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MỞ ĐẦU 

1.  Lý do chọn đề tài 

 Mô hình hóa hình học là một ngành khoa học máy tính chuyên 

nghiên cứu về các phương pháp, kỹ thuật để có thể mô tả và thao 

tác trên các đối tượng của thế giới thực bằng máy tính. Một trong 

những vấn đề chính trong việc thiết kế một mô hình hóa hình học là 

lựa chọn một phương pháp toán học cho các đường cong và bề mặt 

của đối tượng. Lựa chọn một phương pháp toán học thì đặc biệt 

quan trọng bởi vì các thao tác sau này cũng như phân tích đều phụ 

thuộc rất nhiều vào các phương pháp này. Trong sinh học, người ta 

có thể quan tâm đến mô hình hóa các hình dạng của các tế bào hoặc 

phân tử dựa trên dữ liệu thu được bằng kính hiển vi điện tử. Những 

hình ảnh chi tiết của các cơ quan nội tạng con người như tim mạch 

và nội khoa như tim, phổi, gan… Trong phẫu thuật thẩm mỹ, khuôn 

mặt được mô hình hóa toán học. Mô hình này sau đó được thao tác 

để hiển thị hình ảnh sau khi phẫu thuật. Trong phẫu thuật chỉnh 

hình, người ta quan tâm đến bên trong xương và xương tham gia với 

nhau như thế nào. Trong máy tính thì các thông tin để tránh chướng 

ngại hoặc kiểm soát công cụ được cung cấp cho một con robot hay 

chip. Hoặc trong thiết kế và sản xuất các hình dáng bên ngoài của 

tàu, ô tô, tàu ngầm và máy bay ... và còn thiết kế phông chữ cho các 

ngôn ngữ khác nhau [5][6]. 

 Lược đồ phân mảnh (Subdivision Scheme) là mới nhất và 

đang được sử dụng phổ biến nhất trong mô hình hình học. Nghiên 

cứu về lược đồ này đã được quan tâm rất lâu trên thế giới. Lược đồ 

phân mảnh lần đầu tiên được đề xuất vào những năm 1970, có nhiều 

người tập trung quan tâm và nghiên cứu về chủ đề này vì tính hiệu 
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quả và đơn giản của nó. Bề mặt phân mảnh(subdivision surface) đã 

được chứng minh là một công cụ mô hình hữu ích là một phần của 

tất cả các gói mô hình chuẩn 3Dmax. Hiện nay phân mảnh đường 

cong và mặt cong khá phổ biến trong đồ họa máy tính và mô hình 

hóa hình học.  

 Quá trình phân mảnh làm mịn các đa giác. Nếu phương pháp 

phân mảnh được chọn lựa chính xác thì các kết quả của quá trình 

phân mảnh đối tượng sẽ rất mịn. Do việc phân mảnh có thể tạo ra 

các cấu trúc đường cong, mặt cong mịn và trơn nên phân mảnh 

được xem như một phần tách rời của mô hình hóa hình học [10]. 

 Mô hình phân mảnh bề mặt lưới đang trở thành mô hình được 

ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ các ngành 

công nghiệp sản xuất đến các ngành công nghiệp giải trí. Điều này 

là do ưu điểm của phân mảnh bề mặt được đặc trưng chủ yếu bởi 

khả năng đại diện cho bề mặt thông qua các cấu trúc liên kết tùy ý. 

Phân mảnh mặt lưới cũng kế thừa các thuộc tính chủ yếu như sự 

thay đổi liên tục của bề mặt, trên một vùng cục bộ của bề mặt lưới. 

Những cấu trúc liên kết bất thường của bề mặt lưới được xử lý bằng 

cách điều chỉnh các toán tử phân mảnh để tạo ra độ mịn cần thiết. 

Cách tiếp cận này là cơ sở của lĩnh vực thiết kế mô hình hóa hình 

học nhờ máy tính. Một vấn đề đặt ra là làm thế nào để xây dựng 

lược đồ phân mảnh đường và mặt cong bậc cao hơn, thông qua việc 

sử dụng các phương pháp phân tích, phát triển công cụ toán học 

nhằm đáp ứng tất cả các nhu cầu biểu diễn các đối tượng 3D phức 

tạp[30]. 

 Xuất phát từ những nhu cầu thực tiễn và tính cấp bách, tôi 

chọn đề tài luận văn cao học 
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“Ứng dụng lược đồ phân mảnh bậc cao xây dựng đối tượng 3D” 

2.  Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1.  Mục tiêu 

- Xây dựng đối tượng vật thể từ một khung lưới thô ban đầu 

để ứng dụng trong mô hình chế tạo máy, game, sản xuất ô tô, phim 

hoạt hình 3D và CAD/CAM.  

2.2.  Nhiệm vụ chính của đề tài 

- Tìm hiểu về đường và mặt cong tham số B-spline, NURBS 

- Tìm hiểu về lý thuyết các lược đồ phân mảnh thông dụng: 

Loop, Doo-Bin, Chaikin, Catmull Clark… 

- Tìm hiểu về lý thuyết lược đồ phân mảnh bậc cao 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu: đường và mặt cong tham số B-spline, 

NURBS, thuật toán tinh chỉnh và làm mượt lược đồ phân mảnh bậc 

cao. 

