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ანოტაცია 

 

სამგანზომილებიანი ობიექტიდან ჩონჩხის მოპოვება არის დაბალი დონის ამოცანა. ამ 

ამოცანის შედეგები და აპლიკაციები საშუალებას გვაძლევს მოკლე დროში მივიღოთ 

კანგადაკრული(“skinned”) და ძვლების სისტემის მქონე ობიექტები, რომელთა 

გამოყენებაც შესაძლებელია სამგანზომილებიან, ინტერაქტიულ და კინემატოგრაფიულ 

ტექნოლოგიებში(3DS MAX, Cinema4D), ვიდეოთამაშების ძრავებში(UDK, CryEngine). 

ალგორითმის მოცემული რეალიზაცია მიზნის მისაღწევად იყენებს სამგანზომილებიანი 

ობიექტის სეგმენტაციას(და ალტერნატიულ ბადის(იგივე mesh-ის) შეკუმშვის მეთოდს). 

 სამგანზომილებიანი ობიექტის სეგმენტაცია არის დაბალი დონის ფუნდამენტური 

ამოცანა. ამ ამოცანის შედეგები და აპლიკაციები გამოიყენება მრავალ დარგში, 

როგორებიცაა მაგალითად: კომპიუტერული ხედვა, კომპიუტერულად მათვადი დიზაინი, 

ბიოინფორმატიკა, სამგანზომილებიანი სამედიცინო დასურათება. ობიექტის 

სეგმენტაცია, რომელიც მაქსიმალურად ახლოსაა ადამიანის ვიზუალურ აღქმასთან. ასეთი 

სეგმენტაცია იძლევა სტაბილურ შედეგს და არ არის დამოკიდებული ობიექტის 

ზედაპირის იზომეტრიულ ტრანსფორმაციაზე.  
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Abstract 

 

3D object skeleton extraction is low level task. The result of such application gives us the 

oportunity to have skinned meshes with bone structures in short time. These objects can be used 

in any 3D, interactive, cinematographic technologies(3DS MAX, Cinema4D), in game 

engines(UDK, CryEngine). The given representation of the algorithm uses 3D object 

segmentation(and alternative mesh contraction method) to achieve it’s goal. 

3D object segmentation is low level fundamental task. The results of such applications are 

used in many fileds of computer graphics, for example: computer vision, computer driven design, 

bioinformatics and 3D medical imaging. 3D object segmentation which is close to human 

perception. This kind of segmentation gives robust results and it is invariant to isometric 

tarnfsormations of the surface. 
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1. შესავალი 

1. 1  საფუძვლები 

ბოლო წლების განმავლობაში სწრაფად გაიზარდა სამგანზომილებიანი მოდელების 

გამოყენების სიხშირე სხვადასხვა პროფესიულ დარგში, რასაც მოჰყვა სამგანზომილებიანი 

მოდელების ათვისების ტექნოლოგიების განვითარება. შესაბამისად, წარმოიშვა 

მუდმივად ზრდადი მოთხოვნა მოდელების ავოტომატური დამუშავების და 

გაანალიზების მიმართ. სამგანზომილებიანი ობიექტიდან ჩონჩხის მოპოვება გადაიქცა 

ფუნდამენტურ პრობლემად, რადგან საჭირო გახდა ისეთი ალგორითმების შემუშავება, 

რომლებიც იქნებოდა უფრო მდგრადი, გამოიყენებდა ნაკლებ მეხსიერებას და 

მაქსიმალურად შეინარჩუნებდა მოდელის შესახებ ინფორმაციას. ამ საკითხში ყველაზე 

დიდი პროგრესი შეიმჩნევა  სამგანზომილებიან სამედიცინო დასურათებაში (3D Medical 

Imaging). ჩონჩხის მოპოვებას გააჩნია თვისება შეამციროს პრობლემის მასშტაბები და 

გაამარტივოს მისი გადაწყვეტა, ამიტომ ამ მეთოდმა დიდი უპირატესობა მოიპოვა ისეთ 

აპლიკაციებში როგორებიცაა: სამგანზომილებიანი ციფრული გეომეტრიის 

დამუშავება(3D Digital Geometry Processing),  ბადის დეფორმაცია, ამოცნობა, მოპოვება, 

მოდიფიცირება, გამარტივება, მოძრაობის კონტროლი და კოლიზიების გამოვლენა, 

სეგმენტაცია და სხვა.  

 

1.2 ჩონჩხის მოპოვების სხვადასხვა მეთოდი  

არსებობს სამგანზომილებიანი ობიექტიდან ჩონჩხის მოპოვების სხვადასხვა მეთოდი, 

რომლებიც, შესაბამისად, განსხვავებულ შედეგებს გვაძლევენ; შედეგები, ერთის მხრივ, 

შეიძლება გამოყენებული იქნას ერთ რომელიმე სფეროში(მაგალითად სამედიცინო 

დასურათებაში ან კომპიუტერულ ანიმაციაში) და ვერ გამოვიყენოთ სხვაგან. 

განვიხილოთ რამდენიმე მიდგომა ამ საკითხთან დაკავშირებით: 

 ჩონჩხის მოპოვება მაგალითებზე დაფუძნებით 

 ჩონჩხის მოპოვება ბადის შეკუმშვით 

 ჩონჩხის მოპოვება ბადის სეგმენტაციით 

 ჩონჩხის მოპოვება ციფრული კამერითა(Kinect) და სურათის დამუშავებით   
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ეს მეთოდები აბრუნებენ რამდენიმე ტიპის ჩონჩხს.  

 წირებზე დაფუძნებული ჩონჩხი 

 ძვლებზე დაფუძნებული ჩონჩხი 

წირებზე დაფუძნებულ ჩონჩხს არ გააჩნია მკაცრი განსაზღვრება. სხვადასხვა 

აპლიკაციებს გააჩნიათ სხვადასხვა მოთხოვნები გარკვეული მახასიათებლების მიმართ; 

მაგალითად: სამედიცინო აპლიკაციის ვირტუალურ ნავიგაციას უფრო მკაცრი 

მოთხოვნები აქვს კონცენტრაციის მიმართ ვიდრე ანიმაციის აპლიკაციას. 

სამგანზომილებიანი ობიექტის შუალედური ღერძი განისაზღვრება როგორც ყველაზე 

დიდ რადიუსიანი  შემომსაზღვრელი სფეროების ცენტრების გეომეტრიული მდებარეობა. 

ეს განსაზღვრება გულისხმობს, რომ შუალედური ღერძი მგრძნობიარეა ობიექტის 

საზღვრების მიმართ, ამიტომ დამატებითი არატრივიალური პროცესების ჩატარებაა 

საჭირო იმისათვის, რომ თავიდან ავიცილოთ საზღვრების ხარვეზი. 

