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 РОЗДІЛ 4 

ПІРАМІДАЛЬНІ ТЕКСТУРИ. МАСИВИ ТЕКСТУР 

НАПІВПРОЗОРІ ТА ПАНОРАМНІ ТЕКСТУРИ 
 

 

 

 

Пірамідальні текстури також називають mipmap-

текстурами (від лат. multum in parvo – багато в малому,  map 

– карта),  стиснутими, множинними, багаторівневими.  
 

 
Рис.4.1. Рівні пірамідальної текстури. 

При реалізації (програмній чи апаратній) пірамідальних 

текстур, крім основного зображення, в пам’яті розміщуються 

зменшені  варіанти (рис.4.1), наприклад, якщо основна 

текстура (номер 0) має розміри 512х512, то текстура з 

номером 1 матиме розмір 256х256, з номером 2 – 128х128 

і т.д. При цьому алгоритм зменшення задається командою  
glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, 
                GL_TEXTURE_MIN_FILTER,param), 

в якій параметр param набуває одного зі значень 
GL_NEAREST_MIPMAP_NEAREST, 
GL_NEAREST_MIPMAP_LINEAR,  
GL_LINEAR_MIPMAP_NEAREST, 
GL_LINEAR_MIPMAP_LINEAR.  

Для виведення текстури вибирається найближче за 

розміром зображення (для двох перших вищевказаних 

значень)  або усереднене з двох найближчих (для двох 
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останніх). Значення параметра GL_LINEAR_MIPMAP_LINEAR 

забезпечує найкращу якість зображення – відбувається 

інтерполяція між найближчими рівнями з білінійною 

інтерполяцією одержаного наближення (трилінійна 

інтерполяція текстур). 
ПРИМІТКА. В сучасних відеоприскорювачах використовується 

анізотропна фільтрація, в якій більш точно враховується напрям 

сусідніх пікселів. Вона дає ще кращу якість, але за рахунок більшої 

кількості обчислень. 
Підготовку зменшених варіантів текстури може виконати 

користувач з допомогою якісних фільтрів зменшення 

зображення. Завантаження рівнів пірамідальної текстури 

відбувається викликом відповідної кількості команд 

glTexImage2D (процедурою LoadBmpTexture з 

попереднього розділу), в яких другий параметр відповідає 

номеру рівня. 

Але простіше використати автоматичну генерацію 

зменшених варіантів основної текстури командою 
  gluBuild2DMipmaps(GL_TEXTURE_2D,//тип текстури 
      internalFormat, // формат відображення 
      width , height, // розміри текстури 
      format,         // формат елементів масиву 
      type,           // числовий формат 
      @array)         // зв'язування з масивом 

Для використання пірамідальних текстур в процедурі 

LoadBmpTexture з попереднього розділу  достатньо замінити 

glTexImage2D на gluBuild2DMipmaps.  
// автоматична побудова рівнів пірамідальної текстури 
  gluBuild2DMipmaps(GL_TEXTURE_2D, // тип текстури 
         GL_RGBA,          // формат відображення 
         tw,  th,          // розміри текстури 
         GL_RGB,           // формат елементів масиву 
         GL_UNSIGNED_BYTE, // числовий формат 
         @arrayRGB);       // зв'язування з масивом 

та задати інший алгоритм зменшення зображень 
  glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, 
     GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_LINEAR_MIPMAP_LINEAR); 
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Використання пірамідальних текстур вимагає додаткової 

пам’яті, але прискорює виведення і значно покращує якість 

зображень. Без використання пірамідальних текстур 

в окремих кадрах внаслідок використання простих алгоритмів 

зменшення зображень на рухомих гранях найдрібніші деталі 

то зникають, то з’являються, викликаючи миготіння 

(осциляції). При використанні багаторівневих текстур 

артефакти (дефекти на зображеннях, зумовлені 

недосконалими чи спрощеними алгоритмами) майже повністю 

зникають.  

