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Izvleček
V magistrski nalogi je predstavljena uporaba parametričnega modeliranja za izdelavo modela smučarske
skakalnice. Uporaba takšne vrste projektiranja bi namreč lahko, predvsem v začetnih fazah, bistveno
pospešila projektiranje smučarskih skakalnic, katerih posebna geometrija lahko zahteva precej
dodatnega časa pri modeliranju modela na običajen način. Izdelan geometrijski model pa se lahko
uporablja za dokumentacijo, vizualizacijo, analize količin in napredne simulacije.
Parametrično modeliranje omogoča, da z uporabo drsnikov ali numeričnega vpisa ključnih parametrov
skakalnice, na primer za krivulji zaletišča in doskočišča, avtomatično zgeneriramo primerke celotnih
geometrij variant skakalnic, podrobneje pa lahko parametriziramo tudi druge dele skakalnic.
Prvi del naloge podaja teoretične osnove projektiranja skakalnic in parametričnega modeliranja. Ta del
zajema pregled strokovne literature, ki se nanaša na omenjeni temi, opis programskih orodji,
uporabljenih v drugi polovici tega dela, in pa povzetek standarda, ki podaja priporočila za načrtovanje
smučarskih skakalnic.
Drugi del naloge demonstrira izdelavo parametričnega modela s programskim orodjem Grasshopper in
možnost povezave z informacijskim modelirnikom ArchiCAD. Temu sledi primerjava karakteristik
znanih smučarskih skakalnic z določili iz standarda, na primeru skakalnic, ki se tem vrednostim najbolj
približata pa je uporabljen izdelan parametrični model. V sklepnem delu so zapisane ugotovitve, do
katerih sem prišla tekom izdelave zaključnega dela ter prednosti in slabosti, ki jih parametrizacija
prinaša za primer načrtovanja skakalnic.
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Abstract
This master’s thesis shows the possibility of using a parametric model for the design of a ski jumping
hill. Using this kind of design, especially in early stages of a project, could speed up the designing
process significantly, mainly because of the complex geometry of a ski jumping hill.
Parametric modelling allows us to generate the whole geometry of different ski jumps, using number
sliders or numerical input to define the key parameters of a ski jumping hill. With the same principle,
we can also parametrize other parts of a ski jump, such as safety rails, load bearing elements and starting
platforms.
First half of the thesis shows the theoretical basis of designing a jumping hill and of parametric
modelling. This part contains the overview of available literature, which describes both topics,
description of used software and a summary of the standard for designing ski jumping hills.
The second half of the thesis describes making of the model with parametric modelling tool called
Grasshopper and shows the possibility of connecting Grasshopper to ArchiCAD, a building information
modelling software. This is followed by a comparison of famous jumping hills’ characteristics to values
as described in standard. The two jumping hills, that follow the standard the most, are then modelled
with the newly made parametric generator. The ending of the thesis shows the conclusions that were
made during its writing and the advantages and disadvantages of using parametric tools when designing
a ski jumping hill.
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OKRAJŠAVE IN SIMBOLI

ZGO slo. Zakon o graditvi objektov
PGD slo. Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja
PZI slo. Projekt za izvedbo
FIS fran. Fédération Internationale de Ski, slo. Mednarodna smučarska zveza
HS angl. Hill Size, slo. Velikost skakalnice do konca pristajalne krivine
NURBS angl. Non-uniform rational Basis spline, slo. Neenakomerna racionalna osnovna krivulja
BIM angl. Building Information Modeling, slo. Informacijsko modeliranje stavb
CAD angl. Computer aided design, slo. Računalniško podprto načrtovanje
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1

UVOD

Načrtovanja gradbenih objektov si danes ne moremo predstavljati brez uporabe računalniških orodij. Z
njimi želimo načrtovan objekt prikazati na kar se da realen način, to pa bi najraje dosegli v čim krajšem
času.
Skupaj z razvojem programske opreme, ki omogoča modeliranje gradbenih objektov, so se razvili tudi
različni načini, s katerimi lahko model izdelamo. Eden izmed načinov modeliranja z računalniškimi
orodji je parametrično modeliranje.
Parametrično modeliranje označuje izdelavo digitalnega modela na osnovi skupine algoritmov, v katerih
nastopajo spremenljivke, imenovane parametri. Takšno modeliranje je izredno uporabno pri
projektiranju objektov z zahtevno geometrijo.
Taka objekta sta npr. državni stadion v Pekingu in nebotičnik Shanghai Tower, pri projektiranju katerih
so se poslužili parametričnega modeliranja. Državni stadion v Pekingu, bolj znan kot Ptičje Gnezdo
(ang. Birds Nest), je bil zgrajen leta 2008 za uporabo v času poletnih olimpijskih iger. Tu je bil
parametrični model uporabljen za razvoj posebne skledaste oblike geometrije, ki bi bila optimalno
prizorišče tako za tekmovanja v atletiki, kot za nogometne tekme. Pri graditvi nebotičnika Shanghai
Tower je bilo za modeliranje uporabljeno programsko orodje Grasshopper. Z njim je bilo možno določiti
razmerja med obliko objekta in obtežbo vetra, ki nanj deluje.
Med objekte s specifično geometrijo spadajo med drugim tudi smučarske skakalnice. Že sama izdelava
modela smučarske skakalnice z uporabo klasičnega modeliranja predstavlja zaradi posebne geometrije
precej zamuden proces, kar pomeni, da je zamudno tudi spreminjanje geometrije njegovih elementov.
To posledično onemogoča izdelavo večjega števila variant. Uporaba parametričnega modeliranja
skakalnic bi omogočala hitro določitev geometrijskega modela bistvenih elementov, geometrija bi bila
hkrati tudi natančnejša v primerjavi z uporabo klasičnega modeliranja.
Zaradi nove povezave je možno orodje za parametrično modeliranje Grasshopper povezati s programom
za informacijsko modeliranje ArchiCAD. S tem dobimo informacijski model, pri tem pa nam modela ni
potrebno posebej shranjevati in uvažati v modelirnik.
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Cilj naloge

Cilj naloge je bil izdelati parametrični model skakalnic, ki bi omogočal avtomatsko generacijo
geometrije celotne skakalnice z zaščitnimi in konstrukcijskimi elementi.
Pri tem delu je bil namen upoštevati mednarodna priporočila, ki jih za projektiranje skakalnic
opredeljuje standard. Ob tem bi želeli zagotoviti izdelavo čim bolj raznolike geometrije in tako
omogočiti projektantom skakalnic določeno mero svobode pri načrtovanju.
Z uporabo izdelanega parametričnega modela na obstoječih skakalnicah smo želeli poiskati prednosti in
slabosti, ki jih tako modeliranje prinaša, na konkretnem primeru projektiranja skakalnic, obenem pa
preveriti ustreznost povezave med modelirnikom ArchiCAD in orodjem Grasshopper.

1.2

Zasnova magistrske naloge

Prvi del magistrske naloge zajema pregled obeh obravnavanih tem, t.j. parametričnega modeliranja in
projektiranja smučarskih skakalnic. Temu sledi opis standarda za projektiranje smučarskih skakalnic, ki
določa geometrijo skakalnice, pripadajočih objektov in dodatne zahteve za njihovo projektiranje ter opis
uporabljenih programskih orodij.
V tretjem delu je opisana izdelava parametričnega generatorja smučarske skakalnice in njenih dodatnih
elementov. Tu so opisane različne možnosti za izdelavo in prikaz parametričnega modela.
Zadnji del zajema primerjavo že zgrajenih skakalnic s standardom ter uporabo izdelanega
parametričnega generatorja na primeru dveh skakalnic, ki, glede na primerjavo, najbolj sledita napotkom
podanim v standardu.
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3

PREGLED LITERATURE

Za boljše razumevanje parametričnega modeliranja in projektiranja skakalnic smo pregledali literaturo,
ki opisuje posamezna sklopa. V nadaljevanju smo opisali razvoj parametričnega modeliranja, preko
njegove zgodovine in na podlagi prebranih strokovnih člankov pa smo opisali tudi področja njegove
uporabe. Temu sledi pregled posebnost, ki jih je potrebno glede na najdeno strokovno literaturo
upoštevati pri projektiranju skakalnic.

2.1

Parametrično modeliranje

Izraz parametrično modeliranje naj bi prvi uporabil Maurice Ritter leta 1988 [1]. Istega leta je bilo
izdano tudi prvo komercialno programsko orodje za parametrično modeliranje, imenovano
PRO/Engineer. Začetki parametrizacije pa segajo precej dlje, v obdobje pred uporabo računalniške
tehnologije.
Znanstveniki in matematiki so že na začetku 19. stoletja opisovali uporabo parametričnih enačb za
definiranje geometrije. Njihove ugotovitve je s pridom uporabil tudi španski arhitekt Antoni Gaudi, ki
je v svoji arhitekturi konec 19. stoletja uporabil matematično definirane površine (paraboloidi,
hiperboloidi) in krivulje, opisane s parametričnimi enačbami. Med njegovimi deli je parametrično
modeliranje najbolje prikazano na primeru obešenega verižnega modela, pri katerem začetne parametre
(dolžine, teža modela, lokacija podpo, itd.) s končnim modelom povezujejo Newtonovi zakoni.
Leta 1963 je z začetkom uporabe računalnika za risanje Ivan Sutherland ustvaril takrat revolucionaren
program Sketchpad, ki velja za prvi program za računalniško podprto načrtovanje. Sketchpad je deloval
tako, da je načrtovalec s posebnim svinčnikom izrisal krivulje, te pa je nato povezal med seboj s
povezavami, ki imajo vse značilnosti parametričnih enačb.
V nadaljnjih 20 letih so bili zametki parametičnega modeliranja uporabljeni v številnih orodjih, vendar
pa se ti večinoma niso prenesli v arhitekturno prakso. To je bilo vse do izdelave programa
PRO/Engineer. Ta je za razliko od Sketchpad-a omogočal izdelavo 3D geometrije.
Osnovna ideja programa PRO/Engineer je bila, da omogoča enostavno izdelavo različnih variant modela
in da je v avtorskem okolju za projektiranje možno izvesti spremembe tudi v kasnejših fazah
modeliranja, kar sta tudi eni izmed bistvenih značilnosti parametričnega modeliranja. Parametrične
osnove programa PRO/Engineer so bile uporabljene za izdelavo računalniškega orodja CATIAv4, ki je
pripomogla k izvedbi geometrijsko zahtevnih objektov, kot je na primer Guggenheim-ov muzej v
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Bilbau. Naslednja verzija programa, CATIAv5, je bila leta 2004 prirejena za arhitekturno načrtovanje,
novonastalo orodje pa se imenuje Digital Project.
V času izdelave programa Digital Project so načrtovalci za modeliranje večinoma uporabljali avtorska
okolja kot je AutoCAD, nekateri pa so se že lotili uporabe orodij za informacijsko modeliranja, kot sta
Revit in ArchiCAD. Prav Revit je bil na začetku definiran kot parametrični modelirnik in že njegovo
ime je nakazovalo na to, da se s spremembo neke dimenzije temu prilagodijo oziroma popravijo (ang.
revise instantly – Revit) vsi tlorisi, prerezi in pogledi. Za razliko od prej omejenih programov za
parametrično modeliranje pa je Revit, kljub uporabi parametričnih enačb, namenjen zgolj uporabi
parametričnega modela in ne njegovi izdelavi. Zaradi te razlike je nato nastal bolj primeren izraz
informacijsko modeliranje, ki označuje to značilno modeliranje.
Parametrično modeliranje je v nekaterih programih, kot je AutoCAD, možno preko vmesnikov za
izdelavo skripta. Taka uporaba parametričnega modeliranja je bila uporabljena za modeliranje Sagrade
Famillie. Njena geometrija je namreč sestavljena tudi iz parametričnih hiperbol, za katere pa v
AutoCAD-u ne obstaja funkcija. V zadnjem desetletju se uporablja nov tip izdelave skripta, ki ne poteka
več tekstualno ampak vizualno. Prvo orodje namenjeno arhitekturnemu načrtovanju, ki uporablja
vizualno programiranje, se imenuje Generative Components, temu pa je leta 2007 sledila izdelava orodja
Explicit History, ki se je z dodanim programskim jezikom kasneje preimenoval v Grasshopper. Obe
orodji delujeta na isti način, ki je natančno predstavljen v nadaljevanju tega dela. [1]
V primerjavi s projektiranjem skakalnic obstaja na temo parametrizacije bistveno večje število
strokovne literature. Glede na trenutno usmerjenost v energijsko varčne objekte najdemo precej člankov
na to temo, med katerimi sem izločila dva. Prvi [2] opisuje možnost povezave orodij za parametrično
načrtovanje z orodji za energetsko analizo. Preko te povezave je mogoče poiskati npr. optimalno
geometrijo objekta za kar največ dnevne svetlobe ali pa obratno, obliko, ki prepušča kar se da malo
sončne energije in bo omogočala čim večjo senčeno površino. V drugem članku avtorji podajajo
povezavo parametričnih orodij z žaluzijami, ki jih upravljamo avtomatsko. S parametričnimi orodji
lahko spreminjamo usmerjenost žaluzij, tako da sledijo smeri sončne svetlobe, s čimer pridobimo kar se
da veliko količino dnevne svetlobe. V članku avtorji predstavijo uporabo takšne parametrizacije na
primeru poslovnega objekta v Kairu, ki to povezavo že koristi [3]. Med pregledano literaturo bi izločila
še članek, ki opisuje prednosti uporabe parametričnega modeliranja v začetnih fazah projekta. V članku
želijo avtorji prikazati rešitev težav tradicionalnega projektiranja, pri katerem je sodelovanje med
različnimi strokami pomanjkljivo, predvsem v začetnih fazah projektiranja. Kot rešitev podajajo
souporabo parametričnega modeliranja in t.i. genetičnih algoritmov, s katerima je možno v kratkem času
izdelati več variant in na njih izvesti različne analize (statične analize, analize osončenosti) ter tako že
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v zgodnjih fazah pridobiti najbolj optimalno geometrijo, s čimer se izognemo večjim spremembam v
kasnejših fazah [4]

2.2

Projektiranje skakalnic

Skakalnice po svoji velikosti skladno z Zakonom o graditvi objektov (ZGO) spadajo med zahtevne
objekte. Glede na to, da imajo smučarski skoki v Sloveniji dokaj pomembno mesto, obstaja v slovenski
zakonodaji in literaturi zelo malo virov, ki bi dajali kakšna posebna navodila v povezavi z gradnjo
skakalnic. Na svetovnem spletu najdemo največ dokumentacije, ki se nanaša na gradnjo skakalnic, v
povezavi z nordijskim centrom v Planici.
Projektiranje smučarske skakalnice zajema poleg izgradnje same skakalnice (doskočišče in zaletišče)
tudi gradnjo spremljajočih objektov, ki omogočajo izvedbo smučarskih skokov. Elementi skakalnice so
prikazani na spodnji sliki (Slika 1).

Slika 1: Skakalnica Okurayama, Japonska z označenimi elementi. [5]
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Elementi skakalnice:
-

Zaletišče (B) in Doskočišče (A)

-

Spremljajoči objekti (sodniški stolp (C), sedežnica (D), ogrevalni objekt (E)).

