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Woord Vooraf
We leven in een tijd waar websites steeds aantrekkelijker en interactiever 
moeten zijn. Dat merk je zeer sterk op de showcase websites die aanwezig 
zijn op het web. Er is als het ware een revolutie aan de gang.

Aangezien het gebruik van 3D in Adobe Flash nog relatief nieuw is, ga ik de 
werking aantonen door de mogelijkheden en tekortkomingen te bespreken 
en wat de toekomst voor Papervision3D eventueel kan brengen.

Graag had ik mijn interne promotor Phillipe De Pauw - Waterschoot bedankt 
voor de hulp en de steun. Voor de technische kant bedank ik mijn externe 
promotor Koen De Weggheleire, die dit eindwerk mee in goede banen geleid 
heeft.

Frederik Heyninck
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Inleiding en probleemstelling

Het is moeilijk om een eindwerk te schrijven over een thema waar je geen 
interesse in hebt. Ik heb daarom een onderwerp gekozen dat in de lijn van 
mijn interesses ligt. Ik gebruik dagelijks Adobe Flash CS3 in combinatie met 
Actionscript 3.0. Aangezien Papervision3D een technologie is die van beiden 
gebruikt maakt, was mijn keuze snel gemaakt. Deze technologie zal in de 
toekomst nog sterk evolueren en gebruikt worden. 

Als men vroeger 3D animaties wou toepassen in applicaties moest men 
gebruik maken van voorgerenderde beelden. Dit zorgde voor zeer lange 
wachttijden. Dat is bij Papervision3D niet meer het geval. Bovendien is er bij 
deze technologie interactiviteit mogelijk. 

Het gebruik van Papervision3D is echter relatief nieuw (april 2007) en komt 
binnen de opleiding weinig of niet aan bod. Het aanbod aan informatie is 
minimaal. Er zijn nog geen boeken gepubliceerd over Papervision3D. Op het 
internet staan slechts basisvoorbeelden. Grondig onderzoek was dus vereist.
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1 Wat is Papervision3D?

Papervision3D is een realtime open source 3D engine voor Flash die 
oorspronkelijk is ontwikkeld door Carlos Ulloa. Het is een verzameling van 
functies die geschreven zijn in de nieuwste actionscript taal, namelijk 
actionscript 3.0. Deze functies laten je toe 3D te genereren aan de hand van 
een set instructies. Het voordeel hiervan is dat de programmeur geen nieuwe 
functies hoeft te schrijven om iets uit te voeren, het nodige zit allemaal al in 
de bibliotheek. Papervision3D is een open source engine. Dat geeft ons de 
mogelijkheid om de bestaande bibliotheek te wijzigen en aan te vullen.

1.1 Wat is Papervision3D niet

Papervision3D is geen tool die je toelaat om 3D objecten binnen Adobe  
Flash CS3 of Flex te creëren. Je kan wel bestaande 3D models in 
Papervision3D importeren om deze dan verder te verwerken en animeren.

Het gebruik van reeds bestaande models binnen Papervision3D wordt in de 
volgende hoofdstukken besproken.

1.2 Voordelen van Papervision3D

Papervision3D elimineert het gebruik van programma's zoals Lightwave, 3D 
Studio Max, Maya of Modo om zo voorgerenderde beelden in Flash te gaan 
gebruiken. Met Papervision3D kan je aan de hand van de eigen syntax 3D 
objecten in een 3D wereld genereren en realtime animeren.

Je hebt controle over ieder 3D object en de laadtijden van applicaties waarin 
Papervision3D wordt gebruikt, blijft minimaal. Iets wat je niet hebt bij 
voorgerenderde animaties.
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1.3 Nadelen

Wanneer je Papervision3D wil gebruiken, heb je kennis nodig van 
Actionscript 3.0 en de Papervision3D syntax. Het vereist dus wel enige 
programmeerkennis en ervaring. Het grootste nadeel van Papervision3D is 
dat het kan leiden tot een zeer hoge belasting van de CPU en dat de 
informatie bronnen minimaal zijn.

2. Papervision3D gebruiksomgevingen

2.1 Actionscript 3.0

Zoals eerder aangehaald, is Papervision3D een bibliotheek van functies die 
geschreven zijn in Actionscript 3.0. 

Maar wat is Actionscript 3.0 nu? Actionscript 3.0 is de laatste versie van de 
Actionscript taal. Het is een zeer krachtig object-georiënteerde 
programmeertaal dat een uiterst belangrijke stap is in de ontwikkeling en 
mogelijkheden van de Flash Player. Actionscript is gebaseerd op 
ECMAScript.

Actionscript 3.0 laat je toe om aan de hand van de code, handelingen en 
bewerkingen uit te voeren. Het heeft een uniforme syntax en is 
geoptimaliseerd voor een uitstekende performance in de Flash Player. Het is 
tevens ook de basis van Papervision3D.

var circle:MovieClip = new MovieClip();
circle.graphics.lineStyle (1);
circle.graphics.beginFill (0x333333);
circle.graphics.drawCircle (100,100,50);
addChild (circle);

Voorbeeld van de Actionscript 3.0 syntax.

Papervision3D™ 10



2.2 Adobe Flash CS3

Adobe Flash CS3 Professional is ontworpen om inhoud en toepassingen te 
maken met Flash Player 9 functies. Bovendien kan inhoud die met Adobe 
Flash CS3 Professional is gemaakt, consistent worden afgespeeld in Flash 
Player 9. 

