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IZVLEČEK
3D-oblikovanje je v sedanjem času že razvita računalniška tehnika. Postala je nepogrešljivo
orodje pri oblikovanju industrijskih izdelkov, v arhitekturi in urbanizmu, filmski animaciji in
še na mnogih drugih področjih. Z določeno ponudbo odprtokodnih programov je postalo bolj
dostopno; z nekaj truda lahko vsak preizkusi, kako to deluje. V prihodnosti bo ta razvoj še
korenitejši in obsežnejši ob naprednem razvoju 3D-tiskanja. Namen diplomskega dela je
tridimenzionalno oblikovanje parka na sotočju dveh rek in prikaz zmodeliranega parka na
realističen način s pomočjo računalniške grafike. Delo je razdeljeno na dva dela: teoretični in
eksperimentalni del. V teoretičnem delu so kratko predstavljene osnove izhodišč pri
oblikovanju in urejanju okolja, vloga krajinske arhitekture, stanje obstoječega parka, vzrok in
namen prenove ter glavne ureditve. Eksperimentalni del vsebuje opise postopkov izdelave
tridimenzionalnega projekta v odprtokodnem programu Blender. Prva faza izdelave je bila
modeliranje primitivnih objektov v želeno obliko. Sledilo je dodajanje optičnih lastnosti, to je
lastnosti materialov in apliciranje tekstur na dokončno oblikovane objekte. Zadnja faza pri
izdelavi je bila upodabljanje. To je postopek ustvarjanja končnega izrisa – slik, ki je tudi
končni rezultat diplomskega dela.

Ključne besede: oblikovanje okolja, krajinska arhitektura, računalniška grafika, Blender,
modeliranje
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ABSTRACT
3D modeling is nowadays already a well developed computer graphic technique. It has
become an inevitable tool in industrial product design, in architecture and urban planning,
film animation and many other branches. With a certain amount of open-source softwares, it
has become more accessible; with some effort, everyone can test how it works. In the future,
this development will be even more radical and comprehensive by the advance development
of 3D printing. The purpose of this thesis is a three-dimensional modeling of a park at the
confluence of two rivers and presentation of the modeled park in a realistic way with
computer graphic. The thesis is divided in two parts: theoretical and experimental part. In
theoretical part is shortly displayed the basic conception in design and arrangements of the
environment, significance of landscape architecture, the current condition of the existing park
and the cause and purpose of renovating and main arrangements. The experimental part
contains a description of the processes in the elaboration of a three-dimensional project in
open-source program Blender. The first phase in elaboration was modeling of primitive
objects in desired shapes (forms). Followed by adding optic properties i. e. the properties of
materials and application of textures on the final shaped object. The last phase in elaboration
was rendering. This is a process of creating the final product – image, that is also the final
result of my thesis.

Key words: enviroment design, landscape architecture, computer graphics, modeling, Blender

ii

KAZALO VSEBINE
IZVLEČEK ................................................................................................................................ i
ABSTRACT .............................................................................................................................. ii
SEZNAM SLIK ........................................................................................................................ v
1 UVOD ..................................................................................................................................... 1
2 TEORETIČNI DEL .............................................................................................................. 3
2.1 OBLIKOVANJE OKOLJA IN KRAJINSKA ARHITEKTURA .................................... 3
2.2 UREJANJE OBREŽJA REK ........................................................................................... 4
2.3 UREJANJE PARKOV ..................................................................................................... 5
2.4 PREDSTAVITEV PROSTORA NA SOTOČJU ............................................................. 6
2.5 USMERITVE ZA OBLIKOVANJE PARKA NA SOTOČJU ........................................ 7
2.6 RAČUNALNIŠKA GRAFIKA ........................................................................................ 9
2.6.1 3D-MODELIRANJE ................................................................................................. 9
2.6.2 BLENDER ............................................................................................................... 10
3 EKSPERIMENTALNI DEL .............................................................................................. 11
3.1 POSTOPEK DELA V PROGRAMU BLENDER ......................................................... 11
3.2 MODELIRANJE ........................................................................................................... 12
3.2.1 MODELIRANJE PARKA ....................................................................................... 12
3.2.2 MODELIRANJE TRAVE ....................................................................................... 13
3.2.3 MODELIRANJE BETONSKEGA PODPORNEGA ZIDU IN STOPNIC............. 13
3.2.4 MODELIRANJE MASIVNIH MIZ IN KLOPI ...................................................... 14
3.2.5 MODELIRANJE KLOPI ......................................................................................... 14
3.2.6 RONDO ................................................................................................................... 15
3.2.7 LESENA OGRAJA ................................................................................................. 15
3.2.8 LUČI ........................................................................................................................ 16
3.2.9 KOŠI ZA SMETI ..................................................................................................... 16
3.2.10 DREVESA IN GRMOVJE .................................................................................... 17
3.3 TEKSTURIRANJE IN MATERIALI ............................................................................ 18
3.3.1 MATERIALI............................................................................................................ 18
3.3.2 TEKSTURE ............................................................................................................. 19
3.4 OSVETLITEV/OKOLJE................................................................................................ 21
3.5 KAMERA IN UPODABLJANJE .................................................................................. 21
iii

4 RAZPRAVA O REZULTATIH ......................................................................................... 22
4.1 UPODOBITVE ............................................................................................................... 23
5 ZAKLJUČEK ...................................................................................................................... 28
6 VIRI IN LITERATURA ..................................................................................................... 29

iv

SEZNAM SLIK
Slika 1: Raztočje Ljubljanice na Špici ....................................................................................... 4
Slika 2: Central Park, New York ................................................................................................ 5
Slika 3: Englischer Garten.......................................................................................................... 5
Slika 4: Sotočje z urejenim kopališčem ..................................................................................... 6
Slika 5: Poselitev na rečni terasi ................................................................................................ 6
Slika 6: Sotočje Savinje in Lučnice............................................................................................ 8
Slika 7: Tloris, prikaz parka iz zračne perspektive .................................................................. 11
Slika 8: Park s protipoplavno zaščito ....................................................................................... 11
Slika 9: Žični model parka s ploskvama, ki predstavljata parkirna mesta in lokalno cesto ..... 12
Slika 10: Zmodelirani šopi trave in upodobitev trave .............................................................. 13
Slika 11: Kopiranje Bézierjeve krivulje ................................................................................... 15
Slika 12: Upodobitev lesene klopi ........................................................................................... 15
Slika 13: Sestava koša .............................................................................................................. 17
Slika 14: Upodobljen koš ......................................................................................................... 17
Slika 15: Osnovni model drevesa ............................................................................................. 17
Slika 16: Dokončano drevo ...................................................................................................... 17
Slika 17: Urejevalec vozlišč v programu Blender .................................................................... 18
Slika 18: Tekstura kamnitih teras ............................................................................................. 19
Slika 19: Prikaz teksture v programu Crazybump.................................................................... 20
Slika 20: Ploskev - list .............................................................................................................. 20
Slika 21: Aplicirana tekstura .................................................................................................... 20
Slika 22: Upodobitev lista ....................................................................................................... 20
Slika 23: Končna upodobitev - dvostranska lesena klop.......................................................... 23
Slika 24: Končna upodobitev - nočni prikaz parka .................................................................. 23
Slika 25: Končna upodobitev - rja............................................................................................ 24
Slika 26: Končna upodobitev - pogled na park ........................................................................ 24
Slika 27: Končna upodobitev - rondo ...................................................................................... 25
Slika 28: Končna upodobitev - park v nočnem ambientu ........................................................ 25
Slika 29: Končna upodobitev - trava ........................................................................................ 26
Slika 30: Končna upodobitev - prikaz celotnega parka............................................................ 26
Slika 31: Končna upodobitev - pogled na grmovnico in del parka .......................................... 27
v

