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Abstrakt 

Tato bakalářská práce řeší problematiku tvorby 3D charakteru,  snímání pohybových 
dat z reálného prostředí a jejich aplikace pro animaci.   

V první části jsou popsány kroky, jak charakter pro animaci vzniká, od modelace až po 
přípravu kostry pro pohyb. Tvorba je rozdělena do několika fází, které postupně na sebe 
navazují a obsahují aktuální pracovní postupy. V praktické části je popsán postup tvorby na 

konkrétním charakteru.  
Ve druhé části práce jsou podrobně popsány jednotlivé komerčně dostupné technologie 

pro snímání pohybových dat jak pro tělo, tak pro obličej a následně nejpoužívanější výstupní 
formáty pro záznam pohybu. V praktické části je popis aplikace pohybových dat na charakter a 

finalizace výstupu.  
Výsledkem této práce je sada videotutoriálů a integrace charakteru do fiktivní scény. 

Videotutoriály demonstrují  práci v softwaru na zpracování pohybových dat, mapování značek 
na propojovací postavu, možnost jejich editace a aplikace na kostru charakteru. Další 
videotutoriál zobrazuje práci na projektu „Pracující peníze“, kde je s doprovodným komentářem 
demonstrován průřez tvorbou spotu. Vytvořený charakter integrovaný do fiktivní scény 
demonstruje příklad použití technologie pro snímání pohybu a možnost aplikace na různorodé 
postavy.  

 

Klíčová slova: bakalářská práce, MoCap, Motion capture, 3D, modelování, mesh, animace, 

rigging, Autodesk Motion Builder, optický, magnetický, mechanický, CGI, C3D, ASF/ACM, 
FBX, BHV 

Abstract 

This bachelor thesis addresses the problems of creating 3D character, recording motion 

capture data from real environments and their applications for animation. 

First section describes the steps for how the character animation is created from 

modeling to preparing skeleton to movement. Production is divided into several phases which 

gradually build on each other and contain the current workflow. The practical section describes 

steps how to create a specific character. 

In the second part of this work are described in detail all commercially available 

technologies for motion capture data for both body and face and the most common output 

formats for motion capture. In the practical section is description of application motion capture 

data to character and finalization of the output. 

The result of this work is set of videotutorials and integration fictional character in the 

scene. Videotutorials demonstrate the work in the software processing motion capture data, 

mapping of markers to Actor,  the possibility of editing and applications to the skeleton of 

character. Another videotutorial demonstrate work on the project " Pracující peníze", where 

with accompanying commentary is demonstrated making of the  spot. Finalized character which 

is integrated to the fictive scene demonstrates usage of motion capture technology and 

application on various characters. 

 

 

Keywords: Bachelor thesis, MoCap, Motion capture, 3D, modeling, mesh, animation, rigging, 

Autodesk Motion Builder, optical, magnetic, mechanical, CGI, C3D, ASF/ACM, FBX, BHV 
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Slovník pojmů 

Vertex – Bod. V geometrii je vertex speciální druh bodu, který popisuje spojnice 

geometrických tvarů. Vertexy jsou používány běžně v počítačové grafice k definování rohových 
bodů povrchů (typicky polygonů) ve 3D modelech. 

Edge – Hrana. V geometrii je hrana jako jedno-dimenzionální segment přímky spojující 

přilehlé vertexy v polygonu. Hrana je tedy spojnice mezi dvěma vertexy. 

Polygon - V geometrii je polygon rovina ohraničená uzavřenou cestou, která je tvořena 

hranami. Jedná se o skupinu tvořenou z face. V případě vyššího počtu hran něž 4, nazýváme 
plochu  n-gon.  

Polygon mesh - Polygon mesh (nebo také mesh) je kolekce vertexů, hran a faces, které 

definují tvar 3D objektu. V korektní topologii meshe se nacházejí polygony tvořeny právě 
čtyřmi hranami, tedy quad face nebo jednoduše quads. 

3D Engine - Je software navržen pro běh aplikací v reálném čase. Enginy jsou navrženy na 

určitou platformu jako Microsoft Windows, Linux, Mac OS X nebo hybridní. Hlavní funkce 
jsou složeny z jednotlivých modulů: vykreslování obrazu (rendering) pro 2D a 3D grafiku, 
fyzikální engine, detekce kolizí, zvuk, skriptování, animace, umělá inteligence, síťování, správa 
paměti a další. Na trhu existují hotová řešení navržená pro určité aplikace. Proto není potřeba 
psát celý engine od začátku. Častěji jsou využívána hotová řešení nebo jejich modifikace. 

CGI – Computer generated imagery – počítačově generované snímky 

Edge loop - Edge loop v počítačové grafice je definován jako skupina propojených hran 

na povrchu geometrie. Většinou poslední hrana navazuje na první a tím tvoří smyčku. Existují 
neúplné smyčky, které mohou být přerušeny nekorektní topologií například trojúhelníkem, n-

gonem nebo nevyplněným místem (dírou).  Jsou využívány zejména v organickém modelování, 
které je určeno pro animaci. Hrají důležitou roli pro řádnou deformaci meshe.  

Edge flow - Výraz zastávající tok hran, tedy skupiny smyček pro daný mesh.  

Topologie – Je výraz pro označení vztahu hran mezi sebou. Hrany by měly mít pro každý 

model specifický tok a čtvercovou topologii.  

Rendering - Znamená vykreslování počítačově generovaného obsahu za pomocí algoritmů 

render systémů.  

Pixel – Nejmenší adresovatelný bod v rastru, který nabývá hodnoty v rozsahu 0 až 255 pro 

každou z barevných složek RGB. Obrázek je rastr, který je tvořen pixely, tedy sítí barevných 
bodů.  

Voxel – Volumetrický pixel. Element tvořící síť ve 3D prostoru. Objekty tvořené voxely nejsou 

duté, jako tomu je u meshe. 

Tessellation – Proces, ve kterém se jednotlivé polygony rozdělí na menší části. Vynikne tím 

hustší geometrie. 

Subdivision – Jednotlivé iterace tohoto algoritmu mají za následek zahuštění geometrie a 

posun vertexů na nové souřadnice na základě starých. Subdividovaný mesh se zaoblí a zároveň 
se zvýší jeho počet polygonů. 

Spline – Křivka je definována body, které tvoří cestu. Bézierové křivky umožňují u každého 

bodu nastavit tangentu a zaoblit tak celou cestu. 

Sculpting – Jedná se o použití softwarových nástrojů pro manipulaci s 3D modelem jako 

s reálnou hmotou. Digitální napodobení tradiční tvorby. 



4 

 

Retopologie – Proces, ve kterém se vytváří nový mesh na základě starého. Účelem je 

dosáhnout správné topologie a zároveň zredukovat počet polygonů. 

Workflow – Pracovní postup skládající se z logických celků pro danou fázi práce.  

Marker – Značka. V oblasti motion capture znamená bod, který je určen pro sledování a 

následný záznam. 

Rig – V oblasti 3D počítačové grafiky označuje sadu kostí, které mohou být velmi komplexně 

propojeny pro simulování funkčnosti kostry charakteru. 

Rigging – Proces, ve kterém se vytváří rig. 

Skinning – Proces, ve kterém se propojuje mesh s rigem.  

Plugin – Zásuvný modul rozšiřující stávající funkčnost programu. 

Okluze – V oblasti motion capture znamená neviditelnost markeru vůči kameře.  

Retargeting – Proces aplikování MoCap dat na proporčně jiný rig, než byl pořízen záznam. 

Tracking – Sledování bodů. V motion capture se sledují jednotlivé markery na oblek. 
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1. Úvod 

Tato bakalářská práce má za úkol seznámit čtenáře s tvorbou počítačově generované 
postavy a následné animace za pomocí technologie záznamu pohybu. Postup práce je logicky 
setříděn, aby odpovídal jednotlivým krokům tvorby. Vývoj softwaru a technologií jde rapidním 
tempem stále kupředu, proto jsem zvolil obecný popis, který by měl být vždy platný. V případě 
zmíněných firem zabývající se problematikou záznamu pohybu mohou být jejich řešení 
postupem času zastaralá. 

V první části tvorby počítačově generované postavy je popsáno k čemu slouží reference 
a jaké jsou modelovací techniky. Následuje úvod do anatomie, který je předpokladem 
k rozvržení správné topologie. Pro úplnost je popsán proces texturování. V závěru první části se 
zabývám možnostmi tvorby kosterního systému a jeho následné propojení s modelem. 

Ve druhé části jsem popsal jednotlivé technologie na trhu. Zvláštní kapitoly se zabývají 
řešením mimiky pro obličej a celkového pohybového ústrojí těla. V závěru nechybí popis 
nejznámějších výstupních formátů motion capture systémů. Po přečtení získáte přehled jakou 
technologii zvolit v dané situaci a jaké možnosti nabízí aktuální trh. 

Celá práce je pojata z pohledu reálné praxe. Vyskytují se zde nejmodernější technologie 
a firmy, které jsou jedničkou v oblasti. 

Problematika 3D modelování a motion capture je natolik rozsáhlá, že není možné v této 
práci uvést veškeré informace za účelem zvládnutí profesionální úrovně. Tato práce je spíše 
úvodem pro začínající zájemce. 
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2. Tvorba CG charakteru 

2.1 Úvod  

Charakter je obecně postava, která vystupuje v určitém díle. Většinou jde o člověka, 
zvíře. Pokud by se jednalo o tvorbu scifi, lze za charakter označit jakoukoli kreaturu nebo 
mechanický stroj. Obecně jde o “živý” organismus schopný reagovat na podněty.  Vznik 
charakteru je jeden z nejkomplexnějších procesů celé tvorby díla. 

Často se na tomto procesu podílí více lidí. V ideálním případě má každý na starosti 
určitou část a je pro ni specializovaný. Jednoduše je možno rozdělit pracovní pozice na 
následující obory:  

1. Conceptual artist – design charakteru, skicy, funkční náčrtky, koncepty 

2. Modeler – tvorba meshe definující objem a siluetu charakteru 

3. Texture artist – kreslení, projekce barevného vzhledu charakteru 

4. Rigger – technický umělec tvořící funkční kostru pro pohyb a mimiku 

5. Animátor – umělec tvořící pohyb pomocí MoCap systému nebo klíčování 
Není nereálné, aby všechny pozice při tvorbě charakteru a následné animace bylo pouze 

na jedné osobě. Avšak kvalita výstupu je zpravidla znatelně snížena. Většinou se ale setkáme 
s přístupem mezi těmito extrémy. Zejména v naší zemi, kde si studia nemohou dovolit 
zaměstnat experta pro jednu činnost, se uplatní mnohem univerzálnější umělec zastávající 
alespoň dvě pozice. Jedná o iterativní proces kde stále probíhají změny na různých úrovních. Je 
zapotřebí, aby každá úroveň byla zpracována co nejflexibilněji a byla připravena na korektury. 

S rozvojem počítačové grafiky začala vznikat díla, která byla předtím jen těžce 
ztvárnitelá do filmové podoby nebo aplikace. Vdechnout život postavám, za pomocí 
specializovaného počítačového softwaru je určitý typ umění. Fantazie umělců není z 
technického hlediska dnes ničím limitována a mohou vznikat snímky jen těžko realizovatelné 
bez počítačové grafiky. Vyspělé renderovací algoritmy zajišťují fotorealistický výstup scén a 
postav. Nadto CGI nám dává naprostou volnost a také možnost stylizace celkového vzhledu, 
nadpřirozený vzhled materiálů nebo pohybů.  

Existuje mnoho studií, která nabízí kompletní servis tvorby počítačově generovaného 
obsahu, ale také studia, která se specializují na určitou část tvorby (simulace, rendering, 
animace). V dnešní době je typické rozdělit práci mezi vybrané firmy a tím proces urychlit a 
hlavně finančně odlehčit. 

 Mezi nejznámější firmy patří: Industrial Light & Magic, Framestore, Blur Studio, Pixar 
Animation Studios, The Mill. 
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2.2 Reference  

Pojem reference označuje veškeré materiály, které popisují vizuálně nebo textovou 
formou celkový koncept. Patří zde kreslené designy charakteru, fotografie, doplňující textové 
popisky. Všechny tyto materiály mají za úkol popsat předem promyšlený návrh. Mnohdy 
vnikne i krátký příběh k jednotlivým charakterům za účelem podrobnějšího pochopení pro 
modeláře. Z tohoto popisu je možno vydedukovat stavbu těla, pózu, možné výrazy v obličeji, 
charakteristiku pohybu a mnoho dalších velmi užitečných informací. V případě funkčních části 
vzniká rozkreslený návrh, kde jednotlivé fáze jsou rozkresleny do animace. Patří zde také 
rozdělení podle použitých materiálů.  

Obecně platí, čím více referencí je k dispozici, tím přesnější bude model a není 
zapotřebí opakovaných úprav ve sporných částech. 

Velmi oblíbená a nejpoužívanější reference k tvorbě charakteru je nákres předního a 
bočního pohledu v takzvané T póze, kterou je možné vidět na obrázku 1. Z těchto dvou pohledů, 
které po překrytí na sebe navazují je modelář schopen vytvořit 3D model. 

Dalším typem je pouze jeden tří-čtvrteční pohled na charakter v perspektivě. V tomto 

případě je zapotřebí zkušenějšího modeláře, aby odhadl proporce a co nejpřesněji charakter 
vymodeloval. 

Technické výkresy (Blueprints) jsou vytvářeny pro velmi přesné modelování 
technických celků nebo částí. Nachází se zde kóty, řezy, pohledy i půdorysy. 

Fotografie slouží buďto jako přímé reference modelovaného charakteru, případně jako 
dodatečné podklady k různým částem s důrazem na detail, který skica nepopisuje. 

Největší a nejkvalitnější databáze fotografií lidí pro umělce je k nalezení na webové 
adrese www.3d.sk. Tato služba je unikátní a velmi oblíbená po celém světě. V případě potřeby 
vymodelování konkrétního člověka je možnost si od této firmy udělat referenční fotografie.  
Výhodou těchto referencí je vysoké rozlišení potřebné pro textury a hlavně velmi uniformní 
nasvícení celé postavy. Díky těmto světelným podmínkám nevzniknou na textuře nežádoucí 
stíny nebo ostré lesky. Služba je placená. 
 

 

Obrázek 1: Reference charakteru v T póze 
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2.3 Použití  

Na počátku samotného modelování charakteru je předem jasné, jaké bude jeho použití. Pro 
jednotlivé účely se liší i postup práce. 

1. Statická díla 

Pro tento typ díla vznikne v prvotní fázi kompozice. Existují dva základní typy: 2D a 3D. U 
2D kompozice jde o formu náčrtku. 3D kompozice vzniká ve 3D softwaru za použití základních 
primitiv, které zastupují později vymodelované objekty. Oba typy kompozic určí pohled na 
celkovou scénu (úhel kamery) a rozmístění objektů. Proces tvorby charakteru je možno si 
zjednodušit tak, že se nebude dbát na části, které nebudou vidět. Tento přístup je velmi 
limitující v případě nutnosti změny úhlu pohledu. Nabízí naopak extrémní rychlost produkce.  