Doordat Adobe Flash CS3 kan omgaan met Actionscript 3.0 is het één van 
de omgevingen waar Papervision3D in kan gebruikt worden. Papervision3D 
is dan ook de populairste open source 3D engine voor Flash.

2.3 Adobe Flex builder

Naast Adobe Flash CS3 kan ook Adobe Flex 2 én 3 omgaan met Actionscript 
3.0. Adobe Flex is oorspronkelijk gemaakt voor het ontwikkelen van Rich 
Internet Applications (RIAʼs) maar Papervision3D kan hier dus ook worden 
gebruikt.

2.4 Adobe Flash Player 9

Adobe Flash Player is een geavanceerde clientruntimetoepassing voor het 
leveren van krachtige en consistente gebruikerservaringen op verschillende 
browsers, besturingssystemen en mobiele apparaten.
Flash® Player is geïnstalleerd op meer dan 820 miljoen met internet 
verbonden desktopsystemen en mobiele apparaten, en stelt organisaties en 
personen in staat geweldige digitale ervaringen te creëren voor en te leveren 
aan hun eindgebruikers. 
(bron: http://www.adobe.com/nl/products/flashplayer)

Het eindresultaat van een project in Adobe Flash CS3 of Flex is een .swf 
formaat waarvoor de Adobe Flash Player 9 nodig is.

Papervision3D™ 11



Structurele voorstelling van Papervision3D naar de gebruiker.
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3. Papervision3D downloaden

3.1 Google code

Vooraleer je Papervision3D kan gebruiken, heb je de laatste versie nodig. 
Die kan je terugvinden op de Google Code Subversion (svn) repository 
pagina.

Google Code is onderdeel van Google die ontwikkelaars toelaten hun Open 
Source te beheren en publiek te stellen aan mogelijke gebruikers.

De laatste versie van Papervision3D is 2.0, ook wel ʻGreatWhiteʼ genoemd. 
Die kan je terugvinden op de Google Code project pagina van Papervision3D 
in het onderdeel ʻsourceʼ. 

3.1.1 Suberversion download

Om de laatste versie te downloaden, heb je een Subversion programma 
nodig zoals Zigversion voor Leopard of TortoisesSVN voor Windows. Zelf 
heb ik de beste ervaring met Zigversion op Leopard. Via het gekozen 
programma ga je naar de link die je onder de source tab kan terugvinden op 
de Google Code pagina. Vervolgens browse je naar de ʻGreatWhiteʼ versie 
en download deze map.
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Het gebruik van Subversions lijkt op het eerste gezicht zeer ingewikkeld en 
complex. Je kan met deze programmaʼs echter zeer makkelijk aanpassingen 
tussen verschillende versies van Papervision3D bekijken.

4. Papervision3D API

Nu we de laatste versie van Papervision3D ter beschikking hebben, kunnen 
we de API bekijken. De API is een verzameling van definities waarmee we 
met Papervision3D een 3D omgeving kunnen genereren. 

Voor ieder voorbeeld zal de laatste Papervision3D (GreatWhite) versie 
worden gebruikt, tenzij anders aangegeven. Met als omgeving Adobe Flash 
CS3.

Elke Papervision3D applicatie vereist vier klassen die altijd nodig zijn om te 
starten.

import org.papervision3d.cameras.Camera3D;
import org.papervision3d.render.BasicRenderEngine;
import org.papervision3d.scenes.Scene3D;
import org.papervision3d.view.Viewport3D;

(Zie bijlage 1: Basic template)

4.1 Views

Een ʻviewʼ in Papervision3D kan je het best vergelijken met een raam. Een 
raam of view laat je toe naar buiten te kijken. Verder heeft het geen 
functionaliteit. Een view in Papervision3D heeft een x en y coördinaat, een 
breedte en een hoogte.

Papervision3D heeft verschillende views, met elk zijn eigen toepassing.
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4.1.1 Viewport3D

Viewport3D binnen Papervision3D is de normale render target voor de 
render engine. Die zorgt voor de interne centering en opruiming van 
elementen om de performance optimaal te houden

private var viewport:Viewport3D = new Viewport3D();
addChild(viewport);

4.1.2 BitmapViewport3D

BitmapViewport3D is een uitbreiding op de Viewport3D dat de elementen 
binnen de viewport naar een bitmap zal renderen. Dat heeft als voordeel dat 
de elementen zeer snel gekopieerd kunnen worden en dat er bitmap effecten 
op kunnen worden toegepast. Het geeft je ook de mogelijkheid om de bitmap  
te gebruiken als texture bij het gebruik van de bitmapviewportmaterial.

private var viewport:BitmapViewport3D = new BitmapViewport3D();
addChild(BitmapViewport3D);

4.1.3 BasicView

De BasicView is gemaakt om uit de breiden en bevat een basis 
implementatie van de view binnen Papervision3D. De basisview omvat een 
camera, renderer, scene en viewport. 

private var viewport:BasicView = new BasicView();
addChild(BasicView);

4.2 Scene3D

Om verder te gaan op het voorbeeld met het raam. De Scene3D is hetgeen 
dat alles bevat als je door een raam zou kijken: de lucht, de grond en alles er 
tussen. Een Scene3D in Papervision3D is maar een lege 3D ruimte. je moet 
zelf de 3D objecten toevoegen.

private var scene:Scene3D = new Scene3D();
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4.3 Cameras

Een camera definieert het zicht of view van waar de scène bekeken zal 
worden. Verschillende camera settings betekenen ook verschillende point of 
views (pov). Een 3D camera simuleert een still-image, motion picture of 
video camera van de echte wereld. Tijdens het renderen wordt de scène 
opgebouwd alsof je door de cameralens kijkt.

