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IZVLEČEK
V diplomski nalogi so predstavljene simulacije razbitja trdih dinamičnih objektov v
vtičniku Fracture FX. Narejenih je bilo deset kratkih animacij, v katerih se je simuliralo
razbitje različnih materialov S kolizijskem objektom, ki je bil kroglica z materialom
kroma, so bili razbiti predmeti pod različnimi koti in na različnih mestih. V programu
Autodesk Maya je bil za vsak material zmodeliran objekt, postavilo se je ozadje, luči
in kamero, nato pa je bila pri vsakem modelu narejena simulacija z vtičnikom
Fracture FX. Pri modeliranju so se uporabljale različne slike objektov, kjer se je
zagotovilo pravilno modeliranje objektov. Simulacije dinamičnih objektov so bile
narejene tako, da so se spreminjali parametri v vtičniku, kolizijski objekt pa je bil
animiran po osnovnih pravilih animiranja v programu Autodesk Maya. Zmodelirani
objekti so bili: vinski kozarec z materialom stekla, vrč z materialom plastike, vaza z
materialom marmorja, amfora z materialom gline, kavna skodelica z materialom
porcelana in posoda z materialom lesa. Za vsak material sta bili ustvarjeni dve
simulaciji razbitja razen pri steklu in plastiki. Materiali so bili določeni iz V-Ray zbirke
materialov, katere se je apliciralo na objekte na sceni. Pri tem so bile uporabljene
različne tehnike mapiranja glede na potrebe objekta. Po končanih simulacijah so bile
narejene upodobitve z vtičnikom V-Ray, na koncu pa se je sestavilo video v
programu Adobe After Effects. Raziskave so pokazale da je delo z vtičnikom
enostavno, simulacije se naredijo hitro ter z zadovoljivimi končnimi vizualizacijami.
Ključne besede: vtičnik Fracture FX, simulacija dinamičnih objektov, kolizija, kolizijski
objekt, 3D materiali
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ABSTRACT
In this diploma there are presented simulations of smashed hard dynamical objects,
made with plugin called Fracture FX. The render of 10 short animations have been
made in which simulations of driferent materials are being shown fracturing. With a
collision metal ball, surrounded with cromium based material, objects have been
fractured under diferent angles. In a sofwtware called Autodesk Maya the fist step
was to model an object, set the background then position the lights and camera view.
Second step was to create a simulation with every object that there was modeled
with the plugin mentioned above. In modeling there were used different cind of
pictures to enshure the correct modeling of objects. The simulation of dynamic object
animations were created with tweaking parameters in the plugin. After inserting
correct parameters into the plugin, the animation of the collision object was made
with the basic rules of animation in program Autodesk Maya. Objects that had been
modeled: vine glass, plastic jarg, marble vase, clay amphora, porcelain coffe pot and
a wooden dish. For every material there had been made two animations of
fractureing, except for glass and plastic. All the work included the use of materials
suported in V-Ray, which were applied on objects in the scene. The use of different
mapping techniques were dependent on the needs of the object. After finished
simulations depictions were made with V-Ray plugin, and thenwith the use of the
software called Adobe After Effects, the compilation of videos were made into a
finished movie. The reaserch showed that the work with the plugin Fracture FX is
easy and the creation of finished simulations are fast and satisfactory.

Keywords: Plugin Fracture FX, simulation of dynamic objects, collision, collision
object, 3D materials
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1 UVOD
Posebni efekti so danes vedno bolj v uporabi, zato je na trgu več vtičnikov, ki
omogočajo izdelavo simulacij razbitja, partiklov, megle, dima, ognja, vode itd.
Uporabljamo jih kot posebne efekte v filmih, oddajah, predstavitvah, računalniških in
mobilnih igrah.
Prvi večji navdih za delo s posebnimi efekti smo dobili pri reklami za računalniško
igro God of war, pri kateri so uporabljeni partikli, lomljenje, dim itd. [1]
Za delo z vtičnikom smo se odločili po predstavitvenem posnetku, ki so ga objavili
Fracture FX in predstavijo možnosti simulacij, katere imamo v vtičniku [2].
Naredili smo simulacije v vtičniku Fracture FX, ki se uporabljajo za simulacije razbitja
dinamičnih objektov. V diplomski nalogi so opisani parametri, ki so uporabljeni v
simulacijah razbitja različnih materialov, prav tako pa so predstavljeni problemi in
pomanjkljivosti v vtičniku.
Delo z vtičnikom Fracture FX je dokaj enostavno in zelo fleksibilno, saj omogoča
spreminjanje parametrov med izdelavo simulacij, kar pri nekaterih drugih vtičnikih ni
možno. Naredimo lahko zelo realistične simulacije razbitja, saj vtičnik razkosa objekt
na realistične oblike delčkov in je lahko primerljivo z realnim svetom. Vtičnik sam
doda tudi fizikalno – mehanske lastnosti ali pa jih dodajamo sami s preoblikovalci.
Zaradi fleksibilnosti vtičnika lahko simulacije naredimo hitro in z dobrim učinkom oz.
rezultatom, kar je pri izdelavi posebnih efektov izjemnega pomena.
Namen in cilj diplomske naloge je predstaviti delo v vtičniku Fracture FX, kakšna je
struktura lomljenja glede na material, kakšna je simulacija razbitih delčkov ob koliziji v
odvisnosti od materiala in oblike dinamičnega objekta, kota ter mesta kolizije s
kolizijskem objektom.
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2 TEORETIČNI DEL
2.1 OSNOVE 3D GRAFIKE
2.1.1 Modeliranje
Modeliranje je proces, pri katerem preproste geometrijske elemente (poligon,
primitivno telo) s tehnikami modeliranja zmodeliramo v 3D obliko. Tehnike
modeliranja se razlikujejo glede na vrsto osnovnega gradnika (v tridimenzionalnem
prostoru definiranega geometrijskega elementa). Osnovne geometrijske elemente,
delimo na [3]:
1. poligone
2. krivulje (Bézierjeve krivulje, NURBS)
Poligoni (ang. polygons) so najmanj s tremi stranicami omejene ploskve. Gre za
zbirko oglišč, robov in ploskev, ki s številom, velikostjo ter postavitvijo v 3D prostoru
definirajo obliko modela v 3D računalniški grafiki. Iz kolikšnega števila poligonov je
objekt sestavljen, nam definira tudi ločljivost objekta. Pri večjem številu poligonov
dobimo boljšo ločljivost objekta, s tem pa se tudi čas upodabljanja podaljša [4].
Bézierjeve krivulje (ang. Bézier curves) so krivulje, ki so definirane z vsaj štirimi
kontrolnimi točkami (ang. control points), ki so definirane v 3D prostoru in s
kontrolnim poligonom (ang. control polygon). Ker je to parametrična krivulja, se
izračuna z enačbo. Vsaka točka na krivulji je pod vplivom kontrolne točke. Prva
kontrolna točka ima največji vpliv na začetku krivulje, druga kontrola točka na sredini
krivulje itd.
NURBS krivulje (ang. Non-Uniform Rational Basis Spline) uporabljajo racionalne
Bézier krivulje, katere se obnašajo vektorsko. Da določimo NURBS krivulje,
potrebujemo kontrolne točke in krivuljo [5], [6].
Poleg zgoraj omenjenih poligonov in krivulj poznamo tudi modeliranje s porazdelitvijo
ploskev (ang. subdivision surface modeling), ki izhaja iz poligonskega modeliranja ter
proceduralno modeliranje (ang. procedural modeling).
Z modelirnimi operacijami lahko spreminjamo vse vrste objektov. Poznamo več vrst
modelirnih operacij [4]:
1.
2.
3.
4.

osnovni operatorji
Booleanove operacije
izrinjanje
zaokroževanje robov
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5. modeliranje z množenjem
6. rotacija okoli osi.
Osnovni operatorji so najbolj osnovne operacije in to so spreminjanje položaja
(ang. move), velikosti (ang. scale) in nagiba (ang. rotate). Osnovne operacije lahko
izvedemo na celotnem objektu ali na njegovih posameznih gradnikih, ki so oglišča,
robovi in ploskve.
Spreminjanje položaja (ang. move) lahko izvedemo na vseh gradnikih objekta, pri
čemer se položaj gradnikov in oblika objekta spremenita, gradniki pa še vedno
ostanejo del celotnega objekta.
Velikost (ang. scale) lahko spreminjamo na vseh oseh objekta ali pa spreminjamo
vsako os posebej. Hkrati pa lahko spreminjamo velikost posameznih gradnikov
objekta, ploskve in robove, oglišču pa ne moremo spremeniti velikosti.
Nagib (ang. rotate) lahko spremenimo bodisi pri celem objektu bodisi pri posameznih
gradnikih objekta. Nagibamo lahko ploskve in robove, ne moremo pa spreminjati
nagiba oglišč.
Booleanove operacije predstavljajo izsek dveh množic. Poznamo tri različne
Booleanove operacije in sicer razliko (ang. difference), pri kateri odštejemo obseg
drugega objekta od prvega, presečišče (ang. intersection), ki je sestavljeno iz
preseka dveh objektov, in zvezo (ang. union), pri kateri dobimo oba objekta združena
[7].
Pri izrinjanju (ang. extrude) lahko izrinjamo preprosto 2D obliko v tretjo dimenzijo in
ji s tem dodamo globino na Z osi ali pa jo izrinjamo na kateri drugi osi. Rezultat tega
je 3D objekt s širino, višino in globino. Lahko izrinjamo posamezne gradnike objekta
ali krivuljo [8].
Zaokroževanje robov (ang. bevel) je operacija, pri kateri vsako izbrano točko ali rob
razširimo v novo ploskev in tako dobimo zaobljenost robov pri poligonu. Pri novih
ploskvah lahko uporabimo odmik od izbranih originalnih robov ali pa jim spremenimo
velikost (ang. scale) [9].
Modeliranje z množenjem (ang. loft) je operacija, s katero naredimo novo ploskev
iz vsaj dveh ali cele serije krivulj. Ta krivulja je lahko 3D krivulja, ploskev isoparma
(ang. isoparms) ali rob [10].
Rotacija okoli osi (ang. lathe ali revolve) je ukaz, s katerim zavrtimo 2D obliko okoli
osi, tako da jo ukaz izrinja z majhnimi koraki. Rezultat je simetričen 3D objekt.
Določimo lahko poljubne stopinje in os, po kateri bomo zavrteli 2D obliko.
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2.1.2 Materiali
Z materialom objektu določimo optične lastnosti oziroma lastnosti materiala, s
katerimi se poskušamo čim bolj približati zahtevnim optičnim lastnostim naravnih
materialov. Za opisovanje materiala je potrebno določiti najmanj naslednje
parametre: senčenje, barva, reflektivnost ter difuznost, odsevnost, prozornost in
reliefnost. Materialom pa se lahko dodajo tudi druge specifične nastavitve.
Senčenje (ang. shading) je proces alteracije objekta, utemeljen na kotu, oddaljenosti
od objekta in tipu luči. Poznamo tri najpogostejše vrste senčenja:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Plosko senčenje
Gouraudovo senčenje
Phongovo senčenje
Lambertovo senčenje
Blinnovo senčenje
Anizotropično senčenje

