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Abstrak
Penyajian poligonal merupakan penyajian klasik dalam grafik tiga dimensi. Jaring-jaring poligonal
merupakan pemodelan yang paling tenar dalan grafik komputer karena kesederhanaan sifat dan
perkembangan algoritma pembuatan bayangan yang tidak mahal. Jaring-jaring poligon juga memiliki
kelemahan, yaitu pada tingkat kedetailan tinggi, akan menghabiskan biaya yang tinggi pula, terutama pada
pemodelan, penyimpanan dan rendering.
Kata Kunci : Poligon 3D, Jaring Poligon, Grafik Komputer

1. PENDAHULUAN
Penyajian dalam bentuk poligonal
merupakan penyajian klasik dalam grafik tiga
Penyajian obyek tiga dimensi telah
dikembangkan dalam grafik komputer. Beberapa
diantaranya memunculkan aplikasi dan struktur
data yang sepenuhnya ditentukan oleh strategi
pemodelan. Sebagai contoh, dalam pemodelan
suatu obyek, digunakan poligon yang tersusun
dari bangun kubus. Beberapa bentuk tersebut
ditentukan oleh algoritma rendering.
Faktor penyajian yang cenderung untuk
ditentukan adalah:
1. Struktur data, bentuk algoritma lekatan
pemrosessan dan rancangan perangkat keras
program tetap,
2. Biaya pemrosesan sebuah obyek melalui
sebuah saluran (pipeline) tiga dimensi,
3. Tampilan akhir sebuah obyek, beberapa
bentuk lebih merupakan aproksimasi
dibanding yang lain.
4. Kemudahan atau jika tidak pengeditan bentuk
obyek tersebut.

dimensi. Sebuah obyek disajikan oleh sebuah
jaring
yang
berupa
permukaan
Terdapat beberapa bentuk penyajian,
namun dalam makalah ini akan difokuskan pada
penyajian obyek dengan menggunakan penyajian
poligonal.
Poligon adalah sederetan garis lurus
(polyline) yang sambung menyambung secara
siklik sehingga melingkupi suatu area. Garis-garis
tersebut disebut garis tepi (edge). Titik pertemuan
setiap pasang sisi kita sebut verteks. Dalam
representasinya,
biasanya
suatu
poligon
dinyatakan dengan koordinat verteks dan
penggambaran tepi-tepi poligon dilakukan dengan
penggambaran setiap garis antara dua verteks.

2. PEMBAHASAN
a.

Penyajian Obyek Poligonal
poligonal. Dalam kasus yang umum,
sebuah obyek memiliki permukaan yang
melengkung dan permukaan tersebut merupakan
aproksimasi dari sebuah permukaan yang
melengkung
tersebut
(gambar
1.1).

Gambar 1.1 Mengaproksimasikan sebuah permukaan yang melengkung
dengan menggunakan permukaan poligon.
Sebuah penyajian jaring poligon
biasanya disebut penyajian batas atau B rep
(boundary representation) karena ia merupakan

uraian geometrik dan tapologi dari batas atau
permukaan suatu obyek.
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Penyajian dalam bentuk poligonal
banyak digunakan dalam grafik komputer. Ada
dua alasan untuk ini. Pertama adalah pemodelan
atau pembentukan obyek poligonal secara
langsung; namun ada kesulitan dalam praktek
tertentu. Yang kedua adalah ketelitian model, atau
perbedaan antara penyajian yang dibuat sebagai
permukaan dan permukaan yang melengkung dari
obyek tersebut, biasanya arbitrase. Selama yang
diperhatikan adalah mutu image akhir, ukuran
dari masing-masing poligonal secara ideal
seharusnya tergantung pada kelengkungan spatial
lokal. Dimana lekukan berubah-ubah dengan
cepat, semakin banyak poligon yang diperlukan
per satuan luas permukaan tersebut. Faktor-faktor
inilah yang cenderung dihubungkan dengan
metode yang digunakan untuk pembentukan
poligon. Sebagai contoh, jika sebuah jaring dibuat
dari sebuah obyek yang ada dengan menggunakan
digitizer
tiga-dimensi
untuk
menentukan
koordinat spatial dari vertex poligon, operator
akan menentukan berdasarkan pengalaman
seberapa luas seharusnya masing-masing poligon.
Kadang-kadang poligon dipaksakan secara
algoritma (misalnya, seperti dalam pembentukan
sebuah obyek sebagai sebuah benda padat dari
revolusi atau dalam sebuah algoritma sub
pembagian lekatan bikubus) dan pendekatan yang
lebih tepat terhadap tingkat poligon per satuan
luas permukaan adalah memungkinkan.
Salah satu perkembangan yang paling
nyata dalam grafik tiga-dimensi adalah
munculnya algoritma bayangan yang secara