1 UVOD

Vodni in obvodni prostor v naseljih postaja vse pomembnejši tako z vidika varovanja pred
naraslimi vodami kot tudi zaradi njegovega pomena za oddih, sprostitev in rekreacijo. Prostor
na sotočju dveh rek, ki sta po značaju različni, je pomemben in dragocen v krajinsko
ekološkem in krajinsko estetskem pogledu. Ta prostor je treba nameniti uporabi, ki njegove
vloge ne bo okrnila, temveč še okrepila. Park je manjše ali večje območje naravnega,
sonaravnega ali oblikovanega prostora. V širšem pomenu besede ločimo narodne parke,
krajinske parke, mestne in podeželske parke. Glede na vrsto nam parki omogočajo stik s
prvobitno naravo, spoznavanje naravnih znamenitosti in posebnosti, rekreacijo in sprehode,
sprostitev in estetsko doživljanje. Parki so zato visoko vredna prostorska območja, v katerih je
vzpostavljen bodisi dosleden sistem varovanja ali pa je prostor podvržen strokovnemu
oblikovanju in urejanju [1].
Celoten proces oblikovanja okolja v parku zahteva znanje z različnih področij, ki so v domeni
krajinske arhitekture. Cilj diplomskega dela je izdelati 3D-model parka na sotočju dveh rek in
ustvariti možnost, da se koncepti urejanja preverijo najprej virtualno, preden se pristopi h
konkretni izdelavi. Sam koncept bo izhajal iz že obstoječega parka na sotočju dveh rek v vasi
Luče, ki svoje vloge ne opravlja več dobro in potrebuje malo osvežitve in urejenosti. Pri
izdelavi projekta bomo upoštevali doseganje ravnotežja med naravnim in zgrajenim okoljem,
pazljivost bo potrebna tudi pri uporabi izbranih materialov, ki bodo prikazani v projektu. Ob
tem nas zanima, kako je modeliranje mogoče uporabiti na različnih objektih, od katerih so eni
organskih oblik, drugi pa imajo preproste osnovne oblike. Med samo izdelavo lahko pride do
težav zaradi pomanjkanja znanja na določenih poglavjih v programu Blender, zato si bomo
pomagali s pomočjo videoposnetkov in spletnih zapisov.
Končni izdelek diplomskega dela predstavlja torej 3D-vizualizacija in predstavitev parka z
vsebujočimi objekti. Diplomsko delo je nastalo iz želje po izdelavi 3D-modela parka zaradi
našega navduševanja tako nad naravnimi lepotami kot kakovostno in domiselno izpeljanimi
okoljskimi ureditvami.
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Priprava diplomskega dela je potekala v naslednjih sklopih:
1. pregled primerov urejanja obrežij vodotokov na spletu in dejansko v naravi,
2. seznanitev z vlogo krajinske arhitekture pri oblikovanju okolja,
3. zbiranje podatkov o razvoju prostora na sotočju, o odnosu tega prostora do širšega
okolja in popis sedanjega stanja urejenosti,
4. izbira osnovnih smernic pri zasnovi nove ureditve,
5. 3D-modeliranje objektov in razvrščanje v prostoru,
6. reševanje zapletov pri 3D-modeliranju s pomočjo video vodičev in spletnih zapisov.
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2 TEORETIČNI DEL

2.1 OBLIKOVANJE OKOLJA IN KRAJINSKA ARHITEKTURA

Človek je bitje, ki temeljito preoblikuje naravno okolje in ga prilagaja svojim potrebam. Že v
davnini je kot poljedelec začel graditi naselja, prostrana območja pa spreminjati v žitna polja.
Potrebe so bile v prvi vrsti biološkega značaja, vendar so kmalu sledile ureditve, ki so izhajale
iz ritualnih motivov (npr. gomile, sveti gaji, skalni obeliski, kot npr. Stonehenge) ali pa iz
estetskih motivov. Sem sodijo dvorni vrtovi vladarjev, ki so nastajali že v starem Egiptu in
Mezopotamiji. Krajinska arhitektura je dejavnost, ki se ukvarja z oblikovanjem zunanjega
okolja. Je interdisciplinarna panoga, ki izhaja iz poznavanja naravnega okolja z njegovimi
fizičnimi in biotičnimi značilnostmi in skuša ohranjati njegove kakovostne prvine. To okolje
prilagaja človeški uporabi in pri tem upošteva psihosocialno strukturo uporabnikov in njihovo
dojemanje estetskih vrednot [1].

Krajinska arhitektura zajema raznolike profesionalne naloge, kot so urejanje parkov,
arboretumov, botaničnih vrtov, tematskih parkov, urbanih območij, naravnih rezervatov, golf
igrišč, stanovanjskih območij in podobno [2]. Tukaj gre za prostorsko načrtovanje,
oblikovanje krajine in varstvo okolja in zahteva previden pristop, da skupaj združimo estetiko
in naravo ter ustvarimo okolje za družbeno sožitje. Moderni čas je prinesel vsesplošno in
prekomerno spreminjanje in preoblikovanje naravnega okolja. Začele so se kazati škodljive
posledice takšnega razvoja. V teh razmerah je krajinska arhitektura začela pridobivati na
pomenu. Postavlja se vprašanje, kako kakovostno oblikovati izbrani prostor in vanj smiselno
umeščati prometnice, naselja, hotelske komplekse itd. Naloga je težka, ker obstaja veliko
rešitev. Izbira najboljše se doseže v postopku načrtovanja, kjer se upoštevajo temeljna načela
teorije krajinske arhitekture: strukturo in organizacijo prostora, obliko, rabo, sporočilnost,
človekov odziv, okolje, odprtost dela, družbeni in kulturnozgodovinski okvir ter prispevek k
stroki [3]. Področje dela se sedaj širi od nekdaj značilnih nalog, kot je urejanje parkov, vrtov
in arboretumov, na nova področja, kot so rekultivacija degradiranih območij, zeleni pasovi,
rekreacijske površine, urejanje zavarovanih območij in drugo [1].
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2.2 UREJANJE OBREŽJA REK
Voda je verjetno najpomembnejša spojina v naravi. Človeška naselja so nastajala ob
vodotokih zaradi gospodarskih potreb po vodi. Tej uporabi so se v zadnjih desetletjih
pridružili še pomen vodotoka kot rekreacijskega območja za vodne športe, športni ribolov in
podobno. Tudi urejanje obrečne krajine je sledilo tej uporabnosti vode [4]. Najprej so bili v
ospredju hidrotehnični vidiki, kot npr. izdelava mlinščic, postavitev jezov, varovalne
regulacije, v zadnjem času pa so v ospredju ureditve, ki imajo krajinsko ekološke cilje (npr.
renaturizacija strug) ali pa socialno rekreacijske in estetske vidike. Dva primera urejanja
obrečnega prostora sta npr. raztočje Ljubljanice in Grubarjevega prekopa na Špici in ureditev
obrežja Pake v Velenju.

