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Abstract 
The goal with the project was to investigate how skeletal animations are 

done. Another goal was to do it with predetermined animations. To be able 

to use precalculated animations, autodesk fbx files were used. The skinning 

have used dual quaternions instead of matrixes. 

 

The report shows that skeletal animation with dual quaternion skinning 

technique can be done through the usage of fbx files with data that has been 

exported to json format. 
 

Keywords: 

Skinning on the gpu, Dual quaternions skinning, Skeletal animations, 

WebGL, OpenGL ES 2.0, Autodesk Fbx to JSON



  iii 
22 

 

Sammanfattning 
 

Målet med projektet var att undersöka hur skeletal animationer utförs. Ett 

mål till var att det skulle vara förbestämda animationer. För att kunna ha 

förberäknade animationer användes autodesk fbx-filer. Skinningen har 

använt dubbel kvaternioner istället för matriser. 

 

Rapporten visar att skeletal animation med dubbel kvaternion skinning 

teknik kan utföras genom att använda fbx-filer med data som först 

exporterats till json-format. 

 

Nyckelordslista: 

Skinning på GPU, Dubbel kvaternioner skinning, Skelett animation, 

WebGL, OpenGL ES 2.0, Autodesk Fbx till JSON
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Förord 

 

Jag skulle vilja tacka Mr. X (som vill vara anonym) för modellerna och för 

sin kunskap inom 3D-modelleringen. Mr X har hjälpt mig att bättre förstå 

hur olika delar fungerar inom 3D-animering. 

 

Skulle också vilja tacka min handledare Martin Blomberg som hjälpt att 

hitta bra litteratur och förklarat hur en del begrepp fungerar. 

 

Sist men inte minst vill jag också tacka Mathias Hedenborg som har rättat 

rapporten. Tack för den förbättrade svenskan och struktur. 
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1 Introduktion  
Detta kapitel handlar om vad uppsatsen handlar om och problem 

formuleringen hur 3D-modeller animeras. Om tidigare forskning som gjorts 

om skeletal animations. Vilka avgränsningar som finns för projektet och 

vilken målgrupp denna uppsats är inriktad för.  

 

1.1 Inledning 

 

Denna uppsats kommer handla om hur skelett animationer/skinning görs på 

GPUn med dubbel kvaternioner istället för matriser4x4. Det finns ett x antal 

ben som påverkar en mesh och ytan är huden/ skinnet. 

 

Jag valde att skriva om detta för att jag hade i uppdrag att skapa en model 

demo reel för att kunna visa upp 3D-modeller i webbläsaren och att det skulle 

ha stöd för animationer. Mitt fokus blev på animationerna. Detta arbete har 

varit väldigt lärorikt inom 3D-renderingsvärlden. 

 

1.2 Problemformulering 

Det finns tutorials om WebGL för att rendera 3D-grafik, t.ex. är Learning 

WebGL[12] bra på det. Det finns inga tutorials som jag hittat om hur en 

färdig 3D-modell tas för att kunna rendera den utan att använda färdiga 

bibliotek. Inte heller då någon tutorial som förklarar hur animeringar görs 

med färdig animerade 3D-modeller i WebGL. 

 

Det finns färdiga blibliotek för att hantera 3D-modeller för WebGL. User 

Contributions[13] är en lista på de bibliotek som finns och andra användbara 

hjälpmedel som t.ex. tutorials. Men applikationen är avsedd att ha egenkodad 

funktionalitet. 

 

Målet är då att undersöka hur skeletal animationer utförs i 3D på grafikkortet 

i WebGL med hjälp utav färdiga 3D-modeller. Detta innebär då också att 

undersöka hur datan i en 3D-modell används för att utföra animationerna. 

 

1.3 Tidigare forskning 

Animationer är inget nytt i 3D-världen. Det har redan gjorts mycket arbete 

om det och om skeletal animationer.  
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The Character Animation FAQ Version 1.6[8] går igenom grunderna vad för 

sorters karaktärs animering det fanns då eftersom den är från 1998. Den 

FAQen handlar bland annat om skelett animering. 

