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Tóm tắt

Khả năng quan sát được của người lính đóng vai trò quan trọng đến tính hiệu quả tác chiến của
người lính đó. Trong tác chiến, lựa chọn vị trí có khả năng quan sát được lớn nhất sẽ giúp người
lính kiểm soát tình hình tốt nhất. Trong các ứng dụng mô phỏng, việc tính toán thị trường quan sát
của người lính rất phức tạp vì nó thường bị che khuất bởi rất nhiều các đối tượng khác. Bài báo
này trình bày cách tiếp cận và đưa ra thuật toán mô phỏng vùng quan sát được của người lính trong
một khu vực tác chiến có tính đến sự che khuất do địa hình và các vật cản khác. Đây là cơ sở cho
việc đánh giá tính hiệu quả của một phương án trong các ứng dụng mô phỏng hỗ trợ tác chiến.

In military, the viewing ability of a soldier plays an important role in his fighting effectiveness.
In a battlefield, the soldier has to choose the best location to be able to control the largest region.
Computing the viewable scene from the soldier’s location is complicated because it must be consid-
ering to many other blocking objects. This paper presents an approach and proposes an algorithm to
visualize the viewing of a soldier with consideration to the blocking of terrain and other obstacles
in a virtual batlefield. The result is used for evaluate a tacticle case in a tacticle based simulation
systems.

Từ khóa
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1. Đặt vấn đề

Mô phỏng đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực đặc biệt là lĩnh vực quân sự. Huấn
luyện sử dụng vũ khí, trang bị thông qua các hệ thống mô phỏng giúp nâng cao hiệu quả
và giảm chi phí huấn luyện. Mô phỏng tác chiến là quá trình thể hiện lại thông tin tác chiến
nhằm tạo ra hình ảnh trực quan về khu vực tác chiến. Các đối tượng quân sự được thể hiện
dưới dạng biểu tượng hoặc mô hình trên nền bản đồ hai chiều hoặc địa hình số hóa ba chiều
[1], [2], [3]. Mô phỏng tác chiến trợ giúp người chỉ huy xây dựng phương án, quan sát, đánh
giá phương án. Tuy nhiên, hầu hết các ứng dụng mô phỏng tác chiến chỉ dừng lại ở việc thể
hiện vị trí tương đối giữa các đối tượng thông qua việc mô phỏng, cập nhật vị trí của đối
tượng và một số hiệu ứng chiến trường như âm thanh, điểm nổ.

Trong quân sự, khả năng quan sát của mỗi loại đối tượng, trang thiết bị đóng vai trò quan
trọng đến tính hiệu quả tác chiến của đối tượng hay trang thiết bị đó. Khả năng quan sát được
của vũ khí đó chính là vùng khống chế hiệu quả. Khả năng quan sát là điều kiện quyết định

(1)Học viện Kỹ thuật Quân sự
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Hình 1. Khả năng quan sát của mắt: (a) góc nhìn ngang; (b) góc nhìn dọc [19]

đến khả năng chiến đấu của đối tượng đó bao gồm dò tìm, phát hiện, phân loại, cảnh báo
và tiêu diệt mục tiêu. Lĩnh vực mô phỏng đã và đang được áp dụng mạnh mẽ trong quân sự
nhằm nâng cao hiệu quả huấn luyện, trợ giúp quá trình tự động hóa chỉ huy, mô hình hóa,
dự báo, đánh giá quá trình tác chiến. . . Với các bài toán hỗ trợ lập phương án tác chiến thì
trinh sát địa hình, bố trí lực lượng phòng ngự, tiến công đều cần biết được khả năng quan
sát, khống chế của các đối tượng quân sự. Tuy nhiên, bài toán tính toán trường quan sát của
mỗi loại đối tượng trong các ứng dụng mô phỏng rất phức tạp vì nó liên quan đến rất nhiều
yếu tố như tính năng kỹ thuật của đối tượng, sự tác động của các yếu tố môi trường, sự che
khuất của các đối tượng khác trong môi trường. Bài báo này tập trung vào đối tượng người
lính và giải quyết bài toán tính toán độ che khuất tầm nhìn của người lính gây ra bởi địa
hình và các vật cản.

