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ABSTRACT 
A lot of software has been made to assist the creation of 3D objects. However, the existing software can only create 
simple objects which are usually used as bases for further processing or for the creation of  more complex objects. Hence, 
a flexible software that can create complex objects is needed. This software is expected to be used to support any 
processing software for bigger 3D objects. In this paper, a software to create Bezier and B-splines graphs is discussed. 
Those graphs are further used to create  ruled surface and rotational objects. Those objects are set to be saved into .obj 
files which can be further processed using any existing object processing software. The software reported here is 
developed using Borland Delphi 7 and OpenGL libraries. Evaluation results show that the user can use this software for 
drawing Bezier and B-splines objects which can be further formed into ruled surface and rotational objects in 3D spaces. 
Keywords: Curve, Ruled Surface, Rotational Object, 3D, OpenGL 
 
1. Pendahuluan 
Kemajuan teknologi, terutama teknologi komputer telah banyak dimanfaatkan di berbagai bidang. Salah satunya adalah 
bidang entertainmen yang meliputi pembuatan film, iklan, animasi maupun game. Kesemuanya itu membutuhkan adanya 
obyek yang dimanipulasi. Sebelum komputer grafik berkembang maka obyek yang digunakan adalah obyek yang 
sesungguhnya sehingga sering terjadi kesulitan mencari obyek yang sesuai dengan keinginan. Setelah komputer grafik 
berkembang maka obyek yang digunakan dibentuk dengan menggunakan rekayasa komputer. Kelebihan obyek yang 
direkayasa adalah bentuk yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan biaya pengadaan obyek yang relatif lebih murah.  
 
Dalam pemanfaatan komputer grafik untuk manipulasi obyek, ada dua jenis obyek yang bisa dimodelkan, yaitu obyek 
sederhana dan obyek kompleks. Obyek sederhana dimodelkan dengan menggunakan persamaan geometri, sedangkan 
obyek kompleks dimodelkan dengan merangkai banyak segitiga menjadi satu kesatuan obyek. Obyek sederhana mudah 
dimodelkan tetapi bentuk yang dihasilkan kurang bervariasi. Sedangkan obyek kompleks lebih sulit dimodelkan tetapi 
bentuknya sangat bervariasi. Untuk memodelkan obyek dengan cukup mudah dan bentuk bisa bervariasi, biasanya 
digunakan gabungan dari obyek sederhana dan obyek kompleks. Dua jenis metode pemodelan obyek yang mudah cara 
pemodelannya adalah ruled surface dan rotational object. Sedangkan untuk menghasilkan bentuk permukaan yang lebih 
bervariasi, digunakan kurva bezier dan b-splines. Obyek yang dihasilkan diharapkan bisa digunakan oleh aplikasi yang 
lain. Obyek dapat disimpan sebagai file obyek dengan format .obj. Kelebihan dari file dengan format .obj adalah jumlah 
pengguna yang relatif banyak dan proses penyimpanan data yang tidak terlalu rumit. Format .obj juga mudah untuk 
diubah ke format obyek yang lain.  
 
2. Teori Penunjang 
Dalam pembuatan perangkat lunak yang diuraikan di dalam tulisan ini, dibutuhkan teori-teori penunjang seperti kurva 
Bezier, kurva B-splines, Ruled Surface,dan Rotational Object. 
 
2.1 Kurva Bezier 
Kurva Bezier dibentuk oleh 4 buah titik 1 titik berfungsi sebagai titik awal (x0,y0), 1 sebagai titik akhir (x3,y3). dan 2 titik 
yang lain, yaitu (x1,y1) dan (x2,y2) berfungsi sebagai titik kontrol. 
 
Kurva Bezier pada dua dimensi terbentuk dari dua persamaan yang menentukan letak titik-titik pada kurva tersebut, 
berdasarkan nilai inputan t yang nilainya kontinu antara 0 sampai dengan 1. Persamaan pertama menghasilkan nilai x dan 
persamaan lainnya menghasilkan nilai y. Dengan meningkatnya nilai dari t yang disubstitusikan kedalam persamaan, 
dihasilkan titik-titik hasil x(t),y(t) yang bergerak dari titik awal sampai titik akhir kurva (Gambar 1). 
 