Slika 1: Raztočje Ljubljanice na Špici.
(Vir: [5])

Osnovno vprašanje je, ali porečje oblikovati naravno, sonaravno ali umetno [4]. Rešitev teh
dilem je v glavnem odvisna od razpoložljivega prostora. V naseljih, skozi katera tečejo
vodotoki, je po pravilu tega prostora vedno premalo, torej je neobhodno uporabiti močne
tehnične ukrepe. Na drugi strani tudi tam, kjer je ob naselju prostor za naravno oblikovanje
vodotoka (primer Mali Graben v Ljubljani), vodotok lahko deluje neprivlačno in
zanemarjeno, če ni v določeni meri oblikovan, čeprav je v ekološkem smislu polnovreden.
Bližina naselja zato vedno narekuje določeno stopnjo oblikovanja in urejanja vodotoka.
Nevzdrževanje tudi spodbuja negativne dejavnosti, kot je odmetavanje odpadkov. Menimo, da
iz tega sledi sklep, da čim tesnejši je stik naselja in vodotoka, tem močnejše je urejanje in
preoblikovanje prostora.
4

2.3 UREJANJE PARKOV

Beseda park se uporablja v dveh pomenih. Kot narodni park ali krajinski park je opredeljeno
območje, ki je zaradi posebne naravne in krajinske vrednosti zavarovano. V drugem pomenu
se beseda uporablja v pomenu javni park, mestni park ali urbani park. Urbani parki nimajo
dolge zgodovine. Čeprav so sijajne dvorne vrtove ustvarjali skozi vsa zgodovinska obdobja,
dostop ljudskim množicam vanje ni bil dovoljen. V 17. stoletju so Londončani imeli omejen
dostop do kraljevega Hyde Parka. Z industrijskim razvojem, rastjo mest in prebivanjem v
prenapolnjenih in nezdravih naseljih je rasla potreba ljudi po stiku z naravnim okoljem, po
sprostitvi in sprehodih. Prvi javni parki so tako nastali v industrijsko razvitih deželah. V
Münchnu so leta 1807 uredili načrt za Englischer Garten, v Angliji so prvi javni park naredili
v Liverpoolu leta 1847, v ZDA pa je Frederic Law Olmstead leta 1851 zasnoval Central park
v New Yorku. Oblikovanje javnih parkov je še vedno osrednje delovno področje krajinske
arhitekture. Od prvih začetkov v 19. stoletju do danes je zraslo ogromno parkov. Še vedno
nastajajo novi in se preoblikujejo stari. Značilno je razmišljanje arhitekta Le Corbusiera, ki je
leta 1949 dejal: »V prihodnosti ne bo več park v mestu, temveč bo mesto v parku.«
Oblikovanje parkov je zahtevno, a zanj ni strogih receptov, na voljo so le usmeritve. Dva
najpomembnejša dejavnika, ki vplivata na zasnovo parka, sta socialna struktura ljudi, ki bodo
park obiskovali, ter na drugi strani značilnosti naravnega okolja [1].

Slika 2: Central Park, New York.
(Vir:[6])

Slika 3: Englischer Garten.
(Vir:[7])
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2.4 PREDSTAVITEV PROSTORA NA SOTOČJU

Vas Luče leži na prodnati terasi, ki jo je ustvarila reka Savinja z akumulacijo proda [8].
Poselitev okolice, ki se je vršila v 13. in 14. stoletju, je potekala v obliki samotnih kmetij ali
celkov [9]. Vas se je razvijala kot center tega naselitvenega območja sorazmerno s potrebami
okoliških kmetij po obrtnikih, trgovcih, gostilničarjih in podobnih poklicih. Hiše so najprej
postavili na varnejšem delu prodnate terase, prostor od hiš do obeh rek so namenili vrtovom.
Le na sotočju so bile razmere vedno nestabilne. Vsako leto je ena ali druga reka prinesla ali
odnesla del prodišča ali spremenila strugo. Tu je nastal nikogaršnji svet in ta je postal javna
površina. Ker naselje ni imelo podobne večje površine, so se tu na sotočju odvijali večji
dogodki, pomembni za tiste čase. S tem pa je ta prostor dobival tudi simboličen pomen.

Slika 4: Sotočje z urejenim kopališčem.
(Vir: lasten)

Slika 5: Poselitev na rečni terasi.
(Vir: lasten)

Stoletje dolgo se je sotočje dinamično spreminjalo po ritmu obeh rek in ohranjalo naravno
podobo. Regulacija Lučnice in Savinje leta 1933 je sotočju dala nov izgled. Raven sotočja je
bila dvignjena in tam so uredili kopališče. Namesto lesenega gasilskega doma, ki je stal v
bližini, so še pred 2. svetovno vojno postavili zidanega z dvorano za prireditve. Pozneje so
med gasilskim domom in reko Lučnico zgradili še stanovanjsko hišo, v kateri je danes
gostilna. Z izvedenimi protipoplavnimi ukrepi v letu 2015 je sotočje še bolj zavarovano. Kaj
narediti v tem prostoru, ki je naravno središče vasi? Ta misel še ni dozorela. Prostor se ureja
spontano, po trenutnih potrebah, improvizirano. Po poplavi novembra 1990 so zgradili novo
6

lokalno cesto ob parku in most preko Lučnice. Nato so podrli dotrajani gasilski dom in
zgradili novega, večjega, s stanovanji. V njem je našel prostor tudi poštni urad. Del parka so
namenili za parkirišča. Z vsemi temi posegi se je obseg razpoložljivega zemljišča na sotočju
zmanjšal in razpoložljiva površina danes znaša 1000 m². Od prvotne zasaditve parka je ostalo
le nekaj dreves: lipa, topol in štiri vrbe žalujke. Topol je močno poškodovan, deloma votel,
lipa ima manjše poškodbe. Sredi zemljišča je postavljeno leseno otroško igrišče s plastičnimi
elementi. Pod zemljiščem poteka kanalizacijsko omrežje do čistilne naprave, ki je na drugi
strani Savinje. Na sotočju so tudi jaški s kovinskimi pokrovi. Ob igrišču so betonske cevi, na
katerih je nekoč stala lesena baraka, sedaj pa so tam nameščene začasne klopi.
Prostor sotočja ne nudi skladne podobe. Preveč je podvržen različnim posegom, a kljub temu
ljudje radi prihajajo sem. Privlačnost oziroma prednost tega prostora je zanimiva lega na
sotočju dveh alpskih rek, sam park se vključuje v pot Preko pet mostov, ki vodi obiskovalce
okrog vasi do vseh zanimivosti in razgledišč. V bližini čez cesto sta pošta in kulturna dvorana,
ki privabita veliko obiskovalcev in marsikoga od teh pot pripelje še do sotočja. Minuto hoje
po mostu čez Savinjo se začne zanimiv greben Breznice, blizu pa je tudi velika travnata
površina, okrog katere Savinja ustvarja zanimiv meander s tolmuni in prodišči. Tam se ureja
nov prostor za prireditve in rekreacijo.

