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РОЗДІЛ 1 
ТИПИ ДАНИХ, КОМАНДИ,  

ВЕРШИНИ, ПРИМІТИВИ OPENGL 
 
 
 
 

Спеціальні типи даних OpenGL. Мультиплатформеність  

графічної бібліотеки OpenGL обумовлена наявністю її 

власних типів даних, назви яких починаються з префікса GL. 

Відповідність типів даних OpenGL стандартним типам  

Object Pascal та С++ наведено в таблиці 1.1. Для  прискорення  

перенесення коду в інші системи програмування 

рекомендується використовувати саме ці типи. Команди 

OpenGL з числовими параметрами мають декілька варіантів, 

які відрізняються суфіксами.  Суфікси в командах вказують на 

можливий тип даних параметрів. 
Таблиця 1.1. Типи даних OpenGL та відповідність їх типам в 

Object Pascal i C++. 

Су- 
фікс      Опис 

 

Тип OpenGL 
Тип Object 

Pascal 
Тип С++ 

ui 32-бітовий цілий 

без знаку 

GLuint, 

GLenum, 

GLbitfield 

Cardinal unsigned 

int 

ub 8-бітовий цілий 

без знаку 

GLubyte, 

GLboolean 

Byte 

BYTEBOOL 

unsigned 

char 

b 8-бітовий цілий GLbyte  Shortint signed char 

s 16-бітовий цілий GLshort  SmallInt short 

i 32-бітовий цілий GLint, GLsizei Integer int 

us 16-бітовий цілий 

без знаку 

GLushort  Word unsigned 

short 

f 32-бітовий з 

плав. комою 

GLfloat, 

GLclampf 

Single float 

d 64-бітовий з 

плав. комою 

GLdouble, 

GLclampd 

Double double 

 без типу GLvoid –  void 
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Команди OpenGL. Командами в OpenGL називаються 

функції і процедури. Для їх опису використовується 

синтаксис: 

glCommand[1234][b s i f d ub us ui][v]( arg1,…, argN) 
Команди OpenGL починаються із префікса gl, після якого 

слідує позначення дії команди. Суфікс команди визначає 

кількість необхідних аргументів та їхній тип. 

gl – ім’я бібліотеки для функцій OpenGL, для функцій з 

бібліотек GLU, GLUT, GLAUX це glu, glut, glaux відповідно. 

Command – ім’я команди, [1 2 3 4] – число аргументів,   

[b s i f d ub us ui] – тип аргумента. 
 

Таблиця 1.2. Значення суфікса для задання типу аргументів 

Суфікс Тип даних 
OpenGL 

Суфікс Тип даних 
OpenGL 

i GLint us GLushort 

ui GLuint b GLbyte 

f GLfloat ub GLubyte 

d GLdouble v Масив 

s GLshort - GLvoid 

Наприклад, glColor3f — команда OpenGL для задання 

кольору, що використовує 3 аргументи — числа з плаваючою 

комою, (f — від слова float). Якщо в закінченні присутній 

символ v (наприклад — 3fv), це означає, що аргумент 

задається у вигляді вектора (масиву), наприклад закінчення 

3fv вказує, що аргумент — масив з трьох чисел з плаваючою 

комою.  

Команди glEnable (mode)  та glDisable (mode)  

вмикають та вимикають різні режими  роботи конвейєра 

OpenGL.  Наприклад,  режим відображення кольорів 

вмикається командою  glEnable (GL_COLOR_MATERIAL). 
Задання вершин. Вершини задаються своїми 

координатами (кількість координат залежить від розмірності 

зображення) за допомогою команд 

glVertex [ 2, 3, 4] [ s, i, f, d ] (arg). 
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Тривимірні об’єкти задаються полігональними сітками, 

тобто наборами вершин і граней. Для кожної грані 

перераховуються вершини в однаковому порядку  для 

подальшого визначення лицьових (зовнішніх) сторін. За 

замовчуванням лицьовою вважається та сторона, вершини 

якої обходяться проти годинникової стрілки. Напрям обходу 

вершин лицьових сторін можна змінити викликом команди 

glFrontFace (mode) зі значенням параметра mode рівним 

GL_CW (clockwise – за годинниковою стрілкою) або GL_CCW 

(contrary to clockwise – проти годинникової стрілки). 

Для зміни методу відображення многокутників 

використовується  команда glPolygonMode(face, mode). 

Параметр mode задає спосіб виведення многокутників, а 

параметр face встановлює сторони граней: GL_FRONT – для 

лицьових сторін, GL_BACK – для нелицьових сторін, 

GL_FRONT_AND_BACK – для обох сторін. 

Параметр mode може дорівнювати: 

GL_POINT– виводяться тільки вершини многокутників. 

GL_LINE –  многокутник виводиться набором відрізків. 

GL_FILL – многокутники зафарбовуються активним 

кольором з врахуванням освітленості, цей режим 

встановлений за замовчуванням і використовується  

найчастіше. 

Крім того, можна відключити виведення лицьових чи 

нелицьових граней. Для цього спочатку вмикається режим 

вилучення командою glEnable (GL_CULL_FACE), а потім 

вибираємо тип граней, що вилучаються, командою 

glCullFace(mode). Виклик з параметром GL_FRONT вмикає 

вилучення всіх лицьових граней, а з параметром GL_BACK – 

нелицьових (встановлюється за замовчуванням).  

Задання нормалей. Нормалі використовуються для 

розрахунку освітленості і задаються при описанні об’єктів 

командою glNormal3[b s I f d] (coords) або 
glNormal3[b s i f d]v (coords). 
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Вектор нормалі повинен мати одиничну довжину. До 

векторів нормалей під час трансформацій об’єктів 

застосовуються такі ж  матричні операції, як і до вершин. Це 

може привести в результаті накопичення помилок 

заокруглення або стискання (розтягування) до втрати 

одиничної довжини і неправильного моделювання 

освітленості. Вектор нормалі може нормалізуватись 

автоматично в режимі, який включається командою 

glEnable(GL_NORMALIZE), однак це сповільнює роботу, 

тому вмикати цей режим потрібно тільки тимчасово при 

використанні команд масштабування. 

 
Рис.1.1. Параметри команди glBegin(mode)..glEnd 

для виведення графічних примітивів 

Виведення графічних примітивів. Команди для 

малювання розміщаються в спеціальних програмних дужках 

glBegin(mode) і glEnd (суттєво відрізняються від begin і 

end мови Паскаль). Головне призначення командних дужок – 

задання режиму, що визначає спосіб з’єднання вершин. До 

примітивів відносяться (рис.1.1): 
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• точки (GL_POINTS),   лінії (GL_LINES),  

• ламана (GL_LINE_STRIP), 

• замкнена ламана (GL_LINE_LOOP), 

• трикутники (GL_TRIANGLES), 

• послідовно пов'язані трикутники (GL_TRIANGLE_STRIP), 

• трикутники зі спільною вершиною в початковій точці    

                                                            (GL_TRIANGLE_FAN), 

• чотирикутники (GL_QUADS), 

• послідовно пов'язані чотирикутники (GL_QUAD_STRIP) 

• многокутники (GL_POLYGON).  

Між glВegin(mode) і glEnd розміщуються команди, що 

задають атрибути (координати, колір, нормаль, текстурні 

координати, індекси) вершин примітиву. 
Таблиця 1.3. Значення параметра mode команд для побудови 

примітивів  glВegin(mode)..glEnd. 

mode Опис 
GL_POINTS  Кожен виклик glVertex задає окрему 

точку. Виводиться N точок  

GL_LINES  Кожна пара вершин задає відрізок. 

Виводиться int ( N / 2) відрізків. 

GL_LINE_STRIP  Виводиться  ламана із N - 1 відрізків  

GL_LINE_LOOP  Виводиться замкнена ламана з N відрізків  

GL_TRIANGLES  Кожні три виклики glVertex задають 

трикутник. Виводиться  int ( N / 3) 
трикутників.  

GL_TRIANGLE_STRIP Виводиться N-2 послідовно пов’язані 

трикутники зі спільними сторонами. 

GL_TRIANGLE_FAN  Виводиться N-2 послідовно пов’язані 

трикутники зі спільною першою вершиною. 

GL_QUADS  Кожні чотири виклику glVertex задають 

чотирикутник. Виводиться  int ( N / 4) 
чотирикутники. 

GL_QUAD_STRIP  Послідовно пов’язані чотирикутники 

зі спільними сторонами. Парні вершини 

з’єднуються з парними, а непарні з 

непарними. Виводиться  int((N-2) / 2) 
чотирикутники. 

