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Spôsoby modelovania 
• Modelovanie pomocou primitív – sa zakladá na procedúre, ktorá 

používa geometrické primitíva ako valce, kocky, gule, kužele a pod. ako stavebné 

jednotky a pomocou nich vytvára zložitejšie útvary. 

• Modelovanie pomocou kriviek – plochy sú definované krivkami, 

ktoré sú ovplyvňované váženými riadiacimi bodmi. Krivka sleduje tieto body. 

Zvýšeným váhy bodu sa krivka k tomuto bodu viacej priblíži. Typy kriviek sú 

NURBS, Spline, bezierové krivky, záplaty.  

• Polygonálne modelovanie – sa zakladá na spájaní bodov v 3D 

priestore, ktoré sa nazývajú vrcholy – vertices, pomocou úsečiek, tak aby vznikla 

tzv. polygonálna mreža. Tento spôsob modelovania sa používa veľmi často. 

Počítače dokážu vykresľovať takéto modely veľmi rýchlo, pretože sú flexibilné. 

Medzi nevýhody patrí to, že jednotlivé polygóny sú rovinné útvary. Na základe 

toho je potrebné zakrivené plochy modelu aproximovať veľkým množstvom 

menších polygónov. 

• Sculp modelovanie – táto metóda sa stala veľmi populárnou, aj keď sa 

využíva len niekoľko rokov. Má dva spôsoby použitia a to Volumetric 

a Displacement  
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Typy modelov organizmov 

• Skeletálny model (kosti) 

• Muskulárny model (svalstvo) 

• Povrchový model (koža) 

 Fyzikálny model 

 Riadiaci model (umelá inteligencia) 
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Skeletálny model 
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Skeletálny model - typy kĺbov 

translačný                                       rotačný 
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Model a vizualizácia tela 

 Skeletálny model: 
 transformácie a deformácie, 

 aplikácia ohraničení,  

 aplikácia fyzikálneho modelu 

 aplikácia ohraničení 

 detekcia kolízie 

 vizualizácia 

 vizualizácia 

 Muskulárny model:  

 Povrchový model: 

Riadiaci model 

aplikacie/osoba/Character3D.exe
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Pohyb modelov - Kinematický reťazec 
Pohyb v priestore má zmysel len ak zmena jeho polohy je 

definovaná voči nejakému inému objektu najlepšie v rámci 

konkrétnej súradnej sústavy. 

V kĺbovej štruktúre sa musí nachádzať statický kĺb a zároveň 

aj kĺb, ktorého zmenu v priestore sledujeme.  

•Statický kĺb sa nazýva báza a  

•dynamický je označovaný ako koncový efektor  

Spolu tvoria kinematický reťazec.  

Kinematický reťazec teda musí obsahovať bázu a koncový 

efektor, pričom dĺžka reťazca môže byť ľubovoľná.  

Pohyb kostí človeka je možný hlavne pomocou rotácie jeho 

kĺbov. Podľa počtu osí, okolo ktorých je možné rotovať kĺb, je 

určený stupeň voľnosti kĺbu. Bežný kĺb má tri stupne 

voľnosti.  
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Tvorba kinematického reťazca  
Abstrakcia kĺbovej štruktúry môže byť reprezentovaná acyklickým 

grafom, presnejšie nepravidelným n-árnym stromom. Uzly tohto stromu v 

skutočnosti reprezentujú kĺby a spojnice medzi uzlami kosti kĺbov  

Podľa pozície koncového efektora v hierarchistickom vzťahu ku pozícii bázy v grafe 

reprezentovanom stromom, je možné rozdeliť úlohu hľadania kinematického 

reťazca na niekoľko možných variácií: 

1. Koncový efektor je potomkom bázy 

2. Báza je potomkom koncového efektora 

3. Efektor a báza sa nachádzajú v rozdielnych podstromoch 
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Pohyb modelov 

Priama kinematika 

Zadaný je počiatočný stav a predpis pohybu. Jeho aplikáciou sa objekt dostane 

do cieľového stavu 

Inverzná kinematika 

Zadaný je počiatočný stav a koncový stav. Predpis pohybu sa vyhodnocuje ako 

výsledok inverznej funkcie medzi cieľom a počiatkom. 

  ktoracoveho_efepoloha_konuhly_klbov f

  uhly_klbovktoracoveho_efepoloha_kon1 f

aplikacie/pady/porrasturvat.exe
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Priama kinematika 

príklad sústavy 

rotačných kĺbov  
znázornenie 

formalizovanej 

humanoidnej kostry  

príklad formálneho 

grafu pre riešenie 

úlohy  
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Priama kinematika 

základná skeletálna 

entita  

kinematický reťazec 
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Priama kinematika 

A 

B 

trajektória koncového bodu (CAB) 

trajektória kĺbu (CK3) 

trajektória kĺbu (CK2) 

trajektória kĺbu (CK1) 

       332211 ,,,,,
321 BKBKBKBBBB dTdTdTzyxP  

       332211 ,,,,,
321 AKAKAKAAAA dTdTdTzyxP  

známe hodnoty vypočítaná poloha bodu A 
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Priama kinematika 

       333222111 ,,,,,
321 BAKBAKBAKABABABAB dTdTdTzyxP  

Proces PK:  

• je komutatívny z hľadiska koncového bodu (výsledku transformácie) 

 

 

 

 

 

• nie je komutatívny z hľadiska trajektórie kĺbov a trajektórie koncového bodu 
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Inverzná kinematika - metódy riešenia 