კიდევ ერთი სტრუქტურა არის ძვლებზე დაფუძნებული ჩონჩხი, რომელიც 

ძირითადად პერსონაჟის ანიმირებისთვის და ბადის დეფორმაციისთვის გამოიყენება. 

ჩონჩხის ასეთი სტრუქტურა ადვილად მიიღება წირებზე დაფუძნებული ჩონჩხისგან, 

დაქვეითების(downsampling) მეთოდის გამოყენებით. 

 

1.3 წირებზე დაფუძნებული ჩონჩხის მოპოვების მეთოდები 

წირებზე დაფუძნებული ჩოჩხის მოპოვების მეთოდედი იყოფა ორ მთავარ 

კატეგორიად: მოცულობითი და გეომეტრიული. მეთოდის არჩევა დამოკიდებულია 

მოთხოვნაზე, შეიძლება საჭირო იყოს შიდა წარმოდგენა ან უბრალოდ ზედაპირული 

წარმოდგენა. 

1.3.1 მოცულობითი მეთოდები 

წირებზე დაფუძნებული ჩონჩხის მოპოვების მეთოდების უმრავლესობა იყენებს 

მოცულობით დისკრეტულ წარმოდგენას, ეს ხდება ან დანაწევრებული ვოქსელიზებული 

წარმოდგენით ან დისკრეტული ველის ფუნქციით სამგანზომილებიან სივრცეში. ამ 

მეთოდებს გააჩნიათ საერთო ხარვეზები: დეტალების დაკარგვა და არასტაბილურობა, 

რომელიც წარმოიშვება შეუთავსებელი დისკრეტიზაციის გაფართოებით. 
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ვოქსელიზებული წარმოდგენისას გამოიყნება ვოქსელის შევიწროების მეთოდი, 

რომელიც იტერაციულად შლის განაპირა ვოქსელებს და მოიპოვებს წირზე დაფუძნებულ 

ჩონჩხს. ამ დროს ტოპოლოგია შენარჩუნებულია. ასეთი მეთოდები განსხვავდება განაპირა 

ვოქსელის არჩევის პრიორიტეტებით. ზოგადად შევიწროვების მეთოდები არა მდგრადია 

და საჭიროებენ დამატებითი პირობების გათვალისწინებას, რათა არ მოხდეს ზედაპირის 

გადაჭარბებული წაშლა. 

მანძილის ველის მეთოდები განსაზღვრავენ მანძილის ტრანსფორმაციას 

სამგანზომილებიანი ობიექტის თითოეული შიდა წერტილისათვის და პოულობენ ველის 

ხერხემალს, რაც გამოაჩენს კანდიდატ ვოქსელს. კანდიდატი ვოქსელების ერთმანეთთან 

დაკავშირებით ხდება შუალედური ზედაპირის გამოთვლა. ადვილი დასანახია, რომ სხვა 

შუალედურ ღერძე დაფუძნებული მეთოდების მსგავსად არც ეს პროცესია მდგრადი. 

1.3.2 გეომეტრიული მეთოდები 

გეომეტრიული მეთოდები მუშაობენ უშუალოდ მრავალკუთხედიან ბადეებზე ან 

წერტილების სიმრავლეებზე. ვორონოის დიაგრამა არის პოპულარული გეომეტრიული 

მიდგომა. ასეთი მეთოდები მოიპოვებენ შუალედურ ზედაპირს ვორონოის დიაგრამის 

შიდა სიბრტყეების და წიბოების საშუალებით. შემდეგ ჭრიან შუალედურ  ზედაპირს და 

იღებენ წირებზე დაფუძნებულ ჩონჩხს. 

ბოლო წლებში დიდი ყურადღება მიიქციეს რეების გრაფზე დაფუძნებულმა 

მეთოდებმა. რეების გრაფი არის ერთგანზომილებიანი სტრუქტურა, რომლის კვანძები 

არიან მოდელის ზედაპირზე განსაზღვრული ნამდვილ  მნიშვნელობიანი ფუნქციის 

კრიტიკული წერტილები. მეთოდი არ არღვევს მოდელის ტოპოლოგიას. რეების გრაფზე 

დაფუძნებული სხვადასხვა მეთოდები იყენებენ განსხვავებულ ნამდვილმნიშვნელობიან 

ფუნქციებს თავიანთი სპეციფიური აპლიკაციებისათვის, როგორებიცაა გეოდეზიური და 

ჰარმონიული ფუნქციები. იმისათვის, რომ წარმოვადგინოთ წირზე დაფუძნებული 

ჩონჩხი, რეების გრაფი უნდა გადავიტანოთ მოდელის ზედაპირზე, რათა მივიღოთ 

ჩონჩხის მეტი კვანძები და ჩავაშენოთ გეომეტრიაში. რეების გრაფიs ერთ-ერთი ვარიანტი 

იყენeბს ჰარმონიულ ფუნქციას, რომელიც მიიღება ლაპლასის გამოსახულების ამოხსნით. 

ეს მეთოდი მოითხოვს მომხმარებლისგან გარსისთვის მაკაცრად განსაზღვრულ პირობებს. 
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2.  მაგალითებზე დაფუძნებული ჩონჩხის მოპოვება 

 

კომპიუტერულ ანიმაციაში, დეფორმაცია მთავარ როლს თამაშობს ციფრული 

პერსონაჟის პოზირებისას. პერსონაჟის მანიპულირებისას არტისტი იყენებს 

დეფორმაციის ხელსაწყოებს, რომ მიიღოს პერსონაჟის სხვადასხვა პოზა. ბოლო წლების 

განმავლობაში შემუშავდა ბევრი მეთოდი და ხელსაწყო, რათა არტისტებს  ჰქონოდათ 

უფრო მეტი თავისუფლება მანიპულირებისას. თავდაპირველად ბადეებით, შემდეგ  და 

ბოლოს წერტილებითაც კი. პრიორიტეტი იყო მოდელის დაფარული მახასიათებლების 

შენარჩუნება. 

დეფორმაციის ყველაზე გავრცელებული მეთოდი არის ჩონჩხის დეფორმაცია. 

ჩონჩხები ქმნიან ფორმის კომპაქტურ წარმოსახვას და იმეორებენ რეალური სამყაროს 

ჩონჩხების ქცევებს, ისევე როგორც  იქმნება ჩვენი საკუთარი სხეულის დეფორმაციები. 

იმისათვის, რომ მოხდეს ფორმის დეფორმაცია, მომხმარებელი უთითებს 

იერარქიული  ტრანსფორმაციების სიმრავლეს, რომელიც აისახება ჩონჩხის ძვლებზე. 

