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Rhinoceros Render 6.0 SR 31 + 7.0

I de to visualiseringer herunder er der udelukkende brugt Rhino Render og Grasshopper i Rhinoceros 6.0.
Eneste belysning er ”Rhino Environment”: RhinoStudio.exr, der anvendes som et ”SkyLight”. De diffuse
skygger under produkterne bliver dannet på et ”Rhino GroundPlane”, der er sat til ”Show Shadow Only”.
Denne teknik gør det muligt at ændre ret drastisk på baggrundsfarven - eller indsætte en tekstur senere.
I eksemplet er renderingerne udført i fuld HD opløsning (1920x1080 px) og gemt som *.PNG-filer, hvilket
muliggør at transparensen kan gemmes som ” lpha-Channel” ligesom i det ukomprimerede *.TIF-format.

Til ”hverdagsbrug”
kan det anbefales
at gemme alle 3D
renderinger som
både PNG og JPG.
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Rhinoceros Render 6.0 SR 31 + 7.0

I Rhinoceros 6/7 er det muligt at gemme lpha-Channel som en separat *.JPG-fil, somman efterfølgende i
programmer som dobe Photoshop eller ffinity Photo kan benytte til at skabe ”Layers” og ”Layermasks”.
Hvis man ikke har adgang til et af disse programmer, kan det anbefales altid at gemme i *.PNG-filformatet.
På den både er det muligt at lave helt simpel ”Compositing” iWord eller gratis-programmer som Paint.net

Herover vises et eksempel på, hvordan Rhinoceros 6 SR 31 gemmer et separat billede af lpha Channel.

Herover vises et eksempel på, hvordan Rhinoceros 7 WIP gemmer det separate billede af lpha Channel.

Forskellen på RGB og RGB ses tydeligst, når der IKKE er en synlig baggrundsfarve i din Rhinoceros-model.

lpha-Channel gemmer (lidt primitivt fortalt) transparens-oplysninger i en 8-bit billede (med 256 gråtoner).
Distance-Channel a.k.a. Depth-Channel a.k.a. Z-Buffer gemmer på samme måde oplysninger om distancer.


