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IZVLEČEK
Namen diplomskega dela je 3D modeliranje in vizualizacija plezalnega centra na čim bolj
realističen način.
V teoretičnem delu je predstavljena kratka zgodovina športnega plezanja v naravni in v
umetni steni, naštete so vrste plezalnih sten ter oprema, ki je za ta šport potrebna. V
nadaljevanju je opisan postopek izgradnje plezalne stene z vsemi pripadajočimi elementi ter
našteti materiali, ki se v te namene uporabljajo.
Eksperimentalni del obsega opis postopkov izdelave ključnih 3D modelov plezalnega centra v
programu 3D Blender, po korakih. Prvi korak je modeliranje, kjer model z različnimi
modelirnimi postopki oblikujemo v želeno obliko, drugi korak je teksturiranje (lepljenje
tekstur) ali izbira materiala, pri čemer 3D modelu določimo zunanji videz in pa tretji, zadnji
korak 3D modeliranja, upodabljanje. Upodobitev plezalnega centra je končni rezultat
diplomske naloge.

Ključne besede: 3D, modeliranje, teksturiranje, vizualizacija, upodobitev, plezalni center

III

ABSTRACT

The aim of the thesis is a 3D modelling and visualization climbing centre in the most realistic
way.
The theoretical part of the thesis presents a short history of rock climbing, indoor climbing,
all types of climbing walls and equipment required for this sport. The continuation describes
the construction of a climbing wall with all the associated elements and materials that are
used for these purposes.
The experimental part comprises a description of the procedures of 3D models in the 3D
program Blender, step by step. The first step is modelling, where the model with different
editing methods is formed into a wanted shape. The second step is texturing (mapping) or
choosing the material, which gives the 3D model its outer appearance.
The last phase of the 3D modelling is rendering which is affected by several factors. The final
renders of the climbing centre are the final results of the thesis.

Keywords: 3D, modelling, texturing, visualization, rendering, climbing centre
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1 UVOD
Še pred 10 leti športno plezanje ni bilo poznano in razširjeno, potem pa se je z izgradnjo vse
več plezalnih sten v športnih dvoranah ter kasneje tudi plezalnih centrov, vse bolj približeval
širši množici. Lahko bi rekli, da moramo danes z lupo iskati posameznike, ki se vsaj enkrat
niso oblekli v plezalni pas, se navezali na varovalno vrv, obuli navadne športne copate ter se
pognali v steno, polno barvnih oprimkov.
Pred dvema letoma je slovenska prestolnica dobila svoj prvi plezalni center, katerega
začetne ideje ter izgradnjo smo športni plezalci budno spremljali. Med prvimi predstavitvami
je bilo moč ujeti predstavitev bodočega plezalnega centra v 3D računalniški grafiki, ki je
točno pokazala, kakšna stena bo postavljena na določenem prostoru. Tako je bila podana
predstava o tem, kaj lahko pričakujemo, o enakosti 3D predstavitve ter zgrajenemu
plezalnemu centru pa smo se lahko ob odprtju tudi prepričali.
Namen diplomske naloge je raziskati kako točno, iz kakšnih materialov, na kakšen način je
zgrajena umetna plezalna stena z vsemi pripadajočimi elementi ter jo, čim bolj realno,
modelirati in vizualizirati v računalniško generiran plezalni center.
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2 TEORETIČNI DEL
2.1 ŠPORTNO PLEZANJE

Pod terminom »plezanje« nam je včasih prvo prišlo na misel nevarno alpinistično plezanje v
gorah, kar je veliki večini pognalo strah v kosti. Z razvojem športne opreme se je iz
alpinističnega plezanja razvilo športno plezanje, ki je relativno varen in dandanes tudi po
celem svetu precej popularen šport. (1)
Glede na velikost stene poznamo tri vrste športnega plezanja: balvansko, pečinsko in
stensko. Balvansko poteka do višine 5m (redko tudi več), za varovanje potrebujemo samo
blazino in usposobljenega varovalca, t.j. osebo, ki nas z rokami ob morebitnem padcu rahlo
potisne proti blazini. Pečinsko ali klasično športno plezanje poteka do višine 35m (pol
raztežaja) in zahteva polno opremljenost plezalca. Precej podobno je stensko športno
plezanje, le da je stena visoka nad 35m (več raztežajev). (2)
Pleza se po plezalnih smereh, to je navidezno določen pas v steni, kjer poteka vzpon plezalca.
Smeri so zavarovane z varovalnimi klini (svedrovci), v katere plezalec vpenja sistem vponk,
obenem pa nakazujejo približen potek smeri. Smer opremi opremljevalec smeri, ki namesti
varovalne kline in sidrišče, navadno pa jo tudi prvi prepleza, poimenuje ter predlaga oceno
težavnosti. (1)
Vsak športni plezalec v steni, višji od 5m, mora biti zaradi varnostnih razlogov in seveda tudi
lastnega udobja pri plezanju opremljen z osnovno športno plezalno opremo. Med njo
štejemo: plezalni pas, varovalno vrv, varovalo, sisteme vponk, plezalne čevlje (plezalnike), z
magnezijem polno magnezij vrečko, po potrebi tudi čelado. Čelada je navadno obvezna
oprema v naravnih plezališčih, med tem ko je na umetnih stenah načeloma ne potrebujemo.
(3)