Plosko senčenje (ang. flat shading) pomeni, da se svetloba odbija od ploskev in so
pri tem so vidni gradniki objekta, objekt pa deluje grobo. Grobost objekta je odvisna
od števila gradnikov objekta.
Gouraudovo senčenje (ang. Gouraud shading) barvno interpolira ploskve in deluje
le na notranjost objekta. Kljub temu da se meje med ploskvami izbrišejo, je odsev
svetlobe še vedno nenaraven, saj še vedno nakazuje na ploske gradnike objekta.
Tudi pri Phongovem senčenju (ang. Phong shading) ostane rob objekta oglat,
vendar se normala na poligon spreminja zvezno po navidezni krivulji, ki zaobjema
ploskve in ostaja pravokotna na vsako ploskev posebej.
Lambertovo senčenje (ang. Lambert shading) je brez sijaja, zato je idealno za
modele iz gline, krede, barva in mat material. Običajno je v 3D programih
Lambertovo senčenje nastavljeno kot privzeto [11].
Blinnovo senčenje (ang. Blinn shading) je primerno za nadzorovanje sijaja ali
refleksivnosti svetlobe po celotnem materialu, zaradi česar je zelo priročno pri
ustvarjanju kovinskega ali sijočega materiala.
Anizotropično senčenje (ang. Anisotropic shader) naredi površino z elipsastimi
odsevi svetlobe z različnimi U in V dimenzijami. Uporabljamo ga za material stekla,
brušeno kovino ali les [12].
Barva (ang. color) je osnovni in najbolj preprost parameter materiala, pri katerem
določamo, kateri svetlobni spekter se bo odbil od površine.
4

Reflektivnost in difuznost (ang. reflection in diffuse) definirata odboj svetlobe od
površine. Sta nasprotna, vendar povezana parametra. Difuzni parameter razprši
svetlobo v vse smeri, pri reflektivnem parametru pa je odboj svetlobe zelo usmerjen
in zgoščen na delu, kjer je objekt najbolj osvetljen. Reflektivnost razdelimo še na
kovinsko in bleščečo nekovinsko. Pri kovinski reflektivnosti je barva odseva svetlobe
enaka barvi površine objekta, pri bleščeči nekovinski reflektivnosti pa je barva
odseva svetlobe enaka svetlobnemu viru.
Odsevnost je sposobnost materiala za odboj okolice na svoji površini. Uporabljamo
jo zato, da posnemamo odseve iz okolice pri ogledalu ali na sijočih površinah.
Okolica je svetloba, ki se odbija od ploskev na sceni in se na odsevni površini vidi.
Kakšen je odsev, je odvisno od parametra odsevnosti. Pri 100% odsevnosti dobimo
ogledalo [13].
Prozornost (ang. transparency) je sposobnost materiala, da prepušča določen del
svetlobe skozi objekt. Uporabljamo Fresnelovo enačbo, pri kateri se žarek svetlobe
razdeli na dva dela; na žarek, ki gre skozi notranjost objekta in na tistega, ki se
odbije. Pri 3D računalniški grafiki uporabljamo dva parametra: nivo prozornosti in
lomni količnik.
Reliefnost (ang. bump) je opcija senčenja, ki jo uporabljamo za nižjo nagrbančenost,
kjer ni potrebe za deformacijo objekta. Pri tej tehniki se reliefnost doseže s sivinsko
teksturo, ki jo apliciramo na površino objekta, kjer temnejši deli predstavljajo
vbočenost in svetlejši deli izbočenost. Pri omenjeni tehniki robovi objekta ostanejo
nespremenjeni, prav tako pa se ne spremeni geometrija objekta. Če želimo
deformirati tudi robove objekta, moramo uporabiti tehniko mapiranja prestavitev
(ang. displacement mapping).
2.1.3 Teksturiranje
Teksture (ang. texture) so informacije o nepravilnosti v komponentah materiala, ki se
uporabljajo za informacijo o reliefnosti in barvi. Delimo jih na slikovne in
parametrične. Pri slikovnih teksturah za osnovo vzamemo rastrsko sliko, pri
parametričnih teksturah pa samo nastavljamo parametre materiala.
Pri teksturiranju uporabljamo mapiranje (ang. mapping), da dosežemo pravilni način
apliciranja teksture na objekt in pravilno projekcijo glede na objekt, ki ga
teksturiramo. Mapiranje se deli na:

1. Projekcijsko mapiranje
2. UV mapiranje
5

Pod projekcijsko mapiranje spadajo naslednja mapiranja:
Ploskovno mapiranje (ang. planar mapping) je mapiranje neposredno na površino.
Uporabljamo ga za mapiranje neposredno na ploskev.
Krogelno mapiranje (ang. spherical mapping) je mapiranje, kjer je izhodišče
sferičen koordinatni sistem za vir projekcije, tekstura pa se sferično aplicira na objekt.
Uporabljamo ga za krogelne oblike objektov.
Cilindrično mapiranje (ang. cylindrical mapping) je mapiranje, kjer je osnova
cilindrični koordinatni sistem, tekstura se cilindrično aplicira na objekt. Uporabljamo
ga za cilindrične oblike objektov.
Kubično mapiranje (ang. box mapping) je mapiranje, kjer se tekstura aplicira na
vsako ploskev objekta posebej in je podzvrst ploskovnega mapiranja. Uporabljamo
ga za objekte, ki so podobni kocki ali kvadru.
UV mapiranje (ang. UV mapping) je mapiranje, kjer model raztegnemo tako, da je
njegova celotna površina, ki je v tridimenzionalnem prostoru (x, y, z), raztegnjena v
dvodimenzionalno ploskev (u, v). Pri tem lahko ročno premikamo točke ali
spreminjamo velikost ploskev, da se tekstura lepo prilega objektu.
Poznamo tudi proceduralne teksture (ang. procedural texture), ki so definirane
samo s postopkom in podatki, katere potrebuje program, da tvori proceduralno
teksturo. Pri tem program potrebuje malo podatkov namesto velikega števila
podatkov, katere potrebujemo, kadar imamo slikovne točke pri materialu. S temi
podatki je program sposoben narediti teksturo v katero koli smer in velikost, pri tem
pa lahko teksturo razširimo, kolikor želimo [14].
2.1.4 Postavitev scene
Za osnovno postavitev scene potrebujemo objekt, ozadje, virtualne luči in kamero.
Za ozadje lahko uporabimo ukrivljeno ozadje, kjer je rob med horizontalnim in
vertikalnim zelo omehčan. S tem dosežemo, da se svetloba lepo odbija od objekta in
okolice, prav tako pa se lahko sence objekta projicirajo na ploskev pod objektom ali
za njim.
S postavitvijo virtualnih luči damo sceni osvetlitev. Pri 3D računalniški grafiki imamo
več vrst virtualnih luči, ki se uporabljajo glede na potrebe scene. Klasična studijska
postavitev virtualnih luči na sceni so površinske luči (ang. area light), kjer uporabimo
tri z različnimi intenzitetami in jih postavimo vsako na različno lokacijo.
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Kamera je funkcija v 3D programu, ki deluje in se obnaša enako kot digitalna kamera
v realnem svetu. V 3D programu je kamera narejena iz matematičnih izračunov, ki
določajo, kako se bo objekt upodabljal. Lahko uporabljamo različne kote in lokacijo
kamere, prav tako pa imamo na voljo tudi funkcije, pri katerih lahko nastavimo
približevanje (ang. zoom), izostritev (ang. focus), in druge nastavitve [15].
2.1.5 Luči v 3D prostoru
Luč v 3D prostoru je algoritem, ki z določenimi parametri opisuje različne svetlobe
vire in njihovo obnašanje [3].
Pri lučeh v 3D prostoru imamo več nastavitev, ki karakterizirajo luči:
1.
2.
3.
4.
5.

Tip svetlobnega izvora
Intenziteta
Barva
Senca
Pojemek

Poznamo več različnih tipov svetlobnega izvora, najbolj pogosti pa so ambientalna
svetloba (ang. ambient,omni light), površinska luč (ang. area light), reflektor (ang.
spot light), usmerjena luč (ang. distant,directional light), točkasti izvor svetlobe (ang.
point light), linijska luč (ang. linear light), osvetljevanje z ozadjem (ang. environment
lighting). Tip svetlobnega izvora izberemo glede na potrebe scene, prav tako število
svetlobnih izvorov [16].
Intenziteta je najbolj pomemben parameter, saj pri ničelni intenziteti luč ne sveti, pri
višji, kot je intenziteta, pa bolj sveti.
Barvo luči lahko spreminjamo in možno je, da določimo katerokoli barvo iz vidnega
barvnega spektra.
S senco določimo, ali predmet oddaja senco ali ne. Parameter je preprost za
nastavitev, saj lahko izklopimo senco, v primeru da imamo več luči na sceni, prav
tako pa lahko izbiramo barvo sence.
Pojemek je pojemanje intenzitete svetlobe glede na oddaljenost luči do konca
dosega njene svetlobe. Le-ta je lahko kvadratičen, linearen ali pa po krivulji kot sami
določimo. Luči določimo polmer dosega njene svetlobe, znotraj tega pa svetloba
pojema glede na oddaljenost, ki smo jo določili pri pojemku [3].
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2.1.6 Upodabljanje
Upodabljanje je proces, pri katerem program izračuna 3D sceno v končno 2D sliko.
Med procesom upodabljanja se informacije o celotni sceni, materialih in luči, izračuna
v barvne vrednosti vsake slikovne točke ter na koncu v celotno sliko. Poznamo dve
vrsti upodabljanja. Prvo je upodabljanje v realnem času (ang. real time rendering), ki
ga uporabljamo za video igre in interaktivne grafike, kjer morajo biti slike upodobljene
v zelo hitrem času. Druga vrsta upodobitve pa je predhodno upodabljanje (ang. prerendering), pri katerem upodobimo sceno zelo realistično in čas upodabljanja ni
pomemben. Upodabljanje je zadnja faza pri izdelavi 3D slike ali animacije, potrebno
pa je nastaviti glavne nastavitve pred procesom upodabljanja in to so [3], [17], [18]:
1.
2.
3.
4.