Pri pripravi projektne dokumentacije za skakalnico je potrebno veliko pozornost nameniti vplivom
skakalnice na okolje. Zato je potrebno za pridobitev gradbenega dovoljenja pridobiti ustrezna soglasja
(naravovarstveno), PGD (projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja) pa mora poleg načrtov
konstrukcije in inštalacij zajemati tudi geološko geotehnično poročilo.
Pred izdelavo PZI (projekt za izvedbo) je potrebno opraviti geomehanske preiskave terena, na podlagi
teh preiskav pa nato izdelati projekt odvodnjavanja površinskih in globinskih voda. V PZI morajo biti
določeni ustrezni tehnični in protierozijski ukrepi za območja, kjer je potrebno strogo protierozijsko
varovanje ter ukrepi za preprečitev nastanka novih erozijskih žarišč med gradnjo. Če je načrtovana
skakalnica namenjena izvajanju mednarodnih tekmovanj v smučarskih skokih je potrebno pred
začetkom gradnje na predvideni lokaciji izvesti meritve vetra in izdelati meteorološko poročilo za
izbrano območje. [6]
Oblika smučarske skakalnice ne sme preveč odstopati od določil v standardu, poleg tega pa je pri
določitvi geometrije potrebno upoštevati še stroške, ki bi jih prinesla gradnja skakalnice s točno
določenimi karakteristikami. Tu so mišljeni predvsem stroški materiala (zemljina), ki bi ga bilo potrebno
odstraniti ali pa dodati (nasipi).
Premik skakalnice le za nekaj metrov namreč lahko pomeni kar nekaj dodatnih kubičnih metrov na enem
mestu dodanega na drugem pa odvzetega materiala, kar seveda pomeni dodatne stroške. Z izbiro
optimalne geometrije in položaja skakalnice, predvsem pa njenega doskočišča, se lahko ti stroški precej
zmanjšajo.
Obliko skakalnice lahko določa tudi želja po atraktivni izvedbi skokov, kar pomeni, da omogoča izvedbo
dolgih in za gledalce zanimivih skokov, z obliko pa je možno uravnavati tudi ali bodo ti skoki dolgi za
vse skakalce, ali pa se bo dolžina skoka bistveno razlikovala glede na izkušenost in usposobljenost
skakalca. [7]
Poleg tega mora oblika skakalnice zagotavljati ustrezno varnost, kar pomeni, da ima skakalec pri
doskoku čim manjšo hitrost. Za določitev le-te se na načrtovani skakalnici izvedejo simulacije letne
krivulje.
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Možnost zmanjšanja hitrosti tekom leta zaradi posebne oblike zaletišča se izkorišča tudi pri gradnji
velikih jezov, kjer je potrebno zmanjšati energijo toka na spodnji strani jezu. Rezultati raziskav
hidravličnih lastnosti oblike smučarske skakalnice, ki so bile izvedene za izbiro primerne oblike velikih
jezov, bi se tako lahko uporabile tudi pri projektiranju geometrije smučarskih skakalnic. [8]
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STANDARD ZA PROJEKTIRANJE SMUČARSKIH SKAKALNIC

Mednarodna smučarska zveza FIS (fran. Fédération Internationale de Ski) poleg pravil glede izvajanja
skokov podaja tudi standard za projektiranje smučarskih skakalnic. Smučarske skakalnice po standardu
glede na njihovo velikost delimo v pet kategorij. Velikost smučarske skakalnice označimo z oznako HS
(ang. Hill Size) in razdaljo od odskočišča skakalnice do L točke v metrih, kar je prikazano na sliki 2.
Razvrstitev skakalnic po kategorijah prikazuje spodnja preglednica (Preglednica 1). Poleg HS velikosti
skakalnice je v preglednici podana tudi velikost skakalnice glede na položaj konstrukcijske (K) točke.
Preglednica 1: Kategorije smučarskih skakalnic [9].

Kategorija

HS

Razdalja do K točke (w)

Majhna skakalnica

HS < 49 m

w < 44 m

Srednja skakalnica

50 m < HS < 84 m

45 m < w < 74 m

Normalna skakalnica 85 m < HS < 109 m 85 m < w < 99 m

3.1

Velika skakalnica

110 m < HS

100 m < w

Letalnica

185 m < HS

170 m < w

Geometrijske karakteristike smučarske skakalnice

Na sliki 2 so prikazani geometrijski elementi smučarske skakalnice, ki so podani v standardu za gradnjo
skakalnic. Vrednosti označenih elementov so pomembne za homologacijo smučarskih skakalnic.
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Slika 2: Profil smučarske skakalnice z označenim geometrijskimi karakteristikami. [10]
Oznake na sliki so podrobneje razložene v nadaljevanju.
3.1.1

Zaletišče

A….najvišja štartna pozicija
B….najnižja štartna pozicija
E1….začetek radija zaletne krivine
E2….konec radija zaletne krivine, začetek odskočišča
T….konec odskočišča
e….dolžina krivine od najvišje štartne točke (A) do začetka odskočne mize (E2)
es….dolžina krivine med štartnima točkama (A in B)
t….dolžina odskočne mize
γ….naklon ravnega dela zaletišča
α….naklon odskočišča
r1….radij krivine v točki E2
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Doskočišče

s….višina odskočne mize
P….začetek območja pristanka
K….kalkulacijska/konstrukcijska točka
L….konec območja pristanka
U….začetek izteka, najnižja točka profila skakalnice
HS….velikost skakalnice, razdalja od roba odskočne mize do konca območja pristanka (L točka)
w…. razdalja od roba odskočne mize do kalkulacijske točke (K točka)
h….višinska razlika med robom odskočne mize in K točko
n…. horizontalna razdalja med robom odskočne mize in K točko
zU…. višinska razlika med robom odskočne mize in U točko
l1….razdalja loka med P in K točko
l2…. razdalja loka med L in K točko
l….dolžina loka pristajalnega območja (med P in L točko)
a…. dolžina izteka
β0….kot tangente hrbtišča pod robom odskočne mize
βP….kot tangente pristajalne krivulje v P točki
β…. kot tangente pristajalne krivulje v K točki
βL….kot tangente pristajalne krivulje v L točki
rL….radij pristajalne krivulje (med P in L točko)
r2L….radij prehodne krivulje v točki L
r2….radij prehodne krivulje v točki U
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3.1.3
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Širine

Slika 3: Tloris skakalnice z označenimi geometrijskimi karakteristikami. [10]

b1….prosta širina zaletišča
b2….širina vrha hrbtišča
bk….pripravljena širina doskočišča v K točki
bU….pripravljena širina izteka v točki U
Razdalji d in q določata položaj sodniškega stolpa. Tako je d razdalja od roba odskočne miza do konca
sodniškega stolpa, q pa od osi skakalnice do sodniškega stolpa.

3.2

Formule za izračun profila skakalnice

Formule in grafi, podani v standardu za konstruiranje smučarskih skakalnic, so nastale na podlagi
obsežnih raziskav na področju fizike in biokemije ter na podlagi izkušenj iz prakse. Opisana pravila
predstavljajo zgolj smernice, od katerih pa projektant ne sme preveč odstopati. Upoštevati je potrebno,
da se opisane enačbe ne nanašajo na smučarske letalnice. Enote, ki jih je potrebno uporabiti v enačbah,
so metri [m], stopinje [°] in metri na sekundo [m/s].
3.2.1

Profil zaletišča

Profil zaletišča sestoji iz treh delov: začeten ravni del s štartnimi pozicijami, ki je glede na horizontalo
nagnjen za kot γ, prehodna klotoidi podobna krivulja s končnim radijem r1, ter ravni del pod kotom α,
kjer je odskočna miza.
Za določitev dimenzij profila zaletišča je pomemben podatek o hitrosti v0. To je hitrost, ki jo potrebujejo
skakalci pri odrivu z odskočne mize, da pri skoku dosežejo K točko. Velikost hitrosti je možno razbrati
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iz grafov, podanih v standardu, in je odvisna od naklona odskočne mize α, razmerja h/n, ki predstavljata
razdalji K točke od odskočne mize, ter velikosti skakalnice w. Grafi so podani za skakalnice do velikosti
w=135 m.

Slika 4: Graf, ki določa odvisnost med parametri smučarske skakalnice. [10]
Z upoštevanjem, da skakalec pri startu iz najvišjega zaletnega mesta ob odskoku pridobi 0,95 m/s večjo
hitrost, dobimo naslednji formuli za dolžino odskočne mize t in velikost radija krivine na začetku
odskočne mize r1.

𝑟1 = 0,14 ∙ (𝑣0 + 0,95)2

(1)

𝑡 = 0,25 ∙ (𝑣0 + 0,95)

(2)

Iz izbranega naklona odskočne mize α in dolžine le-te lahko enostavno dobimo pozicijo točke E2 glede
na koordinatno izhodišče v točki T.

𝐸2 [−𝑡 ∙ cos 𝛼 ; 𝑡 ∙ sin 𝛼]

(3)
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Za določitev točke začetka prehodne krivulje E1, je potrebno izračunati dolžino krivulje l ter razdalji
med točkama E1 in E2 v koordinatnem sistemu η-ξ. Ta je glede na koordinatni sistem x-z zasukan za kot
γ in premaknjen v točko E1, kot je prikazano na spodnji sliki (Slika 5).
Kot γ predstavlja naklon zgornjega dela zaletišča in mora biti manjši od 37° (priporočljivo manjši od
35°). Pri skakalnicah z w > 90 m, je spodnja meja za γ 30°, za ostale skakalnice pa 25°.

Slika 5: Prehodna krivulja zaletišča skakalnice. [10]

𝑑 = 2 ∙ 𝑟1 ∙ sin(𝛾 − 𝛼) ∙ cos3(𝛾 − 𝛼)
𝑓=

tan(𝛾 − 𝛼) ∙ 𝑑
3

𝑙 = 𝑑 ∙ [1 + 0,1 ∙ tan2 (𝛾 − 𝛼)]

(4)
(5)
(6)

Koordinate točke E1 v koordinatnem sistemu x-z:

𝐸1 [−(𝑡 ∙ cos 𝛼 + 𝑓 sin 𝛾 + 𝑑 ∙ cos 𝛾) ; (𝑡 ∙ sin 𝛼 − 𝑓 ∙ cos 𝛾 + 𝑑 ∙ sin 𝛾)].

(7)

Standard podaja prehodno krivuljo zaletišča z enačbo kubične parabole. V transponiranem
koordinatnem sistemu se njena enačba glasi:
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η = C ∙ ξ3 ,

(8)

pri čemer C izračunamo po naslednji enačbi.

𝐶=

tan(𝛾 − 𝛼)
3 ∙ 𝑑3

(9)

Z nekaj izražanja in definiranja novih količin P in Q dobimo enačbo v prvotnem koordinatnem sistemu,
x-z.

cot 𝛾
3∙𝐶

(10)

𝑥 + 𝑡 ∙ cos 𝛼 + 𝑓 sin 𝛾 + 𝑑 ∙ cos 𝛾
2 ∙ 𝐶 ∙ sin 𝛾

(11)

P=
𝑄=

1/3

𝜉 = [(𝑄 2 + 𝑃3 )1/2 + 𝑄]

− [(𝑄 2 + 𝑃3 )1/2 − 𝑄]1/3

𝑧 = 𝑡 ∙ sin 𝛼 − 𝑓 ∙ cos 𝛾 + 𝑑 ∙ sin 𝛾 − 𝜉 ∙ sin 𝛾 + 𝐶 ∙ 𝜉 3 ∙ cos 𝛾

(12)
(13)

Začetni del zaletišča skakalnice, kjer se nahajajo štartne pozicije, lahko določimo iz že omenjenega
naklona γ in dolžine celotnega zaletišča do odskočne mize e. Za izračun slednjega je potrebno uporabiti
Excel-ov program JUMP-2 2.0 [10], ki je produkt mednarodne smučarske zveze.
Program določi dolžino zaletišča na podlagi velikosti skakalnice HS in naklona γ, pri tem pa upošteva
celoten napredek v smučarskih skokih. Vanj je vključena tudi prilagoditev dolžine skakalnice v primeru
uporabe naravne podlage brez hladilnega sistema. S programom izračunamo tudi dolžino od najvišje do
najnižje štartne pozicije, es. Za skakalnice, projektirane pred letom 2006 veljata enačbi za e1 in e2, ki sta
zapisani v standardu.
3.2.2

Profil doskočišča

Doskočišče sestoji iz štirih delov: hrbtišče, ki se začne pod robom odskočne mize, pristajalno območje
v obliki loka, krožna ali klotoidna prehodna krivulja, ki povezuje konec pristajalnega območja z iztekom
skakalnice, ter iztek skakalnice, ki omogoča upočasnitev in ustavitev skakalca. Pri profilu doskočišča
so pomembni naslednji parametri: velikost skakalnice HS, razmerje h/n, naklon doskočišča v K točki β
ter že prej omenjena hitrost pri odskoku v0.
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Na podlagi omenjenih parametrov se najprej lotimo izračuna geometrijskih karakteristik pristajalnega
krožnega loka. Enačbe (14)-(17) se navezujejo na konstrukcijsko točko, njen položaj glede na rob
odskočne mize ter hitrost, ki jo predvidoma ima skakalec pri pristanku na tem mestu.

𝑤 = 0,885 ∙ 𝐻𝑆 + 1,5

(14)

ℎ
𝑤 ∙ sin (tan−1 ( ))
𝑛
ℎ=
1,005

(15)

𝑛=

ℎ
𝑤 ∙ cos (tan−1 (𝑛))

(16)

1,005

𝑣𝑘 = 0,68 ∙ 𝑣0 + 12,44

(17)

Sledijo enačbe za izračun radija krožnega loka ((18)) in naklona tangent na njegovih robovih (enačbi
(19) in (20)).

𝑟𝐿 = max (𝑣𝑘 2 ∙

𝑤 𝑣𝑘 2
;
) ; 𝑧𝑎𝑜𝑘𝑜𝑟ž𝑒𝑛𝑜 𝑛𝑎 10 𝑚
380 8

𝛽𝐿 = 𝛽 −

1,4 180
∙
𝑣𝑘 𝜋

(18)

(19)
(20)

𝛽𝑃 = 𝛽 + 𝛿𝛽

Vrednost δβ je odvisna od naklona odskočne mize α, kot je prikazano v spodnji preglednic (Preglednica
2).
Preglednica 2: Odvisnost δβ od naklona α.

α

δβ

8.0° - 8.5°

1.5°

9.0° - 9.5°

2.0°

10.0° - 10.5°

2.5°

11.0°

3.0°

11.5°

3.5°
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Iz izračunanih razdalj, dolžin in radijev najprej določimo koordinate točk pristajalne krivulje, saj je od
teh odvisen potek prehodnih krivulj doskočišča, ki je opisan v nadaljevanju. Koordinate točk pristajalne
krivulje so sledeče:

𝑃[𝑛 − 𝑟𝐿 ∙ (sin 𝛽𝑃 − sin𝛽); −ℎ − 𝑟𝐿 ∙ (cos 𝛽𝑃 − cos𝛽)]

(21)

𝐾[𝑛; −ℎ]

(22)

𝐿[𝑛 + 𝑟𝐿 ∙ (sin β − sin𝛽𝐿 ); −ℎ − 𝑟𝐿 ∙ (cos 𝛽𝐿 − cos𝛽)].

