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ый техниче
технический ууниверситет
н
"Харьковский политехнический
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можно считать, неограниченному промежутку времени. В играх же на
формирование картинки у устройства есть доли секунды, и видеокарта
используется, чаще всего, одна, а не несколько, как при обработке кинокартин.
Это побудило Nvidia внедрить дополнительные ядра в видеокарты GeForce
RTX, которые возьмут на себя большую часть нагрузки, улучшая
производительность. Они также снабжены искусственным интеллектом, задача
которого — высчитывать возможные ошибки во время процесса трассировки,
что поможет их избежать заранее. Это, как заявляют разработчики, также
повысит скорость работы.
ре
рейт
Ввиду технических особенностей данной технологии, рейтресинг
будут
поддерживать только видеокарты с архитектурой Turing — имеющиеся
сейчас
им
имеющ
устройства не справляются с объёмом работы, который требует
На
требует трассировка.
треб
трасси
тра
данный момент, единственные видеокарты с данной
ой архитектурой
архите
ар
тектуро
уро — серия
Nvidia GeForce RTX
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Список использованых источников:
Официальный сайт NVIDIA
Wikipedia.org
developer.nvidia.com/cuda-zone
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Вилков
в В.С., студент
студен 342гр., керівник Болтач С.В., асист.
Одесская
ская национальн
национальная академия пищевых технологий
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На сьогоднішній
одн
нішній день
ден
важливість комп'ютерної графіки складно
и. Світ не стоїть
стої
сто
переоцінити.
на місці, швидкі темпи розвитку технічного
прогресу зробили комп'ютерну
графіку вимогливою у багатьох напрямках
ко
омп
промислово-побутової
побутової сфери.
Одна з найвідоміших
сфер застосування тривимірної графіки – це 3D
айв
айвід
моделювання для ігор. При розробці комп'ютерних ігор 3d-дизайнери та 3dмоделлери можуть створити практично будь-яку модель 3д персонажа і
тривимірну реальність, анімацію та відео-фрагменти – реалістичні, з високим
ступенем деталізації.
Етапи створення 3D-моделі ігрового персонажа: розробка ідеї, створення
концепту персонажа в програмі Adobe Photoshop; створення високополігональної ігрової моделі в програмі ZBrush; створення низькополігональної ігрової моделі в програмі 3dCoat (Ретопологія); розгортка
текстурних карт в програмі Autodesk Maya; запікання текстурних карт (Normal
33
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map та Ambient Occlusion) в програмі xNormal, текстурування в програмі
3dCoat; створення анімації моделі в програмі Autodesk Maya.
Створення ескізу персонажа – етап творчого пошуку, підбір референсів і
продумування історії персонажа, розробка способу, поз, емоцій, уточнення
деталей і побудова кінцевого результату. Спочатку зображуються контури
основних форм, потім поступово додаються деталі і підбирання кольору.
Цифровий скульптінг – це маніпуляція над 3D-об'єктами, деформація їх
полігональної поверхні. Це перший 3D етап у створенні персонажа. У ньому
зва. На цьому етапі
персонаж ліпиться як з глини, як скульптура, звідси і назва.
полігони а їх буде
пол
можна зануритися у творчість і ліпити не замислюючись про полігони,
багато. Але пізніше їх кількість все одно зменшиться.
жкам
кам потрібна
на розгортка,
ро
Програмам для текстурування та ігровим движкам
щоб
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DETECTION AND TRACKING OF PENDULUM MOVEMENTS OF
OBJECTS IN VIDEOS
K.Volkov, K.Hryhorian, I.Mazurok, docent
Odesa I. I. Mechnikov National University

In the video stream of CCTV cameras quite often there are objects that make
pendulum-like movements. Outside, it can be branches of trees and shrubs, indoors opening and closing doors. Typically, such movements are special cases. For
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