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IZVLEČEK

Cilj magistrskega dela je bil načrtovati ter izdelati tridimenzionalni zemljevid Ljubljane in
knjigo skokico. Za izdelavo zemljevida sta bila izbrana različna tipa sintetičnega papirja, s
pomočjo standardiziranih postopkov analize papirja pa so bile določene osnovne, površinske
in mehanske lastnosti. Analiza je pokazala, da je za elemente zgibanja najbolj primeren
sintetični vlaknati papir gramature 155 g/m2, za osnovne strani sintetični vlaknati papir
gramature 200 g/m2, za naslovnico pa sintetični papirni film gramature 150 g/m2. Raziskani
so bili najpogosteje uporabljeni mehanizmi zgibanja, tako dvodimenzionalni (izvlečni in
krožni mehanizem ter mehanizem vodni slap) kakor tudi tridimenzionalni (V-zgib,
paralelogramni in zigzag-zgib), in podrobneje opisani tisti, ki so bili uporabljeni pri izdelavi
skokice. Skokica in vsi njeni elementi so bili izrisani v računalniškem programu Adobe
Illustrator CS6, ki je bil povezan z vektorsko podprtim programom EngView Package
Designer, kjer so bile narejene linije za izsekovanje in določeni markerje ter elementi
zgibanja so bili rezani na rezalniku Pirina. Skokica je bila tiskana na laserskem tiskalniku, ki
dosega odlične rezultate tiskanja pri sintetičnem papirju. Skokica je bila ročno zgibana in
lepljena ter sestavljena v knjižni blok z dodano naslovnico, tako da je nastala knjiga A5formata (148 x 210 cm). Namen je bil prikazati določene zanimivosti na zemeljevidu
Ljubljane v tridimenzionalnosti ter zagotoviti njihovo prepoznavnost, kar je sodeč po
testiranju uporabnika z metodo opazovanja odlično uspelo, saj so bili pridobljeni sami
pozitivni rezultati. Tridimenzionalni zemljevid Ljubljane je tako prvi in unikaten interaktivni
zemljevid, izdelan kakor knjiga skokica.

Ključne besede: tridimenzionalni zemljevid Ljubljane, skokica, sintetični vlaknati papir,
sintetični papirni film, mehanizmi zgibanja.
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ABSTRACT

The aim of this master’s thesis was to design a three-dimensional map of Ljubljana as a popup book. Two different synthetic papers were chosen for making a map, with using
appropriate testing methods basic, surface and mechanical properties were determined. The
results showed that 155 g/m2 synthetic fiber paper had better properties for folding parts,
200 g/m2 synthetic fiber paper is better for basic pages, as for the cover the most suitable
150 g/m2 is synthetic film paper. We searched for the most commonly used folding
mechanism: two-dimensional (pull-strips, pivots and waterfall) and three-dimensional (Vfold, parallelogram and zigzag-fold) and described in detail those that were used in the
manufacture of the pop-up book. The pop-up book and all its elements were drawn in Adobe
Illustrator CS6 that was combined with vector supported program EngView Package Designer
in which the lines and the set markers were created. For cutting out the folding elements
Pirina cutter was used. The Pop-up book was printed on laser printer that delivers excellent
print results on synthetic papers. Pop-up book was folded and glued by hand and putted in
book block. A book cover was also added so the dimensions of the result book correspond to
A5 format (148 x 210 cm). The aim was to demonstrate certain points of interest on the map
of Ljubljana in three-dimensionality and ensure that they were noticed by testing the user
with an observation method that succeeded and delivered very positive results. Threedimensional map of Ljubljana is the first and unique interactive map that was produces as
pop-up book.

Key words: three-dimensional map of Ljubljana, pop-up book, synthetic film paper, synthetic
fiber paper, folding mechanism.
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POVZETEK

S pojavitvijo tridimenzionalnih knjig v Sloveniji se je pojavila tudi težava s poimenovanjem
tovrstne publikacije. Obdržalo se je nekaj izrazov: postavljanka, tridimenzionalna knjiga,
zloženka, gibljive slike in kartonka, najbolj priljubljena pa je beseda »skokica«. To je knjiga, ki
s kompleksnimi elementi ob odprtju tvori tridimenzionalno obliko. Mesto Ljubljana ima
veliko znamenitosti, slikovitih predelov in prijetnih kotičkov. Če turist želi odkriti in videti vse
znamenitosti, mu pri tem pomaga zemljevid Ljubljane, ki vsebuje tloris, razne piktograme in
opise znamenitosti. Slikovno bolj dovršenega prikaza zanimivosti Ljubljane na zemljevidu ni,
zato je bil namen naše raziskave prikazati te zanimivosti v tridimenzionalnem prostoru in
zagotoviti njihovo prepoznavnost. Da bi izdelali zemljevid Ljubljane kakor knjigo skokico, je
bilo treba dobro preučiti dvodimenzionalne in tridimenzionalne mehanizme zgibanja.
Skokica vsebuje sedem strani, od tega pet z zanimivostmi Ljubljane, ki so predstavljene na
posamičnih straneh. Prva stran vsebuje zemljevid Ljubljane, zadnja stran pa opise in majhne
štiri sličice z dodatnimi zanimivostmi. Rdeča nit so obarvani izseki zemljevida na vsaki strani.
Barve se ponovijo še v zemljevidu na prvi strani in pri opisu. Po barvah se obiskovalec
Ljubljane orientira in z lahkoto najde zanimivosti, ki so predstavljene v skokici. Slikovna
vsebina celotne skokice je izdelana v računalniškem programu Adobe Illustrator CS6, ki je
povezan z vektrsko podprtim programom EngView Package Designer, kjer so določene linije
za izsek in markerji, po katerih je rezalnik Pirina izrezal elemente zgibanja (slika P 1). Tiskanje
je potekalo lasersko, na dva različna tipa sintetičnega vlaknatega papirja in en tip
sintetičnega papirnega filma.
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Slika P 1: Izdelava slikovne vsebine z markerji za tisk.

Skokica na prvi strani vsebuje interaktivno zgiban zemljevid Ljubljane, ki se hitro zloži v
prvotno obliko. Na drugi strani je predstavljen veličastni Ljubljanski grad z mehanizmom
paralelogramnega zgibanja. Sledi mu Tromostovje s Prešernovim spomenikom, ki je izdelan z
mehanizmom paralelogramnega izsekovanja iz osnovne strani. Vsebuje tudi krožni
mehanizem. Naslednja stran nas popelje na Zmajski most, kjer je glavni element zmaj,
izdelan z mehanizmom V-zgiba. Sledi Nebotičnik z mehanizmom paralelogramnega
izsekovanja iz osnovne strani ter izvlečnim mehanizmom, ki nakazuje premik avtobusa in
kolesarja. Na predzadnji strani je prikazana Špica, kjer je glavni element ladjica. Odpira se z
mehanizmom zigzag-zgiba. Sledi še zadnja stran, ki ima na levi mehanizem vodni slap, kjer se
ob potegu traku premikajo štiri manjše sličice, ki prikazujejo dodatne zanimivosti Ljubljane.
Na desni strani je še opis zanimivosti, ki so predstavljene v skokici. Vse opisane strani vidimo
na sliki P 2.
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Slika P 2: Prikaz vseh strani v skokici in naslovnica.

Končni izdelek je bil testiran na petih uporabnikih z metodo opazovanja. Rezultati so nam
podali same pozitivne rezultate, kar nam je dalo potrditev, da je skokica dobro zasnovana in
da so predstavljene zanimivosti privlačne ter prepoznavne. Izdelan je bil prvi interaktivni in
hkrati unikatni tridimenzionalni zemljevid Ljubljane, ki odpira vrata v svet skokic in ponuja
nove ideje že obstoječim izdelovalcem zemljevidov po celem svetu.
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1 UVOD

Ljubljana premore večino tega, kar imajo velike prestolnice Evrope, kljub temu pa ohranja
skupnost in prijaznost manjšega kraja. Mesto ima svoj značaj, saj uspeva združevati tradicijo
in kulturno-zgodovinsko dediščino s pridihom in utripom razmeroma mladih prebivalcev.
Kakor vsa večja mesta, ima tudi Ljubljana veliko znamenitosti, slikovitih predelov in prijetnih
kotičkov. Mednje lahko štejemo razne trge, parke, številne stavbe, muzeje in galerije ter
Ljubljanski grad. Če turist želi odkriti prav vsak kotiček mesta, mu pri tem pomaga predvsem
zemljevid Ljubljane, ki je dostopen v prav vsaki informacijsko-turistični točki ter v kioskih.
Poleg enostavnih zemljevidov lahko najdemo tudi razne brošure z obširnejšim opisom
znamenitosti Ljubljane. Povprečen zemljevid zajema slikovno enostaven prikaz tlorisa mesta
z uporabo različnih barv, raznih piktogramov in oštevilčenih točk, ki nam nudijo opis
znamenitosti v legendi zemljevida. Pri vsem tem pa opazimo pomanjkanje slikovno bolj
dovršenega in privlačnega prikaza znamenitih stavb na zemljevidu Ljubljane.
Namen raziskave je prikazati določene znamenite stavbe na zemeljevidu Ljubljane v
tridimenzionalnosti ter zagotoviti njihovo prepoznavnost. Pri tem želimo preučiti tehniko
zgibanja, ki je na prvi pogled zelo enostavna, vendar v praksi dokaj komplicirana, obenem pa
še raziskati primernost različnih materialov ter uporabnost sintetičnega papirja v ta namen.
Pred pričetkom raziskave smo si zastavili naslednje hipoteze: ohraniti natančnost in
uporabnost zemljevida ter zagotoviti drugačnost in privlačnost. Vemo, da je tehnika zgibanja
zelo zahtevna, zato je pomembna natančnost in ponovljivost pravilne postavitve zgiba ob
podlago, da bi prišli do želenega rezultata. Izris v računalniškem programu je zahtevnejši kot
pri navadnih knjigah, zato je pomembna dobra zasnova in natančen izris. Pri vsem tem je
treba izbrati trpežen papir, ki pa lahko ovira tehniko zgibanja zaradi strukture. Postavlja se
vprašanje, ali bo sintetični papir dovolj dober za izdelavo tridimenzionalnega zemljevida
Ljubljane kakor »knjige skokice« ter ali bodo izbrane stavbe in drugi prepoznavni elementi
dovolj dobro predstavljeni.
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2 TEORETIČNI DEL

2.1 DOLOČANJE IZRAZOV
Knjige v tridimenzionalnosti so doživele razcvet pred približno petdesetimi leti. Prišle so tudi
v Slovenijo, z njimi pa angleško izrazoslovje – »pop-up knjiga«. Žal se je pojavila težava s
poimenovanjem tovrstne publikacije, ki pa traja že kar nekaj časa. V Sloveniji se je tako
obdržalo kar nekaj izrazov: postavljanka, tridimenzionalna knjiga, zloženka, gibljive slike in
kartonka. Med vsemi je najpogosteje v rabi beseda »skokica«, ki se je poslužuje večina
založb. Skokica je pravzaprav knjiga, ki v notranjosti združuje kompleksne elemente; ti se
lahko vrtijo, drsijo, obračajo ali premikajo ter tako tvorijo tridimenzionalno obliko (1). Na nek
način pravzaprav »skočijo« iz strani, zato bomo v nadaljevanju uporabljali izraz skokica(2).

2.2 ZGODOVINA SKOKIC
Prve skokice, ki so nastale že v srednjem veku, pred uporabo tiska, so bile namenjene
odraslim in ne otrokom. Knjige s premičnimi deli listov, ki se vrtijo, prekrivajo in odkrivajo, so
se pojavile v astrološki knjigi leta 1306, bile pa so uporabne predvsem v astrologiji,
astronomiji in medicini (1).
Avtor prve skokice je Ramon Llull (1232–1315), katalonski mistik in pesnik z Malorke, ki je
leta 1306 je ustvaril prvi premikajoči se element, danes poznan kot krožni mehanizem. Kroge
različnih velikosti je postavljal enega nad drugega injih v središču vpel skupaj, da so se lahko
obračali. To je poimenoval »LullianCircle« (slika 1), pri čemer je verjel, da raznovrstne
kombinacije lahko razkrijejo skrivnosti z vseh področij povpraševanja (3).
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Slika 1: Krožni mehanizem imenovan "LullianCircle" (3).

V 14. stoletju je prišlo do številnih izdaj knjig z medicinskega področja za učenje človeške
anatomije s pomičnimi elementi. Prva taka knjiga (slika 2) je bila De Humani Corporis Fabrica
Librorum Epitome avtorja Andreasa Vesaliusa, ki je izšla leta 1543. Zanimivi pomični
elementi so bili pravzaprav neke vrste zavihki, ki se jih je lahko pomikalo navzgor ali v stran
ter tako odkrilo dodatno vsebino (3).

Slika 2: Prikaz pomičnih elementov iz knjige De Humani Corporis Fabrica Librorum Epitome (3).

