
Vray Lights
Olá pessoal! Meu nome é Victor Phellipe e esse é meu segundo tutorial. O primeiro 

é sobre  como instalar o Vray no Linux. E agora vou falar mais sobre as luzes no Vray. 
Nesse tutorial eu estou usando a Versão 1.60.16 do Vray (demo), a versão 2.8 do Blender 
e a 0.9.9 do script Vray/Blender. As lampadas do Blender, em linguagem “Vray”, são ditas 
de outra maneira. Essa é a lista de nomes das lampadas:

Blender Vray                             
Lamp VrayLight Sphere

Spot VraySpotLight, VrayLight IES

Area VrayLight Rectangle

Sun VrayDirectLight, VraySun

Lamp
Radius: Aumenta o alcance de luz e controla a capacidade de 
difusão da luz.
Subdivs: Controla a qualidade da sombra.
Invisible: Com o botão Invisible ativado, a luz não aparecerá no 
render.
Store: Essa opção trabalha junto com o Irradiance Map. Ativando 
essa opção, o calculo do IM (Irradiance Map) vai ficar mais lento, 
mas em compensação o render vai ficar mais rápido.
Units: Escolhe a unidade usada na intensidade da luz.
Intensity: Valor indicado para a intensidade da luz.

Um ponto importante a ser destacado é: Aumentando o Radius da lampada, a intensidade 
dela aumenta também pois tem mais superfície de contato. Então é preciso diminuir o 
Intensity da luz pra regular. No Max, existe um parâmetro que regula automaticamente e 
trabalha muito bem! O nome dele é Normalize Intensity.

Configurações dos dois renders:
● Radius: 0.03
● Intensity: 8000 
● Subdivision: 100
● Units: Default

No primeiro render, o store não está ativado. Segundo a teoria, o tempo de render (rendering) deveria ficar mais 
rápido. Acabou ficando mais lento! Pode ser que o problema esteja na minha cena.
Para mais informações, visite: http://www.spot3d.com/vray/help/150SP1/examples_lights.htm#ex2

Irradiance Map: 6,2s - Rendering: 45,8sIrradiance Map: 6s - Rendering: 36,3s

http://blendertotal.wordpress.com/2008/10/14/instalando-o-v-ray-no-linux/
http://www.spot3d.com/vray/help/150SP1/examples_lights.htm#ex2
file:///C:/Documents and Settings/Administrador/Desktop/Tutorial/


No primeiro render o Store não está ativado.
Configurações dos dois renders:

● Radius: 0.5
● Intensity: 30
● Subdivision: 100
● Units: Default

Reparem no primeiro render (página anterior) com o terceiro render (primeira imagem da 
esquerda). Na ultima nos aumentamos o radius para produzir  sombras mais suaves e 
tivemos  que  diminuir  a  intensidade.  Então,  para  efeitos  iguais  no  render,  Radius  e 
Intensity são inversamente proporcionais, ou seja, se eu aumento um valor, eu diminuo o 
outro.

Spot
IES: Somente esse tipo de lampada pode emitir luzes IES, ativando 
essa opção, surgirão mais duas opções: Soft Shadow e File.
Soft Shadow: Deixa a sombra borrada.
File: Essa caixinha serve somente para carregar o arquivo .ies para 
ser emitido pela luz.
Subdivs: Controla a qualidade da sombra. O mesmo acontece com 
todos os tipos de lampadas.
Invisible: Com o botão  Invisible  ativado, a luz não aparecerá no 
render.

Units: Define a unidade usada na intensidade da luz.
Intensity: Valor indicado para a intensidade da luz.
Luzes IES não podem ser reguladas, então se a sua luz IES estiver fraca demais, diminua 
a sua cena e renderize de novo! 

Area
Skylight Portal: Essa opção automatiza a VrayLight porque 
ela pega todas as informações necessárias do céu (World) ou 
o que estiver atrás dela.
Todas  as  opções  seguem  a  mesma  função  em  todas  as 
lampadas. Sem exceção.

Essa é uma das luzes mais importantes, junto com a Sun, 
pois  ela  simula  a  luz  vinda  de uma janela,  por  exemplo, 

causando aquela sombra bem suave. 

