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მცენარეები მათემატიკოსების ყურადღებას
ადრეული დროიდან იპყრობს. ისინი აქტიურად
სწავლობენ ხეების გეომეტრიულ თვისებებს;
ფოთლების სიმეტრიას ცენტრალური ღერძის
მიმართ, ყვავილების რადიალურ სიმეტრიას,
გირჩების მარცვლების სპირალურ განლაგებას.
„სილამაზე დაკავშირებულია სიმეტრიასთან“ [1],
წერდა გამოჩენილი გერმანელი მათემატიკოსი
ჰერმან კლაუს გუტო ვეილი (1885-1955).

მცენარეების კომპიუტერულ მოდელირებას
განვითარების ხანგრძლივი ისტორია აქვს [2, 3]. I
მოდელის ავტორია პოლონელი მათემატიკოსი
სტანისლავ მარტინ ულამი (1909-1984). მან აიღო
უჯრედებიანი ავტომატის კონცეფცია, რომელიც
შექმნა ცნობილ ამერიკელ მათემატიკოს ჯონ ფონ
ნეიმანთან (1903-1957) ერთად. განტოტება
მოდელში იწყება სამკუთხა ბადის ერთი ფერადი
უჯრედით. შემდეგ იღებება წინა იტერაციაზე
გაფერადებული უჯრედების მხოლოდ ერთ
წვეროსთან შეხებაში მყოფი უჯრედები.

იდეა განავრცო გერმანელმა ბიოლოგმა ჰანს
მაინჰარდტმა. მან შეცვალა სამკუთხა ბადე
კვადრატულით და გაითვალისწინა შტოების
შეერთების ეფექტი (ანასტომოზი).

ამერიკელმა მეცნიერმა ნედ გრინმა გადაწერა
უჯრედებიანი ავტომატი 3 განზომილებისათვის და
შექმნა სივრცული ზრდის მოდელი გარემოს
გათვალისწინებით (ნახ. 1) [2, 3].

მცენარეების მოდელირების მნიშვნელოვანი
თავისებურებაა აქცენტი როგორც სტრუქტურის
ელემენტებს, ისე სტრუქტურასა და გარემოს შორის

ურთიერთქმედებაზე. ეს ფაქტორები, რა თქმა უნდა,
მოქმედებენ რეალური მცენარეების ზრდაზე,
მაგრამ მათი მოდელირება ძალზე რთული
ამოცანაა. ამიტომ გავრცელდა მარტივი მოდელები,
რომლებშიც იგნორირებულია ისეთი
ფუნდამენტური მოვლენაც კი, როგორიც შტოებს
შორის დაჯახებაა.

ნახ. 1 გრინის ჰარმონიული არქიტექტურა - ვაზის ფანჩატური
იაპონელ ბიოფიზიკოსსა და ბიოლოგს ჰისაო

ჰონდას მარტივ მოდელებში გაკეთდა შემდეგი
დაშვებები [2, 3]:

 ხის სეგმენტები სწორხაზობრივია, მათი განივი
კვეთის ფართობი არ განიხილება;

 იტერაციის პერიოდში მშობლიდან ამოდის 2
შვილობილი სეგმენტი;

 ორივე ახალი სეგმენტის სიგრძე მშობელზე
მცირეა;

 ძველი და ახალი სეგმენტები განშტოების ერთ
სიბრტყეშია. ახალი სეგმენტები გამოდიან
ძველიდან განშტოების გარკვეული კუთხეებით.

პარამეტრების ვარირებით ჰონდამ მიიღო
ხისმაგვარი ფორმების მთელი სპექტრი. მან
დაადგინა განშტოების კუთხის გამოთვლის წესი
ურთიერთმართობი განტოტების ხეებისათვის.

ჰონდას მოდელების მოდერნიზებული სქემები
გამოიყენებოდა რეალური ხეების განშტოების
პროცესების შესასწავლად.

ჰონდას შედეგები საფუძვლად დაედო
იაპონელი მკვლევარების მასაში ეონოს და
ტოსიასუ ლოურენს კიუნიაის მოდელებს. მათ
შემოიღეს მნიშვნელოვანი დეტალები: ტოტების
მზისკენ სწრაფვის, ქარის მიმართულების და
გრავიტაციის მიხედვით სეგმენტის მობრუნება.