2.2 ŠPORTNO PLEZANJE V NARAVNIH PLEZALIŠČIH (2)

Naravna plezališča so se v svetu pojavila že pred več kot stoletjem. Tudi Slovenija ni veliko
zaostajala, a je bil sprva namen le-teh kot priprava za kasnejše alpinistične vzpone. Smeri so
bile slabo varovane in so v primeru padca terjale tudi hujše poškodbe. V začetku 70. let so
nemški plezalci pričeli opremljati smeri s svedrovci, tj. klini, ki se namestijo v izvrtano luknjo
in se praktično ne morejo izpuliti. V začetku 80. let smo imeli svedrovce tudi v Sloveniji, a so
bili sprva narejeni iz nekakovostnih rjavečih materialov ter neustrezno nameščeni. Prvi
dosegljiv svedrovec iz tal je bil nameščen previsoko, tudi razdalje med njimi so bile prevelike.
2

Poleg tega opremljevalci smeri niso upoštevali skalnih razčlemb, poteki vrvi pa so bili
velikokrat lomljeni, kar je plezalcu povzročilo omejeno gibanje. Postopoma so plezalci in
opremljevalci plezalnih smeri pomanjkljivosti opazili in jih skušali odpraviti.
Prvo naravno plezališče v Sloveniji, ki se je začelo načrtno opremljati s svedrovci, je bil Turnc
ob vznožju Šmarne gore leta 1978. Sledila so plezališča Dolžanova soteska (1979), Črni Kal
(1980) in Osp (1981).
Z razvojem in uporabo vrtalnih strojev ter sodobnejših, zanesljivejših in odpornejših
materialov so se začeli uporabljati nerjaveči in kakovostnejši svedrovci. Standardi
uporabljenih ekspanzijskih in lepljenih svedrovcev ter lepil so postali zahtevnejši, kar se je
odražalo na dolžinah in premerih vstavljenih svedrovcev ter na zagotavljanju njihovega
boljšega oprijema s skalo. Varnost je prinesla tudi množičnost, saj so se s plezanjem začeli
ukvarjati tudi otroci in tisti, ki sicer niso bili pripravljeni prevzeti tveganja, ki se pojavlja v
drugih oblikah plezanja.
Trenutno seznam na najbolj znani slovenski spletni strani za ljubitelje športnega plezanja,
lednega plezanja in alpinizma, plezanje.net, šteje 105 naravnih plezališč, popolna evidenca
pa ne obstaja.

2.3 ŠPORTNO PLEZANJE V UMETNIH STENAH

Že športno plezanje v kratkih naravnih stenah je pokazalo številne prednosti pred plezanjem
v visokih gorah in zaradi njih postalo zelo priljubljeno. Plezanje je bilo varnejše, dostopi do
sten kratki, vreme pa zanemarljiv dejavnik v primerjavi z alpinističnimi vzponi. Še vseeno pa
je naše podnebje tako, da nam minimalno 3 mesece na leto postreže s (pre)mrzlimi
temperaturami za kvalitetno plezanje v skali, pa tudi časovna stiska nam danes ni tuja.
Plezanje na umetni steni v dvorani reši vse naštete težave, saj je vreme tam nepomembno,
dve urici časa pa tudi zadoščata.
Prva umetna plezalna stena v Sloveniji se je nahajala v Domžalah. Najprej so postavljavci
umetnih sten želeli povsem posnemati naravno skalo, tako da so bile prve visoke 10 ali več
metrov. Umetne plezalne stene so lahko zgrajene v dvorani ali pa na prostem, a seveda poln
namen dosežejo tiste v dvorani, saj se skoraj vsak plezalec ob lepem vremenu raje odpravi v
naravno plezališče. Umetne stene so, prav tako kot v naravi, v vseh velikostih. Po večjih
(šolskih) telovadnicah so navadno postavljene visoke plezalne stene (imitacija pečinskih oz.
klasičnih sten), v manjših pa balvanske stene, visoke do 5m. Telovadnico, ki je namenjena
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izključno športnemu plezanju, imenujemo Plezalni center, Slovenija je prvega večjega dobila
leta 2013 v Ljubljani. (1,3)

2.3.1. PLEZALNI CENTER

Plezalni center je vrsta telovadnice, namenjena izključno športnemu plezanju in z njim
povezanimi aktivnostmi. Lahko je zgrajen kot samostojna zgradba, lahko pa je del večjega
objekta. Navadno v plezalnemu centru najdemo klasično ter balvansko plezalno steno s
čimer se zadovolji vse okuse, razporeditev in število plezalnih objektov pa sta povsem
poljubna. Težavnost plezalne smeri je označena z listkom pod vsako smerjo, ločijo pa se po
barvah oprimkov, tako da je lahko na eni liniji svedrovcev postavljenih tudi 10 smeri.
V centru lahko potekajo razni plezalni tečaji, vadbe, programi, tekmovanja ipd. Ponekod
imajo v samem centru tudi gostinski lokal ali trgovino s plezalno opremo. Vse to pa je
seveda, za razliko od naravnih plezališč, plačljivo. V Sloveniji se cena celodnevne vstopnice
brez popustov giblje od 7-10 EUR.