2. Trường quan sát của người lính

2.1. Phạm vi quan sát

Con người có thể quan sát bằng hai mắt với góc nhìn ngang xấp xỉ 180◦, góc nhìn dọc
xấp xỉ 120◦ [19]. Phạm vi mà hai mắt có thể cùng quan sát được đối tượng để có cảm nhận
về chiều sâu (depth perception) nằm trong khoảng 120◦ góc nhìn ngang. Hình 1 minh họa
khả năng quan sát của mắt theo các góc nhìn ngang và dọc. Một đặc điểm khác đó là khả
năng mắt quan sát không giống nhau trong không gian giới hạn bởi các góc nhìn. Phạm vi
quan sát rõ ràng nhất của cả hai mắt tập trung với góc nhìn ngang khoảng 60◦, góc nhìn dọc
cũng khoảng 60◦ [15] và giảm dần ra phía ngoài biên. Tính chất này được gọi chung là sự
suy giảm tầm nhìn của mắt.

2.2. Khung nhìn

Trong các ứng dụng mô phỏng không gian ba chiều trên máy tính, chỉ những thứ hiển thị
trên màn hình mới nhìn thấy được do đó vùng không gian chứa những thứ đó được gọi là
không gian hiển thị. Để xác định không gian hiển thị, ta xây dựng khung nhìn được định
nghĩa bởi một điểm nhìn, hướng nhìn, góc nhìn ngang (hFOV ), góc nhìn dọc (vFOV ) [14].
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Hình 2. Định nghĩa khung nhìn trong ứng dụng đồ họa ba chiều

Không gian hiển thị nằm trong khung nhìn và được giới hạn bởi khoảng cách hiển thị: khoảng
cách gần, và khoảng cách xa. Hình 2 mô tả sơ đồ và các thông số của khung nhìn.

Phạm vi quan sát của mắt được thể hiện dưới hình thức khung nhìn trên máy tính trong
đó điểm nhìn được coi là nằm giữa hai mắt. Hướng nhìn là hướng quan sát của người lính.
Giá trị cho các tham số góc nhìn dọc và ngang như đã nêu tại phần 2-A. Các thông số đó
đặc trưng cho phạm vi quan sát của mắt được dùng cho tính toán trong máy tính về khả
năng quan sát của người lính. Mở rộng ra, người lính không chỉ quan sát bằng mắt mà còn
sử dụng các thiết bị hỗ trợ ví dụ như ống nhòm, kính ngắm... Mặt khác, phạm vi quan sát
cũng có thể được hiểu là phạm vi khống chế của vũ khí, hỏa lực mà người lính được trang
bị. Trong các trường hợp đó giá trị các thông số của khung nhìn sẽ được thay đổi bằng các
giá trị tương ứng đặc trưng cho vũ khí, thiết bị cụ thể.

2.3. Khả năng quan sát

Phạm vi quan sát của người lính chủ yếu phụ thuộc vào các đặc tính cấu tạo vật lý của mắt.
Tuy nhiên, khả năng quan sát lại phụ thuộc vào mối quan hệ tương đối giữa người lính và
môi trường với các yếu tố tác động như thời tiết (mưa, sương mù...), thời gian (đêm, ngày...)
và đặc biệt là các vật che khuất. Với các yếu tố như thời gian, thời tiết thì ta có thể xấp xỉ
độ giảm khả năng quan sát bằng các hàm toán học đơn giản. Để xác định vật che khuất,
cách giải thông thường là kiểm tra lần lượt từng vật xem có nằm trong phạm vi quan sát hay
không. Nếu số lượng vật cần kiểm tra nhiều và hình dáng hình học của các vật phức tạp thì
thời gian tính toán bước này rất lớn. Điều đó không phù hợp với các ứng dụng tương tác thời
gian thực. Trong phần tiếp theo bài báo trình bày cách tiếp cận giải quyết bài toán này.