V architektonických vizualizacích se dokonce používají ve většině případů fotografie 
lidí. Jsou to speciálně upravené fotografie, které jsou zbaveny pozadí. Tento přístup je běžný 
z důvodu časového tlaku na produkci díla. 

2. Dynamická díla 

Charakter je určen pro pohyb a je zapotřebí, aby vypadal z každého úhlu bezchybně. 
Nejdůležitější pro definici tvaru je silueta, která definuje obrys a je vždy viditelná. Kontrola 
siluety se při modelování provádí ze všech úhlů. Používá se speciální materiál, který nevrhá a 
nepřijímá světlo a stíny. Dalším krokem pro kontrolu jsou objemy jednotlivých částí. Používá se 
lesklého materiálu, který vykreslí model podle jeho povrchu. Oba materiály je možno vidět na 
obrázku 2. V posledním kroku se překontrolují toky hran, aby při deformacích nedocházelo 
k chybám.  

Rozlišujeme 3 základní koncepce tvorby charakteru pro animaci.  
 

 

 

Obrázek 2: Vhodné materiály pro kontrolu meshe 
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a) Low poly 

Tímto postupem jsme limitováni počtem polygonů, tedy ploch, pro definici modelu. Cílem 
tohoto postupu je vytvořit co nejpřesvědčivější siluetu charakteru. Tyto modely se využívají 
v interaktivních aplikacích. Mezi nejznámější jsou herní enginy, webové a mobilní aplikace 3D 
API. Tato optimalizace je z důvodu nižší hardwarové náročnosti pro běh aplikace.  

Počet polygonů stále roste se stoupající hardwarovou výkonností. Low poly modely do 

1000 polygonů na charakter se používají hlavně pro weby z důvodu rychlosti připojení a 
mobilní hry, kde je limitujícím faktorem hardware.  

b) Mid poly 

U dnešních real-time aplikací se limity značně posouvají a low poly modely se používají 
velmi zřídka. Vzniká tak model se středními detaily (mid-poly). Cílem tohoto přístupu je 
vytvořit co nejpřesvědčivější siluetu a definovat hlavní rysy charakteru.  

Pro ještě větší detail těchto modelů bez potřeby zvýšení počtu polygonů byla vyvinuta 
technologie normálových map. Použití této technologie vyžaduje 2 modely. První může 
dosahovat až miliony polygonů (ultra high-poly, dále UHP), kde nejsme limitováni. Druhý 
model je mid-poly (do 10 000 polygonů)., který se bude pohybovat v aplikačním enginu. 
Následuje proces zkombinování obou modelů. Z UHP  modelu se sejme normálová mapa a 
aplikuje se na mid-poly model. To má za následek, že světlo dopadající na herní model se bude 
odrážet díky normálové mapě jako by dopadalo na UHP model.  

Touto technikou je docíleno iluze prokreslení a nabytí plasticity v nízkém počtu 
polygonů. Nevýhodou této technologie je, že nelze ovlivnit detail siluety. Ta je vždy definována 
počtem polygonů herního modelu. 

c) High poly 

Tento druh modelů se používá tam, kde je potřeba docílit co nejreálnějšího výstupu. 
Hardware v aktuální době nedosahuje výkonu, aby tyto modely mohly běžet v aplikacích, které 
běží v reálném čase. Výstupem pro tyto modely jsou renderované sekvence snímků tvořící 
video. Tvorba modelu je realizována pomocí stejných technik viz níže. Počet polygonů může 
být limitován ze dvou důvodů: 
 

1. Model by neměl přesáhnout úroveň detailů, kdy modelář není dále schopen 
pracovat z důvodu hardwaru. Příkladem může být neinteraktivní prostředí 
modelovacího softwaru. 

2. Pro animátory je velice složité pracovat s modely, u kterých je komplexnost natolik 
velká, že není možné model rozpohybovat. Existují pokročilé pracovní postupy, kde 
je možné tento limit obejít vytvořením dalšího modelu se sníženými detaily. Toto se 
používá především u fotorealistického výstupu ve filmových produkcích. 

 

Každý charakter si svým tvarem, specifickými detaily a použitím vynutí proměnný 
počet polygonů. Model s jejich obrovským počtem v místech kde nejsou potřeba není dobře 
optimalizovaný. Všechny polygony mají své specifické místo v prostoru, kde definují tvar, 
kontrolují model pro algoritmus vyhlazení nebo animaci.  
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Pro extrémní detaily, které nemohou být vytvořeny běžnými modelovacími technikami, 
se využívá displace map. Jedná se o černobílou texturu, kde bílé pixely deformují model 
v pozitivním směru od normály polygonu a černé naopak. Úroveň detailu závisí na rozlišení 
displace mapy a hustoty meshe. V průběhu renderovacího algoritmu se model automaticky 
tesseluje a díky tomu má displace mapa k dispozici mnohem více geometrie pro deformace. Na 

obrázku 3 je vidět stejný mesh v různém rozlišení. První zleva je subdividován na hodnotu 1, 
druhý na 2 a třetí nese 7 iterací subdivizí. 

 

 
 

Obrázek 3: Low poly, Mid poly a High poly modely 
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2.4 Modelovací techniky 

2.4.1 Box modeling  

Box modeling je technika ve 3D modelování, kde model je vytvořen modifikováním 
základního objektu. Touto cestou jde od počátku o zjednodušenou verzi tvaru celého modelu 
připomínající v každé fázi po přidání dalších hran co nejpřesnější rozmístění polygonů 
vzhledem k finálnímu modelu. Primární funkcí je práce s celými polygony, jejich zmenšování a 
zvětšování měřítka, extrudování. Tento styl je vhodný pro jakýkoliv druh organického, nebo 

anorganického modelování. Výhodou je síť tvořena čtyřhrannými polygony a možnost vidět 
celý model v průběhu zdetailování. Distribuce hran po celém modelu je zpravidla rovnoměrná.  

Tato metoda modelování je rychlá a jednoduchá k naučení. Její rychlost spočívá 
v transformaci celých polygonů od jiných metod, kde se pracuje s individuálními vertexy. Na 

druhé straně je velice náročné přidat vysokou míru detailů bez dostatečné praxe. 

2.4.2  Edge modeling  

Edge modeling je technika ve 3D modelování, kde model je vytvořen postupným 
pokrýváním tvořeného objektu polygony. Vychází z jediného polygonu a postupným tvořením 
dalších hran na něj navazujících. Touto technikou lze od počátku dosáhnout většího rozlišení 
meshe a tím vytvářet určitý detail. Model vzniká postupnou tvorbou jednotlivých částí. 
Výhodou je, že nejsou k dispozici nepotřebné části meshe, na kterých jsme nezačali pracovat na 
rozdíl od techniky box modeling. Další výhodou je jednoduché rozvržení edge flow a kontrola 
nad smyčkami v meshi. Tato technika není určena pro začínající modeláře. Vyžaduje zkušenosti 
o rozvržení topologie a lepší prostorovou představivost. 

Tato metoda modelování je pomalejší, avšak dává modeláři kontrolu nad správnou 
topologií a možnost začít s určitou úrovní detailů. Používá se vesměs pro organické modelování. 

2.4.3 Spline modeling  

Spline modeling je technika ve 3D modelování využívajících křivek. Jde o starší 
metodu pro organické modelování. Dnes velmi zřídka využívanou. Princip spočívá 
v umisťování křivek v prostoru za účelem tvorby geometrické sítě představující hrany meshe. 
Z tohoto důvodu je složitější si představit model po vygenerování povrchu.  Pro modeláře je po 
celou dobu viditelná pouze síť reprezentující budoucí povrch. Nevýhodou jsou slabší nástroje 
pro práci s křivkami v 3D softwarech. Tato metoda je velice náročná na představivost a je 
potřeba velké koncentrace. Síť vyžaduje čtvercovou topologii a propojení všech vertexů 
jednotlivých křivek, aby bylo možno vygenerovat mesh objekt. 

2.4.4 Digital Sculpting  

Tradiční umělci od počátků využívají ke ztvárnění díla materiálů jako je kámen, hlína a 
podobné materiály. Úroveň detailů je limitována pouze fyzikálními vlastnostmi materiálů a 
fyzikálními silami.  

S nástupem počítačové grafiky mnoho tradičních umělců začalo využívat digitální 
tvorby. Software pro modelování technikami jako box, edge, spline modeling je příliš technický 
oproti tradiční tvorbě, avšak stále nutné pro správnost topologie meshe k animování. Volnost 
tvorby je tímto značně omezená.  
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Nedostatečné rozlišení meshe znemožňuje pohodlně vytvořit detaily. Dbát na správnost 
topologie a přitom dodržovat proporce je zapotřebí praxe v daném softwaru.  

Vznikly proto sculptovací softwary, které tyto limity odstraňují. Nabízejí nástroje 
podobné tradičním technikám jako je zatlačování, tažení, zaoblení a smrštění povrchu. Práce na 
modelu se tak přibližuje tradiční tvorbě. Pracuje se s modelem jako by byl tvořen z reálné 
hmoty, jako je modelovací hlína. 

Softwary pro Digital sculpting pracují s dvěma možnými reprezentacemi meshe. 
Většina z nich pracuje s polygony, jiné využívají voxely. Obě reprezentace mají své výhody i 
limity. 

Digital sculpting s polygony dovoluje real-time zobrazení meshe s  miliony faců. 
Vychází se zpravidla z předpřipraveného low poly až mid poly meshe vytvořeném standardními 
modelovacími technikami. Mesh by měl splňovat alespoň základní objemy pro výsledný model. 
Topologie meshe nemusí byt anatomicky správně, avšak je doporučována kompletně čtvercová 
síť s uniformním rozložením jak je vidět na obrázku 4. Následně je mesh subdividován na 
libovolný počet polygonů a volně tvarován do požadované podoby. Výhodou této techniky je 
interaktivní přepínání mezi úrovněmi subdivizí, které se navzájem ovlivňují. Tímto je možno 
provést větší změny tvaru v low poly modelu při zachování detailů o několik subdivizí výše.  

Nevýhodou je, že při velkých změnách tvaru se polygony protahují a vznikají tak místa, 
která mají mnohem nižší počet polygonů. Zde poté není možné aplikovat stejnou úroveň detailů 
jako na zbývajícím povrchu. Polygonální reprezentace je tedy z části závislá na topologii a edge 
flow. [1] 

 

Obrázek 4: Mesh vodný pro sculpting 

 

Výhodou skulptování s voxely je, že jsou volumetrické. Nabízí mnohem volnější 
interakci a dovolují kompletní kontrolu nad modelem. Je možno začít s libovolným tvarem a 
vybudovat na něm formu. Nevýhodou je lineární tvorba modelu. Není možné na rozdíl od 
polygonálního sculptování jit o několik úrovní níže a provést změny tvaru. Pokud je model ve 
fázi, kde se nachází mnoho detailů, není téměř možné provést vetší změny. Je tedy potřeba 
postupně budovat model se správnými proporcemi. 
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V praxi se využívá většinou softwaru s polygonální reprezentací meshe. Hlavně díky 
jeho flexibilitě v případě změn, které jsou téměř vždy v každém projektu přítomny. Nevýhoda 
vztahující se k závislosti na topologii a edge flow je kompenzována možností subdividovat 

mesh do extremní hustoty a přiblížit se k práci jako by šlo o voxely. Další možností je 
retopologie meshe, následný import a pokračovaní ve sculptování. 

Sculptovací software se stále vyvíjí a nabízí řadu zdokonalených nástrojů pro 
modelování. Existuji také moduly, které dokážou model texturovat. Buďto kreslením, nebo 

projekcemi bitmap. Další velmi využívanou funkci je generováni normálových a displace map 
z hotového modelu.  

Sculptovací software umožňuje práci s tablety. Ty mají unikátní vlastnost rozpoznat sílu 

přítlaku pera na plochu. Počet úrovní se liší od výrobce a daného modelu. Mezi 
nejprofesionálnější patří tablety firmy Waccom. Digital sculpting si přímo říká o využití těchto 
vlastností a práce bez tabletu je spíš utrpením než volností nad tvorbou, což je přednost těchto 
softwaru: Mudbox, ZBrush, Blender, Silo, 3D-Coat, Modo, Sculptris 

2.4.5 Skenovaná data  

Výše popsanými modelovacími technikami je možné vytvářet modely s relativní 
přesností danou zkušenostmi a talentem modeláře.  Nároky na detail a přesnost modelu stále 
stoupají, proto je běžné v produkcích pracovat se skenovanými objekty reálných předloh. Touto 
technikou jsou zaručeny přesné proporce skenovaného charakteru. Zřídka se skenují skulptury 
vytvořené tradiční technikou. Umělců pracujících s hlínou nebo s kamenem není mnoho a 
mohou si je dovolit jen největší studia.  

Nevýhodou skenovaných dat je, že mesh není možné použít pro animaci. Důvodem je 
velmi hustá síť polygonů nerespektující předpokládanou logickou topologii.  

Aby bylo možno skenovaná data využít, je nutno vytvořit nový mesh se správnou 
topologií. Skenovaná data slouží jako 3D reference k vymodelování nového meshe použitelného 
pro animaci. Tomuto procesu se říká retopologie.  

Retopologii je možné provést v jakémkoliv 3D modelovacím softwaru schopném načíst 
formát skenovaných dat. Pro usnadnění modelování vznikly specializované softwary, které 
práci s referenčním 3D skenem značně zrychlují. Mezi ně patří například: Topogun. 

Následující obrázek 5 zobrazuje skenovaný model, na kterém je provedená retopologie . 

 

Obrázek 5: Retopologie na skenovaném modelu 
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2.5 Anatomie  

2.5.1 Úvod 

Koncepty pro modelování vycházejí z lidských postav, zvířat nebo jiných živých 
organismů na Zemi. Lidé vytvářející tyto designy se inspirují věcmi kolem nás. Jejich 
kombinací mohou vzniknout sice nereálné organismy, ale rozborem se vždy dostaneme 
k předloze, kterou se nechal designér inspirovat z reálného světa. Tento rozbor napoví, jak se 
bude charakter pohybovat, jakou bude mít kostru a stavbu těla.  U zvířecí anatomie se jedná 
v mnoha případech o analogii lidskou. Existuje jen málo návrhů, které se nedají s ničím 
ztotožnit. V tomto případě musí designér popsat pohyb a fungování, které ví jen on sám. 

V procesu modelování jde o vytvoření povrchu charakteru na základě svalových skupin 
a kostry. Aby model vypadal věrohodně a byl připraven k dalším fázím procesu, je znalost 
anatomie základem tvorby. Modeláři budující charaktery si vystačí se znalostí v oboru anatomie 
pro umělce. Jedná se o značné zjednodušení oproti velmi detailní lékařské anatomii. 