GL_POLYGON  Многокутник (полігон) з N вершинами.  
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Лабораторна робота №1 
Тема: Створення мінімальної 3D-програми в Delphi 

з використанням графічної бібліотеки OpenGL 
Розглянемо послідовність побудови найпростішого 

(мінімального) проекту з використанням OpenGL в Delphi.  

Створюємо новий проект Delphi з однією формою. Для 

використання OpenGL у Delphi-проекті, потрібно дописати до 

списку модулів, що підключаються, opengl. Після цього для 

команд OpenGL можна одержати підказку чи довідку. 

 До розділу глобальних змінних потрібно додати  
var Form1:TForm1; Angle:real=0.0; hrc:HGLRC; DC:HDC; 

Всі сучасні відеокарти обладнані відеоприскорювачами для 

виведення тривимірних зображень. Сервер OpenGL спочатку 

визначає, на якому устаткуванні його використовують і 

відповідно до цього підбирає оптимальні параметри. 

В програмі потрібно виконати налаштування формату пікселя, 

якому відповідає тип TPixelFormatDescriptor. Для 

формату пікселя можна задавати різні параметри – опції, що 

впливають на виведення зображення. Наприклад, 

PFD_DOUBLEBUFFER встановлює режим подвійної буферизації 

— зображення спочатку малюється у задньому буфері кадру, а 

потім виводиться на екран без мерехтіння. Слід також 

зазначити, що OpenGL є проміжною ланкою між програмою 

та пристроєм виведення і йому потрібно повідомляти, куди 

буде відбуватися виведення. Для цього використовується 

контекст пристрою і контекст відтворення. Першому 

відповідає властивість Canvas.Handle форми або графічної 

компоненти. Для другого в OpenGL існує спеціальний тип 

HGLRC (Handle OpenGL Rendering Context) — посилання на 

контекст відтворення.  
Для створення вікна виведення та доступу до контексту 

вікна в самій бібліотеці OpenGL засобів не існує. В даній 

роботі для цього використовуються функції Windows API 

(інший варіант – використання бібліотеки GLUT). 
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Процедура встановлення формату пікселя викликається 

в OnCreate, додається до проектів всіх прикладів. 
procedure SetDCPixelFormat (hdc : HDC); 
var pfd:TPixelFormatDescriptor; nPixelFormat:Integer; 
begin  FillChar (pfd, SizeOf (pfd), 0); 
 pfd.dwFlags:=PFD_SUPPORT_OPENGL or PFD_DOUBLEBUFFER; 
 nPixelFormat :=ChoosePixelFormat (hdc, @pfd); 
 SetPixelFormat(hdc, nPixelFormat, @pfd) end; 

В полях структури pfd задаються бажані налаштування: 

PFD_SUPPORT_OPENGL or PFD_DOUBLEBUFFER повідомляє 

серверу OpenGL, що система, на якій він буде працювати, 

підтримує роботу з ним, і що буде використовуватись 

подвійна буферизація. Далі ChoosePixelFormat підбирає 

заданий (або максимально близький до заданого, можливий на 

даному обладнанні) формат пікселя, а SetPixelFormat 

встановлює цей формат. Як аргумент у процедуру передається 

посилання на контекст пристрою. Далі задається обробник 

OnCreate форми. 

Обробник створення форми OnCreate (доповнюється в 

прикладах наступних розділів). 
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 
begin DC:=GetDC(Handle);//одержуємо контекст пристрою 
 SetDCPixelFormat(DC); // встановлюємо формат пікселя 
 // створюємо контекст відтворення 
 hrc := wglCreateContext(DC); 
 wglMakeCurrent(DC, hrc); // робимо його основним 
 glEnable (GL_LIGHTING); // включаємо освітлення 
 glEnable (GL_LIGHT0); // включаємо джерело GL_LIGHT0 
 //включаємо перевірку глибини зображення (z-буфер) 
 glEnable (GL_DEPTH_TEST); 
  //включаємо режим відтворення кольорів 
 glEnable (GL_COLOR_MATERIAL); 
 glClearColor(0.1,0.0,0.2,0.0) {колір фону} end; 

У першому операторі при створенні форми програма 

одержує (GetDC) контекст пристрою (в даному випадку 

форми), встановлює формат пікселя, за допомогою 

wglCreateContext створює контекст відтворення і робить 

його основним (може використовуватись декілька вікон і 
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контекстів). Змінна hrc має тип HGLRC, а DC — HDC 

(визначаються як глобальні змінні). 

Команда glEnable вмикає відповідні режими роботи 

OpenGL. З допомогою параметра GL_LIGHTING вмикається 

моделювання освітленості, GL_LIGHT0 – джерело світла з 

номером 0 (може бути до восьми), GL_DEPTH_TEST – режим 

перевірки глибини зображення (включається алгоритм 

z-буфера для вилучення невидимих елементів). Потім 

вмикається режим відтворення кольорів і задається колір 

заповнення вікна (фону). 

Обробник зміни розмірів вікна OnResize, додається до 

проектів всіх прикладів. 
procedure TForm1.FormResize(Sender: TObject); 
const w=1.5; // масштабуючий множник 
begin 
  // задаємо розміри вікна на формі  
 glViewport(0,0, ClientWidth,ClientHeight); 
 // встановлюємо видову матрицю (проектування) 
 glMatrixMode (GL_PROJECTION); 
 glLoadIdentity; // завантажумо одиничну матрицю 
 // задаємо об’єм видимості паралельної проекції 
 glOrtho(  //  xmin, xmax, ymin, ymax, znear, zfar 
   -w*ClientWidth/ClientHeight, 
    w*ClientWidth/ClientHeight,-w, w,  1, 10 ); 
 // встановлюємо модельну матрицю 
 glMatrixMode (GL_MODELVIEW); 
 glLoadIdentity;   // завантажуємо одиничну матрицю 
  //  перемальовування вікна 
 InvalidateRect(Handle, nil, False)  
end; 

Команда glViewport задає розміри вікна OpenGL на 

формі. Активізується одинична матриця проектування, 

задаються параметри перспективної проекції (об’єм 

видимості), потім вмикається та ініціалізується модельна 

матриця, яка активна майже завжди під час роботи програми і 

використовується для геометричних перетворень координат та 

нормалей вершин об’єктів. 
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Обробник закриття форми OnDestroy, додається до 

проектів всіх прикладів. 
procedure Tform1.FormDestroy(Sender: TObject); 
begin  // відключаємо контекст відтворення 
   wglMakeCurrent(0, 0); 
   //знищуємо контекст відтворення 
   wglDeleteContext(hrc); 
   //звільняємо контекст пристрою 
   ReleaseDC (Handle,DC); 
   DeleteDC (DC) {знищуємо контекст пристрою} end; 

Для зміни зображень в часі (анімації) до форми 

підключається системний таймер з інтервалом 20 мс. 

Обробник таймера OnTimer, додається до проектів всіх 

прикладів.  
procedure Tform1.Timer1Timer(Sender: TObject); 
begin//обмін зображення переднього і заднього буферів 
 SwapBuffers(DC);  // та перемальовування вікна  
 InvalidateRect(Handle, nil, False) end; 

Процедурою SwapBuffers(DC) зображення із заднього 

буфера кадра відображається в передньому буфері і 

з’являється на формі. Для перемальовування форми 

використовується функція Windows API InvalidateRect. 
Виведення зображення здійснюється з допомогою 

обробника перемальовування вікна OnPaint (додається до 

проектів всіх прикладів, доповнюється в розділі 5).  
procedure Tform1.FormPaint(Sender: TObject); 
begin // очищення буферів зображення та глибини 
 glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT or GL_DEPTH_BUFFER_BIT); 
 glPushMatrix; // запам’ятати модельну матрицю 
 // задання положення камери в світових координатах 
 gluLookAt(0.0,0.0,8.0, // позиція камери 
          0.0,0.0,0.0, // напрям на центр сцени 
          0.0,1.0,0.0);// напрям вертикалі 
// поворот на кут Angle навколо вектора (1,1,1) 
 glRotatef(Angle, 1.0, 1.0, 1.0); 
 Draw3D;// виклик процедури побудови об’єктів 
 glPopMatrix;  // відновити модельну матрицю 
 Angle:=Angle+1.0; // зміна кута для обертання сцени 
 if Angle>=360.0 then Angle:=0.0  end; 
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Об’єкти для виведення тривимірного зображення 

розміщаються в окремій процедурі Draw3D, яка викликається  

в OnPaint. 