3. Mô phỏng trường quan sát

Dữ liệu của ứng dụng mô phỏng thực tại ảo là các đối tượng ngoài thực tế chẳng hạn như
địa hình, con người, cây cối, nhà cửa, xe cộ... được số hóa thành các mô hình ba chiều (một
tập hợp các mặt tam giác). Các mô hình này sẽ được bố trí theo quan hệ không gian để tái
tạo lại quang cảnh ba chiều của khu vực được chọn mô phỏng. Mô hình của người lính là
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một thành phần được bố trí trong quang cảnh ba chiều. Từ vị trí đó, ta phải xác định thị
trường quan sát của người lính bị che khuất bởi những đối tượng nào. Trước hết, ta sẽ tính
toán độ che khuất do bề mặt địa hình. Sau đó, ta sẽ tính độ che khuất do các đối tượng vật
cản khác. Độ chính xác của việc tính toán che khuất so với trên thực tế phụ thuộc vào độ
chính xác khi số hóa dữ liệu địa hình cũng như các đối tượng vật cản. Tuy nhiên, dữ liệu
càng chính xác thì dung lượng dữ liệu càng lớn dẫn đến khả năng lưu trữ và thời gian tính
toán càng lớn. Chính vì vậy, tùy theo yêu cầu của nội dung cần mô phỏng để lựa chọn độ
chính xác dữ liệu cho phù hợp.

Các thư viện đồ họa ba chiều hỗ trợ việc hiển thị quang cảnh nhìn thấy được từ chính vị
trí nhìn của người lính [4], [5]. Bài toán trở nên khó hơn khi ta muốn mô tả lại vùng nhìn
thấy được của người lính từ vị trí nhìn khác, ví dụ như từ vị trí nhìn tổng thể của người chỉ
huy chẳng hạn.

3.1. Sự che khuất bởi địa hình

Nắm bắt thông tin địa hình khu vực tác chiến là một bước rất quan trọng của người chỉ
huy trong việc lập phương án tác chiến. Trong thực tế, trinh sát địa hình phải được tiến hành
rồi người chỉ huy mới quyết định bố trí lực lượng tác chiến để có thể kiểm soát được toàn
bộ khu vực trách nhiệm được giao. Trong chiến đấu, các khu vực trận địa thường được phát
quang để hạn chế tầm quan sát. Tuy nhiên, sự lồi lõm của bề mặt địa hình như gò, đồi, núi...
là những yếu tố tự nhiên gây cản trở tầm quan sát mà không dễ gì loại bỏ được. Chính vì
vậy mục tiêu đầu tiên đặt ra là tính toán sự che khuất gây ra bởi địa hình.

Địa hình thường được số hóa dưới dạng một tập các mặt tam giác trong đó với mỗi giá
trị (x, y) ta sẽ xác định được độ cao bề mặt địa hình tại điểm đó h(x, y), hình 3-(a). Giả sử
người lính đứng tại điểm E(x, y, h(x, y) + h0), h0 là chiều cao tầm mắt, và nhìn theo hướng
v, hình 3-(b). Để xác định khả năng quan sát của người lính theo hướng v ta cần giải bài
toán xác định điểm giao cắt của véc-tơ v với bề mặt địa hình. Hình 3-(c) mô tả mặt cắt thẳng
đứng với bề mặt địa hình theo véc-tơ v, trục s đại diện cho mặt phẳng xy. Xuất phát từ điểm
E, ta tiến dần theo hướng véc-tơ v theo công thức:

vi = E + i ∗ δ ∗ v, (1)

trong đó, δ là bước dịch chuyển đủ nhỏ được định nghĩa trước. Tại mỗi bước ta so sánh độ
cao gi = vi.z và độ cao của địa hình hi = h(vi.x, vi.y). Nếu gi ≥ hi thì điểm vi nằm trên
địa hình (vi là điểm nhìn thấy). Ngược lại, nếu gi < hi thì điểm vi nằm dưới địa hình (vi bị
che khuất). Khi đó thuật toán dừng lại và điểm vi−1 là điểm nhìn thấy cuối cùng. Ta có thể
sử dụng các phương pháp xấp xỉ để tìm gần đúng điểm giao cắt giữa đường thẳng xuất phát
từ E theo hướng véc-tơ v và địa hình [13].