- Phạm vi nghiên cứu: lược đồ phân mảnh bậc cao không đều 

và hữu tỷ dựa trên thuật toán chèn véctơ nút. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp lý thuyết: Nghiên cứu về lý thuyết phân mảnh 

bề mặt bậc cao không đều. 

- Phương pháp phân tích: Phân tích và thu thập thông tin trên 

các bài báo, nghiên cứu dựa trên các kết quả trước đó, đồng thời đưa 

ra các nhận xét và từ đó nghiên cứu đề xuất cải tiến. 

- Nghiên cứu về lý thuyết đường và mặt cong tham số 

NURBS. 
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- Nghiên cứu các phương pháp phân mảnh bề mặt. 

- Phương pháp thực nghiệm và triển khai: Xây dựng chương 

trình thử nghiệm bằng ngôn ngữ C++ và sử dụng thư viện đồ họa 

OpenGL, dữ liệu thực nghiệm là khung lưới thô ban đầu. Xây dựng 

chương trình thực nghiệm. 

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 

5.1.  Ý nghĩa khoa học 

- Đề xuất hướng nghiên cứu hỗ trợ cho việc mô phỏng các đối 

tượng trong thế giới thực, mô phỏng hình học, game và phim hoạt 

hình 3D… 

- Giải pháp xây dựng đối tượng vật thể từ khung lưới thô ban 

đầu 

5.2.  Ý nghĩa thực tiễn 

- Đưa ra giải pháp góp phần hỗ trợ cho việc thiết kế đối tượng  

3D mịn và mượt hơn. 

- Cung cấp chức năng mô hình hóa đối tượng 3D, thao tác trên 

đối tượng 3D và hiển thị các thông số hình họa của đối tượng. 

- Kết xuất tập tin mô tả thông tin về đối tượng. 

6. Cấu trúc của luận văn 

Bố cục của luận văn bao gồm các chương sau: 

Chương 1: Tổng quan về mô hình hóa đối tượng 3D 

Phần này sẽ trình bày tổng quan về lý thuyết biểu diễn đối 

tượng 3D, lý thuyết đường và mặt cong tham số B-spline. Mô tả sự 

ra đời của bề mặt NURBS và cách phân mảnh cho bề mặt bắt đầu từ 

sự hình thành của đường cong B-spline. 
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Chương 2: Phương pháp phân mảnh bề mặt 

Phần này sẽ trình bày về lược đồ phân mảnh, các khái niệm 

phân mảnh bề mặt dạng đều và không đều. Kỹ thuật chèn véctơ nút 

trong lược đồ phân mảnh thông dụng. 

Chương 3: Xây dựng lược đồ phân mảnh bậc cao. Nghiên cứu 

lược đồ phân mảnh bậc cao hơn. Thuật toán tinh chỉnh và làm mượt 

trong kỹ thuật chèn nút. Xây dựng lược đồ phân mảnh bậc cao không 

đều và hữu tỷ. Tiến hành cài đặt và thử nghiệm chương trình. 
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CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN VỀ MÔ HÌNH HÓA ĐỐI TƯỢNG 3D 

1.1 CÁC PHƯƠNG PHÁP BIỂU DIỄN ĐỐI TƯỢNG 3D 

Khi biểu diễn một đối tượng ba chiều, ta cần phải xem xét 

nhiều khía cạnh. Cụ thể như đường cong, mặt cong của đối tượng. 

Ngoài ra, cần thêm một số thông tin về thuộc tính của đối tượng. 

Có nhiều phương pháp khác nhau để mô tả các đối tượng 3D. 

Tùy thuộc vào từng đối tượng cụ thể, có thể dùng các phương pháp 

thích hợp với thuộc tính của các loại đối tượng đó. Chẳng hạn để 

biểu diễn các đối tượng như mặt tròn xoay, các đối tượng dùng để 

thiết kế các mô hình máy bay, bánh răng… thường được sử dụng 

thông qua mặt cong tham số.  

1.1.1 Đường cong 

Các đường cong bậc càng cao thì càng phức tạp và càng đòi 

hỏi nhiều khối lượng tính toán. Vì thế để biểu diễn các đường này thì 

người ta đã nghĩ ra cách phân đoạn. Có nghĩa là đường cong phức 

tạp được phân ra thành từng đoạn. Mỗi đoạn lại là một đường cong 

nhưng có bậc nhỏ hơn. 

Bậc của đường cong cũng xác định độ trơn của các điểm nối 

giữa các phần: 

- Đường bậc 1 (linear): các đường cong chỉ việc đặt ở vị trí 

liên tiếp với nhau. 

- Đường bậc 2 (squadratic): các đường cong đặt ở vị trí tiếp 

xúc với nhau. 

- Đường bậc 3 (cubic): các đường cong đặt ở vị trí liên tiếp với 

nhau.  