 
Рис.1.2. До визначення координат      Рис.1.3.  Пряма правильна  

та нормалей одиничного куба.                        трикутна призма 

 
Приклад 1.1. Процедура побудови бічних граней куба 

procedure Draw3D;  
const h=1.0; // половина довжини ребра куба 
begin glBegin(GL_QUADS);// режим виведення 4-кутників 
  //  активний колір       // вектор нормалі     
  glColor3f(1.0,0.0,0.0);  glNormal3f(0.0, 0.0, 1.0); 
  // перелік вершин грані з напрямом обходу 
  //      проти годинникової стрілки 
  glVertex3f( h,  h,  h); // A  передня грань куба 
  glVertex3f(-h,  h,  h); // B  (червоний колір) 
  glVertex3f(-h, -h,  h); // C   
  glVertex3f( h, -h,  h); // D   
  glColor3f(0.0,0.0,1.0);  glNormal3f(1.0, 0.0, 0.0); 
  glVertex3f( h,  h, -h);  // A1 права грань куба 
  glVertex3f( h,  h,  h);  // A   (синій колір)  
  glVertex3f( h, -h,  h);  // D 
  glVertex3f( h, -h, -h);  // D1 
  glColor3f(0.0,1.0,0.0); glNormal3f(0.0, 0.0, -1.0); 
  glVertex3f(-h,  h, -h);  // B1  задня грань куба    
  glVertex3f( h,  h, -h);  // A1  (зелений колір) 
  glVertex3f( h, -h, -h);  // D1 
  glVertex3f(-h, -h, -h);  // C1 
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  glColor3f(1.0,1.0,0.0); glNormal3f(-1.0, 0.0, 0.0); 
  glVertex3f(-h,  h,  h);  // B   ліва грань куба   
  glVertex3f(-h,  h, -h);  // B1  (жовтий колір)  
  glVertex3f(-h, -h, -h);  // C1 
  glVertex3f(-h, -h,  h);  // C 
 glEnd end; 

Завдання 1.1. Відлагодити проект із вищенаведеними 

процедурами. Доповнити процедуру Draw3D виведенням 

верхньої та нижньої граней куба (рис.1.2). Скріншоти зберегти 

в звіті. Всі файли проекту зберегти в окремій папці. 

Приклад 1.2. Процедура побудови правильної прямої 
 n-кутної призми (рис.1.3, 1.4). 

procedure Draw3D; 
const n = 16; // кількість бічних граней 
      h = 1.0;// висота призми 
      r = 0.5;// радіус описаного навколо основи кола  
var i:integer;   fi,delta_fi:real; 
begin delta_fi:=2*pi/n;   fi:=0.0; 
 glColor3f(0.0,1.0,0.0); // колір бічних граней  
 glBegin(GL_QUADS); // виведення чотирикутників 
  for i:=0 to n-1 do  // побудова бічних граней 
  begin glNormal3f(cos(fi+delta_fi/2), 
               sin(fi+delta_fi/2),0.0); 
    glVertex3f( R*cos(fi),  R*sin(fi),   h/2); // 1 
    glVertex3f( R*cos(fi),  R*sin(fi),  -h/2); // 2 
    glVertex3f( R*cos(fi+delta_fi), 
                  R*sin(fi+delta_fi),   -h/2); // 3 
    glVertex3f( R*cos(fi+delta_fi), 
                  R*sin(fi+delta_fi),    h/2); // 4 
    fi:=fi+delta_fi // перехід до наступної грані 
  end;{for i}glEnd; //припинити виведення 4-кутників 
  // побудова верхньої грані (правильного n-кутника) 
 fi:=0.0; 
 glBegin(GL_POLYGON);// виведення n-кутника 
  glColor3f(1.0,1.0,0.0); // колір верхньої грані 
  glNormal3f(0,0,1);  // вектор нормалі 
  for i:=1 to n do// вершини правильного n-кутника 
  begin glVertex3f( R*cos(fi),  R*sin(fi),  h/2);  
    fi:=fi+delta_fi // наступна точка 
  end;{for i} 
 glEnd { припинити виведення n-кутника } end; 
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Рис.1.4. До визначення координат та нормалей  

прямої  правильної призми 

Завдання 1.2.  Скопіювати всі файли проекту  із 

завдання 1.1 в нову папку. Замінити процедуру Draw3D 

процедурою з прикладу 1.2.  Доповнити процедуру Draw3D 

виведенням нижньої грані призми (правильного n-кутника). 

Для цього скопіювати команди виведення верхньої грані, 

змінити координату z для вершин та нормалі на протилежні за 

знаком, змінити напрям обходу вершин.  Скріншоти зберегти 

в звіті. Всі файли проекту зберегти в окремій папці. 

Приклад 1.3. Процедура побудови бічних граней 
правильної n-кутної піраміди (рис.1.5 ) 
procedure Draw3D; 
const n = 16;// кількість бічних граней 
   h = 1.0;  //  висота піраміди 
   r = 0.5;  // радіус описаного навколо основи кола  
var i:integer;     fi,delta_fi,teta:real; 
begin  delta_fi:=2*pi/n;  teta:=arctan(h/r); 
 fi:=0.0;  // центральний кут основи піраміди 
 glBegin(GL_TRIANGLES); // виведення трикутників 
  for i:=1 to n do 
  begin  // власний колір для кожної грані 
   glColor3f(i mod 2,(i mod 3)/2,(i mod 5)/4); 
   glNormal3f(cos(fi+delta_fi/2)*sin(teta), 
     sin(fi+delta_fi/2)*sin(teta), cos(teta)); // n 
   glVertex3f( 0,0,h );                        // v1 
   glVertex3f( R*cos(fi), R*sin(fi), 0);       // v2 
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   glVertex3f( R*cos(fi+delta_fi), 
              R*sin(fi+delta_fi),  0);         // v3 
   fi:=fi+delta_fi   // перехід до іншої грані 
  end; {for і} 
 glEnd;{ припинити виведення трикутників} end; 

 

 
Рис.1.5. До визначення координат та нормалей правильної 

піраміди. 

Завдання 1.3.  Скопіювати всі файли проекту  із 

завдання 1.1. в нову папку. Замінити процедуру Draw3D 

процедурою з прикладу 1.3. Доповнити процедуру Draw3D 

виведенням основи піраміди (правильного n-кутника). 

Скріншоти зберегти в звіті. Всі файли проекту зберегти в 

окремій папці. 

Завдання 1.4. а) Доповнити процедуру Draw3D командою 

для виведення граней у вигляді набору точок  
glPolygonMode(GL_FRONT_AND_BACK,GL_POINT); 
glPointSize(15.0); glEnable(GL_POINT_SMOOTH); 

б) Доповнити процедуру Draw3D командою для виведення 

граней у вигляді каркасу  
glPolygonMode(GL_FRONT_AND_BACK,GL_LINE); 
glLineWidth(4.0); glEnable(GL_LINE_SMOOTH); 
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в) Викликати процедуру Draw3D двічі для побудови 

суміщеної точкової та суцільної моделі многогранника. 

г) Викликати процедуру Draw3D двічі для побудови 

суміщеної точкової та каркасної моделі многогранника. 

д) Викликати процедуру Draw3D двічі для побудови 

суцільної моделі многогранника з наведеними ребрами. 

Скріншоти зберегти в звіті. 

Завдання для самостійної роботи 
Завдання 1.5. Скласти процедуру для побудови шести 

правильних чотирикутних пірамід, розміщених на гранях 

одиничного куба (рис.1.6). 

Завдання 1.6. Скласти процедуру для побудови 12-и 

правильних чотирикутних пірамід, розміщених на бічних 

гранях правильної 12-кутної призми (рис.1.7). 

              
     Рис.1.6. Піраміди на гранях             Рис.1.7. Піраміди на гранях 

                        куба.                                 правильної 12-кутної призми. 

Контрольні запитання 
1. Вкажіть структуру команд OpenGL. 

2. Які власні типи даних передбачено в OpenGL? 

3. Які суфікси використовуються в командах OpenGL? 

4. На що вказують префікси gl, glu, glut, glaux в командах? 

5. Вкажіть три різні способи виведення граней в OpenGL. 

6. Вкажіть команди OpenGL для побудови трикутників. 

7. Вкажіть команди OpenGL для побудови чотирикутників. 

8. Вкажіть команду OpenGL для очищення вікна білим кольором. 

9. Як в програмах OpenGL реалізовується подвійна буферизація? 

10. Які найпростіші способи анімації використовуються в програмах 

тривимірної графіки? 
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РОЗДІЛ 2 
ВІДТВОРЕННЯ КОЛЬОРІВ В OPENGL  

БІЛІНІЙНА ІНТЕРПОЛЯЦІЯ КОЛЬОРІВ 
 

 

 

В адитивних моделях базисні кольори додаються, вони 

використовуються в приладах, які випромінюють світло,– 

монітори, телевізори, світлові панелі. Вимикання всіх 

базисних кольорів дає чорний колір, вмикання повної 

інтенсивності кожної складової – білий. Найбільш простою 

адитивною моделлю кольорів є RGB-модель, в якій базисними 

є червоний, зелений і голубий кольори. 