2.5 USMERITVE ZA OBLIKOVANJE PARKA NA SOTOČJU

V obdobju zadnjih 100 let je prostor na sotočju doživel spremembo od naravnega prodišča v
prostor, namenjen različnim uporabam. Med vsemi temi se je med ljudmi najbolj uveljavila
vloga parka. Ta prostor vaščani imenujejo Park, čeprav sedanja ureditev in uporaba prostora
ne opravičujeta tega imena. Vseskozi se pojavljajo različne potrebe in interesi za koriščenje:
za prireditve, otroško igrišče, skladiščenje, parkirišča, za traso regionalne ceste in podobno.
Trenutno ne obstaja noben družbeni načrt, čemu bo ta prostor namenjen. Tako prostor na
sotočju kot park sta krajinski enoti, ki imata vsaka zase pozitivno vrednost. Povezava obeh
enot gotovo vzajemno krepi ena drugo. Menimo, da je ureditev parka na sotočju zato najbolj
smiselna odločitev, ki ji bo naklonjena tudi večina domačih prebivalcev. Iz našega skromnega
poznavanja oblikovanja parkov in s pomočjo literature smo prišli do glavnih in najbolj
temeljnih usmeritev, ki nas bodo vodile pri preoblikovanju parka. Prostor, ki bo namenjen
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bodočemu urejenemu parku, je majhen – meri komaj 1000 m². Nobeno nadaljnje drobljenje in
druga uporaba ni mogoča. Ker je prostor majhen, ga je treba narediti bolj členjenega in
kompleksnega z lepo oblikovanimi drobnimi zanimivostmi; široki pogledi so mogoči le iz
parka ven na pokrajino. Otroško igrišče, ki je postavljeno v parku, je treba prestaviti na drugo
primernejšo lokacijo, saj je ta prostor za igro premajhen, zaradi bližine lokalne ceste in
visokih podpornih zidov pa tudi ni brezskrben. Obstoječa drevesa so poškodovana in
postajajo nevarna za obiskovalce, zato jih je treba nadomestiti z novimi. Zakriti je treba
poglede, ki so moteči, od koder prihaja tudi hrup; to je proti regionalni cesti, lokalni cesti in
parkiriščem. Kot je bilo omenjeno, mimo parka poteka sprehajalna pot, blizu je izhodišče
spominske poti na Raduho, v bližini je tudi kulturna dvorana z večernimi prireditvami. Ta
dejstva navajajo na ureditev parka tudi za obisk v mraku. Iz teh najosnovnejših premislekov
bo izhajal 3D-model parka.

Slika 6: Sotočje Savinje in Lučnice.
(Vir: lasten)
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2.6 RAČUNALNIŠKA GRAFIKA

S pomočjo računalniške grafike lahko upodabljamo in predstavljamo digitalne informacije
virtualnega 3D-prostora s končnimi upodobitvami v slikovni obliki. Veliko lažje je ljudem, če
jim je informacija prikazana z grafiko, kot pa če je samo opisana z besedami, in posledično jo
je tudi lažje opisati, če imamo poleg grafiko, ki vse skupaj prikazuje. Področje računalniške
grafike se je z razvojem programske in strojne opreme močno razvilo in napredovalo. Ima
velik vpliv na mnoge vrste medijev in je povzročilo pravo revolucijo vizualizacij na področju
filma,

oglaševanja,

animacije,

grafičnega

oblikovanja,

3D-oblikovanja,

arhitekture,

avtomobilizma, letalstva, navtike itd. [10].

2.6.1 3D-MODELIRANJE

3D-modeliranje je razvijanje matematične upodobitve različnih površin tridimenzionalnih
objektov s pomočjo posebnih modulov programov za 3D-računalniško grafiko (tj.
modelirnikov), katerih končni produkt imenujemo 3D-model. Pri modeliranju je predvsem
pomembno, da imamo prostorsko predstavo, brez katere bi bilo delo v 3D-programu bistveno
oteženo. 3D-modeli se dandanes uporabljajo na številnih področjih. V medicini si z njimi
pomagajo pri izdelavi podrobnih modelov organov, katere ustvarijo s pomočjo magnetne
resonance ali računalniške tomografije. Pri filmski industriji jih uporabljajo kot objekte in like
v filmih in animiranih filmih, na področju biokemije pa za prikaz natančnih modelov
kemičnih spojin [11].
Pri 3D-oblikovanju poznamo več vrst modeliranja: poligonsko modeliranje, digitalno
kiparjenje in modeliranje s krivuljami. Pri modeliranju s krivuljami so površine, ki jih
oblikujemo, krivulje, na katere vplivamo s premikanjem kontrolnih točk. Pri poligonskem
modeliranju ustvarimo objekt s poligoni in tako dobimo poligonsko mrežo. Imamo različne
ukaze in operacije, s katerimi preoblikujemo poligonsko mrežo (izvlečenje, ukrivljanje,
ponavljanje itn.). Poligonska mreža omogoča natančno modeliranje podrobnosti, vendar je z
njo težje dobiti lepe okrogle oblike, saj jo vedno sestavljajo poligoni. Mreža z manjšim
številom poligonov se težje zgladi, ker deluje kockasto. Z večanjem števila poligonov (in
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uporabo porazdelitve ploskev ali t. i. subdivizijo) se lahko objekt lepo zgladi, vendar se s tem
posledično bolj obremeni računalnik in bistveno upočasni čas upodabljanja [12].
Pri digitalnem kiparjenju oblikujemo mrežo objekta, kot bi oblikovali glino. Večina kiparskih
orodij deluje na osnovi mrežne geometrije in subdivizije (angl. mesh-based geometry;
subsurface subdivison). Ker imamo za digitalno kiparjenje ustrezne programe, namenjene
temu, lahko enostavno pridobimo gladke, zaobljene, organske oblike. Za digitalno kiparjenje
uporabljamo osnovna kiparska orodja, kot so gnetenje, potiskanje, glajenje, dolbenje,
vlečenje, polnjenje itn. [13]. Kot pri poligonskem modeliranju se lahko tudi tukaj pojavijo
težave pri visoko poligonskih in kakovostnih modelih, če računalnik ni dovolj zmogljiv.
Digitalno kiparjenje je primerno predvsem za natančne organske oblike, oblikovanje mehkih
krivulj oz. neravnih površin, kot je na primer oblikovanje človeškega telesa, živali,
fantazijskih likov, medtem ko je poligonsko modeliranje primernejše za oblikovanje tehničnih
objektov. Se pa poligonsko modeliranje in digitalno kiparjenje ne izključujeta, v določenih
primerih lahko poligonsko modeliranje nadgradimo z digitalnim kiparjenjem.

2.6.2 BLENDER

Blender je brezplačno profesionalno odprtokodno programsko orodje, ki se uporablja za 3Dmodeliranje, ustvarjanje animiranih filmov, računalniških iger, interaktivnih tridimenzionalnih
aplikacij, post produkcijo in še mnogo več. Je kompatibilna platforma, ki na operacijskih
sistemih, kot so Linux, Windows in Macintosh, deluje enako dobro. Program je male
namestitvene velikosti, tako da ga lahko preizkusimo na vsakem računalniku, za večje 3Dprojekte pa je že pomembno, da imamo močnejši računalnik, ki ima dovolj hiter procesor,
primerno grafično kartico, zmogljiv disk in zadostno velikost notranjega pomnilnika [14].
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3 EKSPERIMENTALNI DEL

3.1 POSTOPEK DELA V PROGRAMU BLENDER

V tem poglavju bomo opisali postopek modeliranja parka in obstoječih elementov v njem. Za
začetek smo najprej preko javnega pregledovalnika grafičnih podatkov – GERK pridobili
tloris parka. S pomočjo fotografije kot reference se je v programu Blender dokončno
oblikovala ploskev, ki predstavlja park. Ko je bil park dokončan, smo oblikovali še betonski
podporni zid in kamnite terase, nato smo pričeli z umeščanjem objektov v park.