მყარი ჩონჩხის შემთხვევაში ტრანსფორმაციები შედგება გადატანისა და მობრუნებისაგან. 

ასე  რომ, ჩონჩხი შეიძლება წარმოვადგინოთ სახსრებით გადაბმული ძვლების 

იერარქიული სიმრავლისგან, სადაც თითოეული ძვალი წარმოადგენს   გადატანას,  

სახსრის მოძრაობიდან გამომდინარე და ორიენტაციას, სახსრის მობრუნებიდან 

გამომდინარე. 

როცა ჩონჩხს ვოპოვით, ვაკრავთ კანს (“skinning”) პოზის წვეროებს ანუ 

წარმოვადგენთ თითოეულ წვეროს, როგორც თითოეული ძვლის შეწონილ კომბინაციას.   

ვთანხმდებით, რომ  𝛼𝑗 = 1𝑖 , რათა თავიდან ავიცილოთ დეფორმაციაზე 

დამოკიდებულება მყარი ტრანსფორმაციების დროს, სადაც  𝑎𝑗  არის j-ური ძვლის წონა. 

მინიჭებული წონების გამოყენებით, p წერტილის 𝑝  დეფორმირებული ძვალი იქნება: 

𝑝 =  𝛼𝑗

𝑗

(𝑅𝑗𝑝 + 𝑇𝑗 ) 

ფორმულა 2.0 

სადაც 𝑅𝑗  და 𝑇𝑗  წარმოადგენს j-ური ძვლის გადატანას და მობრუნებას, ხოლო  p და 𝑝  
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არიან სვეტური ვექტორები. დღესდღეობით, ჩონჩხის დეფორმაციას აქვს ფართო 

გამოყენება კომპიუტერულ გრაფიკაში, ფილმებსა და თამაშებში. ის აგრეთვე მოყვება ბევრ 

სამგანზომილებიან მოდელირების აპლიკაციას და აქვთ აპარატურული მხარდაჭერაც 

თანამედროვე  გრაფიკულ ამაჩქარებლებზე (GPU). 

თუმცა, ძვლების და წონების იერარქიის შექმნა არატრივიალური დავალებაა. 

იდეალურ შემთხვევაში, ჩვენ უნდა შევძლოთ იერარქიის ავტომატური კონსტრუირება 

პირდაპირ პოზების სიმრავლიდან. უფრო სპეციფიურად, ვიღებთ პოზების სიმრავლეს და 

პერსონაჟს (სურათი 1.3.3). ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ ეს მაგალითები, რომ ამოვხსნათ 

პერსონაჟის მოძრაობის თავისებურებები და გამოვითვალოთ პარამეტრები ჩონჩხის მყარი 

დეფორმაციისთვის, რაც საშუალებას მოგვცემს, რომ არათუ გავიმეოროთ სამაგალითო 

პოზები, არამედ შევქმნათ ახალი პოზები იგივე სტილით.  უფრო მეტიც, ჩვენ საშუალება 

გვექნება გამოვთვალოთ დეფორმაციები, რომლებიც, სავარაუდოდ, უცნობი, 

ძვირადღირებული (გამოთვლითი თვალსაზრისით) ან არაწრფივი მეთოდების მუშაობის 

შედეგია. რადგან მყარ ჩონჩხებს გააჩნიათ მხარდაჭერა მოდელირების აპლიკაციების 

უმრავლესობაში, ამიტომ ჩვენ საშუალება გვაქვს მოვახდინოთ ამ ფორმებზე 

მანიპულირება ისეთ პროგრამებში, როგორებიცაა Autodesk Maya, ისე, რომ არ 

გამოვიყენოთ რაიმე დამატებითი ხელსაწყოები ან პროგრამები. 

 

 

სურათი 2.0  სამაგალითო პოზების სიმრავლიდან ჩვენ მოვიპოვებთ კლასტერებს, 

რომლებიც წარმოადგენენ ჩონჩხის ძვლებს. შემდეგ კანს ვაკრავთ მოდელს, ვითვლით 

ძვლების წონებს თიოთოეული წვეროსათვის და ვიყენებთ ამ ინფორმაციას, რომ 

განვსაზღვროთ კავშირი ჩონჩხსა და სახსრების მდებარეობებს შორის. მიღებული 

ჩონჩხით შეგვიძლია შევქმნათ ახალი პოზები: ცხენის ახტომა, კუდის დევნა და ორ ფეხზე 

დგომა. 
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2.1 ჩონჩხის ამოღება 

უკვე ვიპოვეთ ძვლების ტრანსფორმაცია  და ბადის წვეროებთან დაკავშირებული 

წონები, მაგრამ ჯერ არ გვაქვს ისეთი ჩონჩხი, რომლითაც შევძლებთ ფორმებზე 

მანიპულირებას. ჩონჩხი შედგება ორი ნაწილისგან : ძვლებს შორის კავშირი და სახსრების 

მდებარეობა ორ დაკავშირებულ ძვალს შორის. 

 

2.2 ჩონჩხის დაკავშირება 

ჩონჩხის დაკავშირების გამოსავლენად სხვადასხვა გზა არსებობს.  ერთ-ერთი 

მათგანი ეფუძნება მყარი კომპონენტების კლასტერების ურთიერთქმედების 

ინფორმაციას, რომელიც კარგად მუშაობს მილის მაგვარი რეგიონებისათვის, სადაც 

ჩონჩხის დაკავშირებას კონფლიქტები არა აქვს. მაგრამ, ამ ტექნიკას არა აქვს სასურველი 

შედეგი უფრო რთული ურთიერთქმედებების დროს; მაგალითად, ცხენის უკანა ნაწილი. 

მეორე მეთოდი პოულობს ჩონჩხის კავშირებს მინიმალური დამფარავი ხის გამოყენებით, 

მაგრამ მათი წიბოების წონები მიიღება არაწრფივი ფუნქციის გამოყენებით.  

ჩონჩხის ანიმირების დროს, როგორც წესი, ბადის წვეროები შექონლია რამდენიმე 

დაკავშირებული ძვლით. წვეროების წონები გამოავლენენ ინფორმაციას ჩონჩხის 

კავშირების შესახებ. თუ წვერო შეწონილია სამი ძვლის მიერ, მაშინ სავარაუდოდ ეს 

ძვლები არიან ერთმანეთთან დაკავშირებული. ამიტომ, ძვლების კავშირების 

განსაზღვრისას ჩვენ ვსარგებლბობთ ამ ლოკალური თვისებით. 

