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Resum 
 

En els últims anys el procés de captura de moviment ha estat basat en l'adquisició de 

dades amb sensors físics per animar models del món real. Degut a la complexitat 

logística que requereix aquesta tècnica, l’aparició d’una alternativa basada en càmeres 

de profunditat com Microsoft Kinect ha obert tot un ventall de possibilitats en 

l’industria no tan sols de l’animació sinó també mèdica i de l’esport. En aquesta línia de 

treball, diferents mètodes són necessaris per animar un model humà; l’obtenció de 

dades fent ús del sensor de profunditat i el seu postprocessat i filtratge per aconseguir 

un model natural i realista del cós humà; calcular i afitar una estructura esqueletal d’una 

manera eficaç d'acord amb el volum de dades depurades obtingut; i finalment la 

dificultat d’aconseguir animar l’avatar d’acord al moviment humà amb diferents 

mètodes de skinning. El propòsit d’aquest projecte per tant, consisteix en l’estudi 

geomètric, l’animació i la deformació de malles en 2D i 3D fent servir Microsoft 

Kinect. 

 

Paraules clau: Visió per computador, Microsoft Kinect, Captura de moviment, Kinect 

Fusion, Rigging, Skinning, Linear Blending Skinning, Dual Quaternion Skinning. 

 
 

 

 

Abstract 
 
In the last years the motion capture process was based on data acquisition with physical 

sensors in order to animate models of the real world. Due to the logistical complexity 

this technique requires, the appearance of an alternative based on depth cameras such as 

Microsoft Kinect has opened a range of possibilities, not only in the entertainment 

industry, but also on medical and the sports areas. In this line of work, different 

methods are needed in order to animate a human model; obtaining data using the depth 

sensor and its post-processing and filtering in order to achieve a natural and realistic 

model of the human body; calculate and embed a skeletal structure to the volume data 

obtained in an efficient way; and finally the difficulty of animating an avatar according 

to human motion with different methods of blending. The purpose of this project 

therefore is to study the geometry, animation and deformation of meshes in 2D and 3D 

using Microsoft Kinect. 

 
Keywords: Computer vision, Microsoft Kinect, Motion Capture, Kinect Fusion, 

Rigging, Skinning, Linear Blending Skinning, Dual Quaternion Skinning. 
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Prefaci   
 
 
L’habilitat de produir i animar avatars en 3D serà en un futur molt proper un procés 

amb un ampli ventall d’oportunitats. L’increment de la capacitat tecnològica en el sector 

de la visió per computador, com es l’aparició de dispositius basats en sensors de 

profunditat com Microsoft Kinect, farà que el camp de la creació d’avatars 3D tingui un 

us il· limitat. En educació; l’aprenentatge virtual a distancia, on els estudiants seran 

capaços d’interactuar virtualment amb el seu professor, en temps real. En el mercat de 

la moda; els emprovadors virtuals poden ser instal·lats en tendes de moda, i permeten 

als usuaris provar-se peces de roba sense necessitat de més esforç que col·locar-se 

davant d’un mirall virtual. En comunicacions online; la utilització de sistemes amb 

avatars facials 3D en comptes de streams de vídeo. Videojocs o inclús aplicacions 

mediques enfocades a rehabilitació de pacients, entre molts altres camps es veuran 

beneficiats dels avenços i la millora en les tècniques relacionades amb l’animació 

d’avatars 3D. 

Amb aquestes aplicacions futures en ment s’emmarca el present TFG, que pretén atacar 

d’una manera concreta les diferents tècniques que uneixen geometria 3D i gràfics per 

computador, per tal de representar i animar amb major realisme possible les malles 

tridimensionals d’un individu. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 

 

La tasca de crear models animats en 3D esta experimentant un creixement continu i 

accelerat en els últims anys. Això es parcialment degut al augment de la demanda des 

de dos sectors principalment com són els gràfics per computador i la visió per 

computador. Els gràfics per computador persegueixen un modelatge realista tant de la 

geometria del cos humà com del moviment associat. Això beneficia aplicacions com 

videojocs, realitat virtual o animacions, que demanden models del cos humà altament 

realistes (Highly Realistic Human Body Models –HBMs). 

La visió per computador també aborda el modelat de l’esser humà, però en contrast al 

sector dels gràfics per computador, dona més importància a la eficiència que a la 

exactitud d’un model per realitzar aplicacions com per exemple, vigilància intel·ligent 

per vídeo, anàlisi de moviment, telepresència, o interacció persona-maquina. Les 

aplicacions de visió per computador donen més importància a sensors de visió per a 

reconstruir HBMs, com es el cas de sensors com Kinect o PrimeSense. Òbviament la 

riquesa d’informació proporcionada per un sensor de visió d’aquestes característiques, 

pot necessitar gran potencia per a ser processada eficaçment. L’enfoc de tècniques com 

el tracking o el moviment d’un model segmentat i afitat han estat proposades per 

mostrar les diferents prestacions, donada la naturalesa de la escena a processar (entorns 

interiors, estudis professionals, escenes amb una sola persona, etc...) El repte es produir 

HBM’s capaços de seguir els moviments reals d’una persona de manera optima, eficaç i 

realista. 

Modelar un esser humà es un repte molt gran si considerem el gran numero de parts que 

es necessiten per a formar un cos. El primer pas es el modelatge de la estructura bàsica, 

la definició de les articulacions, les seves posicions, orientacions, i el model geomètric 

que descriu la jerarquia del cos. Després, hem de pensar en el volum del cos i a sobre de 

tot això, podem utilitzar una superfície paramètrica per a simular per exemple la pell. 

Amb aquests tres elements podem aconseguir una bona representació d’un cos humà. 

Els mètodes utilitzats per deformar la capa corresponent a la pell humana inclouen 

enfocaments basats en, corbes, contorns, superfícies, geometria, i anatomia. Els models 

en 2D com pot ser un model basat en corbes i contorns [11] ofereix simplicitat 

computacional i habitualment són escollits per sobre dels models 3D per aplicacions 

basades en imatges i vídeo monocular [12]. Aquests models representen típicament un 

model del cos humà molt bast i dur. Models de superfície utilitzats en animació tenen 

una estructura de malla més completa per donar alta resolució en àrees de deformació.  
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1.1 Marc històric i motivació 

Durant els últims 20 anys s’han fet servir mètodes molt costosos i amb un alt 

requeriment tècnic per a dur a terme animació d’avatars, com es el cas del ‘motion 

capture’. La captura de moviment és el procés de registrar el moviment d'objectes o 

persones. S'utilitza en aplicacions militars, entreteniment, esports, aplicacions mèdiques 

i la robòtica. El seu ús més estès es el cinema i els videojocs, on s’utilitza 

majoritàriament per a la gravació d’accions d’actors humans, i usar aquesta informació 

per animar models digitals per ordinador en 2D o 3D. Aquesta tecnologia es basa en 

marcadors que es col·loquen a sobre del cos de la persona, i produeixen informació amb 

tres graus de llibertat (x,y,z) per a cada marcador, a més a més la informació rotacional 

s’ha de deduir de la orientació relativa de tres o mes marcadors dependents, per 

exemple, espatlla, colze i canell proporcionen informació referent a l’angle del colze. 

 

 

Figura 1. Sistema MoCap 

 

Entre els avantatges d’aquesta tecnologia podem trobar: 

• S’obtenen uns resultats molt ràpids i acurats en temps real. 