Z 18. stoletjem je tisk postal cenejši in kvalitetnejši. Na vrsto so prišle nekonvencionalne
knjige, med njimi skokice, tokrat večinoma namenjene otrokom (4).
Slikar miniaturnih portretov William Grimaldi je leta 1820 izumil novo vrsto premikajočih se
elementov v zavihkih. Stacy Grimaldi je ob izidu svojih dveh knjig (The Toilet – za deklice in A
Suit of Armour for Youth – za dečke) prosil očeta za pomoč pri ilustracijah, ki so jih odkrivali
zavihki (5).
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Thomas in George Dean sta bila oče in sin, ki sta ustanovila založbo Dean and Son ter
prenesla premikajoče se dele na nov nivo. Bila sta prva, ki sta izumila tehnike, pri katerih so
se knjige odpirale v tridimenzionalnosti, kakršno poznamo še danes. Take knjige so
poimenovali premikajoče se knjige. Od leta 1840 pa do leta 1880 sta izdala približno 50
otroških knjig. Med bolj znanimi sta The Royal Punch & Judy (slika 3) in Beauty and the Beast,
ki vsebujeta mehanizme z drsniki ter tako še bolj poživita celotno zgodbo v knjigi (6).

Slika 3: Mehanizem z drsniki iz knjige The Royal Punch & Judy (7).

Nemec Ernest Niester je svoje novo nastale knjige tržil tudi v Angliji in Ameriki. Izboljšal je
mehanizem listajočih in drsnih elementov. Ti so se premikali samostojno, kar je bil nov korak
v dobi skokic. To se lepo kaže v njegovi knjigi Magic Windows (8).
Poleg Niestra je istočasno deloval še en nemški oblikovalec, LotharMeggendorfer, ki je izdal
več kot 200 knjig. Od tega sta najbolj prepoznavni Living Pictures (1878) in Internationaler
Zirkus (1888). Izvlečne drsnike je postavil na višji nivo tako, da se je z enim drsnikom
premaknilo več elementov na strani (9).
Prišla je prva svetovna vonja in z njo se je razvoj skokic ustavil. Šele med vojnama so doživele
razcvet, saj so postajale vedno bolj tridimenzionalne, kakršne imamo tudi danes. Prvi
oblikovalec skokic, zaslužen za tak preskok, je S. Louis Giraud, ki je izdal serijo knjig z
naslovom Bokano Stories (10).
Druga svetovna vojna je imela enak vpliv na skokice kakor prva – izdajanje knjig je bilo
začasno prekinjeno. Ponovno je zaživelo z izjemnim oblikovalcem Voitechom Kubasto iz
4

Prage, ki je v svojih delih zelo natančno predstavljal tridimenzionalne skokice. How Columbus
Discovered America je eno njegovih boljših del (11).

Slika 4: Tridimenzionalna skokica: How Columbus Discovered America (11).

Čehoslovak Waldorf Hunt je leta 1965 ustanovil podjetje ter skupaj z dvema najboljšima
oblikovalcema Torom Lokvingom in Janom Pienkowskim pričel izdelovati skokice, ki so imele
na vsaki strani več zapletenih mehanizmov hkrati. Zanj je delal tudi David Pelham, ki se lahko
pohvali z odlično knjigo o anatomiji, The Human Body.Ta je s posebnimi mehanizmi odlično
predstavljala delovanje človeškega telesa (12).
Danes imamo odlične oblikovalce skokic, med njimi pa sta najuglednejša Robert Sabuda in
Matthew Reinhart, ki delujeta in ustvarjata odlične mehanizme že od leta 1994. Do sedaj sta
izdala več kot 25 knjig. Ne smemo pa spregledati še Marione Bataille's s knjigo ABC-3D (slika
5) (13).

Slika 5: Notranji prikaz knjige ABC-3D (13).
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2.3 SKOKICE V SLOVENIJI
Kar nekaj slovenskih založb izdaja knjige skokice (Mladinska knjiga, Educa, Učila
International, Tehniška založba Slovenije in Vale-Novak), vendar je povpraševanje po njih
dosti večje kakor sama ponudba na trgu. Problem tiči predvsem v ceni, saj se je za dodelavo
treba zateči v dežele tretjega sveta (Tajska in Kitajska), kjer imajo masovno proizvodnjo. V
večini primerov gre za ročno izdelane skokice in posledično zelo nizko naklado, ki le
redkokdaj preseže 170 izvodov na knjižnico.
Prva skokica, prevedena v slovenski jezik, Minkina kmetija (slika 6), je bila izdana pri založbi
Mladinska knjiga leta 1994 (14).

Slika 6: Skokica Minkina kmetija (15).

2.4 IZDELAVA SKOKICE
2.4.1 POSTOPEK PROCESA IZDELAVE
Postopek izdelave skokice je v celoti enak postopku izdelave konvencionalne knjige. Na sliki 7
je lepo razvidno, da najprej potrebujemo predlog oziroma idejo, nato sledi grafična priprava.
Ta je pri skokicah nekoliko zapletena, saj je potrebno večkratno ponavljanje in zgibanje, za
želene in točnerezultate pri vsakem zgibu. Sledi tiskanje, pri čemer pazimo, da se tisk na
lepljenih delih ujema s tiskom na podlagi papirja. Grafična dodelava pa je v večini primerov
ročno delo.
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Slika 7: Shema postopka izdelave knjige (16).

2.4.2 PREDLOGI IN PRIPRAVA
V večini primerov založba da pobudo za izdelavo določene knjige ali v našem primeru
skokice. Izbere primerne avtorje, tekstopisce in oblikovalce mehanizmov papirja. Avtorji
lahko prispevajo svoj delež idej ter tako skupaj z založbo pridejo do končne začetne ideje.
Določi se format knjige in besedilo ter literarne osebe, ki se jih bo izrisovalo v
tridimenzionalnosti (16).
Sledi faza izdelave skice oziroma približen vpogled v končni izdelek – prototip. Ta faza je
popolnoma drugačna od postopka pri konvencionalnih knjigah in zelo pomembna. Narediti
je treba veliko poskusnih prototipov, saj lahko skozi izdelavo naletimo na veliko težav pri
zgibanju in lepljenju. V večini primerov so mehanizmi enostavni, zaradi nižjih stroškov
izdelave, saj gre predvsem za ročno delo. Oblikovalec mehanizmov na tej točki izdela
prototip, ilustrator pa na njem na grobo izdela skice. Ugotavlja se, ali ilustracija ustreza
mehanizmu (slika 8). V računalniškem programu ilustrator izdela pripravo za tisk
mehanizmov in za tiskanje strani. Prototip se pošlje v tiskarno, kjer tiskar določi ceno glede
na izbiro tiska, barve ter papirja (17).
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Slika 8:Primer izdelave prototipa in končne knjige The Working Camera (18) .

2.4.3 TISK IN DODELAVA
Tiskanje skokic počasi prehaja s klasičnega na digitalni tisk, saj gre za manjše naklade. Če se
uporablja papir višje gramature, se tiska na klasičnem tisku s štirimi procesnimi barvami
CMYK, kjer se izdelajo tiskarske plošče in izsekovna forma. Tiskarn, specializiranih za tovrstne
skokice, je na svetu zelo malo – največ na Tajskem in Kitajskem – pri katerih je pogoj velika
naklada. Če uporabljamo papir nižje gramature in želimo manjšo naklado skokic, se
poslužujemo digitalnega tiska (14).
Pri digitalnem tisku (slika 9) gre za prenos dokumenta oziroma besedila na računalnik kot
grafični izhod. Informacije se zmanjšajo na binarno kodo oziroma se digitalizirajo, kar
omogoča lažje shranjevanje in reprodukcijo. Gre za vrsto tiska, kjer računalnik upravlja
krmiljenje celotnega stroja. Proces tiska je zelo enostaven in zelo podoben tisku na
domačem tiskalniku. Prednost pred klasičnim tiskom je predvsem v nižjih stroških, saj pri
tem postopku ni treba izdelovati tiskarske plošče (19).

Slika 9: Digitalni tiskalnik (20).
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Poznamo dve metodi digitalnega tiska.
-

Pri kapljičnem tiskanju (Ink-jet) se uporablja tiskalno glavo z več drobnimi šobami,
imenovanimi curki. Šobe brizgajo črnilo na papir in tako tvorijo razne slike in besedila.
Uporablja se eno črno kartušo in eno barvno (cyan, magenta in rumena). Papir na
koncu potuje do valjastih grelcev, kjer se barva zaradi toplote raztali in sprime z
vlakni na papirju. Tovrstno tiskanje je dokaj poceni in primerno za manjše naklade
(21).

-

Lasersko tiskanjepa deluje po principu statične elektrike. Z izmenjavo električnega
naboja iz pozitivnega v negativnega, pod vplivom laserja (svetlobnih žarkov) na
bobnu tiskalnika, se toner prenese na papir. Preden papir zapusti tiskalno pot, mora
iti preko grelne enote, ki dosega temperaturo 200°C, kjer do konca zapeče toner na
papir. Lasersko tiskanje je primerno, če je obseg tiskanja višji in predvsem črno- bel
(22).

Izrezovanje poteka večinoma ročno ali z zelo natančnimi izrezovalniki in ostrimi noži. Enako
velja za žlebljenje, ki je zelo pomembno v zgibih in prepogibih. Izsekovanje sledi takoj za
tiskanjem, če ima tiskarna dodeljeno tako linijo. Nože je treba redno menjavati, saj se lahko
hitro skrhajo, sploh pri izsekovanju papirja debelejše gramature. Kot že rečeno, je to delo v
večini ročno, sploh za tiste mehanizme, ki jih je treba prilepiti na predstavljeno stran. Sledi
sestavljanje skokice v končni izdelek. Iz pol je treba odstraniti vse izsekane dele. Mehanizme
je treba prepogibati po liniji žlebljenja, če smo žlebljenje nastavili na stroju. Vsako stran je
treba sestaviti posebej in pri tem paziti, da previdno in natančno lepimo mehanizme na
določeno stran. Ko imamo strani zgibane, jih sestavimo v knjižni blok. Ko je skokica zaprta, je
precej debelejša od knjige, ki vsebuje le liste, zato moramo biti še posebej pozorni na
zadostno količino hrbtnega prostora, saj lahko mimogrede pri izdelovanju platnic stisnemo
skupaj hrbtišče, zaradi česar se skokica ne bi odpirala pravilno. Platnice tiskamo posebej, saj
gre za tisk na gramaturno višji papir oziroma karton, da drži knjigo trdno skupaj. Skokice so
vedno lepljene in nikoli šivane, prav zaradi kompleksnosti odpiranja. Odpirati se morajo pod
kotom 180°, da so vidne iz vsake perspektive. Sledi le še transport in distribucija v knjigarne
ter prenos do uporabnika, kupca oziroma bralca (14).
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2.5 NAJPOGOSTEJŠI MEHANIZMI ZGIBANJA
2.5.1 DVODIMENZIONALNI MEHANIZMI
Dvodimenzionalni mehanizmi temeljijo na dveh slojih, ki se jih ne prepogiba, temveč le drsijo
drug ob drugem. Najpogostejši so izvlečni mehanizem, krožni in nihalni mehanizem ter
mehanizem prelivanja. Med novejšimi je tudi dvodimenzionalni mehanizem, imenovan vodni
slap. Pomen dvodimenzionalnih drsnikov je odkrivanje slik oziroma določenih elementov, ki
so skritimed obema slojema. V nadaljevanju bomo podrobneje opisali le tiste mehanizme, ki
smo jih uporabili za izdelavo tridimenzionalnega zemljevida Ljubljane (23).

2.5.1.1 Izvlečni mehanizem (»Pull-strips«)

Gre za izdelavo mehanizma v ravni liniji, kjer s potegom razkrijemo sličico. Velik del drsnika je
pod osnovo, nad osnovo pa se razkrije sličica. Na sliki 10 lahko vidimo primer izvlečnega
mehanizma, ki zajema tri elemente: prilepljeni element, ki ob potegu drsnika določa, kje se
bo drsnik ustavil. Element, ki ga bralec prime, je tudi glavni element in vsebuje razkrito
sličico. Zareza, skozi katero gre mehanizem, pa določa, do katere dolžine se drsnik lahko
izvleče.Široka mora biti vsaj 3 mm, da drsnik lepo potuje skozi in da ne opleta (24).

Slika 10: Primer izdelave izvlečnega mehanizma (24).
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2.5.1.2 Krožni mehanizem (»Pivots«)

Krožni mehanizem vsebuje disk, ki se vrti okrog svoje osi in prikazuje vsebino oziroma sličice.
Izdelava takega mehanizma je zelo preprosta, kar lahko vidimo tudi na sliki 11. Manjši disk, ki
ga vidimo v prvem delu slike, je zelo pomemben, saj ko ga prilepimo, drži večji disk skupaj in
omogoča vrtenje okrog svoje osi. Manjši disk mora biti primerne velikosti, kajti če izdelamo
prevelikega, bo premikanje diska zelo težko, morda se celo ne bo premikal. Če izdelamo
premajhnega, pa se zna pripetiti, da se bo disk premikal zelo ohlapno in sličice ne bodo
pravilno prikazane. Na osnovni strani je treba narediti še zarezo, kjer bo del diska viden, da
ga bobralec lahko prijel ter obračal. Na odprtini osnovne strani se ob obračanju prikazujejo
različne slike, kar je tudi bistvo krožnega mehanizma (25).

Slika 11: Primer izdelave krožnega mehanizma (25).

2.5.1.3 Mehanizem vodni slap (»Waterfall«)

Pravzaprav gre za nadgradnjo izvlečnega mehanizma. Izvlečni element ob potegu uprizori
vodni slap, od koder izhaja tudi ime. Sestavljen je iz enega glavnega elementa, ki je večkrat
žleben v enakih presledkih, nanj pa so prilepljeni poljubno, vendar enako oblikovani, kosi
papirja. Vse skupaj povezuje podolgovati element, ki je spet ob koncih strani in na tak način
ohranja vodni slap čvrsto pritrjen, kar je razvidno tudi na spodnji sliki 12.
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Slika 12: Primer izdelave mehanizma vodni slap (26).