efisien berhubungan dengan obyek poligon, dan
pada saat yang sama, melalui skema interpolasi,
mengurangi efek penglihatan linearitas dalam
penyajian. Faktor ini, bersamaan dengan perkembangan baru dalam perangkat-keras rendering
program yang tetap, menjamin parit struktur
jaring poligon. Kenyataannya, sebuah struktur
jaring poligon tidak hanya digunakan sebagai
pemodelan struktur data saja, namun sebagai
sebuah bentuk perantara bagi banyak struktur data
yang lain. Kita telah menjelaskan lekatan bikubus
(bicubic patchess). Di sini sumber struktur data
diubah menjadi poligon sebagai sebuah strategi
rendering secara menyeluruh yang menghasilkan
kerumitan penyandian yang lebih rendah daripada
yang diperlukan untuk me-render secara langsung
dari deskripsi lekatan.
Dalam kasus yang paling sederhana,
sebuah jaring poligon adalah sebuah struktur yang
berisi poligon yang disajikan dengan sebuah
daftar koordinat (x,y,z) berupa vertex poligon
(edge dapat disajikan secara eksplisit atau implisit
sebagaimana akan dilihat nanti). Jadi informasi
tersebut disimpan untuk menguraikan obyek
dalam daftar akhir dari titik-titik atau vertex.
Informasi tersebut bisa juga disimpan sebagai
bagian dari penyajian obyek atau informasi
geometrik lain yang digunakan dalam pemrosesan
berikutnya. Informasi tersebut biasanya adalah
poligon normal dan vertex normal.
Mengurutkan poligon ke dalam sebuah
struktur hierarki yang sederhana merupakan hal
yang penting juga (Gambar 1.2).

Gambar 1.2 Obyek sebagai sebuah hierarki
Poligon dikelompokkan ke dalam
permukaan dan permukaan dikelompokkan ke
dalam obyek. Sebagai contoh, sebuah silinder
memiliki tiga permukaan, yaitu permukaan datar
atas dan bawah dan sebuah permukaan yang
melengkung. Alasan untuk pengelompokan ini
adalah bahwa kita harus membedakan antara edge
yang merupakan bagian dari aproksimasi misalnya edge antara empat persegi panjang yang
berdekatan dalam permukaan silinder yang
melengkung dan edge yang ada dalam kenyataan.
Ciri yang menonjol dari penyajian ini
adalah bahwa poligon merupakan entitas bebas
yang dapat diperlakukan sedemikian rupa oleh
renderer (pembuat gambar). Hal ini memiliki
dampak dalam rancangan renderer. Strategi
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rendering yang paling terkenal adalah dengan
memperlakukan
poligon
secara
bebas,
memprosesnya ke dalam frame memory dengan
menggunakan algoritma pemindahan permukaan
tersembunyi penyangga-Z (Z-buffer hidden
surface removal algorithm) dalam kaitannya
dengan bayangan interpolatif.
Kadang-kadang
dikatakan
bahwa
kekeliruan utama dari penyajian ini adalah bahwa
hubungan topologi antara poligon adalah
terkubur. Sebagai contoh, tidak mudah untuk
mengetahui dengan pasti poligon berbagi pakai
vertex. Informasi ini diperlukan oleh algoritma
bayangan. Pentingnya masalah ini tergantung
pada penggunaan akhir model tersebut. Bagi
konteks rendering yang paling standar (yakni
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aplikasi yang bukan CAD) model tersebut tetap
pada tingkatan pembentukan dan sesudah itu
hanya merupakan subyek terhadap transformasi
linear. Hubungan topologi untuk menghitung
vertex normal yang disebut di atas tidak
diperlukan setelah fase pembentukan, tetapi
memerlukan penggabungan atribut geometri yang
diturunkan dalam model basis-data tersebut.
Sebuah pendekatan alternatif untuk menyajikan
sebuah obyek poligonal adalah dengan

menyimpan edge yang berbagi pakai secara
eksplisit (yakni, edge yang berbagi pakai/shared
edge, bukan edge yang nyata/real). Skema ini
diperlihatkan pada Gambar 1.3 dimana tingkatan
yang paling atas dari permukaan hierarki tersebut
adalah sebuah himpunan yang terdiri dari edge.
Masing-masing edge adalah sebuah daftar yang
terdiri dari empat indeks dengan dua vertex dan
dua poligon yang berbagi pakai edge tersebut.

Gambar 1.3 Penyajian eksplisit dari edge yang berbagi pakai
Dorongan untuk pendekatan yang
berdasarkan edge adalah efisiensi dalam proses
rendering. Pada saat poiigon di-render ada
pemrosesan yang berhubungan dengan masingmasing edge - khususnya, pengklipingan poligon
untuk melihat volume dan mendapatkan
himpunan pixel dimana sebuah edge dilewati. Jika
poligon diperlakukan secara terpisah, edge yang
berbagi pakai diproses dua kali, yang menambah
biaya secara keseluruhan. Hal ini dapat menjadi
berarti begitu kerumitan sebuah obyek
berkembang dalam hal jumlah poligon.
Meskipun sebuah jaring poligonal
merupakan bentuk penyajian yang paling umum
dalam pemodelan grafik komputer, namun agak
membosankan. Ketenaran penyajiannya berasal
dari kemudah pemodelan, munculnya strategi
rendering (perangkat-keras dan perangkat-lunak)
untuk memproses obyek poligonal, dan kenyataan
yang penting yakni tidak ada pembatasan apapun
mengenai bentuk maupun kerumitan obyek yang
sedang dimodelkan.
Perkembangan interaktif pada sebuah
model dimungkinkan dengan menarik vertex
disekelilingnya dengan sebuah piranti locator
tiga-dimensi. Persyaratan yang utama adalah
untuk menjamin aproksimasi yang memadai
terhadap obyek yang sedang dikembangkan. Jika
pemakai membuat perubahan dalam lekukan
ruang pada obyek yang sedang diaproksimasikan
oleh jaring poligon yang mutakhir (dengan memindah-mindahkan salah satu atau sejumlah
vertex) kemudian permukaan datar baru perlu
dihasilkan untuk memelihara agar aproksimasi
tetap memadai. Sebagai contoh, pertimbangkan
dimulai dengan sebuah empat persegi panjang dan
puntirlah dengan merotasi salah satu permukaan
pada arah yang berlawanan. Begitu puntiran
ditingkatkan; maka tingkat perubahan lekukan