(23)

Pri projektiranju hrbtišča skakalnice je potrebno upoštevati, da naj bi skakalec, ki želi pristati pri K točki,
največjo višino dosegel na polovici željene razdalje. Tako kot pri zaletišču skakalnice, se taki krivulji
najbolj približamo s kubično parabolo. Standard zanjo podaja spodnjo enačbo.

𝑥 2
𝑥 3
𝑧 = −𝑠 − 𝑥 ∙ tan 𝛽0 − (3 ∙ 𝑢 − 𝑣) ∙ ( ) + (2 ∙ 𝑢 − 𝑣) ∙ ( )
𝑃𝑥
𝑃𝑥

(24)

Naklon začetka hrbtišča, ki je v enačbi (24) označen kot β0, je odvisen od naklona v začetni točki
krožnega loka, torej od βP.

𝛽0 =

𝛽𝑃
6

(25)

Px v enačbi (24) predstavlja x koordinato točke P, u in v pa izračunamo po naslednjih izrazih, v katerih
je s Pz označena z koordinata točke P.

𝑢 = −𝑃𝑧 − 𝑠 − 𝑃𝑥 ∙ tan 𝛽0

(26)

𝑣 = 𝑃𝑥 ∙ (tan 𝛽𝑃 − tan 𝛽0 ).

(27)

Višina odskočne mize glede na doskočišče s mora biti večja od 0,7 m in ne sme preseči vrednosti w/40.
Zaradi tega je v enačbah v standardu namesto člena s uporabljen člen w/40.
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Slika 6: Prehodna krivulje med pristajalno krivuljo in iztekom doskočišča. [10]
Prehodna krivulja, preko katere pristajalna krivulja postopno preide v iztek, je podana v obliki kvadratne
parabole z enačbo

η = C ∙ ξ2 .

(28)

Transponiran koordinatni sistem ima izhodišče v temenu parabole, glede na x os pa je zavrten za kot τ.
Le-ta je med drugim odvisen od radijev r2 in r2L na krajiščih prehodne krivulje, ki ju izberemo poljubno
med mejama, zapisanima v standardu. Zgornja vrednost zanju je radij krožnega loka rL, minimalna
velikost pa je zapisana v izrazu (29) in je odvisna od v‖ (en. (30)), predvidene maksimalne hitrosti
skakalca v točki L, in trenjskega kota podlage ρ.

r2,𝑚𝑖𝑛 = r2𝐿,𝑚𝑖𝑛 =

𝑣‖ = 𝑣𝑘 −

𝑣‖ 2
18 − 10 ∙ cos 𝛽𝐿

16
− 0,1 ∙ 𝜌
𝑣𝑘

(29)

(30)

V idealnem primeru sta radija rL in r2L enaka. Kot τ tako dobimo iz izraza:

𝑟2 1/3
τ = tan−1 {[cos 𝛽𝐿 − ( ) ]/ sin 𝛽𝐿 }.
𝑟2𝐿

(31)
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S transponiranjem koordinatnega sistema dobimo funkcijo kvadratne parabole (en. (32)) v odvisnosti
od spremenljivke ξ, slednja pa je odvisna od koordinate x in jo izračunamo po enačbi (33). Vrednost zL,
ki nastopa v enačbi kvadratne parabole je enaka z koordinati točke L.

𝑧(𝜉) = 𝑧𝐿 − 𝐶 ∙ cos τ ∙ (𝑎2 − ξ2 ) − sin τ ∙ (𝑎 − ξ)
ξ=

(cos τ − [(cos2 τ − 4 ∙ 𝐶 ∙ (𝑥 − 𝑥𝐿 − 𝐶 ∙ 𝑎2 ∙ sin τ + a ∙ cos τ) ∙ sin τ]0,5 )
2 ∙ 𝐶 ∙ sin τ

(32)
(33)

Konstante C, a in b, ki nastopajo v isti enačbi (32), izračunamo po izrazih (34)-(36).

𝐶=

1
2 ∙ 𝑟2 ∙ cos3 τ

(34)

tan(𝛽𝐿 + τ)
2∙𝐶

(35)

tan τ
2∙𝐶

(36)

𝑎=−

𝑏=−

Iz znane prehodne krivulje in njenih parametrov lahko z upoštevanjem robnih pogojev določimo
koordinate točke U, ki se nahaja na koncu prehodne krivulje in hkrati na začetku izteka skakalnice.

U[𝑥𝐿 + 𝐶 ∙ sin τ ∙ (𝑎2 − 𝑏 2 ) + cos τ ∙ (𝑏 − 𝑎); 𝑧𝐿 − 𝐶 ∙ cos τ ∙ (𝑎2 − 𝑏 2 ) + sin τ ∙ (𝑏 − 𝑎)]

(37)

Dolžina izteka skakalnice je omejena z minimalno dolžino a (en. (38)). V enačbi za njen izračun
nastopata vU, ki predstavlja največjo hitrost skakalca na začetku izteka in jo izračunamo po izrazu (39),
ter naklon izteka δ.

𝑎 = min (𝑣𝑈 +

𝑣𝑈 2 ∙ (1 − 0,006 ∙ 𝑣𝑈 ) − 300
+ 20 ; 45 𝑚)
9,6 − 20 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛿

𝑣𝑈 = √

8 ∙ 𝑣𝐾 2
20 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝛽𝐿 + 𝑣𝐾 2 ∙

(38)

(39)

𝛽𝐿
− 12,5
7000

V primeru, da poteka naklon po ravnini, torej pod naklonom 0°, se izraz poenostavi (en. (40)).
𝑎 = min(18,9 + 1,113 ∙ 𝑤 − 0,00482 ∙ 𝑤 2 ; 45 𝑚)

(40)
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Dolžina izteka po enačbi (38) velja za snežno podlago, poleti pa je potrebno zaradi drugačne podlage
zagotoviti 15 m daljši iztek skakalnice.

3.2.3

Predpisane širine

Na koncu opisa profilov standard podaja še omejitve širin posameznih delov skakalnice. Iz slike 3 je
opaziti, da so za skakalnico značilne 4 širine. Širina zaletišča je enaka po celotni dolžini in ima oznako
b1. Njene spodnja meja se spreminja glede na velikost skakalnice w, kot to opisuje enačba (41), zgornja
meja pa ne sme biti za več kot 0,25 m večja od minimalnih vrednosti.

𝑏1,𝑚𝑖𝑛

1,5 𝑚 ;
𝑤 ≤ 30 𝑚
𝑤
1,0 𝑚 + ; 30 𝑚 < 𝑤 ≤ 75 𝑚
60
=
𝑤
1,5 𝑚 + ; 75𝑚 < 𝑤 ≤ 99 𝑚
60
{
2,5 𝑚;
𝑠𝑖𝑐𝑒𝑟

(41)

Širina doskočišča se spreminja vzdolž njegove dolžine. Najožje je tik pod odskočno mizo in se razširja
vse do izteka skakalnice. Standard omejuje širine na začetku doskočišča (en. (42)), v konstrukcijski točki
(en. (43)) in na začetku izteka (en. (44)).

3.3

𝑏2 = min(0,06𝑤; 3,0 𝑚)

(42)

𝑏𝐾 = min(0,20𝑤; 6,0 𝑚)

(43)

𝑏𝑈 = min(0,22𝑤; 6,5 𝑚)

(44)

Dodatne konstrukcijske zahteve

Dodatne konstrukcijske zahteve zapisane v standardu zajemajo dodatne elemente in objekte, ki
poskrbijo za:
•

pravilno izvedbo smučarskih skokov,

•

varnost skakalcev in

•

dostop do vrha skakalnice.
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Dodatni elementi zaletišča in doskočišča

Vzdolž zgornjega dela zaletišča na dolžini eS, torej od zgornje do spodnje štartne pozicije, je potrebno
na enakomernih razdaljah zagotoviti štartna mesta. Višinska razlika med dvema štartnima mestoma ne
sme presegati 40 cm.
Mesta morajo biti oštevilčena, tako da ima najnižja štartna pozicija številko 1. Pravilno številčenje in
izgled zaletnih mest prikazuje spodnja slika (Slika 7). [9]

Slika 7: Zaletna mesta skakalnice. [11]
Od najnižjega zaletnega mesta do 1 m pred robom odskočne mize mora biti na robovih pripravljene
širine zaletišča postavljena zaščitna ograja. Njena višina znaša minimalno 0,5 m, širina zaletišča med
zaščitnima ograjama pa ne sme biti za več kot 25 cm večja od pripravljene širine zaletišča. Znotraj te
širine ne sme biti nobenih ovir za skakalce. Zaščitna ograja mora biti zaradi varnosti skakalcev ob
morebitnem padcu na zgornjem krajišču, kjer se končajo zaletna mesta, zaobljena [9].
Zaletna smučina je lahko iz kakršnega koli materiala, dokler le-ta zagotavlja vsaj tako drsnost kot jo
(počasna) snežna podlaga. Za smučino se med drugim uporabljajo led, keramika, umeten material
(plastika), jeklo in steklo, za vse podlage pa mora veljati, da širina posamezne steze za smučko znaša
vsaj 13 cm. V primeru normalnih in velikih skakalnic ter letalnic standard podaja velikost razdalje med
obema stezama, ki mora biti med 30 in 33 cm.
Na obeh straneh stez za smuči mora biti z varnost mehka podlaga, kot npr. nizka naravna ali umetna
trava. V primeru umetne zaletne smučine, ki je prikazana na sledeči sliki (Slika 8), je potrebno poskrbeti
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za njeno izolacijo in segrevanje pozimi ter zagotoviti ujemanje s profilom skakalnice, podanim v njenem
certifikatu. [12]

Slika 8: Zaletišče z zaščitno ograjo in umetno zaletno smučino. [13]
Doskočišče skakalnice mora imeti pripravljeno snežno površino po celotni pripravljeni širini, ki je
določena v certifikatu skakalnice. Snežna podlaga je lahko nadomeščena s plastično, ki mora
zagotavljati enako drsnost. Plastična podlaga morata biti odporna na vremenske vplive in konstrukcij za
njeno pritrjevanje pa na korozijo. Na območju pripravljene širine doskočišča ne sme biti v času izvajanja
skokov nikakršnih ovir, le oznake pomembnih velikosti oz. dolžin skakalnice, kot je K točka in HS
oznaka. Na robovih doskočišča mora biti postavljena zaščitna ograj, ki je projektirana tako, da prenese
udarec padlega skakalca brez porušitve. Ograja v višini vsaj 0,7 m glede na snežno površino je
postavljena na razdalji od 10% velikosti skakalnice w do U točke. Od tu naprej mora njena višina znašati
minimalno 1 m, gledano od snežne podlage. Robovi ograje naj bodo zaobljeni.
3.3.2

Dodatni objekti

Objekti, ki sodijo k smučarskim skakalnicam in so operedeljeni v standardu:
•

so sodniški stolp,

•

tribune za trenerje,

•

ogrevalni objekt za čakajoče skakalce in

•

sedežnica.
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Največ podrobnosti standard podaja za sodniški stolp, katerega oddaljenosti od osi skakalnice so
pomembne pri homologaciji smučarske skakalnice ter sta zato zapisani v njenem certifikatu. Ti
oddaljenosti sta označeni na sliki v začetku tega poglavja (Slika 3) in sta omejeni s spodnjima
vrednostma.

0,6𝑤 < 𝑑 < 0,8𝑤

(45)

0,25𝑤 < 𝑞 < 0,5𝑤

(46)

Kabine za sodnike znotraj stolpa so postavljene tako, da je iz njih možno spremljati skok skakalca od
roba odskočne mize do linije, po kateri padec skakalca ne vpliva na sodniške ocene. To linijo določijo
sodniki in se običajno nahaja v najnižji točki krivulje z radijem r 2 [9]. To pomeni tudi, da dodatni
elementi in morebitni objekti, ki se nahajajo med sodniškim stolpom in skakalnico (sedežnice, zaščitne
ograje) ne smejo ovirati pogleda sodnikov na skakalnico.
Kabine morajo biti med seboj ločene s predelnimi stenami, njihova površina pa naj znaša vsaj 1,0 m x
1,2 m. Parapet okna v kabini je visok 1,0 m in mora biti skupaj s kabino konstruirano tako, da ni možno
videti ocene skoka, ki jo je podal sodnik v sosednji kabini. Priporočeno je, da so kabine postavljene
tako, da sledijo liniji skakalca, torej v obliki stopnic.
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Slika 9: Sodniški stolp v Planici s sedežnico (zadaj) in RTV stolpom (levo). [14]
En sodniški stolp lahko pripada dvema skakalnicama, če imata ti skupno doskočišče in višinska razlika
med njunima K točkama ne presega 3 m. V tem primeru se sodniški stolp nahaja na strani manjše od
obeh skakalnic, višina in položaj kabin pa se projektira glede na večjo skakalnico. Poleg sodniških kabin
se v sodniškem stolpu nahaja še kabina za vodjo tekmovanja in soba, kjer se nahajajo odgovorni za
spustitev skakalca po zaletni smučini. Slednja soba mora imeti pogled na celotno skakalnico, od
najvišjega zaletnega mesta do izteka skakalnice, lahko tudi prek zunaj nameščenih nadzornih kamer.
Tribune za trenerje so glede na skakalnico postavljene tako, da znaša razdalja od sprednjega roba tribun
do osi skakalnice vsaj 12 m. V primeru normalnih in velikih skakalnic morata biti tribuni dve, vsaka z
nosilnostjo vsaj 20 trenerjev, za večja tekmovanja, kot so tekme na nivoju svetovnega pokala, pa vsaj
40 trenerjev. Ena tribuna omogoča pogled na odskočno mizo, druga pa na pristajalno območje.
Sedežnice ali podoben mehanizem za dostop skakalcev na vrh skakalnice morajo biti postavljeni pri
skakalnicah, na katerih se izvajajo tekme zimskih olimpijskih iger ali tekme za svetovni pokal. Na
tekmah obeh kategorij je potrebno imeti v bližini skakalnice ogrevalno sobo ali šotor za vsaj 20
športnikov, v kateri le-ti počakajo pred svojim nastopom. Primer ogrevalnega objekta vidimo n spodnji
sliki (Slika 10).
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Slika 10: Ogrevalni objekt ob Bloudkovi velikanki. [15]

3.4

Potrditev ustreznosti zasnove in izvedbe smučarske skakalnice

Smučarska tekmovanja, ki se izvajajo v sklopu mednarodne smučarske zveze, lahko potekajo le na
skakalnicah, katerih zasnova je bila potrjena s strani omenjene zveze in imajo izdan uraden certifikat.
Za novozgrajeno ali prenovljeno skakalnico je potrebno še pred gradnjo (rekonstrukcijo) pridobiti
potrdilo s strani smučarske zveze države, v kateri se bo gradnja oz. rekonstrukcija izvajala.
Za potrdilo morajo biti na zvezo predani načrti skakalnice, ki vključujejo tloris in prereze skakalnice v
merilu 1:500. Načrtom je potrebno priložiti meteorološko poročilo, v katerem so zapisani podatki o
snežnih in vetrnih razmerah na lokaciji gradnje. Podatki o vetrnih razmerah morajo biti izmerjeni v času
med decembrom in marcem ter na območju med predvidenim robom odskočne mize in pristajalnim
območjem.
Po končani gradnji, rekonstrukciji ali popravkih domača smučarska zveza prijavi skakalnico
podkomiteju za smučarske skakalnice za njeno homologacijo. V postopku homologacije podkomite
preveri ustreznost zgrajene skakalnice s standardi in v primeru potrditve izda uraden certifikat
skakalnice. Skakalnice, na katerih je možno izvajati skoke tako na snežni kot na plastični podlagi,
morajo za izvedbo mednarodnih tekmovanj pridobiti dva certifikata, za vsako od podlag enega. [12]
Certifikat skakalnice je veljaven 5 let, po tem času pa je potrebno oddati obrazec za njegovo podaljšanje.
Primera certifikatov skakalnic sta dodana v prilogah A in B.
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UPORABLJENA PROGRAMSKA ORODJA

Za izdelavo parametričnega modela so bila uporabljena tri programska orodja:
-

Grasshopper (geometrijski modelirnik; verzija 0.9.0076, 27. avgust 2014),

-

Rhinoceros (parametrični modelirnik z delotoki; verzija 5, SR13, 64 bit, 5.13.60913.21340, 13.
9. 2016),

-

Archicad 20 (informacijski modelirnik zgradb).