De camera's in Papervision3D doen juist hetzelfde. Het is als het ware een 
oog dat je toelaat om alles te zien wat zich binnen de scène bevindt. Een 
camera laat je toe om een x-, y- en z-coördinaat in te stellen van waar je de 
scène wil bekijken.
 
Papervision3D bevat drie soorten camera's met elk hun eigen functionaliteit.

4.3.1 Camera3D

De Camera3D binnen Papervision3D  maakt een camera aan die altijd naar 
het target object zal kijken, ongeacht de positie ervan.

private var camera:Camera3D = new Camera3D(target);

4.3.2 FreeCamera3D

De FreeCamera3D maakt een camera aan die altijd de omgeving gaat tonen 
naar waar de camera is gericht.

Deze camera laat je toe vrij door de 3D ruimte te navigeren in iedere richting 
en hoek. Deze camera ondersteunt functies zoals yaw(), pitch() en roll() om 
de kijkhoek van de camera aan te passen. Met moveForward(), 
moveBackward(), moveLeft(), moveRight(), moveUp(), en moveDown() kan 
de positie van de camera worden gewijzigd aan de hand van de hoek waar 
deze zich onder bevindt. Het positioneren van de camera kan je ook doen 
door de x-, y- of z-coördinaat aan te passen.

private var camera:FreeCamera3D = new FreeCamera3D();
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4.3.3 FrustumCamera3D

De FrustumCamera3D heeft dezelfde eigenschappen als de FreeCamera3D 
maar met enkele parameters. Deze camera toont alleen maar de objecten in 
de 3D space binnen een bepaald gebied waar de camera kijkt.

4.3.3.1 FrustumCamera3D parameters

viewport: Viewport to render
fov: Field of view in degrees
near: Distance to near plane
far: Distance to far plane

private var camera:FrustumCamera3D = 
new FrustumCamera3D(
  viewport3D: viewport3D,
  fov:Number = 90,
  near:Number = 10,
  far:Number = 1000
);
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4.4 Render engine

4.4.1 BasicRenderEngine

De render engine binnen papervision laat je toe alles te zien. Je kan de 
engine starten en stoppen wanneer je wil. De BasicRenderEngine renderd 
een Scene3D vanaf de positie van de Camera3D door de Viewport3D.

private var renderer:BasicRenderEngine = new BasicRenderEngine();

De render engine wordt vaak gebruikt binnen een Event.ENTER_FRAME 
handler om zo iedere frame van een animatie te renderen.

Dit kan zeer intensief voor je CPU zijn door de vele berekeningen die 
Papervision3D moet maken.

renderer.renderScene( scene, camera, viewport );

Als je gebruik maakt van meerdere scènes, views of camera's dan heb je 
nog steeds maar één render engine nodig om alles weer te geven.
 
renderer.renderScene( scene1, camera1, viewport1);
renderer.renderScene( scene2, camera2, viewport2 );

4.4.2 LazyRenderEngine

De LazyRenderEngine is een uitbreiding op de BasicRenderEngine en 
verwacht alleen maar een scène, camera en viewport om te renderen.
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4.5 3D Objecten

4.5.1 3D coördinaten

Alvorens we bekijken hoe objecten binnen Papervision3D worden gemaakt , 
bestuderen we hoe ze worden gepositioneerd. 

In Flash wordt een object gepositioneerd met een x- en y-coördinaat ten 
opzichte van de linker bovenhoek. Hoe groter het x-coördinaat, hoe meer 
naar rechts het object staat. Hoe groter het y-coördinaat, hoe lager het object 
staat.

In Papervision3D worden objecten gepositioneerd in 3 dimensies. Een object 
heet een x-, y- en z-coördinaat en ligt het centerpunt is niet linksboven maar 
in het midden van de Scene3D. En heeft als coördinaten x:0, y:0 en z:0.

Binnen Papervision3D is de grootte van de verplaatsing van een object 
relatief ten opzichte van waar de camera is gepositioneerd. Hoe dichter de 
camera staat, hoe groter de verplaatsingsafstand lijkt. In een 3D ruimte kan 
je  de verplaatsing dus niet baseren op pixels zoals in een twee dimensionele 
ruimte.
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4.5.2 Primitives

Papervision3D heeft standaard al enkele primitives in zich om 3D objecten te 
maken. Het zijn kale objecten die je in de 3D ruimte kan toevoegen, 
animeren, inkleden of interactief maken.

4.5.2.1 Plane

Een plane in Papervision3D is één van de meest gebruikte objecten binnen 
een project, zeker als er interactiviteit nodig is. Een plane is technisch geen 
echt 3D object omdat het geen diepte bevat. Een plane bestaat uit twee 
driehoeken die samen één vierkant vormen. Zoals eerder omschreven omvat 
de scène alle objecten en moet de plane worden toegevoegd aan de scene 
om zichtbaar te worden.

var plane:Plane = new Plane();
scene.addChild(plane);

Een plane als standaard material een WireFrameMaterial met een breedte 
en hoogte van 500. Het toevoegen van een plane aan de scene resulteert in 
een plane met een breedte en hoogte van 500, een WireFrameMaterial met 
coordinaten x:0, y:0 en z:0, gericht naar de camera. Als men een eigen 
material met bitmap in toekent dan krijgt de plane de afmetingen van de 
bitmap.