 

Skinned Mesh Character Animation with Direct3D 9.0c[3] har gjort 3D-

animering med skeletal animations i directX 9.0c. 

 

Geometric skinning with approximate dual quaternion blending[2] har använt 

dubbel kvaternioner för att deformera mesharna och undersökt prestanda 

mellan andra olika skinning tekniker. 

 

Denna uppsats kommer att bidra till hur det görs i WebGL för att 

förhoppningsvis hjälpa någon när de ska implementera animationer. Mer 

referenskod att titta på och jämföra med är alltid bra. 

 

1.4 Syfte och frågeställning 

Syftet är att få kunskap om hur en skeletal animation görs och hur sparad 

animation data tas från en 3D-modell och utför den sparade animationen. Ett 

viktigt syfte är att illustrera ett sätt att göra skelett animeringar i WebGL. 

 

1.5 Avgränsningar 

Detta arbete är begränsat till WebGL och javascript för att WebGL API:et 

anropas via javascript och som är det klientspråk som webbläsaren använder. 

Det borde inte vara alltför svårt jobb för någon att översätta det till ett annat 

språk. 

  

WebGL använder OpenGL ES 2.0 som bara stöder 128 st uniformer. Det 

betyder att det inte går att använda allt för många ben. Alla WebGL 

webbläsare har inte stöd för float texturer. Det innebär att det inte går att 

lagra bendatan i texturer utan måste då använda uniformerna. Vilket i sin tur 

leder till att det finns en maxgräns på antal ben som shadern maximalt kan ha 

för de webbläsare som inte stöder float texturer eftersom det bara finns 128 st 

uniformer. 

 

1.6 Målgrupp 

För de som är intresserade utav WebGL och vill animera 3D modeller i 

WebGL. För att förstå källkoden behövs kunskaper inom javascript. 
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1.7 Disposition  

Kapitel 2 Teori – Förklarar teorin bakom dubbel kvaternioner. Förklarar om 

WebGL och hur det fungerar. Sen förklarar kapitel 2 också hur skelett 

animationer fungerar och matematiska formler för att utföra det. 

Kapitel 3 Metod – Handlar om vad som har gjorts för att uppnå resultatet. 

Arbetet baseras på de formler som angetts i kapitel 2. 

Kapitel 4 Resultat – Visar vad resultatet blev. Det finns bilder på 

renderingsresultatet och shaderkoden. Sen hänvisas det om vart källkoden 

finns och en kort sammanfattning på de viktigaste delarna i koden. Resultatet 

har även en länk till där det går att se resultatet på Internet. 

Kapitel 5 Diskussion – Diskussionen reflekterar kring lösningen på 

problemet och metoden. 

Kapitel 6 Avslutning – Lägger fram slutsatsen och förslag till fortsatt 

forskning för animering i WebGL.
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2 Teori 
I detta kapitel behandlas inledningsvis om dubbel kvaternioner, WebGL och 

vad skelettala animationer är för något. 

 

Efter det handlar kapitlet om hur skelett animationer utförs matematiskt och 

vad varje delmoment i animationsberäkningen är för något och hur 

delmomentet räknas ut. 

 

Alla formler i teori delen är självskapade baserat på tidigare forskning och 

resultatet. 

 

2.1 Om Dubbel Kvaternioner 

En dubbel kvaternion(dk) innehåller en kvaternion för rotation sen en 

kvaternion för translationen. En dk i matris format skrivs som 4x2. Vilket är 

hälften av vad en matris4x4 är i storlek som annars hade behövts användas 

ifall dubbel kvaternioner inte användes. 