 ალგორითმი ქმნის შეწონილ გრაფს ჩონჩხის ყველა ძვალს შორის, თავიდან გრაფი 

სრულია და ყველა წიბო იწონის 0-ს. შემდგომ, ვატარებთ იტერაციას ყველა წვეროზე და 

ვპოულობთ ყველაზე მძიმე წონიან ძვალს.  ეს ძვალი აღვნიშნოთ ინდექსით max, შემდეგ 

თითოეული j != max-თვის კავშირების გრაფში j და max ძვლებს შორის არსებულ წიბოს 

ვანიჭებთ წონას 𝑎𝑗 . თუ აუცილებელია, შეგვიძლია ეს წონა გავამრავლოთ იმ 

სამკუთხედების ფართობებზე, რომლებიც განთავსებულია ამ წვეროს ირგვლივ, ამით ჩვენ 

შედეგს გავხდით ნაკლებად დამოკიდებულს ტესელაციაზე. საბოლოოდ, ჩვენ 

მოვიპოვებთ მაქსიმალურ დამფარავ ხეს და განვსაზღვრავთ საბოლოო კავშირებს 

ჩონჩხში. უნდა აღვნიშნოთ, რომ როცა საქმე ეხება სახსრებს, ეს ალგორითმი უფრო მეტ 
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აქცენტს აკეთებს თანაბარ წონიან წვეროებზე, მაგალითად, .5/.5  და უფრო ნაკლებ აქცენტს 

აკეთებს დაშორებულ წონიან წვეროებზე;  

ეს ალგორითმი პოულობს ჩონჩხის კავშირებს, თუმცა არ პოულობს ჩონჩხის საყრდენ 

ძვალს (root bone). მისი არჩევა არის ყველაზე საყურადღებო მომენტი, რადგან 

ანიმირებისას ის უმნიშვნელოვანეს როლს თამაშობს. არტისტები, როგოც წესი, საყრდენი 

ძვლის როლში ირჩევენ ადამიანის ჩონჩხის წელს ან ტორსოს. მაგრამ, ისეთი 

ჩონჩხისათვის, როგორიც აქვს გველს, არჩევანი არ არის თვალსაჩინო. ჩვენი 

ალგორითმისათვის საყრდენ ძვალს განვსაზღვრავთ ფორმის სიმძიმის ცენტრის 

გამოყენებით. ადამიანის სიმძიმის ცენტრი ახლოსაა წელთან და ტორსოსთან; ზოგადად,  

ჩონჩხის იერარქიის ფუნდამენტისთვის ფიზიკური ბაზისის მიცემა არ არის აზრს 

მოკლებული. ავირჩიოთ ის ძვალი, რომლის შესაბამისი მრავალკუთხედების სიმძიმის 

ცენტრი არის იდეალურთან ახლოს. 

 

2.3 სახსრების განსაზღვრა 

ვთქვათ ძვლები 1 და 2 არიან დაკავშირებული ერთმანეთთან. მაშინ სახსარს x, 

რომელიც აერთებს ამ ორ ძვალს, აქვს შემდეგი თვისება: მისი მდებარეობა ორივე ძვლის 

მიმართ რჩება ერთი და იგივე ამ ძვლების ნებისმიერი ტრანსფორმაციის დროს. ამ 

აღწერის გამოყენებით ჩვენ განვსაზღვრავთ x სახსრის პოზიციას, როგორც წერტილი, 

რომელიც მოძრაობს ყველაზე ნაკლებად ორ დაკავშირებულ ძვალთან მიმართებაში. ამას 

მივყავართ კვადრატული მინიმიზაციის პრობლემამდე: 

𝑚𝑖𝑛𝑥    𝑅1,𝑘𝑥 + 𝑇1,𝑘 −  𝑅2,𝑘𝑥 + 𝑇2,𝑘  
2

𝑘

 

ფორმულა 2.3.1 

სადაც 𝑅1,𝑘 , 𝑇1,𝑘 ,  და 𝑅2,𝑘 , 𝑇2,𝑘 , არიან მყარი ტრანსფორმაციები, რომლებიც 

დაკავშირებულია ორ ძვალთან k-ური სამაგალითო პოზიდან. 

იდაყვის და მუხლის მსგავსად ბევრი სახსარი იქცევა როგორც კაუჭი, იხრება ერთი 

ღერძის მიმართ. ასეთი ქცევა წარმოქმნის მინიმიზაციების უსასრულო რაოდენობას 

მობრუნების ღერძის გასწვრივ. ამიტომ, ფორმულა 2.3-ს ვერ ექნება ერთი მინიმიზაცია, 
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მის ნაცვლად იქნება მთელი ქვესივრცე. უფრო მეტიც, მცირეოდენი ხარვეზი ან 

ცვალებადობა სამაგალითო პოზაში გამოიწვევს ისეთი მინიმიზაციის არსებობას, 

რომელიც საერთოდ დაშორებულია რეალური ზედაპირისგან. 

ამ პრობლემის მოსაგვარებლად არსებობს რამდენიმე გზა: არაწრფივი მინიმიზაცია 

და საზღვრების ცენტროიდამდე მანძილის მინიმიზაცია. ჩვენ ვიყენებთ სახსრის 

მდებარეობის მინიმიზაციას იმ წერტილამდე, რომელიც ახლოსაა 𝑥  სახსრის 

მდებარეობასთან. 

მაშინ მინიმიზაციიის პრობლემა მიიღებს სახეს: 

𝑚𝑖𝑛𝜈    𝑅1,𝑘 𝜈 + 𝑥  + 𝑇1,𝑘 −  𝑅2,𝑘 𝜈 + 𝑥  + 𝑇2,𝑘  
2

𝑘

 

ფორმულა 2.3.2 

სადაც v არის ვექტორი და ქვესივრცეში ვპოულოთ მინიმიზაციას, რომელიც v-ს 

სიგრძეს მინიმუმამდე შეამცირებს. 𝑥  სახსრის პოზიციის  გამოსათვლელად ჩვენ ვიყენებთ 

2.2-ში განხილულ პროცედურას. ინტუიცია გვკარნახობს, რომ წვეროების წონები 

მიუთითებენ არამარტო ჩონჩხის კავშირებზე, არამედ სახსრების მდებარეობაზეც. 