• Moviments complexos i interaccions físiques realistes, com el pes i l’intercanvi 

de forces es poden recrear d’una manera molt precisa. 

• La quantitat d’informació d’animació que es pot processar es extremadament 

gran en comparació amb altres tècniques d’animació més antigues. Això 

contribueix a una efectivitat de cost i dates de producció molt bones. 
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Entre els inconvenients d’aquesta tecnologia podem trobar: 

 

• Requereix d’un hardware i d’un software molt específics per obtenir i processar 

la informació. 

• El cost d’aquest hardware i software es prohibitiu en la majoria de casos. 

• El sistema de captura pot tenir requisits específics per a l'espai on s'utilitza, com 

el camp de visió de la càmera o la distorsió magnètica. 

• Aquells moviments que no siguin coherents amb la naturalesa del esquelet 

humà, com flexions amb angles no possibles, no són capturades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Exemple d’utilització en cinema d’un  sistema MoCap. 

 
 

Alguns inconvenients com l’alt cost i la complexitat de hardware i software ens limiten 

seguir una línia de treball basada en la captura de moviment per animar avatars. Per tan 

la motivació d’aquest treball ens la proporciona la utilització d’un mètode barat i 

àmpliament estès, com es l’aparició al 2011 de Kinect for Windows que ofereix una 

alternativa a aquests mètodes poc accessibles per a la majoria de investigadors. 

 

Kinect és un dispositiu desenvolupat per Microsoft al 2011 (Figura 3), amb un conjunt 

de sensors d'entrada que proporciona la capacitat de reconeixement de moviment humà. 

Aquesta característica, es pot utilitzar com una eina d'interacció en l’espai virtual i 

augmentat. 
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Figura 3. Components de Microsoft Kinect. Font: web Microsoft Kinect Developers. 

 

El dispositiu Kinect col·lecta la informació a partir d’un emissor d’infrarojos, un sensor 

de profunditat IR, i una càmera RGB, i la mostra com s’observa en la Figura 4. Aquests 

canals ofereixen la capacitat de calcular postures i volums humans [8], però es necessari 

un refinament de les dades de profunditat en contraposició als mètodes de MoCap. La 

API que realitza el tracking d’esquelet té un rang d’acció de 1.2 a 3.5 metres, amb un 

angle de visió de 43º verticals i 57º horitzontals. Suporta un frame rate de 30 fps. La 

resolució del canal de profunditat es 320x240 píxels. I la precisió del sensor de 

profunditat es de 5 cm a 5 m de distancia. La API del Kinect for Windows defineix 20 

articulacions per a descriure el cos humà i proporciona funcions per avaluar la posició 

3D de les articulacions.  

 

 

Figura 4. Informació de profunditat (esquerra), RGB (dreta),tracking esquelet (centre). 
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1.2 Objectius i estructura del treball 

El principal objectiu d’aquest treball es tenir una visió global, però també profunda de 

com un avatar pot ser creat i animat, és a dir, quines tècniques i mètodes es fan servir 

durant el procés d’animació. Figura 5. El procés d’animació d’un avatar es un procés 

natural i intuïtiu en el que hi ha una lògica darrera de cada acció, aquest fet serveix de 

fil conductor en l’estructura d’aquest treball i en la manera de representar les dades.   

El primer pas, es la construcció de la geometria exterior de la malla (modelat), 

posteriorment el càlcul i l’afitament d’un esquelet dintre d’aquesta malla (skeleton 

rigging), i en últim lloc la assignació de pesos als vèrtexs de la malla per unificar-la 

amb l’esquelet intern (skinning). Un cop aquests tres objectius s’han aconseguit, ja 

tenim una representació adient i modular per animar l’avatar en 3D. 

 

Figura 5. Pipeline d’animació d’un avatar. Font:Referencia [15]  

 

Per tant, aquest treball dedica cada capítol a cadascun dels blocs necessaris per a 

l’animació d’un avatar. Com a capítols troncals, el modelat del cos humà (Apartat 2), el 

rigging (Apartat 3), i el skinning (Apartat 4) on s’estudiaran els mètodes i tècniques més 

importants en l’actualitat. En últim lloc els resultats qualitatius i el procés final 

d’animació (Apartat 5 i Apartat 6) mostraran l’aplicació d’aquests coneixements en un 

àmbit pràctic. 
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2. MODELAT DEL COS HUMÀ  

 

El modelat d’una malla amb forma humana pot aconseguir-se de diferents maneres però 

entre les més comuns en l’actualitat es troba definir de forma manual la malla poligonal 

amb un software especialitzat com Maya o ZBrush, el problema es que acostuma a ser 

un procés llarg i tediós. L’alternativa amb la qual tractarà d’ara en endavant aquest 

treball, es obtenir la malla poligonal a partir d’un escanejat de profunditat que 

proporciona Kinect i polir les dades fent us d’un algoritme anomenat Kinect Fusion.  

 

 

2.1. Kinect Fusion 
 

Kinect Fusion és una tècnica de reconstrucció 3D que utilitza la càmera Kinect de 

Microsoft com a dispositiu d’entrada per a reconstruir escenes amb gran exactitud tot i 

que la precisió final depèn de la dimensió màxima de la reconstrucció. Com més gran 

sigui l'espai definit en el món real per a la reconstrucció, amb menys detall pot ser 

reconstruït degut als limits numèrics. Tres treballs [3,4,5] que expliquen aquesta tècnica 

han estat publicats a la tardor de 2011 pels desenvolupadors Richard A. Newcombe, 

Shahram Izadi, Otmar Hilliges entre molts d’altres, pertanyents tant a la Microsoft 

Research Coorporation com a instituacions academiques. La principal motivació de 

Kinect Fusion és la necessitat de ‘traduir’ una informació de profunditat en cru de 

320x240 pixels que conté soroll causat pel sensor, a una estructura de nuvols de punts 

3D amb resolució, qualitat i coherencia, fent servir tècniques de geometria 3D, 

denoising i estructura temporal. El mètode de reconstrució de Kinect Fusion consta de 4 

pasos: 

 

 

• Surface measurement, proces en el que són calculades les posicions i les normals 

de la superficie 3D. 

 

• Pose estimation, proces en el que s’estima la posició i la orientació de la camara. 

 

• Surface reconstruction update, proces en el que s’omple el volum 3D amb la 

informació de la superficie calculada. 

 

• Surface prediction, finalment en aquest pas es fa un proces de rendering del 

volum en 3D. 
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La relació entre aquests pasos en els que entrarem amb més profunditat a continuació, 

estan ilustrats en la Figura 6. 

 

Figura 6. Sistema de treball de Kinect Fusion 

 
 

La càmera de Kinect crea un mapa de profunditat de 10 bits amb una resolució de 

320x240 a 30 fps. Per assolir un bon rendiment en temps real en cada pas de la 

reconstrucció, s'executa la reconstrucció en la targeta gràfica utilitzant tècniques 

GPGPU altament paral· leles, per a que arribin a un framerate almenys igual a la 

freqüència de Kinect.  

 

 

 

2.1.1 Surface measurement 
 

Primer de tot, el mapa de profunditat sorollós d'entrada de la Kinect ha de ser pre-

processat, els valors de profunditat D(u) en el píxel u = (x,y)T es converteixen en 

coordenades 3D en cada frame de la càmera per obtenir un mapa de vèrtexs Vk. 