 

2.2 Om WebGL 

WebGL använder OpenGL ES 2.0 som shader språk och API. WebGL skiljer 

sig lite mot OpenGL ES 2.0.  Det har t.ex. inte stöd för icke-kvadratiska 

matriser. För att använda sig utav dubbel kvaternioner i WebGL behövs 2 st 

vec4 per dubbel kvaternion istället för en mat4x2 eftersom icke-kvadratiska 

matriser inte går att använda. 

 

WebGL kan maximalt ha 128 uniformer. En vec4 räknas som en uniform. 

Eftersom en dk använder sig utav 2 vec4 är det maximala antalet av ben som 

samtidigt går att använda i shadern 128/2 = 64 st ben. 

 

Ifall matriser4x4 (mat4) användas istället för dubbel kvaternioner kan det 

bara vara maximalt antal ben 128/4 = 32 st. Vilket visar att dks kan ha 

dubbelt antal ben. 

 

Mat och vec4 är syntax i WebGL. Där mat4 är en 4x4 matris och mat4x2 är 

en 4x2 matris. Vec4 är en vector4 med xyzw komponenter eller rgba. Figur 

2.1 visar en illustration utav vec4 och mat4. 
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Figur 2.1: Illustration av hur vec4 och mat4 ser ut. Varje cell är ett värde och 

en mat4 har 4 st vec4 i sig. 

 

2.3 Vad är Skeletal Animationer 

Skeletal animation är när det finns en mesh och ett skelett. Skelettet påverkar 

meshen. Skulle det jämföras med en människa är huden (skin) meshen och 

skelettet människans skelett. För att animera människan behövs det bara att 

röra på benen i människans skelettet och då förflyttas huden med. En 

illustration om hur det kan se ut i bilden nedan. 

 
Figur 2.2: Illustration av skelettet inuti en modell. 

 

Samma princip gäller för skeletal animationer.  När det animeras är det benen 

som flyttar på sig och när ett ben rör på sig räknar vi om deform transformen 

för att röra på meshen. 
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2.4 Hur fungerar ben 

Ett skelett består utav ben. Ett ben sitter ihop med ett annat ben i en hierarki. 

Det kallas för benhierarki. Ett ben har en förälder och eventuella barn. Ett ben 

har en lokal transform som innehåller rotation och translation på benet. I detta 

fall sparas rotationen och translationen i en dubbel kvaternion transform. 

 

För att få ut den globala transformen går man baklänges i hierarkin. Ta ben N 

och multiplicera det med benet N:s yngsta förälders med näst yngsta tills den 

äldsta föräldern är nådd.  

 

Sen när den gemensamma transformen har räknats ut för alla sina föräldrar 

multipliceras den transformen med sin egna lokala transform för att få ut den 

globala. 

 

Formeln nedan är baserad på Skinned Mesh Character Animation with 

Direct3D 9.0c[3] teori. 

 

Formel för att räkna ut transformen för ben N: 

 

Bn = Bn-1×  Tn 

 

Bn-1 = gemensam transform för alla föräldrar för ben N. 

 

Den övre formeln är mer optimerad då det går att spara undan Bn. Bn kan 

också räknas ut genom följande: 

Bn = T0 × … × Tn 

 

T = lokala tranformen för ben N 

B = benets totala transform 

 

Figur 2.3 visar vad som händer om bentransformerna multipliceras ihop. 

Hade de inte multiplicerats ihop hade början på pilen för varje pil haft samma 

position. 
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Figur 2.3: Bentransform effekt. Pilarna motsvarar ben. 

 

2.5 Hur fungerar vikter  

En vertex kan bli påverkad utav mer än 1 ben. Därför har ben en vikt som 

talar om hur mycket de påverkar varje vertex från 0 → 1. Där 0 innebär att 

benet inte påverkar vertexen alls och 1 betyder att det påverkar helt. För att 

räkna ut hur mycket ett ben påverkar vertexen ska deformen multipliceras 

med vikten. 

 

2.6 Hur räknas benets deform ut 

Benets deform är den dk/ matris som ska multipliceras med benets vikt för att 

veta hur mycket en vertexpunkt ska roteras och förflyttas utav den deformen.  