Velikost slike
Mehčanje robov
Redukcija šuma z vzorčenjem
Shranjevanje

Velikost slike (ang. image size) je osnovna nastavitev, katero nastavimo pri
upodabljanju. Najbolj optimalno je, da pri testnih upodabitvah uporabljamo manjšo
velikost, saj s tem prihranimo čas upodabljanja. Za končno upodobitev uporabimo
večjo velikost, s tem pa moramo nastaviti tudi druge parametre upodabljanja glede
na velikost [6].
Mehčanje robov (ang. antialiasing) je navidezno zaokroževanje ostrih robov, ki ne
poveča ločljivosti, ampak to stori le navidezno. Objekt je v polni velikosti videti
mehko, od blizu pa izgleda, kot da je zamegljen.
Redukcija šuma z vzorčenjem (ang. supersampling) je tehnika glajenja, pri kateri
program naredi zaslonsko sliko veliko večje resolucije, kot je dejansko, saj doda več
slikovnih točk. Pri tem prilagodi sliko in filtre za končno resolucijo, predno jo pošlje na
zaslon. Za hitrejše upodabljanje uporabljamo tehniko prilagojenega vzorčenja (ang.
addaptive supersampling), kjer algoritem pregleda, kje so nezaželeni ostri robovi in
šumi in deluje samo na slikovne točke na tem območju [19], [3].
Po upodabljanju sliko shranimo v ustrezno komponento, odvisno od namena
uporabe. Osnovno shranjevanje je shranjevanje po namenu, ki se deli na izris na
zaslonu, shranjevanje posamezne slike ali shranjevanje animacije. Lahko pa se
omejimo tudi samo na informacijo o barvi, alfa kanal, informacijo o globini, informacijo
o odbojnosti, svetlosti itd. [3].
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2.1.7 Animacija
Animacija je zaporedje slik, ki se med seboj razlikujejo v določeni spremembi
nekega parametra (premika, rotacije, velikosti, dimenzij, teksture, osvetljevanja, itd.)
ter so postavljene ena za drugo na določenem mediju. Za gladko animacijo
potrebujemo najmanj 24 slik na sekundo, kar presega sposobnost človeškega vida
razločiti posamezne sličice [20].
Glede na vrsto upodabljanja animacijo lahko razdelimo na dve vrsti, kar posledično
vpliva tudi na delokrog modeliranja, teksturiranja ter animiranja. Prve so
predupodobljene animacije, kjer imamo 24 slik na sekundo in čas upodabljanja slik ni
pomemben. Druge pa so animacije, ki se upodabljajo v realnem času za npr.
računalniške igre, ko program sproti obdeluje podatke, ki mu jih dovajamo [20].

Poznamo več vrst animacije:
1.
2.
3.
4.

Definicija začetnega in končnega stanja v časovnem odseku
Parametrično operiranje
Zajem premika
Posebni učinki

Osnovno operiranje pri izdelavi animacije je definicija začetnega in končnega
stanja v časovnem odseku, pri katerem določimo začetno točko A in končno točko B.
Točka A vedno predstavlja začetno stanje objekta, točka B pa predstavlja
spremenjeni položaj objekta, pri čemer določimo tudi čas potovanja objekta od točke
A do točke B.
Parametrično operiranje pomeni, da vzamemo časovno odvisno enačbo kot
osnovo.
Zajem premika je tehnika, pri kateri igralca v fizičnem svetu oblečemo v podatkovno
obleko, ki ima senzorje na vsakem sklepu ali na obrazu. Ob gibanju senzorji pošiljajo
računalniku podatke o poziciji, ki se jih kasneje aplicira na 3D model. Uporablja se za
animiranje ljudi in antropomorfnih likov, ob tem pa dobimo zelo realistične gibe.
Med posebne učinke uvrščamo sisteme delcev (ang. particles), simulacije tekočin,
dima, ognja, razbitja objektov, animiranje gruče objektov (ang. flock), vlakna (ang.
hair and fur).
Nekateri parametri, ki so na voljo pri animiranju so [3]:
1. Osnovne deformacije
2. Hierahija
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3. Okostje
4. Morf
5. Mehansko-fizikalna dinamika
Osnovne deformacije so spreminjanje velikosti, premika in nagiba, pri katerem
uporabljamo osnovno operiranje - definicija začetnega in končnega stanja.
Kadar imamo objekt sestavljen iz več podobjektov, lahko animiramo vsakega
posebej, neodvisno enega od drugega. Kadar operiramo na en podobjekt, se ista
vrednost operacije prenese tudi na vse ostale podobjekte nižje v hierarhiji in če je ta
podobjekt najnižje v hierarhiji, deluje sam nase, če je najvišje, pa deluje na vse, ki so
pod njim.
Okostje je informacija o načinu deformacije geometrije objekta. Okostje ni vidno,
ampak vidimo bazo podatkov, ki jo apliciramo na objekt, s katerimi animiramo objekt
in deluje po principu hierarhije.
Morf (ang. morph) je spreminjanje oblike v določenem časovnem odseku iz ene v
drugo obliko. Pri tem morata imeti primarna in končna oblika enako število oglišč.
Mehansko-fizikalna dinamika je nabor osnovnih mehanskih dogodkov, ki jih lahko
kombiniramo skupaj. Mehanski dogodki (sile in drugi dinamični parametri) so
najpogosteje naslednji:
Kolizija daje objektu trdnost in pri trku z drugim objektom deluje kot neka masa
objekta. Ko drugi objekt trči ob prvega, skupaj reagirata. Kaj točno se zgodi s prvim
ali drugim, je odvisno od tega, kakšno kolizijo imata nastavljeno. Lahko se prvi podre,
se samo premakne ali pa ostane na mestu, drugi pa se lahko prime na prvega ali se
odbije od njega.
Mehki materiali imajo lastnost, da se v času trka s kolizijskimi predmeti odbijejo,
prilepijo in hkrati deformirajo, potem pa preidejo v začetno stanje. Določimo jim
mehansko lastnost, kateri material naj simulira; to je lahko guma, spužva ali nekaj
svojega, kar nastavimo.
Gravitracijo lahko nastavimo skupini objektov ali posameznem objektu. S parametri
gravitacije, kot so intenziteta, smer in moč določamo, kako močno bo gravitacija
vplivala na objekte, s tem pa objektom določimo težo v atmosferi.
Vetru določimo smer in moč, kako pa bo deloval na objekte, je odvisno od teže, ki
smo jo določili objektom, na katere deluje. Lahko dodamo tudi turbulenco. Veter se
pogosto uporablja pri animiranju sistema delcev, saj v kombinaciji z gravitacijo
dobimo zelo zanimive rezultate.
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3 EKSPERIMENTALNI DEL
V eksperimentalnem delu so predstavljene simulacije razbitja trdih dinamičnih
objektov ob trku s kolizijskim objektom. Za trdi dinamičen objekt so narejeni različni
3D modeli, ki se razlikujejo glede na material, ki je bil apliciran. Simulacije razbitja
objektov se razlikujejo glede na obliko dinamičnega objekta, material, glede na to
pod katerim kotom ter na katero mesto pade kolizijski objekt in s kakšno silo ter
maso. Za kolizijski objekt smo naredili preprosto kroglo, kateri je apliciran krom kot
material, za trde dinamične objekte pa so narejeni 3D modeli in to so vinski kozarec z
materialom stekla, vrč z materialom plastike, vazo z materialom marmorja, kavno
skodelico z materialom porcelana, amforo z materialom gline ter posodo z
materialom lesa.
Za končne upodobitve smo uporabili V-Ray upodobljevalnik. Da smo dobili materiale,
katere smo vizualno želeli na končni upodobitvi, smo morali nastaviti določene
paramere. Materiala steklo in plastika smo naredili na način, da smo nastavili
Phongovo senčenje s Fresnelovo odbojnostjo (ang. Fresnel reflections), odbojnost
(ang. reflection) in prozornost (ang. refraction) pa smo nastavili na belo barvo, kar
pomeni 100% odbojnost in prozornost. Za materiale marmorja in porcelana smo
uporabili ward senčenje (ang. ward shading) s Fresnelovo odbojnostjo. Za difuzno
barvo (ang. diffuse color) smo pripeli sliko teksture materiala, tako da smo dobili
vizualni učinek določenega materiala. Uporabili smo parametre odbojnosti, vendar
brez prosojnosti, saj ti materiali niso prozorni. Pri materialu lesa in gline smo uporabili
tri slike tekstur, ki se barvno spreminjajo in jih pripeli pod parametre difuzna barva,
odbojnost, reliefnost (ang. bump) ter uporabili senčenje poimenovano ang. ward.
Material krom smo naredili tako, da smo nastavili odbojnost na 100% in prozornost
na 0%, s tem pa smo dosegli, da se okolica popolnoma odbija od materiala. Pri
materialih nastavljamo podobne nastavitve, vendar z drugimi vrednostmi, da dobimo
optimalni material in vizualni učinek, kakršnega želimo. Potrebno je upoštevati, da so
vrednosti parametrov odvisne od luči na sceni in od okolice.
3.1 NASTAVITVE PARAMETROV V VTIČNIKU FRACTURE FX
3.1.1 Osnovna simulacija v vtičniku
Pri vtičniku Fracture FX je potrebno sprva zlomiti objekt na željene delčke, ki ga
želimo kasneje simulirati. Dinamični objekt zlomimo tako, da ga označimo in v
vtičniku izberemo funkcijo razbij izbrano (ang. break selection), pri čemer se poligoni
dinamičnega objekta razsekajo v delčke. Nato v vtičniku izberemo funkcijo naredi
simulator (ang. create simulator), v katerega je potrebno povezati vse delčke in
objekte na sceni z funkcijo poveži s simulatorjem (ang. connect to simulator). Vsi
nadaljnji parametri se urejajo v simulatorju, do katerega pridemo s funkcijo uredi
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simulator (ang. edit simulator). Na sliki 1 je predstavljen postopek osnovne
simulacije.

Slika 1: Postopek osnovne simulacije

3.1.2 Globalni parametri
Nato lahko nastavljamo tudi globalne parametre (ang. global parameters), ni pa
nujno, saj lahko tudi te parametre pri vtičniku Fracture FX nastavljamo kasneje glede
na potrebe scene [21]. Na sliki 2 je predstavljen primer globalnih parametrov.
Nastavili smo gravitacijo (ang. gravity), ki povzroči da razbiti delčki padejo v smer,
katero si želimo. V 3D prostoru je to y smer, tako da razbiti delčki padejo na ploskev.
V vtičniku Fracture FX smo nastavili gravitacijo x= 0.00, y= -98.000 z= 0.00, ker
imamo milimetre za mersko enoto.
Razreševalec (ang. solver) določi, na kakšen način se bodo razbiti delčki razleteli.
Uporabili smo zrno naboja (ang. bullet), ki pri koliziji porine razbite delčke v smer, v
katero potuje kolizijski objekt. Na voljo imamo tudi notranji razreševalec (ang. internal
solver), ki pri koliziji porine razbite delčke v vse smeri.
Fiksni časovni korak (ang. fixed time step) omogoča, da določimo kako trdno
oziroma fiksno stoji dinamični objekt na podlagi pred kolizijo. Bolj ko imamo velik in
težji objekt, večja je vrednost fiksnega časovnega koraka, da je dinamični predmet
fiksno na podlagi in obratno.
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Parametri pri trenju na tleh (ang. ground friction) določajo, kakšno trenje na podlagi
bodo imeli razbiti delčki, kar pomeni, kako hitro se bodo delčki zapeljali stran od
dinamičnega objekta pri koliziji, torej bolj hitro ali počasi.
Pri vračanju na tleh (ang. ground restitution) pa določamo, ali bodo razbiti delčki na
podlagi od dinamičnega objekta po koliziji bolj skupaj ali narazen.