Plane( material:MaterialObject3D=null, width:Number=0,
 height:Number=0, segmentsW:Number=0, segmentsH:Number=0, 
initObject:Object=null );

Material, width en height zijn logisch maar segmentsW en segmentsH vragen 
toch nog wat uitleg. SegmentsW en segmentsH zijn het aantal segmenten 
dat de plane zal hebben voor de ingestelde width en height.
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Meerdere segmenten toevoegen aan een plane zal er voor zorgen dat er 
geen vervorming zal optreden op de bitmap tijdens een animatie.

Plane met vier horizontale en vier verticale segmenten:

var plane:Plane = new Plane(null,500,500,4,4);
scene.addChild(plane);

Het toevoegen van segmenten op de plane verhoogt het aantal driehoeken 
waaruit de plane bestaat. Hoe meer segmenten, hoe gedetailleerder de 
plane zal blijven tijdens animaties. Dat gaat wel ten koste van snelheid. Dus 
het is aangeraden om het aantal segmenten zo laag mogelijk te houden. Zo 
blijft de performance optimaal.

De laatste parameter bij het maken van een plane is initObject. Dat is een 
object kan alle eigenschappen van de plane kan bevatten: x, y, z, rotationX, 
rotationY, rotationZ, scaleX, scaleY en scaleZ. Deze eigenschappen kunnen 
natuurlijk ook na het aanmaken van een plane worden ingesteld.

(Zie bijlage 2: initObject)

Tenslotte, bij het roteren van een plane zal je merken dat je niks ziet aan de 
achterkant van de plane. Als je een texture aan beide kanten van de plane 
wilt dan moet je de “doubleSided” eigenschap aan de material toekennen

material.doubleSided = true;

Andere eigenschappen zoals animated, smooth, interactive en precise kan je 
ook instellen.
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4.5.2.2 Sphere

Een sphere in Papervision3D word op dezelfde manier als een plane 
aangemaakt.

var sphere:Sphere = new Sphere();
scene.addChild(sphere);

Ook de parameters van de sphere lijken op die van een plane.

Sphere( material:MaterialObject3D=null, radius:Number=100, 
segmentsW:int=8, segmentsH:int=6,
 initObject:Object=null );

De sphere heeft een radius in plaats van een breedte en een hoogte. De 
radius is de afstand van het centerpunt tot aan de rand van de sphere. Dat 
vormt groepen van 3 vertices die elk een driehoek vormen om zo een sphere 
te maken.

4.5.2.3 Cone

De cone is onderverdeeld in verticale en horizontale onderdelen. De kleinste 
combinatie is 2 verticale en 3 horizontale segmenten. De cone en cylinder 
hebben beiden dezelfde parameters

Cone( material:MaterialObject3D=null, radius:Number=100, 
height:Number=100, segmentsW:int=8, segmentsH:int=6, 
initObject:Object=null );
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4.5.2.4 Cylinder

De cylinder is onderverdeeld in verticale en horizontale onderdelen. De 
kleinste combinatie is 2 verticale en 3 horizontale segmenten. De cone en 
cylinder hebben beiden dezelfde parameters

Cylinder( material:MaterialObject3D=null, radius:Number=100,
 height:Number=100, segmentsW:int=8, segmentsH:int=6,
 topRadius:Number=-1, 
initObject:Object=null );

4.5.2.5 Cube

Een cube in Papervision3D is een verzameling van zes planes. De planes 
kunnen weer opgedeeld worden in een bepaald aantal segmenten om 
vervorming te voorkomen tijdens animatie.

Cube (materials:MaterialsList, width:Number = 500, depth:Number = 500, 
height:Number = 500, segmentsS:int = 1, segmentsT:int = 1, segmentsH:int = 
1, insideFaces:int = 0, excludeFaces:int = 0, initObject:Object = null);

Material

Het maken van een cube is analoog aan de eerder besproken 3D objecten. 
Alleen het toekennen van een material is anders. Een cube vereist een 
MaterialList. Iedere plane van de cube kan namelijk een andere material 
bevatten. Daarom is het mogelijke iedere zijde van de cube een aparte 
material te geven.
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(Zie bijlage 3: Cube MaterialList)

Zoals je uit de bijlage kan zien, wordt er voor iedere zijde een aparte material 
aangemaakt en toegevoegd aan de MaterialList.  Als je voor iedere zijde 
echter dezelfde material wilt, dan kan dit zeer makkelijke gedaan worden.

new Cube(new MaterialsList({all:new WireframeMaterial()}));

Als de cube een material heeft gekregen, moet deze worden toegevoegd aan 
de scène om gerenderd en dus zichtbaar te worden gemaakt. Als de camera 
in de standaard positie staat (x:0, y:0, z:-1000) zal de cube op een plane 
lijken en geen diepte weergeven. Om diepte te creëren zal de cube moeten 
worden gedraaid.

Segments

De segmenten van cube hebben dezelfde functie als bij de andere 3D 
objecten, maar ze vragen toch meer aandacht. Onderstaande illustratie 
verduidelijkt de drie in te stellen segmenten.
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insideFaces

De insideFaces parameter van de cube zullen gerenderd worden aan de 
binnenkant van de cube. De insideFaces zijn nodig voor als een camera in 
een cube zal worden geplaatst. Zo kan men een “kamer” creëren. Men kan 
kiezen welke plane zal gerenderd worden aan de binnenkant.