Slika 7: Tloris, prikaz parka z zračne perspektive.
(Vir: [15])

Slika 8: Park s protipoplavno zaščito.
(Vir: lasten)

Trenutni objekti v parku niso primerni in vizualno privlačni, tako da smo vse objekte na novo
zmodelirali. Drevesa, ki že stojijo v parku, so bila posajena že pred ureditvijo protipoplavne
zaščite in nekatera zaradi mesta rastišča niso več primerna, tako da je narejen nov razpored
dreves. V park so bile dodane tudi grmovnice, vendar smo bili pri samem umeščanju dreves in
grmovnic omejeni, saj zmožnost računalnika ni dovolila toliko rastlin, kolikor bi si želeli.
Posebej pri parku smo oblikovali travo oz. lističe trave, ki bo dala travnati površini realen
videz. Naslednji korak je bil betonski podporni zid pod parkom in kamnite terase, ki dajo
projektu izgled celote in dveh ploskev, ki prikazujeta vodo in prodnato površino pod vodo.
Zatem je sledilo modeliranje masivnih klopi in miz, ki so namenjene kot prostor za
obedovanje in pisanje, modeliranje klopi, ki so malo odmaknjene in so namenjene sedenju in
sproščanju, ter zaščitne masivne lesene ograje okoli parka. Umestiti je bilo treba tudi peščeno
sprehajalno pot, ki smo jo oblikovali tako, da vodi čez celoten park. Sprehajalna pot je
povezana s stopnicami, ki so na robu parka in vodijo do kamnitih teras na sotočju. Na poti je
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postavljen okrogel rondo, pokrit z lesenimi letvicami in je namenjen sedenju. Na koncu so bili
v park dodani še koši za smeti.

3.2 MODELIRANJE
3.2.1 MODELIRANJE PARKA

Osnovni model je ploskev, ki smo jo preoblikovali po obliki tlorisa parka s sliko kot
referenco. Ker preoblikovani model prikazuje samo travnato površino, smo uporabili pri
ploskvi operacijo za oblikovanje reliefnosti (angl. displace), ki doda parku malo razgibanosti,
in preoblikovalec za glajenje površine (angl. subdivision surface). Zatem smo dodali še
dinamično simulacijo sistema delcev (angl. particle system), s katero smo dodali objektu
travo, ki smo se jo odločili posebej oblikovati. Pri parku smo dodali še dve ploskvi, ki smo ju
prilagodili sami obliki parka. Ti dve ploskvi ponazarjata parkirna mesta in lokalno cesto, ki
poteka ob parku.

Slika 9: Žični model parka s ploskvama, ki predstavljata parkirna mesta in lokalno cesto.
(Vir: lasten)
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3.2.2 MODELIRANJE TRAVE

Travo smo ustvarili s pomočjo ploskve, ki smo jo v urejevalnem načinu (angl. edit mode)
preoblikovali, da je pridobila ozko in dolgo obliko. Višina trave mora potekati po osi Z. Nato
je bilo treba ploskev malo ukriviti, da izgubi ravno in togo obliko. Z združitvijo zgornjih dveh
vzporednih oglišč skupaj smo pridobili želeno obliko trave. Travo oziroma lističe trave smo
nato nekajkrat podvojili in rotirali okoli svoje osi in s tem ustvarili šop trave. Vsakemu listu
posebej smo rahlo spremenili obliko in s tem pridobili neenakomernost trave. Če stremimo k
čim boljšemu doseganju realnega videza, lahko ustvarimo večje število šopov trave. Delo si
lahko poenostavimo tako, da že zmodeliran šop nekajkrat podvojimo, vsakega posebej rahlo
rotiramo v eno ali drugo smer, spremenimo velikost (ali celemu šopu ali samo določenim
ploskvam), dodamo še kakšen listič več ali cvetlico in s tem pridobimo bolj realen videz trave.

Slika 10: Zmodelirani šopi trave in upodobitev trave.
(Vir: lasten)

3.2.3 MODELIRANJE BETONSKEGA PODPORNEGA ZIDU IN STOPNIC
Pri izdelavi betonskega podpornega zidu, ki obdaja park, smo si pomagali s ploskovnim
telesom, ki predstavlja park. Z označitvijo oglišč po robu celotnega parka smo z operacijo
izvlečenje (angl. extrude) izvlekli oglišča po osi Z, tako da smo pridobili osnovni rob zidu, ki
je postavljen okoli parka, nato pa ga z ukazom spremembe velikosti (angl. scale) dokončno
oblikovali. Vse novo nastale ploskve, pridobljene z operacijo izvlečenje, smo označili in z
operacijo ločitev (angl. separate) pridobili neodvisen objekt, na katerega smo aplicirali želeno
teksturo. Naslednji korak je bil ustvarjanje spodnjih kamnitih teras, katerih obliko smo
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pridobili tako, da smo preoblikovali ploskev s pomočjo slike kot reference. Z uporabo ploskve
smo oblikovali stopnice. Ploskev se je umestila na rob parka, kjer smo želeli imeti stopnice, in
nato prilagodili dolžino in širino. Z označitvijo zunanjega roba smo z operacijo izvlečenja
(angl. extrude) izvlekli rob navzdol po osi Z, nato pa naprej po osi Y in v tem zaporedju
nadaljevali, dokler nismo prišli do kamnitih teras. Stopnice smo potem z ročnim
modeliranjem še dodatno preoblikovali, da so izgubile škatlast videz. Na celotnem objektu se
je uporabil preoblikovalec za glajenje površine (angl. subdivision surface), ki je dodal videz
zaobljenosti in gladkosti.

3.2.4 MODELIRANJE MASIVNIH MIZ IN KLOPI

Za modeliranje klopi in miz se je uporabilo platonsko telo (kocka), na kateri smo uporabili
osnovne ukaze, kot je spreminjanje položaja in velikosti, ter operacijo izvlečenje (angl.
extrude). Iz prvega platonskega telesa smo ustvarili betonsko osnovo, nato pa uporabili novo
platonsko telo (kocko), iz katere smo ustvarili podolgovato leseno desko, katero je bilo treba
nekajkrat podvojiti z ukazom za podvojitev (angl. duplicate), da smo dobili želeno število
lesenih desk, ki smo jih nato umestili k betonski osnovi.

3.2.5 MODELIRANJE KLOPI
Lesena klop s kovinskim ogrodjem je namenjena za počitek na prostem. Glede na velikost
parka je bilo mogoče umestiti štiri klopi; vse so enake oblike in so dvostranske – omogočajo
sedenje na obeh straneh. Da smo dobili obliko klopi, smo najprej uporabili Bézierjevo
krivuljo, ki smo jo oblikovali po lastni zamisli – oblika je ukrivljena, z visokim, rahlo
nagnjenim naslonjalom. Preoblikovana Bézierjeva krivulja predstavlja polovični presek klopi.
Za enakomerno obliko na obeh straneh klopi je bilo najprimerneje krivuljo podvojiti z
ukazom za podvojitev (angl. duplicate), novo nastalo krivuljo zavrteti okoli svoje osi za 180°
in z ukazom za združitev (angl. join) združiti s prvotno narejeno Bézierjevo krivuljo. Leseno
letvico smo ustvarili iz platonskega telesa (kocka), kateri smo dodali dva oblikovalca (angl.
modifier), in sicer za razporejanje objektov (angl. array) in ukrivljanje (angl. curve). S tem
smo leseno letvico lahko podvojili po celotni Bézierjevi krivulji. Krivulji smo dodali še
debelino, da smo pridobili kovinsko ogrodje za lesene letvice.
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Slika 11: Kopiranje Bézierjeve krivulje.
(Vir: lasten)

Slika 12: Upodobitev lesene klopi.
(Vir: lasten)

3.2.6 RONDO

Rondo smo ustvarili iz okrogle ploskve, ki smo jo z operacijo izvlečenja (angl. extrude)
izvlekli po osi Z, nato pa z isto operacijo ponovno izvlekli robove in jih pomaknili v
notranjost. Objektu smo dodali malo debeline in vse skupaj rahlo zgladili. Za notranjost
rondoja smo ponovno uporabili okroglo ploskev, ki smo jo preoblikovali tako, da ima
zaobljen videz, in ker smo želeli, da je na tem površju trava, smo dodali še dinamično
simulacijo sistema delcev (angl. particle system). Rondo je namenjen počitku in sproščanju.
Ker beton za to ni najbolj primeren, saj je hladen, smo na površino objekta umestili še lesene
letvice. Postopek je bil enak kot pri izdelavi klopi z Bézierjevo krivuljo, le da smo v tem
primeru uporabili Bézierjev krog (angl. bézier circle), ki smo ga prilagodili rondoju, da se
letvice lepo prilegajo površju.