2.5.2 TRIDIMENZIONALNI MEHANIZMI
Z uporabo tridimenzionalnih mehanizmov knjige skokice resnično zaživijo. Najenostavnejša
in tudi največkrat uporabljena mehanizma sta V-zgib in paralelogramni zgib, ki ju lahko
uporabimo tudi istočasno na eni strani. Prav tako lahko oba lepimo na osnovno stran, kakor
sestavni element, ali izrezujemo iz osnovne strani ter upogibamo navzven in nanj lepimo
dodatne elemente. Seveda poznamo še ostale uporabne mehanizme: M-zgib, zig zag-zgib,
mehanizem knjige in tunela ter mehanizem zavijanja. Najzahtevnejši med vsemi je
mehanizem kocke. Poznamo pa še mehanizem, ki je povezava dvo- in tridimenzionalnih
mehanizmov in se imenuje drsnik v prostor. Podrobneje bomo opisali le tiste, ki jih bomo
uporabili za izdelavo naše skokice (24).

2.5.2.1 Mehanizem drsnik v prostor

S premikom drsnika, ki je postavljen delno pod osnovno stran in delno nad njo, povzročimo,
da se element dvigne in postavi v tridimenzionalni prostor. Na sliki 13 sta razvidna dva
primera. V prvem primeru se element (zgornji del jajčka) ob premiku drsnika dvigne navzgor
12

in odkrije spodnjo sličico (piščančka),v drugem primeru pa se element (netopir) postavi v
tridimenzionalni prostor (23).

Slika 13: Primer izdelave mehanizma drsnika v prostor (14).

2.5.2.2 V-zgib (»V-fold«)

V-zgib lahko režemo in lepimo v različne smeri in tako dobimo veliko raznovrstnih opcij pri
zgibanju ter upodobimo najboljšo skokico. Poznamo V-zgib pod ostrim kotom, pod pravim
kotom, pod topim kotom ter asimetričen in koničast V-zgib. Vsak od njih se lepi in zgiba na
malenkost drugačen način, vendar vsak doseže prikaz v tridimenzionalnosti, kot lahko vidimo
na sliki 14. Na tovrstne V-zgibe kasneje lepimo še dodatne elemente in tako dosežemo
prikaz, kot smo si ga zamislili (24).

Slika 14: Primer izdelave mehanizma V-zgiba (24).

Poznamo pa še V-zgibe, ki jih izrežemo iz osnovne strani. Izdelani so iz enega samega dela in
se pri popolnoma odprti strani zravnajo z osnovo. Najboljšo obliko dosežejo, ko je knjiga
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odprta pod kotom 90°. Zareze so lahko simetrične ali asimetrične oz. kombinirane, kot
prikazuje slika 15 (24).

Slika 15: Primer izdelave mehanizma V-zgiba izrezanega iz osnovne strani (24).

2.5.2.3 Paralelogramni zgib (»Parallelogram«)

Paralelogramni zgib je prav tako eden najpogostejših mehanizmov pri skokicah.
Paralelogramne zgibe lahko izdelamo pod pravim kotom, ti so najbolj enostavni, ali pa
asimetrično, ki so malenkost bolj komplicirani. Če jih uporabimo kot osnovo, na katero
kasneje lepimo dodatne elemente, jih moramo na osnovno stran pritrditi z lepljenjem
zavihkov. Tako bo struktura najbolj trdna. Če pa jih uporabimo kakor dodatni element, lahko
zavihke le upognemo čez izrezano režo. Oba primera vidimo na spodnjih slikah, 16 in 17 (24).
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Slika 16: Primer mehanizma paralelogramnega zgiba, izdelanega pod pravim kotom (24).

Slika 17: Primer izdelave dodatnih elementov z mehanizmom paralelogramnega zgiba (24).

Prav tako lahko paralelogramne zgibe izrežemo iz osnovne strani, kakor pri V-zgibu. Tudi ti
zgibi pridejo najbolj do izraza, če skokico odpremo pri kotu 90° (24).
2.5.2.4 Zigzag-zgib (»Zigzag fold«)

Zig zag-zgib temelji na V-zgibu. Zelo je enostaven, vsebuje 4 stranice ter 3 prepogibe, na
osnovno stran pa se pritrdi z lepljenjem zavihkov. Lepimo lahko vse zavihke in tako vse
stranice pritrdimo na osnovno površino, ali pa sredinske stranice pustimo proste, da dobimo
zgibe, ki so nagnjeni navzven ali navznoter, kakor prikazuje slika 18 (24).
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Slika 18: Primer izdelave mehanizma zigzag-zgib (24).

Prikazali smo nekaj najpomembnejših tehnik izdelave mehanizmov skokic, ki smo jih
uporabili tudi pri našem modelu. Vsak mehanizem lahko spremenimo, ga kombiniramo z
drugim ter na ta način ustvarimo svojo različico prepogibov in oblikovanja skokice.

2.6 SINTETIČNI PAPIR
2.6.1 VRSTE SINTETIČNEGA PAPIRJA
Sintetični papirje zelo podoben naravnemu papirju,s to razliko, da imaskeletno strukturo
polimernega materiala. Sintetični papir moravpiti črnilo z zelo majhno adhezijo, zato mora
vsebovati vsaj 20% sintetičnih snovi, koeficient maksimalne absorpcije pa mora znašati vsaj
50%. Njihov izgled mora biti podoben naravnemu papirju. Med sintetični papir štejemo
papir, ki:
-

je izdelan iz samih sintetičnih polimerov,

-

je sestavljen iz sintetičnih in naravnih vlaken (27).

Poleg uporabljenih polimerov (polistiren, polipropilen, polietilen visoke gostote, poliester in
polivinil klorid) lahko sintetični papir vsebuje tudi različna polnila in veziva. Različne tipe
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najbolje ločimo med sabo po metodah izdelave in obliki osnovnega materiala. Delimo jih v
dve skupini:
-

vlaknat sintetični papir, ki je izdelan iz sintetičnih materialov v obliki neskončno
dolgih ali kratkih vlaken,

-

sintetični papirni film, ki ga izdelajo iz polimernih sekancev s talilnim oblikovanjem,
brez raztezanja ali z dvosmernim raztezanjem (27).

2.6.1.1 Vlaknati sintetični papir

Poleg celuloznih vlaken, ki jih uporabljamo za naravni papir, ima sintetični papir tudi
sintetična vlakna ter veziva, s katerimi v različnem razmerju dosežemo lastnosti, ki jih papir s
samo celuloznimi vlakni ne more doseči. Proces izdelave sintetičnega papirja poteka na enaki
strojni opremi kakor za naravni papir, s to razliko, da papirju dodamo še veziva. Drugi način
je izdelava ekstrudirane koprene po talilnem postopku, pri čemer se polimer stali in brizga
skozi šobo, se na zraku strdi in tvori vlaknato tvorbo – kopreno. Vlakna se segrevajo in med
seboj povežejo. Tovrstni papir je tudi bolj hrapav in ga je težje tiskati (27).

2.6.1.2 Sintetični papirni film

Je veliko bolj razširjen in zelo podoben naravnemu papirju, s tem da je za ta tip papirja
značilen popolnoma drugačen način izdelave. Njegova struktura je polimerni film. Med
izdelavo pridobi nekatere lastnosti naravnega papirja (neprosojnost), sprejemljivost za
tiskarske barve in še kaj. Postopek izdelave zajema metodo talilnega oblikovanja v masi.
Polimeru se dodajo razna polnila, nato sledi oblikovanje. Gre za postopek strjevanja,
raztezanja in ponovnega strjevanja. Poznamo dva načina: brez raztezanja in z dvosmernim
raztezanjem. Veliko bolj je primeren za tiskanje in pisanje, zanj je značilna izredna belina
(27).
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2.6.2 LASTNOSTI IN UPORABA SINTETIČNEGA PAPIRJA
Sintetični papir imajo višjo trdnost kakor naravni papir. Njegova značilnost je višja raztezna
trdnost v vzdolžni smeri, trgalna trdnost pa v prečni smeri. Je zelo trpežen in odporen na
različne mahanske poškodbe, temperaturo, vlago in večino kislin. Obenem je vodoodporen
ter odporen na UV-sevanje, kar pomeni, da ne prepušča svetlobe. Kljub temu, da ima vse te
odlične lastnosti, je okolju prijazen in ga večino lahko 100% recikliramo (27).

2.6.3 PREGLED RAZISKAV NA SINTETIČNEM PAPIRJU
Oba tipa sintetičnega papirja sta gladka, z dobro hidrofobno površino, zato se tiskarska barva
ne absorbira v notranjost, ampak ostane na površini, kar pomeni, da imata odlične tiskarske
lastnosti. Njun sijaj in visoka belina sta pokazatelja visokokakovostnega odtisa. Oba tipa
sintetična papirja zagotavljata visoko kakovost obojestranskega tiska, predvsem zaradi svoje
sestave (28).

Slika 19: SEM-posnetki vlaknatega sintetičnega papirja in sintetičnega papirnega filma (28).

Slika 19 prikazuje SEM-posnetke površine sintetičnega papirja, ki se med seboj močno
razlikujeta. Površina vlaknatega sintetičnega papirja je hrapava zaradi makropor med vlakni.
Sintetični papirni film ima visoko površino premaza na papirju, kar daje visok sijaj, belino in
gladkost ter posledično dober odtis pri tiskanju, kakor je vidno na sliki 20.
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Slika 20: Odtis pri tiskanju na sintetični papirni film (28).

Iz že opravljenih raziskav na področju preučevanjasintetičnega papirjaje mogoče razbrati, da
se boljše rezultate pripisuje sintetičnemu papirju. Preučevane so bile optične lastnosti
nestaranega in staranega papirja (ISO-belina in barvna razlika) z UV-sušečimi odtisi pri 29dnevni izpostavljenosti UV-sevanju, pri čemer ISO-belina pri obdelavi s suho vročino upada in
viša rumenost na sintetičnem papirju, UV-sušeči odtis pa je pokazal odlično obstojnost. V
normalnih pogojih hranjenja ti procesi potekajo zelo počasi, vendar so skoraj neizogibni.
Preučene so bile tudi rastrske tonske vrednosti in optična gostota na UV-sušečih odtisih s
CMYK-barvami, kjer je najbolj enakomerna vrednost na sintetičnem papirnem filmu, vlaknati
sintetični papir pa je nekoliko slabši zaradi višje hrapavosti (28).
Spremembe pri mehanskih lastnostih (trdnost in raztezek) pri umetno staranem sintetičnem
papirju, z vlago in vročino, v 28 dneh pokažejo poslabšane rezultate, saj se kaže vpliv na
proces razgradnje celuloznih molekul. Znano je, da se degradacija pospeši ob prisotnosti
vlage. Povišana temperatura v kombinaciji z vlago zmanjša prepogibne lastnosti (27).
Sintetični papir se uporablja predvsem v embalažni industriji, kjer je potrebna dolgotrajna
obstojnost. Nepogrešljiv jetudi pri raznih pomorskih in geoloških kartah, posterjih in
razstavnih oglasih, nosilnih vrečkah, štartnih številkah na tekmovanjih, v brošurah, raznih
dokumentih (vozniško in prometno dovoljenje), oznakah za prtljago, vstopnicah itd (27).
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3

EKSPERIMENTALNI DEL

Namen raziskave je prikazati določene znamenite stavbe na zemeljevidu Ljubljane v
tridimenzionalnosti ter zagotoviti njihovo prepoznavnost. V prvem delu eksperimentalnega
dela so predstavljene metode raziskav, drugi del pa zajema načrtovanje ter izdelavo
tridimenzionalnega zemljevida Ljubljane.

3.1
IZBIRA MATERIALOV, RAČUNALNIŠKIH PROGRAMOV, NAPRAV IN DELOVNIH
ORODIJ
3.1.1 OPIS VZORCEV PAPIRJA
Analizirali smo dve vrsti sintetičnega papirja z velikostjo pole 61 x 86 cm. Prvi je vlaknati
sintetični papir Neobond, z gramaturo 200 g/m2, sestavljen iz velikega deleža sintetičnih
vlaken (PA, PES in CV) primešanih k celulozi. Drugi je vlaknati sintetični papir Pretex, z
gramaturo 150 g/m2sestavljen iz sintetičnih in celuloznih vlaken (PES, PA) in je obojestransko
premazan. Tretji je sintetični papirni film Yupo z velikostjo pole 61 x 100 cm in gramaturo
155 g/m2. Papir je večplastni sintetični papirni film, sestavljen iz treh plasti dvosmerno
orientiranegapropilena (PP) in je površinsko obdelan.
V nadaljevanju so papirji označeni kot V1 in V2 (sintetični vlaknati papir) in F1 (sintetični
papirni film).