pada permukaan yang berubah bentuk akan
bertambah.
Empat buah contoh strategi pemodelan
poligon yang utama adalah:
x Dengan menggunakan digitizer tiga-dimensi
atau mengadopsi strategi manual yang mirip.
x Dengan menggunakan piranti otomatis
misalnya "laser ranger"
x Membangkitkan obyek dari sebuah deskripsi
matematik.
x Membangkitkan sebuah obyek dengan
penyisiran (sweeping).
Dua model yang pertama mengubah
obyek real menjadi jaring poligon, kemudian dua
yang berikutnya menghasilkan model dari
definisi.
a. Pemodelan manual obyek poligonal
Cara yang paling mudah untuk memodel
sebuah obyek real adalah secara manual dengan
menggunakan sebuah digitizer tiga-dimensi.
Operator menggunakan pengalamannya dan
pertimbangannya untuk meletakkan titik-titik
pada sebuah obyek yang berupa vertex poligon.
Koordinat tiga-dimensi dari vertex ini kemudian
dimasukkan ke dalam sistem secara langsung.
Strategi yang umum untuk menjamin agar
penyajian sesuai adalah dengan menggambar
sebuah jaring di atas permukaan obyek tersebut.
Dimana irisan garis jaring yang melengkung
menentukan posisi vertex poligon tersebut.
b. Pembangkitan obyek poligonal secara
otomatis
Sebuah piranti yang mampu membentuk
obyek jaring poligon yang sangat teliti atau
resolusi tinggi dari obyek real adalah sebuah
"laser ranger". Obyek tersebut diletakkan pada
sebuah meja rotasi dalam lintasan berkas cahaya.
Meja tersebut juga bergerak ke atas dan ke bawah
secara vertikal. "Laser ranger" tersebut
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mengembalikan sebuah himpunan kontur
perpotongan obyek tersebut dan sebuah himpunan
bidang sejajar ruang yang terdekat dengan
pengukuran jarak terhadap permukaan obyek

tersebut. Algoritma skinning, beroperasi pada
sepasang kontur (gambar 1.4) mengubah data
perbatasan menjadi poligon dalam jumlah yang
sangat besar.

Gambar 1.4 Sebuah algoritma skimming menggabungkan titik-titik pada kontur yang berurutan untuk
membuat sebuah proyek poligonal tiga dimensi dari kontur tersebut.
c.

Pemodelan matematika obyek poligon
Pembangkitan sebuah obyek dari sebuah
deskripsi matematik sangat mudah dibuat dengan
penyisiran
(sweeping)
sebuah
potonganmelintang. Resolusi poligonal tersebut dapat
dikendalikan dengan mudah oleh pembangkitan
algoritma (generating algorithm) akan tetapi
masalah resolusi yang tergantung pada bentuk
masih dapat terjadi. Dalam kasus pada sebuah
toroida yang dihasilkan oleh penyisiran sebuah
potongan melintang yang melingkar sekeliling
lintasan melingkar, poligon akan menjadi lebih
besar pada permukaan toroida sebelah luar
dibandingkan dengan yang terdapat pada
permukaan dalam tersebut.
Q (u )

au

3

 bu

2

 cu

d.

Membangkitkan obyek paligon dengan
penyisiran
Gagasan yang sebelumnya dapat
digeneralisasikan secara luas dengan dua macam
perluasan. Pertama, kita dapat menyisir sebuah
potongan melintang sepanjang kurva. Kedua,
potongan melintang tersebut dapat diperbolehkan
untuk berubah bentuk begitu ia disisir.
Generalisasi ini memungkinkan menghasilkan
obyek yang disebut pipa pejal atau silinder umum.
Sebuah parameter kubus yang ditentukan
sepanjang potongan melintang disapu, dapat
didefinisikan sebagai:

 d

Gambar 1.5 memperlihatkan contoh dua
buah
obyek
yang
dimodelkan
dengan
menggunakan jaring-jaring polygon. Pada gambar
6(a) sebuah lingkaran denga jari-jari yang
berbeda-beda disisir sepanjang sebuah garis lurus.
Perubahan jari-jari dibuat secara interaktif yang

menentukan profil kurva. Gambar 6(b)
memperlihatkan obyek yang dihasilkan oleh
penyisiran jari-jari lingkaran yang berbeda-beda
sepanjang sebuah sumbu yang mana ia sendiri
berupa sebuah kurva.