Základem každého charakteru je kostra, která tvoří celkovou strukturu. Definuje 
proporce a úchytné body pro jednotlivé svaly a šlachy. Svalové skupiny pak vytvářejí objemy a 
siluetu charakteru. Kostra může být velkým pomocníkem pro modelování, avšak se ve 
výsledném modelu nepoužívá, pokud nebude vidět. [2]. 

2.5.2 Lidské tělo 

Mnoho začátečníků se učí generickou postavu a snaží se proporce odvozovat naučenými 
poměry mezi jednotlivými částmi těla. Příkladem může být obrázek 6, na kterém jsou velmi 
rozšířené referenční modely pro umělce od Andrewa Crawse. Při delším studiu lidské anatomie 

modelář časem narazí na odchylky, které dělají charakter zajímavým a hlavně reálným. 
Základem pochopení pohybu je potřeba znát lidskou kostru, která je při modelování nutností 
k rozvržení správných proporcí. Na kostře existuje několik bodů, které nejsou zakryty svalovou 

hmotou. Pro mnoho modelářů se jedná o výchozí referenční body, od kterých jsou následně 
rozvrženy svaly. Každý sval, který přispívá k tvarování modelu má bod výchozí, koncový a po 
jeho délce proměnný průřez. Funkce svalů je natažení a stažení (extension, flexion). Nabytím 
těchto znalostí se modelář stává velice flexibilním a pro průmysl žádoucí odborník. [3]. 

 

2.5.3 Hlava 

Ve většině případů charakteru je stěžejní část hlava a obličej. Na tuto oblast je hlavně 
pro filmový průmysl zpravidla nejvíce záběrů. Základem je lebka, na které jsou přichyceny 

svaly. Skládá se celkem z 22 kostí. Uši a nos jsou tvořeny chrupavkou. Chrupavka nepřestává 
růst po celý život, proto je typické pro starší charakter modelovat vetší uši a nos. Obličej je 
jediná část lidského těla, kde některé svaly nejsou připojeny ke kosti, ale navazují na svaly jiné. 
Z tohoto důvodu se často v literatuře objevuje jejich různý počet. Obličejové svaly, jak je 

možno vidět na obrázku 7, pokrývají přední část lebky spolu s kostmi a chrupavkou. Nad těmito 
základy se nachází tuková tkáň s kůží. [2]. 
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Obrázek 6: Generické referenční modely 

  

 

Obrázek 7: Obličejové svalstvo 
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2.6 Topologie 

Topologie meshe je organizace hran při modelování. Existuje mnoho postupů a 
doporučení jak modelovat mesh pro animaci. Obecně jde o to, aby tok hran odpovídal hlavním 
svalovým skupinám a docházelo tak ke správným deformacím. Pokud jde o lidský charakter, 
existuje mnoho předloh vycházejících z anatomie. V případě smyšleného charakteru je potřeba 
si nejdříve ujasnit pohyb a poté správně navrhnout tok hran. Moderní workflow umožňuje 
naštěstí modelovat charakter bez nutnosti dodržovat správnou topologii. Výhodou je značné 
urychlení vývoje charakteru a flexibilnost úprav. Po vytvoření finálního modelu a provedení 
korekcí se navrhne správná topologie. Tento proces je popsán dále. 

Topologie obličejů je vesměs velmi podobná. Je potřeba zajistit správnou deformaci při 
změně mimiky. Ukázkovým rozvržením je obrázek 8. Hlavními body jsou ústa, čelo, krk a oči. 
Pro obličeje je nutné vytvořit správně smyčky hran deformující mesh. Čím více času je 
věnováno správnému rozvržení topologie, tím přesnější a reálnější deformace kůže dostaneme 
ve výsledné animaci.  

 

 

Obrázek 8: Topologie hlavy a kritická místa pro tvorbu vrásek   
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2.7 Texturování 

2.7.1 Úvod 

Texturování se skládá z více procesů. V prvním zvaném UV mapping, nebo také UVW 
unwrapping se jedná o rozložení povrchu meshe do 2D prostoru. Tímto je dosaženo možnosti 
přiřadit jednotlivým polygonům texturu, tedy barevnou bitmapu pokrývající mesh. V další fázi 
vznikají samotné textury a nakonec jejích aplikace na model. 

2.7.2 Unwraping  

3D prostor je tvořen souřadnicemi označovanými X, Y a Z. Některé 3D softwary mají 
různé orientace těchto souřadnic. Aby bylo na mesh možno nanést texturu, je potřeba přiřadit 
polygonům také do 2D souřadnice. K tomu slouží proces zvaný UV mapování. Jedná se o 
přiřazení UV koordinát ke stávajícímu modelu. Jakákoliv transformace polygonů ve 2D 
mapování nemá za následek změnu meshe. 2D mapovací prostor je tvořen dvěma osami, které 
se označují speciálně U a V (dají se také představit jako osa X a Y). Celý proces spočívá 
v rozbalení geometrie do UV prostoru za pomocí speciálních algoritmů nebo manuálními 
úpravami. Při rozbalování modelů se nelze vyhnout rozdělení geometrie do více celků. Tímto 
vznikají takzvané švy na modelu, které vytvářejí rozdělní v UV prostoru, nikoli ve 3D modelu. 

Cílem je rozbalit celý povrch do UV souřadnic s co nejmenší deformací. Pro kontrolu deformací 
v mapování se používá šachovnicová textura. Po její aplikaci na 3D model je nutno docílit co 
nejpřesnější reprezentace šachovnice po celém povrchu. Polygony v UV prostoru se nesmí za 
normálních okolností překrývat. Následkem je sdílení stejné části textury pro překryté 
polygony.  

Nejpřesnějším algoritmem pro rozbalení modelu je Flatten. Jeho funkce spočívá 
v dělení geometrie na části, které se dají namapovat planárně. Jedná se o kusy polygonů v síti, 
ve kterých se normály jednotlivých polygonů liší minimálně. Po aplikaci vznikne rovnoměrné 
mapování bez překrývajících polygonů. Nevýhodou je nelogické rozdělení celků a vnik častých 
švů, na které se obtížně kreslí textury v běžných 2D aplikacích. Existence 2.5D a 3D 
projekčních softwarů pro tvorbu textur odpadá nutnost dělení UV mapy na logické celky. Tento 
přístup se přes jeho značné výhody používá velice zřídka. Důvodem je nutnost používat 
nefiltrované textury bez komprese, aby nebyly švy viditelné a textura souvislá. Nefiltrované 
textury jsou náročnější na výpočetní čas při renderingu. Nepoužitím komprimace značně vzroste 
velikost souboru a tím spojené požadavky na paměti RAM při renderingu. 

Vhodné mapování charakteru je rozdělení modelu na logické celky. Většinou se jedná o 
oddělení končetin a hlavy od trupu. Podrobnější rozdělení je například oddělení ruky od paže 
atd. Švy jsou vedeny na místech, kde budou v animaci méně viditelné ke kameře. V některých 
případech takto vedené švy není potřeba retušovat a vytvářet složitě bezešvou texturu. Dalším 
místem, kde by se švy neměly objevovat, jsou místa s velkými deformaci při pohybu. To má za 
následek natažení textury a odhalení švu. V případě logicky rozdělené UV mapy a za 
předpokladu minimálního použití švů vzniknou vždy místa, která deformují texturu. Cílem je 
dosáhnout co nejmenších deformací a optimalizovat tak zkreslení, které se kontroluje nejčastěji 
šachovnicovou texturou.  
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Poměry stran rozbalených částí odpovídají poměrům v 3D modelu a také by měly 
respektovat sebe navzájem. Tím je zajištěna nedeformovaná distribuce mapy a použití stejného 
rozlišení pro všechny části. 

UV mapa se všemi rozbalenými částmi je vždy čtvercová. Používá se jako podklad pro 
kreslení textur v 2D softwarech nebo pouze jako koordináty pro 3D a 2.5D projekční softwary. 

2.7.3 Tvorba textur  

Tvorba textur se provádí obecně v softwarech určených pro kreslení nebo projekci. 
Jejich rozlišení by mělo být optimálně 2x větší, než renderovaná oblast ve výsledném rozlišení 
snímku. Například projekt vyžaduje rozlišení Full HD (1920x1080px). U hlavního charakteru se 
předpokládá, že se jeho tvář objeví na šířku přes celý snímek. Požadované rozlišní textury 
pouze pro oblast tváře by mělo být minimálně 4K. Pokud jsou UV koordináty pro celý charakter 
v jediné UV mapě, obličej zabírá pouze malou oblast. V takovém případě může být textura 
v rozlišení až 10K. Je proto nutné s tímto počítat při UV mapování, které části budou viditelné 
z blízkého pohledu a podle toho navrhnout UV koordináty.  

Díky texturám je možné vytvořit nejen barevnou složku celého materiálu (diffuse map). 
Existují jiné složky materiálu ovlivnitelné dalšími speciálně navrženými texturami. Mezi 
nejpoužívanější patří bump map, displace map, reflection map, SSS map. 

Bump map 

Bump mapy jsou textury ve stupních šedi, které vytvářejí reliéf na povrchu materiálu a 
zdetailují tak povrch o realistické nerovnosti. Světlé pixely mapy mají efekt zvednutí geometrie. 
Tmavé pixely mají opačný efekt - zatlačení geometrie do povrchu. Nevýhodou je, že se jedná 
pouze o efekt. Nefunguje v paralelních liniích z pohledu kamery. S geometrií není vůbec 
manipulováno, proto intenzita bump mapy nesmí být příliš velká. Výhodou je rychlost 
vykreslování. 

Displace map 

Displace mapy fungují obdobně jako bump mapy. Jediným rozdílem je, že se nejedná o 
efekt, ale reálné deformace geometrie meshe na základě černobílé mapy. Výhodou je dosažení 
extrémních detailů za předpokladu dostatečné tesselace meshe. Nevýhodou je náročnost na 
výpočetní čas. 

Reflection map 

Reflection map využívá textury ve stupních šedi k určení odrazivosti materiálu. Tím je 
možno dosáhnout realistických variací úrovní lesklosti.  

Sub surface map 

SSS map (Sub surface scatter – podpovrchový rozptyl světla) je spaciální mapou 
k určení míst, která budou absorbovat světlo a po dopadu na povrch se rozptýlí pod povrchem. 
Jde o efekt specifický pro materiály jako je plast, vosk, tekutiny a hlavně lidská kůže. SSS efekt 
je nejpatrnější v tenkých částech jako jsou uši, nos, blány a projevuje se prosvítavostí. Lidská 
kůže je reálně složena z více vrstev.  

Díky SSS materiálu a speciálním mapám lze tuto skutečnost napodobit. SSS materiál 
kůže se skládá ze čtyř vrstev. První vrstvou po dopadu světla na povrch se nazývá Unscattered 
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diffuse color. Tato textura je tvořena většinou z fotografií kůže. Následná vrstva s názvem 
Epidermal je hned pod povrchem. Textura vychází z Unscattered difuse textury, na které je 
provedeno barevné tónování připomínající svrchní tukovou tkáň.  

Další vrstvou je Subdermal. Ta představuje hlubší tukovou tkáň, která je u člověka 
tónována do žluté barvy. Poslední vrstvou je Back surface map. Nejhlubší ze všech vrstev 
s barvou krevního oběhu. V této mapě se pro detailní a velmi průsvitné části dokreslují 
například žilky, které přidávají na realističnosti. Pro každou mapu je potřeba nadefinovat 
hloubku v jaké se bude nacházet. Důležitým faktorem pro přesné určení je měřítko charakteru.  

2.7.4 Použití v praxi 

Kreslení textur pro charaktery pouze ve 2D softwarech se používá v dnešní době velice 
zřídka. Důvodem je nutnost mít speciálně připravené UV koordináty dodržující symetrie a 
představu o tom, jak se textura ve finále promítne na  3D model. 2D softwary jsou využívány 
pro jednodušší retušování a barevné korekce. Mnohem běžnější je použití 3D a 2.5D softwarů 
navržených pro texturování. Pomocí nich lze na model přímo kreslit nebo nanášet fotografie 
díky projekčním technikám.  

2.8 Kosterní systém – rigging 

2.8.1 Úvod  

Dopředná kinematika (FK – forward kinematics) je animační metoda rozpohybování 
kostry. Animátor napózuje postavu v určitém čase za pomocí rotací určitých kostí. Tím 
vzniknou klíče na časové ose. Skeletální data jsou v podstatě FK, s tím rozdílem, že obsahují 
rotační data pro každou kost v každém snímku animace. [4]. 

Inverzní kinematika (IK – inverse kinematics) je animační metoda rozpohybování 
kostry, kde animátor určuje pozici pouze koncového bodu (IK effector) pro daný IK řetězec. IK 
řetězec je tvořen alespoň dvěma kostmi, které v hierarchii na sebe navazují a definují fyzickou 
strukturu. Při pozivování koncového efektoru IK řetězce software dopočítává rotace pro vnitřní 
kosti v řetězci. Tato metoda je využívána zejména při animaci končetin. [4]. 

2.8.2 Hotová řešení  

V mnohých 3D softwarech je možné najít hotové rigy (kostry). Jednalo se většinou o 

zásuvné moduly, které se postupem času staly součástí 3D softwaru. Použití je velmi 
jednoduché. Při načtení se zobrazí hotová kostra, která má všechny kosti správně propojeny. 
Navíc pluginy jako jsou CAT (Character Animation Toolkit)  a Character Studio nabízí 
mnohem větší možnosti. Oba jsou specifické pro software Autodesk 3ds Max. 

Character Studio nabízí řadu nástrojů pro práci s MoCap daty. Mezi ně patří Flow 
diagram, kde je možné propojovat nahrané klipy a následně upravit pohyb tak, aby animace 
byla plynulá, bez viditelných přechodů. Základní kostrou je Biped (Dvounožec) tedy humanoid. 
Kostru je možné editovat pomocí parametrů nebo změnou měřítka pro libovolnou kost. 

CAT byl zásuvným modulem vyvíjený firmou Character Animation Technologies. 
V poslední verzi Autodesk 3ds Max 2011 je plně integrován do jeho prostředí. Jedná se o 
mnohem robustnější nástroj pro animaci než Character studio. Stavba a tvar rigu je zcela 
definována uživatelem. Je možné vytvořit téměř cokoliv. Uvnitř nástroje je možné nalézt velké 
množství hotových rigů a hlavně nejen dvounožce. CAT umožňuje jednoduchou práci 
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s animačními vrstvami, které lze kombinovat s MoCap, ruční a parametrickou animací. Navíc je 
možné na kosti navázat svalovou hmotu, která přidává na realističnosti deformace modelu.  