Slika 1: Plezalni center Ljubljana

(Lit. vir (4))

Slika 2: Plezalni center Ljubljana

(Lit. vir (4))

2.3.2 ZGRADBA UMETNE PLEZALNE STENE (5)
Plezalna stena je zgrajena iz lesenih ali poliestrskih plošč na lesenem ogrodju. Vsaka plošča
ima že v naprej predvidene točke, izdelane iz jekla ali aluminija, oblikovane za matico, na
katere lahko pričvrstimo oprimke ter svedrovce.

4

Slika 3: Montiranje lesenih plošč

(Lit. vir (4))

Lesene plošče (5)

Lesena površina je običajno ravna, primerna zlasti za notranje plezalne stene, poznamo več
vrst:


Lesene popeskane: površina je posebno obdelana z peščeno glazuro, ki povzroči
hrapavost. Zaradi tega je plezalcu omogočeno, da stopi direktno v steno (na trenje).



Lesene z reliefi: na površini so ponazorjeni vrezani reliefi različnih oblik, ki služijo
namesto stopov. Uporaba predvsem pri nizkih balvanskih stenah.



Lesene barvane: po želji kupca pobarvana stena, uporaba predvsem za stene, ki so
namenjene otrokom.



Lesene potiskane: po želji kupca potiskana stena z določenim motivom, uporaba
predvsem za stene, namenjene otrokom.



NG2 površine: nova površina, ki je bolj prijazna do kože in plezalnih čevljev.



NG3 površina: nadgradnja NG2 površine, le da je poleg tega še reliefno obdelana.

Slika 4: Lesena popeskana plošča

Slika 5: Lesena popeskana plošča z reliefi

Slika 6: Lesena barvana plošča

(Lit. vir (5))

(Lit. vir (5))

(Lit. vir (5))

Slika 7: Lesena potiskana plošča

Slika 8: NG2 površina

Slika 9: NG3 površina

(Lit. vir (5))

(Lit. vir (5))

(Lit. vir (5))
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Poliestrske plošče (5)

Poliestrske plošče so primerne za zunanjo in notranjo uporabo, saj so izdelane iz
kompozitnih materialov, ki so odporni na vremenske vplive. Poznamo:


Modularne 3D »Freeform« plošče dimenzij 1x1m: izdelane kot imitacija skale z
nagubano površino in ravnimi mesti za pritrjevanje oprimkov. Možnih veliko
kombinacij, s katerimi lahko ustvarimo navpične, položne, previsne naklone.



»Real rock« plošče: plezalna površina poliestra izdelana tako, da pokaže teksturo
resnične skale. Primerna bolj za dekorativne plezalne stene ali plezalne stene ob
bazenih.




»Freeform« površina: je imitacija naravne skalne površine, po želji oblikovana na
najrazličnejše načine (naravni kapniki, razpoke, nagubane površine ipd.)
»Flat freeform« površina: povsem ravna poliestrska plošča.

Slika 10: 3D « Freeform« plošča

Slika 11: »Real rock« plošča

(Lit. vir (5))

(Lit. vir (5))

Slika 12: »Freeform« plošča

(Lit. vir (5))

Slika 13:« Flat Freeform»plošča

(Lit. vir (5))

Da dosežemo večjo raznolikost stene, se materiali lahko med seboj kombinirajo.

6

2.3.3 ELEMENTI NA PLEZALNI STENI

Plezalni oprimki in volumni

Plezalne oprimke privijemo v že v naprej predvidene točke na površini plošč. Lahko so vseh
oblik in barv, ki si jih človeški možgani lahko izmislijo, kar pa ne pomeni, da so vsi dobri. Z
množičnim postavljanjem umetnih sten v Sloveniji se je razvilo tudi množično izdelovanje
oprimkov, marsikateri pa so bili pod želeno ravnijo kvalitete. (6)
Za dober oprimek so glavne 3 stvari. Oprimek mora biti lepo oprijemljiv, saj je intenzivnost
oprijemanja večja, kot v skali, en in isti oprimek pa primemo neštetokrat. Naslednji
parameter je hrapavost; če je oprimek (pre)hrapav bo plezalcu poškodoval površinsko kožo
na blazinicah prav tako pa mora biti oprimek tudi dolgoročno vzdržljiv. (7)
Sprva so oprimke izdelovali iz poliestra z dodatki peska, steklene tkanine, danes pa je poleg
še poliuretan, ki je prožnejši od poliestra. Iz njega se lahko izdelujejo lupinaste, votle, lažje
oprimke, a je bistveno dražja in zahtevnejša tehnologija. (7)
Po velikosti jih lahko razdelimo v 2 skupini. Prva so oprimki, katere držimo z rokami, so vseh
oblik in težavnosti ter oprimki, namenjeni za stopanje z nogo, bolj osnovnih oblik, imenovani
»stopi«. Vsi oprimki se navadno prodajajo v setih po tematiki in namenu.