Slika 2: Primer globalnih parametrov

3.1.3 Lastnosti objektov
Drugi pomemben parameter so lastnosti objektov (ang. object properties) na sceni.
Vsem objektom na sceni je potrebno določiti maso (ang. mass), trenje (ang. friction),
vračanje (ang. restitution) in delčke (ang. fragments). V primeru da se objekt razbije,
je potrebno določiti obliko in število delčkov, kateremu je potrebno v nastavitvah pod
sekcijo parametri dinamike (ang. dynamics parameters) označiti, da je aktiven in s
tem vtičnik sam izračuna parametre dinamike ob koliziji glede na parametre
kolizijskega objekta [22]. Na sliki 3 je predstavljen primer parametrov pri lastnosti
objektov.
Objekt ali delčki z večjo maso (ang. mass) porinejo objekt ali delčke z manjšo maso.
Pomembno je, da ima kolizijski objekt večjo maso kot pa dinamični objekt, saj
kolizijski objekt porine dinamični objekt oziroma v primeru razbitja, delčke
dinamičnega objekta.
Trenje (ang. friction), ki ga nastavimo objektom na sceni predstavlja upor gibanja
dveh trdnih podlag v kontaktu. Razbiti delčki dinamičnega objekta imajo pri višji
vrednosti trenja večje trenje med sabo, kar pomeni, da so bolj na kupu in imajo manj
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hitrosti. Če nastavljamo trenje pri kolizijskem objektu, pomeni, da so pri trku, ko je
trenje večje vrednosti, delčki dinamičnega objekta bolj bližje kolizijskega objekta kot
pa, če bi bila vrednost manjša.
Vračanje (ang. restitution), ki ga nastavimo objektom na sceni, predstavlja vrednost,
ki je razmerje hitrosti med in po trku vzdolž poti. Večja kot je vrednost pri dinamičnem
objektu, večjo hitrost imajo delčki pri trku. Če spreminjamo vračanje pri kolizijskem
objektu se zgodi, da večje kot je vračanje, večjo hitrost dobijo razbiti delčki pri koliziji.

Slika 3: Primer parametrov pri lastnosti objekta

3.1.4 Lastnosti razbitja
Tretji pomemben parameter so lastnosti razbitja (ang. break properties) objekta, pri
katerem določamo obliko in količino delčkov pri koliziji in se razdelijo na več sekcij
[23].
Vornoievi atributi (ang. voronoi attributes) se delijo na naslednje sekcije:
Enakomerno (ang. uniform) postavi delce tako, da izbere enakomerno porazdeljene
naključne številke vzdolž vsake koordinatne osi.
V parametrih je potrebno določiti število točk (ang. num points). S tem se določi
število točk (delcev), ki se bodo generirali okoli dinamičnega predmeta. Vsaka točka
se poveže z Voronojevo celico. Pojavi se lahko manj dečkov kot celic, odvisno od
tega, kako se predmet razseka na delčke.
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Nastavimo lahko tudi semena (ang. seed), kar predstavlja naključno število vrednosti
v sekvenci. S spremembo semen dobimo različne postavitve točk.
T.i. postavitev poisson (ang. poisson) postavi delčke tako, da je razdalja med njimi
približno enaka, kar privede do tega, da dobimo bolj enakomerno oblikovane celice.
Približno število (ang. approx num), je parameter s katerim spremenimo število točk,
s katerimi bodo generirani delčki. Tega ne bomo dosegli točno, ker je namen
delovanja tovrstne funkcije, da so točke enako oddaljene med sabo.
Radialno (ang. radial) je funkcija, ki omogoča radialno distribucijo Voronoievih celic
iz smeri centra objekta. Ta funkcija uporablja iste lastnosti števila točk in lastnosti
semen kot nastavitve pri enakomernim. Na sliki 4 je predstavljen primer parametrov
pri radialnem razsekanju.
Razpršenost celic okoli središčne točke določimo z atributom radialna usmeritev
(ang. radial bias).

Slika 4: Primer parametrov pri radialnem razsekanju

Radialna usmeritev (ang. radial bias) določa, koliko vpliva ima središče točke, ko se
popačijo pozicije delcev.
Določimo lahko tudi število točk (ang. num points) in semena (ang. seeds).
Delčki se generirajo pri koliziji, center celice z delčki pa se samodejno prestavi na
točko, kjer se zgodi kolizija kolizijskega objekta in dinamičnega objekta. Radialna
funkcija je najbolj realistična, zato se največ uporablja.
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Skupek delčkov (ang. cluster) poskuša ustvariti skupek delčkov, da zagotovi več
sprememb v sami velikosti celice. Ti skupki delčkov so drugačni od skupkov delčkov,
ki jih določimo pri lokaliziranih lastnostih.
Število skupkov delčkov (ang. num clusters) je število grup, ki se postavijo ob prvotni
nabor delcev. Delčki se postavijo proti najbližji grupi.
Usmeritev skupkov delčkov (ang. cluster bias) določa, koliko vpliva ima grupa na
končno pozicijo delčkov.
Določimo lahko tudi število točk (ang. num points) in semena (ang. seeds).
Skupek delčkov (ang. cluster) pri vtičniku Fracture FX pomeni, da zlepimo skupaj
delčke, katere lahko kasneje z dogodki in filtri posebej simuliramo. Skupek delčkov
smo naredili tako, da smo izbrali pod lastnosti razbitja v parameter lokalizirane
lastnosti. Tam smo določili, da bomo uporabili skupek delčkov in v podkategoriji
obseg mreže (ang. mesh volume) pritisnili gumb ustvari iz izbranih fragmentov (ang.
create from selected fragments). Pred tem smo označili delčke, iz katerih želimo
narediti skupek delčkov.
Poleg Vornoievih atributov poznamo še nastavitev razsekanje na trske (ang.
splinter), pri kateri se dinamični objekt razseka na drobce v obliki trsk in je zelo
uporaben pri simulacijah lesa. Na sliki 5 je predstavljen primer parametrov pri
razsekanju na trske.

Slika 5: Primer parametrov pri razsekanju na trske

V parametrih je potrebno določiti tudi število točk (ang. num points). S tem določimo
število točk (delcev), ki se bodo generirali okoli dinamičnega predmeta.
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Naslednji parameter določa, na koliko manjših delčkov se bo razsekal en delček
(ang. num iters). Pri številu 1 se bo razsekal na pol, pri številu 5 pa na pet manjših
delčkov različnih velikosti z naključno postavitvijo.
Ostrost (ang. sharpness) določi, kako ostri ali topi oz. zaokroženi bodo robovi
delčkov. Manjše kot je število, bolj bodo robovi zaokroženi, in večje je število, bolj
bodo robovi delčkov ravni.
Prav tako lahko tudi pri razsekanju na trske nastavimo parameter semena (ang.
seeds), s katerim dosežemo naključno število vrednosti v sekvenci.
3.1.5 Nastavitve simulacije
3.1.5.1 Dogodki
Potek same simulacije deluje tako, da je potrebno opredeliti, kaj se zgodi z objekti na
sceni. To dosežemo z dogodki (ang. events), ki nam dajo nadzor nad tem, kaj, kje in
kako se bo objekt razbil in kaj se bo kasneje dogajalo z njim. Ko imamo kolizijski
dogodek v simulaciji in simulacija pride do kolizije, se dogodek začne vrednotiti.
Kolizijski dogodki so dogodki, ki se ovrednotijo pri koliziji. Če se vsi filtri vrnejo
pravilni/potrjeni, se dinamični objekt razbije [24].
Uporabili smo osnovni in prvi dogodek, ki se zgodi pri simulaciji, in to je razbij enkrat
(ang. break once). Ko se kolizija zgodi med kolizijskem objektom in dinamičnim
objektom, se začne dogodek vrednotiti in od objektov postane prvi odjemalec in eden
drugi odjemalec. Kateri je kateri, določimo v filtrih. Na sliki 6 je predstavljen primer
dogodka razbij enkrat s filtri.
V primeru da imamo tudi skupek delčkov (ang. cluster), lahko z dogodkom loči
skupek delčkov (ang. seperate cluster) določimo, kaj in kdaj se bo dogajalo s skupki
delčkov, vendar za natančne nastavitve potrebujemo filtre.
Na koncu dodamo še avtomatizirano zamrznitev delčkov (ang. auto freeze
fragments), ki deluje glede na njihovo hitrost (ang. velocity) in jih ustavi, ko dosežejo
določeno hitrost. Avtomatizirano zamrznitev delčkov lahko uporabimo tudi, ko želimo,
da večji del nerazbitega dinamičnega objekta ostane brez spremembe lege (brez
gibanja), a v tem primeru fizikalno - mehanske lastnosti ne delujejo več na ta del.
3.1.5.2 Filtri
Vtičnik sam doda mehansko – fizikalne lastnosti. S filtri tudi določamo kaj in kdaj se
bo dogajalo z delčki in objekti na sceni. Vsak filter je stanje in vse, kar ustreza stanju,
se bo razbilo.
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Pri osnovni simulaciji razbitja je potrebno opredeliti, kateri objekt bo dinamični objekt
in kateri bo kolizijski objekt, kar dosežemo s flitri (ang. filters), ki delujejo za dogodki.
Prvi filter je podatkovni filter (ang. data filter) - prvi IN drugi (ang. first AND second)
z oznako števila zlomov (ang. fracturecount) 0, kar pomeni, da sta objekta na sceni,
torej kolizijski oz. prvi objekt in dinamični oz. drugi objekt, imuna na delovanje kolizije.
Drugi filter je podatkovni filter (ang. data filter) - prvi ALI drugi (ang. first OR
second) z oznako lomljiv (ang. breakable) 1, kar pomeni da se pri stiku prvega in
drugega objekta na sceni eden razbije enkrat – kar ponazarja številka 1. Razbije se
tisti, kateremu že predhodno določimo v parametru dinamike, da je aktiven.
Kadar imamo na sceni več objektov, ki so povezani s simulatorjem, je potrebno
določiti s filtrom objekta (ang. object filter), kateri objekt je prvi in kateri drugi. V
primeru da tega ne naredimo, se dinamični objekt lahko začne še pred kolizijo s
kolizijskem objektom aktivno obnašati. Ker imamo na sceni kolizijski objekt in
dinamični objekt, ki stoji na podlagi in je tudi podlaga povezana s simulatorjem,
vtičnik to zazna in se zaradi podatkovnega filtra – prvi ALI drugi in dinamični objekt
razbije.
Za filter objekta (ang. object filter) – prvi (ang. first) smo določili kolizijski objekt in
za filter objekta – drugi (ang. second) dinamični objekt.
Zadnji filter je sprožilec filter (ang. trigger filter), ki dovoli dinamičnemu objektu
sodelovati pri dogodku, v katerem imamo sprožilec filter bodisi ponavljajoče ali samo
enkrat. Nastavili smo ponavljajoči sprožilec filter.

Slika 6: Primer dogodka razbij enkrat s filtri
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Kadar imamo skupek delčkov (ang. clusters), je potrebno pri dogodku loči skupek
delčkov (ang. seperate cluster) dodati naslednje filtre.
Časovni filter (ang. time filter) določa, da se bo nekaj zgodilo na določenem
časovnem okvirju (ang. time frame). Na sliki 7 je predstavljen primer dogodka razbij
skupek delčkov s časovnim filtrom.
Podatkovni filter (ang. time filter), pri katerim določimo barvo (ang. color), določi, da
se dogodek loči od drugih skupkov delčkov. Vsi filtri v tem dogodku se vrednotijo na
tisti skupek delčkov, ki so določene barve. Kadar imamo več skupkov delčkov, je
potrebno uporabiti ta filter, da določimo kaj in kdaj se dogaja z določenim skupkom
delčkov.