3.2.7 LESENA OGRAJA

Leseno ograjo smo zmodelirali iz platonskega telesa (kocka). Najprej smo naredili lesen
nosilni steber, za katerega je bilo treba kocko raztegniti po osi Z. V urejevalcu (angl. edit
mode) smo nato označili zgornja štiri oglišča in jih z operacijo izvlečenja (angl. extrude)
najprej enakomerno izvlekli po X- in Y-osi, potem pa izvlečenje nadaljevali po osi Z in na
koncu oglišča povezali, da je nastala med njimi nova ploskev, katero je bilo treba razrezati po
dveh diagonalah z operacijo nož (angl. knife). Po razrezu je na stičišču prerezanih diagonal
nastalo novo oglišče, ki smo mu spremenili položaj, da smo dobili koničasto obliko. Naslednji
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korak so bile lesene deske, ki povezujejo nosilne stebre. Te smo prav tako dobili z raztegom
kocke po osi X. Med dva nosilna stebra smo umestili po tri deske in na koncu vse skupaj z
ukazom združitev (angl. join) združili v en objekt. Za konec smo na celotnem objektu
uporabili preoblikovalca za glajenje površine (angl. subdivision surface).

3.2.8 LUČI

Razsvetljava ustvarja poseben ambient v parku in omogoča dobro vidljivost skozi park tudi v
večernih urah. Zgoraj imajo luči širok, zaobljen pokrov, zaradi česar svetijo samo navzdol in
svetlobno ne onesnažujejo okolja. Za osnovni model smo uporabili geometrijsko telo
(cilinder), katerega smo z operacijo izvlečenja izvlekli po osi Z, da smo dobili višino luči. Z
osnovnimi ukazi, kot sta velikost (angl. scale) in razdeljevanje površine (angl. subdivide),
smo preoblikovali element v želeno obliko. Za držalo pokrova na vrhu je bila najbolj primerna
Bézierjeva krivulja, kateri smo dodali geometrijo v zavihku krivulja (angl. curve), da smo
dobili želeno debelino in obliko. Na koncu smo oblikovali še pokrov iz okrogle ploskve,
kateri smo najprej povečali število obstoječih poligonov, nato pa dodali zaobljeno obliko in
debelino.

3.2.9 KOŠI ZA SMETI

Pri izdelavi koša smo najprej pričeli z oblikovanjem notranje posode. Oblikovana je iz
platonskega telesa (cilinder), kateremu smo najprej povečali število oglišč in odstranili
zgornjo ploskev, da smo dobili globino posode. Zatem smo mu dodali preoblikovalca za
določanje trdne "strukture'' (angl. solidify), ki je dodal objektu debelino, in preoblikovalca za
glajenje površine (angl. subdivision surface). Naslednji korak je bil pritrjevanje lesenih letvic
okoli posode. Postopek je bil isti kot pri lesenih letvicah pri rondoju. Okoli posode smo
postavili nov element – Bézierjev krog (angl. bézier circle), ki je sestavljen samo iz oglišč, ki
so med seboj povezana z robovi. Prilagodili smo ga velikosti posode. Nato smo izdelali leseno
letvico s pomočjo platonskega objekta (kocka) in dodali dva spreminjevalca – za razporejanje
objektov (angl. array) in ukrivljanje (angl. curve). Na koncu smo uporabili preoblikovalca za
glajenje površine (angl. subdivision surface), da smo izgubili robusten videz pri letvicah.
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Zadnji korak je bila izdelava stojala, ki smo ga prav tako izdelali s pomočjo cilindra. Najprej
je bilo treba povečati število oglišč in nato z ukazom za spreminjanje velikosti (angl. scale)
določiti ustrezno višino stojala ter ga zgladiti s preoblikovalcem za glajenje površine (angl.
subdivision surface).

Slika 13: Sestava koša.

Slika 14: Upodobljen koš.

(Vir: lasten)

(Vir: lasten)

3.2.10 DREVESA IN GRMOVJE

Drevesa smo ustvarili s pomočjo vtičnika Add Curve: Sapling, ki je že vgrajen v program
Blender, vendar ga je treba aktivirati. Z uporabo vtičnika smo dobili osnovni model drevesa,
kateremu smo potem prilagajali geometrijo drevesa in vej ter število in velikost listov in
plodov. V parku so prikazana štiri drevesa in trije grmički. Glede na površino parka bi lahko
vključili še več vegetacije, vendar smo bili omejeni pri zmogljivosti računalnika pri procesu
upodabljanja.

Slika 15: Osnovni model drevesa.
(Vir: lasten)

Slika 16: Dokončano drevo.
(Vir: lasten)
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3.3 TEKSTURIRANJE IN MATERIALI
Z materiali definiramo osnovne optične lastnosti objekta, kot so barva, senčenje, reflektivnost,
prozornost itd. Teksture pa predstavljajo slike, ki vsebujejo različne informacije o
nepravilnostih in z apliciranjem na objekt vplivajo na končni videz objekta. Z materiali in
teksturami upravljamo v urejevalcu vozlišč (angl. node editor). Treba je vedeti, da morajo biti
teksture vključene v material objekta, saj tekstur ni mogoče aplicirati na objekt, ki nima
določenega materiala [16].

Slika 17: Urejevalec vozlišč v programu Blender.
(Vir: lasten)

3.3.1 MATERIALI

V projektu smo ustvarili tri vrste materialov, katerim smo sami določili osnovne lastnosti
materiala. Ker imajo vsi enoten videz materiala, tu ni bilo potrebe po dodajanju osnovne
slikovne teksture. Te materiale smo nato aplicirali na javno razsvetljavo, stojalo pri lesenem
košu za odpadke in pri posodi, ki je v notranjosti lesenega koša. Pri javni razsvetljavi smo
materialu naknadno dodali izgled rje in s tem vpeljali v projekt nekaj dodatnega realnega
izgleda objektov, ki so posledično izgubili videz sterilnosti. Ustvarili smo jo s pomočjo
slikanja s čopičem (angl. brush painting), s slikovno teksturo (angl. image texture), mapo
normal (angl. normal map) in alfa mapo (angl. alpha map), s katero smo določili, na katerih
mestih se bo rja pojavila [17].
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3.3.2 TEKSTURE

Teksture se lahko na objekte aplicirajo na več načinov. Poznamo ploskovno, krogelno,
cilindrično, kubično in UV-mapiranje. Ker gre v obravnavanem primeru za kompleksnejše
modele, smo na vse objekte aplicirali teksturo z UV-mapiranjem – to je tehnika, ki aplicira
dvodimenzionalno sliko teksture na tridimenzionalni objekt. Da pridemo do takšnega učinka,
moramo najprej geometrijo objekta spremeniti v plosko površino. To smo dosegli z ukazom
za odvijanje plašča modela (angl. UV unwrap), pri kompleksnejših objektih lahko uporabimo
pametno odvijanje (angl. smart UV unwrap) ali pa sami določimo šive, po katerih bo objekt
''zrezan'' in razgrnjen v dvodimenzionalno ploskev.