Slika 14: Plezalni oprimek kit
(Lit. vir (8))

Slika 15: Plezalni oprimki v steni
(Lit. vir (4))

Slika 16: Set plezalnih oprimkov
(Lit. vir (8))

Volumni so narejeni iz istega materiala kot oprimki, le da so bistveno večji in služijo kot
dodaten element na steni, kamor se lahko oprimki privijejo, tako da imajo že v naprej
predvidene točke za pritrditev oprimka. Z volumni naredimo plezalno površino in plezalne
smeri bolj razgibane. Po želji jih lahko iz stene tudi odvijemo in jih prestavimo na drugo
mesto.
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Svedrovec (9)
Svedrovec je pripomoček, ki ga potrebujemo pri varovanju plezalnih vzponov in je ključna
točka celotnega varovanja. Predstavlja povezavo med navezo in steno. So različnih oblik, vsi
pa imajo dva ključna skupna dela - vsak svedrovec je sestavljen iz glave in telesa. Glava
svedrovca je vidni del nameščenega svedrovca, kamor se vpne vponko (vponka je kovinska
objemka z zaskočnimi vratci za vstavljanje vrvi) oz. plezalni komplet, telo svedrovca pa je
vstavljeno v že naprej predvidene točke na površini plošč (očem skrito).
Glede na kvaliteto materiala se svedrovci delijo v dve skupini:
a) Inox svedrovci, narejeni iz nerjavečega (inox) jekla. Ti svedrovci imajo večjo
specifično nosilnost, močno glavo svedrovca in občutno daljši rok trajanja, a so
nekoliko dražji.
b) Drugi svedrovci, ki niso narejeni iz nerjavečega jekla (pocinkani klini), so občutljivi
na vlago, pri velikih vrstah ni določena nosilnost.

Slika 17: Deli svedrovca

(Lit. vir (10))

Kakšen svedrovec bomo izbrali je odvisno predvsem od posameznikove izbire ter cenovnih
zmožnostih. Pri izbiri je v prvi vrsti potrebno upoštevati, kje se bo nahajal; v dvorani ali na
prostem.

Sidrišče

Sidrišče je vrh plezalne smeri, kamor plezalec vpne varovalno vrv in se potem varno spusti
nazaj na tla. V umetni plezalni steni je sidrišče navadno sestavljeno iz kovinske verige in
obročka, vpete v steno s pomočjo svedrovca, na katero je vpeta vponka. Plezalec v tem
primeru na vrhu stene pravilno v vponko vpne vrv ter se varno spusti na tla. Druga možnost
sidrišča pa sta obročka, nameščena na svedrovec, ki služi predvsem za začetniško plezanje ali
pa za piljenje tehnike prevezovanja (način, kjer plezalec s pomočjo vozla na varen način
preveže vrv skozi obroček ter se nato lahko varno spusti na tla).
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Slika 18: Sidrišče z vponko

Vir: Lasten

Slika 19: Sidrišče z obročkoma

(Lit. Vir: (11))

2.4 3D RAČUNALNIŠKA GRAFIKA

Računalniška grafika obsega ustvarjanje raznovrstnih vizualnih informacij s pomočjo
računalniške tehnologije. Z njo je danes možno sintetizirati realistične upodobitve realnih ali
pa povsem namišljenih predmetov in okolij. Ljudje zlahka in zelo hitro razumemo vizualne
upodobitve, tako da postaja računalniška grafika vse pomembnejše računalniško področje.
(12)
Objekti se glede na vrsto slik ločijo na 2D in 3D računalniško grafiko. Izraz 2D se pogosto
poveže s fotografijo ali 2D animacijo. Razlika med 2D in 3D sliko je ta, da je 3D sliki dodana
globina, medtem ko ima 2D slika le višino in dolžino. (13)

2.4.1 3D BLENDER (14)

Blender je brezplačno odprtokodno programsko orodje za 3D računalniško grafiko. Program
se uporablja za ustvarjanje animiranih filmov, kreiranje vizualnih učinkov, umetnost, 3D
tiskane modele, interaktivne 3D aplikacije in video igre.
Blender je bil ustvarjen kot 3D orodje za domačo uporabo v nizozemskem animacijskem
studiu Neo Geo in Not a Number Technologies (NaN). Idejni vodja in glavni programer Ton
Rosendaal je podjetje NaN ustvaril leta 1998, in sicer za nadaljnji razvoj in distribucijo
programa. Do bankrota podjetja leta 2002 je bila poizkusna različica programa brezplačna,
nadaljnja uporaba pa plačljiva. V mesecu juliju istega leta je Ton pričel z zbiranjem sredstev
in se z investitorji pogodil, da se Blender izda pod GNU licenco, kar pomeni, da je program
brezplačen za uporabo.
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V najnovejših različicah (2.4+), predvsem z uvedbo upodobljevalnika »Render Cycles«, se je
Blender močno približal svojim komercialnim konkurentom, kot so 3ds Max (autodesk),
Maya (Autodesk), Cinema 4D (Maxon) in podobni, in jih v določenih stvareh tudi že prehitel.