Dit zijn de publieke variabelen van de cube:

• Cube.NONE
• Cube.FRONT
• Cube.BACK
• Cube.LEFT
• Cube.RIGHT
• Cube.TOP
• Cube.BOTTOM
• Cube.ALL

Alleen de top face zal gerenderd worden:

var insideFaces:int = Cube.TOP;
var cube:Material = new Cube(null, 500, 500, 500, 1, 1, 1, insideFaces);

Een combinatie van faces die gerenderd worden:

var insideFaces:int = Cube.TOP + Cube.LEFT + Cube.RIGHT;
var cube:Material = new Cube(null, 500, 500, 500, 1, 1, 1, insideFaces);

De excludeFaces parameter werkt op dezelfde manier, maar zal de faces 
negeren die je niet wil renderen.
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4.5.2.6 PaperPlane

Een PaperPlane is een 3D object dat wordt gebruikt voor het debuggen. Het 
geeft aan in welke richting het object kijkt.

PaperPlane (material:MaterialObject3D = null, scale:Number = 0, 
initObject:Object = null)

4.6 Materials

Het inkleden van 3D objecten kan je doen met materials. Papervision3D kan 
verschillende materials en shaders aan om op het 3D object te kleven.

(zie bijlage 4: Overzicht van materials)

4.6.1 Bitmap materials

Papervision3D kan verschillende bitmap materials aan. Je krijgt de 
mogelijkheid om bitmaps in te laden of kleuren te gebruiken die naar bitmap 
gerenderd zullen worden.

4.6.1.1 BitmapAssetMaterial

De BitmapAssetMaterial klasse laat je toe bitmaps uit je bibliotheek van 
Flash CS3 te halen en op een 3D object te kleven.

BitmapAssetMaterial (linkageID:String, precise:Boolean = false);
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4.6.1.2 BitmapColorMaterial

De BitmapColorMaterial klasse laat je toe een kleur aan een 3D object toe te 
kennen die als bitmap gerenderd zal worden.

BitmapColorMaterial (color:Number = 0xFF00FF, alpha:Number = 1);

4.6.1.3 BitmapFileMaterial

De BitmapFileMaterial klasse laat je toe externe bitmap bestanden in te 
laden en toe te passen op een 3D object.

BitmapFileMaterial (url:String = "");

4.6.1.4 BitmapMaterial

De BitmapMaterial klasse maakt een texture aan van een BitmapData object. 

BitmapMaterial (asset:BitmapData = null, precise:Boolean = false);

4.6.1.5 BitmapWireframeMaterial

De BitmapWireframeMaterial klasse maakt een bitmap aan van het gemaakt 
wireframe.

BitmapWireframeMaterial (color:Number = 0xFF00FF, alpha:Number = 1, 
thickness:Number = 3);

4.6.2 ColorMaterial

De ColorMaterial klasse creëert een vaste kleur voor het 3D object.

ColorMaterial (color:Number = 0xFF00FF, alpha:Number = 1, 
interactive:Boolean = false);
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4.6.3 Movie materials

4.6.3.1 MovieAssetMaterial

Die MovieAssetMaterial klasse maakt een texture aan van een MovieClip in 
de bibliotheek. De texture kan geanimeerd en transparant zijn.

De inhoud van de MovieClip moet links-boven uitgelijnd zijn ten opzichte van 
het registratie punt.

MovieAssetMaterial (linkageID:String = "", transparent:Boolean = false, 
animated:Boolean = false, createUnique:Boolean = false, precise:Boolean = 
false);

4.6.3.2 MovieMaterial

Die MovieMaterial klasse maakt een texture aan van een MovieClip in de 
bibliotheek. De texture kan geanimeerd en transparant zijn. Gebruikte 
kleuren en scaling in de MovieClip worden in de texture opgenomen. Rotatie 
word genegeerd.

De inhoud van de MovieClip moet links-boven uitgelijnd zijn ten opzichte van 
het registratie punt.

MovieMaterial (movieAsset:DisplayObject = null, transparent:Boolean = 
false, animated:Boolean = false, precise:Boolean = false);

4.6.4 VideoStreamMaterial

De VideoStreamMaterial klasse laat je toe video als texture te projecteren op 
een 3D object. Deze zal ook voor zeer hoge CPU waarden zorgen.

VideoStreamMaterial (video:Video, stream:NetStream, precise:Boolean = 
false);

4.6.5 WireframeMaterial

De WireframeMaterial klasse maakt een wireframe material aan die de lijnen 
van een object zal tonen.
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WireframeMaterial (color:Number = 0xFF00FF, alpha:Number = 100, 
thickness:Number = 0)

4.7. Collada

4.7.1 Wat is Collada?

Een Collada bestand is een open source versie van het native 
bestandsformaat van een 3D programma. Het heeft een XML gestructureerd 
schema dat alles omschrijft wat er in het bestand zit: 3D objecten, textures, 
physics simulatie en shaders. Het Collada project is gestart door Sony 
Computer Entertainment om een open standaard voor digitale assets te 
ontwikkelen. Een Collada bestand heeft als extensie DAE.

(Zie bijlage 5: Collada snippet)

Papervision3D komt met ASCollada. ASCollada is een Actionscript 3.0 
bibliotheek voor het lezen van Collada bestanden. Het is ontwikkeld door Tim 
Knip die deel uitmaakt van het Papervision3D core team. De ASCollada haalt 
alle nodig informatie uit een Collada bestand om deze verder te verwerken in 
Papervision3D.

4.7.2 Waarom Collada gebruiken?

De Papervision3D API heeft al enkele eenvoudige 3D objecten in zich om te 
gebruiken in projecten. Maar wat als men complexere 3D objecten wil 
verwerken? Hier komt Collada kijken. De ASCollada parser in Papervision3D 
laat je toe complexere 3D modellen in te laden die je in een 3D programma 
zoals Maya of Modo hebt gemaakt en opgeslagen als Collada bestand.