Oba nástroje nabízejí široké možnosti pro animaci a práci s MoCap daty. Hotové rigy, 

které je možno vidět na obrázku 9, jsou snadno rozšiřitelné o standardní kosti. Příkladem mohou 
být kosti napomáhající napodobit pohyb svalů. Často se také využívá kompletně na míru 
vytvořeného rigu pro tvorbu mimiky a následné propojení s CAT nebo charakter studiem. 

 

Obrázek 9: Rigy Character studia a CAT 

 

2.8.3 Vlastní rigy  

Rigy, které nabízejí hotová řešení, nemusí být často v hi-end produkcích dostatečné. Na 
míru vytvořené rigy jsou mnohem flexibilnější a umožňují ultimátní kontrolu nad stavbou a 
funkčními závislostmi. Jedinými nevýhodami je časová náročnost na výrobu, komplexnost 

procesu a diskutabilní znovupoužití pro jiný charakter. Vlastní rigy se tvoří za pomocí kostí, což 
je speciální objekt. Následné propojení kostních řetězců tvoří hierarchii. Mezi kostmi se definují 
omezení na úrovni rotací, translací nebo změny měřítka. Pro specifické účely a usnadnění prací 
se používá skriptování. Další nástroje pro zautomatizování funkčních závislostí jsou Wire 
parameter dialog nebo Reaction Manager. Cílem je vytvořit rig s funkcemi podle zadání a 
specifikace. Pro ovládání musí být co nejvíce zautomatizovaný, bez ztráty plné kontroly nad 
animací. 

 

 

Obrázek 10: Vlastní rig 
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2.9 Skinning 

2.9.1 Úvod 

Jedná se o proces napojení modelu na rig. Aplikací modifikátoru skin se dostaneme do 
procesu zvaného skinning. Model je mesh, který je tvořen vertexy. Skinning funguje na úrovni 
vertexů. Každý vertex musí být přiřazen kosti, se kterou se bude dále v animaci pohybovat. 

Z toho vyplývá, že každá kost rigu nemusí být součástí skiinningu. Používají se jen ty, které 
ovlivňují pohyb. Hlavně při tvorbě vlastních rigů je přítomno mnoho pomocných kostí. Jestliže 
jsou vertexy na rozhraní více kostí, pak je nutné rozdělit jejich váhu. Každý vertex může 
nabývat hodnoty 0 až 1.0. Pokud se poměr rozdělí mezi více kostí, je potřeba zajistit, aby suma 

váhových hodnot nabývala 1.0. Jedná se o manuální proces úprav vah a dosažení správných 
deformací při pohybu. Při rozdělování vah je dobré na rig načíst testovací animaci. V průběhu 
skinování je možno kontrolovat deformace v různých pózách a upravovat jejich váhy. Testovací 
animace by měla pro kompletní charakter obsahovat co největší rozsah pohybu pro každou 
z částí těla.  

2.9.2 Envelopes  

Jeden ze způsobů vážení vertexů je použití obálek (Envelopes). Každá kost rigu, která je 
přiřazena do skinování má svou vlastní obálku. Jedná se o grafické zobrazení oblasti, do které 
budou spadat všechny vertexy. Pokud dojde k překrytí dvou a více obálek, společné vertexy si 
automaticky rozdělí váhy podle síly účinnosti obálky. Pro zjednodušení procesu je skinovaný 
mesh obarven v místě obálky podle vah vertexů. Jde o jediný efektivní způsob vážení vertexů 
pro high poly a mid poly meshe. 

2.9.3 Vážení vertexů  

Tato metoda spočívá ve vážení jednotlivých vertexů. Existuje tabulka, ve které jsou 
všechny vertexy skinovaného meshe. Pro každý vertex se přiřadí hodnota k dané kosti, se kterou 
se má pohybovat. Tato manuální metoda se využívá jen velmi zřídka. Používala se především 
ke skinování low poly charakteru. S vyšším počtem vertexů se tento proces stává neefektivní.  

Možné použití v dnešních postupech je pouze pro korekci malé množiny vertexů, které 
nejsou na správné pozici. Výhodou je přiřadit vertexy ke kosti, kde by obálka normálně 
nedosáhla. 

2.9.4 Morphing 

Nejde tak o metodu, ale o nástroj pro korekci skinovaného meshe v problematických 
místech. Deformace, především v kloubech jsou vždy nejproblematičtějším místem pro 
skinování. Ve většině případů nejde vertexy navážit tak, aby v dané deformaci vytvořily 
korektní mesh. V těchto případech přichází na řadu morphing.  

Obecně jde o úpravu meshe na úrovni modelování v dané deformaci. Nově vytvořená 
nebo upravená část meshe je závislá na vzájemné poloze a rotaci mezi kostmi. Proto je možné 
vytvořit několik morphu v jediném kloubu. Nově upravená část meshe slouží jako reference pro 
deformaci. 
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2.10 Praktická část 

2.10.1  Reference 

Referenci Obrázek 11 k realizaci této bakalářské práce poskytl kreslíř John Corba 
(http://www.drawetc.cz/?path=90_studio/09_illustrators/83_john).  

 

Obrázek 11: Skica charakteru 

Návrh byl autorem upraven a doplněn o přídavné skici v T póze výhradně pro tuto 

bakalářskou práci (viz Obrázek 12Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.). Tato reference obsahuje 

přední a boční pohled, které jsou ideální pro modelování základního meshe. Výhodou T pózy je 
symetričnost a pohodlná dostupnost všech částí modelu. Dále kresba není deformována 
perspektivou. Je zde možno modelovat v ortogonálních pohledech.  

 

Obrázek 12: Skica v T póze 
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Skici nejsou nikdy dokonale přesné. Je to dáno tím, že jsou většinou kresleny umělci 
ručně. Oba pohledy je tedy potřeba co nejpřesněji zarovnat vedle sebe tak, aby alespoň 

odpovídala výška a pata charakteru (viz Obrázek 12Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.). Někdy 
se ale reference rozchází v oblastech proporcí hlavy, torza či jiných částech těla. V tomto 

případě je potřeba použít deformace a zarovnat nejdůležitější části jako je brada, prsa, pánev, 
kolena, kotník atd. Pokud je provedeno vše s co největší precizností, je proces modelování 
mnohem snazší. Zarovnání referencí je možné provést ve většině 2D editorech(Gimp, Adobe 

Photoshop aj.).  

Boční pohled nemá dokreslenou ruku, aby nepřekrývala jiné důležitější části kresby. V 
tomto případě se ruka domyslí podle anatomického modelu s respektováním stylu daného 
skicou na Obrázek 11Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. nebo předním pohledem. 

Další velmi důležité reference jsou šaty. Studiem deformace látek je možno napodobit 
reálnější vzhled. Tyto reference jsou hlavně využívány v pozdějším procesu Digital Sculpting. 

2.10.2  Basemesh 

Modelování základního modelu (tzv. base mesh) je prvním nezbytným krokem tvorby 
charakteru. Existuje řada technik, jak basemesh vytvořit. Zde byl zvolen 3D modelovací 
software a technika edge modeling. Postupným taháním hran vznikl hrubý model. Ten musí 
respektovat referenční obrázky, správné objemy, siluetu a základní tok hran. Pro usnadnění 
práce v dalších krocích je potřeba zachovat většinu polygonů čtvercových. Tím ve fázi Digital 
Sculpting odpadne řada problémů s geometrií. Basemesh by měl mít rovnoměrně distribuované 
polygony s přibližně stejnou velikostí.  Výhodné je vytahovat polygony ve větším měřítku a 
následně je upravit. Příkladem muže být vytažení jednoho polygonu od pánve až k patě a 
následně tento velký polygon rozdělit a nově vzniklé vertexy zarovnat v prostoru podle 
referencí. Ve výsledku se jedná pouze o geometrii, která se bude kompletně předělávat. Tvorba 
basemeshe by neměla tedy trvat dlouho. 

Ve většině případů je výsledný model v této fázi symetrický. Proto se modeluje pouze 

polovina a druhá polovina vznikne zrcadlením. V případě mírné asymetrie se po zrcadlení a 
následném spojení modelu upraví asymetrická část modelu.  

 Není potřeba dodržovat striktně správnou topologii. Je dobré mít alespoň základní edge 
flow kolem nejkritičtějších částí pro pohodlnější úpravy. 

Výsledný basemesh je možno vidět na Obrázek 13Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. 
Jednotlivé části jako je hlava, triko, kalhoty byly vytvořeny separátně. V této fázi není nutné, 
aby byl mesh spojený.  Takto vypadající basemesh je připravený pro export do sculptovacího 
softwaru.  
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Obrázek 13: Finální basemesh 

2.10.3  Digital sculpting 

V dnešní době nejpodstatnější část tvorby pro použití za účelem filmů, reklam či next-
gen her. Jedná se o kreativní tvorbu připomínající tradiční techniky modelování, kde je možno 
přidat téměř nekonečné množství detailů. V tomto procesu se naplno uplatní zkušenosti, veškerá 
nastudovaná anatomie a referenční obrázky.  

Software pro sculptování byl zvolen ZBrush od firmy Pixologic. Po importování 
modelu do softwaru je modelování zcela intuitivní. Model lze subdividovat (dále SubD) až na 
miliony polygonů. S každou úrovní  SubD  počet polygonů vzroste na čtyřnásobek. Pravidlem 
je vymodelovat v každé úrovni vše, co daný počet polygonů dovolí.  

V nejnižších úrovních je modelování zaměřeno na celkovou úpravu vzhledu, proporcí a 
budování základů. Není zde dostatek polygonů na detaily, proto se jedná o základ, který je 
stěžejní pro další úrovně SubD. Mezi základy patří také znalost anatomie, kde je potřeba v 
modelu vyznačit nejdůležitější kosterní body a naznačit svalovou hmotu. Využívá se zde 
veškerých dostupných referencí.  

Ve vyšších úrovních se modelují jemnější deformace šatů, vrásky a nejjemnější detaily.  
Software nám umožňuje libovolné přepínání napříč všemi SubD úrovněmi. Je tedy možné 
upravit základní proporce v nejnižší úrovni bez ztráty detailů v nejvyšší. 

Není potřeba model dotáhnout do finální podoby a zacházet tak do nejmenších detailů 
jakou jsou švy, vrásky kůže atd. Výsledný model by se měl pohybovat v této fázi kolem 70% od 
finálního. 
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Mezi nejzákladnější a nejpoužívanější modelovací štětce patří  ClayTubes,  Move, 

Inflate, Pinch, Smooth. 

· ClayTubes - Přestože tento štětec zanechává po sobě stopu hrany je ideální pro 
budování hmoty. Slouží také jako vynikající nástroj pro definování všech 
objemů a načrtnutí topologie. 

· Move - Slouží pro posouvání dané oblasti polygonů. Využívá se spíše v nižších 
úrovních SubD na velké úpravy proporcí. 

· Inflate - Využívá se k "nafouknutí" polygonů. Prakticky posouvá polygony ve 
směru své normály. Přílišným působením se geometrie může do sebe zhroutit. 
Polygony se překrývají a toto místo je nutné opravit. Používá se k přidávání 
objemů. 

· Pinch - Působením tohoto štětce se polygony posouvají ke středu štětce. Dojde 
ke smrštění a zhuštění dané oblasti polygony. Výsledkem jsou ostřejší hrany, 
které se používají hlavně ve vyšších úrovních SubD.  

· Smooth - Tento štětec je nejpoužívanějším ze všech a slouží k vyhlazení 
geometrie. Používá se v kombinaci s každým štětcem a zmírní hrubě 
vybudovanou geometrii. Speciálně navržená zkratka pro rychlý výběr tohoto 
štětce je SHIFT. 

 Většina štětců působí na mesh v pozitivním směru od normály polygonu. S použitím 
klávesnice a tlačítka ALT se směr působení obrátí. Tím je možné hmotu přidávat i ubírat. 

Intenzitu všech štětců lze nastavit parametricky, ale i přesto je tablet základním 
vybavením pro sculptování. Dokáže rozpoznat přítlak pera a tím intenzitu štětců regulovat zcela 
intuitivně.  

Na Obrázek 14Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. jsou zobrazeny SubD úrovně a 
postupné přidávání detailů. Basemesh byl navržen s nahrubo předpokládaným směrem toku 
hran. Tím je zjednodušeno modelování a nedochází přímo k tvarování nerespektující hrany. 

 

 

Obrázek 14: 4 úrovně SubD detailů 
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Finální model charakteru před retopologií je možno vidět na Obrázek 15Chyba! 

Nenalezen zdroj odkazů.. Model je v této fázi hotový ze 70% a má kolem milionu polygonů. 

 

Obrázek 15: Finální model před retopologií 
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2.10.4  Retopologie 

Existuje řada softwaru se zaměřením na tento proces. Tvorba nové geometrie je vázána 
na mesh z předchozí části, který je tzv. referenční mesh a má kolem milionu polygonů. Princip 
spočívá v tvorbě nových polygonů, které se "přilepují" na referenčním meshi. Tímto je práce 
ulehčena. Není potřeba jednotlivé polygony umisťovat v prostoru.  

Účelem je vytvořit mesh, který kopíruje všechny detaily a tok hran je tomu 
přizpůsobený. Dále je podstatné mít dostatečný počet polygonů k zachování co nejvíce detailů v 
nové geometrii. Je nutné také pamatovat na to, že tato geometrie je určena pro pohyb. Je nutné ji 
optimalizovat. Finální počet polygonů se může lišit. Záleží na velikosti a proporcích charakteru 
a také pro jaký účel je tvořen. V tomto případě má nový mesh rozlišení 10 208 polygonů.   

Obrázek 16Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. zobrazuje kompletní retopologii před 
zrcadlením symetrických částí. Je jasné, že ne všude je možné tohoto zjednodušení využít.V 
tomto případě jsou asymetrické triko a kalhoty, kde tvar a vrásnění meshe se liší natolik, že 
symetrii nelze využít.  

 

Obrázek 16: Ukázka retopologie před zrcadlením symetrických částí 

Model po retopologii by měl být nepropustný, tedy bez jakýchkoli děr. Na Obrázek 
17Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. jsou vyznačena místa chybějící geometrie. Jedná se o oční 
důlky, ústní dutiny, vnitřní strany rukávů a menší propojovací částí jakou jsou kalhoty - boty a 

triko - kalhoty. Tuto geometrii je potřeba dodělat manuálně, protože je špatně přístupná. V 
případě límce je možno si pomoci geometrií z basemashe a přidat ji novému modelu. 
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Obrázek 17: Chybějící geometrie meshe 

Kompletně uzavřený a hotový mesh je vidět na Obrázek 18Chyba! Nenalezen zdroj 

odkazů.. Oční bulvy, zuby a další případné doplňující modely byly přidávány separátně. V 
tomto případě se jedná pouze o oči. Nově vzniklý mesh je značně optimalizovaný oproti 
referenčnímu a schopen animace. 