Thuật toán trên đơn giản và dễ cài đặt. Tuy nhiên, như đề cập ở phần 2-B, người lính
không chỉ nhìn theo một tia duy nhất mà trường nhìn là một hình chóp. Ta phải rời rạc hóa
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Hình 3. (a) Địa hình số hóa ba chiều; (b) Hướng nhìn trong không gian;
(c) Xác định điểm che khuất trên hướng nhìn.
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Hình 4. Xử lý và lưu trữ độ sâu trong bộ đệm depth-buffer. (a) Khung nhìn: E là điểm nhìn, v là hướng nhìn,
T là điểm chiếu của hướng nhìn v tại mặt phẳng chiếu gần, S là điểm ánh xạ tương ứng của T trong bộ đệm

màn hình; (b) Giao điểm vi, (i = 0..4) giữa đường thẳng xuất phát từ E theo hướng véc-tơ v và địa hình
trong mặt cắt đứng hai chiều.

tất cả các tia nhìn trong phạm vi hình chóp dẫn đến số lượng tia nhìn rất lớn và độ phức tạp
của thuật toán tăng cao.

Với sự phát triển của công nghệ phần cứng, ngày nay các card đồ họa (GPU) đã cho phép
lập trình và đưa ra một hướng mới giải quyết các bài toán không chỉ giới hạn trong phạm
vi đồ họa [10, 11, 12]. Bài báo này đề xuất hướng giải quyết bằng cách áp dụng công nghệ
lập trình GPU, trong đó sử dụng phương pháp shadow mapping được dùng để tính toán tác
động của việc chiếu sáng trong quang cảnh ảo ba chiều [8, 9].

Hình 4-(a) mô tả khung nhìn và véc-tơ nhìn v. Tất cả các điểm trong không gian khung
nhìn, dọc theo véc-tơ v sẽ được chiếu lên một điểm duy nhất T trên mặt phẳng chiếu gần
(tương ứng với điểm S hiển thị trên màn hình). Độ phân giải của màn hình tương ứng là
một tập rời rạc hóa các tia nhìn trong không gian của khung nhìn. Do phép chiếu từ không
gian ba chiều vào không gian hai chiều (màn hình) có sự chồng lặp hình chiếu của nhiều
điểm, trên card đồ họa có một bộ đệm đặc biệt quyết định đến việc hiển thị điểm nào ra màn
hình đó là bộ đệm chiều sâu (depth-buffer). Bộ đệm này là vùng không gian nhớ hai chiều
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Hình 5. Hiển thị khả năng quan sát của người lính: (a) người lính trong khu vực tác chiến và khung nhìn;
(b) quang cảnh nhìn từ người lính; (c) vùng quan sát của người lính nhìn từ phía sau;

(d) vùng quan sát của người lính nhìn từ trên cao

lưu trữ giá trị thực (giá trị chiều sâu). Giả sử ta thiết lập chế độ lưu trữ giá trị chiều sâu
nhỏ nhất thì chỉ điểm nào có chiều sâu nhỏ nhất sẽ được hiển thị. Nhìn vào hình 4-(b), các
điểm vi, (i = 1..4), có cùng hình chiếu tại điểm T . Khi vẽ địa hình, các điểm đó được xử lý
ngẫu nhiên, chẳng hạn, ban đầu v2 được xử lý, giá trị chiều sâu (khoảng cách tới mắt nhìn
theo trục z) của v2 được ghi vào bộ đệm depth-buffer. Tiếp theo, khi v1 được xử lý, vì chiều
sâu của v1 nhỏ hơn chiều sâu của v2 nên giá trị chiều sâu của v1 được ghi vào depth-buffer.
Khi v3 được xử lý, vì chiều sâu của v3 lớn hơn chiều sâu của v1 nên giá trị chiều sâu trên
depth-buffer không đổi. Điểm v4 xử lý tương tự như v3. Kết thúc quá trình xử lý thì giá trị
trong depth-buffer là chiều sâu nhỏ nhất tới các điểm trên địa hình. Sử dụng giá trị của bộ
đệm này ta có thể kiểm tra xem một điểm có thể nhìn thấy được hay không. Nội dung của
bước kiểm tra này được mô tả chi tiết trong phần 3-D.