Slika 7: Primer dogodka razbij skupek delčkov s časovnim filtrom

3.1.5.3 Preoblikovalci
Ko nastavimo vse dogodke in filtre in se dinamični objekt razbije, lahko s
preoblikovalci (ang. modifiers) simuliramo stanje delčkov. Preoblikovalec se aplicira
na tisti dogodek, katerega imamo označenega. Uporabimo lahko več različnih
preoblikovalcev na istem dogodku ali pa iste preoblikovalce na različnih dogodkih. Na
voljo je veliko preoblikovalcev, s katerimi lahko dosežemo precej realne simulacije
razbitja dinamičnih objektov. Na sliki 8 je predstavljen primer preoblikovalca na
dogodku razbij enkrat.
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Pri naših simulacijah smo uporabili samo en preoblikovalec in to je naključni
preoblikovalec (ang. randomize modifier) z oznako hitrost (ang. velocity) in nastavili
vrednosti za X, Y, Z. S tem smo dosegli, da imajo delčki večjo hitrost po koliziji in
zaradi te hitrosti je potrebno nastaviti manjše vrednosti trenja in omejitve.

Slika 8: Primer preoblikovalca na dogodku razbij enkrat

3.1.6 Materiali in teksturiranje delčkov
Pri materialih in teksturiranju dinamičnih objektov uporabljamo običajne tehnike
teksturiranja in parametre materialov. Ker material izgubimo takoj, ko pride do
kolizije, moramo zato nastaviti določene parametre v vtičniku, da apliciramo material
tudi na delčke in skupke delčkov, ki nastanejo po koliziji. Material smo aplicirali tako,
da smo označili vse delčke in skupke delčkov in v funkciji vtičnika izbrali funkcijo
materiali in teksture delčkov (ang. fragments shading and texturing). Nastavili smo
naslednje parametre:
-

-

nastavitev, da se material, ki je apliciran na dinamičen objekt, samodejno
aplicira tudi na delčke in na skupke delčkov (ang. Interior face Uvs: automatic
projection)
nastavitev, da se material, ki je na zunanjih ploskvah, aplicira tudi na
zunanjost delčkov (ang. Propagate shaders: on) in
nastavitev, da se material aplicira na označene delčke (ang. Selection sets:
on)
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Kadar uporabljamo mapiranje na dinamičnem objektu, moramo tudi posebej označiti
istočasno vse delčke in skupke delčkov ter jim določiti mapiranje, ki ustreza obliki.
Materiale in teksturiranje smo naredili po končani simulaciji, ker vtičnik ne posodablja
samodejno sprememb materialov in teksturiranja, ko smo spreminjali parametre
simulacije ali lastnosti delčkov [25]. Na sliki 9 je predstavljen primer teksturiranja
materiala na razbite delčke.

