá nhân của tôi, qua quá trình thực
nghiệm mà tôi rút ra. Các bạn không hài lòng với những giải thích đó hoặc thấy
chưa ưng ý thì có thể điều chỉnh cho phù hợp với ý đồ của các bạn dựa trên
những gợi ý tôi đã nêu. Nếu bài viết này của tôi có gì chưa chính xác, các bạn
có thể post phản hồi lên diễn đàn mà tôi post bài này để chúng ta cùng trao đổi
học hỏi giao lưu, vì một cộng đồng 3d ngày càng phát triển.
 Trên đây, tôi đã giới thiệu với các bạn những thông tin cơ bản nhất để các bạn
có thể hiểu được sơ bộ về Vray Sun và có thể làm việc được với nó. Tuy nhiên,
đến đây thì các bạn vẫn chưa thể Render ngay được, mà cần phải có một thao
tác vô cùng quan trọng nữa, đó là add Vray Sun cho môi trường, thực tế thì tôi
cũng không biết gọi tên chính xác công việc này như thế nào, tạm gọi như trên.
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Các bạn ấn phím “8” để hiện bảng Envirronmet & Effects
Làm theo hình dưới đây

Kéo vật liệu DefaultVraySky từ bảng Envirronmet & Effects sang bảng vật liệu
(vào 1 ô bất kỳ), bảng Instance (Copy) Map sẽ hiện ra, mặc định ở tùy chọn
Instance, bạn chỉ việc OK là xong.
Hiệu chỉnh vật liệu này như hình minh họa dưới đây
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Chọn vật liệu vừa kéo từ bảng Envirronmet & Effects sang và làm các thao tác
sau
Tích vô enable
Tại dòng sun node, kích vô nút None, nó sẽ chuyển sáng vàng như hình, lúc này
nó hiện vậy và cho phép ta dùng chuột để chọn đèn muốn Add cho nó. Có 2
cách để chọn

1. Làm như trên hình, kích chuột vào đèn Vray Sun1
2. Ấn H để mở bảng select by name, chọn Vray Sun 1 ở dưới cùng của bảng
Vậy là đã add xong đèn Vray Sun cho vật liệu Vray Sky
Bây giờ, các bạn chỉnh thông số như trên hình, chỉnh sun intensity multiplier
từ 10-12, càng cao thì ánh sáng môi trường càng sáng.

Vậy là đã xong bài viết về Settings, Vray Camera và Vray Sun. Đến bước
này thì các bạn đã có thể tự tin ren cho mình một tác phẩm với ánh sáng ưng
ý. Tất nhiên, để có một tác phẩm đẹp thì còn nhiều yếu tố nữa, không chỉ có
các settings hay ánh sáng, vật liệu.
Trong phạm vi bài viết này, tôi không mong muốn có thể cung cấp cho các
bạn quá nhiều kiến thức, chỉ mong góp phần nhỏ bé để các bạn còn bỡ ngỡ
với 3dmax và Vray có thể làm được những tác phẩm phù hợp với sức các
bạn, và cũng để các bạn không phải mò mẫm như chúng tôi ngày xưa.
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Thời gian tới, tôi sẽ cố gắng thu thập các tài liệu, cộng với hiểu biết của bản
thân để hoàn thiện hơn kỹ năng của mình, nếu có thể, tôi sẽ viết một vài
TUT hướng dẫn cụ thể về cách làm vật liệu với Vray, đó cũng là một phần
rất thú vị mà phần mềm này mang lại cho chúng ta!

Tôi xin đưa vào đây 2 vật liệu là cỏ và nước, bạn theo link sau tải về

http://www.mediafire.com/?ywzqanuhht2

Chào thân ái, chúc các bạn học 3D thật tốt!
Vì một cộng đồng 3D phát triển!