Vsi programi so v nadaljevanju na kratko opisani, nekoliko bolj podrobno pa je opisan dodatek
Grasshopper, v katerem je potekala večina dela za izdelavo končnega modela skakalnic.

4.1

Rhinoceros

Rhinoceros 3D je računalniški program za računalniško podprto konstruiranje in 3D grafično
modeliranje. Geometrija, ki jo izrišemo v Rhinoceros-u temelji na t. i. NURBS (ang. Non-uniform
raational Basis spline) matematičnem modelu. To je model, ki se uporablja za izris in modeliranje
krivulj in površin. Te so lahko določene po matematični formuli ali pa imajo čisto poljubno obliko.
Najbolj znana krivulja, ki spada v NURBS kategorijo, je Bézierova krivulja, v Sloveniji pa je bila
posebej za opis krivulje letalnice v Planici modelirana krivulja planicoida, ki opisuje posebno obliko
krivulje profila omenjene letalnice.[16]

Slika 11: Grafični vmesnik modelirnika Rhinoceros. [17]
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Rhinoceros se uporablja v panogah, kjer je priporočena 3D vizualizacija modela, na primer v arhitekturi,
strojništvu, za potrebe industrijskega in grafičnega oblikovanja.
Slika 11 prikazuje grafični vmesnik programa z označenimi deli, ki so razloženi spodaj.
1 – vrstica z glavnim menijem
2 – okno že uporabljenih ukazov
3 – vrstica za podajanje ukazov
4 - orodna vrstica z ikonami za modeliranje
5 – delovno okolje s štirimi različnimi pogledi
6 – podatki o trenutno označenem elementu (lastnosti, nastavitve)
Rhinoceros podpira dva programska jezika: Rhinoscript, ki temelji na jeziku Visual Basic, in Python.
Za bolj specifično modeliranje je bilo za Rhinoceros razvitih precej dodatkov. Ti omogočajo uporabo
programa na različnih področjih, kot so izdelava renderjev, animacij, modelov s področja arhitekture,
parametričnih modelov, prototipov itd. Med drugim obstajajo tudi dodatki, preko katerih Rhinocerosov model pretvorimo v obliko, primerno za 3D tisk [18]. Za izdelavo tega zaključnega dela je bil
uporabljen Rhinoceros z razširitvijo za parametrično modeliranje, imenovano Grasshopper.

4.2

Grasshopper

Grasshopper je programski dodatek, ki deluje znotraj programa Rhinoceros. Enako ime ima vizualni
programski jezik, ki predstavlja osnovo za njegovo delovanje. Pri vizualnem programiranju uporabnik,
namesto da ukaze, kot pri klasičnem programiranju, poda tekstualno, dela z grafičnimi elementi (v
nadaljevanju gradniki ali komponente).
Le-te povleče na t.i. platno in med njimi vzpostavi povezave. Grasshopper se v osnovi uporablja za
modeliranje 3D geometrije, ki temelji na generativnih algoritmih, napredna uporaba dodatka pa zajema
parametrično modeliranje geometrije konstrukcij [19]. Parametrično modeliranje je modeliranje, pri
katerem izrišemo geometrijo odvisno od enega ali več parametrov ali spremenljivk, s spreminjanjem teh
parametrov pa se hkrati spreminja tudi naša geometrija. Grasshopper predstavlja eno od glavnih
programskih orodij, ki omogoča parametrično modeliranje. V nadaljevanju je nekoliko podrobneje
predstavljeno delo v Grasshopper-ju, uporabniški vmesnik, njegovi elementi in podobno.
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Uporabniški vmesnik

Grasshopper-jev uporabniški vmesnik prikazuje Slika 12. S točko 1 je na sliki označena Windows-ova
naslovna vrstica. Ta se obnaša nekoliko drugače od običajnih naslovnih vrstic. Ker je Grasshopper
dodatek programa Rhinoceros, se z zaprtjem prvega v Rhinoceros-u sicer zbriše vsa geometrija, ki je
povezana z dodatkom, dokument pa dejansko ni zaprt, dokler ne zapremo celotnega programa
Rhinoceros. Če torej pred zaprtjem programa ponovno odpremo Grasshopper, se nam bo ponovno
prikazala prejšnja seja. Pod naslovno vrstico imamo vrstico z glavnim menijem (2). Pod številko 3
najdemo naslov trenutnega dokumenta. V primeru da imamo odprtih več dokumentov, lahko s klikom
na ta del vmesnika preklapljamo med njimi. Številka 4 označuje paleto komponent (ang. components),
ene od osnovnih elementov Grasshopper skripte, ki je predstavljena v nadaljevanju poglavja.
Komponente so urejene v kategorije in pod-kategorije glede na funkcijo, ki jo opravljajo. Osnovna
delovna površina, na kateri sestavljamo Grasshopper skripto, se imenuje platno in ga označuje številka
6. Nad njim najdemo orodno vrstico za njegovo upravljanje (5). To so na primer orodja za približevanje
in shranjevanje pogleda ter skiciranje po platnu.

Slika 12: Uporabniški vmesnik dodatka Grasshopper. [20]
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Zeleno območje, označeno s številko 7, prikazuje 9 nedavno odprtih dokumentov, navedenih v
kronološkem zaporedju. Okna so lahko zelene ali rdeče barve. Slednja označuje datoteke, ki jih program
ne more najti, kar lahko pomeni, da so bile premaknjene, izbrisane ali preimenovane. Spodnja vrstica
(8), prikazuje podatke o trenutni verziji programa.
4.2.2

Osnovni elementi programskega jezika Grasshopper

Elemente v Grasshopper-ju v osnovi delimo na dva dela: spremenljivke ali parametri (ang. parameters)
in komponente. Spremenljivke vsebujejo podatke in služijo kot vhodni podatek za komponente.
Prikazane so kot gradniki z zgolj enim vhodnim (ang. input) in enim izhodnim (ang. output) podatkom.
Ločimo dve vrsti parametrov. Prvi so geometrični in se navezujejo na geometrijo narisano v Rhino-tu
ali na geometrijo pridobljeno iz drugih komponent. Na sliki (Slika 13) sta geometrična parametra
označena s črko A. Levi, ki je označen s črko x, se nanaša na točko, desni pa na krivuljo. Geometrične
parametre prepoznamo po heksagonu, ki obdaja njihovo ikono. Druga vrsta so vhodni parametri. To so
dinamični gradniki, ki jih poljubno spreminjamo ter tako komuniciramo z našim programom. Primera
takih gradnikov sta na spodnji sliki označena s črko B. Zgornji se imenuje »Graph mapper« uporabimo
pa ga, ko želimo, da parameter vrednosti spreminja po določeni funkciji (kvadratna funkcija, sinusna
funkcija ipd.). Spodnji gradnik je preprost drsnik (ang. number slider), pri katerem vrednost parametra
spreminjamo s premikanjem oz. drsenjem številske oznake.

Slika 13: Primeri definiranja parametrov/spremenljivk. [20]
Komponente na podlagi vhodnih podatkov izvajajo določene operacije. Te lahko zajemajo preproste
matematične operacije, kot sta seštevanje in množenje, lahko pa so bolj napredne in izrišejo ali
upravljajo določeno geometrijo. Vse komponente, ki se nanašajo na geometrijo, se z izvedbo operacije
izrišejo v Rhinoceros-u, ki predstavlja grafični prikaz programa, napisanega v Grasshopper-ju. Slika 14
prikazuje komponento za izris krožnice. Večina komponent ima tri sestavne dele, ki so razvidni iz slike:
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vhodni podatki (ang. input), srednji del z imenom komponente ali njeno ikono in izhodni podatki (ang.
output). Vhodni podatki se nahajajo na levi strani gradnika. Za primer krožnice so ti vhodni podatki
njena središčna točka (ang. Center point), vektor normale ravnine krožnice (ang. Normal vector) in njen
radij (ang. Radius). Vhodne podatke dobimo preko parametrov ali pa kot izhodni podatek drugih
komponent. Izhodni podatki so rezultati izvedene operacije. V primeru na sliki je ta rezultat izrisana
krožnica, ki ustreza vhodnim parametrom.

Slika 14: Deli komponente v programskem jeziku Grasshopper. [20]
Komponente in parametre na platno postavimo na dva načina. Lahko jih, kot je bilo že omenjeno,
povlečemo iz palete komponent. Drug način, ki je bolj uporaben, če poznamo ime komponente, pa je,
da z dvojnim klikom na platno odpremo iskalni meni, v katerem poiščemo željeno komponento ali
parameter.
Podatke iz parametrov ali komponent v druge komponente prenašamo z vzpostavljanjem povezav med
njimi. To naredimo s klikom na željen izhodni podatek gradnika in potegom linije do vhodnega podatka,
ki ga komponenta potrebuje. S tem izrišemo linijo (ang. wire), ki predstavlja interaktivno povezavo. Z
nadaljnjim povezovanjem komponent sestavljamo t. i. definicije (ang. definitions), ki se na zaslonu
izvajajo od leve proti desni.
Primer definicije z geometrijo, ki je rezultat te definicije prikazuje slika (Slika 15). Na levi strani, kjer
je začetek definicije, vidimo grafični parameter (A), ki se nanaša na krivuljo, izrisano v Rhinoceros-u.
Ta krivulja na desni sliki predstavlja os geometrijskega telesa. Krivuljo razdelimo na več delov (B) in
na mestih delitev izrišemo kroge (D). Tangente, ki smo jih dobili kot rezultat delitve krivulje, so
uporabljene kot vhodni podatek za normale krožnic, s čimer zagotovimo, da bodo le-te postavljene
pravokotno na krivuljo. Radij krožnic določa komponenta »Graph mapper« (C). Zadnja komponenta
(E) se imenuje »Loft«, njena naloga pa je, da poveže izrisane kroge ter tako ustvari novo geometrijsko
telo, prikazano na desni sliki [20].
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Slika 15: Primer Grasshopper definicije s pripadajočim modelom v Rhinoceros-u. [20]
4.2.3

Parametrično modeliranje

Model objekta lahko pri delu z orodji za računalniško podprto načrtovanje, kar s kratico označimo z
CAD (ang. Computer aided desgn), izdelamo na dva različna načina: z uporabo klasičnega
(neparametričnega, direktnega) ali pa parametričnega modeliranja. Pri običajnem digitalnem
modeliranju posamezne prostorske elemente vrišemo ročno (grafično). V primeru spremembe
geometrije enega elementa je tako potrebno temu prilagoditi geometrijo oz. položaj vseh povezanih
elementov.
V primeru parametričnega modeliranje pa so povezave med posameznimi elementi modela določene z
enačbami in algoritmi, v katerih nastopajo parametri, ki določajo končno obliko modela. Model v tem
primeru ni izrisan ročno ampak je rezultat matematičnih operacij v katerih lahko nastopa veliko število
spremenljivk - vhodnih parametrov. S spreminjanjem teh parametrov se tako, zaradi računske povezave
med elementi, le-ti sočasno prilagodijo (spremenijo obliko in/ali položaj) in jih zato ni potrebno ročno
spreminjati. [21] ArchiCAD in Rhinoceros sta v osnovi orodji za neparametrično modeliranje, s
souporabo Grasshopperja pa je možno v njiju izdelati parametrične modele.
Za primerjavo obeh načinov modeliranja poglejmo primer, ki ga prikazuje slika spodaj (Slika 16). Na
njej je prikazano vezno sredstvo, za katerega velja, da ima luknji na polovici razdalje med sredino
ploščice in njenim robom. Ta povezava je prek matematičnih funkcij zapisana v parametričnem modelu.
Pri spremembi dolžino ploščice se bosta zato sočasno premaknili tudi luknji. V primeru direktnega
modeliranja te povezave ni, kar pomeni, da je potrebno pri spremembi dolžine ploščice luknje ročno
premakniti, v primeru, da je bila dolžina spremenjena le v eno smer pa je potrebno temu prilagoditi še
ostali del veznega sredstva.
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Slika 16: Primer uporabe parametričnega modeliranja pri modelu veznega sredstva. [22]
Pravila in povezave, ki jih uporabljamo pri parametričnem modeliranju se ne nanašajo le na geometrijo.
Možno je npr. izdelati povezavo med površino etaže ali sobe in številom luči v njej ali pa povezavo med
dolžino nosilca in število stebrov, ki ga podpirajo.
Glavne prednosti parametričnega modeliranja so naslednje:
•

Hitra izdelava 3D modelov, kar ima veliko prednost pri uporabi v proizvodnji.

•

Parametrični modeli so bolj detajlni (matematično definirani) in zato boljši za izvajanje analiz
in izdelavo prototipov.

•

Avtomatska posodobitev celotnega modela v primeru oblikovnih sprememb.