Gambar 1.5 (a)sebuah obyek poligonal yang dimodelkan dengan penyisiran sebuah lingkaran yang
berbeda-beda sepanjang sebuah garis lurus. (b) Sebuah obyek poligonal yang dimodelkan dengan penyisiran
sebuah lingkaran yang berbeda-beda sepenjang sebuah (kubus) kurva.
Jika sebuah jaring yang berupa poligon
empat sisi yang mengaproksimasikan sebuah
permukaan yang melengkung, kemudian sebuah
parameter jaring lekatan dapat dianggap sebagai
sebuah himpunan poligon kurva linier yang
sebenarnya terletak pada permukaan. Hal yang
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harus dilakukan adalah mencatat sebuah lekatan,
yaitu sebuah permukaan yang melengkung dan
setiap titik dalam lekatan tersebut ditentukan.
Definisi Q(u,v) dalam bentuk dua parameter, u
dan v, dimana 0 < u, v < 1, dan fungsi Q adalah
sebuah polynomial kubus. Nilai koefisien yang
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tepat dalam kubus tersebut menentukan Q(u,v).
Sebuah cara yang khusus dan sesuai untuk
menentukan hal ini adalah dengan menggunakan
16 titik tiga-dimensi yang dikenal sebagai titiktitik kendali (control point). Empat dari titik-titik
ini adalah titik sudut lekatan tersebut. Definisi ini
digunakan oleh bentuk polynomial yang telah
ditentukan sebelumnya yang dikenal sebagai

fungsi dasar (basis function). Enam belas titik
kendali tersebut dimasukkan ke dalam definisi ini
dan diperoleh sebuah Q(u,v) yang unik. Bentuk
dari lekatan tersebut sepenuhnya ditentukan dari
posisi titik-titik kendali. Sebuah contoh dari
sebuah lekatan tunggal (Bezier) dan hubungan
antara bentuk lekatan tersebut dan titik-titik
kendali tersebut diperlihatkan pada Gambar 1.6.

Gambar 1.6 Hubungan antara posisi titik-titk kendali dan bentuk lekatan.
Penyajian
struktur
data
dengan
penggunaan lekatan bikubus dari sebuah obyek
tiga-dimensi menjadi lebih sulit untuk
kebanyakan aplikasi pemodelan obyek atau
rendering. Obyek real yang begitu rumit dapat
dipoligonkan secara mudah dengan menggunakan
sebuah digitizer tiga-dimensi dan perangkat-lunak
operasi. Enam belas titik kendali harus ditentukan
untuk masing-masing lekatan dan di sana tidak
ada lagi permasalahan praktis yang cukup berarti.
Untuk mempertahankan "kesatuan" (integrity)
dari suatu penyajian, batas kontinuitas perlu
dipertahankan pada semua batas. Sebuah lekatan
tidak dapat dibuat tanpa memperhatikan batas di
sekitarnya. Karena hal inilah, deskripsi lekatan
cenderung untuk dihasilkan secara semi-otomatis.
Dengan mengesampingkan keuntungankeuntungan ini, masih ada sejumlah keuntungan
yang memberikan penggunaan lekatan permukaan
dalam CAD. Penyajian tersebut adalah "tidak
tetap" (fluid) dan dengan menggunakan perangkat
lunak untuk mengatur titik-titik kendali, bentuk
sebuah obyek dapat diatur. Akan tetapi, hal ini

tidak semudah yang didengar, karena perlunya
mempertahankan kondisi kontinuitas antara
lekatan.
Keuntungan yang lain dari penyajian
lekatan bikubus adalah bahwa karena penyajian
lekatan bikubus ini berupa sebuah bentuk analitik
yang eksak, sifat-sifat massa seperti volume, luas
permukaan dan momen inersia dapat diperoleh
dari deskripsi tersebut. Sifat ini dimanfaatkan
sepenuhnya dalam sistem CAD.
Penyajian obyek pada resolusi tigadimensi yang tinggi memerlukan volume memori
yang besar. Ini berarti biaya memori tinggi dan
tersitanya waktu perpindahan basis data. Pada saat
merender gambar obyek banyak (multi-object)
yang kompleks, pengaksesan basis data dapat
menjadi cukup berarti.
Teko teh Utah (Utah teapot) digunakan
sebagai contoh di sini. Sebuah bingkai kawat
yang terdiri dari garis-garis dengan u dan v yang
konstan diperlihatkan pada Gambar 1.7.

Gambar 1.7 Teko teh utah. (a) Garis dengan u dan v konstan. Teko teh tersebut dibuat dengan 32 lekatan
bezier. Lekatan tunggal diperlihatkan berbayang. (b) Sebuah bingkai kawat titik-titik kendali. Daerah yang
berbayang memperlihatkan polyhedron kendali untuk lekatan yang berbayang. (c) Sebuah bingkai kawat
edge lekatan.

Proceedings SNIT 2011: Hal. A-239

Seminar Nasional Inovasi dan Teknologi (SNIT) 2011

Obyek tersebut dibuat dari 32 lekatan
Bezier. Sebuah lekatan tunggal diperlihatkan
sebagai sebuah garis tebal. (Yang juga
diperlihatkan dalam gambar int adalah sebuah
titik kendali komposit polyhedron.) Penyajian ini
berisi:
32 lekatan x 16 titik kendali/lekatan
Ini disederhanakan (karena kebanyakan lekatan
berbagi pakai 12 titik kendali dengan batas di
sekitarnya) menjadi 306 vertex.
b.