 

Denna formel är skapad genom testning och att ha använt FBX SDKs[10] 

sample program ViewScene build 2012.3 som hjälp. 

 

Deformen för benet N räknas ut genom denna formel: 

 

Dn = IBn
-1

 × IM × Bn × M
-1

  

 

Dn = Deformen för ben n 

IBn = Benets initiala transform för ben n 

IM = Meshens initiala transform 

Bn = Benets globala transform från formeln i avsnitt 2.4 

M = Meshens globala transform 
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2.7 Hur räknas vertexens slutpositionen ut? 

Slutpositionen räknas ut annorlunda ifall matriser används istället för dubbel 

kvaternioner. Detta handlar bara om dubbel kvaternioner och kommer därför 

bara gå igenom hur det görs med dubbel kvaternioner. 

 

Hela denna procedur i detta kapitel är en översättning av Geometric skinning 

with approximate dual quaternion blending[3] shaderkod. 

 

Det börjar med att addera ihop alla deformer som påverkar vertexpunkten 

som räknats ut i avsnitt 2.6  multiplicerat med sin vikt.  

 

Ds = D0 × V0 +  ... + Dn × Vn 

 

Ds = Slutlig deform. 

V = Vikten. 

 

Sen divideras den slutliga deformen med längden på rotationsdelen i den 

slutliga deformen. 

 

Ds = Ds ÷ ||DsR|| 

 

Då DR är rotationsdelen på dkn och DT är translationsdelen, DR/T.xyzw är de 4 

olika värdena i varje kvaternion. För att räkna ut slutliga vertexpositionen 

sker detta i 3 steg:  

 

I steg 1 roteras vertexpunkten. För steg 2 räknas translationen ut. Steg 3 är 

summering utav steg 1 och 2. 

2.7.1 Steg 1: rotation 

P = Vert + 2 × kryss( DsR.xyz , kryss (DsR.xyz , Vert) + DsR.w × Vert) 

 

P = Positionen efter rotation 

kryss( a, b ) = kryssprodukten för a och b. 

Vert = Vertexpunkten. 

Ds = Deform dubbel kvaternionen 

2.7.2 Steg 2: translation 

T = 2 × (DsR.w × DsT.xyz - DsT.w × DsR.xyz + kryss(DsR.xyz, DsT.xyz) ) 

2.7.3 Steg 3: summering 

P = P + T 

T = Translationen. 

P = Positionen från steg 1 
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Steg 1 behöver göras på normalen för att få normalerna att peka rätt. Annars 

hade vertex punkten flyttat på sig men normalerna hade fortfarande pekat på 

sitt gamla värde. Steg 2 och 3 utförs inte på normalerna därför att normalerna 

inte behöver någon translation. För att räkna ut normalen är det bara att 

ersätta Vert med Norm i steg 1. 

 

Bilden nedan visar hur normalen skulle peka utan att rotera normalen också. 

Hade normalen roterats hade den vridit på sig ~45 grader också. 

 

 

Figur 2.4: Normalen för en mesh före och efter rotation ifall bara meshen 

roterats. 
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3   Metod 
Metoden bygger på två steg och de olika stegen beskrivs och förklaras i 

kapitlets olika avsnitt.  

 

En simpel sammanfattning utav hela metoden visas i figur 3.1 som illustrerar 

flödet av hur det går till. 

 
Figur 3.1: En simpel illustration av flödet från fbx till rendering. 

 

3.1  Konvertering av fbxfil till json 

Detta avsnitt handlar om Konvertering av fbxfil till json. Använder fbx filer 

och för att använda filerna i WebGL har de konverterats om till json. Visar i 

slutet av avsnittet trädstrukturen på jsonfilen. 

