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Abstrak

In the real world it is well-known the Cartesian coordinate
system of two dimension (2D) and three dimension (3D). Point O
is as the center of coordinate system. This is different from computer-
displayed screen that only acknowledges the two dimensional
coordinate system by coordinate (0,0) referring to left-upside of the
screen and coordinate P^ma^ Ymaj showing right-downside of the
screen. Therefore, this article aims at elaborating the way to erect
the image effect of three dimensions of a wireframe in the space
(X). Point O comprises the center of coordinate system. This is
different from the screen of computer display that only recognises
the coordinate system of two dimensions with coordinate (0,0)
showing left-upside point of the screen, and the coordinate referring
to right-downside point.

Accordingly, this article aims at elaborating the way to
generate the image effect of three dimensions of a wireframe in the
space whose Cartesian coordinate system with O located in the
center of coordinate system The method employed is at the outset
the computer models wireframe at the Cartesian coordinate system
that will be converted later to the system of lookable coordinate.

1 Artikel ini pernah disampaikan pada Seminar Nasional Matematika di
Auditorium FPMIPA UPI Bandung, 15 Mei 2004
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Subsequently, by using projection technique the three dimensional
wireframe is exhibited to the display screen. To show 3D image on
the 2D display screen it is required the technique of perspective

projection and to get an interesting look, it is used the perspective
of Synthetic Camera.

Keyword: sistem koordinat Cartesian, layar tampilan komputer,
obyek rangka, sistem koordinat pandang, proyeksi
perspektif, kamera sintetik

A. Pendahuluan
Grafika komputer merupakan salah satu bidang ilmu komputer

yang menarik baik dari segi perkembangannya yang pesat maupun
pemakaian dan pemanfaatannya yang luas. Oleh sebab itu, grafika
komputer banyak digunakan untuk menyajikan secara visual infbrmasi
dari berbagai disiplin ilmu yang lain. Di antaranya untuk tujuan
pemodelan/simulasi, analisis dan sintesis banyak dijumpai misalnya
pada bidang perekayasaan, arsitektur, kedokteran, ekonomi dan tidak
ketinggalan bidang-bidang yang banyak berurusan dengan indutri
hiburan (entertainment), seperti untuk membantu memperindah
gambar-gambar iklan televisi maupun film-film gambar bergerak
(animasi) kartun sehingga gambar tersebut tampak hidup.

Suatu grafik, dari bentuk yang paling sederhana sampai yang
rumit sekalipun, selalu bisa dipecah menjadi elemennya yang paling
kecil, yaitu titik. Dalam layar tampilan, elemen terkecil dari grafik
adalah piksel. Letak suatu titik atau piksel bisa dibedakan dengan titik
lain berdasarkan lokasi titik-titik tersebut. Dalam dunia nyata (real
world), dikenal adanya sistem koordinat Cartesian yang dipakai untuk
membedakan lokasi atau posisi sembarang titik atau obyek dengan titik
atau obyek yang lain. Dalam sistem koordinat tersebut dikenal sistem
koordinat Cartesian dua dimensi (2D) dan tiga dimensi (3D). Dalam
sistem koordinat Cartesian dua dimensi, lokasi setiap titik ditentukan
oleh dua besaran. Nilai dua besaran tersebut apabila digambar akan
membentuk suatu sumbu koordinat mendatar dan tegak. Sumbu
koordinat mendatar sering disebut dengan absis (sumbu X), dan sumbu
koordinat tegak dinamakan dengan ordinat (sumbu Y). Dalam sistem
koordinat yang berdimensi tiga, selain sumbu X dan sumbu Yterdapat
sumbu lain yang arahnya tegak lurus dengan sumbu X dan sekaligus
tegak lurus dengan sumbu Y sehingga lebih tepat dikatakan bahwa
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sumbu ini tegak lurus (rnenembus) bidang gambar, dan disebut se
sumbu Z.