Aproksimasi Pada Lekatan Permukaan
Dengan Menggunakan Jaring Poligon
Sebuah jaring poligon planar dihasilkan
dengan mudah dari sebuah lekatan permukaan.
Lekatan
tersebut
dapat
dibagi
dengan
menggunakan kurva isoparametrik. (Pemisahan
sebuah lekatan menjadi kurva isoparametrik
adalah metode utama pada tampilan dalam sistem
CAD, yang memungkinkan pemvisualisasian
sebuah bingkai kawat pada permukaan cukup bagi
keperluan sistem yang sedemikian.) kurva
isoparametrik tersebut menghasilkan sebuah jala
atau titik jaring pada perpotongan kurva satu sama
lain dan edge batas. Jala dari titik ini dapat
digunakan untuk menentukan puncak untuk
sebuah jaring poligon planar yang kemudian
dapat dirender dengan menggunakan sebuah
perender poligon planar. Ada dua kekurangan

dasar dalam pendekatan yang belum sempurna
ini. Edge batas yang dapat dilihat dan edge
bayangan hitam dapat menampakkan ketidakmalaran (discontinuities). Secara umum, resolusi
poligon yang lebih bagus akan diperlukan untuk
mengurangi tampaknya potongan linear yang
tidak malar pada edge daripada untuk
mempertahankan bayangan yang mulus daIam
lekatan tersebut. Edge bayangan hitam internal
dalam lekatan tersebut biasanya akan menjadi
tingkat yang Iebih tinggi daripada kubus.
Sub pembagian yang terlalu bagus secara
komputasional adalah mahal, terlalu kasar tampak
terputus-putus.
Sebuah
pendekatan
yang
memungkinkan adalah untuk menghubungkan
jumlah pembagian dengan luasan yang
diproyeksikan oleh lekatan tersebut pada layar.
Sebuah pendekatan yang halus adalah
perubahan resolusi. Luasan lekatan tersebut yang
rata menjadi subyek bagi beberapa subpembagian. Luasan dimana lekukan lokal tinggi
merupakan subyek bagi sub-pembagian yang
lebih banyak. Secara efektif, lekatan tersebut
dibagi-bagi menjadi suatu tingkat yang tergantung
pada lekukan lokal. Pendekatan ini adalah
pendekatan yang diterima oleh Lane dan kawankawan (1989). Ia didemonstrasikan dalam
Gambar 2.1.

Gambar 2.1 Sub-pembagian sebuah lekatan Bezier yang seragam dan tidak seragam
Lekatan dibagi-bagi sehingga perkalian
dari sub-pembagian tersebut diterima oleh kriteria
rata. Kini lekatan yang demikian ini dianggap
kira-kira poligon planar dan diubah scan oleh
sebuah perender poligon normal dengan menggunakan titik sudut dari lekatan tersebut sebagai
puncak untuk persegi dalam jaring poligon.
Himpunan lekatan yang mewakili permukaan
dapat
diproses
terlebih
dahulu,
yang
menghasilkan sebuah himpunan poligon yang
kemudian diubah scan sebagai normal.
Pendekatan ini diterima oleh Clark (1979). Lane

mengintegrasikan pendekatan pemisahan lekatan
ini dengan sebuah algoritma pengubah scan.
Ada dua keuntungan yang cukup berarti
bagi pemisahan lekatan, yaitu cepat, dan
kecepatannya
dapat
diubah-ubah
dengan
perubahan kedalaman sub pembagian. Hal ini
sangat penting bagi sistem interaktif.
Kerugian dari sub-pembagian yang tidak
seragam adalah bahwa lubang dapat tampak
antara lekatan yang dimiliki oleh perkiraan pada
sebuah batas lekatan oleh sebuah garis lurus.
Sebuah contoh dari proses degeneratif ini
diperlihatkan
dalam
Gambar
2.2

.
Gambar 2.2 Sobekan yang dihasilkan oleh sub-pembagian lekatan yang tidak seragam
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Algoritma sub-pembagian merupakan
jalan yang terbaik untuk sebuah kurva. Kemudian
dengan algoritma tersebut dapat dengan mudah
diperluas atau disama ratakan agar berhubungan
dengan sebuah lekatan. Hal yang terpenting dari
metode
tersebut
bukan
hanya
sekedar
mengevaluasi titik sepanjang sebuah kurva, kurva
tersebut diperkirakan oleh sebuah versi potongan
linear yang diperoleh dengan sub-pembagian titik
kendali secara rekursif. Algoritma tersebut
memberikan perkiraan yang lebih bagus dan
semakin bagus terhadap kurva tersebut. Tingkat
sub-pembagian/rekursi berhenti bila kriteria linear
dipenuhi.
Lane
dan
Riesenfeld
(1980)
R0 = Q0
R1 = (Q0 + Q1)/2
R2 = R1/2 + (Q1 + Q2)/4
R3 = (R2 + S1)/2
Gambar 2.3 memperlihatkan bagaimana, setelah
sub-pembagian tunggal, potongan kurva linear
yang menggabungkan dua himpuan titik kendali
yang baru adalah perkiraan yang lebih bagus
.