4.7.3 Voordelen van Collada

Het grootte voordeel van Collada bestanden in Papervision3D is dat je 
realtime complexere 3D objecten kan renderen. Het geeft je zeer veel 
vrijheid naar animatie en interactiviteit. Het is nu niet meer nodig om 
voorgerenderde animaties te gebruiken. Wat je project bestandsgrootte zeer 
laag houdt.
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Om Collada bestanden aan te maken is wel enige kennis van een 3D 
programma vereist. Voor de beste prestaties in Papervision3D word de 
“polycount” van het 3D object best zo laag mogelijk gehouden.

De “polycount” is het aantal driehoeken waaruit het 3D object bestaat.

Ricardo Cabello heeft een Collada previewer voor Adobe Flash CS3 
geschreven waarin je op voorhand kan controleren hoe je Collada file eruit 
zal zien in Papervision3D en welke CPU belasting het zal innemen.

(Zie bijlage 6: Collada previewer)

4.7.4 Collada in Papervision3D gebruiken

Het importeren en gebruiken van een Collada bestand in Papervision3D is 
zeer logisch. Je hebt de nodige klasse nodig en dan kan je aan de slag.

import org.papervision3d.objects.parsers.DAE;

daeFile = new DAE()
daeFile.load("collada.dae");
universe = new DisplayObject3D();
universe.addChild(daeFile);
scene.addChild(universe);

Resultaat van een Collada bestand in Papervision3D.
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4.7.5 Ase en MD2 parser 

Naast de ondersteuning voor Collada bestanden biedt Papervision3D ook 
ondersteuning voor Ase en MD2. 

Ase is een formaat dat in 3D Studio Max wordt gebruikt.
Alleen de geometrie van één 3D object kan door de Ase ondersteuning in 
Papervision3D verwerkt worden. Voor complexere 3D objecten word het 
gebruik van Collada bestanden aangeraden.

MD2 is een een formaat dat in het spel Quake 2 wordt gehanteerd. Deze 
kunnen ook gebruikt worden in Papervision3D en ondersteunt animatie. Ase 
en Collada ondersteunen dit niet.
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5. Papervision3D in de praktijk

5.1 Voorbeelden

Om deze schitterende technologie onder de knie te krijgen, heb ik enkele 
voorbeelden uitgewerkt om ervaring op te doen met Papervision3D.

Wat ik als eerste gedaan heb is de verschillende soorten primitives van 
Papervision3D gebruikt. Ik heb deze doen animeren om zo de verschillende 
animatie mogelijkheden van Papervision3D te ontdekken. Vervolgens heb ik 
deze 3D objecten interactief gemaakt om ze te verwerken tot een 
interactieve en toegankelijke Flash website.

Daarna heb ik shaders toegepast op een extern ingeladen Collada bestand. 
Dit 3D object heb ik ook doen animeren aan de hand van muis bewegingen 
en muziek.

5.2 Evaluatie van de voorbeelden

Mijn ervaringen met Papervision3D waren zeer positief. Het is 
onvoorstelbaar hoe makkelijk en vlot dit allemaal te realiseren was. Ik heb 
een zeer ruime kennis van Actionscript 3.0 waardoor het starten met deze 
technologie niet echt een struikelblok was. Door het ontwikkelen van deze 
voorbeelden merk je direct dat het gebruik van een extra dimensie voor een 
andere gebruikerservaring zorgt. Je kan Papervision3D ook gaan gebruiken 
in dynamische applicaties, maar dan is er wel kennis vereist van XML, PHP, 
ASP, etc. .

Wat ik graag had gezien was meer diepgaande documentatie van 
Papervision3D. Er is op dit moment geen technische informatie over shaders 
en lights te vinden. Wat ik zeer spijtig vind. De klassen van Papervision3D 
zijn zeer overzichtelijk geordend maar daar ontbreekt ook documentatie.
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5.3 Concurrentie

Papervision3D is op dit moment niet de enigste realtime 3D engine voor 
Adobe Flash op de markt. Er zijn nog enkele andere engines, elk met hun 
eigen voor- en nadelen. Papervision3D is op dit moment wel de snelste open 
source 3D engine voor Adobe Flash CS3.

Papervision3D Away3D Sandy 3D

Actionscript 2 Ja Ja Ja

Actionscript 3 Ja Ja Ja

Primitives Ja Ja Ja

Shaders Ja Ja Ja

Lights Ja Ja Ja

Multiple Scenes Ja Nee Nee

Sequentieel laden Nee Nee Ja

Sound3D Nee Nee Ja

Multiple Cameras Ja Ja Ja

Resultaten van Ricardo Cabelloʼs performance test

Memory ~ 8 Mb ~ 18 Mb Niet beschikbaar

FPS 14 10 13

Bron: http://mrdoob.com/blog/?postid=393

Deze benchmarks zijn uitgevoerd op een Macbook Pro 1.8 GHz met 2 
GB ram geheugen in Safari 3.1 met Flash Player versie 9.0.124.0

De resultaten zijn afhankelijk van de computer waarop ze worden 
uitgevoerd.
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5.4 Papervision3D in de bedrijfswereld

Uit onderzoek blijkt dat Papervision3D zeer goed gekend is in de 
bedrijfswereld. Zeker flash ontwikkelaars zijn er van overtuigd dat 
Papervision3D een zeer mooie technologie is om te gebruiken. Als projecten 
er zich toe leunen om Papervision3D te gebruiken dan zal dat ook gedaan 
worden. Er zijn veel voorbeelden te vinden die gemaakt zijn met 
Papervision3D en de community er rond is zeer sterk en groeit dagelijks.