Hình 5-(a) mô tả vị trí tương đối của người lính trong quang cảnh ba chiều. Hình 5-(b)
là hình ảnh quan sát được của chính người lính. Hình 5-(c, d) mô tả vùng không gian nhìn
thấy đó được thể hiện lại dưới các góc nhìn khác, ví dụ: người chỉ huy muốn nhìn tổng thể
toàn bộ khu vực tác chiến và muốn biết khả năng quan sát của người lính là như thế nào tại
vị trí được phân công.

3.2. Sự che khuất bởi các vật cản

Các vật cản có tính đa dạng và phức tạp về cấu trúc hình học rất cao nên thông thường
việc tính toán khả năng che khuất trường nhìn cũng rất phức tạp. Hình 6 mô tả sự che khuất
của các vật cản đối với khung nhìn. Điểm khác biệt trong xử lý hình học giữa GPU và CPU
đó là GPU quy việc xử lý các hình về xử lý tập hợp các dạng hình học cơ bản như điểm,
đường, mặt tam giác. Ví dụ: khi hiển thị một hình cầu thì GPU không cần biết thông tin
tâm, bán kính mà chỉ xử lý tập hợp các mặt tam giác dùng để số hóa hình cầu. Chính vì vậy,
ta có thể áp dụng phương pháp xử lý địa hình cho các vật cản. Bộ đệm depth-buffer sẽ lưu
trữ chiều sâu nhỏ nhất theo các hướng nhìn từ mắt đến các điểm trên bề mặt các đối tượng
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(a) (b)

Hình 6. (a) Bố trí vật cản và khung nhìn; (b) Vùng nhìn thấy được trong khung nhìn.

Góc nhìn từ người lính Vùng quan sát được Góc nhìn từ người lính Vùng quan sát được

(a) (b)

Hình 7. Khả năng quan sát của người lính giảm đi khi có (a) một vật cản; (b) hai vật cản.

trong phạm vi khung nhìn. Hình 7 mô tả khả năng quan sát của người lính bị hạn chế khi
có các vật cản khác nhau.

3.3. Thuật toán

Tổng quát hóa, hình 8 mô tả sơ đồ khối thuật toán hiển thị khả năng nhìn thấy của người
lính tại vị trí quan sát khác người lính. Đầu tiên, ta sẽ tính toán bộ đệm depth-buffer từ góc
nhìn của người lính. Tiếp theo, ta sẽ nhìn từ một hướng khác để quan sát xem người lính có
thể nhìn thấy những khu vực nào. Toàn bộ các đối tượng ba chiều được xử lý: địa hình, vật
cản... Trong GPU, khi xử lý từng điểm rời rạc trên bề mặt tam giác số hóa của các đối tượng
thì điểm đó được biến đổi về khung nhìn của người lính để tính giá trị độ sâu theo khung
nhìn đó. Giá trị này được so sánh với giá trị độ sâu lưu trữ trong depth-buffer tại cùng hướng
trong khung nhìn. Nếu giá trị lớn hơn tức là điểm đó bị khuất ngoài tầm nhìn của người lính.
Ngược lại thì người lính sẽ nhìn thấy điểm đó. Điểm nhìn thấy được đánh dấu bằng một giá
trị màu nhất định, kết hợp với giá trị màu gốc của đối tượng và hiển thị ra màn hình.
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BEGIN