Persamaan dari kurva Bezier dapat dilihat pada persamaan 1 dan 2: 

x(t) = axt3 + bxt2 + cxt + x0                                           (1) 
dimana: 

x1 = x0 + cx / 3 
x2 = x1 + (cx + bx) / 3 
x3 = x0 + cx + bx + ax 
 
y(t) = ayt3 + byt2 + cyt + y0                                                   (2) 

                                                 
3) Alumnus Universitas Kristen Petra Surabaya 
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dimana : 
y1 = y0 + cy / 3 
y2 = y1 + (cy + by) / 3 
y3 = y0 + cy + by + ay 

 

Gambar 1. Kurva Bezier 
 

Persamaan 1 dan 2 dapat dibalik untuk mendapatkan nilai dari setiap koefisiennya, sehingga menjadi: 
cx = 3 (x1 - x0) 
bx = 3 (x2 - x1) - cx 
ax = x3 - x0 - cx - bx 
cy = 3 (y1 - y0) 
by = 3 (y2 - y1) - cy 
ay = y3 - y0 - cy - by 

 
2.2 Kurva B-splines [3] 
Cara lain untuk membuat kurva ialah dengan menggunakan metode kurva B-splines yang merupakan perkembangan dari 
kurva Bezier. Pada kurva B-splines titik kontrol, tidak terbatas hanya 4 buah melainkan banyak titik kontrol. Kurva B-
splines juga lebih fleksibel, karena perubahan yang dilakukan pada titik kontrol tertentu hanya akan mempengaruhi 
bentuk kurva pada segmen didekat titik kontrol tersebut. Hal ini dikarenakan segmen kurva pada B-splines hanya 
dipengaruhi oleh beberapa titik kontrol yang ada di dekatnya. Bila terdapat n buah titik kontrol, maka Ct dapat dihasilkan 
melalui fungsi yang kontinu C(t), seperti pada persamaan 3: 

   (3) 
dimana: 

 Pi  = Titik control ke i 
 p   = derajat, biasanya bernilai 3 atau 4 
 N  = blending function atau basis. 

N(t) disebut sebagai blending functions yang dijabarkan sebagai berikut : 
dimana : 

ui = knot vektor  
Beberapa elemen penting pada pembentukan kurva B-splines adalah : 

• Derajat (p) -  mengatur seberapa dekat kurva tersebut melewati titik kontrol dari kurva B-splines. Semakin 
kecil derajat dari kurva B-splines tersebut, maka semakin dekat pula kurva tersebut akan melewati titik-titik 
kontrol pembentuknya, dan sebaliknya apabila derajat kurva tersebut semakin besar, maka jarak titik kontrol 
kurva dengan kurva akan semakin jauh. 

• Blending function atau basic function (N) – merupakan fungsi yang menentukan seberapa besar lengkungan 
dari kurva B-splines, yang dipengaruhi oleh besarnya derajat, knot vektor dan t. 

Gambar 2 adalah beberapa contoh kurva B-splines yang memiliki 4 buah titik kontrol, dengan derajat p = 1, 2 dan 3. p = 
1 hanyalah berupa garis lurus, dengan meningkatnya derajat, maka bentuk kurva akan menjadi semakin halus. 

 

0 sebaliknya 
Ni,0 ( t ) = 

Ni,p ( t ) = 
 t -ui 

ui-p -ui
Ni,p-1( t ) + Ni+1,p-1( t )    

ui+p+1 - t 

ui+p+1 - ui+1

1 bila ti < t < ti+1 
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Gambar 2.  Kurva B-splines dengan derajat (p) yang berbeda-beda 

 
Garis putus-putus pada Gambar 2 menunjukkan garis poligon yang terbentuk dari 4 titik kontrol kurva yang ada, 
sedangkan garis lurus adalah kurva B-splines. Dapat dilihat bahwa kurva B-splines yang terbentuk berada pada convex 
hull dari titik kontrol. Pada gambar berikut ini, sebelah kiri menunjukkan kurva B-splines yang memiliki titik kontrol 
awal dan akhir yang sama, yaitu pada pojok kiri bawah. Kurva B-splines pada sebelah kanan memiliki titik kontrol awal 
dan akhir yang sama tetapi pada bagian tengah bawah. 

 

 
Gambar 3. Kurva B-splines Dengan Titik Kontrol Awal Dan Akhir Yang Berhimpit. 

 
Sama seperti Gambar 3 sebelah kanan, Gambar 4 menunjukkan beberapa contoh kurva B-splines dengan derajat yang 
berbeda-beda dan titik kontrol awal dan akhir yang berhimpit dan berada di bagian tengah bawah. 