Aangezien Papervision3D open source spreekt dit de flash ontwikkelaars 
aan om hun eigen aanpassingen en uitbreidingen op Papervision3D te 
schrijven.

Als er top op de dag van vandaag geen betere open source 3D engine op de 
markt komt zal Papervision3D gebruikt worden.

5.5 Voor- en Nadelen

Voordelen

Het eerste grote voordeel is dat er geen gebruik meer hoeft te worden 
gemaakt van voorgerenderde beelden, dus de laadtijden van projecten 
blijven zeer laag. Omdat Papervision3D beschikt over ingebakken 3D 
objecten is er tot op een bepaald moment geen 3D pakket of kennis van een 
3D programma vereist.

De Papervision3D syntax en structuur is zeer logisch en doordacht. Alles kan 
op een makkelijke manier bereikt worden. Wat niet direct te zeggen is van 
andere 3D engines voor Adobe Flash CS3.

Nadelen

Vooraleer je met Papervision3D aan de slag kan, is er toch wel enige 
programmeerervaring vereist om het gebruik van Papervision3D onder de 
knie te krijgen.

Het gebruik van Papervision3D (en ook andere 3D engines voor Flash CS3) 
kan leiden tot een zeer hoge CPU. Dat kan de performance van projecten 
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zeer sterk omlaag halen. Dus er moet zeer doordacht worden omgesprongen 
met de Papervision3D API als het gaat om grotere projecten.

Oplossingen

(Zie bijlage 7: Performance issues & solutions)

5.6 Toekomst van Papervision3D

De ontwikkeling van Papervision3D staat niet stil. Het core team update  
dagelijks de Google Code repository met aanpassingen. Papervision3D zal 
in de toekomst nog veel meer mogelijkheden krijgen en zal ook altijd sneller 
en stabieler worden.

Aangezien Papervision3D op dit moment zowat de meest populaire 3D 
engine voor Flash CS3 is, zal er altijd ontwikkeld worden.
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6. Besluit

Als je 3D en interactiviteit wil combineren in projecten is het gebruik van 
Papervision3D een zeer goede keuze. Meer eerst moet je als ontwikkelaar 
eens stil staan of het gebruik van 3D wel een meerwaarde biedt aan het 
project. Het is niet om dat het gebruik van 3D in Adobe Flash CS3 zeer 
makkelijk is, dat het wel nodig zou zijn om 3D te gebruiken. Papervision3D is 
open source en gratis te gebruiken. Dat laat je dus toe de “engine” aan te 
passen en functies bij te maken. 

Door gebruik te maken van een realtime 3D engine zoals Papervision3D 
krijgen applicaties een meerwaarde door de extra dimensie. Er gaan 
letterlijke nieuwe werelden open bij het voorstellen van producten in online 
Flash applicaties.

Als het Papervision3D core team zo verder gaat met de ontwikkeling dan 
gaan er in de toekomst zeer mooie features in Papervision3D komen. Als 
ontwikkelaars Papervision3D meer en meer gebruiken dan staat er ook voor 
de eindgebruiker een mooie toekomst van interactieve applicaties te 
wachten.
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Bronnenlijst

Websites

Algemeen, Blogs en Tutorials

http://www.adobe.com/devnet/actionscript/articles

http://wiki.papervision3d.org

http://blog.paperviosion3d.org

http://blog.zupko.info

http://code.google.com/p/papervision3d/

http://rockonflash.com/blog/

http://modern-carpentry.com/talk/?p=16

http://www.flashfocus.nl/forum/showthread.php?t=36408

http://blog.davr.org/pv3d-examples/

http://pv3d.org

http://lostboys.epologee.net/papervision/greatwhite.doc/html/

http://www.rustpunk.co.za/blog/

http://modern-carpentry.com/talk/?p=30

http://nwebb.co.uk/blog/?p=21

http://blog.xs-creations.com/?p=25

http://the.fontvir.us/pv3d/pv3d-2.0-test/

http://www.mega-art.com/blog/

http://www.nabble.com/Papervision3D-f22855.html
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Artikels

Lindquist J., Papervision3D Part 1
http://www.insideria.com/2008/02/papervision3d-part-1-foundatio.html

Pinho C., Flash 3D list
http://flashenabledblog.com/2008/04/17/flash-3d-list-update/

Interviews

Interview with Ralph Hauwert, (2007)
http://www.youtube.com/watch?v=FESo1BMxQEU

Interview with Carlos Ulloa, (2007)
http://www.thefwa.com/?app=interviews&id=297

Interview with Mr. Doob, (2007)
http://www.thefwa.com/?app=interviews&id=306

Boeken

Moock, C., (2007), Essential Actionscript 3, USA: Adobe Dev Library

Ablan, D., (2008) The Official Luxology modo Guide, USA: Course 
Technology PTR

Subversion clients

ZigVersion
http://zigversion.com

TutroisesSVN
http://tortoisesvn.tigris.org
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Voorbeelden