Berbeda dengan sistem koordinat Cartesian yang mengenal
sumbu X dan sumbu Y (serta sumbu Z untuk sistem koordinat tiga
dimensi) negatif, maka dalam sistem koordinat layar yang hanya
mengenal sistem koordinat dua dimensi, hanya dikenal sumbu X dan
sumbu Y positif. Dalam sistem koordinat layar, koordinat (0,0)
menunjukkan titik kiri atas layat, dan koordinat (X^Y^J menunjuk-
kan tirik kanan bawah layar.

Meskipun sistem koordinat kyar hanya mengenal sumbu X dan
sumbu Y positif tetapi dengan cara-cara tertentu koordinat layar bisa
direkayasa sehingga bisa menampilkan gambar seperti halnya pada
koordinat Cartesian. Dengan hanya mengenal sumbu X dan sumbu Y,
mungkin ada pendapat yang mengatakan bahwa layar komputer hanya
dapat menampilkan gambar dua dimensi. Memang suatu obyek tiga
dimensi tidak bisa disajikan pada suatu kyar dua dimensi. Tetapi dengan
suatu teknik yang disebut prvyeksiperspektif, maka efek tiga dimensi dari
suatu obyek bisa ditampilkan menggunakan layar dua dimensi.

Mempekjari grafika komputer tidak terlepas dari berbagai metode
dan algoritma yang diperlukan untuk membangkitkan gambar pada
layar tampilan, dan cara pengoperasian gambar tersebut sesuai dengan
kebutuhan pengguna. Dalam tulisan ini penulis mencoba menampilkan
cara membangkitkan grafik obyek tiga dimensi pada layar tampilan
dimana kyar tersebut hanya mempunyai sistem koordinat dua dimensi.
Permasalahannya dalam hal ini adalah bagaimana cara membangkit-
kan grafik obyek tiga dimensi pada layar tampilan dua dimensi. Obyek
yang akan dibangkitkan berupa obyek rangka (mrefraim). Adapun
masukan datanya berupa titik-titik koordinat obyek serta garis-garis
lurus yang menghubungkannya. Tulisan ini diharapkan dapat memberi-
kan manfaat berupa informasi tentang dasar-dasar animasi grafik tiga
dimensi serta informasi awal bagi peneliti yang ingin mendalami bidang
komputer grafik.

B. Landasan Teori

1. Vektor

Pendekatan praktis menunjukkan bahwa vektor merupakan
segmen garis berarah (directed line segment), sedangkan skalar merupakan

Kaunia, Vol. 1, No. 1, April 2005 57



kuantitas yang tidak mempunyai arah. Berikut ini akan didefinisikan
pengerrian vektor melalui pendekatan praktis.

Jika dari suatu titik O pada suatu sistem koordinat dilakukan
translasi (penggeseran tanpa suato rotasi) sedemikian hingga titik 0
berpindah ke titik P, maka akan diperoleh suatu segmen garis berarah

Qp. Hal ini dapat digambarkan secara geometrik dengan mengguna-

kan anak panah yang berpangkal di 0 dan berakhii di P (gambar 1).

Gambar 1

OP atau v

Panjang anak panah menyatakan panjang perpindahan, sedang-
kan arah panah menyatakan arah peipindahan. Anak panah yang
menggambarkan perpindahan ini melukiskan suatu segmen garis
berarah, yang selanjutnya dikenal sebagai vektor. Jadi suatu garis berarah
disebut vektor. Panjang garis berarah disebut panjang dari vektor,
sedangkan arah garis berarah disebut sebagai arah (direction) dari vektor.

