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ABSTRACT 
   This paper introduces a 3D surface reconstruction of mathematical modelling by using 
blossoming, dependent on a parameter in the coefficient of the control points, the bi-
cubic B-spline surface in matrix form scheme can be utilized to obtain a better quality 
of reconstructed surface, by using different values of parameter of coefficients used for 
controlling generating 3D complex surface, which is not easy to recreate. The de-Boor 
method is used to upgrade the matrix form of 2D to bicubic 3D- b-spline surface 
depends on parameter value. The model can be seen more efficient of surface in 
comparison with that needed in conventional methods. The effectiveness of the 
proposed algorithm is illustrated through several comparative examples of 3D matrices 
surface. The change in surface is made without any change in the control points. 
Applications of the modeling in both the curve and surface can be used in many fields, 
such as banknote design, shape design, decorations, governmental document, and other 
documents, all of which are of high impotence. And it is used to find the appropriate 
solutions that prevent or reduce the forgery and counterfeiting of the important and vital 
documents 

  
  توليد نماذج مختلفة  للسيطرة على  باستخدام نموذج رياضي سطح ثالثي االبعاداعادة بناء 

)B-Splineمن دون تغيير نقاط السيطرة بصيغة المصفوفات لدرجة الثالثة) من ا  
  

 الخالصة:
االستقطاب معتمدا  باستخدام صيغةمن اعادة بناء نموذج رياضي  األبعاد ةسطوح ثالثيھذا البحث ينتج      

استخدام باإلمكان   بصيغة المصفوفة) من الدرجة الثالثة bi-b-Spline(, لنقاط السيطرةالمتغيرات في معامالت 
األبعادوالذي ليس  من الدرجة الثالثة ثالثيمعقد  سطوحتوليد  تستخدم للسيطرة على قيم مختلفة لمتغير المعامالت

بأألعتماد على  األبعاد ثالثي األبعاد الى ثنائي لتغيير السطح من  (De-Boor)اسلوب ماستخدتم ا .من السھل تقليده
في عند التأثيرات وألساليب التي توصلنا اليھا ملموسة الكفاءة  لنماذجا. المصفوفة درجة من خالل تغيير المتغيرات 

كفاءة النموذج وضحت من خالت مجموعة من التطبيقات على المصفوفات والتي  .اكثر من الطرق التقليدية السطح
جري من دون ت التاثيرات على السطح, الى حالة الرسم ثالثي األبعاد وضحت باألمثلة والشواھد الفاعلة للوصول

يمكن االستفادة من استخدام كال النموذجين المنحنيات والسطوح في كثير من التطبيقات  .تغيير نقاط السيطرة للسطح
 وغيرھا من الوثائق التي تكون لھا اھمية ,سجالت الحكوميةالالزخرفة,  العملة النقدية, شكل التصميم, كتصميم

  .ل من تزوير الوثائق المھمة والحيويةوايجاد الحلول المناسبة التي تمنع او تقل
 