Slika 18: Tekstura kamnitih teras.
(Vir: lasten)

Ker smo želeli pri vseh objektih realen izgled, smo za pridobitev različnih reliefnih tekstur
uporabili program CrazyBump. Brezplačna alternativa Crazybumpa je InsaneBump, ki je
namenjen kot vtičnik (angl. plug-in) v odprtokodnem programu GIMP. S pomočjo programa
CrazyBump dobimo pet map, s katerimi upodobimo material objekta:
-

reliefna mapa, ki površini fizično doda globino in detajle (angl. displacement map);

-

mapa normal, ki vsebuje RGB-informacije za reliefnost, ki se ujemajo neposredno z
X-, Y- in Z-osjo v 3D-prostoru (angl. normal map);

-

mapa senčenja, s katero simuliramo in še bolj poudarimo ozke temne razpoke v
teksturi (angl. occlusion map);

-

mapa difuznosti predstavlja osnovno barvo tekstur (angl. diffuse map);
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-

mapa spekularnosti, ki določi, kateri deli objekta bodo imeli sijaj in kateri ne (angl.
specularity map).

Na vsak objekt smo aplicirali teksturo po istem postopku. Ker smo želeli pri vsaki teksturi
doseči čim bolj realen videz, smo uporabili vse teksturne mape, ki jih pridobimo s
programom CrazyBump [18].

Slika 19: Prikaz teksture v programu CrazyBump.
(Vir: lasten)

Pri teksturiranju listov na drevesih in grmovju smo teksturne mape ustvarili s pomočjo
programa Adobe Photoshop. Najprej je bilo treba uvoziti fotografijo želene teksture, s
pomočjo katere smo ustvarili mapo prosojnosti (angl. translucency map) in alfa mapo (angl.
alpha map). Vse tri mape smo nato vključili v urejevalcu vozlišč (angl. node editor) k
materialu lista.

Slika 20: Ploskev – list.

Slika 21: Aplicirana tekstura.

Slika 22: Upodobitev lista.

(Vir: lasten)

(Vir: lasten)

(Vir: lasten)
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3.4 OSVETLITEV/OKOLJE

Park, ki spada pod eksterier, je prikazan v dnevni in nočni naravni svetlobi. Tako za dnevno
kot za nočno svetlobo smo uporabili vtičnik Pro-Lighting: Skies, ki ima vgrajene HDRfotografije (angl. high dynamic range; visoko dinamično območje). Za svetlobo in okolje smo
variirali med jutranjo, dnevno in večerno svetlobo. Pri samem vtičniku lahko spreminjamo
jakost svetlobe sonca, intenziteto svetlobe neba in kot, pod katerim sije sonce [19]. Pri bolj
zaprtih objektih se je zgodilo, da so sence bile močnejše, kot bi bile v realnosti, tako da smo s
pomočjo ploskev, ki jim je bila dodana lastnost luči, zmanjšali intenziteto senc (npr. pod
klopmi). Pri nočnih upodobitvah smo prav tako morali uporabiti ploskve z dodano lastnostjo
luči (pri javni razsvetljavi), katerim smo intenziteto svetlobe prilagodili tako, da smo pri
končni upodobitvi dobili želen rezultat.

3.5 KAMERA IN UPODABLJANJE

Za upodobitve smo uporabili kamero, ki je prvotno nastavljena v programu Blender v načinu
upodabljanja Cycles Render. Ustvarili smo 9 upodobitev v velikosti 1920 x 1080 s 100odstotno kakovostjo izrisa. Ponekod smo uporabili tudi globino polja (angl. depth of field), ki
omogoča izostritev določenih objektov, vse ostalo pa zamegli. Pred končnim upodabljanjem
je bilo treba še prilagoditi vzorčenje za zmanjševanje šuma, vpliv kavstike in svetlobne poti.
Pri naših končnih upodobitvah smo v povprečju uporabili okoli 2000 vzorcev (angl. samples).

21

4 RAZPRAVA O REZULTATIH

Rezultat diplomskega dela je 9 upodobitev tridimenzionalnega parka. Glede na osnovno
znanje o 3D-modeliranju, ki smo ga pridobili na fakulteti, smo v tem projektu premaknili
svoje mejnike na precej višji nivo. S pomočjo svetovnega spleta se praktično vse da naučiti,
ampak le z veliko volje in samoiniciative. Marsikaj v projektu bi se dalo izboljšati, vendar
nekje je treba postaviti mejo, sicer lahko takšne projekte nadgrajujemo v nedogled. Nemalo
težav se je pojavilo v sami izdelavi projekta, katere smo bolj ali manj uspešno odpravili z
video vodiči in spletnimi forumi. Največja težava celotnega projekta je število poligonov, ki z
vsakim novim objektom, ki smo ga zmodelirali, hitro in, če ne pazimo, nenadzorovano
narašča. Število smo ponekod zmanjšali s spreminjevalcem poenostavitve (angl. decimate), ki
avtomatsko zmanjša število poligonov – posledično pa lahko tudi spremeni obliko objekta.
Težave so se pojavile tudi pri velikosti datoteke .blend, ki je hitro naraščala, vendar je to
razumljivo pri kompleksnejših objektih z večjim številom poligonov in številnimi teksturami,
ki smo jih vključili v datoteko. Upodabljanje je bilo v našem primeru zelo dolgotrajno in kljub
sprotnemu pregledovanju je bilo treba nekatere izrise večkrat upodabljati zaradi napak in
pomanjkljivosti, ki jih prej ni bilo opaziti. Pri samem procesu upodabljanja je dobro, da
imamo zmogljivo grafično kartico in ga izvajamo z grafičnim procesorjem (angl. graphics
processing unit), ki je bistveno hitrejši kot centralna procesna enota (angl. central processing
unit).
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4.1 UPODOBITVE
Prva upodobitev je prikaz dvostranskih lesenih klopi na kovinskem ogrodju s HDR-ozadjem.

Slika 23: Končna upodobitev – dvostranska lesena klop.

Druga upodobitev je prikaz parka v nočni svetlobi z osvetlitvijo javnih luči.

Slika 24: Končna upodobitev – nočni prikaz parka.
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Slika 25: Končna upodobitev – rja.

Slika 26: Končna upodobitev – pogled na park.

Tretja upodobitev je javna luč z aplicirano

Četrta upodobitev je pogled na park s

teksturo rje. Pri upodobitvi smo uporabili

sotočja dveh rek. Pri tej upodobitvi smo

globino polja. S tem se je izostril bližnji

ponovno uporabili globino polja. Tukaj

objekt, vse ostalo pa se je zameglilo.

smo zameglili sprednji del objekta, zadnji
del pa izostrili. Za prikaz ozadja smo
uporabili ploskev, na katero se je aplicirala
fotografija, ki je bila že pred samim
apliciranjem zabrisana oz. neizostrena
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Peta upodobitev je rondo z lesenimi letvicami. Za svetlobo je uporabljena HDR-fotografija z
jutranjo svetlobo. Ker svetloba sveti bolj s strani in ne z vrha, smo lahko natančneje prikazali
videz materialov.

Slika 27: Končna upodobitev – rondo.