 

Autodesk fbx(.fbx) filer användes och exporterade de data som behövdes till 

jsonformat(.json). Behövde göra en egen exporterare för lyckades inte hitta 

någon som redan gjort en exporterare från fbx till json. För att göra 

exporteringen av datan användes autodesk fbx sdk[10]. 

Exporteraren är skriven i C++ därför att fbx sdk:et är i C++. Windows 

API[11] har använts för att göra UI:t. 

 

Valde fbx som filformat för att det används utav de flesta 3D-program och 

har stöd för animationer. Tittade även på filformatet wavefront obj(.obj) men 

det hade inte stöd för animationer. 

 

Json valdes för att det är enkelt att använda sig utav i javascript till skillnad 

från bara text eller binärt format. 
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Datan som jsonfilen har och varför är: 

 Metadata – För att veta saker om filen 

 Meshdata 

o Verticer – Annars skulle det inte gå att rendera någonting. 

o UV koordinater – Utan texturkoordinaterna går det inte att ha 

texturer. 

o Normaler – Behövs för främst ljusberäkningar. 

o Beninformation – Behövs för att kunna deformera meshen. Har 

informationen om vad varje skelett påverkar meshen. 

Beninformationen är länkad till Skelett informationen. 

 Skelett – Informationen om varje ben för att den inte ska upprepas 

flera gånger inom meshen, sparar minne. 

 Animationsdata 

o Vilka frames som benen ändrar på sig – Utan denna data skulle 

det inte gå att animera. 

För exakt layout på Jsondatan se bilaga 1. Där finns hela table of contents på 

jsonfilen. 

 

3.2   Metoder i javascript applikationen  

Avsnittet handlar om javascriptsapplikationens flöde. Handlar också om 

vilket bibliotek som användes för vanlig 3D-matte och om dubbel 

kvaternioner. 

 

I javascripten användes ajaxanrop för att hämta json filen och sen en egen 

implementation för att föra över jsondatan till javascript klasserna. Den läser 

jsondatan och initierar vertex, UV, normal WebGLbuffrarna. Sätter upp 

benhierarkin, förbereder animationsdatan för att enkelt animera modellen. 

 

Sen skickas verticer, uv, normaler, benvikter och benindex (indexet pekar på 

vilken bentransform som ska användas), bentransformerna in som attribute 

till shadern via WebGL till GPUn. All data kommer ifrån jsonfilen som den 

egna implementationen har läst datan ifrån. 

 

Bendatan uppdateras för varje renderanrop beroende på den nuvarande tiden 

för att skapa animation. När den nya bendatan uppdateras kommer den att 

skickas vid nästa renderingstillfälle in till shadern. Bendatan mellan 2 st 

frames interpoleras linjärt. 

 

För att göra vanliga 3D-funktioner har glMatrix biblioteket varit till hjälp. 

https://github.com/toji/gl-matrix. Vanliga funktioner som att skapa 

projektionsmatris och viewmatris. Även att multiplicera matriser. 

https://github.com/toji/gl-matrix
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Anledningen till varför gl-matrix valdes är för att det är bibliotek anpassat för 

3D-rendering och det är snabbt. Benchmark tester: 

http://stepheneb.github.com/webgl-matrix-

benchmarks/matrix_benchmark.html. 

 

De flesta dubbel kvaternioner skapades i fbx exporteraren med fbx sdk:ets 

funktionalitet för att göra dk:s. För att skapa resterande dk:s översattes 

Geometric skinning with approximate dual quaternion blending[3] C kod till 

javascript. Den koden användes för att skapa dubbel kvaternioner i javascript 

applikationen utav en kvaternion och en vector3 translation. 

 

För att multiplicera dubbel kvaternioner med varandra i javascriptkoden 

översattes koden som Dual Quaternion Algebra[5] använder för att göra dk 

multiplikationer. 