ჰონდას, ეონოს და კიუნიაის მოდელებში ხის
ჩონჩხის ასაგებად გამოიყენება მუდმივი ან ცვლადი
სიგანის წრფივი ხაზები. მსგავსი კონცეფცია ჰქონდა
ისრაელელ ბოტანიკოსს დენ კოჰენსაც; ფრანგმა
მეცნიერმა ფილიპ დე რეფაიმ და ამერიკელმა
ვილიამ ვ. არმსტრონგმა კი შექმნეს ფიზიკური
თვალსაზრისით ტოტების მოღუნვის უფრო ზუსტი
მეთოდი [2, 3].

ფოტორეალიზმის კუთხით დიდ წინსვლას
მიაღწიეს ამერიკელმა მკვლევარებმა ჟიულ
ბლუმენტალმა და პიტერ ოპენჰაიმერმა. მათ
შეიმუშავეს მოღუნული ტოტები, ზედაპირის ფაქიზი
ასახვა განშტოების კვანძების ირგვლივ, ტექსტურები
ფოთლებსა და ქერქზე (ნახ. 2) [2].

ნახ. 2 ბლუმენტალი. Acer კომპანია
ჰონდას შრომაში განშტოების სტრუქტურები

აგებულია დეტერმინირებული ალგორითმით,
ამერიკელი გრაფიკოსები ვილიამ რივსი და რიკი
ბლაუ, დე რეფაი, ასევე, ამერიკელი მკვლევარები
ვილიამ რემფრი, ბ. რ. ნილი და ტეილორ სტივსი
იყენებენ სტოქასტიკურ კანონებს. განსხვავების
მიუხედავად, მათ აქვთ ხეების აღწერის საერთო
პარადიგმა: ტოტების სინთეზის შესაძლებლობის
გათვლა. რივსი და ბლაუ არ ჩაღრმავებიან
ბიოლოგიურ დეტალებს (ნახ 3) [2, 3].

ნახ. 3 ტყის სურათი. რივსი, კომპ. ანიმაციის სტუდია Pixar
დე რეფაიმ რეალისტურ მცენარეთა ასაგებად

გამოიყენა სტოქასტიკური მიდგომა და შექმნა
კვირტების აქტივობის მოდელი დროის
დისკრეტულ მომენტებში. ტაიმერის სიგნალის
მიღების შემდეგ კვირტს შეეძლო:

 არაფერი გაეკეთებინა;
 ქცეულიყო ყვავილად;
 ქცეულიყო ღეროს სეგმენტად, რომელიც

მთავრდებოდა ახალი წვეროთი და ერთი ან
რამდენიმე გვერდითი განშტოებით;

 გამქრალიყო ან მომკვდარიყო.
გეომეტრიული პარამეტრებიც: ღეროს სიგრძე,

დიამეტრი და განშტოების კუთხეები
გამოითვლებოდა იგივე კანონებით.

რემფრის და დე რეფაის მიდგომები მსგავსია,
მაგრამ I იყენებს დროის დიდ შუალედებს.

ამ მეთოდში ხეების განვითარების კანონების
მიხედვით გერმანელებმა მიკრობიოლოგმა ფ.
ჰელემ, გერმანელმა ეკოლოგმა რ.ა. ოლდემენმა
და ამერიკელმა ბიოლოგმა ფილიპ ბარი
ტომლინსონმა აღწერეს ხეების არქიტექტურის 23
ტიპი. ერთ-ერთი ასეთი მარტივი მოდელი
მოცემულია ნახ. 4-ზე [2, 3].

ნახ. 4 პალმების ხეივანი
მცენარეების ტოპოლოგიის აღწერისათვის

გამოიყენება მათი შეუზღუდავი სირთულის
განშტოებული რეკურსიული სტრუქტურა.

არსებობს მცენარის ზრდის შესაბამისად მისი
სტრუქტურის ცვლილების მოდელირების სამი
ძირითადი მეთოდი: ნაწილაკების სისტემები, L-
Systems და ფრაქტალები [4]. აქ შევეხებით
მხოლოდ ბოლო ორ მეთოდს.
L-Systems. 1968 წელს უნგრელმა ბოტანიკოსმა

და ბიოლოგმა არისტიდ ლინდენმაიერმა (1925-
1989) შექმნა მარტივი მრავალუჯრედიანი
ორგანიზმების ზრდის მათემატიკური მოდელი
(Lindenmayer System, L-System) [2], რომელიც
შემდეგ გაფართოვდა და XX საუკ. 80-იანი
წლებიდან გვევლინება რთული სტრუქტურების (ხე-
მცენარეების და ყვავილების) მოდელირების და
ვიზუალიზაციის მძლავრ ინსტრუმენტად. (ახლა
კომპიუტერების შესაძლებლობები ძალიან წინ
წავიდა. ამიტომ მრავალი კომპიუტერული თამაში
და 3D მოდელირება იყენებს L-Systems-ს).