Масиви текстур. Використання для текстурування 

декількох зображень може реалізовуватись трьома способами: 

• з допомогою текстурних об’єктів (приклад 4.1), 

• з допомогою дисплейних списків (приклад 4.2), 

• з допомогою завантаження декількох зображень в частини 

однієї великої текстури (приклад 4.5). 

Приклад 4.1. Генерація та завантаження зображень двох 

текстурних об’єктів.  Зображення для текстур з розмірами 

512х512 зберігаються у файлах 1.bmp i 2.bmp. 

Використовуються команди з версії OpenGL 1.1, які 

описуються, як зовнішні, на початку розділу implementation 
{$R *.DFM} procedure glGenTextures (n: GLsizei; 
    textures: PGLuint);  stdcall; external opengl32; 
procedure glBindTexture (target: GLEnum; 
 texture: GLuint); stdcall; external opengl32; 
procedure glDeleteTextures (n: GLsizei; 
 textures: PGLuint); stdcall; external opengl32; 

var TexArray:Array[0..1] of GLUint;//глобальна змінна 

procedure GenTwoTextures; //створення двох текстур 
begin//генерація 2-х вказівників на текстурні об’єкти 
  glGenTextures( 2, @TexArray ); 
  // вмикання та завантаження першої текстури 
  glBindTexture( GL_TEXTURE_2D, TexArray[0] ); 
  LoadBMPTexture(’1.bmp’); 
  // перемикання та завантаження другої текстури 
  glBindTexture( GL_TEXTURE_2D, TexArray[1] ); 
  LoadBMPTexture(’2.bmp’) end; 
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Процедура GenTwoTextures викликається в обробнику 

OnCreate замість LoadBMPTexture. 

Після використання текстур (в обробнику завершення 

OnDestroy) потрібно звільнити пам’ять командою 
glDeleteTextures (2, @TexArray); 

Активізується текстура командою glBindTexture перед 

виведенням відповідних граней 
procedure Draw3D; 
begin  glEnable(GL_TEXTURE_2D); 
 glBindTexture( GL_TEXTURE_2D, TexArray[0] ); 
 glBegin (GL_QUADS);// перший примітив+текстура 1 
  //перелік вершин з текстурними координатами 
 glEnd; 
 glBindTexture( GL_TEXTURE_2D, TexArray[1]) ; 
 glBegin (GL_QUADS); // другий примітив+текстура 2 
  //перелік вершин з текстурними координатами 
 glEnd  
end; 

Примітка. Команда glBindTexture не діє всередині команди 

побудови примітивів (між glBegin і glEnd). 

Приклад 4.2. Створення двох списків з текстурними 

об’єктами.  Зображення для текстур з розмірами 512х512 

зберігаються у файлах 1.bmp i 2.bmp. 

Використовуються дисплейні списки, в яких зберігаються 

команди OpenGL у відкомпільованому вигляді, в тому числі 

стан текстурної пам’яті. Детальніше дисплейні списки 

розглядаються у розділі 13. 
var TexArray:Array[0..1] of GLUint;//глобальна змінна 

procedure MakeTexLists; 
begin //генерація 2-х номерів для дисплейних списків 
 TexArray[0] := glGenLists(2); 
 TexArray[1] := TexArray[0]+1; 
 glNewList(TexArray[0],GL_COMPILE); //початок списку 
 LoadBMPTexture(’1.bmp’);//завантаження 1-ї текстури 
 glEndList; // кінець списку 
 glNewList(TexArray[1], GL_COMPILE );//початок списку  
 LoadBMPTexture(’2.bmp’);//завантаження 2-ї текстури 
 glEndList 
end; 
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Після використання (в обробнику завершення OnDestroy) 

потрібно звільнити пам’ять командою  
glDeleteLists(TexArray[0], 2) 

Активізується текстура командою glCallList перед 

виведенням відповідних граней 
procedure Draw3D; 
begin  glEnable(GL_TEXTURE_2D); 
  glCallList(TexArray[0]); 
  glBegin (GL_QUADS); // перший примітив+текстура 1 
   //перелік вершин з текстурними координатами 
  glEnd; 
  glCallList(TexArray[1]); 
  glBegin (GL_QUADS); // другий примітив+текстура 2 
   //перелік вершин з текстурними координатами 
  glEnd end; 

Примітка. Команда glCallList не діє всередині команди 

побудови примітивів (між glBegin і glEnd). 