• Analytické metódy – (exaktné, matematické 
vyjadrenie f-1) presné a rýchle, málo flexibilné 
pri rôznych kinematických štruktúrach (nedajú 
sa aplikovať na všeobecný kinematický 
reťazec) 

• Numerické metódy – (iteratívne) – pomalšie a 
menej presné, avšak vedia sa prispôsobiť 
viacerým kinematickým štruktúram. Ich 
podstata: postupné prechádzanie kĺbmi kinem. 
reťazca 
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Inverzná kinematika 

A 

B 

? trajektória koncového bodu (CAB) 

? trajektória kĺbu (CK3) 

? trajektória kĺbu (CK2) 

? trajektória kĺbu (CK1) 

       332211 ,,,,,
321 BKBKBKBBBB dTdTdTzyxP  

       332211 ,,,,,
321 AKAKAKAAAA dTdTdTzyxP  

známe hodnoty známa poloha bodu A 

známa poloha bodu B 

známe hodnoty 

neznáme hodnoty 



KPI FEI TU Košice SVR - Modelovanie a vizualizácia osôb a prírody 16 

Inverzná kinematika 

Proces IK:  

• je komutatívny z hľadiska koncového bodu (výsledku transformácie) 

• nie je komutatívny z hľadiska trajektórie kĺbov a trajektórie koncového bodu 

• nemusí byť riešiteľný z hľadiska inverzných funkcií, inverzných transformačných 

matíc a limít hodnôt 

založené na problematike Eulerových uhlov a v prípade použitia iba rotačných 

kĺbov je možné využitie Euleroveho terému a quaterniónov 

111   POaObOObOaP TTTTTTT

Rotácia okolo 

všeobecnej priamky 



KPI FEI TU Košice SVR - Modelovanie a vizualizácia osôb a prírody 17 

Inverzná kinematika 

Metóda CCD - Cyclic coordinate descent 
Princíp algoritmu Cyclic coordinate descent je opakované prechádzanie 

kĺbmi kinematického reťazca v smere od koncového efektora ku báze 

kinematického reťazca, teda k jej statickej časti. Jeden takýto prechod 

kinematickým reťazcom sa nazýva iterácia.  

Algoritmus jednej iterácie vyzerá nasledovne: 

1. Aktuálny kĺb je koncový efektor, potom len prejdi ku kroku 2 

2. Aktuálny kĺb je nasledujúci kĺb v reťazci 

3. Aktuálny kĺb zmení svoj uhol 

4. Ak aktuálny kĺb nie je bázou, skok na krok 2, inak koniec 
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Modelovanie tela - Skeletálny model 
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Modelovanie a vizualizácia kostí 

Fraktálna geometria  

(L-systémy) 

aplikacie/kosti/Galéria kostí.exe
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Modelovanie a vizualizácia kostí 

Modelovanie a vizualizácia povrchu kosti : 

algoritmus shrik-wrap 

Izo-povrch je množina bodov r  R3, pre 

ktoré funkcia V(r) = V0 a kde 
  

  




i i

i

Rr
rV
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Modelovanie a vizualizácia kostí 

Model kosti s prvkom náhodnosti 

aplikacie/kosti/Tvorba prírodných objektov.exe
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Model a vizualizácia ruky 

Typy kĺbov: 

Zápästnozáprstný kĺb palca (typ sedlový)  

Záprstnočlánkové kĺby (typ guľový)  

Medzičlánkové  kĺby  (typ kladkový)  
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Modelovanie a vizualizácia ruky 

Rozmiestnenie bodov 

modelu  na ukazováku  
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Modelovanie a vizualizácia ruky 

Drôtový model ruky  

Pripojenie k 

počítaču 

Riadiaci 

obvod 

Dátová rukavica  

snímač 
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Modelovanie a vizualizácia ruky 

Dátová rukavica (vývoj KPI FEI TU Košice) 

Dátová rukavica (staršia verzia) 
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Modelovanie a vizualizácia ruky 

Ukážka vizualizácie modelu ruky  

aplikacie/ruka/NURBS_ruka.exe
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Modelovanie a vizualizácia krajiny 

1. Tvorba modelu na jestvujúcich podkladoch 

2. Tvorba modelu na novej údajovej báze 

3. Kombinácia oboch vyššie spomenutých metód 

• Snímanie reálne existujúcej krajiny, jej povrchu, a následná 

úprava. 

• Generovanie syntetizovanej krajiny pomocou rôznych 

algoritmov či funkcií 
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Modelovanie a vizualizácia krajiny 
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Modelovanie a vizualizácia rastlín 

 

po 4. iterácii po 4. iterácii po 5. iterácii papraď 
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Modelovanie a vizualizácia rastlín 
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Časticové systémy 

 

častica 

 

častica 

Slnko v opare (fragment kódu) 
p[i].init(0,200,320+random(-

5,5),240+random(-5,5),-

100,1,1,1,1); 

p[i].speed(0,0,-4); 

p[i].color(0,0,-0.01f,-0.001);  

Kométa (fragment kódu) 
poz+=1; 

p[i].init(0,100,320+200*sinf(T

oRadian((int)poz)),240+100*

cosf(ToRadian((int)poz)),-

100,0.5f,0.5f,0,1); 

p[i].speed(sinf(ToRadian((int)

poz)),0,random(-2,2)); 

p[i].color(0.01f,0.001f,0,-

0.01f);  
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Možnosti použitia 

 Simulačné štúdie 

 Filmová oblasť 

 Herná oblasť 

 Reklama 

 Rozhrania informačných systémov 

 Virtuálna realita 



OTÁZKY ? 
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