END

Vị trí, hướng nhìn của người lính
Dữ liệu các đối tượng ba chiều

Tính toán khung nhìn 
của người lính

Xây dựng bộ đệm depth-buffer

Tính toán khung nhìn 
từ góc nhìn khác

Hiển thị vùng quan sát được
của người lính

Thoát

Y

N

Xử lý trong GPU

Xử lý từng mặt tam giác

Tính toán chiều sâu của 
từng điểm trong mặt tam giác

Kiểm tra và lưu trữ giá trị 
chiều sâu trong depth-buffer

Xử lý từng mặt tam giác

Tính chiều sâu của từng điểm 
trong mặt tam giác theo 

khung nhìn của người lính

So sánh chiều sâu tính được 
và chiều sâu lưu trữ 
trong depth-buffer

Tính toán giá trị điểm màu  
hiển thị ra màn hình

Xử lý trong CPU

Hình 8. Thuật toán hiển thị vùng quan sát được của người lính

3.4. Thực nghiệm

Các thử nghiệm được tiến hành trên máy tính có cấu hình Intel Core i5-2410M CPU
2.30GHz, RAM 4GB, card màn hình AMD Radeon HD 6470, độ phân giải 1366x768. Môi
trường lập trình là Microsoft Visual Studio 2010 kết hợp với thư viện lập trình đồ họa ba
chiều OpenGL. Vùng quan sát được và không quan sát được trong phạm vi trường nhìn của
người lính được minh họa bằng các giá trị màu khác nhau để dễ phân biệt. Các giá trị màu
này được hiển thị bán trong suốt trên nền màu của địa hình ba chiều.

Hình 10 mô tả chương trình xử lý trên GPU (fragment shader) để hiển thị khả năng quan
sát được của người lính khi nhìn từ vị trí khác. Đầu vào của chương trình bao gồm tọa độ
của điểm đang được xử lý wPos, ma trận biến đổi một điểm trong không gian về trường nhìn
của người lính viewprjMatrix và bộ đệm depth-buffer đã được tính, lưu trữ khoảng cách
ngắn nhất tới địa hình nhìn từ người lính. Dòng lệnh 5 biến đổi điểm wPos về khung nhìn
của người lính. Dòng lệnh 6, 7 xác định điểm ánh xạ của wPos trong bộ đệm depth-buffer.
Dòng lệnh 8 lấy ra giá trị chiều sâu lưu trữ trong depth-buffer. Dòng lệnh 9 tính toán chiều
sâu của điểm đang xử lý. Dòng lệnh 10 so sánh hai giá trị chiều sâu, ESPILON là giá trị
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(b) (c)

(a) Vùng quan sát nhìn trực tiếp từ 3 vị trí

1

2

3

1

2

3

1 2 3

Hình 9. (a) Góc nhìn độc lập của mỗi người lính từ vị trí của mình. Vùng quan sát tổng hợp của nhiều người
lính (b) chưa tính và (c) có tính sự suy giảm tầm nhìn theo hướng và khoảng cách

Hình 10. Chương trình xử lý GPU hiển thị khả năng quan sát được của người lính
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d
0

d
m

θ

β
α

P

d

(a) (b)

Hình 11. (a) Điều kiện biên: khả năng nhìn suy giảm theo góc giữa điểm nhìn và hướng nhìn chính bắt đầu từ
góc β đến góc nhìn lớn nhất θ và suy giảm theo khoảng cách bắt đầu từ d0 đến khoảng cách lớn nhất dm.

(b) Tính toán khả năng nhìn rõ điểm P có độ lệch góc α so với hướng nhìn chính và cách mắt nhìn một
khoảng bằng d

đủ nhỏ do người dùng định nghĩa để hạn chế sai số. Nếu chiều sâu của điểm đang xử lý lớn
hơn giá trị chiều sâu lưu trữ thì điểm đó là điểm không nhìn thấy. Ngược lại thì đó là điểm
nhìn thấy và được đánh dấu bằng màu do người dùng quy định.