მაგალითისთვის, წვერო, რომელიც თანაბრადაა შეწონილი ორი ძვლის მიერ(.5/.5), ახლოს 

უნდა იყოს სახსრის მდებარეობასთან. ამიტომ, ვპოულობთ ყველა ისეთ 𝑐𝑖 ⊆ 𝑝𝑖 , რომლის 

მაქსიმალური წონაც დაკავშირებულია 1 ან 2 ძვალთნ. ვთქვათ, 𝛼𝑖,𝑗  არის ისეთი 𝑐𝑖  

წერტილის წონა, რომელიც დაკავშირებულია j ძვალთან. სახსრის მდებარეობის 

გამოსათვლელად ვითვლით ყველა ასეთი 𝑐𝑖  -ების შეწონილ საშუალოს: 

𝑥 =
 min 𝛼𝑖,1, 𝛼𝑖 ,2 𝑐𝑖𝑖

 min 𝛼𝑖,1, 𝛼𝑖 ,2 𝑖

 

სახსრის საბოლოო მდებარეობა გამოითვლება ამ ტოლობის ფორმულა 2.3.2-ით 

მინიმიზაციის შემდეგ. 
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3   ჩონჩხის მოპოვება ბადის შეკუმშვის გამოყენებით 

 

 ბადის შეკუმშვის მეთოდი დაფუძნებულია გეომეტრიის მოდიფიკაციაზე და 

იყენებს მის ე.წ. გაგლუვებას: 

 

გეომეტრიის გაგლუვება წარმოადგენს გარკვეული ხმაურის მოშორებას, რომელიც 

წერტილების განლაგებასა და სამკუთხედებს გააჩნიათ: 

 

1) პირვანდელი სახის ფიგურა, 2-3-4 კი წარმოადგენენ, შესაბამისად, 10-50- 

200 ბიჯიან გაგლუვების ოპერატორებს(მიმდინარე მაგალითში გამოყენებულია 

ტაუბინის გაგლუვების ოპერატორი); 

გეომეტრიაში, ძირითადად, გამოიყენება შემდეგი სამი სახის ოპერატორი: ლაპლასის 

მეთოდი, ტაუბინის მეთოდი და სტატისტიკური მეთოდი; მიმდინარე ალგორითმში ჩვენ 
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გამოვიყენებთ ლაპლასის ოპერატორს, რადგან სწორედ იგი შეესაბამება ყველაზე მეტად 

დასახულ ამოცანას; 

 

3.1 ლაპლასის მეთოდი 

ზემოხსენებული მეთოდი გულისხმობს ობიექტის წერტილების ე.წ. ნაბიჯ-ნაბიჯ 

მოძრაობას ლაპლასის მიმართულებით: 

𝜕𝑋

𝜕𝑡
= 𝜆𝐿(𝑋) 

რაც მიიღწევა შემდეგი რექურენტული ფორმულით: 

𝑋𝑡+1 =  𝐼 + 𝜆𝐿 𝑋𝑡  

სადაც X წარმოადგენს სამგანზომილებიანი ობიექტის წვეროების სიმრავლეს, L – 

ლაპლასიანს, ხოლო  λ ასახავს სიჩქარეს; რაც შეეხება ლაპლასიანს, მისი დისკრეტული 

მიახლოება შემდეგია: 

𝐿 𝑥𝑖 =  𝑤𝑖𝑗  𝑥𝑗 − 𝑥𝑖 ,  𝑥𝑗 ∈ 𝑁𝑒𝑖𝑔ℎ𝑏𝑜𝑟 𝑥𝑖  

𝑥𝑖  წარმოადგენს წვეროს, 𝑥𝑗  -მეზობელ წვეროს, ხოლო 𝑤𝑖𝑗  წარმოადგენს ლაპლასის წონას, 

რომელიც შესაძლოა იყოს სხვადასხვა სახით მიღებული: 

 

 მარტივი -        𝑤𝑖𝑗 =
1

𝑚
 

 მასშტაბზე დამოკიდებული -               𝑤𝑖𝑗 =
1

 𝑥𝑖−𝑥𝑗 
 

 ნორმალებზე დამოკიდებული -          𝑤𝑖𝑗 = cot 𝛼𝑗 + cot 𝛽𝑗   
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ეს ოპერატორები გვეხმარება ამოვიღოთ ჩონჩხი ობიექტიდან, მაგრამ საჭიროა დავადოთ 

მას გარკვეული შეზღუდვები, რადგან არ მივცეთ უფლება ალგორითმს დასახულ მიზანს 

გადაუხვიოს და შედეგს ჰქონდეს დიდი ცდომილება რეალურთან შედარებით;  

ჩონჩხის მიმღები იტერაციული ფორმულა შემდეგნაირად გამოიყურება: 

 
𝑊𝐿𝐿
𝑊𝐻

 𝑋𝑡+1 =  
0

𝑊𝐻𝑋𝑡
  

სადაც L წარმოადგენს ლაპლასის ოპერატორს, ხოლო 𝑊𝐿 და 𝑊𝐻  - სწორედ ზემოხსენებულ 

შეზღუდვებს: 𝑊𝐿 აძლიერებს L-ს, 𝑊𝐻   კი ტოვებს წერტილებს საწყის პოზიციებზე, რათა 

ობიექტს საწყისი სახე შეუნარჩუნოს; ეს შეზღუდვები გამოითვლება რექურენტული 

ფორმულებით: 

 𝑊𝐿
𝑡+1 = 𝑆𝑙𝑊𝐿

𝑡      შეკუმშვის კოეფიციენტი S = 2.0 

 

 𝑊𝐻,𝑖
𝑡+1 = 𝑊𝐻,𝑖

0  
𝐴𝑖

0

𝐴𝑖
𝑡   მიზიდვის კოეფიციენტები 

 

A პარამეტრები წარმოადგენენ, შესაბამისად, მიმდინარე და საწყისი ზედაპირების 

ფართობებს(რომლებიც მიიღება i-ური წერტილის მეზობლებით), t წარმოადგენს 

იტერაციის დონეს თითოეულ ჯერზე;  საბოლოოდ ვიღებთ წრფივ სისტემას: 

 
𝑊𝐿𝐿
𝑊𝐻

 
2𝑁𝑥𝑁

𝑋𝑡+1 =  
0

𝑊𝐻𝑋𝑡
 

2𝑁𝑥𝑁

 

სადაც N წარმოადგენს წერტილების რაოდენობას; როგორც ჩანს, ამოსახსნელია Ax = B 

ამოცანა; რადგან სისტემაში გვაქვს უფრო მეტი განტოლება, ვიდრე უცნობი, ჩვენ 

განვიხილავთ მინიმიზაციის ამოცანას  

𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒 𝐴𝑥 − 𝑏 2 

რაც ექვივალენტურია შემდეგი კვადრატული გამოსახულების მინიმიზაციისა: 
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 𝑊𝐿𝐿𝑋𝑡+1 
2 +  𝑊𝐻,𝑖

2

𝑖

 𝑥𝑡+1 − 𝑥𝑡 
2  

კომპიუტერულ გრაფიკაში ჩონჩხზე სამუშაოდ მიღებულია სტანდარტული პოზა T, 

რომელიც გულისხმობს ობეიქტის წერტილების შემდეგნაირ განლაგებას(განვიხილოთ 

ადამიანის შემთხვევა): 

 