Tham số của đường cong (Parameter): Các tham số là các giá 

trị bằng số duy nhất của các điểm (giống như là toạ độ) nằm trên 
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đường cong hay mặt cong. Tham số mà càng lớn thì điểm nằm càng 

cao trên đường cong. Đối với đường cong, cần một tham số xác định 

dọc theo chiều dài đường cong, đó là tham số U. Đối với mặt cong 

cần một tham số nữa để xác định theo bề rộng của mặt cong, đó là 

tham số V. 

1.1.2 Mặt cong 

Bề mặt là một tập các đường cong liên kết với nhau. Và bề 

mặt là một lớp bao phủ các đối tượng để xác định xem đối tượng đó 

sẽ phản xạ ánh sáng như thế nào. Có thể bề mặt chỉ có một màu nào 

đó, hoặc có thể là một mẫu vật liệu, một vỏ xù xì, hoặc trơn nhẵn.  

1.1.3 Bề mặt lưới 3D 

1.1.4 Biểu diễn bề mặt trơn tham số 

1.2 ĐƯỜNG CONG THAM SỐ B-SPLINE 

1.2.1 Giới thiệu 

1.2.2 Phương trình đường cong tham số B-spline 

1.2.3 Véctơ nút (Knot Vectors) 

Một vector knot là một danh sách các giá trị tham số, hoặc các 

nút thắt, chỉ định khoảng cách tham số cho các đường cong Bézier có 

thể tạo nên một B-spline. Ví dụ, nếu một khối B-spline bao gồm bốn 

đường cong Bézier với khoảng tham số [1, 2], [2, 4], [4, 5], và [5, 8], 

vector knot sẽ [u0,u1, 1, 2, 4, 5, 8,u7,u8]. 

 a. Véctơ nút dạng đều (Uniform) 

Trong dạng này khoảng chia các trị của véctơ nút là bằng 

nhau, véctơ nút này đều khi giá trị của chúng cách đều nhau một 

khoảng ∇ xác định.  

Ví dụ:  [ 0 1 2 3 4 5 ]  với ∇ xác định = 1 

 [ -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 ]  với ∇ xác định = 0.1 
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Hiện nay trong các bài toán thực tế, thông thường thì véctơ nút 

dạng đều thường bắt đầu bằng 0 và khoảng cách là 1, đến một giá trị 

max hay trong dạng chuẩn là một dãy từ 0 đến 1 các khoảng cách, là 

một số thập phân. 

Ví dụ:          [0   0.25   0.5   0.75   1]  với ∇ xác định = 0.25 

          b. Véctơ nút dạng mở (Open-Uniform) 

Trong dạng này trị của véctơ nút tại hai điểm được lặp lại k lần 

đối với hàm cơ sở Ni,k(t) có cấp k, các véctơ nút còn lại có khoảng 

cách bằng nhau: 

Ví dụ:  k=2  [0  0  1  2  3  4  4] 

dạng chuẩn của véctơ nút dạng mở là: 

 k=2  [0  0  1/4  1/2  3/4  1  1] 

Số các véctơ nút được tính theo m=n+k+1. 

Đặc biệt khi cấp của hàm cơ sở bằng với số véctơ kiểm soát 

k=n+1 và các véctơ nút là dạng mở thì đường cong B-spline trùng 

với đường cong Bézier. Trong trường hợp này véctơ nút có k trị 0 

theo sau là k trị 1. 

Ví dụ: k=4 và đa giác kiểm soát có 4 véctơ thì véctơ nút dạng 

mở là [0  0  0  0  1  1  1  1] 

           c. Véctơ nút dạng không đều (Non-Uniform) 

Các véctơ nút với khoảng cách tùy ý thì giá trị các nút xuất 

hiện tại các biên được lặp lại và các nút bên trong các bước tăng 

bằng nhau. Nếu một trong hai điều kiện này hoặc cả hai điều kiện 

này không được thoả mãn thì véctơ nút là không đều 

Ví dụ: Các nút không đều có thể tạo ra bằng cách đặt các giá 

trị lặp lại đối với các nút ở khoảng giữa [0 1 2 3 3 4 5]. Hãy tạo ra 

bước nhảy không bằng nhau giữa các nút [0.0 0.2 0.5 0.75 1.0] 
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Các véctơ nút loại đều cho phép người dùng dễ hình dung và 

xử lý trong các phép toán nhưng trong một số các trường hợp bước 

nút không đều lại có những ưu điểm đặc biệt. Ví dụ như trong khi 

thiết kế hình dạng của đường cong đặc biệt. 

1.2.4 Phép chèn véctơ nút 

1.3 MẶT CONG THAM SỐ B-SPLINE 

1.4 ĐƯỜNG VÀ MẶT CONG THAM SỐ NURBS 

1.4.1 Giới thiệu 

NURBS (Non-Uniform Rational B-Spline) là một dạng tổng 

quát các đường cong tham số. Các đường cong này có khả năng phù 

hợp đặc biệt trong biểu diễn đối tượng 3D bởi vì NURBS cung cấp 

tính liên tục tốt với một lượng tối thiểu các điểm điều khiển (control 

points).  