 

Obrázek 18: Finální mesh pro animaci 
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2.10.5  Reprojekce 

Ve fázi Digital Sculpting byl vytvořen mesh, který měl velké množství detailů. 
Geometrie v první SubD úrovni (5 179 polygonů) nebyla dost detailní a topologie neodpovídala 
výslednému tvaru meshe. Druhá SubD úroveň již měla příliš mnoho polygonů (20 566) a 
topologie se nezměnila. Tyto meshe nebyly vhodné pro animaci. 

Ve fázi retopologie byl vytvořen optimalizovaný mesh s 10 208 polygony a se správnou 
topologií, vhodný pro animaci. Na tuto optimalizovanou geometrii není technicky možné 
přenést všechny detaily z referenčního meshe (přes milion polygonů). Tento problém je možno 
řešit speciálními technikami popsanými níže. 

Ve fázi reprojekce jde o to, aby vznikl mesh kombinací obou výše popsaných. Cílem je 
promítnout na optimalizovaný mesh veškeré detaily z referenčního meshe na vyšší SubD 
úrovni. Toho bylo docíleno tak, že na optimalizovaný mesh bylo aplikováno několik SubD 
úrovní (zvýšen počet polygonů) a v nejvyšší úrovni promítnuty veškeré detaily z referenčního 
modelu.  

Reprojekci lze provést buď ve 3D softwaru pomocí scriptu nebo využitím 
specializovaného softwaru na retopologii či Digital  Sculpting. Následující postup je popsán na 
software Pixologic Zbrush.  

Před reprojekcí všech detailů bylo potřeba optimalizovaný mesh se správnou topologií 
dostatečně subdividovat. Po reprojekci byl výsledkem na SubD úrovni 1 (bez navýšení 
polygonů) optimalizovaný model po retopologii. Na nejvyšší SubD úrovni odpovídal tvar 

referenčnímu modelu (po dočištění) (viz Obrázek 19Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.). 
 

 

Obrázek 19: Basemesh po reprojekci a jeho nejvyšší SubD úroveň 
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Nově vzniklý mesh nese všechny detaily v nejvyšší úrovni subdivize a má korektní 
topologii.Naopak v nejnižší úrovni subdivize se nachází mesh vhodný pro animaci.  Při bližším 
zkoumání modelu přímo po reprojekci došlo k několika chybám (viz Obrázek 20Chyba! 

Nenalezen zdroj odkazů.). Geometrie se v mnoha částech rozpadla nebo zde docházelo ke 

kolizím. Toto bylo potřeba opravit.  Největší vinu na tom měly částí, které se na 
optimalizovaném modelu dodělávaly. Jde hlavně o vnitřní části rukávů, očních důlků, ústní 
dutiny a propojovací geometrie. Dále byly chybové části, které byly příliš blízko sebe. 
Například v uších a u nehtů. 

 

Obrázek 20: Chyby v meshi po reprojekci 

Aby bylo možné reprojekci lépe kontrolovat, byl zvolen přístup postupné projekce. Na 
meshi před reprojekcí bylo provedeno rozdělení UV souřadnic (viz Obrázek 21Chyba! 

Nenalezen zdroj odkazů.). Toto logické rozdělení sloužilo následně pro vybírání jednotlivých 
částí modelu. Výběr části modelu odpovídá jedné barvě. Hlavní výhodou tohoto postupu je, že 
nebylo nutné použít projekci na části, které chyběly v referenčním modelu.  
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Obrázek 21: Logické rozdělení meshe v UV prostoru 

Nyní bylo možno provést selekci jednotlivých částí a následně na ně aplikovat masku. 
Invertováním masky byla získána právě ta část, která byla pomocí projekce zdetailněna (viz 

Obrázek 22Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.). Tento postup byl opakován pro všechny části 
modelu krom těch, které nejsou na referenčním modelu. 

 

Obrázek 22: Postupná reprojekce trika 

Díky tomuto postupu byl mnohem lepší výsledek po projekci (viz Obrázek 23Chyba! 

Nenalezen zdroj odkazů. nalevo). Z tohoto důvodu se referenční model dělal pouze na 70% z 
finálního modelu. Jakékoli další úpravy jsou nedestruktivní a model je možno dotáhnout do 
finální podoby, aniž by se poškodila správná topologie (viz Obrázek 23Chyba! Nenalezen 

zdroj odkazů. napravo).  
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Obrázek 23: Nalevo mesh po postupné reprojekci a napravo dočištěný finální mesh 

2.10.6  UV mapovani 

UV mapování slouží k rozložení modelu do 2D prostoru. Tím je možno přiřadit modelu 
textury. Souřadnicový systém textur se nazývá UVW prostor a je oddělený od 3D prostoru.  

Na finálním meshi nejnižší úrovně SubD je možné v jakékoli aplikaci provést UV 
mapování. Je nutné, aby indexy jednotlivých vertexů nebyly změněny. To znamená, že na meshi 
nesmí vzniknout ani zaniknout jediný vertex. Pokud by k tomu došlo, mesh nelze zpátky 
importovat do sculptovací aplikace. Nebylo by poté možno aplikovat hotové vyšší úrovně 
SubD. Pokud jde o UV mapování, nedochází zde k úpravám, které by tuto podmínku 
porušovaly. UV prostor sice sdílí celou geometrii meshe, ale využívá svého souřadnicového 
systému. Úpravy v UV prostoru neovlivňují 3D prostor, ale naopak to neplatí.  

Téměř každý 3D software má mapovací algoritmy, tedy vytvoření UV map pro daný 
objekt. Existuji i velice sofistikované metody a automatizace toho procesu. Mnohdy se ale 
správné mapování neobejde bez manuálního zásahu. Finální rozložení UV map charakteru je 
možno vidět na Obrázek 24Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. 

 

 

Obrázek 24: Rozložení modelu v UV prosotru 
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Jednotlivé polygony meshe je možno v UV prostoru rozdělovat či spojovat bez 
ovlivnění meshe v 3D prostoru. Je vhodné rozdělit jednotlivé kusy na logické části podle 
materiálu. Například triko bude mít jinou texturu než hlava atd. Pro zjednodušení mapovacího 

procesu se logické části, jako například triko, dále rozdělují na přední a zadní část pro lepší 
rozložení v 2D prostoru. Tím, ale v místě rozdělení vznikne u textury takzvaný "šev". Tyto 
nespojitosti je nejlepší situovat do míst, která nepůjdou mnohdy vidět. Na Obrázek 25Chyba! 

Nenalezen zdroj odkazů. zelené čáry označují nespojitosti UV map. Ve většině případů jsou 
situované na zadní straně modelu nebo podél reálných švů trika či kalhot. 

 

Obrázek 25: Vzniklé švy po rozdělení modelu v UV prostoru 

Pro kontrolu korektnosti UV mapování se většinou využívá pravidelného vzoru na 
textuře. Jedná se zpravidla o bitmapy šachovnicového typu. Správné rozložení je dále možno 
ověřit tak, že je zkotrolována velikost jednotlivých čtverců šachovnice. Všechny by měly být co 
možná nejvíce čtvercové a velikostně podobné po celém modelu. Tím nevzniknou místa, která 
budou mít větší rozlišení textury než ostatní. Toto se provádí záměrně, když je potřeba 

dosáhnout většího rozlišení například pro obličej. 
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2.10.7  Rigging 

V této fázi se již pracuje s finálním modelem. Jedná se o tvorbu funkční kostry, která 
odpovídá zjednodušené lidské stavbě. Využívá se inverzní (IK) a dopředné kinematiky (FK). 
Kosti tvoří hierarchickou strukturu, kde pánev je nejvyšším bodem ve struktuře. Všechny 
ostatní kosti ji následují. Toto platí pouze u rotací a transformací využívající FK řetězec. U IK 
řetězce, který se využívá hlavně u rukou a nohou dochází k dopočítání rotací kostí v řetězci na 
základě transformace koncového bodu. Příkladem může být ruka, u které se posunutím dlaně 
automaticky pohne předloktí i paže.  

V tomto případě bylo použito hotové kostry zvané Biped, která je součástí Autodesk 3d 
Studio max. Lze parametricky nastavit počet kostí a segmentů. V tomto případě bude stačit 
humanoidní kostra se čtyřmi prsty a jedním palcem nohy. Jednotlivé kosti lze upravit tak, aby 

proporčně odpovídaly charakteru. Palec u nohy byl zvětšen a bude fungovat jako jeden článek 
pro ohnutí špičky boty. 

Na Obrázek 26Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. je v modelu zarovnána kostra 
respektující proporce a klouby. 

 

Obrázek 26: Zarovnaný biped v meshi 
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2.10.8  Skinning 

K deformaci meshe na základě pohybu kostry chybí pouze propojení s kostrou. Princip 
spočívá v přiřazení vertexů dané oblasti. Každá kost má objem působení (obálku), která působí 
na vertexy v okolí. Každý vertex lze přiřadit jedné z kostí s určitým koeficientem (váhou), který 
se pohybuje mezi 0,0 až 1,0, kde 1 patří absolutně k dané kosti a 0 naopak. Hodnoty mezi 
těmito extrémy jsou rozděleny mezi dvě nebo více kostí. To znamená, že působením 
transformace jedné z kostí bere v potaz i kost další, která nese jeho váhu. Váhy byly rozděleny 
tak, aby jejich součet u každé kosti dal sumu 1,0.  

Na Obrázek 27Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. jsou znázorněny jednotlivé kosti 
šedými úsečkami. Výběrem jedné z nich se zobrazí obálka, která působí v daném místě na 
nejbližší vertexy. Váha vertexu je znázorněna barevně, kde červená barva označuje hodnoty 1,0 
a blížící se. Naopak barva modrá označuje hodnoty vertexů blížící se 0. Šedou barvu mají 
vertexy, které nejsou ovlivněné danou kostí. Bylo nutné vyvážit celý model, aby některý z 
vertexů nezůstal při pohybu na místě. Problematická místa někdy vyžadují manuální nastavení 
hodnoty. 

 

Obrázek 27: Obálka s graficky zobrazeným polem působnosti 

Oblasti, které jsou příliš blízko u sebe, jako jsou prsty na rukou nebo nohy, jsou 
problematické. Je nutné zabránit obálce, aby neovlivňovala vertexy z druhé nohy či prstu. Tomu 
lze zamezit vymazáním problematických vertexů z působnosti k dané kosti. 

Nejvhodnější postup pro vážení vertexů je vytvoření animace charakteru a následné 
úpravy obálek. Tím docílíme přesných úprav v problematických místech jako je například 
ohnutí kolenního kloubu. Pokud se nedaří deformaci upravit pomocí obálek, lze přistoupit k 
jednotlivým vertexům a provést individuální nastavení váhy. V případě editace většího 
množství vertexů se využívá štětce s proměnným polem působení. Doporučuje se přidávat nebo 
ubírat váhu v řádech desetin či setin a sledovat deformaci v problematické póze.  

U symetrických charakterů lze provést zrcadlení vah. Zrcadlit lze obálky i vertexy. U 
nesymetrických části jako je v tomto případě triko je efektivní využít zrcadlení pouze obálek, 
jelikož struktura kostí je symetrická. U vertexů tomu tak ale není.  
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Finálně vyvážený charakter je schopen jakéhokoli lidského pohybu. V některých 
případech může být tento proces natolik náročný, že se váhy nastaví pouze pro deformace 

pohybu, které charakter vykoná. 

3. Motion capture 

3.3 Úvod  

Metoda motion capture, tedy záznam pohybu, je velmi efektivní cestou k přenesení 
lidského pohybu do syntetické podoby. S těmito daty lze provádět vědecké analýzy, lékařské 
rozbory nebo rozpohybování syntetické postavy. Existuje mnoho řešení jak tato data nasnímat. 
Každé z nich s sebou nese své výhody a nevýhody. Proto je důležité porozumět jejich principům 
a zvolit nejvhodnější řešení pro daný projekt. Výhodou motion capture je, že v určitých 
použitích odpadá ruční animace, do které je velice složité nasimulovat drobné odchylky 
v pohybu. Pohyb potom nevypadá uměle a přesně odpovídá reálnému jedinci. [5] 

3.4 Technologie 

3.4.1 Magnetický MoCap 

Magnetický MoCap systém byl převzat z armády. Tam sloužil k snímání pozice a 
orientace pilotovy hlavy a následné použití dat pro displej. Magnetický systém používá 12 až 20 

senzorů připevněných k snímanému subjektu a následné měření prostorového vztahu 
k magnetickému vysílači. Výstupem senzorů jsou přímo poziční a rotační data. Není potřeba 
následné zpracování počítačem. Z tohoto důvodu může být systém použit pro real-time 

aplikace. Umožňuje také záznam více subjektů najednou. 
U senzorů nedochází k okluzi (ztráta viditelnosti, překrytí senzoru) snímaným objektem 

samotným nebo pomocnými objekty z nemetalických materiálů. Toto je výhoda nad optickými 
systémy, kde u markeru (zde senzoru) dojde k přerušení přímé viditelnosti ke kameře. Na druhé 
straně je magnetické pole náchylné k rušení. K rušení dochází při použití kovových předmětů a 
elektroniky v prostředí. Volba místa pro nahrávání je velice důležitá. Systém je natolik citlivý, 
že velké rušení zvenčí může porušit veškerá nahrávána data. Výstup je pak velice nepřesný a 
nepoužitelný. Ideální jsou stíněné prostory. [6]. 

Dalším limitujícím faktorem jsou baterie a kabeláž. Obě součásti nese snímaný objekt 
na sobě. Tímto může být pohyb omezen. Baterie se musí nabíjet už po několika hodinách. 
Prostor pro nahrávání není obvykle moc velký.  

Magnetické MoCap systémy využívají střídavého (AC) nebo stejnosměrného (DC) 
proudu pro vytvoření magnetického pole. Magnetická pole využívající střídavý proud jsou 
velmi citlivá hlavně na materiály jako je měď a hliník. Pro magnetická pole využívající 
stejnosměrný proud jsou to materiály jako železo a ocel. 

Vzorkovací frekvence dosahují až 240 vzorků za sekundu. Tato frekvence je pomalá 
oproti optickým systémům. Není vhodná zejména pro rychlejší pohyby.  

Největší výhodou magnetického MoCap systému je cena, která je nižší než u optického 
systému. [7]. 
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Výhody: 

· Poziční a rotační data jsou získána přímo ze senzorů bez následného zpracování. 

· Použití v real-time aplikacích. 

· U senzorů nedochází k zakrývání nemetalickými předměty. 

· Možnost nahrávání více subjektů najednou. 

· Méně nákladné než optický systém. 

Nevýhody: 

· Senzory jsou náchylné na magnetické a elektrické rušení. 

· Kabeláž a baterie pro senzory mohou limitovat pohyb subjektu. 

· Nízká vzorkovací frekvence. 

· Výstup obvykle nese šum a data je nutno filtrovat. 

· Malý efektivní prostor pro nahrávání. 