 

 

 
 

 

Aquest pas requereix conèixer la matriu K, es a dir els paràmetres intrínsecs de la 

càmera, aquests paràmetres són coneguts i facilitats en la documentació de Kinect, la 

distancia focal fo = 525.0, f1 = 525.0 i els punts principals po = 319.5 , p1 = 239.5: 
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Utilitzant el mapa de vèrtexs Vk, el mapa de normals corresponent Nk és generat 

mitjançant el càlcul del producte vectorial entre els vèrtexs veïns, com mostra la Figura 

7.  

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Aproximació de les normals de la superfície 

 

 
2.1.2 Camera pose estimation 
 

Basat en la posició de la malla adquirida iterativament en l’apartat anterior, amb les 

seves normals, i els frames anteriors, cal estimar la posició de la càmera al frame actual 

en R3. L'objectiu d'aquest pas per tant, és localitzar la posició actual de la càmera en 

l'espai món mitjançant el càlcul dels 6 graus de llibertat (6DOF) de la posició càmera. 

Figura 8. 

 

 

 
Figura 8. Moviment de la camara a partir de la transformació estimada 

 

 

L'algorisme pren les dades de mesura de la superfície: un mapa de vertexs i un mapa de 

normals del frame actual (Vk, Nk) (calculat en, Apartat 2.1.1) i també el resultat de la 

predicció de superfície del frame anterior (Vk-1, Nk-1). Asumint només petites variacions 

de moviments frame a frame, les dues mesures son comparades entre elles, i els punts 

corresponents son seleccionats per a calcular una transformació estimada Tg,k. Aquest 

pas es iterat per un solucionador lineal que intenta minimitzar l’error obtingut: 
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On Tg,k es la transformació estimada anteriorment i Vk(u), Vk-1(u), son els punts 

corresponents: 

 

 

Com a resultat obtenim un vector de sis dimensions que descriu els sis graus de llibertat 

(3 rotacions i 3 translacions) del moviment de la camara entre l’anterior i el frame 

actual. Aquest vector s’afegeix al frame anterior de la camara per a calcular la posició 

de la camara en el frame actual. 

 

 

 

 

 
2.1.3 Update reconstruction 
 

Aquest pas utilitza el mapa de profunditat per omplir un volum 3D amb dades de 

superfície. La raó per la qual s’utilitza el mapa de profunditat en cru, en lloc d'utilitzar 

el del filtre bilateral com en els passos anteriors, radica en que la reconstrucció ha 

d’incloure detalls amb altes freqüències que es perdrien durant el filtrat. En primer lloc, 

els valors de profunditat es converteixen en posicions espacials al món 3D, utilitzant la 

posició actual de la càmera que hem calculat en el pas anterior. Després, per a cada 

vòxel del volum 3D, es calcula una distancia i es trunca a µ el que forma una funció de 

distancia truncada (TSDF), de manera que cada vòxel mostra la seva distància al 

següent punt de la superfície en direcció de la vista de la càmera. A més a més, cada 

vòxel guarda un valor de pes que s’acumula sobre cada frame i s’utilitza per barrejar els 

nous valors de TSDF amb els antics, per reduir l’error produït pel soroll. 
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La primera formula descriu la barreja entre l’antic i el nou valor TSDF, on al frame k 

per a cada vòxel p un nou valor TSDF Fk es calcula amb la mitja entre el valor antic Fk-1 

i el mesurat FRk amb els seus pesos Wk-1 i WRk. La segona formula descriu com els 

pesos son incrementats fins que s’arriba a un valor màxim Wmax. 

Cada vòxel amb una distancia més gran que µ no es canvia durant aquest pas. Després 

de que cada vòxel hagi estat processat un tall del volum processat té l’aspecte de la 

Figura 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9. Funció de distancia truncada (TSDF) 

 
2.1.4 Surface prediction 
 

En l’ultim pas del algoritme de Kinect Fusion es fa un rendering de l’escena. Desde la 

posició de la camara calculada en la secció 2.1.2, per a cada pixel de la imatge final es 

dispara un raig a traves del volum TSDF que ha estat calculat en la secció 2.1.3, 

d’aquesta manera predim un mapa de profunditat renderitzat. El càlcul comença a una 

profunditat mínima des del punt de vista de la càmera per simular el pla de delimitació 

proper i finalitza quan una superfície és golpejada. Podem dir que la superficie ha estat 

golpejada, quan la TSDF realitza un zero crossing es a dir, d’un positiu a un negatiu 

zero crossing indica una cara frontal, i d’un negatiu a positiu zero crossing indica una 

cara posterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10. Raytracing en el proces de rendering. 
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2.2  Software de modelat fent us de Kinect Fusion  
 

L’algoritme Kinect Fusion (Figura 11) ha estat portat al mercat de softwares de 

escanejat, el que ha produït una gran extensió entre tot tipus d’usuaris. Entre els 

softwares més importants que fan servir aquesta tecnologia ens trobem Skanect o 

ReconstructMe, ambdós fan us del algoritme de Kinect Fusion i permeten eines de 

postproducció com omplir forats que hagin estat produïts per un mal escanejat, la opció 

de donar color a la malla escanejada, i també la opció de reduir o ampliar el numero de 

triangles de la malla per a dotar d’una menor/major complexitat al escanejat, amb tot 

plegat, podem obtenir una malla bípede d’una persona, es a dir un avatar humà (Figura 

12). 

Figura 11. Visió global del algoritme Kinect Fusion 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12. Escanejat humà a partir de Kinect Fusion 
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3. RIGGING 
 

S’anomena rigging al procés d’incrustar un esquelet a la malla geomètrica, de tal 

manera que puguem deformar i canviar de postura. Anàlogament, significa ‘segmentar’ 

el cos i preparar les dades de manera natural, com les extremitats, per una animació 

posterior. El procés de fer un rigging a mà, es pot convertir en una tasca d’enormes 

proporcions per un usuari principiant, però també una tasca que consumeix molt de 

temps a usuaris experts, donat que cada model 

necessita un rigging especial per a cada cas. En 

aquest punt per tant ens centrem en l’exploració 

del automatic rigging. Com el seu nom indica, 

la principal idea darrera es que no requereix 

d’intervenció humana per afitar l’esquelet a la 

malla. Varis treballs han estat escrits sobre 

aquest tema entre els que destaquen Baran and 

Popovic [2], Pan et al.[9], and Pantuwong and 

Sugimoto [10], que han trobat diferents 

solucions als problemes proposats, i que 

representen perfectament l’estat actual dels 

mètodes de rigging automàtic. 

En aquest treball ens centrarem en el mètode 

proposat per Baran and Popovic que estudiarem 

a continuació.        Figura 13. Skeleton Rigging. 

                                           

 

3.1 Visió general  
 

El procés de rigging de Baran and Popovic consta de dos passos principals: incrustació 

d’esquelet (skeleton embedding) i unió de la pell (skin attachment).  

 

• Skeleton embedding computa la posició dels punts del esquelet dintre del 

personatge fent us de la minimització d’una funció de penalització, expressada 

més endavant. Per a que el problema  sigui possible computacionalment, primer 

s’incrusta l’esquelet en una discretització del interior del personatge i després es 

refina aquesta incrustació amb una optimització continua. 

• Skin attachment es computa assignant pesos als ossos basat en la proximitat 

d’aquests propis ossos a la superfície de la pell, la assignació automàtica es fa 

gracies a la inversa de la distancia al quadrat sobre la superfície del personatge.  
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Aquest mètode automàtic de rigging compleix tres criteris: 

 

• Generalitat: Un esquelet pot ser aplicat a una gran varietat de personatges, des de 

un humà, passant fins un robot antropomòrfic, o qualsevol malla amb una forma 

semblant a la humana. 