Irradiance Map: 7,4s - Rendering: 56,6s Irradiance Map: 9,3s - Rendering: 1m e 4,1s



Sun
Sun: Automatiza a Sun, deixando as configurações dela para a aba 
ao lado, Physical Sky/Sun, que daqui a pouco nós vamos falar sobre 
ela.
Beam radius: É o raio de alcance da Sun, é igual ao parâmetro 
Spot Size da lampada Spot.
Shadow radius: Quanto maior for esse valor, mais borrada será a 
sombra da luz do Sol.
Subdivs: Controla a qualidade da sombra.
Invisible: Deixa a luz do sol invisível no render.
Store: Essa opção trabalha junto com o Irradiance Map. Ativando 
essa opção, o calculo do IM (Irradiance Map) vai ficar mais lento, 

mas em compensação o render vai ficar mais rápido.
Units: Unidade usada para definir a intensidade da Luz.
Intensity: Valor definido para a luz do sol.
Aqui nós conseguimos definir o que é VraySun e o que é VrayDirectLight. VrayDirectLight 
é quando nós não ativamos a opção Sun e VraySun é quando ativamos.
Eu prefiro usar uma VraySun, porque com ela ativada nós temos algumas opções ao nosso 
favor que ajuda bastante no realismo do render. Veja a diferença entre esse dois renders:

É... Os render são simples! É que eu uso pra testar materiais... 
No primeiro render, com VraySun, ela levou em consideração: O ângulo formado entre ela 
e  a  horizontal  (11º),  a  atmosfera  (turbidity)  e  a  cor  da  luz  (Ozone)  enquanto  a 
VrayDirectLight não levou em consideração nenhum desses itens.

Physical Sun/Sky
Turbidity: Ele altera a cor do ambiente, ou 
melhor, ela cria partículas de sujeira (Dust) 
alterando na cor do ambiente e na cor da 
luz  do  sol.  Valores  pequenos  deixam  a 
atmosfera  clara  e  limpa  enquanto  valores 
maiores  deixam  o  céu  mais  laranjado, 
iluminação característica ao entardecer.
Ozone: Altera na cor da Luz solar. Quanto 
maior for o valor, mais azul será a sua Sun.
Intensity: É  a intensidade da luz  do Sol. 
Por  padrão,  ela  vem alta  demais,  então é 
precisa  abaixar  o  valor  até  conseguir  um 
bom resultado.
Size: Deixa a sombra borrada e aumenta o 
tamanho do raio do sol. Parece com a opção 

VraySun VrayDirectLight



Radius, da VrayLight Sphere, porém não precisa diminuir a sua intensidade. 
Shadow Subdivs: Qualidade da sombra do Sol.
Shadow Bias: Move a sombra em direção ou para longe do objeto. Se o valor for baixo, a 
sombra “atravessa” lugares onde não deveria. Se for alto, a sombra tende a ir para longe 
do objeto, meio que descolando dele.
Photon Radius: Aqui nós definimos a Área onde os fótons serão atirados. Esse valor está 
ligado diretamente aos fótons, que estão ligados diretamente à cáusticos e ao método de 
GI: Photon.
Sky Intensity: Determina a intensidade do Céu. Diminuindo para 0, nós “desligamos” o 
céu, deixando-o preto.

Turbidity:
Intensity: 1, Subdivs: 3, Size: 1.0

Ozone: 
Turbidity: 2.2, Subdivs 36, Intensity: 1, Size: 10.0

Turbidity: 2 Turbidity: 4

Ozone: 0.0 Ozone: 1.0



Size:
Turbidity: 3.0, Subdivs: 8, Intensity: 1

Para mais exemplos, veja: http://www.spot3d.com/vray/help/150SP1/examples_vraysun_sky.htm

Links
http://blender.bevice.net.ru/ - Página do script Vray/Blender
http://www.spot3d.com/vray/help/150SP1/index.htm – Exemplos sobre as opções do Vray

Size: 1 Size: 10

http://www.spot3d.com/vray/help/150SP1/index.htm
http://blender.bevice.net.ru/
http://www.spot3d.com/vray/help/150SP1/examples_vraysun_sky.htm


Sobre mim
Nome: Victor Phellipe
Idade: 15 anos
Cidade: Brasília
Ocupação: Estudante
Programas:  GIMP,  Photoshop,  Blender,  SketchUp,  Vray, 
Yaf(a)Ray, Indigo.
Mais sobre mim:
Estou cursando o 1º ano do Ensino médio e adoro 3D. Estou 
há  um  ano  envolvido  com  o  Blender  e  acho  fascinante  o 
mundo da Computação Gráfica.
Pretendo  me  formar  em  Ciências  da  Computação  na 
Universidade de Brasília (UNB) mas eu queria mesmo é ter 
formar em alguma area em 3D.
Então... Esse sou eu! Ou um pouquinho!

www.victorphellipe.wordpress.com

http://www.victorphellipe.wordpress.com/

