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Ik zal tijdens dit project werken met mijn BPW van vorig jaar, omdat ik aan het begin van dit 
project mijn BPW 3 nog niet af had. 
 

 
Hier is het filmpje van vroeger te zien.  

 
 
 

 
Dit is het filmpje van nu.  

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=2ueFIfTohdg
https://youtu.be/winvRUHT6KA
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Technische Analyse 
Wat ik zie is dat er nog best wat meshes en dingen in de Assets folder zitten die ik niet 
gebruik en weg kan doen. 

 
Aan de folderstructuur en benamingen kan ik ook veel veranderen. Er is niet echt een 
naming hierarchy met bijvoorbeeld types en namen zoals MESH_NameOfAsset_01_cube 

 
 
Ik merk dat mijn scene erg klein is en er daardoor misschien niet zo veel te analyseren valt. 
Terwijl ik in de game zit kan ik zien dat de FPS hoger is wanneer ik alleen naar de walvis 
puzzel kijk. Hoe meer walvissen er in beeld komen, hoe lager de FPS wordt. De walvissen in 
de achtergrond zijn ook gemaakt vanuit cubes, dus het is logisch dat het zwaarder wordt. 
Ook valt op dat er meer shadow casters zijn. Dit komt waarschijnlijk ook door de cubes. Op 
dit moment staat de settings van de lighting op Realtime en zou ik kunnen kijken wat er 
gebeurt als ik met de settings speel en het op Baked zet. 

 

 



Profiler 

Rendering wanneer de walvis puzzel in beeld is en de boxen nog heel zijn: 

 
Rendering wanneer de walvis puzzel in beeld is en de boxen weg zijn 

 
Rendering wanneer de walvis puzzel uit het beeld is: 

 
  



Rendering wanneer alleen de walvissen in de achtergrond in beeld zijn: 

 
 
Rendering wanneer de walvis puzzel EN de walvissen in de achtergrond in beeld zijn: 

 
Wat opvalt is dat wanneer de walvissen op de achtergrond zichtbaar zijn, de draw calls een 
stuk hoger worden. Dat klinkt logisch, sinds ik veel cubes gebruik per walvis. 
 
Memory in profiler als ik de game opstart: 

 
 



Memory in profiler als ik de game een tijdje speel: 

 
 
Voor de kleine scene die ik heb, heb ik nogal veel objects. Dit kan ik makkelijk verminderen 
door de walvissen in de achtergronden te vervangen met een normaal model. Nu bestaan ze 
nog uit cubes zoals de puzzel. Voor de rest valt er niets abnormaals te zien. 

Soort game 

De game is een korte first person 3D puzzle game voor PC. 

Ingame environment assets 

Ingame objects Effect Purpose Amount 
in scène 

Static 

Whale Puzzle 
Blocks 

  182 no 

Whale Puzzle 
Crates 

Particles after being 
destroyed 

Destroy to solve the 
puzzle 

41 no 

Palmtrees   9 yes 

Whales in Ocean 
(after unlock) 

 Reward after solving 
puzzle 

4(x182) no 

Wand Shoots a laser Destroys box 1 no 

Character Cilinder  Vessel for first person 
character 

1 no 

 
Op dit moment bestaan de walvissen uit verschillende blokken met verschillende gekleurde 
materials. De walvissen die verderop in de zee tevoorschijn komen zou ik beter kunnen 
maken in 3D, zodat er niet zoveel blokken hoeven te verschijnen.  
 

Material Purpose Amount 
in scène 

Beige Coloring of the 
whales/puzzle 

234 

Blue Coloring of the 
whales/puzzle 

775 

Crate Coloring of the crates 42 

CrateParticle  1 



Eye  0 

Eye 1 Coloring left eye 6 

Eye 2 Coloring right eye 6 

Free_Tree Coloring palmtrees 9 

Skybox  (1) 

 
Particles Effect Purpose Amount 

in scène 

Blowhole water Particles of water 
coming out of the 
blowhole. 

Reward after solving 
puzzle 

3 

 
Shaders Effect Purpose Amount 

in scène 

Beach sand Plain beach sand 
texture on terrain 

 1 

Ocean Shader that shows a 
moving ocean 

 1 

 
UI Effect Purpose Amount 

in scène 

Text  Telling you what to do 
and when it is finished. 

2 

Research punten 

Omdat ik totaal niet technisch ben weggelegd, merk ik dat ik veel moet researchen. Ik heb 
dingen van de lijst Usual Suspects bekeken en heb tijdens de analyse onderwerpen 
opgezocht als Static/Dynamic Lighting, Draw Calls en Batches, omdat die naar voren 
kwamen in de profiler. 