Jak jsou data tvořena 

Data jsou generována přímější cestou, než u optických systémů. Výstup senzorů na 
snímaném subjektu obsahuje přímo obě potřebné složky pro určení polohy a orientace. Je 
zapotřebí tří skupin cívek pro vysílač, které jsou na sebe vzájemně kolmé. Tento systém vytváří 
magnetické pole, které je tvořeno třemi různými frekvencemi.  

Senzory se musí nacházet v poli pro správnou detekci a vytvoření výstupu. Jsou tvořeny 
také třemi na sebe kolmými cívkami. Jsou detekovány na základě rezonance. 

Magnetický MoCap systém je často nazýván jako šestistupňový, protože záznam 
obsahuje pozice x, y, z a rotace x, y, z. [7]. 

3.4.2 Optický Mocap 

Optický MoCap systém byl primárně určen k aplikacím v medicíně. První komerčně 
dostupný systém pro počítačem generovaný obsah byl Vicon 8. Pro záznam MoCap je 
standardně využíváno 4 až 32 kamer, které jsou řízeny počítačem. Aktér mezi těmito kamerami 
má speciální pružný oblek s upevněnými markery (značkami). Tyto značky mohou být buď 
aktivní, nebo pasivní.  

Pasivní značky jsou vyrobeny z materiálů odrážející světlo. Jejich tvar je kulatý, 
sférický nebo hemisférický pro jednodušší určení středu. Tvar a velikost značek je závislá na 
rozlišení kamer nebo typem záznamu. Pro MoCap obličeje, prstu u rukou aj. jsou použity menší 
značky. Oblek je vyroben z pružného, pevného a na tělo přilnavého materiálu jako je například 
spandex, na který se značky připevňují. Kamery pro pasivní značky jsou vybaveny led diodami 
emitující světlo, které se od markerů odráží.  

Aktivní značky jsou tvořeny led diodami. Tímto je docíleno vysoké svítivosti značky a 
snadné oddělení od pozadí. Navíc jsou menší než pasivní. Díky tomu se jeví jako bod a výpočty 
pro nalezení středu jsou značně zredukovány. Navíc některé systémy umožňují rozsvítit pouze 
jednu ledku v čase. Tím se eliminuje potřeba rozpoznávat každou značku z množiny pro 
jednotlivé kamery. Jiné systémy využívají pro rozpoznání jednotlivých značek amplitudovou 
modulaci, nebo jiné frekvence pro každou ledku. Studio pro nahrávání optickým systémem 
může vypadat například jako na Obrázek 28. 
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Obrázek 28: Nahráváním optickým MoCap systémem 

Nejnovější optické MoCap systémy dovolují záznam přímo na lokaci za přírodních 
podmínek. Je však nutné dobře kontrolovat světlo hlavně pro pasivní značky. 

Kamery snímají odrážené světlo, nebo led diody s frekvencí 30 až 2000 vzorků za 
sekundu. K určení 3D polohy jsou zapotřebí nejméně dvě kamery, které danou značku vidí. Pro 
lepší přesnost je však doporučována přímá viditelnost 3 a více kamer. Často dochází při 
záznamu k částečné ztrátě dat, kdy značky jsou překryty druhým aktérem nebo pomocnými 
předměty. Dalším případem je totální ztráta dat. Značku nevidí ani jedna z kamer. Tento případ 
může nastat například, když si aktér lehne na zem. Existují techniky a nástroje pro rekonstrukci 
ztracených dat za určitých podmínek. Pokud je ztráta dat pro větší počet značek, nebo čas 
zakrytí je příliš dlouhý, není možné tato data získat zpátky. 

Opticky generovaná data za přispění ideálních podmínek jsou velice přesná, pokud 
nedochází k zakrývání. Rozmístění značek je flexibilní. Může se používat výrobcem 
doporučené schéma, nebo si navrhnout vlastní pro specifické účely nebo vylepšení. Se 
systémem využívajícím 16 kamer je možné snímat najednou až 200 značek. Není doporučován 
záznam více aktérů, pokud to není nezbytně nutné. Dochází k častému překrývaní a k nutným 

opravám. Pro interakci mezi aktéry, kde je vyžadována přesná synchronizace, je potřeba nahrát 
vše najednou. 

Aktéři se mohou volně pohybovat v prostoru vymezeném kamerami. Není potřeba 
kabelů, které by limitovaly pohyb. Záznam pohybu a mimiky se provádí zvlášť. Zatím není 
možné běžnými komerčně dostupnými prostředky provést záznam současně.  

Optické systémy umožňují real-time reprezentaci. Data jsou zpracována a dopočítána 
specializovaným softwarem. Příkladem je Autodesk Motion Builder. [7]. 

  



39 

 

Výhody: 

· Optická data jsou přesná. 
· Vysoká vzorkovací frekvence. 
· Možnost záznamu více aktérů. 
· Možnost snímat velké množství značek. 

· Flexibilita umístění značek dle projektu. 
· Volnost pohybu při záznamu. 
· Velký prostor pro záznam oproti jiným technologiím. 
· Možnost získání skeletálních dat. 

Nevýhody: 

· K získání použitelných dat je potřeba velké množství procesů. 
· Rotační data je nutno vypočítat z pozičních. 
· Ztráta dat při překrytí. 
· Nutnost kontroly světelných podmínek hlavně pro pasivní značky. 
· Hardware je nákladnější než pro jiné technologie 

 

Jak jsou data tvořena 

Optické MoCap systémy gelují data v několika krocích. Prvním je, kdy kamery zachytí 
sekvence černobílých snímků. Světlé body jsou značky na obleku aktéra, které odráží světlo. 
Druhým krokem je aplikace algoritmů za účelem potlačení šumu a oddělení značek od pozadí. 
K určení středu každé značky se vytvoří a zarovnají kružnice. Tyto kružnice mohou být omylem 
zarovnány na jiná místa, než potřebné značky. Příkladem jsou odrazivé materiály používané 
především na obuvi. Je nutné dbát na přípravu a vyhnout se použití materiálů odrážející světlo 
na jiných místech, než jsou značky samotné. Pro každou kameru tak vzniknou 2D data ze středů 
kružnic. Přesnější metodou je aplikace algoritmu k určení středu značky v rámci kružnice. Ne 
vždy je značka zcela kulatá. K nepravidelnosti ve tvaru dojde při částečném překrytí 
nereflektivním objektem nebo velké vzdálenosti od kamery.  

Z těchto sekvencí 2D koordinát pro každou z kamer se provede triangulace značek a 
určí se tak jejich poloha ve 3D. Výstupem je trajektorie, tedy pozice značek za čas, ale žádná 

rotační data. Samotná poziční data, bez dalších úprav, lze využít pro animaci obličeje. Pro 
kosterní systém jsou poziční data dopočítána a aplikována na nejvyšší kost (root joint) 
v hierarchii (většinou pánev). Root joint také nese dopočítána rotační data. Na ostatní kosti 
v kostře jsou aplikována pouze vypočtená rotační data. Taková data jsou nazývána skeletální. 
Kostra řízená skeletálními daty je v podstatě animace za použití dopředné kinematiky. Pozice 
kostry je tedy řízena pouze pánví (root joint), ostatní kosti využívají pouze rotace. Některé 
systémy používají data poziční nebo na změnu měřítka v páteři, kde dochází při pohybu ke 
kompresi a tenzi (smrštění a natažení). [7]. 
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3.4.3 Mechanický MoCap 

Herec nese pevnou exo-skeletalní konstrukci (viz Obrázek 29), která je tvořena tyčemi a 
potenciometry. Tyče jsou v kloubech propojeny potenciometry snímající úhly při pohybu. 
Potenciometry pracují jako panty. Tím je pohyb herce značně omezen. Lidské klouby se dají ve 
většině případů vychýlit do více směrů. Systém je levný, real-time, nenáchylný k rušení a bez 
výskytu okluze. [6]. 

Nevýhodou je nepřesnost akcelerometrů pro záznam globální translace. Často dochází 
k tomu, že data „kloužou“. Špatně se zaznamenávají pohyby, kdy noha není v kontaktu 

s podlahou. Při chůzi, například do schodů, se výstupní data neposouvají směrem nahoru nebo 
dolů. Řešením tohoto problému je přidání magnetických senzorů.  

Konstrukce je křehká, proto není možné zaznamenávat pohyby, které by ji poškodily. 
Příkladem mohou být pády na podlahu. [7]. 

 

Obrázek 29: Mechanická konstrukce MoCap 

Výhody: 

· Levné. 
· Real-time. 

· Bez okluze a rušení. 
· Přenosné. 

Nevýhody: 

· Chybí globální translace. 
· Omezení pohybu herce. 
· Křehké. 
· Rozmístění senzorů je fixní. 
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Jak jsou data tvořena 

Potenciometry nebo jiná podobná zařízení zaznamenávají rotace v kloubech. Relativní 
pozice kloubů jsou vypočteny z informací o rotacích. Globální translace se nezaznamenává, 
pokud nejsou v systému použity elektromagnetické senzory. Oproti optickému systému se data 

tvoří naopak. Zde se z informací o rotacích vypočítávají pozice. [7]. 

3.5 MoCap řešení pro obličej 

MoCap pro obličej se provádí ve většině případů pomocí optických systémů, které jsou 

nejpřesnější. Existují nákladná řešení, která umožní najednou zaznamenat pohyb herce i výrazy 
ve tváři. K tomu je zapotřebí velké množství kamer s velmi vysokým rozlišením. V praxi se 

používá separátní záznam obličeje, kdy herec sedí na židli a zaznamenávají se pouze markery na 
hlavě. Zde je zapotřebí podstatně méně kamer s menším rozlišením. Vhodný příklad na 
rozmístění markerů je na Obrázek 30. [8]. 

 

 
Obrázek 30: Markery na obličeji pro optický MoCap 

Kamery jsou rozmístěny před herce a mají určitý limit, kde se herec může otočit. 
Rozsah záznamového pole bývá kolem 200 stupňů. Herec tedy nesmi otáčet hlavou mimo 
rozsah. Data jsou poté stabilizována odstraněním pohybu hlavy. Výstupem jsou pouze markery 
pohybující se za pomoci obličejových svalů. Počet markerů se liší podle požadavku na přesnost 
animace. Jejich počet se může vyšplhat ke 200 pro jeden obličej. Při použití pasivního 
optického systému je potřeba zvážit rozmístění kamer. Herec by neměl být oslňován světly z 
kamer, které by mohly ovlivňovat jeho výkon. Ve většině případů se před herce umisťuje 
kamera k pořízení referenčního videa, které slouží pro případnou úpravu dat a korekci záznamu. 
[7]. 

Nahraná data lze použít následujícími způsoby. 

3.5.1 Nezávislý rig 

Prvním způsobem je vytvořit v obličeji rig. Kosti toho rigu nemají mezi sebou hierarchii 
a fungují separátně. Rozmístění by mělo odpovídat co nejpřesněji markerům z natáčení. Model 
obličeje je skinován na tyto kosti tak, aby při pohybu docházelo k měkkým přechodům. 
Nevýhoda tohoto řešení spočívá v pracném vyvažování vertexů modelu za účelem správných 
deformací s nahranými daty. [7]. 
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3.5.2 Rig tvořený svaly 

Dalším řešením je vytvoření pomocné geometrie reprezentující svalovou tkáň. Vertexy 
této geometrie jsou rozmístěny tak, aby pozice korespondovaly s markery. Vytvoří se tedy 
mesh, jehož rozlišení je dáno počtem makerů z MoCap dat. Jeho vertexy jsou rozpohybovány 
samotnými markery. Tento zpravidla low poly mesh je napojen ke kosti, která je určena pro 
pohyb hlavy a slouží zároveň pro ovlivnění deformací obličeje charakteru. Mimika charakteru je 

deformována na základě jiné geometrie. [6]. 

3.5.3 IK rig 

Třetím řešením je vytvoření IK rigu. Kosti jsou v tomto případě hierarchicky propojeny 
tak, jak je tomu u kosterního rigu. Umístění kostí odpovídá svalům z anatomie. Následně je 
vytvořen IK řetězec s efektorem pohybu v místě markeru. Propojením IK efektoru a markeru 
dostaneme pohyb v kostech. Nevýhodou tohoto řešení je, že je nutné kosti skinovat s modelem, 

jak je tomu v případě nezávislého rigu. Výhodou je možnost manuální úpravy animace díky 
použití FK rotacím pro libovolnou kost. Příklad takového rigu je možno vidět na Obrázek 31. 

[7]. 

 

 

Obrázek 31: Obličejový IK rig tvořený kostmi 

3.5.4 Autodesk Face Robot 

Tento software specializovaný na obličejový MoCap je integrován do balíčku Autodesk 
Softimage a není nadále prodáván jako samostatná aplikace. Jedná se o robustní systém práce 
s MoCap daty a také možnosti manuální animace. Postup práce spočívá pouze v nahrání meshe 
hlavy a nastavení specifických míst obličeje pomoci průvodce. Není potřeba složitě vytvářet rig. 
Software automaticky naskinuje mesh. Umožňuje také dodatečně vážit geometrii za účelem 
přesnějších deformací a tvorbu vrásek. Výslednou animaci je možno exportovat do jakéhokoli 
jiného 3D balíku. 
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Autodesk Face Robot je vybaven chytrým rigem, který simuluje reálné chování svalů a 
kostí. Výhodou tohoto řešení spočívá ve značné redukci počtu markerů. Pro velmi kvalitní 
záznam poslouží pouze 30-35 markerů na kritických oblastech. [9]. 

Autodesk Face Robot spadá do segmentu hi-end řešení obličejových animací. Jeho 

výhodou je jednoduchost a velká flexibilita workflow, která je porovnána s tradičními metodami 
na Obrázek 32. 

 

 

Obrázek 32: Srovnání metod animace obličeje 

3.6 MoCap řešení pro tělo 

3.6.1 Vicon 

Vicon je jméno kombinující firmy Vicon Motion Systems a Peak Performance. Firma 
Vicon Motion Systems byla založena v Oxfordu roku 1984 se zaměřením na motion capture a 
analýzu. Peak Performance Technologies byla založena v Kolorádu roku 1984 s cílem vyrábět 
bio-analytický nástroj ke zlepšení výsledků olympijských sportovců. 

Vicon nabízí řešení jak optické, tak i video-based (založeno na video záznamu) 
pohybové trekováni (sledování pohybu). 

Nabízí široké spektrum produktu rozdělené do skupin podle použití. Liší se 
technologickým postupem fungujícím podle požadavků prostředí. Aplikace jsou možné ve 
vědeckých analýzách, strojírenství, herním a filmovém průmyslu. [10]. 

Systémy 

1. Vinon MX – jedná se o nejpokročilejší dostupný digitální optický systém. MX 

zaručuje největší přesnost, výkon a praktičnost.  

2. Vicon Bonita – nabízí kameru s největší flexibilitou za dostupnou cenu pro jakýkoliv 

motion capture systém.  