Pada gambar 1, nampak babwa vektor mempunyai titik pangkal
O dan titik akhir (terminal) titik P. Untuk mudahnya, suatu vektor
disajikan dengan huruf besar A,B,C, ... dan seterusnya, atau dengan
menggunakan huruf kecil bergaris bawah . Besar suatu vektor V
disajikan dengan dan merupakan suatu skalar.3

2. Vektor Satuan

Vektor satuan adalah suatu vektor yang besarnya satu satuan.
Jika V merupakan suatu vektor yang bukan nol, maka vektor satuan
sepan Jang vektor I/;4

1 E. Kreyszig, Advanced Engineering Mathematics. Fifth Edition, (Ohio: John
Wiley and Sons, 1983).

'Ibid
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3. HasU Kali Titik
Hasil kali rink, sering juga disebut dot product atau scalar product

atau inner product, dari dua vektor Kdan IFyang disajikan dengan
adalah:

V.W

dengan merupakan sudut antara kedua vektor tersebut.5

4. Proyeksi Ortogonal
Jika A dan B bukan vektor nol dan sudut diantaranya, maka

suatu bilangan real

AB

disebut sebagai komponen^4 dalam arah B atau proyeksi A dalam arah
B. Jika A = 0, maka tidak terdefinisikan, dan P dinyatakan sebagai nol.

Gambar 2
Proyeksi Ortogonal

Selanjutnya disebut sebagai besar proyeksi Ortogonal dari^4 pada
suatu garis dalam arah B (gambar 2). Bilangan p mungkin positif, nol
atau bahkan iiegatif. Apabila B vektor satuan, maka6

p=A.B

5. Hasil Kali SUang
Hasil kali silang, disebut juga cross product atau vektor product, dari

vektor Kdan IP'yang dinyatakan dengan Vx IF adalah suatu vektor U
dengan:

a. \U\ - P|W| sin 0, dengan adalah sudut antara vektor V dan W.

'Ibid
'Ibid
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b. Arah dari vektor U adalah tegak lurus pada bidang yang memuat V
dan W sedemikian hingga V, W dan U membentuk sistem putaran
kanan (gambar 3).

Gambar 3
Hasil kali silang dari vektor Kdan If dengan arah positif vektor U7

6. Proyeksi
Ada dua metoda dasar dalam proyeksi obyek, yaitu proyeksi

pararel dan pmyeksi perspektif. Dalam proyeksi pararel, posisi koordinat
ditransformasikan ke bidang pandang sepanjang garis-garis pararel,
seperti yang ditunjukkan dalam contoh Gambar 4. Untuk proyeksi
perspektif (Gambar 5), posisi obyek ditransformasikan ke bidang
pandang sepanjang garis-garis yang konvergen ke suatu titik yang
disebut titik ootan prvyekst (projection reference point) atau pusat dari proyeksi
(center of projection). Gambar obyek hasil proyeksi ditentukan dengan
cara menghitung perpotongan dari garis-garis proyeksi dengan bidang
pandang.

Gambar 4
Proyeksi pararel dari suatu obyek ke bidang pandang

'Ibid
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Gambar 5
Proyeksi perspektif dari suatu obyek ke bidang pandang

Proyeksi pararel rektif mempertahankan ukuran dari suatu obyek
dan ini adalah metode yang digunakan dalam konsep untuk membuat
gambar skala dari obyek tiga dimensi, tetapi tidak dapat memberikan
representasi yang realistik untuk bentuk obyek tiga dimensi.
Kebalikannya, proyeksi perspektif mampu menampilkan gambar yang
lebih realistik tetapi relatif tidak dapat mempertahankan ukuran yang
asli. Untuk dua obyek yang sama ukurannya bila jaraknya dari bidang
pandang berbeda maka okuran obyek hasil proyeksi berbeda pula
(Gambar 6).

Gambar 6
Proyeksi perspektif dari dua obyek yang mempunyai ukuran sama

pada jarak yang berbeda dari bidang pandang8

7. Kamera Sintetik {Syntetic Camera)

Cara pandang obyek tiga dimensi dalam tulisan ini menggunakan
pendekatan kamera sintetik karena cara ini cukup fleksibeL Dalam hal
ini gambar bisa diambil Hari sudut manapun pada jarak yang bervariasi
dan dengan arah kamera yang bervariasi pula. Cara pandang dengan
menggunakan sistem kamera sintetik mempunyai tiga komponen
utama, yaitu bidang pandang dimana jendela ditempatkan, sistem

8 D. Hern, and M.P. Baker, Computer Graphic, 2nd Edition, (New Jersey: Prentice
Hall International Editions, 1994).

Kaunia.Vol. l,No. 1,April2005 61



koordinat yang disebut sebagai sistem koordinat pandang dan mata di
dalam sistem tersebut. Mata melihat sebagian obyek lewat jendela di
dalam bidang pandang. Hasil pandangan mata inilah yang nantinya
akan digambar pada layar komputer yang bersistem koordinat dua
dimensi.