Slabost parametričnega modeliranja oziroma prednost klasičnega modeliranja pa je v tem, da
parametrično modeliranje ne dopušča take svobode kot klasično, saj je proces modeliranja precej
avtomatiziran. [23]

4.3

ArchiCAD

ArchiCAD je 3D arhitekturni program podjetja Graphisoft, ki se uporablja za informacijsko modeliranje
stavb, kar označujemo z okrajšavo BIM (ang. Building Information Modeling). Pri BIM modeliranju ne
uporabljamo črt, kot pri klasičnem CAD načrtovanju, ampak delamo s tako imenovanimi
parametričnimi elementi. To so 3D elementi, virtualne predstavitve dejanskih elementov stavbe, kot sta
nosilec in plošča. Ti elementi nosijo dvojne informacije: geometrijske in negeometrijske. Prve določajo
dimenzije posameznih elementov, ki sestavljajo objekt, druge pa podajajo podatke o materialih, funkciji,
ki jo elementi opravljajo, ceni in podobno. Prednost takega modela je ravno v količini podatkov, ki jo
lahko pripišemo elementom in s tem celotnemu objektu. Elemente modela BIM v ArchiCAD-u najdemo
v orodni vrstici, ki je na sliki (Slika 17) prikazana na levem robu. Model BIM je zaradi njegove
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trodimenzionalnosti možno uporabiti za prostorske analize (npr. osenčenje prostora), lahko pa izdelamo
tudi 5D model, ter tako izdelamo terminske plane (četrta dimenzija - čas) in izračune stroškov (peta
dimenzija). [24]

Slika 17: Grafični vmesnik ArchiCAD-a s tlorisom, prerezom in 3D pogledom objekta. [25]
V ArchiCAD-u elemente postavljamo v tloris, s tem pa se sočasno gradi objekt v 3D pogledu in prerezih,
kar pomeni, da se s spreminjanjem elementov v enem od pogledov isti element avtomatsko spremeni v
vseh ostalih pogledih. S spremembo dimenzije okna v prerezu, se bo tako sprememba hkrati izvršila v
tlorisu, 3D pogledu in tudi v popisu oken. Popise in izvlečke materialov, oken, vrat, prostorov itd. lahko
v ArchiCAD-u izdelamo zgolj z nekaj kliki, tako kot geometrijski elementi stavbe pa se ti seznami
sprotno osvežujejo. Popise in različne poglede odpremo prek stolpca na skrajni desni strani zgornje
slike.
Za boljšo funkcionalnost ima ArchiCAD več dodatkov in razširitev, ki med drugim omogočajo boljšo
vizualizacijo, natančnejše modeliranje strojnih in električnih inštalacij, statične izračune itd. Obstajajo
tudi posebne povezave med programi, kot je na primer v nadaljevanju uporabljena povezava med
ArchiCAD-om in Grasshopper-jem. [26]
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Povezava ArchiCAD-Grasshopper

Povezava med zgoraj opisanima programskima orodjema omogoča, da neko poljubno geometrično
obliko, določeno z Grasshopper-jem, spremenimo v BIM element. Tako lahko modeliramo elemente, ki
jih zaradi posebne oblike geometrije sicer ne bi mogli določiti v ArchiCAD-u. oziroma bi za njihovo
modeliranje zgolj v modelirniku porabili bistveno več časa.
Med te posebne oblike spada tudi profil smučarske skakalnice, kar je razlog za uporabo omenjenih
programov in povezave. Z vzpostavljeno povezavo med modelirnikom in Grasshopper-jem ni potrebe
po shranjevanju modela v pravilni obliki v enem programu in nato odpiranje le-tega v drugem, saj je
povezava direktna. To hkrati pomeni, da se nam s spreminjanje algoritma v prvem programu zato
sočasno spreminjajo BIM elementi v ArchiCAD-u. Uporaba povezave je nekoliko bolj razložena v
naslednjem poglavju tega dela.

Slika 18: Primer povezave Grasshopper - Rhinoceros - ArchiCAD. [27]
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5

PARAMETRIČNI GENERATOR SMUČARSKE SKAKALNICE

5.1

Izdelava parametričnega generatorja

Za izdelavo parametričnega generatorja sem uporabila program Rhinoceros z dodatkom Grasshopper,
ki omogoča izris parametričnih geometrijskih entitet. Preko povezave z BIM modelirnikom Archicad je
na podlagi geometrije določene v Grasshopper-ju možna izdelava parametriziranih elementov v BIM
modelirniku.
Najprej sem se lotila izdelave krivulje po enačbah podanih v standardu. Tako je imela končna krivulja
7 spremenljivih parametrov, ki pa so med seboj povezani z grafi, omenjenimi v tretjem poglavju tega
zaključnega dela. Ti parametri so velikost skakalnice HS, hitrost ob odrivu v0, naklon odskočne mize α,
naklon doskočišča v K točki β, naklon zaletišča γ ter razmerje h/n. Ker enačba za velikost zaletišča
skakalnice zapisana v standardu ni več v uporabi in jo je potrebno izračunati s programom JUMP 2.0,
je bila tudi ta ena od vhodnih spremenljivk. Po pregledu obstoječih skakalnic, podrobneje so te
predstavljene v naslednjem poglavju, sem ugotovila, da je pri večini prehodna krivulja opisana s krožnim
lokom, za izris katerega je postopek modeliranja zaletišča nekoliko drugačen. Posledično je tako
zaletišče modelirano na dva različna načina, opisana v nadaljevanju.
Standardi za izdelavo predstavljajo zgolj smernico, zato se geometrija večine homologiranih skakalnic
ne ujema popolnoma z opisanimi enačbami. Zaradi tega sem v nadaljevanju oba programa nekoliko
spremenila, tako da omogočata poljubno spreminjanje nekaterih dolžin in radijev.

5.2

Modeliranje profila zaletišča skakalnice po standardu

Kot že omenjeno je to sestavljeno iz treh delov. Na začetku je potrebno določiti pozicijo krajišč teh
delov, torej točk T, E1, E2 in A. Točka T je postavljena v točko [0,0] in predstavlja izhodišče za izris
krivulj profilov zaletišča in doskočišča skakalnice. Robni točki prehodne krivulje sta določeni po
enačbah (3) in (7), točko A pa dobimo iz dolžine začetnega ravnega dela zaletišča in njegovega naklona
γ.
Začetni in končni del, kjer je zaletišče ravno je najlažje povezati z gradnikoma »Line«. Ta gradnik
potrebuje za vhodni podatek robni točki linije, torej T in E1 ter E2 in A. Za kasnejšo možnost povezave
posameznih delov v eno krivuljo je za njeno zveznost pomembno, katera točka predstavlja začetek in
katera konec linije. V tem primeru morata tako točki T in E2 predstavljati ali obe začetek ali pa obe
konec linij, ki ju povezujeta.
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Slika 19: Povezava točk z linijami.
Nekoliko več možnosti za izris se pojavi pri modeliranju prehodne krivulje. Grasshopper omogoča več
načinov povezave dveh linij oziroma risanja krivulje med le-tema. Za povezavo sem uporabila tri
različne načine, od katerih noben ni predstavljal prave rešitve, zato je na koncu uporabljen tisti, ki se
najbolj približa opisu v standardu. Vsi trije načini so v nadaljevanju opisani nekoliko podrobneje.
5.2.1

Uporaba verižnice (»Catenary«)

Slika 20: Modeliranje krivulje z verižnico.
Pri uporabi gradnika »Catenary« (verižnica) potrebujemo robni točki verižnice A in B, njeno dolžino in
smer delovanja gravitacije, ki to verižnico oblikuje. Prednost uporabe tega gradnika za prehodno
krivuljo je v tem, da dobimo krivuljo pravilne dolžine, torej take kot jo izračunamo po prej omenjenih
enačbah. Problem pri uporabi verižnice pa se pojavi pri povezavi celotne krivulje zaletišča. Ker
verižnico definiramo le z robnima točkama in ne upoštevamo naklonov na začetku in koncu zaletišča,
bo končna krivulja v teh točkah nezvezna, to pa pomeni napake na končnem modelu.
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Uporaba komponente »Blend curve«

Slika 21: Modeliranje krivulje komponento »Blend curve«.
S komponento »Blend Curve« lahko popravimo problem nezveznosti, ki ga da uporaba verižnice. Ta
komponenta namreč kot vhodni podatek ne uporabi robnih točk ampak robni liniji, ki ju med seboj
zvezno poveže s krivuljo. Slabost takšne povezave je v tem, da je kljub zveznosti krivulje le-ta lahko
kakršnekoli oblike. Tako je možno, da se ob povezavi obeh ravnih linij pojavi krivulja kot je prikazana
na spodnji sliki.

Slika 22: Napake pri uporabi gradnika »Blend Curve«.
Obliko krivulje se da prilagajati, kar uravnavamo s faktorjema Fa in Fb. To sta faktorja izbočenja v
krajiščih krivine. Le-ta je potrebno nastaviti tako, da se najbolj približamo pravi dolžini prehodne
krivulje. Če za faktorja izbočenja uporabimo tangensa kotov naklona obeh ravnih delov se tej vrednosti
dokaj dobro približamo.
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Uporaba enačbe kubične parabole

Zadnja izmed uporabljenih krivulj je najbolj zahtevna, saj za razliko od prejšnjih načinov tu potrebujemo
več gradnikov. Za to krivuljo je bila uporabljena kubična enačba (13), opisana v standardu. Ker
Grasshopper ne omogoča direktnega izrisa kubične parabole sem morala ustvariti večje število točk, ki
ležijo na tej paraboli in jih povezati med seboj. Slika 23 prikazuje postopek definiranja točk parabole.

Slika 23: Modeliranje krivulje po enačbi kubične parabole.
V modrem gradniku (»Evaluate«) je zapisana enačba parabole. Vanjo je vstavljena množica točk na
intervalu med točkama E1 in E2. Interval dobimo z gradnikom »Domain«, razpon točk pa z gradnikom
»Range«. Kot pri izrisu linije je tudi tu pomembno katera točka predstavlja začetek in katera konec
intervala. Tako dobimo množico x koordinat s pripadajočimi z koordinatami, iz katerih tvorimo točke.
Za

tvorjenje kubične parabole sem uporabila gradnik »Interpolate (t)«, ki preko podanih točk

interpolira parabolo lihe stopnje. Stopnjo parabole nastavimo preko faktorja D. V Grasshopper-ju
obstajata 2 gradnika za interpolacijo krivulje: osnovni gradnik »Interpolate data« in »Interpolate (t)« ki
za razliko od prvega upošteva še robne pogoje parabole. Ts predstavlja tangento na začetku Te pa na
koncu izrisane parabole. Ti tangenti sem določila z uporabo gradnikov »Evaluate length«, ki sta na
sliki označena z rumeno barvo. Gradnika kot vhodni podatek potrebujeta krivuljo ter razdaljo na krivulji
(relativno ali absolutno). Na izbrani razdalji nato določi koordinate točke in tangento krivulje v tej točki.
V tem primeru sta bili vhodni krivulji liniji na začetku in koncu zaletišča.
Prednost uporabe enačbe kubične parabole je, poleg skladnosti s standardom, v tem, da je končna
krivulja zaletišča zvezna. S povečevanjem števila točk med E1 in E2 se približujemo pravi dolžini in
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pravi obliki kubične parabole. Slabost je v nekoliko bolj težavnem postopku izrisa krivulje napram prej
omenjenima načinoma in v dejstvu, da je krivulja še vedno interpolirana preko množice točk in ne
predstavlja popolnoma prave kubične parabole.
5.2.4

Povezava v enotno krivuljo

Za zveznost krivulje je potrebno posamezne dele med seboj povezati. Za to potrebujemo tri gradnike, ki
so prikazani spodaj (Slika 24). Prvi je gradnik »Join«, s katerim združimo posamezne dele krivulje
skupaj. Pomembno je, da dele vnašamo po vrsti, torej linija-krivulja-linija in ne linija-linija-krivulja. Da
lahko vnesemo več linij v eno vhodno mesto ob vnosu tiščimo tipko Shift.
Kot rezultat funkcije »Join« dobimo tri ločene sezname vhodnih krivulj, ki jih z desnim klikom na
seznam in izbiro funkcije »Flatten« spremenimo v en združen seznam. Tega nato uporabimo kot vhodni
podatek za naslednji gradnik, »Connect«. Ta poveže krivulje med seboj in iz njih naredi enotno krivuljo.
Novo nastala krivulja je zvezna in za delo v Grasshopper-ju ne predstavlja nobenih problemov. Težave
pa se v nadaljevanju pojavijo pri zveznosti v modelirniku BIM, zato je na koncu uporabljen še ena
gradnik. Tega najdemo pod imenom »Fit«, njegova funkcija pa je, da preko vstavljene krivulje izriše
novo, rezultirajočo krivuljo.

Slika 24: Povezava delov v eno krivuljo.
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Modeliranje profila zaletišča skakalnice z uporabo krožnega loka

V primeru uporabe krožnega loka koordinata točke E1 ni več takšna, kot jo podaja standard, zato
modeliranja zaletišča ne moremo začeti pri izrisu glavnih točk. Modeliranja se lotimo z izrisom linije
odskočne mize. Tako kot prej je točka T v koordinatnem izhodišču, točko E2 pa po enačbi (3) postavimo
na ustrezne koordinate. Izrisani točki povežemo z uporabo funkcije »Line«.
Za izris krožnega loka poznamo njegov radij in naklon tangente v krajnih točkah, E1 in E2. Ker za take
vhodne podatke Grasshopper nima ustreznega gradnika je potrebno določiti še drugo točko loka, torej
E1 ter izhodišče kroga, ki ta lok določa. Do te pridemo z uporabo geometrije, značilne za krožni lok.
Zaradi zveznosti krivulje morata biti liniji na robovih loka v njegovih krajiščih tangenti na krožnico,
torej pravokotni na njen radij. Že izrisani liniji odskočne mize zato narišemo vzporednico ter tako
dobimo središče krožnice katerega del je ciljni krožni lok. Vzporednico dobimo z gradnikom »Offset«,
kateremu moramo pripisati krivuljo, ki jo želimo premakniti, velikost pomika ( r1) in ravnino v kateri
izvedemo pomik. Pravilno točko na vzporednici izberemo z uporabo gradnika »End points«, ki poda
njena krajišča. Iz slike je razvidno, da središče predstavlja začetna točka linije, označena s S (start) .

Slika 25: Določitev točke E1.
Središče krožnice sedaj uporabimo za krajišče nove linije, ki poteka pod kotom γ in bo predstavljala
vzporednico vrhnjega dela zaletišča. Dolžina te linije je lahko poljubna, važen je le njen naklon. Kot
smo prej izrisali vzporednico odskočne mize, naredimo tudi z novo linijo. Z izbiro pravega krajišča
dobimo točko E1. Tako imamo sedaj središče loka, njegov radij in krajni točki.
Najprimernejši gradnik za izris takega loka se imenuje »Arc«, za vhodni podatek pa potrebujemo
ravnino loka, radij in velikost središčnega kota. Slednjega dobimo na preprost način, tako da določimo
vektorja, ki kot oklepata. Ta lahko določimo z gradnikom »Vector 2pt«. Oba vektorja imata izhodišče v
središču krožnice, konca pa sta v robnih točkah loka, E1 in E2. Kot med njima izračuna gradnik »Angle«.
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Ker Grasshopper lok začne risati v najvišji točki krožnice, je potrebno središčnemu krogu prišteti
polovico kroga, kar je enako π, ter nagnjenost odskočne mize α. Za končno zveznost krivulje je
pomembno da je interval za izris loka, ki ga podamo z gradnikom »Domain«, podan v skladu s potekom
celotne krivulje. Izrisan lok ima središče v koordinatnem izhodišču, zato ga je potrebno premakniti v
prej določeno središče.