В поліграфії використовуються субстрактивні моделі 

кольорів, в яких сумарний колір одержується відніманням 

базисних кольорів від білого. Найбільш простою 

субстрактивною моделлю кольорів є CMY-модель, в якій 

базисними є бірюзовий, бузковий і жовтий кольори. Сума всіх 

базисних кольорів з повною інтенсивністю дає чорний колір, 

з нульовою інтенсивністю – білий. 

Кольори моделей RGB і CMY пов’язані між собою. 

Наприклад, в адитивній моделі жовтий колір дорівнює сумі 

червоного і зеленого, бузковий – сумі червоного і синього, 

бірюзовий – сумі зеленого і синього. 

Змішування базисних кольорів неповної інтенсивності дає 

можливість одержати відтінки будь-якого кольору, наприклад, 

жовтогарячий колір в моделі RGB можна одержати,  

зменшивши зелену компоненту в жовтому кольорі. Подальше 

зменшення зеленої складової дає помаранчевий колір. 

Потрібно пам’ятати, що сприйняття кольору людиною 

залежить від багатьох чинників. На відтворення кольорів 

впливають технічні характеристики, налаштування, технічний 

стан (зношеність) пристроїв. Людське око адаптується до 

зовнішнього освітлення, тому по-різному сприймає кольори 

на екрані в умовах сонячного чи штучного освітлення. 
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Для зменшення втомлюваності користувача в оформленні 

програм доцільно використовувати неяскраві контрастні 

сполучення кольорів. В програмах рекомендується 

передбачити можливість зміни кольорової гами, а також 

можливість роботи людей з поганим зором або дефектами 

кольорового сприйняття (дальтоніків).  

Режим відтворення кольорів вмикається процедурою 
glEnable (GL_COLOR_MATERIAL); 

Активний колір  вмикається командою 
glColor[3 4][b ui f v](parR, parG, parB, parA) 

де parR, parG, parB – інтенсивності червоної, зеленої, 

голубої компонент кольору, parA –  коефіцієнт прозорості 

(для непрозорих граней не вказують, вважається в залежності 

від типу даних рівним 255 чи 1.0). Для відтворення ефекту 

прозорості (альфа-блендінгу)  потрібно ввімкнути режим 

змішування та задати функцію змішування командами  
glEnable(GL_BLEND); glBlendFunc(GL_SRC_ALPHA, 
                    GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA). 

Вимикається командою glDisable (GL_BLEND). 

Складові кольору задаються дійсними числами з 

плаваючою комою в діапазоні від 0.0 до 1.0 або байтами без 

знаку в діапазоні від 0 до 255. Наприклад, 

glColor3ub(255, 255,255) – білий колір, 

glColor3f(1.0,0.0,0.0) – чистий червоний колір, 

glColor3f(0.0,1.0,0.0) – чистий зелений колір, 

glColor3f(0.0,0.0,1.0) – чистий голубий колір, 

glColor3f(1.0,1.0,0.0) – жовтий колір, 

glColor3f(1.0,0.5,0.0) – помаранчевий колір. 

Може вказуватись індивідуальний колір для кожної 

вершини або спільний колір для вершин однієї грані чи 

частини тривимірного об’єкта. 

Білінійна інтерполяція (згладжування) кольорів на 
гранях. Режим згладжування кольорів активний за 

замовчуванням, при потребі вмикається командою 
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glEnable(GL_SMOOTH), вимикається командою  
glDisable(GL_SMOOTH). 

Основне призначення механізму згладжування кольорів – 

якісне відтворення плавного переходу відтінків на 

зображеннях освітлених криволінійних поверхонь (рис.2.1).  

         
                а)                                         б)                                    в) 

Рис.2.1.  Полігональна модель (а), призма – плоска модель 

освітлення (б), циліндр – білінійна інтерполяція кольорів граней (в). 

Освітленість грані пропорційна косинусу кута між 

напрямом на джерело світла і нормаллю до грані і на 

зображеннях передається інтенсивністю кольору. Для 

многогранників використовується плоска модель освітленості 

Ламберта – всі точки грані зафарбовуються одним кольором  і 

в цьому випадку для всіх вершин грані вказується лише одна 

нормаль (наприклад, призма з розділу 1, рис.2.1.б). 

Криволінійні тіла апроксимуються (наближаються) 

полігональними сітками, які насправді є многранниками з 

достатньо великою кількістю граней. Для моделювання 

освітленості використовується метод Гуро для дифузної 

складової і метод Фонга для дзеркальної. При цьому для всіх 

вершин вказують власні нормалі, які дорівнюють середньому 

арифметичному нормалей прилягаючих до даної вершини 

граней. Для фігур із осьовою симетрією нормалі визначаються 

простими геометричними міркуваннями або аналізом одного 

з перерізів. Для кожної вершини обчислюється власна 

інтенсивність кольору з врахуванням напряму нормалі і 
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напряму джерела світла, а також кольору джерела світла і 

власного кольору грані (матеріалу). Якщо джерел світла 

декілька – інтенсивності від всіх джерел сумуються. Якщо 

матеріал має власне світіння, його колір додається до кольору 

вершини.  

Після цього, якщо обчислені у вершинах грані кольори 

мають різні значення, спочатку застосовується лінійна 

інтерполяція кольорів вздовж ребер (приклад трикутної грані 

на рис.2.2), потім у внутрішніх точках колір лінійно 

інтерполюється між обчисленими на ребрах значеннях. 

 
Рис.2.2.  Білінійна інтерполяція кольорів для трикутника. 

Приклад 2.1. Процедура побудови полігональної моделі 
циліндричної поверхні. 
procedure Draw3D; 
//кількість граней полігональної сітки, висота,радіус 
const    n = 40;       h = 1.0;    r = 0.5; 
var   i:integer;   fi,  delta_fi:real; 
begin  delta_fi:=2*pi/n;   fi:=0.0; 
 glColor3f(0.0,1.0,0.0); // колір // виведення смуги  
 glBegin(GL_QUAD_STRIP); //    із чотирикутників 
  for i:=0 to n do 
  begin glNormal3f(cos(fi), sin(fi),0.0);// нормаль 
   glVertex3f( R*cos(fi),  R*sin(fi),  h/2); // 1 
   glVertex3f( R*cos(fi),  R*sin(fi), -h/2); // 2 
   fi:=fi+delta_fi //перехід до наступної пари вершин 
  end;{for i} 
 glEnd {припинити виведення чотирикутників } end;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
21

Процедура аналогічна до процедури побудови бічних 

граней прямої правильної n-кутної призми (приклад 1.2). 

Відрізняється способом задання нормалей – нормалі 

задаються для кожної вершини і дорівнюють нормалізованим 

векторам самих вершин. Чотирикутники задаються не кожен 

окремо, а у вигляді смуги зі спільними вершинами. 

Основне призначення механізму згладжування кольорів – 

якісне відтворення плавного переходу відтінків на 

зображеннях освітлених криволінійних поверхонь. Однак 

згладжування кольорів можна використати також для 

різноманітних світлових ефектів.  

 
Рис.2.3. Градієнтна заливка на бічній поверхні циліндра. 

Приклад  2.2. Градієнтна зміна кольору на циліндрич-
ній (при малих n – призматичній) поверхні (рис. 2.3). 
procedure Draw3D;// кількість граней, висота, радіус 
        const        n = 80;        h = 2.0; r = 1.0; 
var i:integer;   fi,delta_fi,red,blue,green:real; 
begin delta_fi:=2*pi/n;  fi:=0.0; 
  glDisable(GL_LIGHTING); //вимикаємо освітлення 
  glBegin(GL_QUAD_STRIP); // пояс із 4-кутників  
  for i:=0 to n do  
  begin red:=abs(sin(2*Angle*pi/180)); 
    blue:=abs(sin(3*Angle*pi/180)); 
    glColor3f(red,0.0,blue); // колір нижніх вершин 
    glVertex3f( R*cos(fi), R*sin(fi), -h/2); // 1 
    red :=abs(sin(5*Angle*pi/180)); 
    blue:=abs(sin(7*Angle*pi/180)); 
    glColor3f(red,1.0,blue); // колір верхніх вершин 
    glVertex3f( R*cos(fi),  R*sin(fi),  h/2);  // 2 
    fi:=fi+delta_fi  end; {for i} glEnd end; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
22

В процедурі задаються різні кольори для верхніх і нижніх 

вершин чотирикутників. Компоненти кольору змінюються в 

часі періодично з різною частотою (змінна Angle змінюється 

від 0 до 360 в обробнику OnPaint). Освітлення вимкнуте і 

нормалі не задані, хоча ефект буде спостерігатись і на 

освітлених поверхнях. 