• Qualitat: La qualitat de l’animació es comparable a videojocs moderns. 

• Rendiment: El procés de rigging automàtic tarda aproximadament 1 minut en un 

PC de característiques bàsiques. 

 

 

Un desafiament clau del disseny es construir una funció de penalització, que penalitzi 

l’incrustament de esquelets no desitjables i generalitzi bé per a nous avatars. Per aquest 

motiu es dissenya un mètode d’aprenentatge supervisat de marge màxim, per a 

combinar un conjunt de funcions de penalització fetes a mà.  

El problema es simplifica fent les següents assumpcions. La malla del personatge ha de 

ser un volum completament connectat i tancat. El personatge ha de tindre 

aproximadament la mateixa orientació i posició que l’esquelet. Finalment el personatge 

ha de tindre unes proporcions semblants al esquelet computat. 

 

 

Diverses tècniques són introduïdes en aquest mètode per dur a terme el rigging 

automàtic i que seran explicades més endavant: 

 

• Un mètode d’aprenentatge supervisat de marge màxim, per aprendre els pesos 

d’una combinació lineal de funcions de penalització basades en exemples 

(Secció 3.2.3). 

 

• Un algoritme de cerca A* heurístic, per accelerar la cerca d’un esquelet òptim 

per a ser insertat en la malla sobre un espai de cerca exponencial (Secció 3.2.4). 

 

• Generació de pesos automàtica, que servirà d’unió entre els vèrtexs de la malla i 

l’esquelet, es a dir un procés de skinning (Secció 4.2). Si la superfície es 

sorollosa, es pot aplicar una tècnica de suavizat a la superfície de la malla basada 

en derivades de primer ordre o filtres gaussians. 
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3.2 Incrustació de l’esquelet  
 

En aquest apartat es reescala i posiciona l’esquelet per a que s’afiti dintre del 

personatge. Això pot ser formulat com un problema d’optimització: ‘computa les 

articulacions del esquelet tal que el l’esquelet resultant s’afiti dintre del personatge el 

millor possible’. Per a un esquelet amb ‘s’ articulacions, aquest es un problema 3s-

dimensional amb una funció objectiu molt complicada. Solucionar aquest problema 

directament utilitzant una funció d’optimització continua es inviable. 

Per tant el que es fa es discretitzar el problema mitjançant la construcció d'un graf, els 

vèrtexs del qual representen articulacions i les arestes del qual representen els segments 

dels ossos. Això es un repte, donat que el graf construït ha de tenir uns vèrtexs i arestes 

ben definits. El graf es construeix empaquetant esferes centrades en la superfície medial 

aproximada dintre del personatge i connectant els centres de les esferes amb les arestes 

del graf. L’algoritme després troba la incorporació òptima de  l'esquelet en aquest graf 

respecte a una funció de penalització discreta. S'utilitza una solució discreta com a punt 

de partida per a l'optimització contínua. Per ajudar amb l'optimització, l'esquelet donat 

pot tenir una mica d'informació extra en forma d’atributs a les articulacions: per 

exemple articulacions que puguin ser simètriques es marquen com a tal, també altres 

articulacions es poden marcar com a ‘peu’ indicant que han de ser col·locades en la part 

pròxima a la base del personatge. Aquests atributs són específics del esquelet però 

independents del personatge. Els atributs es troben en l’apèndix A.1 de [2]. 

 

 

3.2.1 Discretització 
 

Abans de cap altra computació, l’algoritme reescala el personatge per a afitar-lo dintre 

un cub unitari amb l’axis alineat. Com a resultat, totes les toleràncies son relatives al 

tamany del personatge. 

Distancia de camp Construeix un ‘kd-tree’ per avaluar la distancia de signe exacta des 

de un punt arbitrari a la superfície. Després construeix una distancia de camp des de la 

part superior a la inferior, començant per una sola cel·la i 

dividint-la fins que la distancia exacta es troba dintre d’una 

tolerància ρ de la distancia interpolada. En la majoria dels 

casos una bona ρ es 0.003, ja que proporciona un bon 

compromís entre l’exactitud i la eficiència del algoritme. 

Donat que només les distancies negatives(les que es troben 

dintre del personatge) són rellevants, l’algoritme no 

divideix cel·les que garanteixen la no intersecció del 

interior del personatge. 

                                                         Figura 14. Aproximació de la superfície medial. [2] 
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Aproximar la superfície medial L’algoritme utilitza distancies adaptatives al camp per 

a calcular un conjunt de punts aproximadament a la mitja de la superfície. La distancia 

medial es un conjunt de C-1 discontinuïtats de la distancia de camp. El que fa es calcular 

el gradient dels vectors de les cel·les adjacents per a cada punt de la malla, si el angle 

entre dos d’ells es 120º o superior, afegeix un punt a la superfície medial. 

   
 
Empaquetament d’esferes Per seleccionar els vèrtexs del graf de la superfície medial, 

el que fa l’algoritme es fer paquets d'esferes en el personatge de la següent manera: 

ordena els punts de superfície medial per la seva 

distància a la superfície (els que estan més allunyats de la 

superfície en primer lloc). Llavors, processa aquests 

punts en ordre i si un punt està fora de totes les esferes 

afegides prèviament, afegeix l'esfera centrada en aquest 

punt, el radi de la qual és la distància a la superfície. En 

altres paraules, les esferes més grans s'afegeixen primer, i 

cap esfera conté el centre d’una altra esfera. 
 

 
Figura 15. Empaquetament d’esferes.[2] 

 
 
Construcció del graf L’últim pas de la discretització construeix les arestes del graf 

connectant parells de centres d’esferes que hem calculat en l’anterior apartat. S’afegeix 

una aresta entre dos centres d’esferes si les esferes interesecten. També s’han d’afegir 

arestes entre dos centres d’esferes que no interesecten si 

l’aresta es troba correctament dintre del interior de la 

superfície del personatge. Per exemple el coll i l’espatlla 

esquerra del personatge en la figura no es toquen, però ha 

d’haver una aresta entre elles. La condició exacta en 

l’algorisme descrit, es que la distancia des de qualsevol 

punt de l’aresta a la superfície del personatge ha de ser 

almenys la meitat del radi de la esfera més petita 

                                                                                                                           

 

Figura 16.Construcció del graf. [2] 
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3.2.2 Esquelet reduït 
 

En l’apartat de la discretització el que hem aconseguit es construir un graf geomètric  G 

= (V,E) dintre del qual l’algorisme ha de construir 

l’esquelet donat d’una manera optima. L’esquelet es donat 

com un arbre amb ‘s’ articulacions. Per a reduir els graus 

de llibertat, per a una incrustació de l’esquelet discreta, 

l’algoritme treballa amb un esquelet reduït, en el que totes 

les cadenes d’ossos han estat fusionades, com es mostra en 

la Figura 17. L’esquelet reduït per tant tindrà ‘r’ 

articulacions. Per exemple per un esquelet humanoide no 

s’utilitza s=18, sinó r=7; sense aquesta versió reduïda, el 

problema d’optimització seria pràcticament intractable. 