L-Systems-ის ფართო გავრცელება მცენარეთა
მოდელირებაში განპირობებულია იმით, რომ
მარტივი წესების ნაკრების გამოყენებით ხდება
სხვადასხვა მცენარეების მიღება და მთელი
„ტყეების გაშენება“.

L-System-ის ძირითადი იდეა მდგომარეობს
სტრიქონის ელემენტების rewriting-ში. რას ნიშნავს
ეს? მოკლედ რომ ვთქვათ, rewriting არის რთული
ობიექტების მიღების ხერხი მარტივი საწყისი
ობიექტის ნაწილების შეცვლით გარკვეული წესის



მიხედვით. ამის კლასიკური მაგალითია კოხის
ფიფქი (ნახ. 5), რომელიც მიიღება ინიციატორის
(საწყისი ობიექტის) წიბოების შეცვლით
გენერატორით, მიღებულ ობიექტზე იგივე
ოპერაციის შესრულებით და ა.შ. [2].

ნ
ნახ. 5 კოხის ფიფქი

ყველაზე მარტივია დეტერმინირებული
კონტექსტურდამოუკიდებელი L-Systems (DOL).
ვთქვათ, სიმბოლოების ნაკრებით ჩაწერილია
სტრიქონი. გვაქვს აქსიომა - საწყისი სტრიქონი
ერთი ან მეტი ასოსაგან და წესების ნაკრები: a→ab.
ყოველი იტერაციის დროს მიმდინარე სტრიქონში
წესის გამოყენებით მარცხენა ასო იცვლება ისრის
მარჯვენა მხარეს მოცემული ასოების ნაკრებით.
წესები აღწერენ, თუ რომელი სიმბოლოები
იცვლება რომლით მცენარის ზრდის პროცესში.

მეცნიერება არ დგას ერთ ადგილზე და ახლა
ჩვენ გვაქვს L-Systems-ის სოლიდური იერარქია.

სტოქასტიკური L-Systems-ით ხდება ამა თუ იმ
წესის შესრულების ალბათობის განსაზღვრა.

პარამეტრულ L-Systems-ში სიმბოლოებს
ემატება ცვლად(ებ)ი, რომლითაც მიეთითება
მობრუნების კუთხე, ბიჯი და ხაზის სისქე, მოწმდება
წესების გამოყენების პირობები, ხდება იტერაციების
დათვლა და სიგნალების გადაცემა.

პარამეტრული კონტექსტურდამოკიდებული L-
Systems-ით ასრულებენ მცენარეთა ზრდის
მოდელირებას გარემოს გათვალისწინებით.

ხეები L-Systems-ის გამოყენებით პირველად
აღწერეს ეონომ და კიუინიაიმ. მათი მეთოდი
შეიცავდა უწყვეტ მრუდებს, რაც ართულებდა
მცენარეთა აგებას განშტოებული ტოპოლოგიის
გამო. თუმცა ასეთნაირად მიიღება საინტერესო
ხეების მსგავსი 2D და 3D ობიექტები (ნახ. 6) [2].

ნახ. 6 ხის მსგავსი ობიექტები
ჰონდას L-Systems მოდელებს (ნახ. 7) აქვთ

დამყოლი მონოპოდიალური (ერთსაყრდენიანი)
სტრუქტურა, ცხადად გამოსახული მთავარი და
გვერდითი ღერძებით, ტოტების სიგრძის და
დიამეტრის თანდათანობითი ზრდით. თუმცა, იგი
რამდენადმე ხელოვნურია, რადგანაც სეგმენტების
სიგრძე ცნობილია მათ შექმნამდე და მომდევნო
იტერაციების დროს უცვლელია. შესაძლოა ზრდის
პროცესის მოდელირება (მშობელი სეგმენტის

სიგრძე-სიგანის გადიდება ახალი სეგმენტების
ზრდისას). ამ პარადიგმაზეა აგებული მაგალითი
ნახ. 8-ზე.

ამერიკელმა მკვლევარმა მელინდა შებელმა
დაადგინა, რომ L-Systems-ს მნიშვნელოვანი როლი
ეკისრება როგორც ინსტრუმენტს, ხეების
ბიოლოგიურ-კორექტულ მოდელირებასა და
რეალისტური სურათების სინთეზში.

L-Systems ფართოდ გამოიყენება ბალახოვანი
მცენარეების მოდელირებაშიც.