(სურათი ამოღებულია სამგანზომილებიანი რედაქტორიდან DAZ Studio, ყველა უფლება 

დაცულია) 

 

იმის გათვალისწინებით, რომ პერსონაჟზე საჭიროა სხვადასხვა მოდიფიკატორების მიბმა 

და დამუშავება(მაგალითად, ძვლების ფიზიკა შეჯახებებისა და ბუნებრივი 

ანიმაციებისათვის), T პოზა იდეალურია გეომეტრიის დასამუშავებლად; წინააღმდეგ 

შემთხვევაში, შესაძლოა, მივიღოთ შედეგები რაღაც გარკვეული ცდომილებით: 

 ბადის შეკუმშვა T-პოზაზე: 
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 ბადის შეკუმშვა შემთხვევით პოზაზე: 

 

როგორც სურათიდან ჩანს, ნაცვლად ერთი კვანძისა, მეორე შემთხვევაში ალგორითმმა 

გააჩინა ორი კვანძი, რაც სტრუქტურას ეწინააღმდეგება და არასწორია; ეს პრობლემა 

შეიძლება გადაიჭრას კიდევ ერთი შეზღუდვის დამატებით: უნდა შევეცადოთ 

დავარბილოთ წერტილები რაღაც გარკვეული წრფის მიმართ: 

 

მაგრამ, ამის იმპლემენტაცია ტექნიკურად არც ისე მარტივია; პირველ რიგში, საჭიროა 

დავითვალოთ მანძილები წერტილიდან წრფემდე: 
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მანძილი წერტილიდან წრფემდე: 

𝑙𝑖𝑛𝑒 = 𝑃1
    + 𝑡𝑃2

     , 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡 𝑃0  ⟹ 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑙𝑖𝑛𝑒, 𝑃0 =  
  𝑃2 − 𝑃1 𝑥 𝑃1 − 𝑃0  

 𝑃2 − 𝑃1 
 

თოთოეული წერტილი სიბრტყეზე აკმაყოფილებს სიბრტყის განტოლებას: 

𝑃0 ∶ 𝑎𝑥 + 𝑏0𝑦 + 𝑐0𝑧 + 𝑑0 = 0 

წრფეზე არსებული წერტილები ორივე სიბრტყეს ეკუთვნიან და ისინი აკმაყოფილებენ 

ორივე განტოლებას; მანძილების შეზღუდვების დასამატებლად, ჩვენ შემოგვაქვს ახალი 

𝑊𝐷1, 𝑊𝐷2 მატრიცები [a,b,c,d] სიბრტყის პარამეტრებით თითოეული [x,y,z,1]  

წერტილისათვის და ვხსნით ახალი სისტემას: 

 

𝑊𝐿𝐿
𝑊𝐻

𝑊𝐷1

𝑊𝐷2

 𝑋𝑡+1 =  

0
𝑊𝐻𝑋𝑡

0
0

  

შედეგი, რომელიც მიიღება მანძილების მატრიცების დამატებით არასტანდარტულ 

პოზაზე: 
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ჩონჩხის 

მოპოვება ბადის 

შეკუმშვის 

მეთოდით 

 

ჩონჩხის 

მოპოვება რეების 

გრაფის 

გამოყენებით 
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ჩონჩხის 

მოპოვება 

პოტენციური 

ველის 

გამოყენებით 

 

ჩონჩხის 

მოპოვება 

დისტანციის 

ველის 

გამოყენებით 

 

ჩონჩხის 

მოპოვება 

შევიწროვების 

მეთოდით 

 

ჩონჩხის 

მოპოვება 

შუალედური 

ზედაპირის 

გამოყენებით 

 

 

სურათი 1.2 ჩონჩხის მოპოვების სხვადასხვა მეთოდით მიღებული შედეგების 

შედარება 
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4.   ჩონჩხის მოპოვება სითბური სეგმენტაციის გამოყენებით 

 

ჩვენი ალგორითმი იზიარებს ჩონჩხის მოპოვების გარკვეულ მეთოდებს ზემოთ 

აღნიშნული ალგორითმებიდან. ზოგადად, ჩონჩხის მოპოვების ალგორითმები იყოფა ორ 

ნაწილად: 

 ბადის თავდაპირველი ანალიზი და ძვლებისა და სახსრების სავარაუდო 

რაოდენობის და მდებარეობის განსაზღვრა 

 გამოყენებადი ჩონჩხის მოპოვება, ძვლების და სახსრების საბოლოო 

მდებარეობების და კავშირების დადგენა. 

ჩვენი მეთოდი იზიარებს ალგორითმის მეორე ნაწილში არსებული პროცესების 

ნაწილს, თუმცა განსხვავება გვაქვს ალგორითმის პირველ ნაწილში. 

ჩონჩხის მოპოვების ალგორითმების უმეტესობა ხშირად პირველი ეტაპით უფრო 

განსხვავდება ერმანეთისგან, რადგან ამ ეტაპს, უმეტესწილად, საფუძვლად უდევს ბადის 

სეგმენტაცია. სეგმენტაციის მეთოდების მრავალფეროვნება განსაზღვრავს ჩონჩხის 

მოპოვების მეთოდებს შორის სხვაობას. ჩვენი მეთოდი ჩონჩხის მოპოვების პირველი 

ეტაპისთვის იყენებს სამგანზომილებიანი ობიექტის სითბური სეგმენტაციის მეთოდს. 

დღესდღეობით, არსებულ სეგმენტაციის მეთოდებს შორის უპირატესობა მიენიჭა ამ 

მეთოდს, რადგან ის აკმაყოფილებს შემდეგ მთავარ პირობებს ხარისხიანი 

სეგმენტაციისთვის: 

 მდგრადია ზედაპირის იზომეტრიული ცვალებადობის მიმართ. 

 თავს არიდებს ზედაპირის ტოპოლოგიურ დარღვევებს. 

 დამოუკიდებელია ზედაპირის თანდაყოლილი ხარვეზებისაგან. 

 გვთავაზობს ადამიანის აღქმასთან მაქსიმალურად მიახლოებულ 

სეგმენტაციას. 