 

http://stepheneb.github.com/webgl-matrix-benchmarks/matrix_benchmark.html
http://stepheneb.github.com/webgl-matrix-benchmarks/matrix_benchmark.html
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4   Resultat 
Detta avsnitt beskriver det erhållna slutresultatet. Det börjar inledningsvis 

med en bild på renderingsresultatet. Sen fortsätter det med en bild på 

vertexshaderkoden. Dessutom anges källkodens åtkomst och viss del av dess 

verkliga struktur. I slutet av resultat finns det en länk där det går att se hur 

resultatet blev på Internet. 

4.1   Renderingen 

Här är en av modellerna som gör sin animation. I detta fall är det en 

promenad animation som en kub med två ben utför. Av figur 4.1 framgår det 

att modellens ben har ändrat position. 

 
Figur 4.1: Modellen gör sin walk animation. 

4.2   Vertex Shaderkoden 

Här är vertex shader koden för att göra dubbel kvaternion skinning. Vilket 

utför det som nämns i teori avsnittet 2.7. 

 

 
Figur 4.2: Vertex shaderkoden för dubbel kvaternion skinning 
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4.3   Fbx Till Json Konverterar  

Exe filen för att kunna göra om .fbx filer till .json för att kunna användas i 

WebGL och källkoden för att kompilera exe filen finns i zip filen 

converter.zip. 

 

Figur 4.3 visar hur UI:t i konverteraren ser ut. Där användaren väljer en fbxfil 

och en destination för jsonfilen. Sen klickar användaren på knappen ”Convert 

Fbx To Json” och då görs all fbxdata om till jsondata. Det går också att 

minimera resultatet för att spara på filens storlek men blir mindre läsbar. 

 
Figur 4.3: UI:t för FbxToJson konverteraren. 

4.4  Javascript koden 

Javascript koden är lite för stor för att visa i denna uppsats. Koden finns i zip 

filen project.zip.  

 Mesh.js - Här sparas informationen om meshen, d.v.s. vertices, 

normaler, uvkoordinater, ben, position och annat som rör meshen.  

 Bone.js - finns koden för hur deform transformen skapas. Den skapas 

med teorin från avsnitt 2.4 till 2.6.  

 I Normalshader.js - finns koden för att skicka datan till shadern. Det 

gör den genom att läsa data från en mesh och sen anropa webgl 

funktioner där datan skickas med som parametrar. 

 I index.html - finns hela shader koden för vertex & fragment shadern. 

 Animation*.js filerna - har koden för animationsdatan & när frames 

byts. 

 I model.js - finns koden för att översätta jsondatan till användbar data 

med funktionen CreateFromJson. En model har en till flera meshes. 

 Skeleton.js - Denna klass är också ett ben och inte ett helt skelett. 

Namnet är lite förvirrande men namnet kommer ifrån fbxfilens 

namnbeteckning och har förblivit skeleton. Klassen finns i modellen 
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och varje bone.js har en referens till dens skeleton.js för att få reda på 

sin position och bindpose. 

 

 

Figur 4.4 har en förenklad version av hur data strukturen ser ut i javascriptet. 

Det som inte syns är t.ex. funktioner och vissa variabler som inte har med 

animeringen att göra och variabel namnen är inte helt korrekta heller. 

 
Figur 4.4: Bild på hur en förenklad version utav klass strukturen ser ut i 

javascriptsapplikationen. 

 

4.5  Resultatet online 

Resultatet finns på adressen 

http://homepage.lnu.se/staff/tblma/bo22bs_examen/.  Där går det också att 

läsa javascript koden via webbläsaren. Webbläsaren måste stöda WebGL och 

ha javascript aktiverat för att det ska fungera. 

 

 

 

http://homepage.lnu.se/staff/tblma/bo22bs_examen/
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5   Diskussion  
Diskussionen handlar lite om hur problemet löstes och reflektioner kring 

metoden. Avslutas med en reflektion om projektet. 

 

5.1   Problemlösning 

Av tidigare forskning framgår det att skelett animering inte är något nytt. 