Динамічну зміну кольорів можна підсилити, якщо в 

наведеній вище процедурі запрограмувати зміну компонентів 

кольору для вершин також зі зміною полярного кута fi. 
    red:=abs(sin(2*(Angle)*pi/180-fi)); 
    blue:=abs(sin(3*Angle*pi/180-fi)); 
    glColor3f(red,0.0,blue); 
    glVertex3f( R*cos(fi),  R*sin(fi),   0); // 1 
    red:=abs(sin(5*Angle*pi/180+fi)); 
    blue:=abs(sin(7*Angle*pi/180+fi)); 
    glColor3f(red,1.0,blue); 
    glVertex3f( R*cos(fi),  R*sin(fi),   h);  // 2 

        
Рис.2.4. Подвійний конус     Рис.2.5. Подвійний зрізаний конус 

 
Приклад  2.3. Гіроскоп  – подвійний конус (рис. 2.4) 

procedure Draw3D; (при малих n – подвійна піраміда) 
//   кількість граней,  висота,   радіус 
const     n = 40;      h = 1.5;  r = 1.0; 
var i,k:integer; fi,delta_fi, red, blue, green:real; 
begin  delta_fi:=2*pi/n; glDisable(GL_LIGHTING); 
  for k:=0 to 1 do begin fi:=0.0; 
  glBegin(GL_TRIANGLE_FAN); // виведення трикутників 
   glColor3f(1-red,0.0,1-blue); // колір вершини 0 
   glVertex3f( 0,0,h-k*2*h );   // V0 
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   for i:=0 to n do 
   begin red:=abs(sin(5*(Angle)*pi/180-fi)); 
    blue:=abs(sin(3*Angle*pi/180-fi)); 
    glColor3f(red,1-red,blue);      // колір вершин 
    glVertex3f( R*cos(fi), R*sin(fi), 0); // V1..Vn 
    fi:=fi+delta_fi end;{for i}glEnd end {for k}end; 

Приклад  2.4. Пісочний годинник – подвійний зрізаний 
конус (рис.2.5). 
procedure Draw3D;// при малих n – зрізана піраміда 
const n = 90;  h = 1.0;  r1 = 1.0; r2=0.05; 
var i,k:integer; fi,delta_fi,red,blue,green:real; 
begin delta_fi:=2*pi/n;  glDisable(GL_LIGHTING); 
  for k:=0 to 1 do  begin  fi:=0.0; 
  glBegin(GL_QUAD_STRIP); for i:=0 to n do 
  begin red:=abs(sin(2*(Angle)*pi/180-fi)); 
   blue:=abs(sin(3*Angle*pi/180-fi)); 
   green:=abs(sin(Angle*pi/180+fi)); 
   glColor3f(red,green,blue); 
   glVertex3f( R1*cos(fi), R1*sin(fi), -h+2*h*k);// 1 
   red:=abs(sin(5*Angle*pi/180+fi)); 
   blue:=abs(sin(7*Angle*pi/180+fi)); 
   green:=abs(sin(3*Angle*pi/180+fi)); 
   glColor3f(red,green,blue); 
   glVertex3f( R2*cos(fi),  R2*sin(fi),   0);   // 2 
   fi:=fi+delta_fi end;{for i}glEnd end {for k} end; 

Динамічно в часі можна змінювати не тільки кольори, але і 

форму тривимірного об’єкта, що дозволяє демонструвати і 

досліджувати топологічні властивості. 

Приклад  2.5. Трансформація (вивертання) циліндрич–
ної поверхні (рис.2.6). 
procedure Draw3D; 
const n = 80;   // кількість граней 
  r = 1.0; h = 2.0; //радіус висота циліндра (призми) 
var   i:integer;   fi,delta_fi,red,blue,green:real; 
begin delta_fi:=2*pi/n; fi:=0.0; 
  glBegin(GL_QUAD_STRIP);  for i:=0 to n do 
  begin red:=abs(sin(2*(Angle)*pi/180-fi)); 
    blue:=abs(sin(3*Angle*pi/180-fi)); 
    glColor3f(red,0.0,blue);// колір нижніх вершин 
    glVertex3f( R*cos(fi)*sin(angle*pi/180), 
             R*sin(fi)*cos(angle*pi/180), -h/2); // 1 
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    red:=abs(sin(5*Angle*pi/180+fi)); 
    blue:=abs(sin(7*Angle*pi/180+fi)); 
    glColor3f(red,1.0,blue); // колір верхніх вершин 
    glVertex3f( R*cos(fi)*cos(angle*pi/180), 
             R*sin(fi)*sin(angle*pi/180), h/2); // 2 
    fi:=fi+delta_fi  end;{for i} glEnd end; 

 

 

 

   

   
Рис.2.6. Трансформація циліндричної поверхні. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
25

Лабораторна робота №2 
Тема: Відтворення кольорів в OpenGL 

з використанням білінійної інтерполяції 
 

Завдання 2.1. Куб з різнокольоровими гранями. 
Скопіювати проект із завдання 1.1 в нову папку. Підібрати 

шляхом змішування складових компонент моделі RGB 

наступні кольори для граней куба: бузковий, лимонний, 

коричневий, морської хвилі, вишневий, салатовий. 

Скріншоти зберегти в звіті. Всі файли проекту зберегти в 

окремій папці для звіту. 

Завдання 2.2. Градієнтна заливка бічних граней куба. 
Скопіювати проект із завдання 2.1 в нову папку. Верхні 

вершини куба зафарбувати в червоний колір, нижні – в 

жовтий. Досягти плавного переходу кольорів від червоного до 

жовтого на бічних гранях.  

Скріншоти зберегти в звіті. Всі файли проекту зберегти в 

окремій папці для звіту. 

Завдання 2.3. Динамічна зміна кольорів в часі. 
Скопіювати проект із завдання 2.2 в нову папку. 

Запрограмувати зміну кольорів всіх вершин з невеликим 

кроком зі зміною параметра Angle. 

Скріншоти зберегти в звіті. Всі файли проекту зберегти в 

окремій папці для звіту. 

Завдання 2.4. Моделювання освітленості циліндричної 
поверхні.  Скопіювати проект із завдання 1.2 в нову папку. 

Замінити процедуру Draw3D процедурою для побудови 

циліндричної поверхні з прикладу 2.1. Порівняти 

моделювання освітлення призматичної та циліндричної 

поверхонь. Скріншоти зберегти в звіті. Всі файли проекту 

зберегти в окремій папці для звіту. 

Завдання 2.5. Світлові динамічні ефекти.  
Скопіювати проект із завдання 2.4 в нову папку. Замінити 

процедуру Draw3D по черзі процедурами з прикладів 2.2, 2.3, 

2.4, 2.5. Скріншоти зберегти в звіті. Всі файли проекту 

зберегти в окремій папці для звіту. 
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Завдання для самостійної роботи 
Завдання 2.6. Згасання зміни кольорів. 
Модифікувати програму з прикладу 2.3 так, щоб з часом 

кольори вершин усереднювались і  куб зафарбовувався одним 

усередненим кольором. 

Завдання 2.7. Наростання зміни кольорів.  
Запрограмувати процес, обернений до попереднього 

прикладу. Задати один початковий колір для всіх вершин куба 

та зміну кольорів в різних напрямах за таймером для всіх 

вершин. 

Завдання 2.8. Циклічне наростання та згасання зміни 
кольорів. Об’єднати алгоритми із двох попередніх завдань 

вершин для демонстрації циклічної зміни згасання та 

наростання динамічної зміни кольорів. 
 

Контрольні запитання 
1. Вкажіть структуру команди OpenGL для задання кольорів. 

2. Які мінімальна кількість базисних кольорів можлива в 

кольорових моделях? Які кольори не можуть бути базисними? 

3. Які кольори є базисними в моделі RGB? В моделі CMY? Як 

пов’язані кольорові моделі RGB і CMY? 

4. Чому модель кольорів RGB є адитивною, а CMY 

субстрактивною? 

5. Як виділити сіру складову в моделі RGB? В моделі  CMY? 

6. Як обчислити найбільш контрастний колір до заданого в 

моделі RGB? в моделі  CMY? 

7. Які кольори добре розрізняються на кольоровому екрані і 

майже не розрізняються на чорно-білому?    

8. В чому полягає білінійна інтерполяція кольорів на гранях? 

9. Як досягається градієнтна заливка граней? 

10. Чому механізм сприйняття кольорів називають 

психофізичним? 

11.  Які сполучення кольорів доцільно використовувати для 

оформлення програм, щоб зменшити втомлюваність зору 

користувачів? 