2.4.2 POTEK DELA V PROGRAMU 3D BLENDER

2.4.2.1 MODELIRANJE

3D modeliranje je proces matematične upodobitve tri dimenzionalne površine objekta s
pomočjo modelirnih operacij. Produkt imenujemo 3D model. Proces izdelave modela preko
vnosa geometrijskih podatkov v 3D računalniško grafiko se lahko primerja s kiparskim delom.
(15)
Da je sliko v 3D grafiki mogoče upodobiti, je potrebna minimalna konfiguracija scene, ki je
sestavljena iz svetlobnega vira, objekta in kamere. (16)

2.4.2.2 MATERIALI IN TEKSTURE (16)

Objektu se po modeliranju navadno določi tudi vizualne lastnosti – lastnosti materiala.
Pogosto le-te niso zadovoljive v primerjavi z naravnimi lastnostmi, zato je večkrat potrebno
uporabiti dodatne tehnike.
Teksturo opisujejo informacije o nepravilnosti v sestavinah materiala in jih v glavnem delimo
na slikovne in parametrične. Najbolj pogosta uporaba teksture je za informacijo o barvi in
reliefnosti.

2.4.2.3 LUČI IN KAMERE

Svetloba je zelo zahtevna za matematično opisovanje v navideznem prostoru, saj ima veliko
naravnih parametrov, ki jih je potrebno upoštevati. Svetloba je v programu opisana z
algoritmi, ki približno opisujejo njeno naravno obnašanje. V programih lahko uporabljamo
več svetlobnih virov, tako lahko z njihovo pomočjo poizkušamo čim bolj opisati realno
situacijo. Program po pravilni postavitvi luči sam izračuna položaj in jakost senc. (16)
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Kamere lahko tipsko razdelimo na klasično kamero s perspektivo (ang. perspective) in
ortografsko (ang. ortographic), program Blender ima dodano še panoramsko kamero (ang.
panoramic). Ortografska kamera zazna samo dve dimenziji, perspektiva ni vidna in jo lahko
uporabimo, kadar želimo upodobiti samo eno stranico objekta (stranski ris, tloris, naris),
primerna je za načrte ali kataloge. Klasična kamera se obnaša kot realna kamera – objekti v
daljavi so prikazani manjše kot objekti v ospredju. Panoramski tip kamere pa je mogoče
uporabiti samo v upodobljevalniku »Cycles« in lahko zajame sliko s 360° zornim kotom. (16,
17)

2.4.2.4 UPODABLJANJE

Upodabljanje je zadnja faza pri izdelavi 3D slike. Program zbere vse nastavitve, ki smo jih
predhodno uporabili (materiali, geometrija, svetloba, dodatni učinki) in jih združi v končni
izdelek – sliko. Čas upodabljanja je močno odvisen od velikega števila dejavnikov: število
poligonov, nastavitve materialov, število in tipi luči, velikost upodabljajoče se slike itd. (16)
Kako bo upodobljena slika izgledala je odvisno od uporabljenega upodobljevalnika, to je
skupek kod, ki kontrolira kako so nastavljeni materiali in luči. V Blenderju imamo na voljo dva
različna upodobljevalnika, »Blender Render« in »Cycles«. (18)
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3 EKSPERIMENTALNI DEL
3.1 MODELIRANJE
3.1.1 MODELIRANJE PLEZALNE STENE

Ideja za modeliranje balvanskega objekta izhaja iz stene balvanskega tekmovanju v sklopu
festivala Plezalni dnevi Kranja leta 2014.
Osnovni modelirni element je primitiv – platonsko telo (kocka), ki je preoblikovano v
plezalno steno z dvema osnovnima modelirnima operacijama - spreminjanje naklona in
spreminjanje velikosti. Razgibanost plezalne stene je dosežena z orodjem izvlečenje (ang.
extrude).

Slika 20: Modeliranje balvanske plezalne stene

Slika 21: Modeliranje klasične plezalne stene

Vir: Lasten

Vir: Lasten

3.1.2 MODELIRANJE PLEZALNIH OPRIMKOV

Na plezalni steni lahko najdemo vse vrste oprimkov, ki so med seboj pomešani ali pa so
barvno usklajeni tako, da nakazujejo, po katerih oprimkih gre plezalna smer. Pri postavitvi
oprimkov na klasični plezalni steni je ponazorjena druga možnost.
Drevesni listi so inspiracija za prvi set oprimkov, dodan jim je abstrakten pridih.
Modelirani so iz platonskega telesa (kocka), ki je z osnovnimi modelirnimi operacijami
oblikovana v želeno obliko. Objektu je naknadno dodan preoblikovalec za glajenje površine
(ang. subdivision surface modifier) in s tem pridobljen zaobljen videz. Vsak oprimek mora
imeti v sredini luknjo za vijak, ki je narejena s pomočjo Booleove operacije – IN (ang. boolean
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operators). Ta operacija prikaže prostor na prekrivajočih se objektih tam, kjer ga skupno
prekrivata. Kot estetski dodatek je na oprimek dodan še primitiv torus.
Na podoben način je modelirana večina ostalih oprimkov, le da so izhodišča v različnih
primitivih (krogla, valj, stožec). Oprimka roža in gosenica sta še dodatno obdelana v
kiparskem načinu modeliranja (t.j. digitalno kiparjenje), kjer se model oblikuje s pomočjo
različnih čopičev (ang. brush) in ne z urejanjem posameznih poligonov, robov in oglišč.