Một số thuật ngữ được diễn giải như sau : 

 Non-Uniform là phần tham số hoá của đường cong. 

 Rational là phương trình hữu tỉ của đường cong. B-

splines là các đường cong đa thức có thể hiện theo tham 

số. 

Đặc biệt NURBS sử dụng các phương trình tham số để biểu 

diễn đường cong. Các đường cong và bề mặt NURBS có rất nhiều 

ứng dụng trong thiết kế công nghiệp tự động. Đây là những nơi có 

các hình dạng trơn tru với lượng dữ liệu tối thiểu phù hợp với yêu 

cầu đặt ra. Các đường cong NURBS phát huy hiệu quả cao trong 

việc tạo ra đường chuyển động liên tục với đối tượng được linh hoạt 

hóa.  

1.4.2 Phương trình đường cong tham số NURBS  

Phương trình toán học biểu diễn đường cong NURBS như sau: 
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       a u b    (1.6) 

Trong đó: 

- Pi là điểm điều khiển 

- wi là trọng số 

- Ni,k là B-spline cơ sở cấp k của đường cong B-spline 

- u = [u0, u1,.., um] là véctơ nút và thuộc khoảng [0,1] với 

điều kiện là không đều. 

1.4.3 Phương trình mặt cong tham số NURBS   

             , , , ,0 0

, , ,0 0

w . ( ). ( ).
( , )

w . ( ). ( )

n m

i j i k j l i ji j

n m

i j i k j li j

N u N u P
S u v

N u N u

 

 


 

 
 0 1u    và  0<v<1 (1.10) 

Trong đó:  

- (n,m): cấp của ma trận điều khiển 

- (k.l) : là bậc theo hai hướng u,v của mặt cong NURBS 

- Pi,j: là các điểm điều khiển 

- Ni,k(u), Nj,l(u) là các hàm B-spline cơ sở 

- wi,j là trọng số của điểm Pi,j trong hệ tọa độ thuần nhất 

với wi,j0 

1.4.4 Tính liên tục của đường cong tham số NURBS 

Tính liên tục của đường cong tham số tại một điểm dừng mô tả 

làm thế nào những đường cong gặp nhau tại các điểm dừng. 

Các đường cong không có tính liên tục: 

- C
0
 liên tục: Các điểm đầu và điểm cuối của hai đường cong có 

tính liên tục. 

- C
1
 liên tục: Các đường cong có tiếp tuyến giống hệt nhau tại 

điểm dừng. 



11 

- C
2 
liên tục: Các đường cong có độ cong giống hệt nhau tại 

điểm dừng. 

1.5 KẾT CHƯƠNG  

Trong chương này trình bày các phương pháp biểu diễn các 

đối tượng trong không gian ba chiều mà yếu tố cơ bản để mô phỏng 

đối tượng 3D chính là đường và mặt cong tham số. Việc tạo ra các 

đường cong theo ý muốn cũng là vấn đề thường gặp khi làm việc với 

đồ hoạ máy tính. Chúng ta tiếp cận cách vẽ các đường cong bằng B-

spline. Các cách tiếp cận này dựa trên cơ sở vẽ đường cong bằng một 

tập điểm mô tả hình dáng của đường cong gọi là tập điểm kiểm soát. 

Khi thay đổi tập điểm này, hình dáng của đường cong sẽ thay đổi 

theo. Cách tiếp cận này cho thấy sự thuận lợi và linh hoạt khi cần 

phải vẽ các đường cong phức tạp và do đó nó được dùng nhiều trong 

thiết kế. 
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 CHƯƠNG 2 

PHƯƠNG PHÁP PHÂN MẢNH BỀ MẶT 

 

2.1 LƯỢC ĐỒ PHÂN MẢNH 

2.1.1 Giới thiệu 

“Phân mảnh (Subdivision)” là lấy từ cụm “dividing into 

regions of greater detail”, có nghĩa là phân chia thành các miền nhỏ 

hơn với nhiều chi tiết hơn. Bắt đầu từ một mạng lưới cơ sở và phân 

chia thành các miền càng chi tiết càng tốt để làm việc với từng miền 

đó.  

Phân mảnh bề mặt (Subdivision surface) là một kiểu bề mặt 

duy nhất có được thuộc tính của cả NURBS và khối nhiều mặt 

(Polygon). Giống với bề mặt NURBS, phân mảnh bề mặt có khả 

năng tạo ra các dạng có độ trơn và có thể định hình khối nhờ sử dụng 

tương đối ít các điểm điều khiển. Giống như các bề mặt nhiều cạnh, 

phân mảnh bề mặt cho phép có thể mở rộng các vùng xác định và tạo 

ra nhiều bề mặt chi tiết hơn.  