Slika 9: Primer teksturiranja materiala na razbite delčke

3.1.7 Postopek »pečenja« simulacije na disk
Pri vtičniku Fracture FX imamo možnost, da lahko »zapečemo« simulacijo na disk
(ang. bake to disk) ali na časovni ovir (ang. bake to keys). Simulacije se izvajajo na
živi simulaciji (ang. live simulation), vendar pri kompleksni sceni, ko imamo več
različnih simulacij, lahko pride do nerealne predstave izgleda simulacije, ker stojna
oprema ne dosega zmogljivosti za optimalno delovanje programske opreme. Zato
simulacije zapečemo in s tem razbremenimo strojno opremo, simulacija pa teče
gladko.
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3.2 SIMULACIJE 3D MATERIALOV
3.2.1 Steklo
Steklo je krhek material, zato ob koliziji s kolizijskem objektom hitro poči in se razleti
na majhne delčke hitro, prav tako pa je dinamični objekt - kozarec zmodeliran s
tankimi stenami. Ne potrebujemo velike sile ne mase, da dobimo popolno razbitje
dinamičnega objekta pri koliziji s kolizijskem objektom, kateremu je apliciran material
krom. Delčki dinamičnega objekta – kozarec imajo majhno maso in ker ima material
gladko površino, imajo delčki manj trenja na površini in večjo hitrost, kolizijski objekt
pa zlahka odrine delčke stekla.
Potek simulacije razbitja pri steklu smo si zamislili na način, da kolizijski objekt pade
z višine direktno v center kozarca, pri tem pa se začne kolizija na točki, kjer se stikata
pecelj kozarca in zgornji del kozarca ter se širi čisto do zgornjega roba kozarca do
popolnega razbitja. Kolizijski objekt pri tem, ko pada, povzroča razbitje peclja, tako
da se na koncu simulacije popolnoma razbije. Vrednosti parametrov, ki so
predstavljene v nadaljevanju, so brez enot, saj vtičnik operira z internimi vrednostmi
parametrov (vtičnik torej iz tega vidika ne sledi fizikalni eksaktnosti simulacij).
V vtičniku smo za steklo nastavili pod parametrom lastnosti razbitja radialno lomljenje
delčkov. Določili smo večje število točk in sicer 1000, saj se steklo razbije na več
manjših delčkov. Pri radialni usmeritvi smo nastavili parameter 1.000 in parameter
semen 0.
Pri parametrih lastnosti objektov smo pri dinamičnem objektu, ki ima material steklo,
nastavili maso 5.000, trenje 0.2000 in vračanje 0.1000 in označili, da je aktiven.
Za parametre lastnosti objektov pri kolizijskem objektu smo nastavili maso 10.000,
trenje 0.4000 in vračanje 0.0100 in ga označili kot neaktivnega.
Pri globalnih parametrih smo uporabili zrno naboja za razreševalec, časovni korak
smo nastavili 100.000, trenje na tleh 0.500 in vračanje na tleh 0.100.
Uporabili smo vse opisane dogodke, filtre in preoblikovalce razen dogodek za razbitje
skupka delčkov, saj nismo uporabili skupka delčkov pri tej simulaciji, ker se
dinamičen objekt popolnoma razbije. Problem je nastal, ko smo imeli skupek delčkov
pri prozornem materialu, kot je steklo, kjer se vidi razsekanost objekta in ni tako
zlepljen skupaj, da bi bil v enem kosu, ampak gre samo za razsekane delčke, ki so
tesno skupaj.
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3.2.2 Plastika
Plastika je lahek, vendar trden material, zato pri koliziji potrebuje kolizijski objekt malo
več sile, da jo razbije. Pri koliziji se dinamični objekt – vrč razbije na večje kose samo
pri stiku kolizijskega objekta, ostali del dinamičnega objekta pa ostane nepoškodovan
ter nanj malo bolj vplivajo fizikalno – mehanske lastnosti. Površina pri plastiki ima
mikro reliefen material, zato imajo razbiti delčki večje trenje na površini, imajo večjo
hitrost po koliziji in ne padejo takoj na podlago.
Simulacijo pri plastiki smo izvedli tako, da je kolizijski objekt trčil v dinamični objekt v
zgornji levi bok in šel skozi dinamični objekt. Pri tem se je kolizija zgodila na
zgornjem delu dinamičnega objekta, spodnji levi del pa je ostal nerazsekan in pri
padcu na tla izrinil razbite delčke na desni strani.
Pri lastnostih razbitja smo uporabili razsekanje na trske, ker se plastika pri koliziji
razbije na ostre večje kose, ki imajo ravne robove. Ker smo potrebovali manj večjih
kosov, smo nastavili parameter število točk 4 in parameter razsekanja delčka na več
delčkov 2, zato da se nam je zgornji večji kos vrča pri koliziji razbil na pol. Za ostrost
delčkov smo nastavili parameter ostrosti na vrednost 3.000, da imajo delčki bolj
ravne in ostre robove. Število semen je bilo nastavljeno na vrednost 0.
Pri parametrih lastnosti objektov smo pri dinamičnem objektu nastavili maso na
20.000, zato da imajo nerazbiti deli več fizikalno – mehanskih lastnosti. Trenje je
0.6000, zato da imajo delčki več trenja, vračanje pa 0.7000, ker potrebujejo delčki
večjo hitrost zaradi lahkosti materiala. Dinamični objekt smo nastavili kot aktiven.
Pri parametru mase je pomembno tudi, kako smo zmodelirali 3D objekt, kakšne
oblike je, kakšne so debeline sten, kolikšna je velikost in podobno. Pomembni so tudi
velikost kolizijskega objekta, kot in hitrost, tako da na vse te parametre vtičnik sam
izračuna mehansko – fizikalne lastnosti.
Za kolizijski objekt smo pri tej simulaciji nastavili maso 30.000, trenje 0.2000 in
vračanje 5.000, zato da ima kolizijski večji vpliv na vračanje in s tem imajo razbiti
delčki večjo hitrost pri koliziji. Kolizijski objekt smo nastavili kot neaktivnega.
Ker ima dinamični objekt maso 20.000 in kolizijski objekt 30.000, je vrednost med
njima večja in zato bolj vplivajo fizikalne – mehanske lastnosti na delčke pri
dinamičnem objektu.
Pri globalnih parametrih smo uporabili zrno naboja za razreševalec, časovni korak
smo nastavili 100.000, trenje na tleh na vrednost 0.500 in vračanje na tleh na
vrednost 0.100.
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Uporabili smo vse opisane dogodke, filtre in preoblikovalce razen dogodek za razbitje
skupka delčkov, ker smo pri lastnostih razbitja parametre nastavili tako, da se razbije
na delčke samo zgornji del, spodnji del pa ostane nerazsekan. Tako kot pri steklu
nastane težava tudi pri plastiki pri skupku delčkov, ker je vidna razsekanost, saj je
plastika prav tako prozoren material.
3.2.3 Marmor
Marmor je trd in težek material, zato mora biti sila in masa kolizijskega objekta večja.
S tem dosežemo, da v primeru, ko imamo nerazbiti del dinamičnega objekta, se
slednji bolj daleč kotali, prav tako pa sta hitrost in sila razbitih delčkov večja.
Dinamični objekt – vaza je zmodelirana z debelejšimi stenami in ker je izbran material
marmor, ima nastavljeno večjo maso. Pri tem pa moramo upoštevati, da ima kolizijski
objekt nastavljeno v parametru večje vračanje in maso, da lahko razbije tako trd
material, kot je marmor. Marmor je po svoji sestavi trden material, zato se pri trku s
tlemi tisti del, ki se ne razbije pri koliziji in pade na tla, ne razbije in zaradi svoje mase
odriva manjše razbite delčke.
Prvo simulacijo pri marmorju smo naredili tako, da kolizijski objekt trči v zgornji levi
del dinamičnega objekta – vaze, kolizijski objekt pa gre skozi cel zgornji del
dinamičnega objekta in povzroči kolizijo. Pri tem se razbije zgornji del vaze, spodnji
del vaze pa ostane nerazbit, ko pade na tla.
Pri parametrih lastnosti razbitja smo nastavili radialno lomljenje delčkov. Število točk
je 700, saj se marmor razbije na manj kosov, radialna usmeritev je 1.000 in
parameter semen je 0.
Pri dinamičnem objektu smo v parametrih lastnosti objektov nastavili maso 0.800,
trenje 0.1000, kar pomeni, da imajo razbiti delčki manj trenja in večjo hitrost, zaradi
večje sile kolizijskega objekta, ki jo potrebujemo da razbijemo marmor. Vračanje smo
nastavili 0.3000, ter ga označili kot aktivnega.
Pri kolizijskem objektu smo v parametrih lastnosti objektov nastavili maso 20.000,
trenje 0.1000 in vračanje 1.0000, ter ga označili kot nekativnega.
Ker je marmor težek material, smo nastavili pri kolizijskem objektu večjo maso kot pri
dinamičnem objektu. Vrednosti mase med njima so večje in s tem dobimo večji vpliv
fizikalno – mehanskih lastnosti.
Pri globalnih parametrih smo uporabili zrno naboja za razreševalec, časovni korak
smo nastavili 600.000, trenje na tleh 0.500 in vračanje na tleh 0.100.
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Pri prvi simulaciji marmorja smo uporabili vse opisane dogodke, filtre in
preoblikovalce razen dogodek za razbitje skupka delčkov. Razsekali smo celotni
dinamični objekt – vazo in ob tem smo spodnji del naredili kot skupek delčkov, saj se
pri koliziji ne razletijo, temveč, ko padejo na tla, ostanejo skupaj.
Drugo simulacijo pri marmorju smo naredili tako, da kolizijski objekt pade direktno v
dinamičen objekt – vazo skozi središče. Kolizija se zgodi, ko pade kolizijski objekt na
dno vaze, zato se začne le-ta razbijati pri dnu, kolizija pa se nadaljuje proti vrhu vaze
do popolne razbitosti.
Pri parametrih lastnosti razbitja smo nastavili radialno lomljenje delčkov. Število točk
je 400, saj se marmor pri tej simulaciji razbije na še manj kosov, radialna usmeritev je
1.000 in parameter semen je 0.
Pri dinamičnem objektu smo v parametrih lastnosti objektov nastavili maso 10.000,
trenje 0.5000 in vračanje 0.1000 ter ga označili kot aktivnega.
Pri kolizijskem objektu smo v parametrih lastnosti objektov nastavili maso 20.000,
trenje 0.2000 in vračanje 0.1000 ter ga označili kot nekativnega.
Pri tej simulaciji potrebujemo večjo maso vaze, ker se popolnoma razbije in s tem
dosežemo, da razbiti delčki ostanejo bolj na kupu in to posledično zmanjša vpliv
trenja in vračanja.
Pri globalnih parametrih smo uporabili zrno naboja za razreševalec, časovni korak
smo nastavili 600.000, trenje na tleh 0.700 in vračanje na tleh 0.700.
Pri prvi simulaciji marmorja smo uporabili vse opisane dogodke, filtre in
preoblikovalce razen dogodek za razbitje skupka delčkov, saj se dinamičen objekt
popolnoma razbije.
3.2.4 Glina
Pečena glina ni tako močen in težek material, zato pri koliziji hitro poči na manjše
delčke in pri tem ne potrebujemo veliko sile. Površina gline je reliefna, vendar imajo
manjši delčki manj mase in so zato bolj lahki ter posledično hitrejši. Nerazbiti del se
pri padcu na tla razbije na večje kose, ki pa imajo več mase in zato tudi več trenja ter
manj hitrosti.
Prvo simulacijo smo naredili na način, da kolizijski objekt pade z vrha skozi desno
polovico amfore. Pri tem se ta del razbije, levi del pa nerazbit pade na tla in se pri
trku s tlemi razbije.
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Pri parametrih lastnosti razbitja smo nastavili radialno lomljenje delčkov. Število točk
je 900, saj se glina razbije na več kosov, radialna usmeritev je 1.000 in parameter
semen je 0.
Pri dinamičnem objektu smo v parametrih lastnosti objektov nastavili maso 10.000 in
trenje 0.2000, kar pomeni, da imajo delčki manjše trenje, saj imajo manjši delčki manj
mase in se bolj razletijo. Večji delčki, ki nastanejo pri padcu nerazbitega dela, imajo
večjo maso in površino, zato imajo več trenja in se kmalu ustavijo. Vračanje smo
nastavili 0.5200 in ga označili kot aktivnega.
Pri kolizijskem objektu smo v parametrih lastnosti objektov nastavili maso 20.000,
trenje 0.5000 in vračanje 0.4000 in ga označili kot nekativnega.
Pri globalnih parametrih smo uporabili zrno naboja za razreševalec, časovni korak
smo nastavili 200.000, trenje na tleh 0.500 in vračanje na tleh 0.100.
Pri prvi simulaciji gline smo uporabili vse opisane dogodke, filtre in preoblikovalce,
tudi dogodek za razbitje skupka delčkov. Ker smo razsekali celotni objekt in v
simulaciji kolizijski objekt pade samo skozi desni del amfore, levi pa ostane nerazbit,
smo levi del naredili kot skupek delčkov. Skupek delčkov kot celota pade po koliziji
na tla in se zaradi lastnosti materiala razbije, smo uporabili dogodek za razbitje
skupka delčkov.
Drugo simulacijo smo naredili tako, da kolizijski objekt prileti skozi ročaj amfore in
se pri tem razbije samo ročaj.
Pri parametrih lastnosti razbitja smo nastavili radialno lomljenje delčkov. Število točk
je 400, radialna usmeritev je 1.000 in parameter semen je 0.
Pri dinamičnem objektu smo v parametrih lastnosti objektov nastavili maso 1.000,
trenje 0.2000, vračanje smo nastavili 0.1000 in ga označili kot aktivnega.
Pri kolizijskem objektu smo v parametrih lastnosti objektov nastavili maso 20.000,
trenje 0.1000 in vračanje 0.2000 in ga označili kot nekativnega.
Pri globalnih parametrih smo uporabili zrno naboja za razreševalec, časovni korak
smo nastavili 100.000, trenje na tleh 0.500 in vračanje na tleh 0.100.
Pri drugi simulaciji gline smo uporabili vse opisane dogodke, filtre in preoblikovalce,
razen dogodek za razbitje skupka delčkov, saj se razbije samo ročaj ostali del amfore
ostane nerazbit in ne pade na tla.
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3.2.5 Porcelan
Porcelan je krhek material in ob koliziji hitro poči, zato ne potrebujemo velike sile in
mase kolizijskega objekta. Na mestu kolizije se razbije na majhne delčke, kjer pa ni
bilo kolizije, pa ostane kot celota, vendar z grobo nazobčenostjo in ostrostjo robov.
Njegova površina je gladka, zaradi teže delčkov pa imajo malo manj trenja.
Prvo simulacijo smo naredili tako, da kolizijski objekt trči za kavno skodelico v ročaj,
gre skozi ročaj, nato pa skozi skodelico. Pri tem se razbije celotni zgornji del kavne
skodelice, spodnji del pa ostane nerazbit z grobo nazobčenostjo.
Pri parametrih lastnosti razbitja smo nastavili radialno lomljenje delčkov. Število točk
je 900, saj smo želeli več majhnih koščkov na mestu kolizije, radialna usmeritev je
1.000 in parameter semen je 0.
Pri dinamičnem objektu smo v parametrih lastnosti objektov nastavili maso 1.000,
trenje 0.2000, Vračanje smo nastavili 0.2000 in ga označili kot aktivnega.
Pri kolizijskem objektu smo v parametrih lastnosti objektov nastavili maso 1.000,
trenje 0.1000 in vračanje 0.2000 in ga označili kot nekativnega.
Pri globalnih parametrih smo uporabili zrno naboja za razreševalec, časovni korak
smo nastavili 100.000, trenje na tleh 0.500 in vračanje na tleh 0.100.
Pri drugi simulaciji gline smo uporabili vse opisane dogodke, filtre in preoblikovalce,
razen dogodek za razbitje skupka delčkov, saj se pri tej simulaciji, kljub temu da smo
naredili skupek delčkov za spodnji del skodelice, ta ne razbije.
Drugo simulacijo smo naredili tako, da kolizijski objekt pade na zgornji del ročaja pri
kavni skodelici, pri tem pa se razbije samo ročaj, medtem ko ostali del skodelice
ostane nerazbit.
Pri parametrih lastnosti razbitja smo nastavili radialno lomljenje delčkov. Število točk
je 400, saj smo želeli več majhnih koščkov na mestu kolizije in ker se razbije samo
ročaj, zadošča ta vrednost. Radialna usmeritev je 1.000 in parameter semen je 0.
Pri dinamičnem objektu smo v parametrih lastnosti objektov nastavili maso 1.000,
trenje 0.2000, Vračanje smo nastavili 0.1000 in ga označili kot aktivnega.
Pri kolizijskem objektu smo v parametrih lastnosti objektov nastavili maso 5.000,
trenje 0.2000 in vračanje 0.1000, in ga označili kot nekativnega.
Pri globalnih parametrih smo uporabili zrno naboja za razreševalec, časovni korak
smo nastavili 800.000, trenje na tleh 0.500 in vračanje na tleh 0.100.
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Pri drugi simulaciji gline smo uporabili vse opisane dogodke, filtre in preoblikovalce,
razen dogodek za razbitje skupka delčkov, saj se pri tej simulaciji, kljub temu da smo
naredili skupek delčkov za celoten del skodelice brez ročaja, se ta ne razbije.
3.2.6 Les
Les je material, ki je zelo trden, zato kolizijski objekt potrebuje večjo silo in hitrost.
Ker je les po svoji sestavi edinstven, se pri koliziji lomi drugače in sicer v smereh
vlaken, kar pomeni, da pri koliziji dobimo tanke podolgovate kose. Njegova površina
je hrapava, razbiti delčki pa težki, zato se pri koliziji manj razletijo po ploskvi.
Prva simulacija je narejena na način, da pride kolizijski objekt iz leve proti desni, pri
tem pa razbije samo del skozi katerega leti, prva in zadnja stranica ter dno pa
ostanejo nerazbiti.
Pri lastnostih razbitja smo uporabili razsekanje na trske, ker se les pri koliziji razbije
na podolgovate ostre kose. Nastavili smo parameter število točk 5 in parameter
razsekanje delčka na več delčkov 10, zato da so se nam večji kosi pri koliziji razbili
na manjše koščke. Za ostrost delčkov smo nastavili parameter ostrost na vrednost
3.000, da imajo delčki bolj ravne in ostre robove. Število semen je 0.
Pri parametrih lastnosti objektov smo pri dinamičnem objektu nastavili maso 1.000,
zato da imajo nerazbiti deli več fizikalno – mehanskih lastnostih. Trenje je 0.3000,
zato da imajo delčki več trenja, vračanje pa 0.6000, ker rabijo delčki večjo hitrost
zaradi oblike da lepo padejo. Dinamični objekt smo nastavili kot aktiven.
Za kolizijski objekt smo pri tej simulaciji nastavili maso 50.000, trenje 0.2000 in
vračanje 0.1000 in ga nastavili kot neaktivnega.
Ker ima dinamični objekt maso 1.000 in kolizijski objekt 50.000 je vrednost med njima
večja, zato bolj vplivajo fizikalne – mehanske lasnosti na dinamični objekt, kar je
potrebno, saj je velika sila ključna za razbitje in se s tem več sile prenese na nerazbiti
dinamičen objekt.
Pri globalnih parametrih smo uporabili zrno naboja za razreševalec, časovni korak
nastavili 100.000, trenje na tleh 0.500 in vračanje na tleh 0.100.
Uporabili smo vse opisane dogodke, filtre in preoblikovalce, razen dogodek za
razbitje skupka delčkov. Kljub temu da smo nerazbiti del posode naredili tako, da
smo dali vse razkosane delčke v skupek delčkov, se ta pri koliziji ne razbije.
Druga simulacija je narejena na način, da kolizijski objekt pade na levo stranico
lesene posode in se pri tem razbije samo ta stranica, ostali del lesene posode pa
ostane nerazbit.
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Pri lasnostih razbitja smo uporabili razsekanje na trske, ker se les pri koliziji razbije
na podolgovate ostre kose. Nastavili smo parameter število točk 5 in parameter
razsekanje delčka na več delčkov 5 zato da smo dobili večje kose, ki se razkosajo
pod takim kotom. Za ostrost delčkov smo nastavili parameter ostrost 3.000, da imajo
delčki bolj ravne in ostre robove. Število semen je 0.
Pri parametrih lastnosti objektov smo pri dinamičnem objektu nastavili maso 1.000,
zato da imajo nerazbiti deli več fizikalno – mehanskih lastnostih. Trenje je 0.2000,
zato da imajo delčki več trenja, vračanje pa je 0.1000, ker delčki ne potrebujejo veliko
hitrosti, saj jim doda kot kolizijskega objekta dovolj hitrosti. Dinamični objekt smo
nastavili kot aktiven.
Za kolizijski objekt smo pri tej simulaciji nastavili maso 5.000, trenje 0.2000 in
vračanje 0.1000 in ga nastavili kot neaktivnega.
Ker ima dinamični objekt maso 1.000 in kolizijski objekt 5.000, je vrednost med njima
večja, zato bolj vplivajo fizikalne – mehanske lasnosti na dinamični objekt ter tudi kot
kolizijskega objekta naredi učinek.
Pri globalnih parametrih smo uporabili zrno naboja za razreševalec, časovni korak
smo nastavili 60.000, trenje na tleh 0.500 in vračanje na tleh 0.100.
Uporabili smo vse opisane dogodke, filtre in preoblikovalce razen dogodek za razbitje
skupka delčkov. Kljub temu da smo nerazbiti del posode naredili tako, da smo dali
vse razkosane delčke v skupek delčkov, se ta pri koliziji ne razbije.
Materiali in teksturiranje
Pri materialih in teksturah za steklo, plastiko in les ni bilo posebnosti. Material smo
aplicirali na dinamični objekt in s funkcijo v vtičniku aplicirali material tudi na delčke, ki
nastanejo ob koliziji.
Material marmorja, gline in porcelana smo aplicirali na dinamičen objekt in uporabili
krogelno mapiranje ter s funkcijo v vtičniku aplicirali material tudi na delčke, ki
nastanejo ob koliziji. Označili smo vse delčke skupaj in na njih tudi uporabili krogelno
mapiranje. V primeru da tega ne bi naredili, se material ne bi pravilno apliciral na
razbite delčke.