Šesta upodobitev je del parka v nočnem ambientu, ki je viden z zunanje strani.

Slika 28: Končna upodobitev – park v nočnem ambientu.
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Sedma upodobitev je trava, na katero je aplicirana tekstura. Z dodano teksturo smo dobili bolj
realno sliko pri upodobitvi končnega izrisa, kot pa bi ga dobili brez te.

Slika 29: Končna upodobitev – trava.

Osma upodobitev je prikaz parka v dnevni svetlobi z vsemi oblikovanimi elementi.

Slika 30: Končna upodobitev – prikaz celotnega parka.
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Deveta upodobitev je bližji prikaz oblikovane grmovnice in del parka.

Slika 31: Končna upodobitev – pogled na grmovnico in del parka.
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5 ZAKLJUČEK

Rezultat diplomskega dela je model parka. Urbani park, ki je umeščen sredi vasice, smo
preoblikovali v bolj urejen, pregleden in povezan prostor, ki bi brez dvoma služil svojemu
namenu. Kljub prevladi tehnologije, ki vlada nad ljudmi, se ljudje vedno pogosteje zatekamo
k naravi in ker okolica zelo pomembno vpliva na ljudi, je potrebno urejanje le-te. Pri samem
oblikovanju parka pozornost ni bila toliko posvečena vsem podrobnostim in celovitim
krajinsko arhitekturnim rešitvam, kajti za ta namen bi morali imeti več znanja iz krajinske
arhitekture in hortikulture. Poleg tega bi morale biti znane želje in potrebe tako
naročnikov/investitorjev kot uporabnikov. Tega trenutno še ni mogoče dobiti. Na ta predlog
ureditve parka je treba gledati kot izraz želje uporabnikov parka.
Z rezultatom diplomskega dela smo zadovoljni, ustvarilo se je največ, kar je bilo moč ustvariti
glede na zmožnost računalnika. Če bi lahko, bi izboljšali videz parka tako, da bi povečali
število dreves, grmovnic, lahko bi se uredila tudi cvetlična zasaditev. Drevesa bi natančneje
oblikovali, bolj realistično, z vidnimi koreninami na površju zelenice, določili bi vrsto in jih
potem primerno oblikovali (drevesno skorjo, obliko debla, liste, cvetove).
Program Blender nam je nudil odlično izhodišče in znanje za tridimenzionalno oblikovanje, ki
ga bomo lahko uporabili tudi v bolj profesionalnih programih. Čeprav se je med samim
procesom oblikovanja pojavilo mnogo težav, smo z odpravljanjem le-teh pridobili veliko
novega znanja, ki ga bomo lahko uporabili v prihodnosti. Če primerjamo naše rezultate s
podobnimi izdelki na svetovnem spletu, lahko priznamo, da je do takšnih realnih rezultatov še
zelo dolga pot, ki jo bomo premagali z vztrajnim delom in sprotnim nadgrajevanjem.

28

6 VIRI IN LITERATURA
1. OGRIN, D. Krajinska arhitektura. Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Biotehniška
fakulteta, oddelek za krajinsko arhitekturo, 2010, 324 str.
2. Landscape architecture: V Wikipedia : the free encyclopedia [dostopno na daljavo].
Obnovljeno: 2.1.2016 [citirano dne: 12.1.2016]. Dostopno na svetovnem spletu:
<https://en.wikipedia.org/wiki/Landscape_architecture>
3. HABJANIČ, G. Kritika v krajinski arhitekturi : magistrsko delo, Ljubljana, 2015,
71. str
4. DREMELJ, N. Ureditev obvodnega prostora Kamniške Bistrice v Kamniku za
rekreacijo : diplomsko delo, Ljubljana, 2011, 109 str.
5. Špica, Ljubljana. V ljubljana [dostopno na daljavo]. [citirano dne: 2.2.2016]. Dostopno
na svetovnem spletu: <http://www.ljubljana.si/si/zivljenje-v-ljubljani/vsrediscu/78670/detail.html>
6. Central Park, New York. V World tourist port [dostopno na daljavo]. [citirano dne:
29.3.2016].Dostopno na svetovnem spletu:
<http://www.worldtouristport.com/central-park-new-york/
7. Englischer Garten, München. V tourism-spot [dostopno na daljavo]. [citirano dne:
29.3.2016]. Dostopno na spletu:< http://tourism-spot.com/englischer-garten-largesturban-park-in-europe-munich/>
8. MEZE, D. Gornja Savinjska dolina : nova dognanja o geomorfološkem razvoju
pokrajine. Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnost, 1966, 199 str.
9. MEZE, D. Samotne kmetije v Lučki pokrajini. Ljubljana : Slovenska akademija
znanosti in umetnost, 1965, 266 str.
10. Računalniška grafika : Informatika 2. V arnes [dostopno na daljavo]. Obnovljeno:
26.1.2001 [citirano dne: 20.2.2016]. Dostopno na svetovnem spletu:
<http://www2.arnes.si/~sspmpese/i/Informatika2/Predavanja/2p5_Grafika.htm>
11. 3D modeling: V Wikipedia : the free encyclopedia [dostopno na daljavo]. Obnovljeno:
31.12.2015 [citirano dne: 25.1.2016]. Dostopno na svetovnem spletu:
<https://en.wikipedia.org/wiki/3D_modeling>
12. Poligonske mreže objektov. V arnes [dostopno na daljavo]. Obnovljeno 13.3.2016
[citirano: 15.3.2016] Dostopno na svetovnem spletu:
<http://petrai.splet.arnes.si/tridimenzionalna-telesa-in-poligonske-mreze-objektov/>
29

13. Digital Sculpting. V Wikipedia : the free encyclopedia [dostopno na daljavo].
Obnovljeno: 29. 2.2016 [citirano dne: 30.3.2016] Dostopno na svetovnem spletu:
<https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_sculpting>
14. Blender. V Wikipedia : the free encyclopedia [dostopno na daljavo]. Obnovljeno:
18.1.2016 [citirano dne: 25.1.2016]. Dostopno na svetovnem spletu:
<https://en.wikipedia.org/wiki/Blender_%28software%29>
15. Javni pregledovalnik grafičnih podatkov. V GERK [dostopno na daljavo]. [citirano
dne: 2.1.2016]. Dostopno na svetovnem spletu :
<http://rkg.gov.si/GERK/WebViewer/#map_x=480224&map_y=120992&map_sc=45
7142>
16. Material vs. Texture. V Blenderartists [dostopno na daljavo]. [citirano dne: 29.1.2016]
Dostopno na svetovnem spletu:
<http://blenderartists.org/forum/showthread.php?120435-Material-vs-Texture>
17. Realistic tree in 3D blender : Blendersmooothie. V Youtube [videoposnetek] video
vodič. [dostopno na daljavo]. Dostopno na svetovnem spletu:
<https://www.youtube.com/watch?v=Vqk5yHdCIQU>
18. The Secrets of Realistic Texturing in Blender : Blenderguru. V Youtube
[videoposnetek] : video vodič. Dostopno na svetovnem spletu:
<https://www.youtube.com/watch?v=W07H7xeUnGE>
19. Pro Lighting: Skies : Blender Guru. V Youtube [videoposnetek] : video vodič.
Dostopno na svetovnem spletu: < https://www.youtube.com/watch?v=wMritqpU35g>
20. ERZETIČ, B., GABRIJELČIČ, H. 3D od točke do upodobitve. Druga, izpopolnjena
izdaja. Ljubljana : Založba Pasadena, 2009, str. 275

30