8. Sistem Koordinat Pandang
Sistem koordinat pandang disebut juga sebagai sistem koordinat

uvn, sesuai dengan nama-nama sumbu koordinat yang menjadi kompo-
nen pada sistem ini. Bidang pandang berimpit pada bidabg uv. Jika
dianggap mata terletak pada sumbu «, hal ini mirip dengan sistem
koordinat Cartesian dengan mata terletak pada sumbu Z, dan bidang
pandang adalah bidang XY.

Gambar 7
Hubungan antara sistem koordinat pandang, yaitu sistem koordinat
uvn, dengan sistem koordinat Cartesian, yaitu sistem koordinat XYZ

Gambar 7 menunjukkan sistem koordinat pandang di dalam
sistem koordinat Cartesian. Dengan cara ini mata akan melihat sebagian
obyek yang ada lewat jendela di dalam bidang pandang, dan sebagian
obyek inilah yang nantinya akan digambar pada layar, Bidang pandang
adalah bidang uv. Pada bidang pandang ini terletak titik pusat sistem
koordinat pandang yang disebut sebagai titik acuan pandang (View
Reference Point, VRP). Di dalam sistem koordinat Cartesian, posisi VRP
terletak pada koordinat (r ,_r, r^.

Arah normal dari bidang pandang disebut sebagai normal bidang
pandang (View Plane Normal, VPN), dan dinyatakan sebagai vektor
satuan ». Dalam sistem koordinat Cartesian, komponen vektor »
dinyatakan sebagai (n^, n , n^. Dengan adanya sumbu ke arah n inilah
sistem koordinat uvn terbentuk. Vektor n mempunyai arah tegak lurus
terhadap bidang uv. Karena sumbu v dan sumbu u tetletak pada bidang
uv, dengan sumbu u tegak lurus terhadap sumbu v, maka jelas bahwa
vektor arah » adalah tegak lurus terhadap kedua sumbu ini.
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Gambar 8
Sistem kootdinat pandang di dalam sistem koordinat Cartesian

Untuk keperluan pemrograman arah sumbu v selalu dinyatakan
dengan vektor satuan v. Sehingga, jika vektor » dan vektor a diketaui,
dengan mudah dapat dihitung komponen vektor u. karena arah vektor
a adalah tegak lurus terhadap vektor « dan p, maka vektor u bisa
dihitung dengan menggunakan hasil kali silang dari vektor ri dan dan
v, yaitu « = n x v.

Kemudian ditentukan batas jendela dan posisi mata dalam sistem
koordinat pandang. Gambar 9 menyajikan contoh batas jendela dan
posisi mata yang digunakan untuk melihat pada obyek yang dimaksud.
Jendela terletak pada sistem koordinat bidang pandang, dan batas-
batasnya dinyatakan sebagai O^^jJuJfJ- Dari batas-batas jendela diatas
terlihat bahwa pada arah mendatar, jendela mempunyai batas dari u =
/^sampai »_=/fa pada arah tegak jendela mempunyai batas dari u — ]a

sampai v =Jlf.