29

4 REZULTATI IN RAZPRAVA
V preglednici 1 so predstavljene vrednosti različnih parametrov (masa, trenje,
vračanje, trenje natleh, vračanje na tleh, časovni korak) pri dinamičnih objektih, v
preglednici 2 pa vrednosti pri kolizijskih objektih. Kot že omenjeno v predhodnem
poglavju so parametri v vtičniku interni, vrednosti parametrov pa brez enot.

Preglednica 1: Vrednosti pri dinamičnih objektih
Material

Masa

Trenje

Vračanje

Steklo
Plastika
Marmor 1
Marmor 2
Glina 1
Glina 2
Porcelan 1
Porcelan 2
Les 1
Les 2

5.000
20.000
0.800
10.000
10.000
10.000
1.000
1.000
1.000
1.000

0.2000
0.6000
0.1000
0.5000
0.2000
0.2000
0.2000
0.2000
0.3000
0.2000

0.1000
0.7000
0.3000
0.1000
0.5200
0.1000
0.2000
0.1000
0.6000
0.1000

Trenje na
tleh
0.500
0.500
0.500
0.700
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500
0.500

Vračanje
na tleh
0.100
0.100
0.100
0.700
0.100
0.100
0.100
0.100
0.100
0.100

Časovni
korak
100.000
100.000
600.000
600.000
200.000
100.000
100.000
800.000
100.000
60.000

Preglednica 2: Vrednosti pri kolizijskih objektih
Kolizijski objekt pri
Steklo
Plastika
Marmor 1
Marmor 2
Glina 1
Glina 2
Porcelan 1
Porcelan 2
Les 1
Les 2

Masa
10.000
30.000
20.000
20.000
20.000
20.000
1.000
5.000
50.000
5.000

Trenje
0.4000
0.2000
0.1000
0.2000
0.5000
0.1000
0.1000
0.2000
0.2000
0.2000

Vračanje
0.0100
5.0000
1.0000
0.1000
0.4000
0.2000
0.2000
0.1000
0.1000
0.1000

Pri upodabljanju smo uporabili V-Ray upodobljevalnik [26], v nadaljevanju so
predstavljene vizualizacije simulacij. Razbitje stekla je predstavljeno na sliki 10,
razbitje plastike je predstavljeno na sliki 11, razbitje lesa je predstavljeno na sliki 18,
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19. Razbitje marmorja je predstavljeno na sliki 12, 13, razbitje gline je predstavljeno
na sliki 14, 15, razbitje porcelana pa je predstavljeno na sliki 16, 17.

Slika 10: Izseki slik iz prve simulacije stekla

Slika 11: Izseki slik iz prve simulacije plastike

Slika 12: Izseki slik iz prve simulacije marmorja
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Slika 13: Izseki sliki iz druge simulacije marmorja

Slika 14: Izseki slik iz prve simulacije gline

Slika 15: Izseki slik iz druge simulacije gline
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Slika 16: Izseki slik iz prve simulacije porcelana

Slika 17: Izseki slik iz druge simulacije porcelana

Slika 18: Izseki slik iz prve simulacije lesa
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Slika 19: Izseki slik iz druge simulacije lesa

Simulacije so zadovoljivo narejene, vendar zaradi določenih pomanjkljivosti v
vtičniku, niso popolne. Za natančnejšo analizo bi bilo potrebno primerjati kolizijske
teste z realnimi objekti in materiali.
Eden izmed večjih problemov pri vtičniku je ta, da takoj, ko se zgodi kolizija,
dinamični objekt zgubi lastnosti zaobljenosti (ang. smooth). Rešitve za ta problem
nismo našli in zato se vidi pri simulacijah, da imajo nekateri objekti pred kolizijo
zaobljene robove. Ko pa se zgodi kolizija, se ta lastnost izgubi in tudi odsevi na
materialu niso več tako gladki. Na sliki 20 je predstavljen primer izgube lasnosti
zaobljenosti.

Slika 20: Primer izgube lastnosti zaobljenosti

Menimo, da je najmanj uspešna simulacija lesa, saj so razbiti delčki po koliziji na
nekaterih mestih votli, morali pa bi biti polni. Model oz. objekt je zmodeliran tako, da
ima model polne debele stene, kar pomeni, da so algoritmi vtičnika sami pri
računanju razkosanja in ob simulaciji razbitja neuspešno in nerealno razbili te delčke.
Simulacija je sicer ustrezna, kar pa ne moremo trditi za anatomijo delčkov.
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Pri porcelanu se trije delčki držijo skupaj, kar po testiranju delovanja vtičnika ni jasno
zakaj. Ne moremo jih ločeno razbiti in se kljub temu, da je vsak svoj kos, držijo
skupaj, kot da bi bili povezani z nekakšno navidezno žico. Problem smo rešili tako,
da kolizijski objekt zadene in razdeli delčke pod tem sklopom. Vsekakor pa to ni
rešitev, ki bi rezultirala v ustreznih rešitvah tudi na splošno.
Prav tako ko se začne simulacija še pred kolizijo, se začne dinamični objekt
premikati, ali samo od ploskve navzgor in nato navzdol ali levo in desno ali pa vse
skupaj. Ta problem smo reševali tako, da smo povečali parameter časovnega
koraka. A vendar ne moremo popolnoma umiriti dinamičnega objekta, da bi ta trdno
stal na ploskvi do kolizije, saj je ponekod je več premikanja, ponekod manj.
Manjka tudi možnost, da bi lahko v vtičniku simulirali kolizijski objekt, da bi mu lahko
dodali fizikalno – mehanske lastnost z nastavitvami parametrov, kar bi dodalo
simulaciji večjo realističnosti. Trenutno se pri stiku z dinamičnemu objektom obnaša
tako, kot smo ga ročno animirali z animacijskimi postopki v programu Autodesk
Maya, s tem pa se je težko približati realističnim fizikalno – mehanskim lastnostim.
Ostale simulacije ocenjujemo kot primerne in uspešne, če odštejemo, da na kolizijski
objekt ne delujejo dejanske fizikalno – mehanske lastnosti. Zelo dobro je, da se pri
radialnem lomljenju center razbitja, kjer so delčki najmanjši in se povečujejo do roba
objekta, spreminja pozicija na točko, kjer je prvi stik s kolizijskem objektom. S tem
prihranimo ogromno časa in dela, tudi učinek pa je bolj realističen, center pa
popolnoma točen.
S skupki delčkov lahko naredimo resnično zanimive simulacije, vendar samo pri
neprozornih materialih, kar je velika pomanjkljivost. Moramo vedeti, da je izbrana
tehnika simulacije razbitja v vtičniku ena izmed dveh. Pri drugi tehniki lahko naredimo
aktivator, ki je navidezna kocka, ali označimo kolizijski objekt kot aktivator. Pred tem
razkosamo dinamični objekt in animiramo kolizijski objekt, pri stiku aktivatorja in
dinamičnega objekta pa se zgodi kolizija. Pri tej tehniki vtičnik ne doda fizikalno –
mehanskih lastnosti, zato je primerna za simulacije razbitja večjih objektov kot je npr.
stavba, kateri se simulira razbitje samo enega dela stavbe. Tudi tukaj lahko
uporabljamo za bolj natančne simulacije razbitja skupke delčkov, vendar pa ni to
vedno potrebno. Takoj, ko pri prozornem materialu zlomimo objekt na delčke, se ta
struktura vidi. Pri prvi tehniki se to vidi po koliziji, ko ostanejo skupki delčkov, saj se
lomljenje zgodi ob stiku kolizijskega objekta. Pri drugi tehniki pa se lomljenje zgodi od
začetka simulacije, razsekani delčki pa čakajo na aktivator, da jih aktivira ob stiku ter
z dogodki, filtri in preoblikovalci določi, kaj se bo dogajalo z njimi. To zelo zmanjša
raznolikost simulacij prozornih objektov, saj jih moramo popolnoma razbiti. Možna
rešitev bi bila, da bi zlomljenost ustvarili tako, da bi jo naslikali (ang. painting), kar
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sicer vtičnik tudi omogoča, vendar v eksperimentalnem delu tega nismo imeli
možnosti poskusiti.
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5 ZAKLJUČEK
Kot smo že omenili, je vtičnik Fracture FX zelo priročen, saj dokaj enostavno ter
sorazmerno hitro dobimo realistične simulacije. Kot vsi vtičniki, ima tudi vtičnik
Fracture FX svoje pomanjkljivosti. Razvijalci vtičnik posodabljajo in dodajajo nove
stvari, tako da bodo prej ali slej odpravili tudi pomankljivosti. Ustvarjalci vtičnika so
vedno odprti za komentarje in želje uporabnikov, da s tem izboljšujejo rešitve in
pomanjkljivosti, zato se je najbolje obrniti na njih. Z vtičnikom smo kar zadovoljni, saj
je dovolj dober približek temu, kar smo si želeli od njegovih rešitev. Poskusili smo tudi
drugi vtičnik za simulacije razbitja, vendar ni bil tako fleksibilen, možnost razbitja v
samem 3D programu pa nikoli ni bila tako realistična; predvsem zaradi oblike delčkov
pri razkosanju. Kot pozitivno ocenjujemo možnost, da iz razbitih delčkov pridejo
sistemi delcev (ang. particles), ki so lahko aktivirani z dogodki, filtri in preoblikovalci,
kar omogoča dodajanje dima, ognja ali katerega drugega efekta. Prav tako je možno
že s samim vtičnikom ustvariti samo pokanje objekta, kar naredimo z drugo tehniko
simulacije – z aktivatorjem, tako da je to hitro in ne potrebujemo kombiniranja z
drugimi vtičniki. Z vtičnikom je možno narediti veliko različnih simulacij razbitja ali
pokanja, tako da nam omogoča veliko kreativnosti pri simulaciji razbitja.
Rezultati diplomskega dela vključujejo sklop desetih kratkih simulacij narejenih v
vtičniku Fracture FX, katere so zelo različne med sabo, saj imamo šest različnih
materialov, ki se drugače obnašajo ob koliziji. Pri simulacijah lahko vidimo različne
oblike in količino delčkov, ki se tvorijo ob koliziji in so različni glede na material
objekta. Možnosti za nadaljnje raziskave je veliko, saj je v vtičniku še veliko
parametrov, ki jih nismo uspeli preizkusiti in predvidevamo, da bi s temi parametri
lahko izboljšali simulacije razbitja.