Problemet behandlades redan 1998 i The Character Animation FAQ Version 

1.6[8], vilket innebär att resultatet inte är något nytt framsteg inom 3D-

världen. 

 

Det är intressant att kunna animera 3D-modeller i webbläsaren för då går det  

att ha t.ex. mer avancerade spel, renderingsprogram eller en interaktiv 

animation. 

 

Problemet löstes genom att titta på lösningar i andra språk och teori om hur 

skelett animationer utförs och översätta det till WebGL. 

 

Det finns nu tack vare arbetet referenskod som andra kan använda av detta 

arbete för att utföra skelett animationer i WebGL med fbxfiler.  

 

5.2   Metodreflektion 

 

Valet att använda fbxmodeller har visat sig vara riktigt användbart. För 

fbxformatet är ett vanligt använt format. Tack vare fbx formatet har 

tillgängligheten för slutresultatet ökat.  

 

5.3   Projektreflektion 

Det var intressant att utföra detta projekt. Jag hade aldrig hållit på med just 

animeringar inom 3D förut så det har varit lärorikt. Sen var det intressant att 

använda dubbel kvaternioner. 

 

Det enda som var jobbigt var när jag insåg att Conversion between 

quaternions and euler angles[7] gav kvaternioner i formatet wxyz istället för 

xyzw som jag förväntade mig. Det kostade mig mycket tid att hitta det felet. 

Kameran använde samma funktion och den funkade utmärkt. Därför var det 

inte det första stället som felsöktes. 
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6   Avslutning 
Kapitlet handlar om slutsatsen och om förslag till fortsatt forskning. Två 

förslag är att undkomma maximala bengränsen genom att antingen dela upp 

meshen i mindre delar eller att använda float texturer. 

 

6.1 Slutsats 

Ja, det går att konvertera data från en autodesk fbx fil till jsonformat och 

animera 3D-modellen i WebGL. Resultatet blev inte helt färdigt med 

utseendet. Slutmålet var en demoreel men nu är det mer än prototyp som 

klarar av att animera 3D-modeller. Problemet att animera förbestämda 

animationer blev fortfarande löst men resultatet kunde varit bättre rent 

estetiskt sett och haft mer funktionalitet. Det fanns inte tillräckligt med tid att 

avsluta den estetiska delen. 

 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Eftersom dubbel kvaternioner är mycket mer kompaktare än en matris4x4, 8 

värden mot 16 värden är det värt att forska vad mer som går att optimera med 

användandet utav dubbel kvaternioner istället för matriser. 

 

Vad som också går att undersöka djupare är tekniker för att dela upp meshen 

i mindre delar för att komma förbi maximalt 64 st bengränsen. Ifall det t.ex. 

finns 100 st ben då delas meshen upp i mesh1 och mesh2. Mesh1 hanterar 50 

av benen och mesh2 hanterar resterande 50 benen. 

 

En annan sak är att implementera float texturer ifall webbläsaren har stöd för 

OES_texture_float extensionen för att kunna ha hur många ben som helst. 

 

Anledningen till varför det är viktigt att kunna ha oändligt antal ben är att 3D 

modellerna kan bli mycket mer komplexa. En människa har normalt 206 st 

ben enligt We’re born with 270 bones, as adults we have 206[9]. Skulle 

människor enbart ha 64 st ben skulle smidigheten och funktionaliteten 

minska på vad en människa klarar av. 

 

Det ska inte finnas några problem med att ha float texturer för att kunna ha 

hur många ben som helst. Istället för att skicka in en array med dubbel 

kvaternioner krävs det bara 2 st pixlar per dubbel kvaternion. En 1024x1024 

textur skulle då ha stöd för 524288 ben vilket är en hel del mer än 128. 
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Däremot att dela upp meshen i mindre delar är väldigt mycket mer komplext 

och kräver mycket validering för att få rätt data. Utöver att det är komplext 

att utföra ska det inte finnas något problem om det implementeras korrekt. 
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