Slika 26: Izris krožnega loka.
Preostane še začetni del zaletišča, ki pa ga narišemo na enak način kot prej. Dolžino začetnega dela, ki
jo za izris potrebujemo, izračunamo kot razliko med razdaljo e in dolžino krožnega loka. Slednjo
dobimo kot rezultat funkcije »Arc« in je na zgornji sliki (Slika 26) označena s črko L. Na koncu sledi
še povezava krivulje z ukazi »Join«, »Connect« in »Fit«, pri tem pa je prvi uporabljen dvakrat, da je
krivulja postopno povezana, sicer lahko pride do napak pri izrisu v modelirniku.

5.4

Modeliranje profila doskočišča skakalnice

Pri modeliranju krivulje doskočišča je najprej potrebno določiti točke P, L, K, U in začetek hrbtišča, kar
sem označila s točko S. Točka S ima koordinate [0,-s], koordinate ostalih točk na krivulji doskočišča pa
so v skladu s standardom in so navedene v enačbah (21), (22), (23) in (37) prejšnjega poglavja tega dela.
Hrbtišče skakalnice in prehodna krivulja pred iztekom skakalnice sta izrisana s pomočjo enačb (24) in
(32), zapisanih v standardu. Tako kot pri zaletišču sem tvorila množico točk, ki ležijo na teh parabolah,
in jih povezala z interpolirano krivuljo. Interval, na katerem se nahajajo točke ima v primeru hrbtišča
začetek v točki S in konec v točki P, v primeru krivulje pred iztekom pa je začetna točka intervala L,
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končna pa točka U. Postopek modeliranja interpolirane krivulje je opisan pri modeliranju zaletišča
skakalnice.
Pristajalna krivulja med točkama P in L ima obliko krožnega loka. Za modeliranje le-tega obstajajo v
Grasshopper-ju gradniki imenovan »Arc«. Ti se razlikujejo glede na vhodne podatke, ki jih potrebujejo
za izris loka. V primeru pristajalne krivulje imamo znane točke P, L in K, zato sem uporabila gradnik
»Arc 3pt«, katerega vhodni podatki so začetna, končna in vmesna točka tega loka, kar prikazuje spodnja
slika (Slika 27). Paziti je potrebno na vrstni red vhodnih točk, ki je odvisen od poteka celotne krivulje
doskočišča.

Slika 27: Modeliranje krožnega loka.
Rezultat tega gradnika sta poleg izrisanega loka še ravnina, v kateri lok leži, in radij loka. Slednjega
lahko uporabimo kot kontrolo pravilnosti izrisane krivulje, tako da vrednost primerjamo z izračunanim
radijem rL
Iztek skakalnice je modeliran z upoštevanjem, da je ta raven in pod naklonom 0°. Za izris takega
zaletišča je najbolje uporabiti funkcijo za izris linije »Line«, s katerim povežemo točko U s koncem
skakalnice. Iztek skakalnice je sicer lahko pod naklonom in ni nujno raven.
Posamezne dele doskočišča je potrebo povezati in s tem zagotoviti zveznost novo nastale krivulje. Kot
v primeru zaletišča to naredimo z gradnikoma »Join« in nato še »Connect«. V primeru da povežemo
vse štiri krivulje se pojavijo napake na modelu, zato sem krivulje z omenjenima gradnikoma povezovala
postopoma. V primeru doskočišča je izris elementov v modelirniku BIM nekoliko drugačen v primerjavi
z zaletiščem, zato tu ne rabimo uporabiti gradnika »Fit«.
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5.5

Povezava z BIM modelirnikom ArchiCAD

Povezava Grasshopper – ArchiCAD ustvari v prvem nov zavihek z imenom ARCHICAD, prikazan na
sliki (Slika 28). V njem najdemo gradnike, ki v ArchiCAD-u izrišejo ustrezne elemente in jih upravljajo.
Obstajata dve možnosti podajanja elementov:
•

Osnovno geometrijo elementov, predstavljeno s krivuljami ali točkami, izrišemo v ArchiCADu. Z Grasshopper-jem ga povežemo prek gradnikov, ki se nahajajo v oknu »Parameters«.

•

Geometrijsko osnovo ustvarimo v Grasshopper-ju oziroma Rhinoceros-u in ga z BIM
modelirnikom povežemo šele na koncu. Te povezave najdemo v oknu »Design« za parametrične
elemente, oziroma v oknu »Document« za izris 2D krivulj in polnil. Elemente izrisane na tak
način upravljamo s pripadajočimi gradniki najdenimi v oknu »Settings«.

Slika 28:Zavihek za povezavo dodatka Grasshopper z BIM modelirnikom.
Okno »Input« sestavljajo komponente, ki vsebujejo knjižnico materialov, kompozitov, črt, slojev ipd.
iz ArchiCAD-a. Ostaneta še dva gradnika, ki ploskovnim elementom, izdelanih v ArchiCAD-u, z
dodajanjem ali odvzemanjem poligonov spreminjata geometrijo.
V primeru smučarske skakalnice je osnovna oblika elementov izdelana v Grasshopper-ju, zato so
uporabljeni gradniki za povezavo med obema programoma iz okna »Design«. Za izris zaletišča je
najbolj primeren element nosilec, ki ga predstavlja gradnik »Beam«. Kot vhodni podatek potrebuje ta
gradnik le linijo vzdolž katere poteka, torej krivuljo profila zaletišča, njegovo širino, višino in material
pa uravnavamo z dodatnim gradnikom »Beam Settings«.
Doskočišča skakalnice zaradi spreminjajoče širine vzdolž njegove krivulje, ni možno izrisati kot nosilec.
Tako je bilo potrebno uporabiti drugačen postopek, prikazan na sliki spodaj (Slika 29). Najboljši način
za izris doskočišča predstavlja uporaba gradnika »Morph«, katerega vhodni podatek je območje
izrisanega elementa, definirano s preprosto mrežo. Najprej je bilo zato potrebno definirati to območje,
pri čemer sem si pomagala z gradnikom »Sweep«.
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Slika 29: Modeliranje doskočišča skakalnice.
V točkah S, K in U sem definirala širine doskočišča z izrisom pravokotnikov v teh točkah. Le te sem
prek krivulje doskočišča, na sliki jo predstavlja gradnik »Connect«, med seboj povezala z uporabo
funkcije »Sweep«. Rezultat te funkcije je površina telesa definirana s krivuljo in prerezi, prikazana na
sliki (Slika 30).
Za definiranje mreže potrebujemo le eno ploskev, kar dosežemo z uporabo gradnikov »Deconstruct
Brep« in »List item«. Prvi razdeli telo na ploskve, oglišča in robove, z drugim pa izmed vseh ploskev
izberemo pravo, v tem primeru zgornjo ploskev. Le-to sem nato razdelila na manjše enote (gradnika
»Divide« in »Subsurface«), te pa uporabila za definiranje mreže z gradnikom »Simple mesh«. Z delitvijo
ploskve na večje število manjših enot bolje definiramo mrežo, s tem pa dosežemo boljši videz
ukrivljenost v BIM modelirniku.
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Slika 30: Površina telesa, ki določa doskočišče skakalnice.
Gradnika »Beam« in »Morph« izrišeta omenjena elementa v ArchiCAD-u, da pa je to možno je najprej
potrebno v slednjem vzpostaviti povezavo med programoma. Povezavo najdemo v spustnem seznamu
»Design« pod »Design Extras« - »Grasshopper Connection«.
Odpre se nam novo okno, kjer kliknemo na gumb »Start Connection«. Pri tem moramo imeti hkrati
odprta ob programa. Z vzpostavitvijo povezave lahko pride do napake, kar rešimo z izklopom in
ponovnim odprtjem Grasshopper datoteke brez prekinitve povezave v ArchiCAD-u. Rezultat izrisanih
elementov v ArchiCAD-u je prikazan na spodnji sliki (Slika 31).

Slika 31: Model skakalnice v ArchiCAD-u.
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Kot je razvidno iz slike (Slika 31), ima zaletišče skakalnice debelino in širino, kar nadzorujemo v
Grasshopper-ju, doskočišče pa je sestavljeno le iz ploskve in ima zato le širino. Če želimo imeti tudi
debelino zaletišča, je možno uporabiti gradnik »Mesh«, ki je namenjen izrisu terena. Pri njegovi
uporabi je potrebno paziti, da je višina oz. debelina terena, kar nastavimo z dodatnim gradnikom
»Mesh Settings«, večja od absolutne vrednosti z koordinate točke U. Težava uporabe tega gradnika je,
da na krivinah ne sledi popolnoma liniji krivulje, kar lahko vidimo na spodnji sliki. Njegov uporabnost
pa se kaže v primeru, da doskočišče ni dvignjeno, ampak v celoti poteka po terenu.

Slika 32: Izris terena na mestu doskočišča.

5.6

Modeliranje dodatnih elementov skakalnice

Poleg same krivulje sem s pomočjo dodatka Grasshopper modelirala še elemente skakalnice, ki potekajo
vzdolž njene krivulje in jih je zato nekoliko težje modelirati v samem BIM modelirniku. Ti elementi so:
•

zaletna mesta,

•

stopnice vzdolž zaletišča in

•

zaščitna ograja. Zaščitna ograja se nahaja na treh mestih: ob zaletišču, doskočišču ter ob
zaletnih mestih.

Posamezni elementi so opisani v nadaljevanju.
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Zaletna mesta in stopnice

Pri modeliranju zaletnih mest je bilo najprej potrebno izrisati točko B, ki označuje pozicijo najnižjega
zaletnega mesta. Linijo med točkama A in B sem razdelila na želeno število zaletnih mest, kar je možno
uravnavati z drsnikom. Pri določitvi tega števila je potrebno upoštevati, da višina posameznega
zaletnega mesta ne sme presegati 40 cm. Na vsaki točki, ki sem jo z delitvijo linije dobila, sem z
gradnikom »Rectangle« izrisala pravokotnik, ki označuje zgornjo ploskev stopnice zaletnega mesta.
Tega sem uporabila kot podlago za modeliranje plošče v BIM modelirniku z gradnikom »Slab«. Plasti
(sestavo) plošče oziroma stopnic določimo v ArchiCAD-u, posameznim elementom pa jo lahko
pripišemo tudi prek Grasshopper-ja z uporabo dodatnega gradnika za upravljanje plošč. Dodaten gradnik
omogoča pripis ustreznega kompozita, plasti (angl. Layer), nosilnosti oziroma nenosilnosti elementa,
položaj (notranji ali zunanji element) in podobno.

Slika 33: Modeliranje zaletnih mest.
Modeliranje stopnic, ki služijo kot dostop za upravljavce, je potekalo podobno kot modeliranje zaletnih
mest. Razlika je bila le v krivulji, ki je tu zajemala le del od spodnjega zaletnega mesta B do roba
odskočne mize.

5.6.2

Zaščitne ograje

Ograji, ki potekata direktno ob zaletišču oziroma doskočišču, sta določeni v standardu z minimalno
višino. Upoštevala sem da potekata vzdolž celotne skakalnice in da sta betonski. To se lahko spremeni
s spremembo širine in materiala v Grasshopper-ju ali ArchiCAD-u, kjer je možno tudi izbrisati dele
ograje, ki jih na skakalnici ne želimo imeti. Za ograjo ob zaletišču sem vzela zmodelirano krivuljo
zaletišča, jo premaknila na rob skakalnice in dvignila na željeno višino ograje. To sem naredila na obeh
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straneh skakalnice, torej v smereh y in -y. Premaknjeno linijo sem uporabila kot vhodni podatek za
gradnik »Beam«, s katerim se vzdolž te linje izriše nosilec v modelirniku ArchiCAD. Postopek izrisa je
prikazan na spodnji sliki (Slika 34). Položaj ograje je povezan s širino zaletišča, tako da se s
spreminjanjem slednjega ustrezno premakne tudi ograja.

Slika 34: Modeliranje notranje ograje zaletišča.
Modeliranja ograje ob doskočišču se ni možno lotiti tako kot pri zaletišču, saj se širina vzdolž krivulje
doskočišča spreminja. Zato sem uporabila predhodno definirano površino za modeliranje doskočišča v
BIM modelirniku, ter z gradnikom »List item« izbrala njena daljša roba. Ta sem nato premaknila na
pravo višino in krivuljo uporabila kot osnovo za izris nosilca v ArchiCAD-u.
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Slika 35: Modeliranje zaščitne ograje doskočišča.
Zadnja izmed izrisanih ograj je bila ograja ob zaletnih mestih. Za to sem predvidela, da je izdelana iz
pleksi stekla in je zato tanjša od prejšnjih dveh. Na začetku sem povezala zunanja oglišča pravokotnikov,
ki določajo zaletna mesta. Na spodnji sliki (Slika 36) so ta definirana z gradnikom »List Item«. Postopek
premika linije na ustrezno višino in povezave z gradnikom za izris nosilca je nato enak kot v prejšnjih
dveh primerih.

Slika 36: Modeliranje zunanje zaščitne ograje.
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Slika 37: Stopnice, zaletna mesta in zaščitne ograje zaletišča v ArchiCAD-u.
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Pregled uporabljenih elementov in komponent

Za boljšo preglednost nad opisanim postopkom so posamezni elementi skakalnice zapisani v preglednici
(Preglednica 3). Poleg elementov je podana še njihova oblika, uporabljene komponente za njihovo
modeliranje v Grasshopper-ju ter povezava z BIM modelirnikom.
Preglednica 3: Povzetek modeliranja zaletišča, doskočišča in dodatnih elementov skakalnice.