Phân mảnh bề mặt cho phép sử dụng một bề mặt để tạo nên cả 

một khối hình phức tạp. Bề mặt phân mảnh này có thể có các mức 

chi tiết khác nhau trong từng khu vực khác nhau. Có nghĩa là một 

khu vực mà có hình thù phức tạp thì có thể có nhiều điểm điều khiển 

hơn để có được một mức độ tinh xảo hơn, trong khi một số vùng 

khác đơn giản hơn thì chỉ cần ít các điểm điều khiển.  

Lợi ích của phân mảnh: 

- Phân mảnh cho phép điều khiển ở mức cao hơn so với 

hình tạo bởi một khối nhiều mặt. 
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- Với phân mảnh, có thể tạo ra một đối tượng trơn tru chỉ 

từ một hình cơ sở ban đầu và không phải gắn nhiều bề 

mặt lại với nhau như là đã làm với NURBS. 

- Cho phép tồn tại các nếp gấp (các cạnh nhọn) và các 

hình dạng bất kì. 

- Tính liên tục của phân mảnh còn hạn chế được một số 

các vấn đề hay xảy ra khi hoạt hoá với NURBS. 

- Có thể liên kết các bề mặt phân mảnh với phần khung 

xương (skeleton) ở mức thô và các hiệu ứng có thể giúp 

chuyển tiếp lên mức tốt hơn. 

Hạn chế của phân mảnh: 

- Phân mảnh bề mặt được căn chỉnh không cân xứng có 

thể cho kết quả không giống với mong đợi. 

- Khi chuyển từ một bề mặt NURBS sang phân mảnh bề 

mặt có thể tạo ra các hình dạng không chính xác tại các 

đầu mút.  

- Độ phức tạp và dung lượng dữ liệu có thể sẽ phình to và 

khó kiểm soát.  

2.1.2 Các phương pháp phân mảnh bề mặt 

Có hai phương pháp phân mảnh bề mặt như sau: 

- Phương pháp xấp xỉ: các bề mặt giới hạn mới xấp xỉ gần 

đúng với bề mặt lưới ban đầu. Các điểm kiểm soát mới 

là không có trong bề mặt giới hạn. 

- Phương pháp nội suy thêm vào: đối với phương pháp 

này sau khi phân chia bề mặt, các điểm kiểm soát ban 

đầu và các điểm kiểm soát mới được tạo ra nội suy trên 

bề mặt giới hạn. 

-  
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2.2 PHÂN MẢNH BỀ MẶT DẠNG ĐỀU 

Phương pháp phân mảnh đường cong và mặt cong khá phổ 

biến trong đồ họa máy tính và mô hình hóa hình học. Phân mảnh cho 

phép làm mịn các đa giác của các bề mặt lưới. Nếu phương pháp 

phân mảnh được chọn lựa chính xác và phù hợp thì các kết quả tạo ra 

đối tượng rất mịn. Do việc phân mảnh có thể tạo ra các cấu trúc 

đường cong và mặt cong mịn, trơn nên phân mảnh bây giờ được coi 

như một phần tách rời của mô hình hóa hình học. 

Lợi thế chính của B-splines là khả năng xử lý bề mặt lớn mà 

yêu cầu những mảng riêng biệt bằng cách sử dụng các công nghệ 

trước đó của đường conic hoặc đường cong cơ sở Bézier. Các giới 

hạn trên cấu trúc liên kết B-spline đồng nghĩa với việc cần nhiều 

mảnh để thể hiện bề mặt phức tạp trong thực tiễn.  

Tại nơi giao nhau của bề mặt B-splines, các mặt này phải được 

dính vào với nhau, và các đường nối không bảo đảm tính liên tục 

tương tự mà B-splines cung cấp cho phần còn lại của bề mặt. Trong 

trường hợp cụ thể khi các bề mặt có véctơ nút tương thích, những 

đảm bảo này có thể thay vào đó đạt được bằng cách định vị cẩn thận 

các điểm kiểm soát ở hai bên của từng đường nối. Tuy nhiên, tính 

không chính xác về mặt số học đồng nghĩa với việc các bề mặt tổng 

hợp thậm chí không liên tục tại các đường nối, chứ đừng nói là nhẵn. 

2.2.1 Kỹ thuật chèn nút 

2.2.2 Các mô hình dựa trên các đường cong B-spline 

2.2.3 Các mô hình không dựa trên các đường cong B-

spline 

2.2.4 Tinh chỉnh và làm mượt (Refine and Smooth) 
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2.3 PHÂN MẢNH BỀ MẶT DẠNG KHÔNG ĐỀU 

2.4 KẾT CHƯƠNG 

Phần này giới thiệu NURBS bề mặt phân mảnh tương thích. 

Hai rào cản để đạt được điều này là: 

 Tham số không đều  

 Cung cấp một đại diện ở mọi bậc hàm  
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 CHƯƠNG 3 

XÂY DỰNG LUỢC ĐỒ PHÂN MẢNH BẬC CAO 

 

3.1 GIỚI THIỆU 

Nghiên cứu lược đồ phân mảnh NURBS tạo ra thuật toán phân 

mảnh không đồng nhất cho B-splines dựa trên thuật toán Lane-

Riesenfeld đồng nhất. Đối lập với các phương pháp trước, thuật toán 

này thì độc lập về phương, hướng của chỉ số (đối xứng), và cũng cho 

phép lựa chọn các khoảng nút để vẫn không bị thay đổi bởi quá trình 

phân mảnh.  