3.1.2 NAPRAVE ZA MERJENJE LASTNOSTI SINTETIČNIH VLAKNATIH PAPIRJEV
Lastnosti dveh sintetičnih vlaknatih papirjev in enega sintetičnega papirnega filma smo merili
po standardiziranih metodah na naslednjih napravah: tehtnica Mettler AE 2000 (MettlerToledo, Švica) - gramatura, mikrometer Mitutoyo (Mitutoyo Corp, Japonska) - debelina,
kovinski valj s podstavkom, prekritim z gumo (površinska absorpcija vode po Cobbu), aparat
Bendtsen Nº3500 (Paper Testing Association) - hrapavost, naprava Elmendorf (Henry Baer &
Co., Švica) - raztržna odpornost in naprava Instron 5567 (Instron Corp., Amerika) - natezna
trdnost in pretržni raztezek.
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3.1.3 RAČUNALNIŠKI PROGRAMI IN NAPRAVE PRI IZDELAVI TRIDIMENZIONALNEGA
ZEMLJEVIDA LJUBLJANE
Pri načrtovanju tridimenzionalnega zemljevida Ljubljane smo uporabili naslednja programa
za oblikovanje: Adobe Illustrator CS6 in EngView Package Designer. Za tisk in grafično
dodelavo izdelka smo uporabili naslednje naprave: tiskalnik Canon ImagePRESS C1+, rezalnik
Wohlenberg 76 za rezanje pole papirja in rezalnik Pirina za rezanje elementov zgibanja.
Ker je potrebnega kar nekaj ročnega dela smo uporabili še naslednja orodja: ravnilo, škarje,
olfa nož, tekoče lepilo Mekol, suho lepilo UHU, čopič in zaponke.

3.2

OPIS METOD

3.2.1 ANALIZA PAPIRJA
Vse meritve preizkušancev smo opravljali pri standardnih klimatskih pogojih (ISO 187):
temperatura 23 ± 1 °C in relativna vlažnost 50 ± 2 %. Izvajali smo le tiste metode, ki so bile za
nas pomembne pri čemer smo morali biti pozorni na stran preizkušanca (A – zgornja stran, B
– spodnja stran) ter orientacijo oz. tek vlaken (MD – vzdolžna smer, ang. machine direction,
CD – prečna smer, ang. cross machine direction).
Določili smo:
1. Osnovne lastnosti:
-

gramatura (ISO 536),

-

debelina, gostota in specifična prostornina (ISO 534),

-

vsebnost vlage (ISO 287).

2. Površinske lastnosti:
-

hrapavost– Bendtsen (ISO 8791-4),

-

površinska absorpcija vode – Cobb (ISO 535),

-

klejenost s peresom (DIN 53126).

3. Mehanske lastnosti:
-

Raztržna odpornost (ISO 1974),

-

Natezna trdnost in pretržni raztezek (ISO 1924-2).
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Opis postopka in izračuni za določitev osnovnih lastnosti
Preizkušance smo izrezali na velikost 100 x 100 mm. Na laboratorijski tehnici (Mettler AE
2000) z natančnostjo 0,0001 g smo določili maso in izračunali gramaturo papirja (en.(1)).

𝐺𝐺 =

Kjer je:

𝑚𝑚
𝐴𝐴

𝑔𝑔
[ 2]
𝑚𝑚

(1)

𝐺𝐺 gramatura [g/m2], 𝑚𝑚 masa preskušanca [g], 𝐴𝐴 ploščina preskušanca [m2].

S pomočjo mikrometra (Mitutoyo) z natančnostjo 0,001 mmsmo imerili debelino
preizkušancev. Na podlagi pridobljenih rezultatov za debelino in gramaturo smo izračunali
gostoto in specifično prostornino po enačbah (2) in (3).

𝜌𝜌 =

Kjer je:

𝐺𝐺
𝑑𝑑

[

𝑔𝑔
]
𝑐𝑐𝑐𝑐2

[

𝑔𝑔
]
𝑐𝑐𝑐𝑐2

𝜌𝜌 gostota [kg/m3; g/cm3], 𝑑𝑑 debelina [µm].
(3)

𝜐𝜐 =

Kjer je:

𝑑𝑑
𝐺𝐺

(2)

𝜐𝜐 specifična prostornina [m3/kg; cm3/g].

Da bi dobili podatke o vsebnosti vlage (en.(4)) smo morali izmeriti maso preizkušanca pred in
po sušenju. Preizkušance smo najprej posamično stehtali, nato sušili 60 minut na 150°C ter
jih nato postavili v eksikator na 15-minutno ohlajanje. Po vsem tem smo jih ponovno stehtali.

𝑉𝑉 =

Kjer je:

𝑚𝑚𝑣𝑣 − 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑚𝑚𝑣𝑣

[%]

(4)
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𝑉𝑉 vsebnost vlage [%], 𝑚𝑚𝑣𝑣 masa pred sušenjem [g], 𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎 masa po sušenju [g].
Opis postopka in izračuni za določitev površinskih lastnosti
-

Hrapavost:

Z aparatom Bendtsen Nº3500 izmerimo količino zračnega toka [ml/min], ki potuje med
merilnim obročem, ki je na merilni glavi aparata in površino preizkušanca. Merili smo na
obeh straneh preizkušanca (A in B) pri merilnih območjih 15–150 ml/min in 50–500 ml/min.
Merjeno stran smo obrnili navzgor, spodaj pa podložili steklo, saj mora biti podlaga čim bolj
ravna.
-

Površinska absorpcija vode po Cobbu:

Merili smo na napravi, ki je sestavljena iz kovinskega valja z merilno površino 100 cm2 in
podstavka, ki je prekrit z gumo. Iz pole smo izrezali 10 preizkušancev velikosti 150 x 150 mm
za A in B stran papirja. Najprej smo jih stehtali, nato pa vsak preizkušanec pritrdili med
podlago in kovinskim obročem, z merjeno stranjo navzgor. V obroč smo vlili 100 ml
destilirane vode in takoj pričeli z merjenjem. Površina preizkušanca je v stiku z vodo 45
sekund, ostale sekunde do ene minute služijo za odlitjein odstranitev odvečne vode z
vpijanjem v pivnik. Na tak način smo ugotavljali stopnjo klejenosti ter hidrofilnost oziroma
hidrofobnost papirja. Stopnjo klejenosti smo določili glede na vrednosti iz preglednice 1.
Preglednica 1: Stopnja klejenosti papirja.

C60 [g/m2] Ocena klejenosti papirja
> 45

slabo klejen

30–45

¼ klejen

20–30

½ klejen

< 20

polno klejen

Absorpcijo vode smo izračunali po enačbi (5).

𝐶𝐶60 =

𝑚𝑚2 − 𝑚𝑚1
𝐴𝐴

[%]

(5)
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Kjer je:
𝐶𝐶60 površinska absorpcija vode [g/m2], 𝑚𝑚2 masa preskušanca po absorpciji vode [g], 𝑚𝑚1

masa preskušanca pred absorpcijo vode [g], 𝐴𝐴 ploščina preskušanca [m2].
-

Klejenost s peresom:

S pomočjo peresa smo preverjali odpornost papirja proti razlivanju in prodiranju črnila skozi
papir. Na obeh straneh papirja smo narisali dve vzporedni črti, dolgi vsaj 10 cm, ki sekata pod
pravim kotom drugi dve 10-centimetrski vzporedni črti. Rezultate smo ocenjevali vizualno.
Pozorni smo bili na količino razlivanja črte, prodiranja črnila skozi papir ter ostrino robov.
Manj kot je razlivanja in prodiranja črnila na papirju, večja je njegova pisalnost.
Opis postopka in izračuni za določitev mehanskih lastnosti
-

Raztržna odpornost:

Raztržno odpornost (en.(6)) odčitavamo na aparatu Elmendorf, ki jo kasneje izračunamo.
Pove nam kolikšna sila (N) je potrebna za nadaljevanje pretrga že zatrganega vzorca. Po štiri
reizkušance dimenzij 53 x 63 mm v smereh MD in CD smo vstavljali v aparat, ki je sestavljen
iz nihala, merilca z napravo, vrtljivega noža in podstavka. Odčitavali smo vrednosti z
natančnostjo 0,5 enote.

𝑎𝑎 = 𝑠𝑠 · 𝑔𝑔

[𝑁𝑁]

(6)

Kjer je:
𝑎𝑎 raztržna odpornost [N], 𝑠𝑠 odčitek [p-pond], 𝑔𝑔 gravitacijski pospešek [m/s2].
-

Natezna trdnost in pretržni raztezek:

Natezno trdnost določimo s silo (N), ki je potrebna, da se pretrga preskušanec širine 15 mm.
Z raztezkom pri pretrgu izrazimo razmerje med povečanjem prvotne dolžine preskušanca ob
pretrgu in prvotno dolžino preskušanca. Tik pred pretrgom sta raztezek in sila največja. Za
vzdolžno in prečno smer teka vlaken smo pripravili po 10 preskušancev velikosti 15 × 210
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mm. Meritve smo izvajali na napravi Instron 5567, in sicer tako, da smo najprej vpeli
preskušanec v zgornjo in spodnjo prižemo z vpenjalno razdaljo 180 mm, nato smo napravo
vključili in pričeli z merjenjem sile ter raztezka do pretrga. Maksimalno natezno silo pri
pretrgu in pretržni raztezek izračunamo po enačbah (7) in (8).

𝐹𝐹𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =

Kjer je:

𝐹𝐹�15
15

[

𝑘𝑘𝑘𝑘
]
𝑚𝑚

(7)

𝐹𝐹𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 natezna trdnost [kN/m], 𝐹𝐹�15 izmerjena sila pri pretrgu [N], 15 širina preskušanca [mm].
𝜀𝜀 =

Kjer je:

Δ𝑙𝑙
· 100
𝑙𝑙0

[%]

(8)

𝜀𝜀pretržni raztezek [%], Δ𝑙𝑙 povečanje prvotne dolžine preskušanca [mm], 𝑙𝑙0 prvotna dolžina
preskušanca [mm].

3.2.2 ANALIZA UPORABNIŠKE IZKUŠNJE IN TESTIRANJE UPORABNOSTI
Uporabnost izdelka smo na uporabniku testirali z metodo opazovanja, tako da smo končni
izdelek ponudili petim obiskovalcem Ljubljane. Vsak od njih je šel v center Ljubljane ter
poskusil najti eno ali dve zanimivosti, ki so predstavljene v skokici. Opazovali smo njihove
odzive ter si pri tem pomagali z opazovalno shemo (Priloga A). Na koncu smo se z
obiskovalcem še pogovorili ter na podlagi odzivov in odgovorov ovrednostili skokico. Potek
opazovanja in odgovore z razpravo najdemo na koncu eksperimentalnega dela.

3.3

NAČRTOVANJE IZDELKA

3.3.1 IDEJNA ZASNOVA IN PRVI OSNUTKI SKOKICE
Idejo za izdelavo tridimenzionalnega zemljevida Ljubljane smo dobili ob pregledovanju
dosedanjih zemljevidov Ljubljane ter pri primerjavi zemljevidov drugih večjih evropskih
prestolnic. Ob tem se nam je porodila ideja o drugačnosti in inovativnosti ter nadgradnji
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dosedanjih zemljevidov Ljubljane. Ker knjiga skokica zajema vse zgoraj naštete značilnosti,
smo se odločili, da jo združimo z zemljevidom Ljubljane in tako ustvarimo unikaten izdelek.
Začetna ideja je ostala enaka končnemu produktu z manjšimi popravki. Med idejno zasnovo
smo knjigi skokici določili naslovno stran, prvo stran z vsebovanim zemljevidom, ki bo
inovativno zgiban, 5 strani z najbolj prepoznavnimi zgradbami in ostalimi zanimivostmi
Ljubljane z različno uporabljenimi tehnikami zgibanja ter zadnjo stran z opisom
predstavljenih zanimivosti. Osnovne strani, ki uprizarjajo slikovno ozadje določene
znamenitosti so ob zgibanju velikosti formata A5 (148 x 210), če papir raztegnemo pa
dobimo format A4 (210 x 297 cm), kar sovpada s formatom digitalnega tiskalnika. Po analizi
lastnosti sintetičnih papirjev smo izbrali tiste, ki so najprimernejši za izdelavo posameznih
delov skokice. Za osnovne strani smo izbrali 200 g/m2 sintetični vlaknati papir, za zgibane
elemente 150 g/m2 vlaknati sintetični papir za naslovnico, ki mora biti nekoliko trša pa 155
g/m2 sintetični papirni film. Ker smo v skokico želeli vključiti raznovrstne tehnike zgibanja
smo izbrali tako dvo- kakor tudi tridimenzionalne mehanizme.

Slika 21: Testni mehanizmi.

Po tehtnem premisleku o uporabi in izdelavi določenih mehanizmov zgibanja, smo se lotili
izdelave posameznih strani. Narisali smo grobe skice in izdelali testne mehanizme (slika 21),
ki jih lahko vidimo na zgornji sliki. Po izdelavi testnih mehanizmov smo elemente zgibanja
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izrisali v računalniškem programu Adobe Illustrator CS6, jih tiskali na domačem tiskalniku,
prerisali na sintetični papir, izrezali in zgibali, da vidimo, ali se načrt elementov izrisanih v
programu zgiba enako dobro kakor testni mehanizmi. Pri tem smo naleteli na nekaj težav pri
ujemanju zgibanih elementov ob podlago, ki smo jih z večkratnim ponavljanjem in
izboljšanjem popravili. Poskusne elemente zgibanja, ki smo jih izrisali v programu so bili brez
slikovne vsebine, saj smo zaenkrat želeli doseči najboljše ujemanje zgibanja. Ko smo
ujemanje dosegli smo začeli izrisovati slikovno vsebino v programu pri čemer smo morali biti
zelo pozorni pri slikovnem ujemanju med elementi skokic in osnovno stranjo.