ZALETIŠČE
Vrh s štartnimi pozicijami
Prehodna krivulja

Odskočna miza
DOSKOČIŠČE

OBLIKA
Ravno pod naklonom γ
Poljubna zvezna krivulja
Kubična parabola
Krožni lok
Ravno pod naklonom α

Hrbtišče
Pristajalna krivulja

Kubična parabola
Krožni lok

Prehodna krivulja
Iztek
DODATNI ELEMENTI
Ograje
Stopnice/zaletna mesta

Parabola četrte stopnje
Raven z naklonom 0°
Krivulja
Pravokotnik

KOMPONENTA
"LINE"
"BLEND CURVE"
"INTERPOLATE
CURVE"
"ARC"
"LINE"
"INTERPOLATE
CURVE"
"ARC 2 POINT"
"INTERPOLATE
CURVE"
"LINE"
/
/

POVEZAVA Z BIM
MODELIRNIKOM

"BEAM"

"MORPH" / "MESH"

"BEAM"
"SLAB"

Izdelana parametrična generatorja je možno uporabiti za vse velikosti skakalnic, s prilagoditvijo
nekaterih funkcij in omejitev pa omogoča tudi modeliranje smučarskih letalnic. Za oboje to velja v
primeru da se njihova geometrija ujema s profiloma skakalnice, opisanima v tem poglavju. Izgled
končnega parametričnega generatorja skakalnice in dodatnih elementov prikazuje sledeča slika (Slika
38). Iz nje je razvidna razsežnost geometrije, ki določa obliko profila smučarske skakalnice.
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Slika 38: Izgled končnega parametričnega modela.
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UPORABA PARAMETRIČNEGA GENERATORJA NA PRIMERU OBSTOJEČIH

SKAKALNIC
Drugi del magistrskega dela je zajemal pregled že zgrajenih in homologiranih skakalnic ter uporabo
novo nastalega generatorja na njih. Najprej je bilo izbranih 10 bolj znanih skakalnic, ki so hkrati
prizorišča tekem svetovnega pokala v smučarskih skokih. Njihove geometrijske lastnosti sem izpisala v
preglednico ter jih primerjala z izračunanimi vrednostmi z generatorjem oz. po standardu. Geometrijske
lastnosti posameznih skakalnic so pridobljene na podlagi njihovih certifikatov [28]. Dve skakalnici, ki
se z generatorjem najbolj ujemata sta nato na kratko opisani in modelirani v modelirniku BIM.
Pri krivulji zaletišča je večina geometrijskih podatkov hkrati vhodni podatek za njen izris, zato sem tu
lahko primerjala le dolžino odskočne mize t in velikost radija krivine v točki E 2, r1. Ti vrednosti sta
izračunani po standardu in sta uporabljeni pri modeliranju zaletišča tako s kubično parabolo kot tudi s
krožnim lokom. Ker za izračun obeh potrebujemo tudi hitrost v0, je tudi ta vpisana v preglednico.
Stolpci, ki sledijo velikosti skakalnice HS, predstavljajo dejanske vrednosti geometrijskih karakteristik,
tem pa sledijo izračunane vrednosti istih karakteristik V zadnjih dveh stolpcih je izračunano razmerje
med dejanskimi in izračunanimi karakteristikami. Za vse skakalnice razen prve velja, da prehodna
krivulja zaletišča ustreza krožnemu loku.
Preglednica 4: Primerjava skakalnic glede na geometrijske lastnosti zaletišča.

SKAKALNICA

HS

v0[m/s]

tdej[m]

r1, dej[m]

tizrač[m]

r1, izrač[m]

%t

% r1

Bischofshofen,
Avstrija

HS140

26,2

6,5

Kubična
parabola

6,79

103,20

95,8

/

Willingen,
Nemčija

HS145

26

6,7

105

6,74

101,68

99,4

103,3

Innsbruck,
Avstrija

HS130

25,8

6,5

100

6,69

100,18

97,2

99,8

Engelberg, Švica

HS140

25,5

7

110

6,61

97,94

105,9

112,3
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… nadaljevanje Preglednice 4

Sapporo,
Japonska

HS134

25

7

105

6,49

94,28

107,9

111,4

Lillehammer,
Norveška

HS138

26,3

6,6

107

6,81

103,96

96,9

102,9

Trondheim,
Norveška

HS140

26,6

6,5

105

6,89

106,26

94,4

98,8

Zakopane,
Poljska

HS134

25,5

6,5

100

6,61

97,94

96,7

97,7

Oberstdorf,
Nemčija

HS137

25,9

6,5

115

6,71

100,93

96,8

113,9

Planica,
Slovenija

HS139

26,45

6,7

101

6,85

105,11

97,8

96,1

Iz preglednice vidimo da se lahko pri računu le dveh karakteristik dejansko stanje razlikuje za več kot
15%. Težava pa je, če so te vrednosti podlaga za izračun drugih geometrijskih karakteristik, saj se tako
odstopanje od vrednosti izračunanih po standardu le še povečuje. V preglednici so odebeljeno označene
skakalnice, pri katerih je odstopanje najmanjše. Najbolj se standardu približa skakalnica v Innsbruck-u,
kjer je odstopanje obeh vednosti manjše od 3%, podobna odmika pa dosežejo skakalnice v poljskih
Zakopanah, nemškem Willingen-u in domači skakalnici v Planici. Izmed izbranih skakalnic se standardu
najmanj približa prizorišče uvodne tekme novoletne skakalne turneje v Oberstdorf-u s skoraj 14%
odstopanjem radija prehodne krivulje zaletišča.
Ker primerjava zgolj dveh vrednosti zaletišča ni najbolj merodajna, je bila izvedena še primerjava
karakteristik doskočišča. Tu je pričakovati nekoliko večje razlike, saj le-to večinoma poteka po terenu.
V preglednici sem tako pri istih skakalnicah primerjala radij rL ter velikost w, ki je na certifikatu označen
kot položaj konstrukcijske točke. Kot pri zaletišču sta v zadnjih dveh stolpcih vrednosti primerjani med
seboj. Pri računu radija je njegova vrednost zaokrožena le na celo število in ne na 10 m, kot to predvideva
standard. Možna bi bila tudi primerjava točk P in L, vendar so njune koordinate odvisne od radija rL, ki
lahko že sam odstopa od standarda.
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Preglednica 5: Primerjava skakalnic glede na geometrijske lastnosti doskočišča.

SKAKALNICA

HS

v0[m/s]

rL, dej[m]

wdej[m]

rL,
izrač[m]

wizrač[m]

% rL

%w

Bischofshofen,
Avstrija

HS140

26,2

335

125

302

125

111

100

Willingen,
Nemčija

HS145

26

347

130

310

130

112

100

Innsbruck,
Avstrija

HS130

25,8

240

120

276

117

87

103

Engelberg, Švica

HS140

25,5

326

120

293

125

111

96

Sapporo,
Japonska

HS134

25

164

120

274

120

60

100

Lillehammer,
Norveška

HS138

26,3

334,5

123

299

124

112

99

Trondheim,
Norveška

HS140

26,6

386,6

123,7

308

125

126

99

Zakopane,
Poljska

HS134

25,5

316

120

280

120

113

100

Oberstdorf,
Nemčija

HS137

25,9

321

120

292

123

110

98

Planica,
Slovenija

HS139

26,45

305

125

303

125

99

100

Iz preglednice (Preglednica 5) je razvidno, da ima večina skakalnic velikost w izračunano po standardu.
Veliko večje pa so razlike pri radiju krožnega loka pristajalnega dela doskočišča. Tu se vrednosti
razlikujejo za več kot 10%. Izjema je skakalnica v planiškem nordijskem centru, katere radij od
standarda odstopa zgolj za 1%. Z 10% odmikom ji sledi skakalnica v Oberstdorf-u, največja razlika pa
je izmed izbranih skakalnic pri japonskem Sappor-u. Slednja doseže zgolj 60% izračunane vrednosti
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radija krožnega loka. Ponovno sem izbrala 3 skakalnice, ki se obema vrednostma najbolj približajo, ter
jih označila odebeljeno. To so skakalnice v krajih Bischofshofen, Willingen in v Planici blizu pa so tudi
podčrtani kraji Lillenhammer, Willingen in Zakopane.
Če sedaj pogledamo primerjavi doskočišča in zaletišča skakalnice vidimo, da je v obeh primerih ena od
tistih, ki se najbolj ujemajo, skakalnica v Planici. Za drugo skakalnico sem izbrala tisto v Bischofshofnu,
saj ima edina izmed skakalnic v tabeli prehodno krivuljo zaletišča modelirano s kubično parabolo.
Ker se nekatere geometrijske lastnosti večine omenjenih skakalnic od standarda precej razlikujejo, sem,
kot je bilo omenjeno že v prejšnjem poglavju, generator nekoliko spremenila, tako da sem povečala
število spremenljivk. Tako ima nova verzija spremenljivo dolžino odskočne mize t, radij na koncu
prehodne krivulje r1 ter radij pristajalne krivulje rL. Za lažje modeliranje so drsnikom spremenljivk
dodane slike, ki le-te označujejo, kot je prikazano spodaj (Slika 39).

Slika 39: Izbira spremenljivk.
Izbrani skakalnici sta v nadaljevanju na kratko opisane in modelirane s parametričnim generatorjem. Za
modeliranje sta uporabljeni verziji za zaletišče z obliko kubične parabole in krožnega loka, pri katerih
sem dodala več spremenljivk, da je tako najbolj točno prikazana dejanska geometrija skakalnice.
Geometrijske lastnosti obravnavanih skakalnic so zapisane v certifikatih, podanih v prilogah A in B.
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Paul Ausserleitner, Bischofshofen, Avstrija

Prizorišče zaključka novoletne skakalne turneje oz. turneje štirih skakalnic, je bilo zgrajeno leta 1941 in
do sedaj večkrat rekonstruirano. Prvotna skakalnica je bila t. i. naravna skakalnica, kar pomeni da je v
celoti potekala po terenu. To se je z rekonstrukcijami spremenilo, tako da zaletišče sedanje skakalnice
poteka le deloma po terenu. Zadnja povečava skakalnice je bila leta 2003, ko je bilo doskočišče prekrito
s plastično podlago, kar omogoča izvedbo skokov tudi v poletnem času. Skakalnica ima velikost HS
140, kar jo uvršča v kategorijo velikih skakalnic. S takšno velikostjo je največja skakalnica tako na prej
omenjeni novoletni turneji, kot tudi v Avstriji.

Slika 40: Zaletišče skakalnice Paul Ausserleitner, Bischofshofen [28].
Pri modeliranju skakalnice so bili upoštevani geometrijski parametri skakalnice, zapisani v certifikatu v
prilogi B. Zaletišče je modelirano s programom, ki upošteva prehodno krivuljo v obliki kubične
parabole. Kot je razvidno iz zgornje slike (Slika 40) so zaletna mesta le na eni strani, spodnji del notranje
ograje poteka prek celotnega zaletišča, zunanja zaščitna ograja pa poteka le do dela zaletišča, ki je nad
terenom. To je bilo upoštevano pri modeliranju dodatnih elementov skakalnice. Za dodatne elemente
certifikat ne podaja dimenzij, zato so bile le-te izbrane poljubno. Modelirani elementi zaletišča so
prikazani na sledeči sliki (Slika 41). Poleg omenjenih dodatnih elementov je na sliki opaziti še zaletno
smučino, ki jo modeliramo prek Grasshopper-ja, kjer za osnovo vzamemo linijo, ki določa zaletišče
skakalnice.
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Slika 41: Modelirani dodatni elementi skakalnice Paul Ausserleitner.
Za modeliranje doskočišča sta bila uporabljen uporabljena oba omenjena gradnika, t.j. gradnik »Mesh«
in gradnik »Morph«. Tako nato v ArchiCAD-u ni bilo potrebno na novo določevati terena, saj sem s
povečanjem terena dobljenega s funkcijo »Mesh« hitro dobila primerno podlago, ki se je ujemala z
obliko doskočišča. Dodatno je bil modeliran le teren pod zaletiščem skakalnice. V ArchiCAD-u je bil
poleg terena izrisan še dostop do odskočne mize in objekt z dostopom na vrhu zaletišča (Slika 42).

Slika 42: Modelirana skakalnica v Bischofshofnu.
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Bloudkova velikanka HS139, Planica, Slovenija

Bloudkova velikanka je bila v prvotni obliki zgrajena leta 1934. Skakalnica nosi ime po Stanku Bloudku,
ki sicer ni originalni graditelj, je pa skakalnico dokončal in nato tudi posodabljal ter povečeval do končne
velikosti HS140. V desetletju po njenem odprtju je skakalnica veljala za največjo tistega časa in je bila
tudi prva v zgodovini, na kateri so tekmovalci izvedli skoke preko 100 m. Leta 2001 se je zaradi slabega
vzdrževanja pod obtežbo snega porušila lesena konstrukcija, ki je držala del hrbtišča nad terenom.
Novo skakalnico so na tem mestu zgradili šele leta 2012 in sicer v velikosti HS139, kar jo uvršča med
velike skakalnice. Pri njeni gradnji so upoštevali poseben profil hrbtišča, ki je še vedno dvignjen nad
terenom, kar prikazuje spodnja slika (Slika 43). Pri novi skakalnici se nosilna konstrukcija dvignjenega
dela nekoliko razlikuje od njene predhodnice, kar je pomenilo velik izziv pri temeljenju tega del. V
sklopu izgradnje nove skakalnice je bila zgrajena še sosednja skakalnica, ki se z velikostjo HS104 uvršča
med skakalnice normalne velikosti. Obe imata zaradi plastične podlage možnost izvedbe skokov tudi v
toplejših mesecih [29], [30].

Slika 43: Bloudkova velikanka HS139 v Planici (spodaj skakalnica HS104). [28]
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Za namen tega zaključnega dela je bil s pomočjo Grasshoper-ja in ArchiCAD-a izdelan model
skakalnice na podlagi geometrijskih lastnosti skakalnice, ki jih navaja certifikat v prilogi A. Tako kot
pri skakalnici v Bischofshofen-u so dimenzije stopnic in zaščitnih ograj izbrane poljubno.
Dodatno je bilo s pomočjo parametričnega generatorja modelirano hrbtišče skakalnice, kar je podrobneje
opisano v nadaljevanju. Za izris modela je bila uporabljena verzija programa, pri katerem je prehodna
krivulja zaletišča predstavljena s krožnim lokom. Model velikanke v Planici je viden na sliki spodaj
(Slika 44).

Slika 44: Model Bloudkove velikane v ArchiCAD-u.
Pri gradnji nove skakalnice so želeli ohraniti značilno hrbtišče, ki je bilo dvignjeno nad terenom.
Predhodno leseno konstrukcijo so zamenjali z armiranobetonsko, ki jo sestavlja branasta konstrukcija
podprta s tremi vzdolžnimi nosilci, kot je razvidno iz slike (Slika 45).
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Slika 45: Dvignjeno hrbtišče Bloudkove velikanke. [31]
Takšno nosilno konstrukcijo je možno enostavno modelirati s pomočjo Grasshopper-ja, tako da se le-ta
prilega obliki skakalnice. Za njeno modeliranje uporabimo že definirano površino, ki predstavlja
doskočišče smučarske skakalnice. Ta je bila, kot je prikazano na sliki 29, razdeljena na več delov z
gradnikom »Divide«.

Slika 46: Modeliranje loka doskočišča skakalnice v Planici.
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S pomočjo gradnika »List item« dobimo le določene elemente, torej le dele doskočišča, ki so dvignjeni
nad terenom in s funkcijo »Deconstruct Brep« določimo njihove robove.
Ti predstavljajo krivulje, po katerih potekajo nosilci in branasta konstrukcija ter tako predstavljajo
vhodni podatek za povezovalni gradnik, ki v ArchiCAD-u modelira nosilec. S premikanjem elementov
in prilagajanjem njihovih višin in širin v modelirniku dobimo ustrezno konstrukcijo dvignjenega
hrbtišča skakalnice, kar prikazuje slika (Slika 46).