 

Figura 17.Comparativa entre  
l’esquelet original i l’esquelet reduït. [2] 
 

 

 

3.2.3 Funció de penalització 
 

La funció discreta de penalització té un gran impacte en la generalització i la qualitat 

dels resultats. Una bona incrustació del esquelet ha de tindre proporcions, orientació 

d’ossos i un tamany similar al del esquelet donat. La representació de la cadena d’ossos 

ha de tindre una relació entre el nom i la posició del os dintre del personatge, per 

exemple una articulació marcada com a ‘peu’ ha de ser col·locada pròxima a la part 

inferior del personatge. Per tant dissenyar una funció de penalització es una tasca molt 

difícil. 

 

Setup Es presenta una funció de penalització f com una combinació lineal de ‘k’ 

funcions de penalització base: f(v) = . Empíricament a [2] s’utilitzen k=9 

bases construïdes a ma. Aquestes penalitzen, ossos curts, males orientacions entre 

articulacions, diferencies de longitud en ossos marcats com simètrics, males 

orientacions d’ossos, i articulacions no annexades als extrems del vèrtex entre altres.  

Suposem que per un personatge singular, es creen diversos exemples de incrustació, 

cadascun marcat com a ‘bo’ o ‘dolent’. La funció de penalització assigna un vector de 

característiques b(v)=b1(v),...,bk(v) a cada exemple d’incrustació v. Anomenem 

p1,...,pm al vector de característiques k-dimensional amb bones incrustacions d’esquelet, 

i a q1,...qn al vector de característiques n-dimensional amb incrustacions dolentes.  
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Marge màxim Per a proporcionar un context, s’ha de revisar les idees mes rellevants de 

la teoria dels suport vector Machine. Si el nostre objectiu es classificar automàticament 

noves incrustacions d’esquelet com a ‘bones’ o ‘dolentes’, un possible mecanisme de 

classificació són els suport vector machine (SVM), per aprendre un classificador amb 

marge lineal màxim. En la forma més simple, un suport vector Machine, troba el 

hiperplà que separa les pi’s de les qi’s el mes 

llunyanament possible. En el nostre cas, no 

obstant, no necessitem classificar incrus-

tacions, sinó preferiblement trobar una Γ que 

faci que la incrustació amb la funció de 

penalització f(v) = ΓTb(v) sigui suficientment 

bona segons un criteri. Per tant el que volem 

es una Γ que ens separi entre la millor 

‘dolenta’ i la millor ‘bona’ incrustació, com 

s’il· lustra en la Figura 18.                                                               

Figura 18. Optimització del marge entre  
bons i mals afitaments.[2] 

 

Per tant nosaltres desitgem maximitzar el marge d’optimització (subjecte a ||Γ|| = 1) que 

podem definir com: 

 

 
 

Perquè es disposen de diferents personatges en el conjunt d’entrenament, i perquè la 

qualitat d’incrustació no es necessàriament comparable entre els diferents personatges, 

es troba una Γ que maximitzi el mínim marge sobre tots els personatges. 

 

 

Procediment d’aprenentatge Per a crear el nostre conjunt d’entrenaments de 

afitaments d’esquelets, s’agafa un conjunt d’entrenament compost per personatges, 

manualment escollim un Γ, i l’utilitzem per construir l’afitament del esquelet als 

personatges. Per a cada personatge amb un mal afitament, ajustem Γ  manualment fins 

que un bon afitament es produeix. Per tant trobem el màxim marge Γ que hem descrit 

anteriorment i utilitzem aquest Γ  per a construir nous afitaments d’esquelet. 

Manualment es classifiquen els afitaments que prèviament no hem vist, augmentant 

així, el nostre conjunt d’entrenament amb ells, i repetim el procediment. Si Γ 

eventualment para de canviar, utilitzem la Γ que hem trobat. També es possible que un 

marge positiu no sigui trobat, això indicaria que les funcions de base escollides son 

inadequades per a trobar bons afitament d’esquelet per tots els personatges del conjunt 

d’entrenament. 
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Els pesos corresponents al marge Γ que s’han après resulten bons afitaments per tots els 

personatges en el set d’entrenament, això no es podria haver aconseguit manualment. A 

pesar de que el procés de trobar aquests pesos es una feina molt intensiva només s’ha de 

fer una vegada per a cada conjunt d’entrenament, es a dir que si les funcions de base son 

triades correctament, la funció de penalització generalitza correctament amb nous 

personatges i nous esquelets. Per tant un nou usuari podria utilitzar el sistema sense 

tenir que aprendre pesos nous. 

 

 

3.2.4 Refinament de la incrustació 
 

L’algoritme agafa l’afitament d’esquelet reduït més òptim trobat per la optimització 

discreta i el algoritme de cerca A* [2] i reinserta una articulació de dos graus. El resultat 

es l’afitament del esquelet hauria de tenir la forma que hem estat buscant, però 

habitualment, no afita correctament dintre del personatge. El ossos petits acostumen a 

estar incorrectament orientats perquè no son suficientment importants per influenciar en 

la optimització discreta. Refinar la incrustació soluciona aquest problema minimitzant 

noves funcions de penalització continua, com es mostra en la Figura 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

Figura 19. Comparació entre l’esquelet afitat discret (esquerra)  
i l’esquelet refinat (dreta).[2] 

                                                                           

 

Per a una optimització continua, es representa la incrustació del esquelet com una s-

tuple posició de articulacions (q1....qs). Donat que estem tractant amb un esquelet no 

reduït i una optimització discreta ja ha trobat la figura correcta, la funció de penalització 

pot ser molt més simple que la funció de penalització discreta. La funció de penalització 

continua g que s’intenta minimitzar es la suma de les funcions de penalització sobre els 

ossos més una penalització d’assimetria: 
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On ps es la funció parental del esquelet no reduït. Cada gi penalitza els ossos que no es 

poden afitar correctament dintre del volum, ossos massa curts, ossos diferentment 

orientats, etc.. 

Qualsevol tècnica de optimització continua hauria de produir bons resultats. En aquest 

cas s’utilitza el mètode de gradient descendent que agafa avantatge en el fet de que hi ha 

relativament poques iteracions (com es mostra en l’apartat 2.3.5 de [2]). 
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4. SKINNING 
 

El personatge i l’esquelet afitat estan desconnectats fins que la unió amb la pell 

especifiqui com aplicar les deformacions del esquelet a la malla del personatge. En 

aquest punt ens centrarem en les dues tècniques de skinning més emprades actualment 

com són el Linear Blending Skinning (LBS) i el Dual Quaternion Skinning (DQS). Però 

abans, podem fer una breu menció al cas més basic, el Rígid Skinning (RS). 

 

 
4.1 Rigid Skinning (RS) 
 

El cas mes simple d’animació de vèrtex d’un malla té lloc quan un vèrtex esta associat 

de manera única a una divisió del esquelet. D’aquesta manera cada vèrtex s’anima 

d’acord amb la translació que pateix la divisió del esquelet que té associada, sense cap 

influència en aquells vèrtexs pròxims a zones articulades. D’aquesta manera els vèrtex 

es calculen com: 

 

 

 

 

- On pi es un vector de quatre elements que defineix les coordenades homogènies del 

vèrtex en la posició de repòs. 

- On Tj es una matriu 4x4 que defineix la transformació global de l’articulació en la 

malla animada. 

- On p^
i es un vector de quatre elements que defineix la posició del vèrtex en la malla 

animada. 