ნახ. 7. ჰონდას ხეების L-systems მოდელები მონოპოდიალური
განშტოებით

ნახ. 8 ხეების მოდელები ტერნარული განშტოებით (ternary - სამი
ნაწილისაგან შედგენილი)

ფრაქტალები. ფრაქტალის ცნება შემოიღო
ცნობილმა ფრანკო-ამერიკელმა მათემატიკოსმა,
ფრაქტალური გეომეტრიის ფუძემდებელმა ბენუა
მანდელბროტმა 1975 წ. არარეგულარული, თავის
თავის მსგავსი ობიექტების აღსანიშნავად,
რომლებზეც ის მუშაობდა. (ლათ. frangere -
დატეხვა, fractus - დანაწევრებული, დაყოფილი,
ფრაგმენტებისაგან შედგენილი) [5].

ფრაქტალები არაცოცხალ ბუნებაში ასახავენ
რღვევას (ენტროპიის ზრდას), ცოცხალ ბუნებაში კი
შექმნას (ენტროპიის შემცირებას).

კომპიუტერულ გრაფიკაში ხე-მცენარეების
ფრაქტალური მოდელების ფართო გამოყენებას
განაპირობებს ხისმაგვარი ობიექტების დიდი
მსგავსება ფრაქტალებთან: მათი ზრდის დროს
ცხადად შეიმჩნევა რეგულარული განმეორებადი
სტრუქტურა: ყოველი ტოტიდან განტოტვილია
ერთმანეთის მსგავსი უფრო მცირე ტოტები, მათგან
კიდევ უფრო პატარები და ა. შ. ცალკეული ტოტის
მიხედვით მათემატიკური მეთოდებით შეიძლება
დადგინდეს მთელი ხის თვისებები (ნახ. 9). ამიტომ
ფრაქტალური გეომეტრიის როლი ძალზე
მნიშვნელოვანია ხე-მცენარეების მოდელირებაში.



ნახ. 9 ფრაქტალური ხეები მიმზიდველია არა მარტო სილამაზის,
არამედ მარტივი იტერაციული ალგორითმებით აღწერის გამო

ფრაქტალური მცენარეები იგება მარტივად და
ადვილად პროგრამირდება. მაგ., 3D Studio Max-ში
ხეების გენერირებისთვის გამოიყენება
ფრაქტალური ალგორითმი. ეს სულაც არ არის
გამონაკლისი - რელიეფის ტექსტურების
უმრავლესობა თანამედროვე კომპიუტერულ
თამაშებში წარმოადგენენ ფრაქტალებს.

ფრაქტალური ხეების სახეებია:
1. პითაგორას ხე - პირველად დახაზა ა. ე.

ბოსმანმა (1891-1961) ჩვეულებრივი სახაზავით II
მსოფლიო ომის დროს „პითაგორას შარვალის“
(ნახ. 10) საფუძველზე [6].

პითაგორას ხეში ზრდის კუთხეა 45O (ნახ. 11).
არსებობს სხვა ვარიანტებიც, მაგ., პითაგორას ხე
ქარში (ნახ. 12), რეალისტური ხე (ნახ. 13) და სხვ.

ნახ. 10 „პითაგორას შარვალი“
ნახ. 11 პიოთაგორას კლასიკური ხე

ნახ. 12 პითაგორას ხე ქარში
ნახ. 13 რეალისტური ხე

2. კლასიკური ხეები - ხის ტოტები მსგავსია
მთელი ხის, მაგრამ ქვედა ორი მონაკვეთი არ
ეწერება საერთო სქემაში (ნახ. 14).

ნახ. 14 კლასიკური ხე

3. თავის თავის მსგავსი ხეები - მონაკვეთები,
რომლებიც არღვევენ თავის თავის მსგავსებას,
შეცვლილია ისე, როგორც ეს ჩანს ნახ. 15-ზე.

ნახ. 15 თავის თავის მსგავსი ხე
„ქვეხეების“ გაორმაგებით და ზომების 2-ჯერ (ან

4-ჯერ) შემცირებით მიიღება დახვეწილი
სტრუქტურა (ნახ. 16, 17).

ნახ. 16 ხის დახვეწილი სტრუქტურა

ნახ. 17 კიდევ უფრო დახვეწილი სტრუქტურა
4. აფინური ხეები. ხეები მიიღება არა მარტო

მსგავსებით, არამედ აფინური გარდაქმნებით,
რომლის სტრუქტურა მოცემულია ნახ. 18 -ზე [7].