 

სითბური სეგმენტაციის ალგორითმი საშუალებას გვაძლევს დავყოთ გეომეტრია 

სეგმენტებად, რომლებიც ერთმანეთისგან სითბური მახასიათებლებით განსხვავდებიან 
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და გააჩნიათ საკუთარი სითბური ცენტრები; კომპიუტერულ გრაფიკაში სეგმენტების 

წარმოსადგენად იყენებენ წერტილების შეფერილობას: 

 

 როგორც სურათზე ჩანს, კრიტიკულ ადგილებში უფრო მაღალი ტემპერატურაა; 

ზემოხსენებული ალგორითმის გამოყენება ჩონჩხის მისაღებად ძალზე მარტივია: 

თითოეულ სეგმენტს ახასიათებს ე.წ. bounding box(შემდგომში BBox) : 

 

(სურათი ამოღებულია სამგანზომილებიანი რედაქტორიდან 3DS max, ყველა უფლება 

დაცულია) 
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- უმცირესი ზომის პარალელეპიპედი, რომელიც სეგმენტის თითოეულ წერტილს 

მოიცავს და heat center ანუ სითბური ცენტრი, რომელიც ამ პარალელეპიპედის 

ცენტროიდთან ახლოსაა; ჩონჩხის ასაგებად ძვლების როლში ვიღებთ BBox-ის ფუძეების 

შუა წერტილების შემაერთებელ მონაკვეთს და ვკუმშავთ მას ცენტროიდისკენ, რის 

შედეგადაც მიიღება 1D ობიექტი;  

ძვლებს ვაკავშირებთ ერთმანეთთან სეგმენტაციის იერარქიის მიხედვით და წონებს 

ვანიჭებთ პარალელეპიპედების ზედაპირების ფართობების გათვალისწინებით - ყველაზე  

დიდი ფართობის მქონე BBox იქნება ე.წ. root bone ანუ საყრდენი ძვალი; იგი განსზღვრავს 

ობიექტის პოზიციას გლობალურ(world space) კოორდინატებში და მასზეა იერარქიულად 

მიმაგრებული ყველა დანარჩენი ძვალი;  

 აგრეთვე, შესაძლებელია გამოვიყენოთ ზემოხსენებული გეომეტრიის შეკუმშვის 

მეთოდი სითბური სეგმენტაციის შედეგზე ჩონჩხის მისაღებად: ვაგებთ საბაზისო 

გეომეტრიას BBox-ების გამოყენებით და ვატარებთ მასზე გაგლუვების ოპერატორებს, რის 

შედეგადაც მიიღება თავდაპირველი სტრუქტურის მქონე ჩონჩხი; თუმცა, ტექნიკურად 

ამის რეალიზება არც ისე მარტივია, რადგან პარალელეპიპედები ერთმანეთთან 

წერტილებს არ იზიარებენ და თითოეული ცალკე მდგომ ობიექტს წარმოადგენს, რაც, 

გეომეტრიული მოდიფიკაციებისათვის(როგორიცაა, მაგალითად, გაგლუვება) ცალკეულ 

სირთულეებს წარმოშობს და საჭიროებს დამატებითი შეზღუდვების დადებას; 

 

4.1 ალგორითმის შედეგი 

 ყველაფერი ზემოთქმულის გათვალისწინებით, ალგორითმმა უნდა მოგვცეს ჩონჩხი, 

რომელზეც შემდეგ პროგრამა გადააკრავს კანს(გააკეთებს ე.წ. “skinning”-ს): 
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 კანგადაკრული ჩონჩხი(სურათი ამოღებულია სამგანზომილებიანი 

რედაქტორიდან 3DS max, ყველა უფლება დაცულია) 

კანის გადაკვირს დროს ძვლებს ენიჭება წერტილები, რომლებიც უნდა გაყვნენ 

ტრანსფორმაციისას(მობრუნება, გადაადგილება, მასშტაბირება) და აგრეთვე საყრდენი 

წერტილი, რომლის გარშემოც შესრულდება მობრუნება; როგორც წესი, ამ წერტილის 

როლში იღებენ ძვლების ბმის ადგილებს, რადგან მათი ტრანსფორმაცია იყოს 

რეალურთან მიახლოებული; თუმცა, მობრუნებისა და გადაადგილების შეზღუდვების 

დადება მაინც უწევთ, რადგან თავიდან აირიდონ ძვლის არასწორი ტრანსფორმაცია; 
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5   ჩონჩხის მოპოვების პროგრამული იმპლემენტაცია 

 

ჩვენი ნაშრომის მთავარი მიზანია დაგროვილი თეორიული ცოდნის პრაქტიკული 

იმპლემენტაცია და რეალურ პირობებში გამოყენება. რადგან მეთოდები ექცევა დაბალი 

დონის პროგრამირების აპლიკაციებში, ამიტომ მისი ფუნქციონალის 

იმპლემენტაციისთვის ვიყენებთ შემდეგ პროგრამულ ენებს და ხელსაწყოებს: C/C++, Boost, 

CGAL, OGF, Qt, OpenGL, VisualStudio 2010. 

 C და C++ შესაბამისად გმაოიყენება აპლიკაციის გამოთვლითი ნაწილის 

იმპლემენტაციისათვის.(http://en.cppreference.com/) 

 Boost ბიბლიოთეკა - სტანდარტული 

კონტეინერებისათვის.(http://www.boost.org/) 

 CGAL/OGF ბიბლიოთეკები - საბაზისო მათემატიკური გამოთვლებისა და 

წრფივი სისტემის ამოხსნებისათვის.(http://www.cgal.org/) 

 Qt-ს ბიბლიოთეკები გამოყენება მომხმარებლის ინტერფეისის 

იმპლემენტაციისათვის.(http://qt.digia.com/) 

 OpenGL-ის ბიბლიოთეკები გამოიყენება სამგანზომილებიანი ობიექტებისა და 

მათზე ჩატარებული ოპერაციების ვიზუალიზაციისათვის. (www.opengl.org/) 

იმპლემენტაციის ზემოხსენებული მახასიათბლები მულტიპლატფორმულია და 

ადვილად შეიძლება აპლიკაციის პორტირება სხვადასხვა ოპერაციულ სისტემაზე(Linux, 

Mac OS). 

 

5.1 აპლიკაციის მუშაობის აღწერა 

       მოცემულ ქვეთავში წარმოგიდგენთ შესრულებული პროგრამული უზრუნველყოფის 

დეტალურ აღწერას. 

 

5.1.1 სამგანზომილებიანი ობიექტების შეტანა და გამოტანა 

პროგრამული უზრუნველყოფის სტრუქტურის შემუშავებისას დიდი ყურადღება 

მიექცა მისი სტრუქტურის მოქნილობას და უკვე არსებულ ტექნოლოგიებთან 

მაქსიმალურად თავსებადობას. ეს აისახა სამგანზომილებიანი მოდელების 

შეტანა/გამოტანის შემუშავების დროსაც. ამისათვის არსებობს პოპულარული ფორმატები,  
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როგორებიცაა მაგალითად: .OBJ, .3DM, .3DS, .MAX, .FBX. აქედან ყველაზე მარტივად 

გამოყენებადი არის .OBJ, თუმცა .FBX-ს ფორმატის მხარდაჭერა აქვს ყველა წამყვან 

გრაფიკულ და კინემატოგრაფიულ პაკეტებს, აგრეთვე ამ ფორმატს იყენებენ 

კომპიუტერული თამაშების ძრავებში,(რაც ჩვენთვის უფრო პიორიტეტულია)  

როგორებიცაა UDK/UE3(Unreal Development Kit/Unreal Engine3)  და CryEngine. 