 

 

L’avantatge d’aquesta tècnica es que es molt fàcil d’aplicar i molt ràpid de calcular. No 

obstant, presenta seriosos inconvenients: dona mals resultats per representacions 

humanes, especialment al voltant de les articulacions. Si el personatge es representat per 

una sola malla, els triangles que són al voltant de les articulacions s’estiraran en excés o 

inclús la malla pot arribar a deformar-se internament en aquestes zones pròximes a les 

articulacions. Per una altra banda si el personatge es representa en segments o seccions, 

apareixeran forats en les zones articulades, com es mostra en la Figura 20. 
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Figura 20. Deformació basada en RS 

 
 
4.2 Linear Blending Skinning (LBS)  

 

A diferencia del RS, el linear blending skinning (LBS) computa la posició del nou 

vèrtex a partir d’una interpolació lineal. Això permet que vèrtexs que es troben propers 

a una zona articulada, es vegin afectats per més d’una extremitat gracies a l’assignació 

d’uns pesos basats en la proximitat entre el punt de la malla i l’os al qual pertanyen. Pot 

expressar-se a partir de la següent formula: 

 

 
 

- On pi es un vector de quatre elements que defineix les coordenades homogènies del 

vèrtex en la posició de repòs. 

- On Tj es una matriu 4x4 que defineix la transformació global de l’articulació en la 

malla animada. 

- On p^
i es un vector de quatre elements que defineix la posició del vèrtex en la malla 

animada. 

- On wji es el pes de l’articulació j en el vèrtex corresponent 

 

 

Hi ha dos formes de calcular els pesos automàticament amb programari especialitzat 

com Maya o calculats automàticament (Secció 4.2.1). En qualsevol cas els pesos han de 

ser definits en la posició de repòs del personatge. Generalment es aconsellable restringir 

la suma dels pesos igual a un, per evitar deformacions. 
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En bon exemple de deformació per linear blending es la que es mostra en la Figura 21, 

on es pot apreciar com basant-se en la proximitat als diferents segments d’os, als vèrtex 

li són assignats un pesos determinats, que doten de major realisme alhora de deformar 

una articulació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 21. Interpolació lineal en la que es basa el LBS. 

 
 
 
 
4.2.1 Càlcul de pesos automàtic 
 

A dia d’avui no existeix un càlcul de pesos automàtic perfecte. Una aproximació prou 

bona es pot obtenir a partir de la distancia Euclídea del vèrtex ‘i’ al os ‘f’ en la posició 

de repòs: 

 
 

On dif es la distancia Euclídea del vèrtex ‘i’. I com hem comentat anteriorment els pesos 

han de estar normalitzats igual a un. 

Mentre això dona una bona aproximació pels vèrtexs que depenen nomes de dos ossos 

(cames o braços), es bastant pobre per altres parts del cos. A més a més, s’ha de tindre 

especial atenció en aquelles articulacions que són pròximes en distancia però llunyanes 

en jerarquia, ja que no es tenen en compte. De fet, una computació de pesos basada en 

la distancia farà que els vèrtex d’una cama depenguin de les articulacions d’aquesta 

cama, però també dels vèrtex de l’altra cama. A pesar de tot, això es força eficaç per 

una primera aproximació. Després es poden redefinir els pesos a mà amb més exactitud. 
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Figura 22. Calcul de pesos de la malla en diferents seccions del esquelet 

 
 
4.3 Dual Quaternions Skinning (DQS) 
 

Els quaternions han estat una eina molt popular en els darrers anys en matèria de gràfics 

per computador. Són 4 termes de nombres reals (qr,qx,qy,qz), que es representen 

habitualment en forma de dos components: el primer es el vector component 

v=(qx,qy,qz) que ens informa de quin es l’eix en el que hi haurà rotació i el segon es el 

component escalar w = qz, que ens informa del total de rotació que hi haurà en aquest 

eix.   

 

Quant els quaternions es combinen amb la teoria de nombres duals [1], obtenim dual 

quaternions. Com s’ha dit, mentre que els quaternions unitaris tenen la possibilitat de 

representar rotacions, els dual quaternions tenen la possibilitat de representar 

translacions i rotacions, i això es clau en relació a la deformació d’una malla, d’aquí 

sorgeix per tant el concepte del Dual Quaternion Skinning. 

 

Figura 23. Il·lustració que mostra la correcció de la pèrdua de volum gracies als DQ. 
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Quan volem trobar el punt mig entre dos vèrtex en LBS, fem servir una interpolació 

lineal com mostra la Figura 23 (esquerra), el punt mig Pm quedarà en algun punt del 

segment que uneix P1 i  P2. Per altra banda al trobar el punt mig entre dos vèrtex en DQS, 

Figura 23 (dreta), en comptes de fer servir una interpolació lineal, es fa servir una 

interpolació esfèrica, aconseguint que el punt mig recaigui en algun lloc del arc del 

cercle, fet vital, ja que evitarà  la contracció de la malla. 

 

Així es com es calcula la deformació de la posició d’un vèrtex en DQS: 

 

 
 

 

- On q es el nou Dual Quaternion calculat 

- On qi es la transformació de quaternions duals del os 

- On wi són els pesos assignats 

 

Es pot deduir per tant que el blending realitzat en Dual Quaternions calcularà un nou 

Dual Quaternion fet que garanteix la representació únicament d’una rotació i una 

translació. Això vol dir que, a diferencia de realitzar el blending a una matriu 4x4 com 

es feia en LBS, no hi haurà cap factor d’escala que comprimeixi la malla en aquella 

articulació. 

 

Amb aquest mètode la deformació es una mica més realista que al linear blending 

skinning, però produeix efecte ‘bulge’ com a conseqüència d’evitar la contracció de la 

malla, es a dir en les zones articulades es produeix l’aparició d’un bony que en algunes 

situacions pot ser massa irreal, per un model basat en una malla humana. 

En bon exemple de deformació per dual quaternion es mostra en la Figura 24., podem 

observar com evita la contracció de la malla com si passava en LBS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 24. Deformació basada en DQS 
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Com a visió final, hem presentat RS, on els vèrtexs es movien amb la mateixa 

transformació rígida que patia cada part de l’esquelet. LBS ens proporcionava una mitja 

amb pesos basada en la proximitat d’un vèrtex a un segment del esquelet. I finalment en 

DQS treballem amb informació angular que ens evita la compressió de la malla en 

zones pròximes a la deformació. 
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4. RESULTATS QUALITATIUS  

 

Per il· lustrar millor aquest treball s’ha estudiat i adaptat un programari en MATLAB 

creat pel grup d’investigació ‘Interactive Geometry Lab’ de Zurich [14], que il· lustra els 

dos mètodes de skinning que s’han explicat en detall en apartats anteriors, d’aquesta 

manera podrem observar d’una manera practica els avantatges i inconvenients que tenen 

aquests dos mètodes tan utilitzats com són el Linear Blending i el Dual Quaternion. 

Complementarem aquesta comparativa amb un software anomenat RigMesh, creat per 

la Universitat de Columbia [6], que mostra tot el procés d’animació de malles estudiat 

en el treball, però en aquest cas en 3D en comptes del 2D que ens ofereix la 

implementació en MATLAB. A continuació els resultats obtinguts: 

 

 
Figura 25. Definició dels pesos a la malla a partir de les distancies entre articulacions. 