 
Gambar 4. Kurva B-splines Dengan Derajat Yang Berbeda Dan Titik Kontrol Awal Dan Akhir Yang Berhimpit. 

 
2.3  Rules Surface dan Rotational Object 
Ruled surface adalah obyek 3D yang memiliki bentuk sebuah permukaan. Sebuah permukaan disebut ruled jika setiap 
titik pembentuknya dilalui setidaknya satu garis yang terletak pada permukaan tersebut. Ruled surface mempunyai 
bentuk parametrik seperti pada persamaan 4. 

 ( ) ( ) ( ) ( )uvpupvvup 101, +−=  (4) 
dimana: 

 p0, p1 : dua buah kurva yang terletak di ruang 3D 
 u : variable yang mewakili kurva yang  dibuat. Biasanya dinyatakan dalam derajat.  

          v  :  variable dengan range nilai 0 sampai 1. Digunakan untuk mewakili waktu.  
Ruled surface terdiri dari garis-garis lurus yang menghubungkan setiap pasang titik yang berkoresponden dari kedua 
kurva yang sudah diinputkan. Secara garis besar, ruled surface dibagi menjadi tiga kelompok[1], yaitu: 

a. Silinder. 
Silinder dihasilkan dari sebuah garis L yang disebut generator yang menyusuri sebuah kurva yang disebut directrix. 
Selama menyusuri, garis L selalu paralel terhadap dirinya sendiri. Bentuk silinder tampak pada Gambar 5. Sedangkan 
bentuk parametriknya menjadi persamaan 5. 

 ( ) ( ) vdupvup += 0,         (5) 
dimana d adalah jarak antara dua kurva yang paralel.  
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Gambar 5. Ruled Surface Silinder 

b. Kerucut 
Kerucut dihasilkan oleh sebuah garis yang berpindah di sepanjang kurva datar tetapi garis tersebut melewati suatu titik 
tertentu. Titik inilah yang menjadi ujung kerucut. Ruled surface kerucut dapat dilihat pada gambar 6. Bentuk parametrik 
untuk kerucut adalah persamaan 6. 

 ( ) ( ) ( )uvppvvup 101, +−=            (6) 
Disini p0 bukan merupakan fungsi dalam u melainkan berupa konstatanta karena memang berupa sebuah titik.  

 

 
Gambar 6. Ruled Surface Kerucut 

c. Bilinear patch 
Bilinear patch dihasilkan dari empat buah titik yang diinputkan. Mula-mula dibentuk garis dari setiap dua titik. 
Kemudian dari garis yang terbentuk, dibuat ruled. Karena proses menghubungkan dua titik terjadi dua kali sekaligus, 
maka disebut Bilinear patch. Bentuk parametrik dari Bilinear patch adalah: 

 
( ) ( ) ( )( )
( )( )431

2111,
uppuv

uppuvvup
+−

++−−=
          (7) 

dimana : 
 p1,p2,p3,p4  :  empat titik yang digunakan untuk membentuk kurva.  
 u  :  digunakan untuk membentuk garis antara p1 dengan p2 dan garis antara p3 dengan p4.  
 v  :  digunakan untuk membentuk permukaan antara garis pertama dan garis kedua.  

 
Gambar 7. Ruled Surface Bilinear Patch 

 
Ruled surface yang dibentuk dengan menggunakan kurva yang teratur bisa juga dihasilkan dengan Rotational Object. 
Rotational Object adalah sebuah kurva yang berotasi terhadap salah satu sumbu koordinat sehingga menghasilkan sebuah 
obyek yang simetri terhadap sumbu tersebut. Untuk melakukan rotasi pada sumbu x, matrik dapat dilihat pada persamaan 
8. Rotasi pada sumbu y dapat dilihat pada persamaan 9 dan rotasi sumbu z dapat dilihat pada persamaan 10. Arah putaran 
terhadap sumbu x dapat dilihat pada Gambar 8, terhadap sumbu y dapat dilihat pada Gambar 9 dan terhadap sumbu z 
dapat dilihat pada Gambar 10.  
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3. Pengujian 
Dilakukan uji coba dalam menggambar sebuah kurva Bezier yang terlihat pada Gambar 11, dimana titik-titik yang 
terlihat adalah ke-4 titik kontrol pembentuk kurva Bezier tersebut. Detail objek-objek yang terdapat pada Gambar 11 
adalah sebagai berikut : 