Monster Burnout
http://www.sprintenterprise.com/burnandbrag

UNDER
http://www.underunder.com/store

Audi RS6
http://microsites.audi.co.uk/microsites/RS6/index.html

Forma parte de la Historia
http://www.formapartedelahistoria.org

Black XS - The Game
http://puig01.simplerezo.net/blackxs/

Paper Critters
http://www.papercritters.com

Sony BRAVIA
http://bravia.sony.eu

Audi A5 - A Rhythm of Lines
http://www.rhythmoflines.co.uk

Canon EOS 400D
http://www.canon-europe.com/eos400d

HBO Voyeur
http://www.hbovoyeur.com

Nike ACG - Sweetspots
http://www.nike.com/nikeacg

Red Bull Flight Lab
http://www.redbull.com/flightlab
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Turbochef. The oven reinvented
http://theovenreinvented.com

IAAW
http://www.absolut.com/iaaw

Frederik Delmotte
http://www.frederikdelmotte.be

XX3
http://www.nike.com/jumpman23/xx3/

WhiteVoid
http://www.whitevoid.com/application

VaryWell
http://www.varywell.com
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Bijlagen

1. Basic template

package{
   import flash.display.Sprite;
   import org.papervision3d.cameras.Camera3D;
   import org.papervision3d.render.BasicRenderEngine;
   import org.papervision3d.scenes.Scene3D;
   import org.papervision3d.view.Viewport3D;
   public class Main extends Sprite{
        private var viewport:Viewport3D;
        private var scene:Scene3D;
        private var camera:Camera3D;
        private var renderer:BasicRenderEngine;

        public function Main(){
               initPapervision3D();
        }

        private function initPapervision3D():void{
               viewport = new Viewport3D();
               addChild(viewport);

               scene = new Scene3D();
               camera = new Camera3D();
               renderer = new BasicRenderEngine();

               renderer.renderScene(scene, camera, viewport);
        }
   }
}
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2. initObject 

var object:Object = new Object()
object.x = 200;
object.rotationY = 50;
object.scaleZ = 2;

var plane1:Plane = new Plane(null,500,500,4,4,object);
scene.addChild(plane1);

var plane2:Plane = new Plane(null,500,500,4,4);
plane2.x = 200;
plane2.rotationY = 50;
plane2.scaleZ = 2;
scene.addChild(plane2);

3. Cube MaterialList

var frontMaterial:WireframeMaterial = new WireframeMaterial();
var backMaterial:WireframeMaterial = new WireframeMaterial();
var leftMaterial:WireframeMaterial = new WireframeMaterial();
var rightMaterial:WireframeMaterial = new WireframeMaterial();
var topMaterial:WireframeMaterial = new WireframeMaterial();
var bottomMaterial:WireframeMaterial = new WireframeMaterial();

var materialsList:MaterialsList = new MaterialsList();

materialsList.addMaterial(frontMaterial, "front");
materialsList.addMaterial(backMaterial, "back");
materialsList.addMaterial(leftMaterial, "left");
materialsList.addMaterial(rightMaterial, "right");
materialsList.addMaterial(topMaterial, "top");
materialsList.addMaterial(bottomMaterial, "bottom");

var cube:Cube = new Cube(materialsList);
scene.addChild(cube);

Papervision3D™ 42



4. Overzicht van materials

BitmapAssetMaterial, 
BitmapFileMaterial, 
BitmapMaterial

BitmapColorMaterial,ColorMaterial

MovieAssetMaterial, 
MovieMaterial

BitmapWireframeMaterial, 
WireframeMaterial

VideoStreamMaterial
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CompositeMaterial

5. Collada snippet

<library_materials>
    <material id="shipMaterial" name="shipMaterial">
      <instance_effect url="#shipMaterial-fx"/>
    </material>
  </library_materials>
  <library_effects>
    <effect id="shipMaterial-fx" name="shipMaterial">
      <profile_COMMON>
        <newparam sid="bbattle.jpg-surface">
          <surface type="2D">
            <init_from>bbattle.jpg</init_from>
            <format>A8R8G8B8</format>
          </surface>
        </newparam>
        <newparam sid="bbattle.jpg-sampler">
          <sampler2D>
           </newparam>
        <technique sid="common">
          <blinn>
            <ambient>
              <color>0.588 0.588 0.588 1</color>
            </ambient>
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6. Collada previewer
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7. Performance issues & solutions

Door Carlos Ulloa  (FITC 2008 Amsterdam)

• framerate: rather have lower framerate than jumpy framerate
• stage quality: higher == slower
• bitmap smoothing: on == slower
• polygon count: more == slower
• polygon size: bigger == slower
• polygon overlap: more == slower
• animated materials: they update, so complexity slows down, use 

cacheAsBitmap
• Flash player automatically applies mip mapping
• keep texture sizes a power of two (384 also works, which is 128 + 256!!!)
• Group objects in a container object, manipulate just the container

Change registration point

• move object into a new empty object with an offset
• Traverse custom array to manipulate children, in stead of looping with 

getChild
• Create all objects at once, keep them visible false until they need to show
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Verklarende woordenlijst

3D Driedimensionaal duidt aan dat iets drie 
meetkundige dimensies heeft: lengte, breedte 
en hoogte.

Collada Open digital-asset exchange schema for the 
interactive 3D industry.

CPU Central Processing Unit, het hart van de 
computer.

Engine Motor die alles regelt.

FPS Frames per seconde

Frame Eén onderdeel uit een animatie.

Open source Vrije toegang tot de bronmaterialen (de source) 
van het eindproduct.

Parsen Het converteren van het ene formaat naar een 
ander formaat. 

Point of View (pov) Gezichtspunt

Realtime Uitvoerbaar in reële tijd.

Repository Bewaarplaats

Still-image Een frame uit een animatie.

Syntax Het definieert de regels van de taal die gebruikt 
wordt.
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