Để tạo ra các cấu trúc phân vùng không đều cho mọi bậc, 

phương pháp phân tích nhân tử tinh chỉnh và láng mịn là rất cần 

thiết. Bài toán đặt ra là cần có một thuật toán tương tự như thuật toán 

Lane-Riesenfeld cho các cấu trúc không đều. 

3.2 DẠNG CỰC 

3.2.1 Chèn nút 

Ý nghĩa của việc chèn nút là them một nút mới vào véctơ hiện 

có mà không cần thay đổi hình dạng của đường cong. Nút mới này 

có thể bằng một nút hiện tại và trong trường hợp này nút được tăng 

thêm một.  
3.2.2 Thuật toán Schaefer 

Cần tìm kiếm một phương pháp phân tích nhân tử tinh chỉnh 

và làm mượt của các luật chèn nút cho B-splines ở mọi bậc hàm 

không đều. Sử dụng dạng tọa độ cực là một cách để tìm kiếm giải 

pháp từ phương pháp phân tích nhân tử tinh chỉnh và làm mượt. 

3.3 THUẬT TOÁN CHÈN NÚT 

3.3.1 Đặt vấn đề 
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Quá trình phân mảnh là một quá trình chèn liên tiếp các nút, 

và các nút được chèn vào tuân theo quy tắc xác định. Các nút mới ở 

đây tạo ra vùng chứa các phần tử tinh chỉnh và làm mượt. 

Xét B-spline bậc d muốn phân mảnh.  

Gọi B là một B-spline bậc d với véctơ nút t. 

Ta thực hiện tính toán các điểm kiểm soát cho B trên một 

véctơ nút mới. Để tiếp cận được tất cả các nút trong một vật thể đơn, 

gọi u = (uj), j thuộc Z là một chuỗi không giảm có chứa các véctơ nút 

cũ và mới. u giao động trong một khoảng không bị gián đoạn trên Z.  

Để có thể chèn nút vào bất kì khoảng xác định nào thì cần một 

danh sách các nút cũ. Do đó gọi Y là tập xác định của t, Y là tập hợp 

con của Z, t là một cấp số cộng của u, t = (uj) và  j thuộc Y. Tuy 

nhiên có một số giới hạn đối với Y để đảm bảo cho công thức này 

đúng, và có một số điều kiện phải xem xét.  

Các giới hạn đối với Y là:  

 Y phải có phạm vi giống với Z (ví dụ: Y và Z hoặc là không 

có giới hạn, hoặc có cùng giới hạn tối thiểu và giới hạn tối đa). 

 Nhiều nhất là một nút mới sẽ được chèn giữa 2 nút cũ nằm 

gần nhau (ví dụ   j  Z \ Y, j + 1Y và j − 1Y). 

Với những điều kiện này, sẽ xảy ra một vài trường hợp đặc 

biệt: 

 Để chèn một nút vào một khoảng non-zero, j, j + 1 Y nếu 

và chỉ nếu uj= uj+1. 

 Để tăng tính bội: uj = uk trong đó jY and k không thuộc Y. 

 Để giữ lại một khoảng non-zero: j, j + 1Y đối với uj   uj 

+1. 

Ta có thể chèn nhiều hơn một nút trong một khoảng bằng cách 

sử dụng nhiều bước phân mảnh liên tiếp. 
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3.3.2 Thuật toán tinh chỉnh và làm mượt 

Ta có thể xây dựng công thức này bằng cách định nghĩa 

 icen Z  để bao gồm các chỉ số   trong Z xung quanh i.  

Chú ý rằng có 2 trường hợp xảy ra ở đây:  

- Hoặc d là số lẻ,   là số lẻ và i là một phần tử của Z.  

- Hoặc d là số chẵn và   là số chẵn, trong trường hợp 

này i phải nằm giữa hai phần tử khác của Z, bởi vì các 

điểm kiểm soát của các B-spline ở bậc chẵn sắp xếp 

ngang với các khoảng giữa hai nút, không phải là với 

chính các nút.  

Trong cả hai trường hợp, ta có đối số cực của 
iP

là: 

,ju  trong đó j ( ( )d

i icen Y cen Z    (3.1) 

3.3.3 Giai đoạn tinh chỉnh 

Giai đoạn này sử dụng dựa trên các điểm kiểm soát ban đầu Q 

và xây dựng  của các điểm 
0

iP  (cho d bậc chẵn) hoặc 
1

iP  (cho d bậc 

lẻ). Hai trường hợp này phải được xử lí riêng biệt để sao cho giai 

đoạn làm mịn tiếp theo có thể kiểm tra đối xứng hai nút trong cùng 

một lúc. 