ნახ. 18 აფინური გარდაქმნებით დეფორმირებული სტრუქტურა
5. კომპიუტერული ხელოვნების ერთ-ერთი

ფორმა - ბროუნის ხე - ხისებრი
სტრუქტურების მათემატიკური მოდელები.
მოიცავს ფიზიკურ პროცესებს: აგრეგაციას და
დიფუზიას (ნახ. 19). ეფუძნება ბროუნის
მოძრაობის მოდელირებას. იტერაციათა
შორის ნაწილაკების ფერების შეცვლით
მიიღება საინტერესო ფერითი ეფექტები.
პოპულარულია 1990-იანი წლებიდან.



ნახ. 19 ბროუნის ხის მაგალითი
ხე-მცენარეთა მოდელირებაში ძალზე დიდი

მნიშვნელობა ენიჭება განშტოებას, რადგანაც მის
საფუძველზე ხდება ალგორითმის ფორმირება.
არსებობს სამი ტიპის „განშტოება“ [2]:

1. დიხოტომიური. მასში საწყისი კონუსი იყოფა
ორად, თითოეული თავის მხრივ იყოფა კვლავ
ორად და ა.შ. (ნახ. 20, 21).

ნახ. 20 გვიმრის ფოთოლი. დიხოტომიური განშტოება
ნახ. 21 დიხოტომიური ხის აგების ნიმუში

2. მონოპოდიალური. მასში ადგილი აქვს I
რიგის მთავარი ღერძის შეუზღუდავ, ხანგრძლივ
ზრდას, საიდანაც გამოდიან მომდევნო რიგების
უფრო მოკლე გვერდითი ღერძები. რაოდენობას
განსაზღვრავს ხის სიცოცხლის ხანგრძლივობა
მცენარე ერთსაყრდენიანია და მისი ღერო არის I
რიგის ღერძი (ნახ. 22, 23).

ნახ. 22 მონოპოდიალური სტრუქტურა
ნახ. 23 მონოპოდიის აგების მაგალითი

3. სიმპოდიალური. ამ დროს მთავარი ღერძი
ადრე წყვეტს ზრდას. მისი წვეროს ქვეშ იზრდება
გვერდითი ტოტი (II რიგის ღერძი, I რიგის ღერძის
გაგრძელება). ისიც თავის მხრივ წყვეტს ზრდას,
გვერდებიდან კი გამოდის გვერდითი ტოტი (III
რიგის ღერძი) და ა.შ. (ნახ. 24, 25).

ნახ. 24 სიმპოდიალური სტრუქტურა
ნახ. 25 სიმპოდიის აგების მაგალითი

არჩევენ ზრდის ორ სახეს: პირველადს და
მეორადს. პირველადი ზრდა ხდება წვეროების და
ღეროების სიახლოვეს და უკავშირდება მცენარის
სიმაღლის მატებას, მეორადი ზრდა - ღეროს სისქის
მატებას და მას თან ახლავს ფერის შეცვლა,
რომელიც თანდათან მუქდება.

იმის მიხედვით, თუ რამდენად სწრაფად და
ეფექტურად მოხდება განშტოებების აგება, არჩევენ
ხეების ფრაქტალური მოდელირების სხვადასხვა
ხერხს. მაგ., იტერაციების რიცხვის ზრდასთან
ერთად სტრუქტურის გართულება სქემის დაყოფით
მსგავს ობიექტებად ან ზრდის წერტილში მსგავსი
სტრუქტურის განტოტებით. ამ დროს იტერაციების
რაოდენობა განიხილება, როგორც მცენარის ასაკი.

ფრაქტალურ მოდელებში დიდი ყურადღება
ექცევა მცენარის ზრდაზე გარემოს მოქმედებას:
სხვადასხვა ფიზიკურ წინაღობებს, გრავიტაციას,
ქარს, სინათლეს. მათი გათვალისწინება იწვევს
მოდელის გართულებას ახალი პარამეტრების და
კავშირების შემოტანის გამო.

მიიჩნევენ, რომ მცენარეთა მოდელირებაში
უმჯობესია ფრაქტალების აგების გეომეტრიული
მეთოდის გამოყენება.

დასკვნა
ჩვენ ხე-მცენარეთა მოდელირების არსებული

თეორიების მხოლოდ მოკლე აღწერა და მათი
პრაქტიკული გამოყენების რამდენიმე მაგალითი
მოვიყვანეთ. საკითხის გაღრმავების კუთხით
მნიშვნელოვანია შემდეგი ამოცანების შესწავლა:

 ხეების ანიმაცია;
 ხეების ზრდაზე გარემოს ზემოქმედების

მოდელირება;
 ხე-მცენარეების მოდელირება ნაწილაკების

სისტემების გამოყენებით.
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