3. Vicon Motus Video – nabízí odzkoušené a flexibilní řešení jak pro video-based 

záznamy, tak pro optické sledování. V tomto řešení stačí používat pouze jediný 
software. Není potřeba učit se další nástroje pro práci s daty.  
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Kamery 

1. T-Series – Tato kamera má až 4x vyšší rozlišení než jakákoliv jiná. Jedná se o 

nejvyšší řadu a jde o jejich vlajkovou loď na poli kamer.  

2. Bonita – Kombinace velikosti, ceny a výkonu.  

3. T-Series Outdoor – Speciální řešení s možností nahrávaní mimo studiové prostředí.  

4. Vicon Sensors – Jedná se o 2 na míru vyrobené senzory pro kamery. Vicon Avalon a 

jeho inovace Vicon Vegas-S. Nabízí vysoké rozlišení záznamu při vysokých 
rychlostech. Za pomoci těchto senzorů je možné vytvořit velké záznamové pole a 
současně použít velice malé makery.  

Hardware 

1. Field of View (FOV) – je řešení dovolující měnit 3 různé objektivy a blesky pro 

každou z kamer. Změnou FOV, jeho úhlu, dostaneme širší nebo užší pole viditelnosti. 
S těmito parametry je možné zaměřit kameru na dálku s úzkým polem viditelnosti, 
nebo naopak na blízký záznam se širokým polem viditelnosti. S Vicon Field of View je 

možné přizpůsobit kamery  a maximalizovat tak záznamové pole.  

2. MX Giganet – je jádro jednotky v rodině MX, propojující kamery T-Series a PC 

zpracovávající záznam. Je to super rychlé řešeni umožňující propojit a synchronizovat 

více kamer než kdy předtím.  

3. Remote Video Sync Unit – je synchronizační jednotka pro digitální videokamery 

spolupracující s Vicon Motus softwarem.  

Software 

1. Vicon Blade – zahrnuje všechny hlavní elementy potřebné k motion capture od 

konfigurace systému k nastavení herce a doručení dat s nejvyšší přesností. Tento 
software míří do segmentu filmového, herního a vysílacího průmyslu.  

2. Vicon Nexus – Je první motion capture software se zaměřením na vědu o životě.  

3. Vicon BodyBuilder – softwarový balíček navržen speciálně pro tvorbu 

biomechanických modelů. Důraz je kladen na jednoduchost a rychlost. BoduBuilder 
kombinuje skriptovací jazyk s BodyLanguage (řeč těla).  

4. Vicon Polygon – navržen pro snadnou tvorbu interaktivních multimediálních zpráv k 

analýze. Umožňuje importovat MoCap data, tabulky, texty a referenční videa. Data 
jsou všechny automaticky synchronizována.  

5. Vicon Motus - Slouží hlavně ke snímání pohybu z video záznamu bez použití 

markerů.  

6. Vicon Motus Modules – Rozšiřující moduly k softwaru Motus 

7. Vicon Plug-Ins – zásuvný modul pro Autodeks MotionBuilder. Umožňuje snazší 

zpracování dat z MoCap záznamu.  
 

Více o informací o produktech je možno se dovědět ze stránek [10].  
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3.6.2 Xsens  

Firma Xsens je odborníkem na trhu s 3D motion capture produkty využívající 
technologii interních senzorů. Působí v širokém rozsahu průmyslů, mezi něž patří 3D charakter 
animace, rehabilitace, sportovní věda, robotika a stabilizace kamer. Vývojáři této firmy vyvinuli 
speciální algoritmy kombinující data z interních senzorů a pomocných GPS pozivování a 
biomechanické modelování.  

Hlavní sídlo je v Enschede, Nizozemí a dceřiná společnost sídlí v Los Angeles, 
Kalifornie, US. Xsens se zaměřují na čtyři hlavní obchodní segmenty. Aplikace určené pro 
průmysl, zábavní, trénink & simulace a věda o pohybu. Produkty a řešení jsou navrženy tak, aby 
vyhovovaly specifickým potřebám v každém ze segmentů. [11]. 

Hardware 

1. Xsens MVN - Internal Motion Capture 

Toto motion capture řešení se skládá z interních senzorů, které jsou připnuty k tělu pomocí 
speciálního obleku. Výhodou Xsens MVN je, že člověk není limitován v pohybu. K záznamu 
nejsou potřeba žádné kamery a oblek je možné použít jak venku, tak i v interiérech. Není 
zapotřebí studiové svícení, jak je tomu u většiny optických řešení. Nedochází zde ani k okluzi 
markerů a tím není zapotřebí dopočítávat žádná data. Tím se minimalizuje čas na postprodukci a 
korekci dat až o 80%. Celé řešení je možné uvést do provozu za méně než 15 minut. Díky 
softwaru MVN Studio je možné data zobrazit v reálném čase. [11]. 

Výhody  

· Čistá a hladká data. 

· Vizualizace v reálném čase. 

· Nekonečné záznamové pole. 

· Provozuschopný čas do 15 minut. 

· Možno použít i venku. 

· Kompatibilní s populárními MoCap editory. 

· Motion capture bez řešení okluzí. 

· Plný rozsah pohybu. 

MVN Studio (software) 

· Jednoduché nahrávání MoCap dat. 

· Pokročilý model těla poskytující výstup až 23 segmentů. 

· Export do známých formátů jako je BVH a FBX. 

· Intuitivní interface editoru. 

· Plug-in pro bezproblémovou integraci do Autodesk MotionBuilder. 

Použití pro Xsens MVN MoCap system 

· 3D charakter animace (hry, film, TV, inzerce). 

· Sportovní věda, analýzy. 

· Rehabilitace, biomechanický výzkum, lidské faktory. 

· Trénování a simulace. 
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2. MTi - AHRS 

Polohovací a referenční systém (AHRS - Attitude and Heading Reference System) Jedná se 
o miniaturní gyroskopem rozšířený systém. Jeho interní nízko příkonový signálový procesor 
poskytuje přesné 3D orientace a také kalibrovanou 3D akceleraci, 3D rychlost otáčení a 3D data 

o zemském magnetickém poli. 
MTi je vynikající interní měřící jednotka (IMU - Internal Measurement Unit) pro 

stabilizaci a kontrolu kamer, roboty, automobily, a další (ne)řízené vybavení.  

3. MTw - Wireless Motion Tracker 

MTw je malý a velice přesný bezdrátový interní 3D pohybový snímač. Je určený pro 3D 
kinematiku. Využívá rádiového protokolu, který implementuje velmi přesnou časovou 
synchronizaci mezi senzory v síti tvořené MTw jednotkami. Odezva je menší, než 10us, což je 
srovnatelné s vodičem propojenými jednotkami.  

4. MTi-G - GPS-aided AHRS 

MTi-G je malá a lehká měřící jednotka s použitím v segmentu ovládání a navigaci pro 
(ne)řízené systémy a jiné objekty. Jedná se o senzor s podporou GPS a snímače statického tlaku. 
MTi-G překonává typické IMU a AHRS v leteckém a automobilovém průmyslu.  

5. MVN MotionGrid - Positioning System 

MVN MotionGrid je doplněk k Xsens MVN. Jedná se o přidání lokálního GPS a dovoluje 
přesný záznam více osob v poli. Velkou záznamovou plochu o rozměru 20x20m je možné 
realizovat devíti MotionGrid jednotkami. Ty mezi sebou nevyžadují přímou viditelnost.  

6. MVN BIOMECH - 3D human kinematics 

MVN BIOMECH je rozšířením k Xsens MVN systému. Je navržen k potřebám výzkumu 
biomechaniky. Poskytuje navíc synchronizované video, data a ortogonální pohledy v reálném 
čase. Možnost grafického zobrazení kinematiky a dat ze senzorů. Dalším formátem pro export 
je C3D.  

7. MTx - 3DOF human motion tracker 

Jedná se o měřící jednotku pro měření orientace jednotlivých segmentů lidského těla. 
Poskytuje 3D orientaci, kinematická data, 3D akceleraci, 3Drzchlost otáčení a 3D data o 
zemském magnetickém poli. Standardní MTx zvládá akceleraci 5g. Další rozšíření jsou možná 
až do akcelerace 18g.  

8. Xbus Kit - Human measurement system 

Obsahuje Xbus Master s bezdrátovou Bluetooth linkou, software, příslušenství a počtem 
MTx senzorů. Xbus Master je lehké přenosné zařízení, které ovládá až 10 MTx snímačů 
komunikující přes digitální sběrnici. 

 

Více o informací o produktech je možno se dovědět ze stránek [11].  
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3.6.3 Mova’s Contour Reality Capture  

Contour Reality Capture systém byl představen v roce 2006 firmou Mova. Jedná se o 
první volumetrický kamerový systém zaznamenávající celý povrch snímaného subjektu. Použití 
je určeno zejména pro záznamy obličeje a látek. Tento systém, na rozdíl od jiných, nepotřebuje 
žádné markery nebo speciální obleky. Využívá 2 – 256 kamer k záznamu s frekvenci 24 -  120 

fps. Herci je nanesen speciální make-up, který je viditelný pouze pro kamery. Tím je 
zaznamenána celá potřebná plocha. Make-up obsahuje fosfor, který má tu vlastnost, že ve tmě 
emituje světlo. Světlo je řízeno tak, aby se velkou rychlostí střídaly snímky se světlem a 
v naprosté tmě. Tmavé snímky určené pro záznam dat, kde je vidět pouze plocha ošetřená 

make-upem. Na Obrázek 33 je možno vidět z leva aktéra, vidění kamery a výsledný model 
s texturou. 

 

 

Obrázek 33: Contour Reality Capture - záznam povrchu snímaného subjektu 

Jiné systémy dosáhnou maximálně 200 markeru pro jeden obličej. Contour Reality 
Capture  zaznamená přes 100 000 bodů. Z těchto čísel je patrné, že propojením bodů vzniklá 
geometrie bude mnohem přesnější u Contour Reality Capture systému. U obličejů a látek je 
detail jedním z nehlavnějších kritérií. Mimiku obličeje a tvorbu vrásek s přesností na 100 µm 
nebylo možno předtím nijak zaznamenat. Systém navíc dokáže sejmout texturu z nahrávaného 
subjektu. Tato textura může v některých případech sloužit přímo jako difuzní složka, ale 

většinou jde pouze o referenci.  
Efektivnost tohoto řešení spočívá hlavně v rychlosti. Stačí nanést make-up a začít 

nahrávat. Herec není nijak omezován v pohybu v rámci záznamového pole. Retargeting funguje 
na jakýkoliv jiný charakter. Pro současné nahrávání mimiky a pohybu charakteru je doporučeno 
používat optický systém od firmy Vicon rodiny MX. [12]. 

Systém je kompatibilní s hlavními 3D balíčky, jako jsou: Autodesk - Maya, 

MotionBuilder, 3ds Max; SOFTIMAGE - XSI, Face Robot, všechen Vicon software a další 
podporující OBJ, C3D, Autodesk Point Cache 2, meshes, joints, bones. Mezi herními enginy je 
podporován Unreal Engine a jiné. 
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3.7 Výstupní formáty MoCap 

C3D 

Jedná se o binární formát pro ukládání MoCap dat používaných v animacích, 
biomechanice a při analýzách pohybů. Všechna data se zapisují do jednoho souboru. Možno 
ukládat 3D  i analogová data v synchronizované formě. C3D formát je složen z bloků o velikosti 
512B. První blok je hlavička, kde jsou uloženy základní informace o obsahu souboru. Software 
tak může přečíst tuto hlavičku a získat základní informace bez nutnosti číst další část bloku, kde 
jsou uloženy parametry. Prvním údajem v hlavičce je místo, které ukazuje na start parametrické 
části v souboru. Hlavička dále obsahuje informace, jako je počet trajektorií, počet analogových 
kanálů, snímkovací frekvence trajektorií a snímkovací frekvence analogové části.  

Sekce obsahující parametry je proměnné délky. Začíná obvykle v 2. bloku C3D 

souboru. Tyto parametry jsou nezbytnou součástí k přečtení skutečných dat záznamu. Jsou zde 
informace, jako je jméno, datový typ, velikost a umístění každého parametru, kde parametry 
jsou popisy typů dat uložených v souboru. 

V datové části jsou uložena skutečná data. Mohou být 3D, 2D, analogová nebo 
jakákoliv jejich kombinace. [7]. 

ASF/ACM 

Formát vynalezený firmou Acclaim Entertainment působící v herním průmyslu. Podíleli 
se zásadní mírou při vývoji optického MoCap systému. Firma zanikla v roce 2004.  

Acclaim vynalezli unikátní postup pro generování skeletálních dat z optických značek. 
ASF (Acclaim Skeleton File) a AMC (Acclaim Motion File) tvoří dvojici souborů pro MoCap 
data. Po zveřejnění Vicon převzal tento formát jako jeho výstupní. 

Formát je rozdělen na 2 soubory. Došlo k tomu proto, že stejná kostra je často 
používána pro mnoho pohybů. Kostra je tedy uložena v jednom souboru ASF. Výhoda 
ASF/ACM (i BHV) oproti jiným formátům spočívá v tom, že každý kloub může mít své vlastní 
řízení transformací, zatímco v jiných formátech se řízení transformací vztahuje na všechny 

společné segmenty. Další výhodou formátu je, že nese jak globální rotační data, tak hierarchická 
(lokální) rotační data pro všechny segmenty. 

Soubor ASF obsahuje následující informace: jednotky kostry (měřítko), dokumentace, 
informace o kořenovém uzlu (root node), definice kostí, přijatelné úhly rotací, definice 
hierarchie. Navíc ASF obsahuje data pro počáteční pózu, která jsou relativní k AMC souboru. 

Neobsahuje tedy žádná pohybová data.  
ASF je rozdělen do sekcí, které jsou odděleny dvojtečkou spolu s klíčovým slovem. 

Například: units, :root atd. 
Formát nepodporuje napojení dceřiné kosti na rodičovskou s mezerou (offset). Pokud je 

zapotřebí mezery mezi kostmi, je nutné vytvořit další kost mezi nimi. K tomu, aby zde 

nedocházelo k nechtěným rotacím, je potřeba propojovací kost definovat s nulovými limity pro 
rotace. Tím vytvoříme mezeru a zamezíme pohybu. 

V jednom souboru ASF může existovat pouze jeden kořen. Pokud je potřeba dvou 
koster vytvoří se pomocný kořen, který bude společný. 

AMC soubor obsahuje pohybová data pro kostru, která je definována v ASF souboru. 

[7]. 
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BVH 

Formát je vyvinut firmou BioVision, která se specializovala na analýzu pohybu ve 
sportu a animaci.  

BVH je binární formát obsahující data pro kostru a MoCap data. Umožňuje pro každý 
segment kostry mít specifické řízení transformací. Nevýhodou je chybějící informace o 
počáteční póze. Je možné definovat odchylku pouze pro translační data, nikoli pro rotace. BVH 

formát je často implementován jinak pro různé aplikace. To znamená, že pokud jsou data 
správně interpretovaná v jedné aplikaci, nemusí fungovat v jiné.  