Technisch plan 
- Terrein veranderen  en een shader gebruiken voor de ocean. 
- Betere benaming en folder structure 
- Omzetten naar HDRP pipeline in Unity 2018.3 
- De walvissen in de oceaan vervangen door 3D modellen in plaats van een kopie van 

de puzzle. (Verder weg = lagere kwaliteit) 
- Raycast van de staf veranderen  
- Baked lighting gebruiken 
- Turn OFF vsync  
- Onnodige assets verwijderen 
- Quality settings aanpassen 



- Color space naar Linear 
- Poly reductie niet nodig vanwege het feit dat alles al lowpoly is 

VFX 
Op dit moment is er maar 1 staat waarin het water uit de walvis spuit als je de puzzel oplost. 
Ik wil hiervoor de “Cause en Effect” gebruiken door 3 staten te gebruiken waarin het water er 
uit spuit, blijft spuiten en de druppels op de grond vallen. (Eerst wou ik druppels van de 
walvis laten glijden, maar dit is moeilijk, omdat het bestaat uit verschillende blokken) Trigger 
events zaten er al in, omdat dit er tijdens jaar 1 al in zat. Sinds het optioneel was heb ik een 
vriend gevraagd om me te helpen met de code aanpassen. Ik denk niet dat ik er zonder hem 
weer uit kwam, maar wou graag de footage filmen en laten zien hoe de VFX werkt. 
 
Voor de fontijn heb ik wat referentie filmpjes op Youtube bekeken om te kijken of ik iets kan 
toevoegen wat niet in tutorials staat. 

 

Spuiten  

Wanneer je de puzzel voltooid hebt wil ik dat je 1 moment hebt waar het water er voor het 
eerst uit spuit. Hier wil ik graag particles voor gebruiken. Op dit moment zit er al een spuitgat 
animatie in die het huidige fonteintje voorstelt. Deze vervang ik later met een 3D model met 
shader. De particles kan ik nog wel aanpassen en gebruiken voor een eenmalige 
spuitanimatie. 
 
Dit is hoe de settings en animatie voorheen waren. 
GIF oude fontein/spuitgat particle animatie 
GIF van nieuwe eenmalig spuiten 

 

https://i.imgur.com/cg2VKvb.gifv
https://i.imgur.com/E1ZeLQY.gifv


Blijven spuiten  

Ik heb op dit moment particles die water voorstellen, maar wil dit graag vervangen door 
texture panning/shader. Als ik een soort trechter maak en de alpha van de uiteinde 
aanpas kan ik wel iets leuks maken. 
 
Ik begon met de fontein nadat ik 6 maanden geen Unity meer heb aangeraakt. Hiervoor heb 
ik de VFX tutorials gekeken op het blog, maar ik had moeite met het begrijpen en heb toen 
iemand gevraagd om het voor me uit te leggen. Uiteindelijk heb ik de texture kunnen laten 
bewegen! 

 
Met de Sample Texture 2D node worden de UV’s van de texture aangepast. Met de Tiling 
And Offset node kan de positie van de texture veranderen. Als je de offset in de Time node 
aanpast, blijft de positie veranderen waardoor de texture beweegt. 
 
Bij de vorige fontijn gif was te zien dat de texture zich maar aan 1 kant liet zien. Ik probeerde 
dit eerst in Maya te fixen, maar dit is eigenlijk super simpel in Unity te doen door het vakje 
Two Sided aan te vinken in de shader. 

  
 
Ik probeerde de texture meerdere keren seamless te krijgen door verschillende 
aanpassingen te maken. Uiteindelijk was hij seamless toen ik de hele UV met transparantie 
aan de buitenkant exporteerde, maar zorgde dit wel voor witte balken vanwege de animatie. 
Toen ik later via tiling in Photoshop de boven en onderkant inkrimpte, zag ik weer een hele 
kleine witte streep aan de zijkant! Hierna ben ik toch maar verder gegaan met de rest. De 
witte streep zit er wel, maar zou niet heel erg moeten opvallen. 

https://i.imgur.com/yDF8ozo.gifv
https://i.imgur.com/yDF8ozo.gifv


 
 
Ik heb een Water Fountain Tutorial gevonden die mij verder op weg kan helpen. 
Na de eerste tutorial heb ik wat nodes aan de AlphaClipTreshhold toegevoegd die ervoor 
zorgen dat het einde van de fontein een masking krijgt die gaten maakt, alsof het water 
verdwijnt. GIF van progress 
 