1. Kurva Bezier 
Titik Kontrol 1 = - 1  1 1 
Titik Kontrol 2 = - 0.5 0 0 

cos θ 0      -sin θ 0 
0 1          0  0 
sin θ     0       cos θ 0 
0 0 0 1 

Ry =  

Gambar 9. Sumbu Putar Y

1 0 0 0 
0       cos θ       sin θ 0 
0      -sin θ       cos θ 0 
0 0 0 1 

Rx =  

cos θ sin θ     0  0 
-sin θ   cos θ 0 0 
0 0 1 0 
0 0 0 1 

Rz =  

Gambar 10. Sumbu Putar Z

Gambar 8. Sumbu Putar X 

    (8) 

(9) 

(10) 
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Titik Kontrol 3 =   0.5 1 0 
Titik Kontrol 4 =   1 0 0 
 

 
Gambar 11. Kurva Bezier  

 

 
Gambar 12. Rotational Object Dari Kurva Bezier Pada Gambar 11 

 
Gambar 12 menunjukkan hasil pembentukan rotational object yang terjadi apabila dilakukan perputaran terhadap kurva 
bezier yang terbentuk seperti pada Gambar 11. Gambar 12a menyajikan bentuk rotational object dengan sumbu x sebagai 
sumbu putar. Gambar 12b menyajikan bentuk rotational object dengan sumbu y sebagai sumbu putar. Gambar 12c 
menyajikan bentuk rotational object dengan sumbu z sebagai sumbu putar. Gambar 12d menyajikan bentuk rotational 
object dengan garis y=1 sebagai sumbu putar. Detail setiap rotational object pada Gambar 12 adalah : 

- Angle From = 0 
- Angle To = 360 
- Increment Angle = 5   
- Sumbu Putar = a) Sumbu x, b) Sumbu y, c) Sumbu z, d) y = 1 
- Warna = clWhite 
- Skeleton = true 
- Visible = true 

 
Dalam pengujian Ruled Surface silinder dibutuhkan dua buah kurva yang akan menjadi komponen pembentuk Ruled 
Surface silinder. Pada Gambar 13 erlihat penggambaran Ruled Surface silinder, dimana kurva pertama ialah kurva Bezier 
dan kurva kedua adalah kurva B-splines. Gambar 13a adalah penggambaran Ruled Surface silinder pada saat variabel 
skeleton bernilai false dan Gambar 13b adalah penggambaran Ruled Surface silinder pada saat variabel skeleton bernilai 
true. Objek-objek yang tergambar pada Gambar 13 adalah sebagai berikut: 
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1. Kurva Bezier 
Titik Kontrol 1 = -1   1,8 -0,5 
Titik Kontrol 2 =  -0.5  1,3 -1 
Titik Kontrol 3 =   0.5  0,2 0 
Titik Kontrol 4 =   1  1 0 

2 Kurva B-splines 
Derajat  = 3 
Titik Kontrol 1 = -1    1 1 
Titik Kontrol 2 =  -0.5  0 0 
Titik Kontrol 3 =   0.5  1 0 
Titik Kontrol 4 =   1   0,5 1,3 
Titik Kontrol 5 =   1   0 1 

3 Ruled Surface Silinder 
Kurva1 = 0 
Kurva2 = 1 
Color = clwhite 
Visible = true 
Skeleton = a) False, b) True 
 

 
Gambar 13.  Perbandingan Ruled Surface Silinder 

4. Kesimpulan 
Dari hasil pengujian yang telah dilakukan dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
- Kurva Bezier dan kurva B-splines derajat 3 dengan 4 titik kontrol memiliki bentuk yang hampir sama. Tetapi setelah 

diteliti lebih jauh, koordinat titik-titik pembentuk kedua kurva tersebut memiliki sedikit perbedaan. 
- Semakin banyak titik kontrol pada kurva B-splines, maka lengkungan kurva terlihat lebih halus, bila derajat kurva 

B-splines tersebut semakin besar. 
- Derajat kurva B-splines yang terlalu besar karena banyaknya titik kontrol pembentuk kurva menyebabkan aplikasi 

berjalan lambat. Hal itu dikarenakan proses perhitungan kurva B-splines pada aplikasi ini menggunakan fungsi yang 
berjalan secara rekursi. Batasan untuk derajat kurva B-splines pada aplikasi ini sebesar 10. 
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