Slika 22: Modeliranje seta oprimkov

Slika 23: Modeliranje oprimka gosenica in roža

Vir: Lasten

Vir: Lasten

3.1.3 MODELIRANJE SVEDROVCA

Za ohranitev pravih razmerij svedrovca je le-ta modeliran s pomočjo fotografije v ozadju
delovnega prostora. Kot detajl mu je dodan reliefni logotip znamke Petzl. Celoten svedrovec
je modeliran po enakem postopku kot plezalna stena in oprimki.
Sidrišče tvorita dva svedrovca, veriga in obroček. Veriga je modelirana s pomočjo efekta
ogledalo (ang. mirror effect), s katerim je delo simetričnih oblik močno olajšano. Jekleni
obroček pa je malenkostno preoblikovan primitiv torus.
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Slika 24: Modeliranje logotipa Petzl

Slika 25: Modeliranje svedrovca in sidrišča

Vir: Lasten

Vir: Lasten

3.1.4 MODELIRANJE MAGNEZIJ VREČKE

Magnezij je bel prah, s katerim si med plezanjem plezalci namažemo roke in s tem
preprečimo drsenje zaradi potenja. Magnezij je spravljen v posebni torbici – magnezij vrečki,
ki je z vrvico privezana ali s pasom pripeta okoli pasu. Oblika vrečke je z manjšimi odstopanji
vedno enaka, materiali iz katerih je izdelana ter sam izgled vrečke, pa se razlikujejo. Tako v
trgovinah nudijo celo paleto vrečk, primernih za vse okuse.
Modelirana je plišasta magnezij vrečka. Oko, zobje, sama oblika vrečke in vrhnji rob je
izdelan s preoblikovanjem primitivov (kocka, krogla, torus), vrvica za okoli pasu in usta pa z
NURBS (Non-Uniform Rational Basis Spline) krivuljami. To so krivulje, sestavljene iz krivulje
same in kontrolnih točk, ki se (za razliko od Bézierjevih krivulj) nahajajo izven krivulje. Z njimi
so lahko definirane linije, ploskve in objekti.
Za željen plišast izgled se v dinamični simulaciji sistema delcev (ang. Particle system) določijo
potrebni parametri. Osnova je definiranje lokacije želenih las, število las in njihova dolžina.

Slika 26: Vrečka za magnezij

Vir: Lasten

Slika 27: Modeliranje vrečke za magnezij

Vir: Lasten
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3.2 MATERIALI IN TEKSTURE

3.2.1 MATERIALA JEKLO IN PLASTIKA

Zahtevnejša materiala za upodobitev sta jeklo in plastika, jeklo smo uporabili pri upodobitvi
svedrovcev in sidrišč, plastiko pa na belem gumbu (oko) na magnezij vrečki. Vse materiale
smo kreirali v urejevalcu vozlišč (ang. Node editor), kjer lahko namesto da oblikujemo en
material za en objekt, združimo kolikor materialov želimo v enem objektu.

Slika 28: Urejevalec vozlišč, material jeklo

Vir: Lasten

3.2.2 TEKSTURIRANJE PLEZALNE STENE IN OPRIMKOV

Stena je izdelana iz lesenih popeskanih plošč s pripadajočimi predvidenimi točkami, kamor
lahko vstavimo oprimke in svedrovce. Popeskana tekstura je vzeta iz brezplačne internetne
strani textures.com, nato so ji v programu Adobe Photoshop dodane točke, ki predstavljajo
odprtine.
Tekstura je na model aplicirana z UV mapiranjem - ena od vrst lepljenja tekstur, uporabljena
za kompleksnejše modele. S pomočjo programa izberemo robove modela tako, da lahko
njegovo celotno površino razgrnemo v dvodimenzionalno ploskev. Na tak način raztegnjena
površina ali plašč je osnova za apliciranje tekstur, ki se bo kasneje aplicirala na model.
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Tekstura se na tak način popolnoma prilagodi objektu, saj ima v tem načinu lepljenja vsak
poligon svojo točno določeno informacijo o teksturi. Poleg UV mapiranja poznamo še
krogelno, cilindrično in kubično lepljenje tekstur, kjer je tekstura aplicirana na celoten
objekt.

Slika 29: Tekstura plezalne stene
Vir: Lasten

Na enak način je teksturirana plezalna vrv, pri teksturiranju blazine pod balvansko steno ter
tal plezalnega centra pa je uporabljeno kubično tekstruranje.

Površina plezanih oprimkov izgleda grobo peskana, željen rezultat je dobljen s t.i. reliefno
mapo (ang. bump maps), kar je tehnika v računalniški grafiki za simuliranje izboklin in gub na
površini predmeta. Za pridobitev reliefnih tekstur smo s pomočjo programa Crazybump iz
uvožene teksture oblikovali 4 sivinske teksture:


mapo predstavitev (ang. displacement),



mapo za točen izračun senc v ozkih in detajlnih predelih modela (ang. occlusion),



mapo spekularnosti (zrcalnosti) (ang. specularity),



difuzno mapo (ang. diffuse).