3.3.2 IZRIS ZGIBANIH ELEMENTOV IN OSNOVNIH STRANI V RAČUNALNIŠKEM PROGRAMU
Da bi naša skokica iz skic oživela v pravi inovativni zemljevid Ljubljane smo morali zgibane
elemente in osnovne strani izrisati v računalniškem programu Adobe Illustrator CS6. Pri tem
smo morali biti pozorni, da se izrisani elementi, katere smo kasneje tiskali, pravilno in
natančno zgibajo ter ujemajo z osnovno stranjo. Prvi korak je bil izris elementov zgibanja v
programu brez slikovne vsebine. Zgoraj naveden program smo izbrali zato, ker lahko
poljubno izrisujemo vektorske oblike, kar je za zgibane elemente zelo pomembno, saj morajo
biti kar se da podobni zanimivostim Ljubljane. Na sliki 22 vidimo izris ladjice (ki je značilna za
uprizoritev Ljubljanske Špice) v vektorski obliki, ki smo jo izdelali računalniškem programu.
Polne črte nakazujejo, kje je element izsekan iz papirja, črtkane črte pa kje je element zgiban.

Slika 22: Izris ladjice v računalniškem programu brez slikovne vsebine.
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Ko smo izris dokončali, smo ga poskusno tiskali na domačem tiskalniku. Elemente smo
prerisali na sintetični papir, jih izsekali ter sestavili in na tak način ugotovili ali so elementi
dobro izrisani ali je treba še kaj popraviti. Kar nekaj krat smo morali izrisane elemente (v
našem primeru ladjice na Špici) popravljati, saj se ob sestavi znamenitost Ljubljane ni lepo
odprla v tridimenzionalni prostor. Ko smo izrisali vse elemente za vse znamenitosti Ljubljane,
smo v istem programu dodali slikovno vsebino. To je lepo vidno na sliki 23.

Slika 23: Izris ladjice v računalniškem programu z dodano slikovno vsebino.

Paziti smo morali, da se bodo vsi elementi ob skoku v tridimenzionalni prostor lepo povezali
med seboj in, da ne bo nepotrebnih zamikov in nenatančnosti. Ko smo slikovno izrisali vse
elemente, smo se osredotočili na osnovno stran, ki prikazuje ozadje določene znamenitosti
Ljubljane. Najtežje ujemanje slikovnega izrisa med zgibanimi elementi in osnovno stranjo
smo imeli pri izrisu Zmajskega mostu. Do milimetra natančno smo morali izmeriti kje se
pričnejo elementi zgibati saj se je vrat zmaja (slika 24) moral ujemati s trupom, ki smo ga
izrisovali na osnovni strani. V programu smo si pomagali s funkcijo ravnila ter dodali
pomožne črte, kar je vidno na sliki 25.
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Slika 24: Dodana slikovna vsebina na zmajevem vratu.

Slika 25: Dodajanje pomožnih črt v računalniškem programu.

Da bi ugotovili ali se elementi skladajo z osnovno stranjo smo morali narediti poskusni tisk. V
večini primerov se je vse ujemalo. Na koncu smo oblikovali še prvo in zadnjo stran ter
naslovnico ter vse pripravili za tisk tako, da smo naredili porezave.
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3.3.3 PRIPRAVA ZA TISK, TISKANJE IN REZANJE
Naš prispevek k stroki je povezati med seboj podprta programa: Adobe Illustrator CS6, ki je
vektorsko zelo napreden in EngView Package Designer, ki je mersko bolj natančen in
neposredno povezan z rezalnikom Pirina. Kot smo že omenili, smo najprej izrisali elemente
zgibanja v programu brez slikovne vsebine. Nato smo nastali dokument s končnico .ai
(dokument podprt v Adobe Illustrator CS6) prenesli v program EngView Package Designer, ki
prav tako podpira dokumente s končnico .ai. Prenesenemu dokumentu smo označili linije za
izsekovanje, tako, da smo zajeli vse linije in jih obarvali v rdečo barvo, kar rezalnik zazna kot
ukaz za izrezovanje. Določili smo še tako imenovane markerje po katerih se rezalnik
orientira, da ve kje začeti izsekovati, kar lahko vidimo na sliki 26. Novo nastali dokument smo
ponovno shranili s končnico .ai ter ga ponovno uvozili v Adobe Illustrator CS6. Sedaj smo
linijam v dokumentu izrisali slikovno vsebino, kar je opaziti na sliki 27. Pri tem smo pazili, da
slikovno vsebino vstavimo točno v linije za izsek ter linij in markerjev ne premikamo, saj bi
rezalnik lahko izrezal zamaknjeno sliko.

Slika 26: Linije za izsekovanje in markerji.
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Slika 27: Dodana slikovna vsebina z markerji.

Rezalnik Pirina smo uporabili le za izsek elementov zgibanja, medtem, ko smo osnovne
strani, prvo in zadnjo stran ter naslovnico, pripravili za tisk tako, da smo določili linije za
porezavo, ter rezali na rezalniku Wohlenberg 76, saj je bilo to veliko bolj praktično in
enostavnejše. Pripravo za tisk s porezavami v datoteki PDF lahko vidimo na sliki 28.

Slika 28: Priprava za tisk s porezavami.
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Še preden smo tiskali pa smo morali pole papirjev izrezati na primerno velikost – A3 format,
ki ga podpira tiskalni stroj. To smo storili na rezalniku Wohlenberg 76, pri čemer smo iz ene
velike pole pridobili dva A3 formata papirja in tako zavrgli minimalen odpadek. Tiskali smo
lasersko, ki deluje po principu statične elektrike. Tiskanje je nekoliko počasnejše zaradi
končne grelne enote, kjer visoka temperatura zapeče toner na papir. Naslovnico smo tiskali
na 155 g/m2 sintetični papirni film, ki je dosegel najboljše tiskarske rezultate, kar smo tudi
pričakovali, sodeč po raziskavah, ki smo jih opravili v teoretičnem delu. Osnovne strani smo
tiskali na 200 g/m2 sintetični vlaknati papir, elemente zgibanja pa na 150 g/m2 sintetični
vlaknati papir. Oba sta prav tako dosegla dobre rezultate tiskanja. Tiskali smo enostransko,
listi pa so se zlagali po metodi pola na polo. Pri naslovnici smo morali upoštevati hrbtišče
višine 1, 5 cm, zato smo naslovnico natisnili daljšo za 1,5 cm. Največ problemov je nastalo pri
tisku elementov zgibanja in osnovne strani Zmajskega mostu, saj se trup zmaja slikovno ni
povezal z osnovno stranjo, kjer se je nadaljevala slika zmaja. Popravke smo izvajali v Adobe
Illustratorju CS6 in kar trikrat ponovili tisk, da smo prišli do točnih rezultatov tiskanja. Tiskali
smo elemente zgibanja z markerji (za kasnejše rezanje na rezalniku Pirina) ter brez markerjev
zaradi ročnega rezanja. Želeli smo preizkusiti obe možnosti, kljub temu, da je ročno rezanje
bolj zamudno, vendar se pri izdelavi knjige skokice temu skorajda ne moremo izogniti.
Sledilo je rezanje na rezalniku Pirina. V programu EngView Package Designer smo morali
pripraviti datoteko za rezanje. Odprli smo datoteko, ki vsebuje le linije za porezavo in
markerje, brez slikovne vsebine. V orodni vrstici smo izbrali zavihek CAM, kjer pripravimo
celotno datoteko za rezanje. Najprej na že obstoječe markerje položimo tiste, ki nam jih je
program ponudil. To moramo storiti čim bolj natančno. Z izdelavo risbe CAM in NC izvozimo
pot izrezovanja v format, ki ga bo razumel naš rezalni stroj. Izvedemo programiranje NC na
podlagi glavne oblike, sistem pa bo avtomatično generiral optimizirane orodne poti s
podajanjem animacije poti procesa rezanja. Na sliki 29 vidimo majhne rdeče puščice, ki
nakazujejo v kateri smeri bo rezalnik rezal. Na rezalnik postavimo papir, kateri je potiskan s
slikovno vsebino in markerji ter ga na površino pritrdimo tako, da ga oblepimo z lepilnim
trakom, saj se med rezanjem papir lahko zamakne in posledično bi prišlo do napačnih
izrezov. Ko smo pripravili vse za izrez, smo preko programa rezalniku ukazali, da se rezanje
lahko prične. Rezalnik je natančno sledil označenim puščicam in natančno izrezal vse
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elemente zgibanja. Rezalnik je tako primeren za rezanje sintetičnega papirnega filma
gramature 150 g/m2.

Slika 29: Priprava dokumenta za izsekovanje.

3.3.4 IZDELAVA IN MEHANIZMI ZGIBANJA
V nadaljevanju bomo opisali in slikovno prikazali mehanizme zgibanja, ki so za vsako stran
drugačni. Zajeli smo tako dvo- kakor tudi tridimenzionalne mehanizme. Osnovne strani in
določene elemente zgibanja smo imeli že izrezane s pomočjo rezalnikov, nekaj elementov
zgibanja pa smo rezali ročno s pomočjo olfa noža in škarij zaradi slikovno preveč natančnih in
minimalističnih izsekov. Za lepljenje glavnega elementa zgibanja ob osnovno stran smo
uporabili suho lepilo UHU, saj bolje zalepi dva elementa skupaj, če ima eden on njih večjo
težo. Za lepljenje elementov zgibanja med seboj pa smo uporabili tekoče lepilo Mekol,
katerega smo čez površino lažje razmazali s čopičem. Za nekaj elementov smo uporabili
sponke, ki imajo na eni strani bucko na drugi pa dva kraka, ki. Če ju razširimo in pritisnemo
ob podlago, držita element skupaj.
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3.3.4.1 Prva stran

Prva stran je namenjena seznanjenju kaj tridimenzionalni zemljevid Ljubljane vsebuje v
notranjosti, in katere zanimivosti bodo skočile v tridimenzionalni prostor. Na kratko je
opisana tudi Ljubljana kot mesto in njene značilnosti. Na levi strani je interaktivno zgiban
zemljevid Ljubljane, ki ima barvno označene znamenitosti, ki so kasneje uprizorjene.
Osnovno stran prve strani vidimo na sliki 30.

Slika 30: Osnovna stran prve strani.

Element zgibanja, ki smo ga uporabili je zemljevid Ljubljane kvadratnega formata, kot vidimo
na sliki 31.

Slika 31: Zemljevid Ljubljane kot element zgibanja.
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Postopek zgibanja, ki je prikazan na spodnji sliki 32, smo izvzeli iz posnetka (31), ki nakazuje,
da tako zgibanje v zemljevidih uporabljajo tudi druge Evropske prestolnice.

Slika 32:Postopek zgibanja zemljevida Ljubljane.

Kvadraten format smo najprej zgibali tako, da tvorimo trikotno obliko (1). Enako smo storili
na drugi strani. Nato smo po novo nastalih zgibih format zgibali v notranjo smer, da ponovno
dobimo trikotno obliko (2). Vse zavihke smo zgibali proti sredini (3), nato pa jih oprli in zgibali
v notranjost zemljevida (4). Spodnjo stranico zgibanega zemljevida smo prilepili na osnovno
stran prve strani.

3.3.4.2 Druga stran: Ljubljanski grad

Druga stran prikazuje Ljubljanski grad s pogledom na stolp in Ljubljansko zastavo. Osnovno
stran smo slikovno sestavlili tako, da se na levi in desni strani nadaljuje izris gradu. Kjer je
sivina bodo postavljeni elementi zgibanja. Pod gradom smo izrisali krošnje dreves, v desnem
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kotu zgoraj je predogled zemljevida z rdečo obrobo, da se obiskovalec lažje orientira, kje
Ljubljanski grad stoji. Vso opisano slikovino vidimo na sliki 33.

Slika 33: Osnovna stran Ljubljanskega gradu.

Elementi zgibanja (slika 34), ki smo jih uporabili za dovršeno predstavitev Ljubljanskega
gradu so: ploskev gradu, stolp z zastavo, manjši stolp med ploskvijo gradu in stolpom ter
krošnja drevesa s ptičem.

Slika 34: Elementi zgibanja Ljubljanskega gradu.
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Za postopek zgibanja (slika 35) smo se orientirali iz knjige ter ga priredili po svoje (32).

Slika 35: Postopek zgibanja Ljubljanskega gradu.

Najprej smo na ploskvi gradu zgibali zavihke ter še celotno ploskev zgibali na pol. Na ploskvi
smo zarezali dve vzporedni črti ter skozi vstavili ptička na krošnji. Na hrbtišču ploskve gradu
smo pri krošnji zgibali papir (1) ter ob dvigu krošnje ustvarili mehanizem drsnika v prostor
(2). Levi zavihek ploskve gradu smo prilepili na sivi del osnovne strani, ga zgibali na sredini
ploskve, polegli ter nanj položili desno osnovno stran. S to tehniko smo ugotovili kam smo
morali zalepiti drugi zavihek ploskve gradu. S tem smo ustvarili paralelogramni zgib (3). Na
enak način smo zgibali tudi stolp (4) in manjši stolp (5), z razliko, da smo namesto lepljenja
ustvarili zarezovanje in vstavitvijo zavihkov v zareze. Z mehanizmom paralelogramnega zgiba
smo dobili elemente, ki so postavljeni pravokotno en na drugega (6).

3.3.4.3 Tretja stran: Tromostovje in Prešernov spomenik

Tretja stran prikazuje Tromostovje s pogledom na Prešernov spomenik. Osnovna stran je
slikovno sestavljena iz reke Ljubljanice, ki zavzema sredino formata. Nad reko je Prešernov
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trg, pod reko pa ulica z mimoidočimi. V levem zgornjem kotu je izsek zemljevida Ljubljane z
modro obrobo za lažjo orientacijo. Izris osnovne strani vidimo na sliki 36.