memperlihatkan bahwa perkiraan potongan linear
terhadap kurva tersebut akhirnya akan runtuh
pada kurva tersebut, yang memberitahu bahwa
sub-pembagian yang dilakukan sudah cukup.
Sebuah rumus sub-pembagian untuk basis Bezier
(atau, secara umum, basis Bernstein) diberikan
oleh Lane dan kawan-kawan (1980) dan
diturunkan oleh Lane dan Riesenfeld (1980).
Sebuah kurva Bezier dibagi-bagi menjadi dua
kurva dengan sub-pembagian titik kendali, yang
membentuk dua himpunan titik kendali Ri dan Si
yang baru. Titik R3/S0 adalah titik ujung pada
kurva yang pertama dan awal yang kedua. Rumus
tersebut adalah:
S0 = R3
S1 = (Q1 + Q2)/4 + S2/2
S2 = (Q2 + Q3)/2
S3 = Q3
terhadap kurva tersebut daripada yang asli.
Perkiraan setelah sub-pembagian tiga tingkat
diperlihatkan
dalam
Gambar
2.4

Gambar 2.3 Pemisahan kurva bezier bikubus

Gambar 2.5 Penggambaran titik kendali pada masing-masing tingkat sub-pembagian
Proses pemisahan kurva diperluas secara mudah menjadi lekatan, seperti yang dilukiskan pada
Gambar 2.6.
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Gambar 2.6 Menggunakan pemisahan kurva untuk membagi-bagi sebuah lekatan menjadi empat sublekatan
Perhatikan lekatan tersebut dibuat dari
empat kurva dengan u yang tetap dan empat kurva
dengan v yang tetap, yang memiliki titik kendali
berupa baris yang berurutan dan kolom yang
berurutan pada matriks titik kendali. Kita
menerapkan rumus pemisahan kurva secara
terpisah terhadap masing-masing dari empat
kurva dalam u yang menghasilkan dua buah sub-lekatan dari lekatan yang asli. Dengan

¦B

i ,n

mengulangi lagi proses tersebut pada u akan
menghasilkan dua buah sub-lekatan dan menaruh
pembagian ini bersama-sama membagi lekatan
tersebut menjadi empat.
Kedalaman
sub-pembagian
mudah
dikendalikan dengan menggunakan kriteria
linearitas. Fungsi dasar Bezier secara identik
menjumlah menjadi 1:

(u ) 1

i 0

Ini berarti bahwa kurva tersebut terletak dalam
"convex hull" yang dibentuk oleh titik kendali Pi.
Hasil perkalian sub-pembagian potongan linear
akan berimpit dengan kurva bila ia bergabung
dengan garis yang menghubungkan dua titik

ujung. Derajat yang mana ia dicapai, yakni
linearitas garis yang menghubungkan empat titik
kendali, dapat diuji dengan pengukuran jarak dari
titik tengah antara dua titik kendali terhadap garis
penghubung titik ujung (Gambar 2.7).

Gambar 2.7 Kurva Bezier kubus dengan titik kendali P0, P1, P2, P3
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Filosofi pengujian ini mudah diperluas
menjadi lekatan permukaan. Sebuah bidang yang
ditetapkan melalui tiga titik kendali yang tidak
collinear. Jarak dari masing-masing 13 titik
kendali yang lain dari bidang ini kemudian
dihitung. Jika salah satu dari jarak-jarak ini
terletak diluar toleransi yang telah ditentukan
sebelumnya, maka lekatan tersebut selanjutnya
dibagi-bagi.
Sebuah masalah praktis yang terjadi bila
memperhatikan sub-pembagian yang tidak
seragam (sub-pembagian sehingga dipenuhi
kriteria sifat datar) dibandingkan dengan subpembagian yang seragam menjadi beberapa
tingkat yang telah ditentukan, merupakan biaya
bagi pengujian mengenai sifat datar. Pengujian
dapat diperdebatkan jika lebih sederhana dan
lebih bagus, akan tetapi merupakan pendekatan
yang kurang bagus, dengan hanya menerima subpembagian yang seragam dan mengabaikan
kenyataan bahwa beberapa bidang tidak perlu
dibagi-bagi (karena mereka telah datar). Plate 8
memperlihatkan sebuah pendekatan sub-pembagian yang seragam untuk teko teh Utah pada
sub-sub pembagian satu, dua, dan tiga. Ini
memperlihatkan perbedaaan mutu yang dapat
diperkirakan mengenai mutu antara gambargambar yang dirender terutama dapat dilihat
sepanjang edge yang berbayang hitam.
Jika sub-pembagian yang seragam
diterima maka rendering lekatan bikubus dapat
disederhanakan menjadi fase yang diproses
sebelumnya dari sebuah perender penyangga-Z
normal. Jika cukup banyak memori yang tersedia,
dan kerumitan tambahan dari sebuah algoritma
garis lacak diperkenalkan, maka ia bukan
merupakan
langkah
yang
besar
untuk
menggunakan
sub-pembagian
yang
tidak
seragam. Keseluruhan struktur dari sebuah
algoritma garis lacak seperti algoritma Lane
Carpenter adalah sebagai berikut:
a. Sortir lekatan dengan nilai Y maksimum
yang memungkinkan. Nilai ini, sebagaimana
yang telah dinyatakan, dapat berupa sebuah
titik sudut, sebuah titik pada sebuah edge
batas, atau sebuah titik pada sebuah edge
bayangan hitam. Cara yang cepat untuk
memperkirakan nilai ini adalah hanya dengan
mengambil nilai Y maksimum "convex hull"
dari titik kendali.
b. Untuk masing-masing garis scan sebuah
daftar lekatan yang tidak aktif dan aktif
diperbaharui. Untuk masing-masing lekatan
aktif, sub pembagian dilakukan sehingga
apakah kriteria mengenai sifat datar dipenuhi,
atau sehingga sembarang dari salah satu hasil
sub pembagian tidak lagi memihak sebuah
garis scan. Poligon "datar" ditambahkan
kepada sebuah daftar poligon aktif dan scan
diubah dengan cara normal. Hasil sub