Dve sivinski teksturi se s takšnim postopkom kombinirata tako, da se informacija o svetlosti
ali barvnemu odtenku uporablja kot informacija o višini na drugi sliki. Izjema je mapa
predstavitev, ki površje s pomočjo predstavitvenega preoblikovalca (ang. displace modifier)
dejansko preoblikuje po dani teksturi. Slednjo smo pri teksturiranju oprimkov tudi uporabili.
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Slika 30: Štiri sivinske teksture (mapa predstavitev, difuzna mapa, mapa za točen izračun senc v ozkih in detajlnih
predelih modela, mapa spekularnost)

Vir: Lasten

Slika 31: Prikaz reliefne mape v programu Crazybump

Vir: Lasten

3.3 NASTAVITEV LUČI IN KAMERE

Plezalni center je prikazan pri dnevni svetlobi, kar pomeni, da glavna svetloba prihaja skozi
okna na vsaki strani centra. Prižgane naj bi bile tudi luči, tako da dobimo res svetel efekt, kjer
so dobro vidne barve in detajli. Za osvetlitev so uporabljena ploskovna telesa (plošče), ki
imajo lastnost luči (ang. emission), s točno določeno jakostjo.
Vse končne upodobitve plezalnega centra so upodobljene s klasičnim tipom kamere, razen
upodobitve balvanske stene (sika 40), kjer je uporabljen panoramski tip kamere – ribje oko
(ang. fisheye). Za zajem celotnega prostora je pri prvi upodobitvi – upodobitev celotnega
plezalnega centra (slika 32) povečano vidno polje kamere.
Vse končne upodobitve so upodobljene v upodobljevalniku »Cycles« v velikosti 1080 x 1920
slikovnih točk.
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA
Z izdelano idejo, kaj hočemo modelirati, poteka samo modeliranje dokaj gladko. Vseeno pa
je potrebno biti pazljiv in imeti v mislih nadaljnje postopke dela, saj lahko z napačnim
modeliranjem hitro preobremenimo računalnik. Pazljivi moramo biti pri številu poligonov,
veliko število namreč močno oteži oz. celo onemogoči delo na računalniku, saj vzame veliko
delovnega spomina (ang. RAM). Sprva, po združitvi vseh elementov plezalnega centra v eno
datoteko, računalniški pomnilnik ni uspel izvesti naloge, nato smo odkrili napako v enemu od
plezalnih oprimkov. Vseboval je neprimerno veliko število poligonov, poleg tega je bil
namnožen po celotni steni. Problem smo rešili z enim od preoblikovalcev, ki je za določen
procent razpolovil število poligonov, kar pa je seveda vplivalo tudi na sam videz oprimka.
Pri uporabi urejevalca vozličš za določitev materiala se moramo najprej dobro naučiti, kaj
posamezna vozlišča pomenijo in naredijo, nasprotno lahko ure in ure poskušamo, a rezultat
ne bo najboljši. Pri upodobitvi jekla in plastike smo si pomagali s svetovnim spletom.
Za pridobitev reliefnih map (sivinskih map) lahko uporabimo vrsto programov, dosegljivih na
spletu, a nam ne dajo vsi enako dobrih rezultatov. Najboljši programi so plačljivi oziroma
postanejo plačljivi po preizkusnem 30 dnevnem obdobju, zato je potrebno pametno
izkoristiti čas, ki ga imamo na voljo.
Zadnji korak 3D modeliranja – upodabljanje, se je izkazalo še za bolj dolgotrajnega, kakor
smo predvidevali. Zaradi preobremenjenosti delovnega pomnilnika ni bilo mogoče
uporabljati upodobljevalnega pogleda (ang. viewport shading: rendered), ki bi nam sprotno
pokazal upodobljeno stanje narejenega. Tako smo velikokrat po dolgem čakanju na
upodobitvi našli napako in bili primorani postopek ponoviti.

4.1 KONČNE UPODOBITVE

Rezultat diplomskega dela je devet upodobitev plezalnega centra.
Prva upodobitev je upodobitev celotnega plezalnega centra, kjer je vidna balvanska in
klasična plezalna stena z vsemi elementi (plezalni oprimki, svedrovci, sidrišča, plezalna vrv,
blazina pod balvansko steno). Skozi okno se vidi parkirišče, namenjeno plezalnemu centru in
park, ki ga obdaja.
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Slika 32: Končna upodobitev – plezalni center

Druga upodobitev predstavlja globino polja (ang. depth of field) na balvanskem plezalnem
objektu. V ospredju je oprimek Roža, medtem ko ozadje z globino postaja vse bolj
zamegljeno.

Slika 33: Končna upodobitev – oprimek roža na balvanski steni, globina polja (ang. depth of field)
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Tretja upodobitev je upodobitev balvanskega objekta s panoramskim tipom kamere – ribje
oko. Slika dobi krogljično obliko in zajame večji zorni kot.

Slika 34: Končna upodobitev - balvanska stena »ribje oko« (ang. Fisheye)

Četrta upodobitev predstavja velikost oprimka Gosenica, napram standardni velikosti
svedrovca. Vidna je reliefnost materiala oprimka ter jeklen material vijakov in svedrovca.

Slika 35: Končna upodobitev – oprimek gosenica
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Peta upodobitev predstavlja set plezalnih oprimkov – Abstraktni drevesni listi napram
standardni velikosti plezalne vponke1. Vidna je reliefna zelena tekstura z estetskim
dodatkom.