37

6 LITERATURA IN VIRI
[1] God of war: Ascension "from ashes" super bowl 2013 commercial. V Youtube
[dostopno na daljavo]. Obnovljeno 1. 7. 2016 [citirano 22. 6. 2016]. Dostopno na
svetovnem spletu: <https://www.youtube.com/watch?v=1aDhfTGkLTg>.
[2] Fracture FX client reel (Summer 2015). V Youtube [dostopno na daljavo].
Obnovljeno 1. 7. 2016 [citirano 22. 6. 2016]. Dostopno na svetovnem spletu: <
https://www.youtube.com/watch?v=J5O9s9JTKEs>.
[3] Introduction to 3D modeling. V Animation arena : helping you break into the
animation, video game and visual effects industry with advice and interviews with
professional character animators, game designers and more [dostopno na daljavo].
Obnovljeno 1. 7. 2016 [citirano 21. 5. 2016]. Dostopno na svetovnem spletu:
<http://www.animationarena.com/introduction-to-3d-modeling.html>.
[4] ERZETIČ, B. in GABRIJELČIČ, H. 3D od točke do upodobitve. 2 izpopolnjena
izdaja. Ljubljana : Pasadena, 2009, 275 str.
[5] What is a NURBS curve or surface. V RealWorld graphics : web and application
graphic resources [dostopno na daljavo]. Obnovljeno 1. 7. 2016 [citirano 22. 6. 2016].
Dostopno na svetovnem spletu: <http://www.rw-designer.com/NURBS>.
[6] Bézier curves and surfaces: the utah teapot. V Scratchapixel 2.0 : learn computer
graphics programming from scratch [dostopno na daljavo]. Obnovljeno 1. 7. 2016
[citirano
22.
6.
2016].
Dostopno
na
svetovnem
spletu:
<http://www.scratchapixel.com/lessons/advanced-rendering/bezier-curve-renderingutah-teapot>.
[7] Performing boolean operations. V The softimage wiki [dostopno na daljavo].
Obnovljeno 1. 7. 2016 [citirano 22. 6. 2016]. Dostopno na svetovnem spletu:
<http://softimage.wiki.softimage.com/xsidocs/polys_PerformingBooleanOperationson
PolygonMeshes.htm>.
[8] Turning 2D shapes into 3D objects. V Peachpit : publishers of technology books,
eBooks, and videos for creative people [dostopno na daljavo]. Obnovljeno 1. 7. 2016
[citirano
22.
6.
2016].
Dostopno
na
svetovnem
spletu:
<http://www.peachpit.com/articles/article.aspx?p=30594&seqNum=4>.
[9] Bevel command. V Autodesk knowledge network [dostopno na daljavo].
Obnovljeno 1. 7. 2016 [citirano 22. 6. 2016]. Dostopno na svetovnem spletu:
<http://help.autodesk.com/view/MAYALT/2016/ENU/?guid=GUID-40E124B1-36EA4B85-823A-6CB2CD1BEFBE>.

38

[10] Skin a surface across profile curves. V Autodesk knowledge network [dostopno
na daljavo]. Obnovljeno 1. 7. 2016 [citirano 22. 6. 2016]. Dostopno na svetovnem
spletu: <http://help.autodesk.com/view/MAYALT/2015/ENU/?guid=GUID-BC91797F6C42-4B92-9F1E-12518F3BFE8A>.
[11] Textures and shaders. V That game design blog : it's that blog by that guy that
people know who does that game design thing people [dostopno na daljavo].
Obnovljeno 1. 7. 2016 [citirano 22. 6. 2016]. Dostopno na svetovnem spletu:
<https://thatgamedesignblog.wordpress.com/2014/10/19/textures-and-shaders/>.
[12] Anisotropic shader. V Autodesk knowledge network [dostopno na daljavo].
Obnovljeno 1. 7. 2016 [citirano 22. 6. 2016]. Dostopno na svetovnem spletu:
<https://knowledge.autodesk.com/support/3ds-max/learnexplore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2017/ENU/3DSMax/files/GUID-30F365F1-602D4E7D-8C97-6BF67673683B-htm.html>.
[13] Reflection. V Solid angle : dashboard [dostopno na daljavo]. Obnovljeno 1. 7.
2016
[citirano
22.
6.
2016].
Dostopno
na
svetovnem
spletu:
<https://support.solidangle.com/display/AFMUG/Reflection>.
[14] Procedural textures. V Shea McCombs : technical artist : mad scientist [dostopno
na daljavo]. Obnovljeno 1. 7. 2016 [citirano 22. 6. 2016]. Dostopno na svetovnem
spletu:
<http://www.upvector.com/?section=Tutorials&subsection=Intro%20to%20Procedural
%20Textures>.
[15] Virtual camera. V Webopedia : online tech dictionary for IT professionals
[dostopno na daljavo]. Obnovljeno 1. 7. 2016 [citirano 22. 6. 2016]. Dostopno na
svetovnem spletu: <http://www.webopedia.com/TERM/V/virtual_camera.html>.
[16] Types of lights in Maya. V Computer science & engineering : University of
Washington [dostopno na daljavo]. Obnovljeno 1. 7. 2016 [citirano 22. 6. 2016].
Dostopno
na
svetovnem
spletu:
<https://courses.cs.washington.edu/courses/cse458/05au/reading/lighting_tutorial/lig
ht_types.html>.
[17] Rendering. V TechTarget : computer glossary, computerterms - technology
definitions and cheat sheets from Whatls.com - the tech dictionary and IT
encyclopedia [dostopno na daljavo]. Obnovljeno 1. 7. 2016 [citirano 22. 6. 2016].
Dostopno na svetovnem spletu: <http://whatis.techtarget.com/definition/rendering>.
[18] What is rendering? V About tech : 3D : careers, visual effects and movie
resources [dostopno na daljavo]. Obnovljeno 1. 7. 2016 [citirano 22. 6. 2016].

39

Dostopno
na
svetovnem
spletu:
<http://3d.about.com/od/3d-101-TheBasics/a/Rendering-Finalizing-The-3d-Image.htm>.
[19] What is supersampling (antialiasing technique)? V Internet archive : wayback
machine [dostopno na daljavo]. Obnovljeno 1. 7. 2016 [citirano 22. 6. 2016].
Dostopno
na
svetovnem
spletu:
<http://web.archive.org/web/20060325144730/http://www.neoseeker.com/Hardware/f
aqs/kb/10,72.html>.
[20] KOCJAN, M., KOTNIK, B., OPAČAK, Ž. in RAU, P. Likovna umetnost : i- učbenik
za likovno umetnost v gimnazijskem programu. [dostopno na daljavo]. Ljubljana :
Zavod RS za šolstvo, 2015, str. 84. Obnovljeno 1. 7. 2016 [citirano 22. 6. 2016].
Dostopno na svetovnem spletu: <https://eucbeniki.sio.si/lum/3180/index4.html>.
[21] Globals. V Fracture FX : Control your sim. Final your shots. [dostopno na
daljavo]. Obnovljeno 1. 7. 2016 [citirano 1. 6. 2016]. Dostopno na svetovnem spletu:
<http://wiki.fracture-fx.com/index.php?title=Globals>.
[22] Dynamics parameters. V Fracture FX : Control your sim. Final your shots.
[dostopno na daljavo]. Obnovljeno 1. 7. 2016 [citirano 1. 6. 2016]. Dostopno na
svetovnem
spletu:
<http://wiki.fracturefx.com/index.php?title=Dynamics_parameters>.
[23] Break properties. V Fracture FX : Control your sim. Final your shots. [dostopno
na daljavo]. Obnovljeno 1. 7. 2016 [citirano 1. 6. 2016]. Dostopno na svetovnem
spletu: <http://wiki.fracture-fx.com/index.php?title=Break_properties>.
[24] Events and filters. V Fracture FX : Control your sim. Final your shots. [dostopno
na daljavo]. Obnovljeno 1. 7. 2016 [citirano 1. 6. 2016]. Dostopno na svetovnem
spletu: <http://wiki.fracture-fx.com/index.php?title=Events_and_filters>.
[25] Shading and texturing. V Fracture FX : Control your sim. Final your shots.
[dostopno na daljavo]. Obnovljeno 1. 7. 2016 [citirano 1. 6. 2016]. Dostopno na
svetovnem
spletu:
<http://wiki.fracturefx.com/index.php?title=Shading_and_texturing>.
[26] V-Ray 3.4 for 3ds Max and Maya. V Chaos group : creators of V-Ray - 3D
rendering software [dostopno na daljavo]. Obnovljeno 1. 7. 2016 [citirano 1. 6. 2016].
Dostopno
na
svetovnem
spletu:
<http://www.chaosgroup.com/en/2/news.html?i=641#newsid641>.

40

