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        Abstract 
Graphical curves and surfaces are hot topics in many different areas of 

research and application, not least due to the rapid progression of computer 

aided design (CAD) and gaming technology. Two of the most popular 

representations for this field are the Bezier and B-spline curves and surfaces. 

This work presents a novel sketch-based system for the interactive 

modeling of a variety of free-form 3D objects using just a few wireframe. The 

work implies suggesting and constructing an improved interactive system to 

design 3D surfaces and updating them to achieve the required shape. In 

addition this technique is inspired by the traditional illustration strategy for 

depicting 3D forms where the basic geometric forms of the subjects are 

identified, sketched and progressively refined using few key strokes. 

This system depends on transferring the desired control points to draw a 

Bezier surface. The control points count 16, derived directly from the free 

hand on graph paper onto the computer. Those points are chosen depending on 

the experience based on the effect of each point. The data will be transferred 

to the computer to be processed by Bezier to produce the desired surface. 

Improving the system relies on increasing the estimated control points 

from 16 to 64. Those points are to be input to the computer to be processed by 

using Haar Filter which produces 16 points as a come out of processing the 64 

points. Haar Filter has enhanced surface design through decreasing the rate of 

errors to a remarkable extent. 

This system is applied to plane surface design and has come out with 

great results. The system is based on TC ++ Language.     
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 الخالصة
 
وث و      م البح ي معظ ساخنة ف يع ال م المواض ن أه سطوح م ات وال وم المنحني بحت رس أص

ـ     و نظم ال ع نم يما م ات، والس ات العاب الحاسوب ) CAD(التطبيق ستخدمة   . وتقني م الطرق الم ومن اه

 . B-Spline و Bezierلتمثيل المنحنيات والسطوح في هذا المجال هما طريقتا 

ل أجسام ذات أشكال متنوعة مرسومة                   يقدم نظام ت   هذا العمل    ى التخطيط لتمثي ي عل اعلي مبن ف

ديثها              على ورقة بيانية وهو يتضمن     اد وتح ة االبع  اقتراح وبناء نظام تفاعلي مطور لتصميم سطوح ثالثي

وب    ة          . للحصول على الشكل المطل ا تتضمن إستراتيجية اإليضاح التقليدي ة فإنه ك التقني ى تل باإلضافة إل

م استعمال            ) 3D( ال ذات البعاد الثالثية     لتصوير األشك  ة وت وخاصة األشكال الهندسية للمواضيع المهم

  .التخطيط والرسم وعملية تنقية وتعديل باستخدام مجموعة من المفاتيح

 16  والتي عددها  Bezierيعمل النظام من خالل عملية نقل نقاط التحكم المطلوبة لرسم سطح    

ويتم اختيار هذه النقاط    . نقطة تحكم مباشرة من الرسم اليدوي الموضوع على ورقة الرسم الى الحاسوب           

ا بطريق    . بالخبرة المبنية على دور وتاثير آل نقطة       تم معالجته وبعد ان تنقل هذه البانات الى الحاسوب ي

Bezierالنتاج السطح المطلوب تصميمه .  

ى   16م على مبدأ زيادة عدد النقاط المستنبطة من اعتمدت عملية تطوير هذا النظا     م ال  نقطة تحك

ا باستعمال    64 تم معالجته ـ     Haar filter نقطة، تدخل الى الحسوب لي ى ال ه عل ذي بتطبيق  نقطة  64 وال

سبة  Haar filterبواسطة الـ .  نقطة16نحصل على   تم تحسين اداء عملية تصميم السطح وذلك بتقليل ن

  .الخطأ الى حد ملحوظ

دا       دة ج ائج جي ى نت ائرة واعط طح ط صميم س ى ت ام عل ذا النظ ق ه م تطبي ام  . ت ذا النظ ي ه بن

   .++TCباستخدام لغة 

  
 

 