3.3.4 Giai đoạn làm mượt 

Mỗi giai đoạn làm mượt sản sinh ra các điểm P từ trình tự của 

các điểm P , trong đó các đối số cực của mỗi điểm P  bao gồm 

 - 2 nút xung quanh i. Để mỗi 
iPbao gồm đúng tập hợp của các đối 

số cực, cần phải tiến hành tổ hợp affine của các điểm trong P để 

chèn 0, 1, 2 nút mới. 

3.3.5 Chứng minh 

3.3.6 Điều kiện cuối 

3.4 LƯỢC ĐỒ PHÂN MẢNH BẬC CAO KHÔNG ĐỀU VÀ 

HỮU TỶ 
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3.4.1 Giới thiệu 

Bề mặt NURBS có một lưới điều khiển hình chữ nhật, vì vậy 

bề mặt này thường được biểu diễn như là một tập hợp các mảnh cắt 

và có tính liên tục qua các mảnh được tuân theo trên lưới điều khiển. 

Bề mặt phân mảnh loại bỏ những trở ngại này bằng cách cho phép 

giới thiệu các điểm bất thường vào một lưới kiểm soát thường xuyên. 

Sự linh hoạt thu được dẫn đến việc áp dụng rộng rãi cho các ứng 

dụng ví dụ như nhân vật hoạt hình. Tuy nhiên NURBS vẫn là một 

chuẩn công nghiệp quan trọng trong các lĩnh vực như CAD/CAM.  

Phương pháp phân mảnh bậc cao là xử lý ở mức độ cao hơn 

bằng cách chia mỗi bước phân mảnh thành hai giai đoạn: giai đoạn 

"tinh chỉnh” và giai đoạn “làm mượt”. Tuy nhiên, do cần phải xử lý 

các véctơ nút không đều nên không thể sử dụng thuật toán Lane và 

Riesenfeld [1980]. Do đó, ta khái quát thành một mô hình hóa không 

đều. 

3.4.2 Đường cong mức độ cao – không đều 

Do phương pháp mới được xây dựng dựa trên hàm NURBS, 

nên các quy tắc phân mảnh cho các khu vực thông thường với bất kỳ 

mức độ nào đều bắt nguồn từ việc chèn các nút B-spline. Những quy 

tắc này sử dụng một loạt các cách tiếp cận khác nhau. Ví dụ như là 

phương pháp của Boehm hay thuật toán Oslo. Tất cả các thuật toán 

chèn nút cho kết quả tương tự nhưng khi mức độ gia tăng, mỗi điểm 

sẽ có ảnh hưởng ngày càng lớn trên điểm trong đa giác khống chế 

được chia.  

3.4.3 Mặt cong mức độ cao – không đều 

Thuật toán mới tạo khoảng cách nút với mỗi cạnh của lưới 

khống chế. Tuy nhiên, cũng cần có những yêu cầu sau: 

- Tất cả các mặt phải có bốn cạnh. 



20 

- Và khoảng cách nút trên những cạnh đối diện của một mặt 

phẳng là ngang bằng nhau. 

3.4.4 Chiến lược chèn nút 

 
 

 

 

Hình 3.1 Chiến lược chèn nút 

Đối với hình 3.1, hai điểm đặc biệt được đánh dấu (với tia phát 

ra vẽ màu đỏ) đang ở trong lớp tương đương như nhau, cũng như là 

hai điểm đánh dấu (với tia phát ra bằng màu xanh lá cây). 

Thuật toán cần ít nhất hai bước trước khi tất cả các điểm đặc 

biệt được bao quanh bởi một lớp nút cách đều nhau. Xem xét trường 

hợp đơn giản nhất: một điểm đặc biệt duy nhất của hóa trị n bao 

quanh bởi lưới thường. 

Khoảng cách giữa các nút thắt thống nhất xung quanh điểm 

bất thường do đó được đảm bảo trong nhiều nhất là hai bước. Tóm 

lại, thuật toán thành lập khoảng cách thống nhất là: 

- Cho mỗi lớp tương đương, thiết lập tối thiểu từ khoảng thời 

cách nút bao quanh điểm đặc biệt bên trong nó. 

- Cho mỗi điểm bất thường, yêu cầu để chèn nút vào khoảng 

thời gian xung quanh ở một nửa khoảng cách tối thiểu cho 

các lớp. 

- Cho mỗi khoảng cách nút, chia nhỏ tại điểm giữa hoặc trung 

bình của các vị trí yêu cầu, nếu có yêu cầu chèn. 
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3.4.5 Giải thuật 