12.  Що потрібно передбачити в оформленні програмних 

продуктів, щоб передбачити комфортну роботу користувачів із 

вадами зору (дальтоніків)? 
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РОЗДІЛ 3 
ДВОВИМІРНІ ТЕКСТУРИ 

ТЕКСТУРНІ КООРДИНАТИ 
ТЕКСТУРНА МАТРИЦЯ  

 
 

Текстури – растрові зображення (малюнки, візерунки, 

фотозображення), які наносяться на грані з використанням 

алгоритмів масштабування та інтерполяції. Використання 

текстур підвищує реалістичність та естетичну якість 

зображень, але вимагає значних обчислювальних ресурсів. 

Для швидкого виведення текстур використовується блок 

текстурування відеоприскорювача. 

В початковій версії OpenGL підтримувались тільки 1D та 

2D типи текстур. В нових версіях та в розширеннях бібліотеки 

використовуються також 3D і кубічні (cube maps) текстури. 

1D-текстури використовуються для створення лінійних 

шаблонів (наприклад, смугастих візерунків). Найчастіше 

використовуються 2D-текстури, які розглядаються в даному 

посібнику. 
Підготовка текстури та завантаження в текстурну 

пам’ять. Зображення для текстур готуються з допомогою 

графічного 2D-редактора. Глибина кольору рекомендується 

24 біти. Розміри зображення  (висота і ширина) для текстур 

прийнято задавати рівними степеням двійки, наприклад, 

128х128, 256х1024, 512х512. Деякі графічні редактори 

утворюють навколо зображення рамку і в них потрібно 

вказувати розміри на одиницю більші. Зберігають 

підготовлені зображення найчастіше у форматах BMP, JPG, 
PNG. 

Перед використанням параметри текстур задаються 

командами 
glTexParameter[i f](target, pname, param), 

де target – тип текстури (розмірність), pname – назва 

параметра,  param – конкретне значення параметра.  
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Алгоритми масштабування 2D-текстур (фільтри) задаються 

командою  
glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, pname, param) 

з параметром-назвою pname=GL_TEXTURE_MAG_FILTER – для 

збільшення зображення або GL_TEXTURE_MIN_FILTER – для 

зменшення зображення. Можливі значення параметра param  

GL_NEAREST або GL_LINEAR. 

Зі значенням GL_NEAREST для виведення використовується 

колір одного найближчого елемента текстури, а зі значенням 

GL_LINEAR – усереднений колір чотирьох сусідніх елементів. 

Значення за замовчуванням GL_LINEAR. 

Формат розташування даних текстури у відеопам’яті та 

зв’язування з конкретним бітовим масивом задаються 

командою  
glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D,   //тип текстури 
    level,          // рівень текстури 
    internalFormat, // формат відображення 
    width , height, // розміри текстури  
    border,         // розмір границі (рамки) 
    format,         // формат елементів масиву 

 type,           // числовий тип  
    @array )        // зв’язування з масивом  

Параметри взаємодії текстури з об’єктом задаються 

командою 
    glTexEnvi(GL_TEXTURE_ENV, 
                GL_TEXTURE_ENV_MODE, param); 

З параметром param=GL_DECAL враховується тільки колір 

елементів текстури. Якщо param=GL_MODULATE, то 

результуючий колір пікселя одержується усередненням 

власного кольору пікселя грані (з врахуванням освітлення)  і 

кольору відповідного елемента текстури (текселя). Якщо 

param=GL_BLEND, то колір текселя змішується із попередньо 

виведеним зображенням з врахуванням коефіцієнта 

прозорості. Значення за замовчуванням: GL_MODULATE. Для 

зменшення крайових спотворень текстури можна створити 

рамку на грані, задавши ненульове значення сьомому 
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параметру. Вмикається механізм накладання текстур на грані 

командою glEnable(GL_TEXTURE_2D), вимикається 

командою  glDisable(GL_TEXTURE_2D). 

Приклад 3.1. Процедура завантаження зображення 
текстури із файла (викликається в обробнику ініціалізації 

OnCreate, додається до всіх прикладів з текстуруванням). 

В розділі змінних головної форми модуля попередньо 

описуються змінні для бітової матриці та бітового масиву: 
const tw=512; th=512; // розміри 2D-текстури 
var Bmp:TBitmap;//для завантаження зображення 
 // масив для передачі кольорів в текстурний об'єкт 
 arrayRGB: Array [0..th-1, 0..tw-1, 0..2] of GLubyte; 

procedure LoadBmpTexture(bmp_file_name:string); 
var i,j:Integer;  
begin bmp:=TBitmap.Create;//створення бітової матриці 
   // зчитування зображення з файла 
 bmp.LoadFromFile(bmp_file_name); 
 for i := 0 to tw-1 do for j := 0 to th-1 do 
 begin 
     arrayRGB[j,i,0]:=GetRValue( 
                      bmp.Canvas.Pixels[i,th-1-j]); 
     arrayRGB[j,i,1]:=GetGValue( 
                      bmp.Canvas.Pixels[i,th-1-j]); 
     arrayRGB[j,i,2]:=GetBValue( 
                      bmp.Canvas.Pixels[i,th-1-j]); 
 end;    bmp.Free; //звільнення пам'яті 
         // створення текстури 
 glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D,// розмірність текстури 
        0,           // рівень текстури 
        GL_RGBA,     // формат відображення текселів 
        tw, th,      // розміри (ширина, висота) 
        0,           // розмір границі (рамки) 
        GL_RGB,      // формат елементів масиву 
        GL_UNSIGNED_BYTE, // числовий тип  
        @arrayRGB );//зв’язування з бітовим масивом 
    // задання способу збільшення текстури 
   glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, 
               GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL_LINEAR); 
      // задання способу зменшення текстури 
   glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, 
                GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_LINEAR); 
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    // задання способу обчислення кольорів об'єктів 
   glTexEnvi(GL_TEXTURE_ENV, 
             GL_TEXTURE_ENV_MODE, GL_DECAL) end; 

 

Зв’язування координат текстури з об’єктом.  Команда 
glTexCoord{1234}{sifd}(TYPE coords) 

 або  glTexCoord{1234}{sifd}v(TYPE @coords) 
встановлює відповідність координат текстури (s,t,r,q) з 

вершиною, яка описана за цією командою. При використанні 

функції glTexCoord2*() небхідно задати тільки координати 

s і t. Третя координата r зарезервована для тривимірних 

текстур, четверта q відіграє роль масштабуючого множника. 

Координати зображення текстури змінюються в діапазоні 

від 0.0 до 1.0 (рис.3.1). Нижній лівий кут текстури має 

координати (0.0,0.0), а верхній правий – (1.0,1,0).  

 

    
  Рис.3.1. Координати 2D-текстури.        Рис.3.2. Текстура з мітками. 

На гранях для кожної із вершин задаються текстурні плоскі 

координати, найчастіше теж в діапазоні від 0.0 до 1.0.  Варіант 

відповідності координат текстури і вершин, тобто розміщення 

текстури на грані залежить від конкретної задачі. Якщо 

потрібно ретельно проаналізувати накладання текстури на 

складну поверхню, можна для контролю додати до 

зображення текстури цифрові мітки (рис.3.2). 
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Приклад 3.2. Текстурований куб (бічні грані, рис.3.3). 
Для кожної грані куба перед кожною вершиною задаємо 

текстурні координати процедурою glTexCoord2d(s,t).  

 
Рис.3.3. Текстурні координати бічних граней куба. 

 
procedure Draw3D;// Текстурований куб (бічні грані) 
const h=1.0;// h-половина довжини ребра куба 
begin // вмикання механізму відображення текстури 
 glEnable(GL_TEXTURE_2D); 
 glBegin(GL_QUADS);// режим виведення 4-кутників 
  // передня грань куба  
 glTexCoord2d (1, 1); glVertex3f( h,  h,  h);  // A 
 glTexCoord2d (0, 1); glVertex3f(-h,  h,  h);  // B 
 glTexCoord2d (0, 0); glVertex3f(-h, -h,  h);  // C 
 glTexCoord2d (1, 0); glVertex3f( h, -h,  h);  // D 
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  // права грань куба  
 glTexCoord2d (1, 1); glVertex3f( h,  h, -h);  // A1 
 glTexCoord2d (0, 1); glVertex3f( h,  h,  h);  // A 
 glTexCoord2d (0, 0); glVertex3f( h, -h,  h);  // D 
 glTexCoord2d (1, 0); glVertex3f( h, -h, -h);  // D1 
  // задня грань куба 
 glTexCoord2d (1, 1); glVertex3f(-h,  h, -h);  // B1 
 glTexCoord2d (0, 1); glVertex3f( h,  h, -h);  // A1 
 glTexCoord2d (0, 0); glVertex3f( h, -h, -h);  // D1 
 glTexCoord2d (1, 0); glVertex3f(-h, -h, -h);  // C1 
  // ліва грань куба  
 glTexCoord2d (1, 1); glVertex3f(-h,  h,  h);  // B 
 glTexCoord2d (0, 1); glVertex3f(-h,  h, -h);  // B1 
 glTexCoord2d (0, 0); glVertex3f(-h, -h, -h);  // C1 
 glTexCoord2d (1, 0); glVertex3f(-h, -h,  h);  // C 
glEnd end; 

Якщо задати координати текстур на грані  в діапазоні 

від 0.0 до m  і задати спосіб продовження  текстури 
glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, 
                GL_TEXTURE_WRAP_S, GL_REPEAT); 
glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, 
                GL_TEXTURE_WRAP_T, GL_REPEAT); 

то зображення текстури буде повторюватись на грані m разів в 

обох напрямах (рис.3.4а).   