pembagian yang tidak lagi tumpan-tindih
garis scan dapat ditambahkan pada daftar
lekatan yang tidak aktif. Jadi kita memiliki
sebuah daftar lekatan yang aktif dan tidak
aktif bersama-sama dengan sebuah daftar
poligon datar yang aktif.
Salah satu hal praktis yang dihubungkan
dengan hal ini adalah masalah sobekan. Sobekan
merupakan akibat alami dari sub pembagian
rekursif atau tidak seragam. Jika salah satu bagian
dari sebuah lekatan permukaan dibagi-bagi
sepanjang sebuah batas yang digunakan bersama
oleh sebuah tambalah yang lain yang tidak
memerlukan lagi sub pembagian, maka secara
alami akan menghasilkan sebuah celah antara dua
bagian tersebut. Kemudian sobekan ini
merupakan sebuah luasan yang tidak dinyatakan
dan akan tampak sebagai sebuah celah atau
lobang dalam fase rendering akhir (Gambar 2.2).
Algoritma Lane-Carpenter tidak berhubungan
dengan masalah ini. Hal ini dapat diminimalkan
dengan pembuatan kriteria mengenai sifat datar
lebih teliti, akan tetapi di sini terdapat paradoks
komputasi normal. Filosofi dari pendekatan sub
pembagian adalah bahwa luasan dari sebuah
permukaan dibagi-bagi sampai pada tingkat yang
berhubungan dengan lekukan lokal. Luasan datar
yang luas merupakan yang dibagi-bagi secara
minimal. Luasan yang menunjukkan perubahan
lekukan yang cepat akan dibagi-bagi menjadi
poligon yang cukup kecil. Pengetatan kriteria sifat
datar berarti bahwa semakin banyak poligon yang
dihasilkan dan fase rendering akhir perlu waktu
yang lebih lama.
Metode Clark berhubungan dengan
masalah ini dengan cara yang lebih bagus dengan
mengambil metode sub pembagian yang
sebenarnya dibatasi pada kurva batas. Tiga
langkah yang terlibat adalah:
a. Kriteria "convex hull" diterapkan pada edge
batas u = 1 dan u = 0 dan suatu lekatan
dibagi-bagi sepanjang arah v sehingga ini
dipenuhi.
b. Kemudian metode yang sama diterapkan
terhadap batas v = 1 dan v = 0.
c. Akhirnya, pengujian normal "convex hull"
diterapkan kepada hasil sub pembagian
tersebut dan proses dilanjutkan, jika perlu,
apakah sepanjang arah u atau arah v.
Begitu sebuah batas memenuhi kriteria "convex
hull" ia dianggap berupa sebuah garis lurus.
Sembarang sub pembagian selanjutnya tidak akan
menghasilkan pemisahan.
Keuntungan yang memungkinkan dari
sub pembagian yang searah dengan batas u atau
batas v adalah bahwa dengan beberapa obyek ini
akan menghasilkan lekatan yang lebih sedikit.
Perhatikan, misalnya, sub pembagian sebuah pipa
padat atau sebuah silinder merupakan sebuah
contoh yang biasa bagi obyek seperti ini. Sub
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pembagian silinder tersebut yang searah dengan
arah yang sejajar dengan sumbu panjangnya akan
menghantarkan algoritma ini untuk lebih cepat
bersatu dan dengan lekatan yang lebih sedikit
daripada jika sub pembagian dilakukan pada
kedua arah parametrik. Kekurangan dari
pendekatan ini adalah sulit untuk mengintegrasikan dengan sebuah algoritma garis scan.
Algoritma garis scan mengemudikan atau
mengendalikan urutan sub pembagian. tergantung
pada bagaimana lekatan tersebut terletak
berkenaan dengan garis scan.
Aspek lain yang memerlukan perhatian
adalah perhitungan normal permukaan. Mereka
dapat diperoleh dengan mudah dari uraian
parametrik asal pada sembarang titik (u,v) pada
permukaan dengan menghitung perkalian silang
dari derivatif u dan derivatif v. Akan tetapi jika
sebuah metode sub pembagian digunakan untuk
mengubah scan maka rendering poligon akhir
akan menggunakan metode interpolasi Phong dan
normal puncak dihitung secara mudah dengan
mengambil perkalian silang vektor tangen pada
titik sudut. Hal ini akan tergantung pada tingkat
sub pembagian, memberikan normal puncak yang