Slika 36: Osnovna stran s Tromostovjem in Prešernovim spomenikom.

Elementi zgibanja so: trije deli Tromostovja in Prešernov spomenik. Elementi za krožni
mehanizem so: večji prazen krog in manjši krog s slikovno vsebino. Vidimo jih na sliki 37.

Slika 37: Elementi zgibanja Tromostovja in Prešernovega spomenika.
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Idejo za izsekovanje in lepljenje elementov zgibanja smo povzeli iz videoposnetka (33) ter ga
priredili po svoje. Celoten postopek vidimo na sliki 38.

Slika 38: Postopek zgibanja Tromostovja in Prešernovega spomenika.

Osnovno stran smo najprej prepognili in na prepogibu izrisali ter izrezali pararelogramna
zgiba. Oba zgiba smo izsekali pod kotom 60° in 80° (1). Zgibali smo ju v kotih, kjer se izrez
konča in izbočili iz osnovne strani. Iz odpadnega papirja smo izdelali še en paralelogramni
zgib, ki smo ga zgibali v kotih, kjer se izrez konča, da smo dobili kvadratno izbočeno formo
(2). Na zgibe smo prilepili vse tri dele Tromostovja in Prešernov spomenik. Za izdelavo
krožnega mehanizma smo najprej iz osnovne strani izsekali izrisan kvadrat. Manjši krog s
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slikovno vsebino smo nalepili čez večji krog ter zarisali središče kroga. Z olfa nožem smo
izrezali majhno luknjico, ki potuje skozi osnovno stran in središče kroga. Čez smo vstavili
sponko (3) in na hrbtni strani razširili oba kraka ter tako pritrdili krog na osnovno stran ter pri
tem pazili, da se še zmeraj obrača in pravilno prikazuje slikovno vsebino izrisano na manjšem
krogu, ki prikazuje kaj si lahko še ogledamo blizu Tromostovja.

3.3.4.4 Četrta stran: Zmajski most

Četrta stran prikazuje Zmajski most z veličastnim zmajem (slika 39), ki je bistvo strani.
Osnovna stran prikazuje le del Zmajskega mostu z značilnimi lučmi. Središče strani je zmaj, ki
je slikovno izrisan le do vratu. V levem spodnjem kotu je del zemljevida, kjer leži Zmajski
most z vijoličasto obrobo.

Slika 39: Osnovna stran Zmajskega mosta.

Elementi zgibanja so: zmajem vrat, dvojna krila, glava, čeljust in jezik. Vse te element vidimo
na sliki 40.
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Slika 40: Elementi zgibanja zmaja na strani Zmajskega mostu.

Za izdelavo zmaja smo za podlago vzeli že obstoječo izvedbo zmaja (32), ki smo ga priredili
po svoje.

Slika 41: Postopek zgibanja zmaja na strani Zmajskega mostu.

Postopek zgibanja, ki ga vidimo na sliki 41 smo pričeli z zgibanjem zmajskega vratu tako, da
smo najprej zgibali vse zavihke, nato pa še vrat po celotni dolžini (1). S tem smo ustvarili
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V-zgib. Po sredini smo zgibali tudi zmajevo glavo ter jo prilepili na zavihke, ki smo jih
predhodno zgibali v notranjost (2). Na vratu smo z olfa nožem naredili dve manjši zarezi,
kamor smo vstavili zavihke na čeljusti ter jih naknadno še prilepili na ozadje vratu za boljšo
oprijemljivost (3). Glavo in čeljust smo prav tako zgibali z mehanizmom V-zgiba. Jezik smo le
prilepili med glavo in čeljustjo. Na koncu smo prilepili še krila na zgibane dele pri zmajskem
vratu (4). Da bodo krila bolj doživeto predstavljena, smo prilepili isti par kril še na drugo stran
ter barvno zagotovili boljši izgled.

3.3.4.5 Peta stran: Nebotičnik

Na peti strani je predstavljena najvišja stavba Ljubljane – Nebotičnik. Osnovna stran zajema
na sredini izris Nebotičnika ter leve in desne zgradbe. Pod Nebotičnikom je slikovno izrisana
prenovljena Slovenska cesta z mimoidočimi, kar lahko vidimo na spodnji sliki 42. V levem
zgornjem kotu je izsek iz zemljevida z rumeno obrobo.

Slika 42: Osnova stran Nebotičnika.
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Elementi zgibanja na peti strani so le za izvlečni mehanizem, in sicer podolgovati pravokotnik
(slika 43) z izrisano slikovno vsebino.

Slika 43: Elementi zgibanja na strani Nebotičnika.

Izvlečni mehanizem smo videli na videoposnetku (34), mehanizem za izsekovanje iz osnovne
strani pa na spletni strani (30). Oboje smo priredili tako, da deluje kar se da prepričljivo.

Slika 44: Postopek izsekovanja in izdelave izvlečenega mehanizma.
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Najprej smo pričeli z izsekovanjem Nebotičnika iz osnovne strani (slika 44). To smo storili
tako, da smo z olfa nožem prislonjenim ob ravnilo izsekali vzdolžne linije z mehanizmom
paralelogramnega zgibanja (1). Sledilo je večkratno in natančno zgibanje prečnih linij (2).
Pričeli smo z zgibanjem navzven, sledilo je zgibanje navznoter. Vzorec se ponavlja. Za
izdelavo izvlečnega mehanizma smo najprej iz osnovne strani izrezali pravokotnike, kjer se
bosta prikazovala avtobus in kolesar ter luknjo, kamor bomo vstavili pravokotnik s slikovno
vsebino, ki je za 4 mm večji od pravokotnika (3). Pravokotnik vstavimo skozi luknjo ter
izdelamo patenta 1 in 2, ki preprečujeta premikanje pravokotnika. Gre za dve ravni liniji
papirja debeline 5 mm, ki zaobjameta pravokotnik in sta od spodaj prilepljena na osnovno
stran (4). Da bi se pravokotnik ustavil na določeni točki smo izdelali še patent, ki to
zagotavlja. Gre za ravno linijo papirja debeline 5 mm, ki je prilepljena na pravokotnik in je
daljša od luknje skozi katero potuje pravokotnik (5). Ker je patent daljši od luknje, se tam
zaustavi in ne more potovati naprej.

3.3.4.6 Šesta stran: Špica

Na pesti strani je predstavljena špica Ljubljane z novo nastalim barom in znano Ljubljansko
ladjico Emona II. Osnovna stran prikazuje betoniran del Špice s travnikom in klopcami ter
stoli in mizami, kjer stoji bar. Modro obarvani del prikazuje reko Ljubljanico, v desnem
spodnjem kotu pa je zemljevid Ljubljane s povečanim delom Špice s črno obrobo. Sivi liki na
reki nam povedo, kam moramo prilepiti element zgibanja. Vse to vidimo na sliki 45.

Slika 45: Osnovna stran Špice.
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Elementi zgibanja, ki jih vidimo na spodnji sliki 46 so: bar in ozadje bara, streha ladjice, trup
ladjice in valovi ter osnovni element celotne ladjice z Ljubljanskim zmajem v ospredju.

Slika 46: Elementi zgibanja ladjice in bara na strani Špice.

Pri izvedbi smo se orientirali po spletni strani in ladjico priredili po svoje (37).

Slika 47: Postopek zgibanja ladjice na strani Špice.
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Kot je vidno na sliki 47 smo najprej po črticah zgibali osnovni element celotne ladjice. Po
končanem zgibanju opazimo, da smo dobili zigzag-zgib (1). Na osnovni element smo prilepili
streho in trup ladjice ter valove (2). Na osnovno stran smo osnovni element prilepili tako, da
smo sledili sivim likom (3). Za zgibanje bara smo najprej prilepili ozadje na osnovno stran. Bar
smo s paralelogramnimi zgibi najprej zgibali in nato prilepili ob ozadje in osnovno stran (4).

3.3.4.7 Zadnja stran

Zadnja stran (slika 48) je namenjena kratkemu opisu zanimivosti Ljubljane, ki se postavijo v
tridimenzionalni prostor. Vsaka znamenitost na osnovni strani nosi svojo barvo, ki se ponovi
v izseku zemljevida na posamični strani in na zemljevidu Ljubljane na prvi strani. Zadnja stran
zajema še mehanizem vodni slap.

Slika 48: Osnovna stran zadnje strani.

Elementi zgibanja, ki pripadajo mehanizmu vodni slap so: 4 sličice ostalih znamenitosti
Ljubljane, osnovni element, ki se zgiba z izvlečnim delom, ozadje in pravokotnik v barvi
ozadja.
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Slika 49: Elementi zgibanja dodatnih zanimivosti Ljubljane na zadnji strani.

Izvedbo mehanizma vodnega slapa smo povzeli iz videoposnetka (36) in priredili po svoje.

Slika 50: Postopek zgibanja dodatnih zanimivosti Ljubljane na zadnji strani.
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Po sliki 50 sodeč smo najprej osnovni element zgibali štirikrat v razmiku 1, 5 cm – za vsako
sličico posebej (1). S tekočim lepilom smo nato sličice prilepili na osnovni element. Prva
sličica je v celoti prilepljena, ostale tri pa le pri zgornjem delu na hrbtni strani (2).
Pravokotnik v barvi ozadja smo z lepilom prilepili na ozadje, vendar le v kotih. Nato smo z
olfa nožem izsekali manjšne luknjice ter skozi vstavili sponke, da se pravokotnik ne bo
premikal in bo trdno stal na mestu (3). Na dno osnovnega elementa smo prilepili še izvlečni
del, ki je v isti barvi. Prvo sličico smo prilepili na pravokotnik ter osnovni element potisnili
pod pravokotnik (4).

3.3.4.8 Naslovnica in vplatničenje

Naslovnica je tiskana na sintetični papirni film, ki je dosegel najboljše tiskarske lastnosti. Na
sliki 51 vidimo dodano slikovno vsebino z naslovom: »3D zemljevid Ljubljane«, na zadnji
strani naslovnice pa je na kratko opisana vsebina skokice. Da bi bralci lažje razumeli o čem
skokica govori je na sprednji in zadnji strani naslovnice izrisan Ljubljanski zmaj v
tridimenzionalnem prostoru.

Slika 51: Naslovnica.

Najprej smo morali izdelati knjižni blok, tako, da smo s suhim lepilom zlepili skupaj vse strani.
Skokice lahko vežemo le z lepljenjem, saj bi morebitna drugačna vezava lahko poškodovala
mehanizme zgibanja, ki so postavljeni prav v prepogibu knjige skokice. Pozorni smo morali
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biti pri mehanizmih, ki se izrezujejo na osnovni strani in jih zaobiti ter lepiti le ostalo
površino. Nazoren primer vidimo na sliki 52.

Slika 52: Lepljenje v knjižni blok.

Sledilo je lepljenje naslovnice (slika 53), ki smo jo ob osnovno stran prav tako lepili s suhim
lepilom. Odvečni del, ki je bil minimalen smo na koncu odrezali.

Slika 53: Lepljenje knjižnega bloka na naslovnico.
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3.3.4.9 Končni izdelek

Tridimenzionalni zemljevid Ljubljane vsebuje 7 strani in je izdan za Slovensko mesto
Ljubljana. Pet strani zapolnjujejo predstavljene znamenitosti, ki se odpirajo v
tridimenzionalni prostor, prva stran vsebuje zemljevid, zadnja straa pa opis znamenitosti. Na
sliki 54 vidimo končno izdelavo naslovnice kot zaprto skokico in ob odprtju, kjer so lepo vidni
mehanizmi

zgibanja.

Slika 54: Naslovna stran in izdelana odprta skokica.

Ob odprtju skokice se nam odpre prva stran z zemljevidom Ljubljane, ki ga primemo za
zgornji rob in povlečemo navzgor, da se nam prikaže celoten Zemljevid (slika 55). Na
zemljevidu vidimo barvno označene zanimivosti Ljubljane, ki nakazuje, kaj vse bomo videli v
notranjosti skokice in kje lahko te zanimivosti najdemo v mestu Ljubljana.
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Slika 55: Prikaz odprtega zemljevida na prvi strani.

Skokica nas popelje na naslednjo stran (slika 56), kjer se nam veličastno odpira Ljubljanski
grad. Ko stran premaknemo, najprej opazimo mehanizme zgibanja. Šele ob odprtju celotne
strani vidimo Ljubljanski grad v celoti, kjer se elementi mehanizma lepo povežejo z ozadjem
in se grad nadaljuje. Na strani nas čaka še eno presenečenje – krošnjo drevesa dvignemo in
ven skoči ptiček.
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Slika 56: Prikaz odpiranja strani Ljubljanski grad.

Sledi stran s Tromostovjem in Prešernovim spomenikom. Na spodnji sliki, 57, opazimo, da se
ob odprtju strani pod kotom 90° najprej vidijo mehanizmi zgibanja, kjer se tudi najbolje opazi
skok Tromostovja v tridimenzionalni prostor. Skokico moramo obrniti pokončno, saj je
Tromostovje izrisano v tem položaju. Na isti strani je še krožni mehanizem, ki prikazuje, kaj
lahko v bližini Tromostovja še najdemo ali obiščemo (TIC informatini center, tržnica, kavarne
in bari ter mesta hiša).

Slika 57: Prikaz odpiranja strani Tromostovje s Prešernovim spomenikom.
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Na četrti strani je predstavljen Zmajski most z velikim zmaj, ki razprostira svoja krila. Ob
polovičnem odprtju skokice je zmaj še nekoliko zložen, ko pa knjigo odpremo do konca, se
zmaj v celoti odpre. Bolj, ko odpremo knjigo, bolj se razširijo zmajeva krila. Postopek
odpiranja vidimo na spodnji sliki 58.