6.3

Ugotovitve

Uporaba parametričnega generatorja za modeliranje obstoječih skakalnic bistveno olajša delo, saj je
potrebno zgolj določiti prave vrednosti parametrov in vzpostaviti povezavo z modelirnikom. Tako lahko
pri načrtovanju skakalnice izdelamo več variant, s tem pa ne izgubimo veliko časa.
V primeru da pri modeliranju doskočišča upoštevamo obe omenjeni povezavi z modelirnikom, torej kot
teren ali kot zgolj ploskev, pridobimo še teren. Tega lahko nato v ArchiCAD-u razširimo na večje
območje s tem pa ohranimo obliko skakalnice. Doskočišče, določeno s komponento »Morph«, ima zgolj
površino, kar pa je uporabno pri določitvi potrebne količine plastične podlage, v primeru, da je
skakalnica namenjena izvajanju skokov tudi izven zimske skakalne sezone. Površino, ki jo ta gradnik
določa, je možno dobiti v modelirniku ali pa že v Grasshopper-ju. V slednjem to naredimo z uporabo
komponente »Area Brep«, ki kot rezultat poleg površine poda tudi položaj težišča obravnavane ploskve.
Spodnja slika (Slika 47) prikazuje primer izpisa površine doskočišča, določenega s komponento
»Subsurface«. Gradnik, ki povezuje izpis površine in gradnik »Area Brep«, poveže posamezne površine
v celoto.

Slika 47: Izpis površine v Grasshopper-ju.
Iz modeliranja skakalnice v Planici opazimo, da si z uporabo Grasshopper-ja poenostavimo tudi
modeliranje elementov nosilne konstrukcije doskočišča. Tu mislim predvsem na elemente, ki ne
potekajo horizontalno ali vertikalno, temveč pod kotom oziroma v loku, kar v tem primeru velja za tri
vzdolžne podporne nosilce.
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Če bi bilo to potrebno, je podobno konstrukcijo možno izvesti tudi za zaletišče skakalnice, pri čemer je
potrebno najprej po enakem postopku kot za doskočišče dobiti površino, ki določa zaletišče. Za tako
modeliranje bi bilo na primer primerno paličje skakalnice Holmenkollen v Oslu na Norveškem, ki, kot
kaže slika (Slika 48), poteka vzdolž profila skakalnice, tako kot nosilno konstrukcijo je preko omenjene
povezave enostavno izrisati pravilno oblikovano zaletno smučino, ki se prilega zaletišču skakalnice, kot
je prikazano na primeru skakalnice v Bischofshofnu.

Slika 48: Skakalnica Holmenkollen, Norveška. [32]
Nekoliko več dela imamo lahko pri modeliranju dodatnih elementov skakalnice, saj ti niso vezani na
skakalnico in se od skakalnice do skakalnice spreminjajo. Prednost pa se kaže tudi pri njih, saj prek
generatorja dobimo elemente, ki potekajo po pravilni krivulji, torej vzporedno s skakalnico. Za
morebitne spremembe pa je možno nato te elemente poljubno spreminjati v modelirniku.
Takoj po izrisu elementov na podlagi povezave ArchiCAD-Grasshopper so le-ti zaklenjeni. Zato je
potrebno po prekinitvi povezave z generatorjem v ArchiCAD-u pod zavihkom Edit izbrati Locking, kjer
odklenemo elemente, nato pa jih je možno poljubno premikati, jim spreminjati dimenzije, materiale itd.
Če imamo kasneje željo spremenjen model ponovno urejati s pomočjo Grasshopper-ja, se je potrebno
zavedati, da se bo ob ponovni povezavi geometrija prilagodila tisti, določeni v Grasshopper-ju, kar lahko
pomeni, da se nam izničijo nekatere spremembe, ki smo jih izvedli v modelirniku.
Parametrični generator je za modeliranje obstoječih skakalnic uporaben v primeru rekonstrukcije le-teh,
izvajanju simulacij skoka na njih ali pa tudi za programerje iger, ki temeljijo na simulaciji smučarskih
skokov.
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Uporaba parametričnega modela pri novih skakalnicah

Pri skakalnicah, ki jih projektiramo na novo, so prednosti modeliranja geometrije enake kot v primeru
že obstoječih skakalnic. Določitev geometrije pa ni povezana zgolj z določili v standardu ampak tudi z
že omenjenimi lastnostmi okolja, kot sta teren in meteorološke lastnosti, kot vsak gradben objekt pa
obliko skakalnice pogojujejo tudi z gradnjo povezani stroški. V primeru da pri izdelavi parametričnega
modela upoštevamo še prednosti, ki jih ima informacijsko modeliranje, lahko dobimo model, ki zajame
tudi omenjene vplive na geometrijo. S takim modelom je možno že v zgodnjih fazah rešiti probleme, s
katerimi se običajno soočamo kasneje in so zato krivi za naknadno spreminjanje objekta.
Prva prednost, ki jo ima ArchiCAD je možnost izdelave izvlečkov (količin, elementov) ter njihovo
sprotno ažururanje. Zaradi direktne povezave ArchiCAD-a in Grasshopper-ja se zgolj s premikom enega
drsnika in posledično s spremembo parametra v Grasshopper-ju temu prilagodi izvleček materiala, ki
smo ga predhodno pripravili v ArchCAD-u. S tem je možno določiti optimalno konstrukcijo, tako glede
materiala, ki ga potrebujemo za samo konstrukcijo, kot tudi glede na že omenjeno količino dodatne ali
odstranjene zemljine. Pri določitvi stroškov celotne gradnje si je možno pomagati tudi z ArchiCAD-ovo
funkcijo, ki omogoča simulacijo gradnje objekta.

Slika 49: Primer popisa materiala v ArchiCAD-u.
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Še ena izmed prednosti ArchiCAD-a je možnost simulacije osončenosti in osenčenosti objekta. Ta
zmožnost ArchiCAD-a je precej uporabna pri projektiranju skakalnic, še posebno pri takih, ki imajo
ledeno ali pa snežno zaletno smučino. V primeru, da je smučina izpostavljena močnemu soncu jo je
namreč potrebno na tekmi med posameznimi skoki varovati z mrežami, zaradi česar bi bilo ugodno, da
zaletišče ne dobi preveč direktne svetlobe. Energetske analize se pri objektih pogosto izvajajo kasneje
tekom projekta, vpeljava parametrizacije pa bi lahko omogočila, da takšne analize izvedemo že na
začetku ter se s tem izognemo popravljanju in prilagajanju modela v kasnejših fazah.
Poleg ArchiCAD-ovih funkcij lahko parametrični model, zaradi možnosti izmenjave modelov BIM med
različnimi programskimi orodji, kar označimo z besedo interoperabilnost, uporabimo tudi v drugih, bolj
specializiranih programih. Glede na pomembnost vetrnih meritev pri skakalnicah bi bil eden od teh
simulator vetra imenovan Flow Design. To je simulator, ki nam prikaže potek gibanja zraka ob objektih
ter nam s tem pomaga odkriti mesta morebitnih nevarnosti sunkov vetra. Za izvedbo simulacije
potrebujemo geometrijo objekta, ki jo iz ArchiCAD-a v simulator prenesemo preko zapisa .dwg.
Drugo programsko orodje, ki bi ga še omenila, pa je Tekla Structures, orodje za statično analizo
objektov, ki omogoča tudi izdelavo armaturnih načrtov objekta. Geometrijo v program prenesemo prek
zapisa .ifc, geometrijske elemente pa nato v Tekli pretvorimo v elemente orodja Tekla Structures. V
primeru parametričnega modela skakalnice zaradi te pretvorbe v Teklo ni možno prenesti celotnega
doskočišča skakalnice, lahko prenesemo le posamezne nosilne elemente, kot so na primer nosilci opisani
pri primeru Bloudkove velikanke v tem poglavju.
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ZAKLJUČEK

V magistrskem delu sem predstavila izdelavo parametričnega modela smučarske skakalnice z dodatnimi
konstrukcijskimi in varnostnimi elementi. Z upoštevanjem standarda in karakteristik obstoječih
smučarskih skakalnic sta bili v programskem orodju Grasshopper izdelani dve verziji parametričnega
generatorja, vsaka v različici z manjšim in večjim številom spremenljivk, ki določajo geometrijo modela.
Verziji se razlikujeta glede na obliko prehodne krivulje zaletišča – v prvi le-ta sledi kubični paraboli, v
drugi pa ima obliko krožnega loka. Obe varianti sta bili preko povezave Grasshopper-ArchiCAD
povezani z modelirnikom BIM.
Bistvene prednosti povezave Grasshopper-ArchiCAD so naslednje:
•

Pretvorba poljubne geometrije v BIM elemente.

•

Zaradi direktne povezave ni potrebno izvažati in ponovno uvažati modelov iz enega v drug
program.

•

Sprememba algoritma v Grasshopper-ju povzroči sočasno spremembo geometrije v ArchiCADu – dinamična povezava.

Uporaba omenjene povezave je bila pomembna predvsem zaradi zahtevne geometrije smučarske
skakalnice. S parametričnim modelom je namreč možno zajeti pravo obliko smučarske skakalnice, tej
obliki pa enostavno prilagodimo dodatne konstrukcijske in varnostne elemente, kot so zaščitne ograje,
podporni nosilci, stopnice in zaletna smučina. Natančno je možno modelirati tudi teren, ki se prilega
doskočišču skakalnice, ter tako hitro oceniti, kakšen poseg v okolje bi prinesla gradnja skakalnice na
določenem terenu s tem pa tudi povezane stroške (dodan/odvzet material).
Medtem ko izris geometrije ni problematičen, pa lahko na težave naletimo pri izbiri ustreznega elementa,
ki bi skakalnico, natančneje njeno doskočišče, predstavljal v modelirniku BIM. Zaletišče ima namreč
za razliko od doskočišča konstantno širino prereza po njegovi dolžini in ga zato lahko izrišemo kot
nosilec. Doskočišče pa ima običajno najožji prerez na vrhu hrbtišča in se nato širi vse do dna skakalnice
v U točki. Spreminjajoči prerezi v kombinaciji z ukrivljeno geometrijo profila doskočišča onemogočajo
uporabo osnovnih elementov, kot sta nosilec ali plošča. Najboljši komponenti za njegov izris sta
»Mesh«, ki doskočišče modelira kot teren, in »Morph«, ki doskočišče prikaže s ploskvijo. V obeh
primerih je bilo potrebno model v Grasshopper-ju prilagoditi, da sem iz njega dobila ustrezne vhodne
podatke za omenjena gradnika.
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Omenjeni komponenti ne predstavljata idealnih rešitev. Težava gradnika »Mesh« je, da je kljub pravilni
geometriji to le ploskev, torej brez debeline. To je precej neugodno, če je načrtovano doskočišče
dvignjeno od tal in bi ne tem mestu morala biti neka nosilna konstrukcija, predstavljena kot trdnina.
Kljub temu nam gradnik »Morph« da element s površino, ki jo je možno uporabiti pri določitvi ustrezne
količine umetne podlage, če je le-ta načrtovana. V primeru da doskočišče predstavimo kot teren željeno
debelino pridobimo, vendar ta ni konstantna vzdolž doskočišča. Ustrezen model lahko sicer do konca
izdelamo v ArchiCAD-u, torej brez uporabe parametričnega generatorja. Pri tem pa lahko naletimo na
težavo, če bi želeli popravljen model kasneje ponovno spremeniti s pomočjo parametričnega
generatorja, saj se nam s tem izničijo nekatere spremembe, izvedene v ArchiCAD-u.
Obe varianti parametričnih modelov sta bili nato uporabljeni za modeliranje dveh svetovno znanih
skakalnic. Tekom izdelave modelov teh skakalnic so bile ugotovljene naslednje prednosti, ki jih daje
parametrično modeliranje smučarske skakalnice:
•

Modeliranje je bistveno hitrejše v primerjavi s klasičnim modeliranjem.

•

V primeru sprememb ene geometrijske karakteristike skakalnice se temu po potrebi avtomatsko
prilagodi celoten model.

•

Zaradi hitrega modeliranja je možna izdelava več variant (v začetnih fazah načrtovanja).

Prednosti, ki jih daje parametrično modeliranje, pa se ne kažejo zgolj pri izrisu ustrezne geometrije. Če
namreč poleg pozitivnih lastnosti parametrizacije upoštevamo tudi prednosti, ki jih ima informacijsko
modeliranje, lahko dobimo model, s katerim se je možno že v zgodnjih fazah izogniti nekaterim
težavam, na katere bi sicer lahko naleteli kasneje. Nekateri izmed orodij in funkcij, ki k temu
pripomorejo so:
•

sprotno posodabljanje in generacija izvlečkov ter možnost simulacije gradnje za zgodnje
določevanje ocene stroškov (ArchiCAD),

•

energetske simulacije za določitev osončenosti in osenčenosti objekta (ArchiCAD),

•

statične analize v programu Tekla Structures,

•

simulacije vetra za odkrivanje kritičnih točk sunkov vetra (Flow Design).

Seveda pa parametrizacija objekta nima zgolj prednosti. Težava pri uporabi parametričnega modeliranja
je, da smo pri modeliranju dokaj ukalupljeni. Parametrični model je namreč izdelan po nekih pravilih,
matematičnih operacijah in funkcijah, ki povezujejo celotno geometrijo modela. Uporaba
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parametričnega generatorja nas tako sili k upoštevanju teh pravil ter s tem zmanjšuje kreativnost. Med
izdelavo magistrske naloge se je ta problem pojavil že pri različni oblikah zaletišča (krožni lok ali
kubična parabola), pri primerjavi smučarskih skakalnic v zadnjem delu naloge pa je bilo ugotovljeno,
da tudi ostale geometrijske karakteristike varirajo od skakalnice do skakalnice. Posledično sta bili
izdelani omenjeni različici, ki upoštevata večje število vhodnih parametrov, s katerima nekoliko
zmanjšamo težavo omejenosti parametričnega modela.
Tekom izdelave naloge je kar nekajkrat prišlo do nepravilnega delovanja modela pri povezavi
Grasshopper-ja z ArchiCAD-om. Ob skoraj vsaki vzpostavitvi povezave je namreč model, ki ga
Grasshopper izriše v Rhonoceros-u nenadoma spremenil obliko, posledično pa je bil napačen tudi izris
modela v modelirniku BIM. V takem primeru je potrebno Grasshopper datoteko zapreti in ponovno
odpreti brez prekinitve povezave. Razlog za to je, da sta Grasshopper in povezava z modelirnikom še v
fazi razvoja.
Parametrično modeliranje torej lahko izdelavo modela smučarske skakalnice precej olajša, dokler
skakalnica sledi pravilom, podanim v modelu.
Za posamezna podjetja ali projektante, ki uporabljajo neko podobno obliko smučarskih skakalnic bi bilo
tako bolje model prilagoditi njihovim potrebam, saj je težko izdelati univerzalni model. Vsekakor pa
mislim, da tako modeliranje predstavlja prihodnost projektiranja smučarskih skakalnic.
Za nadaljnjo raziskavo bi bilo koristno parametrični model skakalnice uporabiti tudi v drugih
programskih orodjih. Tu imam v mislih predvsem programe za geotehnično analizo, saj imajo lahko pri
projektiranju takih objektov glede na morfologijo terena izredno pomembno in zahtevno vlogo
geotehniki, ki morajo med drugim zagotoviti ustrezno temeljenje objekta, stabilnost nasipov in erozijsko
zaščito strmih brežin.
Kot je omenjeno v drugem poglavju dela, se oblika zaletišča skakalnice uporablja tudi v gradnji jezov,
zato bi bilo možno model prenesti na to področje ter ga nato uporabiti za izvajanje simulacij toka, kar
bi bilo prav tako koristno pri izbiri optimalne oblike smučarske skakalnice.
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