BHV se skládá ze dvou sekcí. Sekce hierarchie a pohybové. Hierarchie obsahuje 
definice propojení kloubů. Každý kloub má svůj offset field a channels field. Offset field ukládá 
počáteční offset hodnoty pro každý kloub s ohledem na rodičovský kloub. Channels field 
definuje kanály (translace, rotace) pro kloub v sekci pro pohybová data. To znamená, že nese 

buď x-,y-, z- translace nebo lokální x-, y-, z- rotace. 

Všechny segmenty jsou rigidní. Není možné měnit jejich měřítko. Sekce dat pro pohyb 
obsahuje počet snímků animace, počet snímků za sekundu. [7]. 

FBX 

FBX není formát vyvinutý přímo pro motion capture. Jedná se o formát původně 
vyvinutý firmou Kaydara pro jejich animační balíček „FilmBox“. Později se tento software 
proslavil jako „Motion Builder“ od fimry Autodesk. 

FBX formát je navržen pro popis scén a animací a je podporován mnohými 3D 
softwary. Dnes se používá také k přenosu scén mezi různými 3D balíčky. Podporuje textury, 
geometrie, kamery, světla, markery, kostry a animace. Formát může být uložen buď v ASCII 

nebo binárně. 
Soubor je rozdělen do sekcí označenými klíčovým slovem a dvojtečkou. Například 

Definitions:, Relations:, Connnection:, Takes:. Každá sekce obsahuje další sub-sekce. 

Translační data (markery) jsou uloženy v sekci Relations:. Rotační data jsou uložena jako klíče 
v sekci Takes. Největší výhodou FBX formátu je, že podporuje jiné MoCap formáty 
(ASF/AMC, BVH, C3D) a funguje tak jako univerzální nástroj pro převod do FBX formátu. [7]. 
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3.8 Praktická část 

3.8.1 Data  

Motion capture data pro tuto práci byly použity hlavně ze serveru 
http://mocapdata.com/ a http://mocap.cs.cmu.edu/, kde je nutná pouze registrace. Velké 
množství pohybů jsou volně ke stažení s licencí i pro komerční použití. Formát byl  zvolen ve 
formátu c3d, který nese čistá data markeru z nahrávání systémem Vicon (viz Obrázek 34 vlevo). 

U konkrétního pohybu bylo na výběr z více souborů c3d dat nahranými různými studii. Větší 
velikost souboru zaručovala větší počet markeru a přesnost. Ne všechny byly bezchybné a 
někde  docházelo ke špatným transformacím. Jako kompromis byl vybrán formát c3d studia 

Kanno.  

3.8.2 Software 

Software na zpracování dat byl zvolen Autodesk Motion Builder. Jedná se o 
nejpoužívanější animační balíček na práci s MoCap daty. Umožňuje přímý import MoCap dat, 
vytvoření tzv. marker setu a provázání s humanoidním článkem zvaným Actor (Obrázek 34 

uprostřed). Dále umožňuje export do mnoha formátu. Hlavním formátem je fbx, který je 
zároveň nativní pro ukládání scén. Tímto pokrývá většinu 3D softwaru k následnému použití 
animace.  

 

 

Obrázek 34: Optické markery, actor, charakter 

MoCap animaci je možno v aplikaci dále editovat i opravovat. Opravy chyb v nahraném 
pohybu se upravují přes speciální filtry nebo manuálně v grafickém editoru. K editaci pohybu 
slouží hlavně vrstvy. MoCap pohyb je po aplikaci na charakter nahrán do základní vrstvy. 
Následně je možno  přidat neomezeně mnoho animačních vrstev. Jedná se zejména o manuální 
klíčovanou animaci. Tato ruční animace je relativní k nahranému pohybu. Díky vrstvám je 
možno animaci přesně upravit aby přesně vyhovovala následnému použití.  
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Autodesk Motion Builder ve verzi 2012 a vyšší umožňuje přímé propojení Autodesk 3d 
Studio Max 2012 a Autodesk Maya 2012. Export Rigu z 3D softwaru a následný import včetně 
textur, kamer, světel a pohybu se přenáší jednoduše příkazem Send To. Funkce pracuje 
obousměrně.  

3.8.3 Aplikace pohybu na charakter 

Přenos Mocap pohybu na charakter probíhá v několika fázích. Nejprve je potřeba k 
danému charakteru vytvořit rig a následně s ním model provázat pomocí skinningu. Tento 
proces je popsán v dodanému manuálu k této práci. Dalším krokem je provázat MoCap data s 
článkem zvaným Actor. Tento humaniod je základem pro každý dvounohý charakter a slouží 
jako mezičlánek animace mezi optickými daty a charakterem.  

Actor se musel přesně zarovnat pomocí transformací na pozice optických markerů s 
respektováním lidských limitů pohybu. Ve skutečnosti  markery jsou snímány z povrchu těla. 
Tuto skutečnost bylo nutno respektovat a zarovnat postavu Actor tak, aby žádný marker 
nekolidoval s postavou (viz Obrázek 34 uprostřed).  

Dalším krokem bylo vytvořit takzvaný MarkerSet. Na postavě se vytvořila kolekce míst 
, kde bylo možno přiřazovat jednotlivé markery. V tomto postupu šlo využít jmenné konvence 
dat a vizuální reprezentace v programu. Na Obrázek 35 je označena hlava marker setu a vedle 
výpis čtyř přiřazených markerů.  

 

 

Obrázek 35: Marker set v grafické reprezentaci 

Po přiřazení všech markerů a následné aktivace se Actor a značky propojily. Někdy 
může dojít k automatické úpravě zarovnání postavy pro lepší výsledek. Postava byla v této fázi 
řízena pohybem optických markerů.  

V další fázi bylo potřeba přenést charakter. Funkcí Send To se charakter přidal do scény 
kde vznikal Actor. Autodesk Motion Builder vyžaduje pro práci s charakterem aplikovat na rig 
vlastní kontroléry. Dále od charakteru vyžaduje přesnou T pózu s dlaněmi směřujícími k zemi. 
Díky tomu, že byl importovaný rig Biped bylo možno využít předpřipraveného souboru 3ds 

Max Biped Template na rozpoznání rigu. V případě vlastního rigu je možné použít manuálního 
přiřazení. Charakter prošel kontrolou správného rigu a přesné pózy (viz Obrázek 36). Následnou 
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tvorbou interního Control Rigu bylo  možné charakter animovat s řadou sofistikovaných funkcí. 
Tento rig kontroloval lidské limity pohybu a nedovoloval je překročit.  

 

 

Obrázek 36: Kontrola pózy a rigu 

V posledním kroku byl definován charakteru zdroj pohybu a ten ukazoval na postavu 
Actor. Výhodou je, že Actor a charakter mohou být proporčně zcela odlišné a program tyto 
nerovnosti dopočítá sám. Charakter se v této fázi pohyboval přesně tak jak, se pohyboval Actor 

(viz Obrázek 37). Nyní bylo možno importovat pohyby stejné definice markerů a jejich jmen a 
charakter vždy kopíroval pohyb.  

 

 

Obrázek 37: Pohyb charakteru v závislosti na postavě Actor 

K možnosti editace a následnému exportu bylo potřeba daný pohyb aplikovat na 

charakter a rozvázat spojitost s řídící postavou. K tomu byla využita funkce Bake(plot) To Rig. 
Animace se přenesla na interní rig. S takto připravenou animací bylo možné provést potřebné 
editace a finální pohyb přenést do 3D softwaru k renderingu.  
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4. Závěr 

Úkolem této bakalářské práce bylo získat přehled, jak vzniká počítačově generovaná 
postava. Druhá část se zabývala popisem technologií pro záznam pohybu a výpis 
nejmodernějších řešení jednotlivých firem. Důraz byl kladen na obecný popis postupů při tvorbě 
a používání MoCap dat. To má za účel prodloužit použitelnost této bakalářské práce.  

V praktické části vznikla výuková videa se zaměřením na použití MoCap dat na 
virtuální postavu v softwaru Autodesk MotionBuilder. Za tímto účelem jsem vymodeloval 

fiktivní postavu a aplikoval na ni reálný pohyb člověka. Software Autodesk MotionBuilder byl 
zvolen z důvodu největšího rozšíření v komerční praxi. 

V průběhu vypracování jsem narazil na nejmodernější technologie v oblasti záznamu 
lidského pohybu. Pro určitou MoCap technologii existuje na trhu vždy špička v oboru, která 
nabízí komplexní řešení. V případě optických systémů se jedná o firmu Vicon. U mechanických 
panuje na trhu firma Xsens. Magnetická technologie není v dnešní době používána na 

profesionální úrovni z důvodu velké nepřesnosti a citlivosti na rušení. Změnou přístupu 
k záznamu si našla na trhu místo firma Mova se systémem CONTOUR Capture. Tato 
technologie je nyní špičkou v záznamu obličeje a je využívána zejména předními filmovými 
studii. 

Záznam pohybu jakoukoliv technologii MoCap a následné přenesení dat do digitální 
podoby otevřelo dveře k výzkumu komplexního lidského pohybu. Využití je možno nalézt 
v robotice, medicíně, vědě, sportu, interaktivnímu real-time obchodu, analýze, herním a 
filmovém průmyslu.  

Na trhu není stále mnoho dobrých řešení snímání pohybu těla a mimiky zároveň. Pokud 
nějaké takové řešení existuje, jde o spojení více technologií a prodražení celkového návrhu. 
Toto nemusí být v některých případech až takovým problémem, ale je zapotřebí složitých 
synchronizací a slučování dat. V poslední době vznikají za účelem kompletního záznamu na 
míru vytvořená řešení.  

Všechny technologie mají své limity, ať jde o omezení pohybu kabeláží, nutnost 

záznamu v interiéru, nemožnost simultánního nahrávání mimiky nebo nemožnost real-time 

přehrávání. Prostoru k vývoji je dostatek. Nemluvě o tom, že zatím neexistuje MoCap, který by 
nahrával celou lidskou postavu najednou včetně pohybu prstů. 
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A  Obsah přiloženého DVD 

Manuál 

· root/01_manual/manual.pdf 

Elektronická podoba manuálu dodaného k bakalářské práci ve formátu pdf. 

Finální výstup 

· root/02_finalni_vystup/compare_3dsmax.mp4 

Průřez aplikace MoCap pohybu na charakter.  Zleva: optické markery; Actor pohybující 
se na základě optických markerů; Mocap animace aplikovaná na rig zvaný Biped; finální render 
se světlem, shadery a texturami 

Videotutoriály 

· root/03_videotutorialy/01_uvod.avi 

První videotutoriál je úvodem do problematiky MoCap. Na začátku se zabývá weby, 
kde sehnat kvalitní MoCap data. Dále popisuje formáty a správnou volbou. V závěru je ukázáno 
jak pracovat s programem Autodesk Motion Builder ve verzi 7.5  vyšší. 

· root/03_videotutorialy/02_markerSet.avi 

Druhý videotutoriál popisuje import c3d dat, k čemu slouží postava Actor a zarovnání 
postavy k optickým markerů. Dále je ukázáno jak se vytváří Marker set a následné přiřazení 
markerů. V závěru dojde k propojení a postava je řízena optickými daty. 

· root/03_videotutorialy/03_aplikaceMoCapDat.avi 

V posledním videotutoriálu je ukázán export charakteru do programu, následné 
vytvoření IK/FK soustavy a jejich výhody. Ukázka obsahuje propojení charakteru a postavy 
zvané Actor, možnosti retargetingu a další pokročilé funkce. Vysvětleny jsou animační vrstvy a 
jejich použití. Nakonec je pohyb zbaven závislosti na postavě Actor, přenesen na rig charakteru 
a exportován zpět do 3D aplikace. 

Pracující peníze 

· root/04_pracujici_penize/cs_pracujiciPenize.avi 

V tomto videu je praktická ukázka použití MoCap dat v praxi s doprovodným 
komentářem. Na začátku je představena idea s referencemi. Celek je zaměřen na použití 
technologie Motion Capture. V závěru jsou zobrazeny všechny použité vrstvy pro kompozici a 

finální výstup. 
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Data 

· root/05_data/3dsmax/brn_finalAnim_2010.max 

Zdrojový soubor Autodesk 3d Studio Max 2010. Scéna obsahuje kameru, rig a model 
charakteru. Jedním z modifikátorů v zásobníku (stacku) je Displace. Vyžaduje načtení Displace 

mapy, která je k nalezení ve stejné složce se souborem. 

· root/05_data/3dsmax/bron16_finalModel_1_displace.tiff 

Generovaná displace mapa, která je použita v modifikátoru dispalce. 

· root/05_data/3dsmax/bron16_finalModel_1_normal.tiff 

Generovaná normálová mapa, která se používá na úrovni materiálů. Použití závisí na 
zvoleném software. V případě Autodesk 3d Studio Max je potřeba v materiálu do bump slotu 
přiřadit mapu Normal Bump a tam načíst tuto texturu.  

· root/05_data/mocap/_sites.txt 

Textový soubor obsahující webové stránky s MoCap daty. Ve většině případů volně ke 
stažení. 

· root/05_data/mocap/pose-17-one leg-kanno.c3d 

Motion capture data ze systému Vicon. Obsahuje pouze optické markery.  

· root/05_data/mocap/walk-03-sneak-kanno.c3d 

Motion capture data ze systému Vicon. Počet a pojmenování markerů je stejný. Jedná se 
o stejný  typ jako předchozí data. Není potřeba znova mapovat na postavu Actor. Pro změnu 
pohybu stačí pouze import do Autodesk Motion Builder. 

· root/05_data/motionBuilder/mb_charDrivenByActor.fbx 

Soubor scény Autodesk Moton Builder. V této scéně je animace pohybu  zaznamená na 

na rig charakteru. Dále je zde aplikována vrstva ruční animace, která upravuje pohyb. 

· root/05_data/motionBuilder/mb_bakedPlotToRig.fbx 

Soubor scény Autodesk Moton Builder. V této scéně je charakter ovládán postavou 
actor.  

· root/05_data/obj/brn_finalRetopoL1.obj 

Univerzální soubor pro import do většiny 3D aplikací. Nese v sobě geometrii a UV 
koordináty. Tento soubor je finální mesh po retpologii SubD úrovně 0. Tento mesh je použit pro 

animaci. 
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· root/05_data/obj/brn_finalRetopoL5.obj 

Univerzální soubor pro import do většiny 3D aplikací. Nese v sobě geometrii a UV 
koordináty. Tento soubor je finální mesh po retpologii SubD úrovně 5. Tento mesh byl použit 
generování normálové a displace mapy. 

 

Kodek 

· root/ 05_kodek/ensharpendecoder_win.exe 

Kodek pro přehrávání všech videí *.avi. Vyvinut firmou TechSmith speciálně pro 
záznamy obrazovky. Oficiální stránky: http://www.techsmith.com/download.html. 

 

 

 

 