Mã giả cho thuật toán phân mảnh 

// Khởi tạo 

foreach    điểm  bất thường   do 

Gán  đến một lớp tương đương 

foreach   bước phân mảnh    do 

// Chiến lược chèn nút 

if   max( ) 2k     
then  

foreach   khoảng  k  nút  mà 2k     do 

chia nhỏ k tại trung điểm của nó 

else 

foreach    lớp tương đương ei    do 

i   min (khoảng nút xung quanh các điểm ei) 

foreach    điểm p bất thường trong lớp tương đương ei    do 

foreach    khoảng nút xung quanh 
 
do 

thực hiện chèn tại khoảng cách 1/2
i  từ   

foreach   khoảng k nút    do 

if     k có yêu cầu chèn     then 

chia nhỏ k tại những vị trí được yêu cầu 

else 

chia nhỏ k tại trung điểm của nó 

// Chia nhỏ lưới dựa trên việc chèn nút 

foreach    mặt tứ giác f  với khoảng nút  ki and kj    do 

if     cả ki và kj đều được chia nhỏ   then 

                     tính toán giai doạn tinh chỉnh cho điểm mới bên trong 

mặt  f 

if    ki hoặc kj bị phân mảnh   then 

thêm vào các điểm mới trên cạnh của mặt  f 
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for 1   to deg / 2ree  do 

foreach    mặt tứ giác f    do 

thêm vào giai đoạn làm mượt  bên trong mặt  f 

foreach 3-valent point  do 

tính toán vị trí cuối cùng của   

3.5 KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM 

Đa giác kiểm soát Bậc 5 Bậc 7 

   

Đa giác kiểm soát Bậc 9 Bậc 11 

  
 

3.6 KẾT CHƯƠNG 

Phần thảo luận trong chương này đã đặt ra các nền tảng đơn 

biến để lập ra các bề mặt phân vùng tích hợp với NURBS và được 

mở rộng ra một chút đển các thể mang tính chất ten-xơ có thể được 

áp dụng đối với các mặt lưới chính quy. Cho các mặt lưới không đều 

có thể chứa các đỉnh đặc biệt, cần phải xét đến việc khái quát hoá thể 

mang tính chất ten-xơ. Nghiên cứu lược đồ phân mảnh tương thích 
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NURBS, xây dựng thuật toán phân mảnh không đều cho đối tượng 

tham số B-splines dựa trên thuật toán “tinh chỉnh và làm mượt” 

Lane-Riesenfeld đều.  

 

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

1 Kết quả đạt được 

Trong quá trình thực hiện đề tài này, đã tập trung nghiên cứu, 

tìm hiểu các vấn đề chung nhất về phân mảnh bề mặt bậc cao không 

đều và hữu tỷ. Từ cái nhìn tổng quan đó, luận văn đã đi nghiên cứu 

chuyên sâu về các vấn đề liên quan đến đường cong tham số B-

Spline, NURBS. Từ đó, đã nghiên cứu các phương pháp xây dựng 

lược đồ phân mảnh từ các đường cong đó bằng cách chèn thêm các 

vector nút.  

Trong luận văn đã cài đặt, thử nghiệm từ một khung lưới thô 

ban đầu xây dựng được đối tượng 3D mịn và mượt hơn. Cụ thể, luận 

văn đã đạt các kết quả như sau:   

Kết quả đạt được về lý thuyết 

- Đã tìm hiểu được phương pháp biểu diễn đường và mặt cong 

tham số B-spline. Mô tả được sự ra đời của bề mặt NURBS và cách 

phân mảnh cho bề mặt bắt đầu từ sự hình thành của đường cong B-

spline.  

- Nắm vững được lý thuyết về lược đồ phân mảnh, phân mảnh 

bề mặt và một số thuật toán về lược đồ phân mảnh thông dụng. 

- Triển khai và xây dựng được chương trình phân mảnh bậc 

cao tạo ra đối tượng vật thể 3D mịn và mượt hơn từ một khung lưới 

thô ban đầu. 

Kết quả đạt được về thực hành 
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- Cài đặt thử nghiệm chương trình snurbs-vis sử dụng thư viện 

đồ họa OPENGL để hiển thị các bề mặt phân mảnh. 

2 Hướng phát triển  

- Giá trị thực tiễn của đề tài này là lớn. Thứ nhất, nó phù hợp 

với xu hướng phát triển của đồ hoạ 3D. Đồ hoạ 3D đang lan tràn trên 

rất nhiều lĩnh vực và mang lại một nguồn lợi không nhỏ cho các nhà 

kinh doanh. Thứ hai, nếu lược đồ phân mảnh này có mặt ở Việt Nam, 

nó sẽ góp phần để phát triển khuynh hướng sử dụng các mô hình 3D 

ứng dụng vào việc sản xuất phim hoạt hình, công nghệ chế tạo máy 

và thiết kế tàu thủy, máy bay như các nước trên thế giới hiện nay 

đang có. 

- Trong tương lai đề tài sẽ không dừng ở đó mà cần phải 

nghiên cứu kĩ càng hơn nữa đề phát triển đề tài về sau này. Đầu tiên, 

đề tài sẽ tìm hiểu sâu hơn để người xem có thể tiếp cận kĩ càng hơn 

về cách thức tạo ra đối tượng 3D một cách mịn và mượt sao cho 

giống thật hơn nữa. Ví dụ như: phân mảnh từng bộ phận được chọn 

trong mô hình, làm phim v.v… Thêm nữa, việc sử dụng lược đồ 

phân mảnh sẽ cho ra nhiều hình động đẹp và hiệu quả tốt hơn.  

 