Slika 58: Prikaz odpiranja strani Zmajski most.

Naslednja stran prikazuje Nebotičnik z izvlečnim mehanizmom (slika 59). Da bi mehanizem
najbolje deloval, je potrebno stran odpreti pod kotom 90°, saj le tako Nebotičnik pride do
najboljšega izraza. Pod Nebotičnikom je cesta in na njej je izveden izvlečni mehanizam, ki
prikazuje vožnjo avtobusa in kolesarja po Slovenski cesti.

Slika 59: Prikaz odpiranja strani Nebotičnik.

Ob odprtju naslednje strani se nam v tridimenzionalnem prostoru prikaže ljubljanska ladjica
na Špici ter novo nastali bar (slika 60). Ob polovičnem odprtju vidimo mehanizem zigzag-zgib.
Streha ladjice se iz pokončne postavi v prečno pozicijo. Ljubljanski zmaj pa se iz hrbtne strani
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premakne na sprednjo slikovno stran. Bar pa le odpremo navzgor, da se nam odpre v
tridimenzionalni prostor.

Slika 60: Prikaz odpiranja strani Špica.

Sledi še zadnja stran in zadnji mehanizem zgibanja vodni slap, ki je postavljen na levo stran.
Da bi mehanizem deloval, primemo za trakec in počasi povlečemo navzdol. Slika se bo
premaknila in istočasno zamaknila v ozadje in razkrila se bo naslednja slika. Ko pridemo do
konca se nam na traku izpiše besedilo, ki nakazuje, da se na slikah prikazuje še več
zanimivosti Ljubljane, kar je vidno na sliki 61.

Slika 61: Prikaz odpiranja zadnje strani.
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4

REZULTATI Z RAZPRAVO

4.1

LASTNOSTI PAPIRJA

V nadaljevanju so prikazani rezultati meritev lastnosti obeh vrst sintetičnega papirja.
Preglednica 2: Osnovne lastnosti papirja: gramatura, debelina, gostota, specifična prostornina, vsebnost vlage;
srednja vrednost (x ̅ ), standardno odstopanje (Sx), variacijski koeficient (CV).

Papir

Osnovne lastnosti

CV [%]

2,346

1,46

0,148

0,003

1,97

1084

29,73

2,74

0,923

0,025

2,71

0,4

0,372

90,20

156,1

1,411

0,9

0,134

0,004

2,94

1165

33,65

2,89

0,859

0,02533

2,95

2,9

1,434

49,56

204

3,953

1,94

0,202

0,004

2,04

Gostota [kg/m3]

1013

31,70

3,13

Specifična prostornina [cm3/g]

0,988

0,031

3,13

2,4

1,186

49,45

F1

Debelina [mm]

(155)

Gostota [kg/m3]
Specifična prostornina [cm3/g]
Vsebnost vlage [%]
Gramatura [g/m2]

V1

Debelina [mm]

(150)

Gostota [kg/m3]
Specifična prostornina [cm3/g]
Vsebnost vlage [%]
Gramatura [g/m2]

(200)

Sx

160,4

Gramatura [g/m2]

V2

𝑥𝑥̅

Debelina [mm]

Vsebnost vlage [%]
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Preglednica 3: Površinske lastnosti papirja: hrapavost in površinska absorpcija vode (C60), klejenost s peresom;
srednja vrednost (x ̅ ), standardno odstopanje (Sx), variacijski koeficient (CV).

Papir

Površinske lastnosti
Hrapavost [ml/min]
Površinska absorpcija

F1 (155)

2

vode C60 [g/m ]
Klejenost s peresom
Hrapavost [ml/min]

V1 (150)

Površinska absorpcija
2

vode C60 [g/m ]
Klejenost s peresom
Hrapavost [ml/min]

V2 (200)

Površinska absorpcija
2

vode C60 [g/m ]
Klejenost s peresom

Sx

CV [%]

A

0

0

0

B

0

0

0

A

Polno klejen:

0,1

0,16

145,01

B

Polno klejen:

0,2

0,215

119,44

A

Polno klejen

B

Polno klejen

A

248

46,38

18,70

B

183

30,57

16,70

A

Polno klejen:

9,2

3,792

41,18

B

Polno klejen:

10,8 0,814

A

Polno klejen

B

Polno klejen

A

344

39,78

11,56

B

368

30,11

8,18

A

1/2 klejen:

20,4 1,235

6,07

B

Polno klejen:

15,9 0,632

3,97

A

1/2 klejen

B

Polno klejen

7,55
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Preglednica 4: Mehanske lastnosti papirja: raztržna odpornost, utržna jakost, raztezek; vzdolžna smer teka
vlaken (MD), prečna smer teka vlaken (CD); srednja vrednost (x ̅ ), standardno odstopanje (Sx), variacijski
koeficient (CV).

Papir

Mehanske lastnosti

Raztržna odpornost [mN]
F1
(155)

Natezna pretržna sila
[N/15mm]
Pretržni raztezek [%]

Raztržna odpornost [mN]
V1
(150)

Natezna pretržna sila
[N/15mm]
Pretržni raztezek [%]

Raztržna odpornost [mN]
V2
(200)

Natezna pretržna sila
[N/15mm]
Pretržni raztezek [%]

𝑥𝑥̅

Sx

CV [%]

MD

2501,6

155,110

6,20

CD

5837,0

155,110

2,66

MD

320,0

25,853

8,08

CD

111,6

9,286

8,32

MD

17,0

2,107

12,37

CD

81,1

18,543

22,88

MD

3580,7

331,062

9,25

CD

3776,9

236,934

6,27

MD

169,7

8,446

4,98

CD

102,8

9,437

9,18

MD

3,1

0,330

10,60

CD

5,4

0,610

11,22

MD

6278,4

386,912

6,16

CD

7210,4

568,736

7,89

MD

80,6

2,627

3,26

CD

53,9

3,163

5,87

MD

8,6

0,693

8,07

CD

15,4

0,990

6,41

Vzorci treh vrst sintetičnega papirja se nekoliko ločijo v osnovnih lastnostih. Gramaturi
vzorcev F1 in V1 sta si zelo blizu, zadnji ima za 4,3 g/m2 nižjo gramaturo. Vzorec V2 ima
najvišjo gramaturo (204 g/m2) in debelino (200 µm) ter najnižjo specifično prostornino.
Velika razlika je v vsebnosti vode med filmskim (F1) in obema vrstama vlaknatega (V1 in V2)
papirja. Sintetični papirni film navzema najmanj vlage, in sicer 0,8 %, sledita mu vzorec V2 z
2,4 % ter vzorec V1 z 2,9 %. Pri določanju vsebnosti vlage v papirju je verjetno zaradi dodatka
sintetičnih vlaken prisotno veliko nihanje. Vrednosti so navedene v preglednici 2.
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Analiza površinskih lastnosti (preglednica 3) je pokazala večje razlike med vzorci kot analiza
osnovnih lastnosti. Hrapavost po Bendtsnu pove, da med vzorcem V2 in merilno glavo
preteče na zgornji strani (A) 39 % več mililitrov zraka na minuto kot pri vzorcu V1,medtem ko
na spodnji strani (B) vzorca V2 in merilno glavo preteče vsaj dvakrat več mililitrov zraka na
minuto kot na spodnji strani vzorca V1. Pri vzorcu V1 je hrapavost večja na zgornji strani (248
ml/min) kot na B-strani (183 ml/min). Nasprotno ima A-stran vzorca V2 manjšo hrapavost
(344 ml/min) kot B-stran (368 ml/min). Vzorec F1 je povsem gladek, saj z metodo Bendtsen
ni bilo mogoče določiti hrapavosti, pretok zraka je znašal 0 ml/min. Iz povprečne vrednosti
površinske absorpcije vode smo določili polno klejenost vsem trem vzorcem, tako na strani
A, kakor tudi na strani B. Manjša razlika je bila le pri vzorcu V2, ki je na strani A ½ klejen.
Kljub temu, da so vsi vzorci, razen vzorca V2 – stran A, polno klejeni, je razlika v vrednostih
očitna. Absorpcija vode vzorca F1 je skoraj nična (A: 0,1 g/m2 in B: 0,2 g/m2). Na strani A ima
vzorec V1 dvakrat manjšo absorpcijo vode (9,2 g/m2) kakor vzorec V2 (20,4 g/m2). Na strani
B je razlika nekoliko manjša: površinska absorpcija vode vzorca V1 znaša 10,8 g/m2, vzorca
V2 pa 15,9 g/m2. Opazimo zelo majhno razliko med absorpcijo vode na spodnji (B) in zgornji
(A) strani vzorca V1 ter za četrtino večjo absorpcijo vode vzorca V2 na strani A.
Pri analizi mehanskih lastnosti (preglednica 4) so izmerjene vrednosti raztržne odpornosti po
Elmendorfu pokazale, da je za pretrg preskušanca v prečni smeri (CD) potrebna večja sila kot
v vzdolžni smeri (MD). V vzdolžni smeri poteka pretrg vzdolž vlaken, v prečni smeri pa se
vlakna trgajo tudi sama, kar povzroča višjo silo pretrga. Pri vzorcu F1 je sila raztržne
odpornosti v smeri CD kar za 133 % večja kakor v smeri MD. Vzorca V1 in V2 imata manjšo
razliko v raztržni odpornosti med vzdolžno (MD) in prečno (CD) smerjo vlaken – ta je le 5%
pri vzorcu V1 in 15% pri vzorcu V2. Sila raztržne odpornosti v vzdolžni smeri (MD)je
najmanjša pri vzorcu F1 (2501,6 mN), sledi ji vzorec V1 (3580,7 mN), skoraj dvakrat višjo silo
pa dosega vzorec V2 (6278,4 mN). Sila raztržne odpornosti v prečni smeri (CD) je najmanjša
pri vzorcu V1 (3776,9 mN), sledita ji vzorec F1 s silo 5837,0 mN in V2 s silo 7210,4 mN.
Nasprotno velja pri natezni pretržni sili, kjer je pri vseh treh vzorcih sila večja v MD-smeri
kakor v CD-smeri. Pri vzorcih V1 in V2 je razlikamed vzdolžno (MD) in prečno (CD) smerjo
teka vlaken manjša kot pri vzorcu F1. Zadnji ima v smeri MD najvišjo pretržo silo (320 N/15
mm), vzorec V1 ima skoraj dvakrat manjšo pretržno silo, vzorec V2 pa štirikrat manjšo.
Pretržna sila v CD-smeri je najmanjša pri vzorcu V2 (53,9 N/15 mm), dvakrat višja pri vzorcu
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V1 ter še nekoliko višja pri vzorcu F1. Pri vseh treh vzorcih je pretržni raztezek v MD-smeri
manjši kakor v CD-smeri. Najmanjša vrednost in najmanjša razlika v vrednostih pretržnega
raztezka v MD- in CD-smeri je pri vzorcu V1, in sicer 3,1 % (MD) ter 5,4 % (CD). Največja
razlika je opazna pri vzorcu F1, kjer znaša raztezek v smeri MD 17 % in v smeri CD 81,1 %. Za
vse tri tipe papirja je značilna izredno visoka odpornost na pregibanje, saj dosegajo preko
5000 dvojnih pregibovpri obremenitvi 1 kg, preden pride do pretrga. Rezultati meritev so
pokazali, da so vsi trije tipi sintetičnega papirja primerni za izdelavo skokice. Na podlagi
opisanih lastnosti smo za izdelavo skokice izbrali oba tipa sintetičnega vlaknatega papirja, in
sicer vzorec V1 za sestavne elemente (zaradi najbolj primerne debeline) ter vzorec V2 za
osnovne strani (zaradi višje gramature in raztržne odpornosti). Vzorec F1 smo izbrali le za
izdelavo platnice, saj za izdelavo skokice ni primeren zaradi večje razteznosti in posledično
manjše primernosti za izdelavo pregibnih elementov, površinskih lastnosti in vpojnosti ter
posledično slabše tiskovnosti.

4.2 OD IDEJNE ZASNOVE DO KONČNEGA IZDELEKA
Od idejne zasnove do končnega izdelka se ni veliko spremenilo – uvedli smo le nekaj manjših
popravkov. Testne mehanizme smo ponavljali toliko časa, dokler se niso skladali ob odprtju
strani. Šele nato smo v računalniški program vstavili slikovno vsebino, ki se je morala skladati
z elementi zgibanja in osnovno stranjo. Tridimenzionalni zemljevid Ljubljane smo sestavili na
takšen način, da je obiskovalcu mesta Ljubljane takoj jasno, kakšna je vsebina skokice in kaj
vsebuje v notranjosti. Za bolj pestro predstavitev skokice smo vključili dvodimenzionalne
(izvlečni in krožni mehanizem ter mehanizem vodni slap) in tridimenzionalne mehanizme (Vzgib, paralelogramni in zigzag-zgib). Vsi omenjeni mehanizmi so hkrati tudi najpogostejši
mehanizmi, ki smo jih našli v različnih knjigah in omenjeni literaturi.