 
 

En la figura 25, es pot observar la malla en estat de repòs, amb els punts articulats 

definits per l’usuari marcats com a punts grocs, a la dreta d’aquesta figura podrem 

observar com per a cada punt articulat se li assigna un conjunt de pesos, a les zones de 

la malla més pròximes al punt tindran un pes igual a 1 (vermell), mentre que a les zones 

mes allunyades tindran un pes igual a 0 (blau), amb una degradat intermig de pesos 

entre articulacions pròximes (Apartat 4.2.1). 
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Figura 26. Deformació segons el mètode LBS, en la implementació de MATLAB 

 

Figura 27. Deformació segons el mètode DQS, en la implementació de MATLAB 
 

 
 

En la Figura 26 podem observar la deformació de la malla per Linear Blending 

Skinning (LBS) i els resultats ens mostren una compressió en excés de la malla en la 

zona on s’ha aplicat la deformació en aquest cas una rotació, mentre que en la Figura 27 

podem observar que amb el Dual Quaternion Skinning (DQS) s’evita la compressió 

produïda per el LBS, el problema es l’aparició d’un bony excessiu en els punts de la 

malla pròxims a l’articulació en esser deformada, això es degut a que el càlcul realitzat 

amb dual quaternions es basen en una interpolació esfèrica (Apartat 4.3), fet que evita la 

contracció de la malla en esser deformada. 
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Figura 28.II Deformació segons el mètode LBS, en la implementació de MATLAB 
 
 

 

Figura 29. II  Deformació segons el mètode DQS, en la implementació de MATLAB 
 

 

 

També es pot observar la comparació entre les dues deformacions en casos més 

complexes. A tenor dels resultats i reforçant la nostra idea el mètode DQS (Figura 29) 

ofereix uns resultats més acurats quan la deformació no es excessiva, ja que l’augment 

del volum de la malla en les zones pròximes a les articulacions quan es produeix la 

deformació, no es gaire exagerat. Per altra banda el mètode LBS (Figura 30) al realitzar 

una interpolació lineal, fa que el volum de la malla es contragui en excés. També es 

important remarcar que en algunes zones del cos humà, aquest tipus de deformació es 

molt útil i ofereix resultats més realistes que el DQS. 
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Figura 30. Malla en repòs en el software RigMesh. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 31. Comparació entre LBS (esquerra) i DQS (dreta) amb el software RigMesh 
de la Universitat de Columbia. 
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Figura 32. Comparació entre DQS (esquerra) i LBS (dreta) en malles amb forma 

humanoide, fent us del software RigMesh. 

 

 

 

Extrapolant la implementació que s’ha realitzat en MATLAB, podem estudiar els 

diferents mètodes de skinning d’una malla en 3D gracies al software RigMesh [6]. En la 

Figura 30 podem apreciar l’original de la malla geomètrica amb l’esquelet afitat 

(rigging).  

En la Figura 31 podem apreciar la deformació d’aquesta malla seguint l’algoritme LBS 

(esquerra) i l’algoritme DQS (dreta). Podem apreciar com en la zona de deformació, la 

malla manté les proporcions quan la deformació segueix una interpolació lineal pròpia 

del LBS, mentre que amb la interpolació circular pròpia del mètode DQS, es pot 

apreciar com en la zona de deformació apareix un bony que deforma les proporcions de 

la malla original i ofereix un efecte poc realista. 

Podem observar també el cas amb malles més complexes com la mostrada en la Figura 

32 en la que es compara el DQS (esquerra) amb el LBS (dreta), ens trobem amb la 

mateixa apreciació, en les zones articulades amb la presencia d’una deformació 

excessiva hi ha aparició de bonys que doten a la malla d’un efecte poc realista. 
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5. ANIMACIÓ D’AVATARS 3D 
 
Per a reforçar tot el que s’ha exposat en el treball he experimentat amb una plataforma 

d’animació de personatges d’accés lliure desenvolupada a la Universitat de Califòrnia, 

anomenada SmartBody [11]. Aquesta plataforma, permet portar a la practica tot l’estudi 

d’animació d’avatars que s’ha presentant en aquest TFG: en primer lloc realitza un 

escanejat a una persona fent us del algoritme Kinect Fusion de densificació i neteja de 

malla, en segon lloc fa un rigging automàtic seguint l’algoritme que s’ha estudiat de 

Baran and Popovic assignant un coeficient de mobilitat a cada vèrtex segons el veïnatge 

i la proximitat del esquelet, i en últim lloc fent servir el esquelet del SDK que ofereix la 

Kinect, assignar-lo a la malla obtinguda, per a que l’usuari pugui animar el seu propi 

avatar en temps real. 

 

5.1 Experiments realitzats 

Aquest capítol comenta els resultats obtinguts amb els experiments que hem realitzat, 

on es tracta d’estudiar una sèrie de moviments simples i complexes que ens donen una 

idea del gran nombre de possibilitats que ens proporciona Microsoft Kinect i també de 

les seves limitacions. En general, les mostres del experiment contenen soroll i la 

intensitat de la llum de l’habitació sembla afectar en els resultats del experiment. 

 

 

a) Moviment amb braços estirats 
Aquests moviments senzills ens proporcionen una idea de la limitació de fer servir un 

esquelet calculat automàticament en comptes de fer servir un esquelet afitat 

manualment. En la zona de les espatlles l’esquelet no queda ajustat perfectament, i això 

fa que la deformació en l’avatar A, en forma de ‘T’, quedi una mica forçada. 

 

       
Figura 33. Il·lustracions del experiment a) 
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b) Moviment amb braços flexionats 
En aquest experiment es flexionen els colzes per mostrar com el braç respon si rotem 

sobre l’eix Y aquesta part del cos. En general el moviment es fluït i ofereix uns resultats 

prou realistes. Es pot observar com la deformació utilitzada per defecte es el DQS, per 

l’aparició de ‘bonys’ en les zones de deformació entre l’espatlla i el tronc. 

 
 

       
 

 
Figura 34. Il·lustracions del experiment b) 
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c) Moviment amb cames estirades 
En aquest experiment es realitzen moviments amb cames estirades en diferents 

direccions, l’animació que ha donat més problemes es la B, Kinect donava alguns petits 

errors de soroll en la detecció del esquelet, però com podem observar els resultats son 

molt realistes, i la malla es deforma amb molta naturalitat. 

 

     
Figura 35. Il·lustracions del experiment c) 

 
 
 
d) Moviment amb cames flexionades 
En aquest experiment es mouran les cames amb els genolls flexionats 90º. D’aquesta 

forma podrem veure com funcionen les rotacions del eix Y de les cames a la vegada que 

rotem altres eixos. El problema principal radica en que com el personatge no esta fixat 

al terra, la flotabilitat que té a vegades desestabilitza una mica algunes accions. 

 

    
Figura 36. Il·lustracions del experiment d) 
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e) Caminar / Córrer 
Simular aquestes accions de forma natural no es senzill, ja que es requereix d’espai i en 

alguns moments el tracking del esquelet es pot perdre. En aquest cas s’han 

caminat/corregut tres passos cap endavant, d’aquesta manera la càmera pràcticament 

sempre detecta totes les articulacions correctament. Si es volgués utilitzar aquest 

experiment per una animació real en un videojoc, només es tindria que buscar el 

moment en el que es pogués aplicar un loop per a que l’animació es repetís 

constantment. 

     
Figura 37. Il·lustracions del experiment e) 

 
 
g) Saltar 
En aquest experiment es realitza un moviment de salt sense desplaçament, es a dir saltar 

recte i caure en el mateix lloc. Els resultats han estat satisfactoris, s’aprecia una bona 

estabilitat en tota l’estructura òssia i el moviment es correctament interpretat per la 

malla del avatar.  