Posisi mata, yaitu m — (m^m^mj dapat diletakkan di sembarang
tempat pada sistem koordinat pandang. Posisi mata yang paling sering
dipakai adalah dengan menempatkannya pada sumbu « sejauh M dari
VRP, yaitu pada posisi m =

Gambar 9
Posisi jendela dan mata'

9 Insap P Santoso, Grafika Kompitter dan Antarmuka Grafts, Edisi Pertama,
(Yogyakarta: Andi Offset, 1994).
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9. Keserupaan Segitiga (Similar Triangle)
Untuk mendapatkan rumus keserupaan segitiga digunakan

rumusan trigonometri. Misal, ABC suatu segitiga dengan sudut kanan
di B (Gambar 10). Dipilih suatu sumbu koordinat sedemikian hingga
sudutlancip a — /. BAC terletak di dalam posisi standar, yaitu di pusat
sistem koordinat. Diambil sisi AS terletak sepanjang arah positif sumbu
X, titik pusat sistem koordinat &A dan sisi^4Cpada kuadran pettama.
Kemudian digambar garis PN yang tegak lurus AB serta memotong

Gambar 10
Segitiga ABC dan segitiga ANP pada kuadran pertama sistem

koordinat Cartesian

Dari gambar A ANP terlihat bahwa dan A ABC serupa, maka

NP BC

AP AC

dan

cos a - -
AN AB

AP AC

Sehingga didapat rumus keserupaan segitiga yaitu:10

AB _ BC _ AC
AN~ NP~ AP

1(1 M. Marcus and H. Mine, Elementary Function and Coordinat Geometry, (Boston:
Houghton Mifflin Company, 1969).
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C. Metodologi

Seperti seseorang yang akan mengambil foto dari suatu obyek,
pertama dicari posisi yang tepat untuk mengambil gambar obyek (posisi
kamera) kemudian arah kamera ditentukan menuju obyek tersebut.

Gambar 11
Pemrotretan suatu obyek dengan penentuan posisi kamera dan

Gambar 12 menunjukkan langkah pemrosesan secara umum
untuk pemodelan dan pengkonversian dari suatu obyek dalam sistem
koordinat Cartesian sampai ke sistem koordinat layar tampilan. Lang-
kah pertama yang dimodelkan adalah posisi obyek dalam sistem
koordinat Cartesian yang dikonversikan ke dalam sistem koordinat
pandang. Kemudian operasi proyeksi dilakukan untuk mengkonversi
hasil pengamatan dalam koordinat pandang ke posisi koordinat dalam
bidang proyeksi, yang kemudian akan digambarkan ke dalam layar
tampilan komputer.

Hasil
Transfomiasi
Obyek dalam

Koordinat
Pandang

Koordinat
Cartesian

Hasil
Transformasi_
Proyeksi dari

Obyek

Gambar 12
Diagram grafik tiga dimensi secara umum, dari pemodelan dalam

sistem koordinat Cartesian sampai ke dalam sistem koordinat layar
tampilan dan dihasilkan efek citra 3D
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D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Model Rangka
Grafik tiga dimensi yang akan dibahas dalam tulisan ini masih

dalam bentuk model rangka, yaitu suatu gambar obyek yang hanya
berupa titik dan garis saja. Dalam pemodelan grafik tiga dimensi secara
rangka, perlu diperhatikan dua aspek yaitu aspek geometri dan aspek
topologi. Aspek geometri berupa informasi tentang lokasi setiap titik
yang membentuk obyek tiga dimensi. Informasi tentang lokasi setiap
titik tersebut biasanya dituliskan dalam bentuk daftar titik (vertex list).
Aspek topologi atau aspek ketersambungan (connectivity), digunakan
untuk menunjukkan daftar garis (edge list) dari obyek tiga dimensi.
Gambar 13 menunjukkan contoh pemodelan obyek tiga dimensi dengan
menggunakann model rangka, lengkap dengan informasi geometri dan
topologi yang tersaji dalam tabel.