             
                     а) з повторенням      б) з продовженням крайніх пікселів 

Рис.3.4. Два способи продовження текстури на гранях. 

Якщо задати  спосіб продовження  текстури командами 
glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, 
             GL_TEXTURE_WRAP_S, GL_CLAMP); 
glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, 
              GL_TEXTURE_WRAP_T, GL_CLAMP), 
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то повторюватись до границі грані (продовжуватись) будуть 

тільки крайні точки текстури (рис.3.4б). 

В конвеєрі OpenGL використовується спеціальна 
текстурна матриця, яка множиться на текстурні координати 

вершин перед виведенням текстури. Автоматично 

ініціалізується одинична матриця текстур. Текстурну матрицю 

можна використати для повороту або зміни масштабу 

текстури. Наприклад, для дзеркального відображення згори 

вниз і розтягування вдвічі, потрібно виконати таку 

послідовність команд: 
// активізуємо матрицю текстур 
  glMatrixMode (GL_TEXTURE); 
  glLoadIdentity; // завантажуємо одиничну матрицю 
// розтягуємо текстуру і відображаємо відносно OX 
  glScale(-0.5,0.5,0.5); 
 // активізуємо модельну матрицю 
  glMatrixMode (GL_MODELVIEW); 

Примітка. Після виконання операцій з масштабованою 

текстурою потрібно відновити одиничну текстурну матрицю для 

коректної роботи інших частин програми. 
 

Обчислення зображень для текстур. Зображення для 

текстур у вигляді візерунків чи фракталів можна не 

завантажувати з файла, а обчислювати за формулами. 
 

Приклад 3.3. Процедура обчислення зображення для 
текстури (викликається в обробнику ініціалізації OnCreate 

замість LoadBMPTexture). 
const tw=512; th=512; // розміри 2D-текстури 
var  // масив з бітовими площинами кольорів 
 arrayRGB: Array [0..th-1, 0..tw-1, 0..2] of GLubyte; 

procedure CalculateTexture; 
begin   CalculateArrayRGB;//обчислення масиву  
// автоматична побудова рівнів пірамідальної текстури 
  gluBuild2DMipmaps(GL_TEXTURE_2D, // розмірність 
               GL_RGBA, // формат пікселів 
               tw,  th,  // розміри текстури 
               GL_RGB,   // формат текселів 
               GL_UNSIGNED_BYTE, //числовий формат 
               @ arrayRGB); // зв'язування з массивом 
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   // задання способу збільшення текстури 
  glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, 
               GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL_LINEAR); 
    // задання способу зменшення текстури 
  glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, 
     GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_LINEAR_MIPMAP_LINEAR); 
   // задання способу обчислення кольорів об'єктів 
  glTexEnvi(GL_TEXTURE_ENV, 
             GL_TEXTURE_ENV_MODE, GL_DECAL) end; 

Приклад 3.3.1. Процедура обчислення масиву з бітовими 

площинами зображення у вигляді чотирьох клітинок (рис.3.5). 
procedure CalculateArrayRGB; 
var i,j: integer; 
begin for i := 0 to tw-1 do for j := 0 to th-1 do 
    if (i<tw div 2)and(j<th div 2) OR 
       (i>tw div 2)and(j>th div 2) then 
    begin arrayRGB[j,i,0]:= 100; arrayRGB[j,i,1]:= 0; 
          arrayRGB[j,i,2]:= 60 
    end else begin arrayRGB[j,i,0]:= 255 ; 
    arrayRGB[j,i,1]:= 240; arrayRGB[j,i,2]:= 0  end 
end; 

         
Рис.3.5.                                            Рис.3.6. 

 
Приклад 3.3.2. Процедура обчислення масиву зображення 

у вигляді чотирьох трикутників (рис.3.6). 
procedure CalculateArrayRGB; 
var i,j: integer; 
begin for i := 0 to tw-1 do for j := 0 to th-1 do 
 begin if (i>j)and(i+j>tw)or(i<j)and(i+j<tw) then  
  arrayRGB[j,i,0]:= 255 else arrayRGB[j,i,0]:= 0; 
  arrayRGB[j,i,1]:= 100; arrayRGB[j,i,2]:= 0 
 end end; 
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Приклад 3.3.3. Процедура обчислення масиву зображення 

у вигляді концентричних кілець (рис.3.7). 
procedure CalculateArrayRGB; 
var i,j:integer; x,y,r:GLfloat; 
begin for i := 0 to tw-1 do for j := 0 to th-1 do 
 begin x:=(i-tw div 2)/tw*8;y:=(j-th div 2)/th*8; 
  r:=sqrt(x*x+y*y); 
  if frac(r)<0.2  then 
  begin arrayRGB[j,i,0]:= 255; 
   arrayRGB[j,i,1]:= 255; arrayRGB[j,i,2]:= 0 end 
  else begin arrayRGB[j,i,0]:= 0;arrayRGB[j,i,1]:= 0; 
         arrayRGB[j,i,2]:= 255 end end end; 

                 
Рис.3.7.                                            Рис.3.8. 

Приклад 3.3.4. Процедура обчислення масиву зображення 

у вигляді градієнтних концентричних кілець (рис.3.8). 
procedure CalculateArrayRGB; 
var i,j:integer;  
begin for i := 0 to tw-1 do for j := 0 to th-1 do 
 begin arrayRGB[j,i,0]:= 
  (sqr(i-tw div 2)+sqr(j-th div 2)) div 5 mod 256; 
  arrayRGB[j,i,1]:= 
  (sqr(i-tw div 2)+sqr(j-th div 2)) div 32 mod 256; 
  arrayRGB[j,i,1]:= 0; arrayRGB[j,i,2]:= 255 end end; 

Приклад 3.3.5. Процедура обчислення масиву зображення 

з візерунком у вигляді зафарбованих секторів (рис.3.9). 
procedure CalculateArrayRGB; 
var i,j:Integer; x,y,fi:GLfloat; 
begin for i := 0 to tw-1 do for j := 0 to th-1 do 
 begin x:=(i-tw div 2)/tw*8; y:=(j-th div 2)/th*8; 
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  if x<>0.0 then fi:=arctan(y/x) else fi:=pi/2; 
  if frac(abs(sin(8*fi)))<0.75 then 
  begin arrayRGB[j,i,0]:= 255; 
   arrayRGB[j,i,1]:= 255; arrayRGB[j,i,2]:= 0 end 
  else begin arrayRGB[j,i,0]:=0; arrayRGB[j,i,1]:= 0; 
             arrayRGB[j,i,2]:= 255 end  end end; 

         
Рис.3.9.                                                    Рис.3.10. 

Приклад 3.3.6. Процедура обчислення масиву зображення 

з візерунком у вигляді спіральних секторів (рис.3.10) 
procedure CalculateArrayRGB; 
var i,j:integer; x,y,r,fi:GLfloat; 
begin for i := 0 to tw-1 do for j := 0 to th-1 do 
 begin x:=(i-tw div 2)/tw*8; y:=(j-th div 2)/th*8; 
  if x<>0.0 then fi:=arctan(y/x) else fi:=pi/2; 
  r:=sqrt(x*x+y*y); 
  if frac(abs(cos(8*fi-r)))<0.75 then  
  begin arrayRGB[j,i,0]:= 255; arrayRGB[j,i,1]:= 255; 
        arrayRGB[j,i,2]:= 0 end 
  else begin arrayRGB[j,i,0]:=0; arrayRGB[j,i,1]:=0; 
             arrayRGB[j,i,2]:= 255 end 
 end end; 

Приклад 3.3.7. Процедура обчислення масиву зображення 

з візерунком (рис.3.11). 
procedure CalculateArrayRGB; 
var i,j:integer; x,y,r,fi:GLfloat; 
begin for i := 0 to tw-1 do for j := 0 to th-1 do 
 begin x:=(i-tw div 2)/tw*8; y:=(j-th div 2)/th*8; 
  if x<>0.0 then fi:=arctan(y/x) else fi:=pi/2; 
  r:=sqrt(x*x+y*y); 
  if frac(abs(sin(8*fi))*r)<0.75 then 
  begin arrayRGB[j,i,0]:= 255; arrayRGB[j,i,1]:= 255; 
        arrayRGB[j,i,2]:= 0 end 
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  else begin arrayRGB[j,i,0]:=0; arrayRGB[j,i,1]:=0; 
             arrayRGB[j,i,2]:= 255 end end end; 

 

                
Рис.3.11.                                                    Рис.3.12. 