Het einde van het water wilde ik graag laten wegfaden met een Gradient Mask, zodat het 
een mooi effect geeft aan het water wat verdwijnt uit het fonteintje. Hiervoor had ik een 
beetje rondgekeken bij de voorbeelden die je op het blog had van Shader Forge en Shader 
Graph. Uiteindelijk heb ik de Surface van Opaque naar Transparent gezet en een Sample 
Gradient in de Emission gestopt. Dit zorgde niet helemaal voor het effect wat ik wou, maar 
zag er leuk uit, dus heb ik dit zo gelaten. Tijdens deze shader heb ik meerdere dingen 
uitgeprobeerd om de seam weg te krijgen. Texture aanpassen, nodes toevoegen etc. Het 
lukte me gewoon niet, dus heb ik het hierbij gelaten. GIF van het eindresultaat 
 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nhYrtvT543w
https://i.imgur.com/m0aG2aa.gifv
https://i.imgur.com/m1QyAWJ.gifv


Waterdruppels  

Na het spuiten van water wil ik dat er op de grond een druppel animatie verschijnt. Dit ga ik 
doen door middel van een spritesheet. Toevallig kwam rond deze tijd een nieuwe update 
van Procreate uit waar je beter kan animeren. Ik heb dit gebruikt om frame voor frame te 
tekenen. 

 
 
Deels met de sprite sheet tutorial van het blog heb ik de spritesheet er in gekregen. De 
settings in de Particle System heb ik aangepast, zodat de druppels kunnen animeren op 
een Rectangle shape en het lijkt of het regent.  

 
 

Execute 

Omzetten tot HDRP pipeline 

Begonnen met de tutorial om het Unity project over te zetten naar HDRP. 
Het terrein is helemaal roze, omdat er geen materiaal op zit. Op dit moment zitten er om het 
eiland heen heuvels, zodat je de zee niet kon zien.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=orzuSWtaOVM


 

Ocean shader 

Ik heb het terrein aangepast en ben begonnen aan een tutorial voor een shader voor het 
water.  Cartoon Water & Foam Shader Tutorial 

 
 
Unity crashte tussendoor 1 keer. Ik heb geen idee waarom, maar nadat ik hem opnieuw 
opstarten ging alles weer goed. 

 
Tot nu toe heb ik nog moeite met het begrijpen van waarom ik sommige nodes aanmaak en 
connect, maar het resultaat komt er wel! Het lijkt al een beetje op een oceaan! 
Door Gloss en Metallic toe te voegen heeft de shader nu een weerkaatsing van het licht. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jBmBb-je4Lg


 
Een deel van de tutorial heb ik gebruikt om het water te maken en ik probeerde nog meer 
tutorials te zoeken om het tileable te maken. Ik zag dat het tot nu toe alleen werkte met 
shaders die een tileable texture hebben gebruikt, wat ik niet heb. Ik besloot om voor nu 
verder te gaan met andere dingen. 
GIF van de shader tot nu toe 
Ik heb alleen wat dingen een beetje aangepast om te kijken hoe de shader eruit ziet als bijv 
de snelheid of hoeveelheid van settings van bepaalde nodes veranderd. 
 
 
Ik ben na maanden weer verder gegaan met deze shader. Met een Simple Water Cartoon 
Tutorial  heb ik een stuk gemaakt waarmee ik het bewegen van de golven heb kunnen 
maken.  
Ik snap nu weer hoe het een beetje in elkaar zit. De Gradient Noise en Tiling And Offset 
gaan in de Position, zodat de plane beweegt. Normals nodes gaan in Normals. De 
Property in de Albedo zorgt voor de blauwe kleur en de onderste nodes in Emission 
zorgen voor de gloed van de golven. 
GIF van golven 

 
 

Gamma en Linear 

Toen ik de gamma wou aanpassen in de kwaliteit van de project settings, zag ik dat deze al 
op linear stond. Ik had dit blijkbaar al een keer eerder in het project aangepast. Voor het 
verschil heb ik beide opties nog een keer aangezet om deze te vergelijken. Ik had niet 
verwacht dat er zo veel verschil zou maken. 
 

https://i.imgur.com/7p8m5yM.gifv
https://www.youtube.com/watch?v=Vg0L9aCRWPE&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=Vg0L9aCRWPE&t=1s
https://i.imgur.com/yx6aNOe.gifv


Hieronder gamma 

 
Hieronder linear 

 
 
Het ziet er misschien zo raar uit, omdat ik geen Skybox heb. Ik probeerde de Skybox er 
weer in te zetten, maar het lijkt of deze niet werkt met de HDRP pipeline? 
 
Blijkbaar zaten de scène settings niet in het project… Nadat ik deze opnieuw heb 
toegevoegd, probeerde ik de oude Skybox er weer in te krijgen. Dit lukte me niet, maar ik 
had Sky Type op Gradient Sky gezet en dit zag er goed uit. Voor nu laat ik het zo. 