Gambar 13
Contoh model rangka

Tabel daftar titik dan garis dari Gambar 13

Daftar Titik
Titik

1
2
3
4
5
6
7
8
9

X
0
0
0
0
4
4
4
4
2

Y
0
3
3
0
0
3
3
0
1.5

z
0
0
2
2
0
0
2
2
4

Garis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Daftar Garis
Titik -1

1
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
7
7
7
8

Titik -2
2
5
4
3
6
4
9
9
8
6
8
7
3
9
8
9
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2. Penentuan Arah Kamera
Seperti yang sudah disebutkan dalam Landasan Teori bahwa

untuk menentukan posisi dan orientasi kamera diperlukan tiga
komponen :

- VRP, yaitu t ~(rjr./r^
- VPN, yaitu n = (n^n^

- Vektor e

Pertama dipilih pandangan yang istimewa atau menarik untuk
membangun sistem koordinat pandang, juga disebut sebagai titik acuan
pandang (l/RP). Titik ini merupakan titik pusat dari sistem koordinat
pandang. Titik acuan pandang biasanya dipilih pada posisi yang dekat
dengan titik tengah dari obyek yang akan dilihat. Selanjutnya,
ditentukan arah dari bidang pandang atau disebut juga vektor normal
bidang pandang (n). Dipilih suatu posisi dalam sistem koordinat
Cartesian, dan dari titik ini dibangun arah vektor n relative terhadap
titik acuan pandang. Misalnya »,, kemudian komputer diminta
menghitung vektor satuannya dengan menggunakan persamaan:

dengan (W, j menyatakan besar dari vektor «r

Sebagai contoh, dengan menentukan sl
 = -f, maka a^ merupakan

vektor yang arahnya menuju ke titik pusat sistem koordinat Cartesian.
Setelah itu ditentukan arah ke atas dari bidang pandang atau vektor y..
Cara untuk menentukan v adalah dengan menggunakan bantuan
sembarang vektor, misalnya u, dan kemudian memproyeksikannya ke
bidang pandang pada arah vektor n, sehingga diperoleh vektor u^,''•

Vektor ̂  bisa ditentukan dengan menggunakan persamaan:

dengan ».» menyatakan hasil kali vektor dari dua buah titik. Vektor
satuan v bisa dihitung dengan menggunakan persamaan:
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3. Proyeksi Perspektif
Setelah koordinat obyek rangka tiga dimensi berhasil dikonversi

ke dalam sistem koordinat uvn maka langkah selanjutnya adalah
melakukan proyeksi perspektif terhadap obyek tersebut ke dalam bidang
XYatau bidang Z = 0.

Gambar 14
Proyeksi perspektif dari suatu titik

Gambar 14 mengilustrasikan secara geometri proyeksi perspektif
dari titik P pada ruang tiga dimensi ke dalam bidang Z = ^* = 0 dengan
pusat proyeksi di titik Zf pada sumbu Z. Hasil proyeksi titik P adalah
titik P*. Dengan melihat Gambar 14, bisa digunakan rumus keserupaan
segitiga untuk menghitung titik x* dan j*, yaitu :

X X

~Z^~ Z -z

dan
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Selanjutnya kedua ruas dibagi dengan -^x2 + (ZC —z)2 sehingga

diperoleh

E. Kesimpulan
Dari hasil analisa dan pembahasan di muka maka penulis dapat

menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Langkah komputer dalam membangkitkan citra tiga dimensi
dalam beberapa hal serupa dengan proses pengarnbilan gambar
dalam fotografi. Untuk mengambil foto, pertama dibutuhkan posisi
kamera pada ritik yang istimewa dalam suatu ruangan. Kemudian
ditentukan arah kamera menuju obyek yang akan difoto.

2. Sistem koordinat pandang digunakan dalam pemrograman grafik
sebagai acuan untuk penempatan posisi pandang pengamat dan
posisi bidang proyeksi. Hal ini dapat dibayangkan seperti dalam
bidang film kamera. Selanjutnya operasi proyeksi dikerjakan untuk
mengkonversi hasil pengamatan koordinat pandang ke posisi
koordinat dalam bidang proyeksi, yang kemudian akan digambar-
kan ke dalam layar tampilan.

3. Dalam membangkitkan citra tiga dimensi pada layar tampilan dua
dimensi diperlukan teknik proyeksi (dalam hal ini penulis meng-
gunakan teknik proyeksi perspektif) dan supaya diperoleh panda-
ngan yang menarik maka digunakan cara pandang kamera sintetik.
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