 ზემოხსენებული ფაქტორების გათვალისწინებით, აპლიკაციისთვის შეირჩა სწორედ 

.FBX ფორმატი. მას გააჩნია საკუთარი SDK(Software Development Kit), რომლის 

მეშვეობითაც გაადვილებულია ამ ფორმატის ფაილებთან დაბალ დონეზე მუშაობა. 

void OglWidget::importFbx(QString path) 
{ 
    if(!m_sdkManager) 
        return; 
    // Create fbx importer 
    m_fbxImporter = FbxImporter::Create(m_sdkManager, ""); 
    if(m_fbxImporter->Initialize(path.toStdString().c_str())) 
    { 
        if(m_fbxImporter->Import(m_fbxScene)) 
        { 
            // Convert Axis System to what is used in this example, if needed 
            FbxAxisSystem SceneAxisSystem = m_fbxScene->GetGlobalSettings().GetAxisSystem(); 
            FbxAxisSystem OurAxisSystem(FbxAxisSystem::eYAxis, FbxAxisSystem::eParityOdd, 
FbxAxisSystem::eRightHanded); 
            if(SceneAxisSystem != OurAxisSystem) 
                OurAxisSystem.ConvertScene(m_fbxScene); 
            // Triangulate mesh 
            FBXUtils::TriangulateRecursively(m_fbxScene->GetRootNode()); 
            // Bake the scene for one frame 
            FBXUtils::LoadCacheRecursive(m_fbxScene, NULL, path.toStdString().c_str(), 
true); 
            // Set scene to renderer for draw 
            m_mainRenderer->SetScene(m_fbxScene); 
        } 
        else 
        { 
            printf("Error during import scene!\n"); 
        } 
    } 
    else 
    { 
        printf("Cannot initialize FBX importer!\n"); 
    } 
    m_fbxImporter->Destroy(); 
    m_fbxImporter = NULL; 
} 

 

 

სურათი 5.1.1.1a კოდის ნაწილი, რომელიც უზრუნველყოფს .FBX ფაილის შემოტანას 

აპლიკაციაში FBX SDK-ს გამოყენებით 
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სურათი 5.1.1.1b კოდის ნაწილი, სადაც გამოითვლება და ინიციალიზდება ლაპლასის 

კოეფიციენტები 
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სურათი 5.1.1.1c კოდის ფრაგმენტი, რომელიც უზრუნველყოფს წრფის 

განტოლებების გამოთვლას და ინახავს შესაბამის ინფორმაციას 
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სურათი 5.1.1.1c მოცემული კოდი წარმოადგენს გაგლუვების ერთი იტერაციის 

მეთოდის იმ ნაწილს, სადაც სისტემის კოეფიციენტები ინიციალიზდება შესაბამისი 

წვეროების და მისი მეზობლების გამოყენებით 
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სურათი 5.1.1.2 პროგრამის მთავარი მენიუ, შეტანის, გამოტანისა და პროგრამიდან 

გამოსვლის ფუნქციით. 

 

 

 

 

სურათი 5.1.1.3 პროგრამის დამტებითი მენიუ.  თვალსაჩინო შედარებისთვის 

პროგრამას შეუძლია ჩონჩხის მპოვება 2 მეთოდით. ბადის შეკუმშვითა და 

პრიორიტეტული სითბური სეგმენტაციის გმაოყენებით. 
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სურათი 5.1.1.4 პროგრამის მთავარი ფანჯარა მოდელის შეტანამდე.
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სურათი 5.1.1.5 პროგრამაში შეტანილია სტენფორდის უნივერსიტეტის ცნობილი 

Armadillo-ს მოდელი. 
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სურათი 5.1.1.6 პროგრამაში შეტანილია სეგმენტირებული Armadillo-ს მოდელი, 

შემდგომი დამუშავებისათვის.  
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სურათი 5.1.1.7 მოპოვებული ჩონჩხი 
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5.2 იმპლემენტაციის შედეგები 

 

 

 

სურათი 5.2.1 

 

 

 

სურათი 5.2.2 
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სურათი 5.2.3 

 

 

 

 

სურათი 5.2.4 
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სურათი 5.2.5 

 

 

 

 

სურათი 5.2.6 
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დასკვნა 

 

ამ ნაშრომში ჩვენ განვიხილეთ გეომეტრიაზე დაფუძნებული მეთოდი, რომელიც 

საშუალებას იძლევა ზედაპირიდან მივიღოთ წირზე დაფუძნებული ჩონჩხი. 

იტერაციულად ვშლით ზედაპირის გეომეტრიას კავშირების დარღვევის გარეშე და ამის 

შემდეგ ვატარებთ ოპერაციას განმეორებადი კავშირების მოსაშორებლად, რათა მივიღოთ 

ერთგანზომილებიანი სტრუქტურა. ბადის დასამუშავებლად ორივე პროცესი იყენებს 

მხოლოდ მარტივ ალგორითმებს, უფრო ზუსტად, ლაპლასის შემოსაზღვრული 

გეომეტრიის გაგლუვებასა და ბადის გამარტივებას(constraint Laplacian geometry smoothing 

and mesh simplification). ჩონჩხის მოპოვება ხდება პირდაპირ ბადეზე და არ საჭიროებს 

ვოქსელიზაციას. ჩვენ განვიხილეთ ორი მიდგომა: პირველი, როდესაც ობიექტის 

შეკუმშვის პროცესი პარამეტრად იღებს ბადის მთელ ზედაპირს და მეორე, როდესაც ბადე 

არის სეგმენტირებული სითბური სეგმენტაციის გამოყენებით. პირველ შემთხვევაში 

ყველა წვერო ინიშნება, როგორც საზღვრის წერტილი, რაც იძელვა იმის გარანტიას, რომ 

მოპოვებული ჩონჩხი იქნება გლუვი და მდგრადი ხარვეზების მიმართ. მეორე 

შემთხვევაში, ბადე წინასწარ არის სეგმენტირებული სითბური სეგმენტაციის გამოყენებით 

და ჩონჩხის მოპოვება ხდება პარალელურად თითოეული სეგმენტიდან, რაც ააჩქარებს 

დამუშავების პროცესს, ხოლო სითბური სეგმენტაცია იძლევა იმის გარანტიას, რომ 

მიღებული ჩონჩხი იქნება მდგრადი ზედაპირის ხარვეზების და ტოპოლოგიური 

ანომალიების მიმართ. 
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