 
Figura 38. Il·lustracions del experiment g) 
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h) Gatzoneta 
Al contrari del que pot semblar l’esquelet reacciona molt bé a aquesta acció, totes les 

parts són trackejades correctament i la sensació de realisme en l’acció es considerable, 

tan en la zona de les cames com dels braços. 

 

 
Figura 39. Il·lustracions del experiment h) 

 
 
 
i) Cos inclinat cap endavant 
Aquesta acció ens permet com actual la rotació del tronc del nostre avatar en l’eix Z 

(profunditat), es possiblement es l’experiment del que hem obtingut pitjors resultats, es 

pot observar una deformació completament antinatural del avatar, deguda a un mal 

reconeixement de la profunditat per part del esquelet en la direcció Z del tronc. 

 

 
Figura 40. Il·lustracions del experiment i) 
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j) Postura de lluita 
En aquest experiment es tracta d’imitar una postura de lluita, per reconèixer la exactitud 

amb la que es capta la inclinació del cos i la posició dels braços, alguns resultats han 

donat un mal tracking de les cames per oclusions entre elles. 

 

 
Figura 41. Il·lustracions del experiment j) 

 
 
k) Cop de puny / Puntada de peu 
En aquest últim experiment s’ha provat la efectivitat i precisió d’un cop de puny i una 

puntada de peu, en ambdós casos els resultats han estat satisfactoris, tant en el realisme 

de la deformació de la malla, com en el correcte tracking de l’esquelet. 

 

     
Figura 42. Il·lustracions del experiment k) 
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6. CONCLUSIONS I TREBALL FUTUR 
 
 

Un dels objectius del treball era investigar, implementar i comparar tècniques utilitzades 

en l’animació d’avatars d’una manera tan teòrica com practica. Gracies a les prestacions 

que ens ha proporcionat la utilització d’un mètode barat però robust com es Microsoft 

Kinect, s’han aconseguit aquests objectius, demostrant en una gran quantitat de casos 

(malles en 2D, malles en 3D i avatars humans) com aquests algoritmes treballen en 

casos reals i pràctics.  

 

Personalment trobo que l’aparició de MoCap, ha proporcionat una eina d’animació i 

d’estudi del comportament de malles en 3D amb enorme potencia, però ha quedat 

reduïda a uns sectors molt específics on la majoria de públic no pot accedir. Mentre que 

amb un sensor de profunditat com es Microsoft Kinect, més barat i que dona uns 

resultats en cru força modestos, s’ha aconseguit gracies al gran accés que ha tingut en la 

comunitat científica i d’enginyers, el desenvolupament d’una sèrie d’algorismes i 

tècniques que han millorat aquest sistema i s’han arribat a aconseguir resultats mes que 

satisfactoris.  

 

A cada problema se’l pot atacar amb una tecnologia determinada, depenent de factors 

que poden ser tan diversos com ara el pressupost, l’espai disponible o el temps. El fet de 

fer aquest TFG i emmarcar-lo amb les pràctiques realitzades en un entorn de treball ric 

en idees i innovació, m’ha permès obtenir una visió més amplia de tot el que suposa 

treballar en un entorn real i la manera en la que s’afronten els problemes; en aquest 

sentit Kinect ha estat una oportunitat única d’aconseguir resultats que no fa gaires anys 

serien impensables. 

 

Aquest treball presenta unes grans opcions de millora, amb l’aparició de la nova versió 

de Kinect for Windows 2.0, un dispositiu completament renovat, que ofereix un nou 

sensor de profunditat amb més resolució i amb una obtenció de dades més depurades, 

una nova càmera RBG d’alta definició i un tracking d’esquelet encara més robust. 

Aquest nou sensor permetrà un escanejat de models humans encara més detallista i 

realista. 

 

 
 
 
 
 
 



 

39 
 

7. BIBLIOGRAFIA 
 
[1] Ladislav Kavan, Steven Collins, Jiri Zara, and Carol O’Sullivan. Geometric 

skinning with approximate dual quaternion blending. volume 27, page 105, New York, 

NY, USA, 2008. ACM Press. 

 

[2] Ilya Baran and Jovan Popovid. Automatic rigging and animation of 3d characters. 

ACM Transactions on Graphics, 26(3), 2007. 

 

[3] Shahram Izadi, David Kim, Otmar Hilliges, David Molyneaux, Richard Newcombe, 

Pushmeet Kohli, Jamie Shotton, Steve Hodges, Dustin Freeman, Andrew Davison, and 

Andrew Fitzgibbon. Kinectfusion: real-time 3d reconstruction and interaction using a 

moving depth camera. In Proceedings of the 24th annual ACM symposium on User 

interface software and technology, UIST ’11, pages 559–568. ACM, 2011. 

 

[4] Shahram Izadi, Richard A. Newcombe, David Kim, Otmar Hilliges, David    

Molyneaux, Steve Hodges, Pushmeet Kohli, Jamie Shotton, Andrew J. Davison, and 

Andrew Fitzgibbon. Kinectfusion: real-time dynamic 3d surface reconstruction and     

interaction. In ACM SIGGRAPH 2011 Talks, SIGGRAPH ’11, pages 23:1–23:1. ACM, 

2011. 

 

[5]  Richard A. Newcombe, Andrew J. Davison, Shahram Izadi, Pushmeet Kohli, Otmar 

Hilliges, Jamie Shotton, David Molyneaux, Steve Hodges, David Kim, and Andrew  

Fitzgibbon. Kinectfusion: Real-time dense surface mapping and tracking. In Mixed and 

Augmented Reality (ISMAR), 2011 10th IEEE International Symposium on, pages 127 

– 136. IEEE Computer Society, 2011. 

 

[6] Péter Borosán, Ming Jin, Doug DeCarlo, Yotam I. Gingold, Andrew 

Nealen: RigMesh: automatic rigging for part-based shape modeling and 

deformation. ACM Trans. Graph. 31(6): 198 (2012) 

 

[7] D. Anguelov, P. Srinivasan, D. Koller, S. Thrun, J. Rodgers, and J. Davis. Scape: 

shape completion and animation of people. ACM Trans. On Graphics, 24(3):408–416, 

2005. 



 

40 
 

[8] C. Pheatt, A. Wayman, “Using the Xbox Kinect sensor for gesture recognition,” 

Journal of Computing Sciences in Colleges, vol. 28, no. 5, pp. 226-227, 2013.  

 

[9] Yotam Gingold, Takeo Igarashi, and Denis Zorin. Structured annotations for 2d-to-

3d modeling. ACM Trans. Graph., 28(5):148:1–148:9, December 2009. 

 

[10] Yotam Gingold, Takeo Igarashi, and Denis Zorin. Structured annotations for 2d-to-

3d modeling. ACM Trans. Graph., 28(5):148:1–148:9, December 2009. 

 

[11] Y. Yang, D. Ramanan. "Articulated Human Detection with Flexible Mixtures of 

Parts"IEEE Pattern Analysis and Machine Intelligence (PAMI). Dec 2013. 

 

[12] Home 3D body scans from noisy image and range data Weiss, A., Hirshberg, D., 

Black, M. J. International Conference on Computer Vision Barcelona 2011 

 

[13] http://smartbody.ict.usc.edu/ 

 

[14] http://igl.ethz.ch/projects/bbw/ 
 
 
[15] http://www.alecjacobson.com/weblog/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