tidak sejajar untuk poligon datar, akan tetapi
semua poligon yang andil pada sebuah puncak
akan memiliki normal yang sama. Dua akibat
yang dapat dihasilkan dari kenyataan bahwa
poligon datar yang dikirimkan ke sebuah pembuat
bayangan dengan normal puncak yang tidak
sejajar. Pertama, kesalahan pengaruh bayangan
dapat terjadi pada sub pembagian tingkat rendah.
Kedua, pertanyaan mengenai normal puncak
manakah yang digunakan untuk memisahkan
muncul. Masalah terjadi karena tidak semua
poligon yang mengitari sebuah puncak dapat
tersedia, karena sub pembagian berlangsung dan
sebuah puncak rata-rata tidak dapat dihitung
sebagaimana dalam jaring poligon. Kasus dapat
muncul salah satu normal terletak berlawanan
dengan sudut pandang yang.lebih besar dari 90°
dan salah satunya dengan sudut yang lebih kecil
dari 90°. Tindakan yang aman adalah hanya
dengan memisahkan sebuah poligon dengan
pengujian masing-masing normal puncaknya. Jika
sembarang normal puncak dapat dilihat maka
poligon tersebut tidak dipisahkan.
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Kesimpulan
i. Penyajian
poligonal
merupakan
penyajian klasik dalam grafik tiga
dimensi.
ii. Jaring-jaring
poligonal
merupakan
pemodelan yang paling tenar dalan
grafik komputer karena kesederhanaan
sifat dan perkembangan algoritma
pembuatan bayangan yang tidak mahal.
iii. Jaring-jaring poligon juga memiliki
kelemahan, yaitu pada tingkat kedetailan
tinggi, akan menghabiskan biaya yang
tinggi pula, terutama pada pemodelan,
penyimpanan dan rendering.
b. Saran
Pembentukan obyek dengan jaring-jaring
polygonal dapat dengan mudah dilakukan, namun
dengan meningkatkan mutu, berati membuat
jumlah poligon yang digunakan bertambah
banyak,
sehingga
membuat
pemodelan,
penyimpanan dan perenderan menjadi lebih
mahal. Dengan memanfaatkan beberapa teknik
seperti peletakkan titik kontrol dan penggunaan
jaring polyhedrol, pemodelan sebuah obyek dapat
dibuat dengan verteks yang lebih sedikit.
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LAMPIRAN

Triagle mesh representing a dolphin

3D pyramid mesh
terdiri dari 5 muka, 8 edge dan 5 verteks
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NAMA – NAMA BANGUN POLIGONAL
Jika s adalah banyaknya sisi dari poligon, maka formula untuk n s-gonal adalah sbb:
Name

Formula

n=1 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Triangular

½(1n² + 1n)

1

3

6

10

15

21

28

36

45

55

66

78

91

Square

½(2n² - 0n)

1

4

9

16

25

36

49

64

81

100

121

144

169

Pentagonal

½(3n² - 1n)

1

5

12 22

35

51

70

92

117

145

176

210

247

Hexagonal

½(4n² - 2n)

1

6

15 28

45

66

91

120 153

190

231

276

325

Heptagonal

½(5n² - 3n)

1

7

18 34

55

81

112 148 189

235

286

342

403

Octagonal

½(6n² - 4n)

1

8

21 40

65

96

133 176 225

280

341

408

481

Nonagonal

½(7n² - 5n)

1

9

24 46

75

111 154 204 261

325

396

474

559

Decagonal

½(8n² - 6n)

1

10 27 52

85

126 175 232 297

370

451

540

637

Hendecagonal

½(9n² - 7n)

1

11 30 58

95

141 196 260 333

415

506

606

715

Dodecagonal

½(10n² - 8n)

1

12 33 64

105 156 217 288 369

460

561

672

793

Tridecagonal

½(11n² - 9n)

1

13 36 70

115 171 238 316 405

505

616

738

871

Tetradecagonal

½(12n² - 10n) 1

14 39 76

125 186 259 344 441

550

671

804

949

Pentadecagonal

½(13n² - 11n) 1

15 42 82

135 201 280 372 477

595

726

870

1027

Hexadecagonal

½(14n² - 12n) 1

16 45 88

145 216 301 400 513

640

781

936

1105

Heptadecagonal ½(15n² - 13n) 1

17 48 94

155 231 322 428 549

685

836

1002 1183

Octadecagonal

½(16n² - 14n) 1

18 51 100 165 246 343 456 585

730

891

1068 1261

Nonadecagonal

½(17n² - 15n) 1

19 54 106 175 261 364 484 621

775

946

1134 1339

Icosagonal

½(18n² - 16n) 1

20 57 112 185 276 385 512 657

820

1001 1200 1417

Icosihenagonal

½(19n² - 17n) 1

21 60 118 195 291 406 540 693

865

1056 1266 1495

Icosidigonal

½(20n² - 18n) 1

22 63 124 205 306 427 568 729

910

1111 1332 1573

Icositrigonal

½(21n² - 19n) 1

23 66 130 215 321 448 596 765

955

1166 1398 1651

Icositetragonal

½(22n² - 20n) 1

24 69 136 225 336 469 624 801

1000 1221 1464 1729

Icosipentagonal

½(23n² - 21n) 1

25 72 142 235 351 490 652 837

1045 1276 1530 1807

Icosihexagonal

½(24n² - 22n) 1

26 75 148 245 366 511 680 873

1090 1331 1596 1885

Icosiheptagonal

½(25n² - 23n) 1

27 78 154 255 381 532 708 909

1135 1386 1662 1963

Icosioctagonal

½(26n² - 24n) 1

28 81 160 265 396 553 736 945

1180 1441 1728 2041

Icosinonagonal

½(27n² - 25n) 1

29 84 166 275 411 574 764 981

1225 1496 1794 2119

Triacontagonal

½(28n² - 26n) 1

30 87 172 285 426 595 792 1017 1270 1551 1860 2197
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