Slika 36: Končna upodobitev – set plezalnih oprimkov

Šesta končna upodobitev predstavlja vpogled v klasično plezalno steno, kjer je za varnost
potrebno na vsak meter višine uporabiti svedrovce in plezalno vrv. Na vrhu plezalne stene je
sidrišče, iz katerega visi plezalna vrv.

Slika 37: Končna upodobitev – vpogled v plezalno smer

1

(Lit. Vir: (19))
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Upodobitvi sedem in osem predstavljata sidrišči na vrhu plezalne stene, kamor plezalec vpne
plezalno vrv oziroma jo s tehniko prevezovanja preveže skozi obroček.

Slika 38: Končna upodobitev - sidrišče z vponko

2

Slika 39: Končna upodobitev – sidrišče z obročkoma

Deveta končna upodobitev predstavlja plišasto vrečko za magnezij, postavljeno na tla pod
klasično plezalno steno.

Slika 40: Končna upodobitev - vrečka za magnezij
2

(Lit. Vir: (19))
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4.1.2 KRATKA SPLETNA ANKETA O REALISTIČNOSTI PLEZALNEGA CENTRA

Namen spletne ankete je bil pridobiti mnenja ljudi, katerim je plezalni center namenjen.
Športne plezalce smo vprašali o realističnem izgledu upodobljenih slik plezalnega centra.
Na anketo se je odzvalo 63 športnih plezalcev, po večini v starostni skupini od 21 do 40 let,
od tega 39 žensk in 25 moških. Tretjina vprašanih se s športnim plezanjem ukvarja od 2 do 5
let, 38 vprašanih se s tem športom ukvarja 5 do 10 let, štirje vprašani pa so v tem športu
prisotni več kot 10 let.
V anketi smo postavili tri vprašanja:
1.

Poglejte slike plezalnega centra. Menite, da so to fotografije realnega plezalnega
centra?

2.

Kaj najprej pomislite, ko vidite te slike?

3.

Bi se odpravili plezati v ta plezalni center, če bi se nahajal v vaši bližini?

41 športnih plezalcev meni, da so upodobljene slike plezalnega centra resnične, 22 jih meni,
da niso. 9 od 22, ki menijo, da slike niso resnične, so na tretje vprašanje odgovorili, da gre za
računalniško narejene fotografije s pomočjo programa Adobe Photoshop.
Če bi bil plezalni center v bližini vprašanih, bi ga obiskalo 58 športnih plezalcev.
Anketa je pokazala, da večina športnih plezalcev, ki se ukvarjajo s športnim plezanjem v
povprečju 8 let meni, da so slike 3D modeliranega in vizualiziranega plezalnega centra
resnične. 9 od 63 vprašanih ljudi je ugotovilo, da gre za računalniško regenerirane slike,
skoraj vsi pa bi plezalni center obiskali, če bi se nahajal v njihovi bližini. Po tem lahko
sklepamo, da bi konstrukcija plezalnega centra zadovoljila njihove potrebe.
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5. ZAKLJUČEK
Diplomsko delo obsega predstavitev športnega plezanja, zgradbo plezalnega centra, 3D
modeliranje vseh elementov in njihovo vizualizacijo v računalniško generiran plezalni center.
Izboljšava, ki bi največ pripomogla k še bolj realističnemu videzu, je boljše teksturiranje same
plezalne stene. Poudarek bi bil potreben predvsem na v naprej predvidenih točkah, izdelanih
iz jekla ali aluminija, oblikovanih za matico, na katere lahko pričvrstimo oprimke ter
svedrovce. V našem primeru smo teksturo plezalne stene samo UV lepili, poskušali smo tudi
z reliefno mapo, a rezultat ni bil zadovoljiv. Verjetno bi najboljši rezultat dosegli, če bi vsako
točko v steni modelirali posebej in ji nato določili material oz. teksturo.
Druga potrebna izboljšava so poligoni, vidni na frontalni strani svedrovca, kar je posledica
napake pri modeliranju ter modeliranje same vponke, katero smo zaradi kompleksnosti
prenesli iz svetovnega spleta.
Število oprimkov tako na klasični kot na balvanski plezalni steni je prenizko. Plezalne stene so
navadno zapolnjene z oprimki, saj za kvaliteten trening plezalec potrebuje raznolike oprimke
in smeri vseh težavnosti.
Celotni plezalni center z vsemi elementi bi izgledal precej bolj realistično, če bi bil videti
uporabljen. Plezalci namreč redko kdaj vidimo popolnoma novo plezalno steno, brez črnih
odtisov plezalnih čevljev, neodrgnjene svedrovce, barvite oprimke in magnezij vrečko brez
belih sledov magnezija.
Anketa je pokazala, da bi bili športni plezalci zadovoljni, če bi se tak plezalni center zgradil v
bližini njihovega doma in bi ga tudi obiskali. Vsekakor pa bi kmalu pričakovali izboljšave,
predvsem v postavitvi smeri.
Z diplomsko nalogo smo ugotovili, da se je program Blender z upodobljevalnikom »Cycles«
resnično približal svojim plačljivim konkurentom, saj je v njem mogoče upodobiti realističen
plezalni center. Kako podrobno se bomo lotili dela, pa je odvisno od zmogljivosti računalnika,
želja, znanja in časovne omejitve.
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