3.5. Trường quan sát tổng hợp

Thuật toán trên có thể mở rộng áp dụng cho việc hiển thị khả năng quan sát của nhiều
hơn một người lính. Trước hết, bộ đệm depth-buffer được tính riêng cho mỗi khung nhìn
của từng người lính. Tiếp theo, các bộ đệm này được truyền vào trong GPU để tính toán
trường quan sát tổng hợp. Khi xử lý từng điểm để hiển thị ra màn hình, điểm đó sẽ được
biến đổi về khung nhìn của lần lượt từng người lính và so sánh với chiều sâu lưu trữ trong
bộ đệm depth-buffer tương ứng để xác định xem điểm đó có được nhìn thấy bởi người lính
nào không. Ta có thể sử dụng các màu khác nhau để đánh dấu vùng quan sát của từng người
lính như được minh họa trong hình 9-(b). Thời gian tính toán trong trường hợp này xấp xỉ
0.01s, hoàn toàn đáp ứng yêu cầu thời gian thực.

3.6. Sự suy giảm khả năng nhìn

Khả năng nhìn của người giảm dần từ giữa sang hai bên và giảm dần theo khoảng cách,
như đã được đề cập ở phần 2-A. Để tăng cường tính trực quan cho việc hiển thị vùng quan
sát của người lính, ta có thể mô tả xấp xỉ sự giảm dần này bằng hàm suy giảm tuyến tính:

f(x) =
x− a

b− a
, (2)

trong đó a, b là các giá trị biên.

Hình 11-(a) minh họa các giá trị biên theo góc nhìn lần lượt là β, θ; theo khoảng cách lần
lượt là d0, dm. Để tính sự suy giảm tại điểm P trong hình 11-(b) ta tính giá trị suy giảm theo
góc nhìn:

fa(P ) =
cos(α)− cos(β))

cos(θ)− cos(β))
, (3)
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và giá trị suy giảm theo khoảng cách:

fd(P ) =
d− d0
dm − d0

, (4)

các giá trị này được chặn trong khoảng [0, 1]. Hình 9-(c) mô tả trực quan kết quả của bước
xử lý này.

4. Kết luận

Các ứng dụng mô phỏng tham mưu, tác chiến quân sự thường có khối lượng tính toán rất
lớn. Với sự phát triển của công nghệ phần cứng như năng lực tính toán tốc độ cao và hỗ trợ
lập trình của card đồ họa sẽ giúp giảm thiểu thời gian tính toán. Tuy nhiên, để phát huy được
lợi thế đó đòi hỏi ta phải cải tiến các thuật toán, đưa ra được cách thức xử lý mới phù hợp
với nền tảng công nghệ hỗ trợ.

Thông tin về khả năng quan sát của con người, vũ khí, trang bị khi tham gia tác chiến rất
quan trọng. Tuy nhiên, đây là bài toán khó nên hầu như trong các ứng dụng mô phỏng hiện
nay người dùng phải tự đánh giá, ước lượng dựa trên những thông tin về địa hình, địa vật
được bố trí. Bài báo này giới thiệu cách tiếp cận và ứng dụng công nghệ lập trình GPU để
giải quyết bài toán xác định vùng quan sát của người lính, từ đó mô phỏng thông tin mang
tính trực quan giúp người dùng dễ nhận biết và đánh giá. Đó cũng là cơ sở để xử lý, mô
phỏng trường quan sát của nhiều người lính như đã trình bày. Kết quả nghiên cứu này hoàn
toàn có thể áp dụng vào trong các ứng dụng mô phỏng tác chiến để cung cấp thêm thông
tin trực quan cho người chỉ huy trong quá trình tác chiến. Hướng nghiên cứu tiếp theo là mở
rộng cho các lớp bài toán xác định vùng khống chế của các loại vũ khí, xác định vùng quan
sát được của các loại khí tài quân sự, vùng phủ sóng được của các thiết bị viễn thông.
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