Приклад 3.3.8. Процедура обчислення масиву зображення 

з візерунком (рис.3.12). 
procedure CalculateArrayRGB; 
var i,j:integer; x,y,r,fi:GLfloat; 
begin for i := 0 to tw-1 do for j := 0 to th-1 do 
 begin x:=(i-tw div 2)/tw*8; y:=(j-th div 2)/th*8; 
  if x<>0.0 then fi:=arctan(y/x) else fi:=pi/2; 
  r:=sqrt(x*x+y*y); 
  if frac(abs(cos(8*fi)-cos(r)))<0.75 then 
  begin arrayRGB[j,i,0]:=255;  arrayRGB[j,i,1]:=255; 
        arrayRGB[j,i,2]:= 0 end 
  else begin arrayRGB[j,i,0]:=0; arrayRGB[j,i,1]:=0; 
              arrayRGB[j,i,2]:= 255 end end end; 

Приклад 3.3.9. Процедура обчислення масиву зображення 

з візерунком (рис.3.13). 
procedure CalculateArrayRGB; 
var i,j:Integer; x,y,r,fi:GLfloat; 
begin for i := 0 to tw-1 do for j := 0 to th-1 do 
  begin x:=(i-tw div 2)/tw*8; y:=(j-th div 2)/th*8; 
   if x<>0.0 then fi:=arctan(y/x) else fi:=pi/2; 
   r:=sqrt(x*x+y*y); 
   if frac(abs(cos(4*fi)-r))<0.75 then 
   begin arrayRGB[j,i,0]:=255; arrayRGB[j,i,1]:= 255; 
        arrayRGB[j,i,2]:= 0 end 
   else begin arrayRGB[j,i,0]:=0; arrayRGB[j,i,1]:=0; 
              arrayRGB[j,i,2]:= 255 end end end; 
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Для візерунку на рис.3.14  досить у вищенаведеній 

процедурі cos(4*fi) змінити на cos(8*fi). 

           
Рис.3.13.                                                    Рис.3.14. 

 

 
Лабораторна робота №3 

Тема: 2D-текстури. Підготовка та завантаження 
зображень. Текстурні координати, текстурна матриця 

 
 

Завдання 3.1. Підготувати та зберегти в окремій папці 

зображення текстури у форматі BMP з розмірами 512х512 

пікселів та глибиною кольору 24 біти. Деякі графічні 

редактори утворюють навколо зображення рамку, тому в них 

потрібно вказувати розміри на одиницю більші. 

Завдання 3.2 Доповнити проект із завдання 1.1 

лабораторної роботи 1 процедурою LoadBmpTexture 

з прикладу 3.1 (викликати в OnCreate) та замінити процедуру 

Draw3D процедурою з прикладу 3.2. Доповнити процедуру 

Draw3D командами для виведення текстури на верхній та 

нижній гранях куба. Скріншоти зберегти в звіті. Зберегти всі 

файли проекту в окремому каталозі на диску для звіту.  

Завдання 3.3. Шахівниця на кубі. Створити зображення 

шахових клітинок на гранях куба (рис.3.15). Для цього 

підготувати попередньо два зображення, які відповідають 

світлому та темному матеріалу з розмірами 256х256 пікселів 

згідно варіанту (бажано вибирати однорідні частини 

матеріалів без помітних дефектів).  
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Таблиця 3.1. Матеріали для текстурування шахівниці 

№ Світлі Темні 
1  Світлий горіх.  Темний горіх.  

2  Світлий дуб. Темний дуб. 

3  Сосна. Ясен. 

4  Вільха. Чорне дерево. 

5 Каштан. Тис. 

6 Білий мармур. Чорний мармур. 

7 Палісандр.  Махагон. 

8 Зелена яшма. Червона яшма. 

9 Світлий бурштин. Темний бурштин. 

10 Слонова кістка. Червоний мармур. 

11 Тюльпанове дерево.  Каучукове дерево.  

12 Білий нефрит. Сірий халцедон. 
 

       
Рис.3.15. Приклади текстур для шахових клітинок 

Зберегти у файлах 1.BMP та 2.BMP. Створити нове вікно 

у редакторі Paint, Photoshop або аналогічному. Задати розміри 

зображення 512х512 пікселів. Вставити дві копії зображення 

із файла 1.BMP і розмістити точно в протилежних кутах. 

У вільні квадрати вставити дві копії із файла 2.BMP. 

Одержане зображення частини шахівниці у вигляді комбінації 

двох темних і двох світлих клітинок з відповідних матеріалів 

зберегти у файлі 2x2.bmp. Деякі графічні редактори 

утворюють навколо зображення рамку, тому зберегти ще один 

варіант зображення у файлі  2x2a.bmp з розмірами 513х513 

пікселів. Скопіювати файли проекту з попереднього завдання 

в нову папку. Додати файл з текстурою 2х2.BMP. 
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                       mult = 1                                            mult = -1   

            
                        mult = 1,5                                 mult = 4   

                 
                   mult = 0,5                                   mult = 0,75  

Рис.3.16. Текстурований куб з масштабованою матрицею текстур. 

Для повторення текстури на грані в процедурі Draw3D 

перед виведенням куба задати режим повторення  
glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, 
                GL_TEXTURE_WRAP_S, GL_REPEAT); 
glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, 
                GL_TEXTURE_WRAP_T, GL_REPEAT); 
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та масштабувати матрицю текстур (рис.3.16): 
const mult=4.0; // множник для масштабування текстури 

// активізуємо матрицю текстур 
  glMatrixMode (GL_TEXTURE); 
  glLoadIdentity; // завантажуємо одиничну матрицю 
  glScale( mult, mult, mult); // масштабуємо текстуру 
 // активізуємо модельну матрицю 
  glMatrixMode (GL_MODELVIEW); 

Скріншоти зберегти в звіті. Відлагодити та зберегти всі 

файли проекту в окремому каталозі на диску для звіту. 

 

 
Рис.3.17. Приклади візерунків для текстур. 

Завдання 3.4. Доповнити копію проекту із завдання 3.2 

процедурою СalculateTexture з прикладу 3.3 (викликати в 

OnCreate замість LoadBmpTexture). Створити власний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
42

варіант зображення з візерунком (рис.3.17.). Скріншоти 

зберегти в звіті. Відлагодити та зберегти всі файли проекту в 

окремому каталозі на диску для звіту.  
 

Завдання для самостійної роботи. 
Завдання 3.5. а) Додати команди обчислення текстурних 

координат для вершин прямої правильної n-кутної призми з 

прикладу 1.2 першого розділу. Зберегти всі файли проекту в 

окремому каталозі на диску. 

б) Додати команди обчислення текстурних координат для 

вершин полігональної моделі циліндричної поверхні з 

прикладу 2.1 другого розділу. Зберегти всі файли проекту в 

окремому каталозі на диску. 

Завдання 3.6. Додати команди обчислення текстурних 

координат для вершин правильної n-кутної піраміди з 

прикладу 1.3 першого розділу. Зберегти всі файли проекту в 

окремому каталозі на диску. 

 

Контрольні запитання 

1. Які типи текстур використовуються  в бібліотеці OpenGL та її 

розширеннях? 

2. Опишіть порядок роботи з текстурами  в OpenGL . 

3. Вкажіть формати графічних файлів для зберігання растрових 

зображень. В яких з них використовуються алгоритми стискання? 

4.  Як підготувати та завантажити текстуру в OpenGL? 

5.  З якими параметрами викликається команда glTexImage2D? 

6.  Які параметри задаються для відтворення текстур? 

7.  Як задаються текстурні координати? 

8. Як накласти певний колір на малюнок текстури? 

9.  Як повернути зображення на грані, не змінюючи текстурних 

координат? 

10.  Як досягається масштабування текстури на гранях? 

11.  Для чого можна використати повторення чи продовження 

текстури? 
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