 
 
Hieronder kan je zien dat zelfs na de toegevoegde scène settings en skybox, de gamma er 
nog steeds niet goed uit ziet. 

 



 
 

Vsync en Quality 

Ik heb V Sync uitgezet en gekeken of dit enig verschil zou maken, maar in game onderga ik 
geen problemen en zie ik geen gesneden images. Voor de zekerheid had ik Ultra en Very 
High ook maar uitgezet. 

 

Vervangen van blokken door models 

Voor alle walvissen in de game heb ik bij elkaar 1000 blokken. In het eerste jaar had ik 
gewoon de blokken van de puzzel gekopieerd en een paar keer neergezet in de zee. 
Hieronder kun je zien dat dit heel overzichtelijk is en het meer ruimte in beslag neemt. Dit 
heb ik veranderd door de blokken te veranderen door models van de walvis. 

 



 
 

Opschonen 

Ik heb wat ongebruikte assets uit de mappen verwijderd. Er zaten wat meshes in de texture 
map en die heb ik goed gezet. Kleine dingen dus. 

 
 

 

 



Profiler End 

Wat opvalt is dat de FPS nu veel hoger is. Dubbel zoveel dan aan het begin van het project! 
Ook is er weinig verschil wanneer alle walvissen in beeld zijn en wanneer er maar 1 in beeld 
is. 

 

 
 
Wanneer alleen de puzzle walvis in beeld is. 

 
Wanneer alle walvissen in beeld zijn. 

 
Wat opvalt is dat er niet een groot verschil zit in de draw calls tussen de bovenste 2. 
 



Wat hier heel erg opvalt is dat draw calls enorm daalt als de walvis niet in beeld is. 
Dit betekent waarschijnlijk dat de cubes van de walvis niet gebatched worden. Ik ben er niet 
achter gekomen waarom. 

 
 
Wat ook erg opviel is dat Used Textures op 1.59 GB staat. Als ik de plane met de water 
shader uitzet is dit maar 25.5 MB. Ik had de shader en plane al meerdere keren moeten 
aanpassen vanwege de grootte, maar heb uiteindelijk de plane heel groot gemaakt en de 
properties vermenigvuldigd. Dit was van alles de beste manier om een oceaan te maken. 

 
 

Reflectie 
Ik heb tijdens elk tech project moeite en het gevoel dat het niets voor mij is, omdat ik elke 
keer wel worstel. Ik heb alle punten uit de final assignment toegepast en toch best wat met 
shaders gewerkt. Ik heb verschillende technieken meerdere malen gebruikt en denk dat ik 
veel dingen mooier had kunnen maken met shaders. Als ik niet 3 technieken moest 
gebruiken, had ik voor de waterdruppels ook shaders gebruikt. Vooral het water vond ik leuk 
om te maken/zien, maar ik was vergeten er schuim bij te doen als het aanspoelt op het 
strand. Dit zou ik graag nog willen toevoegen. 
 
In het begin kwam ik moeilijk op gang met mijn eigen project. Tijdens de lessen van 
Meindert lukte het wel om dingen na te maken, maar ik ben ook wel eens een les dubbel 



blijven zitten bij Aaron om het nog een keer te kunnen snappen. Toen ik met de tutorials 
bezig was en dingen eindelijk begonnen te animeren en verschuiven, raakte ik wel 
enthousiast. Het lukte nog best om delen van tutorials bij elkaar te plakken, zelf dingen te 
ontdekken en nodes uit te proberen.  
 
Hoewel de punten in de VFX lijst me nogal overdonderde toen ik ze las, kwam ik erachter 
dat het eigenlijk simpel was. Een timenode gebruik je altijd wel om iets te laten animeren. 
Alpha gebruik je waarschijnlijk ook heel vaak en in mijn geval voor de fontein uit het spuitgat. 
 
Tijdens dit project heb ik vooral veel geleerd door de verschillende technieken en Unity. Ik 
liep tegen veel problemen aan, omdat ik het project moest omzetten naar HDRP, wat me 
ook de kans gaf om Unity beter te leren kennen. Ik heb niet het gevoel alsof ik genoeg heb 
kunnen doen qua optimizing, maar ben met de profiler bezig geweest, heb de walvissen 
verwisseld met lowpoly models, heb wat met de settings gespeeld en onnodige assets 
verwijderd.  
Ik denk dat in de toekomst gebruik zal maken van simpele shaders. Voor shaders heb je 
echt een soort reken denkwijze nodig, bijvoorbeeld als je dingen multiplied. Jammer genoeg 
heb ik geen wiskundeknobbel. Ik ben tevreden over het eindresultaat en de weg erheen, 
maar kan me voorstellen hoe gaaf het kon worden als ik shaders beter begreep. 
 
 
 

 
 
 
 