4.2.1 IZRISOVANJE V RAČUNALNIŠKEM PROGRAMU
V računalniškem programu Adobe Illustrator CS6 smo najprej izrisali le linije zgibanih
elementov, ki smo jih tiskali na domačem tiskalniku in ponovno poskusili zgibati, da bi
ugotovili, ali izrisana velikost in oblika ustrezata testnim mehanizmom. Ko smo to uspešno
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opravili, je bil naš cilj vstavljati slikovno vsebino. Kar nekaj časa smo premišljevali, katero
tehniko barvanja izbrati. Najprej smo si zamislili računalniško barvanje podobno akvarelu,
vendar nismo imeli dovolj tovrstnega znanja, zato smo to idejo opustili. Odločili smo se za
vstavljanje slikovne vsebine po izrisanih linijah, da bi bila celotna izrisana ploskev pobarvana
enakomerno. Da bi našli podobne barve, kot so v realnosti, smo v program vstavili sliko (npr.
Ljubljanski grad), ki smo jo našli na internetu, ter s funkcijo »Eyedropper tool« povzeli barvo
iz slike in jo vstavili v lastno slikovno vsebino. S tem smo zagotovili še boljšo prepoznavnost
elementov v skokici.
Na največ težav smo naleteli pri izrisovanju Zmajskega mostu, kjer je glavni element zmaj.
Telo zmaja je izrisano na osnovni strani. Linije telesa se nadaljujejo v zmajev vrat in te smo
morali do milimetra natančno izrisati, da bi se telo in vrat slikovno dobro ujemala. Elemente
zgibanja smo kar trikrat tiskali, rezali in lepili ter ponovno izrisovali, da smo dobili pravilno
ujemanje slikovne vsebine. Na ostalih straneh tovrstnih težav nismo imeli.
Pri izdelavi linij za izsek v računalniškem programu EngView Package Designer večjih težav
nismo imeli. V program smo vstavili obstoječo. ai datoteko, ki povezuje oba računalniška
programa. Datoteka je vsebovala le linije brez slikovne vsebine. Vsako linijo smo označili ter
obarvali rdeče, kar za rezalnik pomeni izsekovanje iz papirja. Vstavili smo še markerje, da bi
rezalnik vedel, kje mora začeti rezati. Datoteko smo nato vstavili v program Adobe Illustrator
CS6 ter na te linije vstavili slikovno vsebino. Datoteka je bila pripravljena za tisk.

4.2.2 IZBIRA MEHANIZMOM ZGIBANJA IN IZVEDBA
Najprej smo se odločili, katere zanimivosti Ljubljane bomo predstavili v skokici. Nato smo
najpogosteje uporabljene mehanizme najprej preverili v literaturi, bodisi v knjigah, večinoma
pa na videoposnetkih iz spletne strani Youtube. Zadnja je preplavljena s tovrstnimi postopki
izdelave in končnimi izvedbami.
Zemljevid na prvi strani je interaktivno zgiban na tak način kakor mnogo drugih že obstoječih
zemljevidov prestolnic po Evropi. Zdelo se nam je primerno, da bi ga uporabili tudi sami, saj
se po odprtju zloži v prvotno stanje in z njim nimamo veliko dela; biti mora namreč
enostaven za zgibanje in privlačen za obiskovalca.
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Pri izdelavi Ljubljanskega gradu je prišel v poštev le mehanizem paralelogramnega zgiba, saj
so vsi elementi zgibanja podolgovate oblike in je glavni prepogib zmeraj na sredini
pravokotnika. Elemente zgibanja smo z osnovno stranjo združili z lepljenjem zavihkov na
osnovno stran, tako da element pod kotom 90° tvori obliko kocke.
Ideja o izvedbi Tromostovja nam je povzročala največ težav, saj gre za tri mostove, vsak
izmed njih pa je nekoliko nagnjen v svojo smer. Dolgo smo iskali najprimernejši mehanizem,
ki bi omogočil pravi prikaz. Z izbiro mehanizma pralelogramnega zbiga z izsekovanjem iz
osnovne strani smo težavo hitro rešili. Dva izseka smo zarezali pod kotoma 60° in 80° ter
tako zagotovili primeren izgled mostu. Ker si v bližini Tromostovja lahko ogledamo še nekaj
zanimivosti, smo izdelali krožni mehanizem, ki ob premiku prikaže štiri sličice. Pri izdelavi
mehanizmov nismo naleteli na večje težave.
Sledila je izdelava Zmajskega mostu z glavnim elementom, zmajem. Edini primeren
mehanizem je bil V-zgib, ki dosega odpiranje zmajevega vratu in glave ter krila. Ob
sestavljanju elementov zgibanja s slikovno vsebino smo opazili, da enostranski tisk na krilih
ne bo dovolj, saj zmajeva krila ne pridejo do izraza. Zato smo tiskali še en par kril in jih
prilepili na hrbtno stran že obstoječih kril. Tako je zmaj slikovno bolj dovršen.
Naslednja stran nas popelje na prizor Nebotičnika. Idejo o samem izsekovanju iz osnovne
strani smo dobili na spletni strani, ki prikazuje izključno skokice z izsekovanjem iz osnovne
strani. Na prvi pogled postopek ni delovalkompliciran, ko smo se lotili izdelave, pa smo
naleteli na kar nekaj ovir. Izdelati je bilo treba izsekovanje za Nebotičnik, ki ima svoje linije in
obliko. Pozorni smo morali biti na to, kje rezati in kje prepogibati navznoter oz. navzven.
Tehnično je bila izdelava Nebotičnika najtežja naloga. In ker nam je na dnu ostalo kar nekaj
praznega prostora, ki vsebinsko prikazuje Slovensko cesto, smo izdelali izvlečni
mehanizem(tehnično prav tako zahteven).
Zadnja prikazana zanimivost Ljubljane je Špica z osrednjim elementom, ljubljansko ladjico.
Odločili smo se za zigzag-zgib, saj je tudi ta eden izmed bolj uporabljenih, sodeč po literaturi.
S samo izdelavo ni bilo večjih težav, v izziv nam je bilo le slikovno dobro izdelati zmaja, ki se
odpira na čelu ladjice. Ker je na Špici po novem odprt tudi bar, smo ga vključili v izdelavo, saj
je bilo v zgornjem delu osnovne strani veliko praznega prostora.
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Na zadnji strani smo uporabili mehanizem vodni slap, ki dovoljuje prikaz še štirih zanimivosti
Ljubljane v manjših sličicah. S tem mehanizmom smo imeli najmanj tehničnegadela,ob tem
smo se obenem najbolj zabavali, saj je za obiskovalca zelo privlačen in zanimiv ter nekoliko
nevsakdanji. Gre za mehanizem, ki je novejši na področju izdelave skokice.

4.3 POVEZAVA MED ZANIMIVOSTMI IN ZEMLJEVIDOM LJUBLJANE
Skokica na prvi strani vsebuje zemljevid Ljubljane, saj gre za izvedbo tridimenzionalnega
zemljevida, torejje ta element zelo pomemben. Da bi se obiskovalec bolje znašel, smo skozi
skokico speljali rdečo nit, ki se prikazuje v barvnih oznakah. Pri vsaki predstavljeni
zanimivosti je v kotu izdelan izsek zemljevida, ki prikazuje, kje se nahaja zanimivost. Za vsako
je ta izsek obarvan z drugačno barvo (rdeča, modra, vijolična, rumena in črna). Na
zemljevidu, ki se nahaja na prvi strani, pa smo prav tako s kvadratom obkrožili znamenitosti v
skokici ter jih obarvali. Barvne oznake se ponovno pojavijo na zadnji strani, kjer so opisi
zanimivosti. Naslovi so namreč prav tako obarvani z ustrezno barvo. Pri mehanizmu vodni
slap smo sličice obarvali v zeleno ter jih na zemljevidu na prvi strani prav tako obrobili z
zeleno barvo – za hitrejše prepoznavanje.

4.4 TEST UPORABNOSTI IN ODZIV
S testom uporabnosti smo želeli ugotoviti, ali je tridimenzionalni zemljevid Ljubljane dobro
zasnovan in ali se bo obiskovalec mesta znašel v mestu le s skokico. Šli smo v mestno
središče ter testirali pet uporabnikov skokice, posamično, tako da smo jim zadali nalogo najti
vsaj dve zanimivosti, predstavljene v skokici. Med opazovanjem smo si pomagali s shemo
opazovanja (Priloga A) in si zapisovali odgovore oziroma vse, kar smo opazili pri obiskovalcu.
Na koncu smo se še pogovorili s posamezniki in tako dobili pozitivne povratne informacije.
Zanimalo nas je, kaj najprej naredi obiskovalec mesta, ko dobi skokico v roke (slika 62).
Obiskovalka je najprej prebrala naslovnico in zadnjo stran, da je ugotovila, kaj drži v rokah.
Druga dva obiskovalca sta takoj prelistala celotno skokico, saj ju je vizualno pritegnila;
pregledala sta vse mehanizme. Dva obiskovalca pa sta najprej odprla prvo stran in
postopoma ter natančno prelistala celo knjižico in se dobro seznanila z njo. Ugotovili smo, da
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so vsi trije odgovori odvisni od narave človeka in nobeden od pristopov ni napačen.
Raznovrstni odgovori so nam dali vedeti, da smo naredili interaktivno in privlačno skokico, ki
vsakega posameznika pritegne na svoj način.

Slika 62: Obiskovalčev odziv, ko dobi skokico v roke.

V nadaljevanju smo prosili obiskovalca, naj poskusi najti Ljubljanski grad ter ga opazovali,
kako se bo znašel spriloženim zemljevidom in ali bo opazil zaporedje barvnih oznak. Prav vsi
obiskovalci so zaporedje barvnih oznak opazili in jim brez težav sledili ternašli zastavljeni cilj.
Potrditev, da je ideja o barvnih oznakah odlična, je 100% očitna (slika 63).
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Slika 63: Obiskovalčev odziv na uporabo zaporedja barv.

Ko je obiskovalec našel Ljubljanski grad, je odprl skokico in jo primerjal z Ljubljanskim
gradom v njej. Pri naslednjem vprašanju nas je zanimalo, ali je zanimivost iz skokice
prepoznal in jo povezal z realnim prizorom (slika 64). Tudi tu so bili vsi odgovori obiskovalcev
100% pritrdilni.

Slika 64: Obiskovalčev odziv na prepoznavanje zanimivosti iz skokice.

Ob pogledu na zanimivosti Ljubljane v skokici smo želeli ugotoviti, koliko od teh je podobnih
realnemu prizoru (slika 65). Tukaj je bilo možnih več odgovorov. Največ obiskovalcev se je
odločilo za Zmajski most, sledila sta Ljubljanski grad in Nebotičnik, en odgovor je prejelo
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Tromostovje s Prešernovim spomenikom, medtem ko se za Špico ni odločil nihče. Menimo,
da je pri Špici napačno interpretirana slikovna vsebina ozadja, medtem ko so se obiskovalci
strinjali, da je ladjica na reki dobro slikovno izdelana. Iz danih odgovorov smo povzeli, da smo
v večini primerov slikovno vsebino dobro zasnovali, kar je bil za nas tudi velik izziv.

Slika 65: Obiskovalčev odziv glede podobnosti zanimivosti iz realnega prizora.

Zadnje vprašanje se je nanašalo na mehanizme zgibanja (Slika 66). Obiskovalca smo
opazovali in poskusili in obrazne mimike ter komentiranja ugotoviti, kateri mehanizem
zgibanja jim je bil najbolj všeč. Kar štirje od petih so se med pregledovanjem skokice ustavili
pri mehanizmu V-zgiba (Zmajski most) in komentirali, kako je odlično narejen, na obrazu smo
razbrali pozitivno presenečenje. Ena od obiskovalk je presenečenje izrazila ob mehanizmu
vodni slap (ostale zanimivosti Ljubljane).

Slika 66: Obiskovalčev odziv glede všečnosti mehanizmov zgibanja.
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5 ZAKLJUČEK
Po izvedenih meritvah smo prišli do zaključka, da je 200 g/m2 sintetični vlaknati papir najbolj
primeren za izdelavo in tisk osnovnih strani, kjer niso izvedeni mehanizmi zgibanja, saj je
tovrsten papir neprimeren za zgibanje zaradi visoke gramature. Za izdelavo elementov
zgibanja je glede na meritve najbolj ustrezen 150 g/m2 sintetični vlaknati papir z odličnimi
rezultati raztržne odpornosti, kar je pri elementih zgibanja ključnega pomena. Za naslovnico
smo izbrali 155 g/m2 sintetični papirni film, ki ne vpija vode.
Tridimenzionalni zemljevid sodi med zahtevnejše grafične izdelke. Izdelava zemljevida poleg
izbire primernega materialazahteva zelo precizno načrtovanje vseh elementov, obenem pa
mora biti izdelek dobro grafično oblikovan in všečen. V skokico smo vključili
dvodimenzionalne in tridimenzionalne mehanizme zgibanja: enostavni zgibin upogibanje,
mehanizem

paralelogramnega

zgiba,

mehanizem

drsnika

v

prostor,

mehanizem

paralelogramnega zgiba z izsekom, krožni mehanizem, mehanizem V-zgiba, mehanizem
paralelogramnega zgibanja z izsekovanjem iz osnovne strani, izvlečni mehanizem,
mehanizem zigzag-zgiba in mehanizem vodni slap.
Testiranje uporabnika z metodo opazovanjaje pokazalo, da je najbolj privlačen mehanizem
V-zgib (Zmajski most), sledi mehanizem vodni slap (ostale zanimivosti Ljubljane). Testiranje
uporabnika je potrdilo, da smo skokico dobro zasnovali in da so predstavljene zanimivosti
privlačne ter tudi prepoznavne.
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PRILOGA A: OPAZOVALNA SHEMA
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