
Indigo renderer
Handleiding

1. Open een tekening die u wenst te renderen.
2. Ga naar de knop “beeld” , hier kiest u optie “perspectief”

3.Manipuleer het beeld met de muis zoals u het eindresultaat wenst te gaan zien.

Let er hierbij op dat u niet buiten de kamer gaat, we kunnen niet door 
muren,plafond of bodem “kijken”.



4. Met de knop :

gaan we nu lichtpunten en dergelijke bepalen.



X,y,z bepalingen kan je aflezen van het assenkruis op de tekening:

Zonlicht kan je best gebruiken enkel als je met ramen of uitsparingen in de muren werkt
omdat hier veel rekenwerk voor nodig is en de rendering dan langer duurt.



In dit menu kunnen we ook de omgeving en wanden manipuleren:



Indien een structuur geselecteerd wordt, valt de kleurkeuze weg en andersom.
Men kan ook een “tegelgrootte” meegeven dmv structuurbeeld.
Wil men dit nu binnen Korpus renderen :

Nu is er een mogelijkheid om dit buiten korpus om te renderen:



namelijk de scene zoals bepaald op te slaan en binnen Indigo op te roepen.
Op die manier kan je dit op de achtergrond laten renderen en kan u verder werken in 
Korpus.
Binnen Indigo zijn er ook meer instel mogelijkheden.

Renderen binnen Indigo

Indigo renderer openen:

Met de knop “Open” de file oproepen die u heeft opgeslagen:

Let op: de scene wordt ingeladen zoals ze binnen Korpus wordt opgeslagen.



Als er een file is geselecteerd kan men binnen Indigo nog een aantal extra 
mogelijkheden benutten:

Close: sluit de rendering die op dat moment gekozen is af

Render: (voor het starten Blauw) start de rendering. Eenmaal men start met renderen 
zijn de instel-mogelijkheden beperkt.

Pauze: pauzeert de rendering

Stop: stopt de rendering. Let wel: eens gestopt start de scene terug vanaf het begin.

Updating image: Indigo laat enkel om de minuut (als default instelling) een gerenderd 
beeld zien, dit om de snelheid van het renderen zo hoog mogelijk te houden. Wil u toch 
een beeld forceren op een willekeurig tijdstip kan u deze knop gebruiken.

Save image: slaat de scene op zoals op dat moment gerenderd.

Network rendering: laat toe andere pc's toe te helpen met renderen over het 
beschikbare netwerk (hier is evenwel een licentie voor nodig op de desbetreffende pc)

Options: instellen van de rendering gebeurt middels deze knop (hierover later meer)

Licensing: het licentie-venster kan je gebruiken om de versie te controleren of, in het 
geval van een trial versie, rechtstreeks een full versie aan te kopen.



Pick Material: via deze knop kan men oppervlakten aanduiden die aangepast moeten 
worden bvb kleuren.
In de menu links onder kan men dan alle instellingen aanpassen en deze opslaan onder 
een nieuwe naam voor een nieuw materiaal en via “Upload material” deze uploaden 
naar de Indigo materiaal database.



Zo kan men ook een bibliotheek openen met speciale kleuren om deze op geselecteerde 
oppervlakten te plakken via de “Local Material Database.

Met deze knop kan men de kleur dan toewijzen aan een bepaalde oppervlakte door erop 
te klikken.



Voor het renderen kan je in het rechtse menu nog enkele kleine aanpassingen doen.
De uiteindelijke grootte en rekentijd hangt erg af van de instellingen binnen dit menu:

simpele regel: hoe hoger de getallen in lengte en hoogte  hoe meer rekentijd voor een →
mooie rendering (hogere resolutie).

 



Als laatste kan men nog experimenteren met de lichtlagen :

hierin zijn de mogelijkheden natuurlijk oneindig.

Nuttige links ivm Indigo:

http://www.indigorenderer.com/
https://www.youtube.com/watch?v=AxNF4NRYc7o

http://www.indigorenderer.com/
https://www.youtube.com/watch?v=AxNF4NRYc7o