 
Рис.4.2. Приклад панорамного зображення. 

Ефект переміщення зображення текстури на гранях 
досягається зміною текстурних координат з часом.  

Панорамні зображення для текстур одержують з 

допомогою спеціальних панорамних фотоапаратів, або 

в результаті зшивання декількох зображень (рис.4.2).  

В наступному прикладі використовується зображення 

панорамної текстури у форматі BMP з розмірами 2048х512 

пікселів (завантажується процедурою LoadBmpTexture). 

Відтворення частин панорамної текстури на бічних гранях 

куба виконується з допомогою присвоєння відповідних 

текстурних координат вершинам. Текстурна координата s для 

ефекту переміщення панорамного зображення на гранях  

змінюється з кожним кадром з допомогою параметра Angle. 
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Приклад 4.3. Процедура виведення рухомого 

панорамного зображення на бічних гранях куба 
const tw=2048; th=512;// розміри 2D-текстури 

procedure Draw3D;// Текстурований куб (бічні грані) 
const h=1.0;//h-половина довжини ребра куба 
var s:GLfloat;// швидкість переміщення текстури  
begin // вмикання механізму відображення текстури 
 glEnable(GL_TEXTURE_2D); s:=Angle/360; 
 glBegin(GL_QUAD_STRIP);// виведення смуги 4-кутників 
 glTexCoord2d (0.0+s, 1); glVertex3f(-h,  h, h); // B 
 glTexCoord2d (0.0+s, 0); glVertex3f(-h, -h, h); // C 
 glTexCoord2d (0.25+s, 1); glVertex3f( h, h, h); // A 
 glTexCoord2d (0.25+s, 0); glVertex3f( h, -h,h); // D 
 glTexCoord2d (0.5+s, 1); glVertex3f( h, h, -h); //A1 
 glTexCoord2d (0.5+s, 0); glVertex3f( h, -h,-h); //D1 
 glTexCoord2d (0.75+s, 1); glVertex3f(-h, h,-h); //B1 
 glTexCoord2d (0.75+s, 0); glVertex3f(-h,-h,-h); //C1 
 glTexCoord2d (1.0+s, 1); glVertex3f(-h, h, h);  // B 
 glTexCoord2d (1.0+s, 0); glVertex3f(-h, -h,h); // C 
glEnd end; 

Точку спостереження (камеру) можна розмістити в центрі 

координат. Якщо задати обертання навколо вертикальної осі і 

підібрати масштаб, можна досягти ефекту плавного обертання 

панорамного зображення чи зображення зоряного неба. В 

цьому випадку для виведення текстури краще використати 

бічну поверхню циліндра. 

Приклад 4.4. Процедура виведення рухомого 

панорамного зображення на бічних гранях призми  
const tw=2048; th=512; // розміри 2D-текстури 

procedure Draw3D; 
const n = 32;   // кількість бічних граней 
    h = 1.0;  // висота призми 
    r = 0.4;  // радіус описаного навколо основи кола  
var i:integer;   fi,delta_fi, s:GLfloat; 
begin  s:=-Angle/360; delta_fi:=2*pi/n;   fi:=0.0; 
 glEnable(GL_TEXTURE_2D); // вмикання текстури 
 glBegin(GL_QUAD_STRIP);// виведення смуги 4-кутників 
 for i:=0 to n do 
 begin  glTexCoord2d (i/n+s, 1); 
    glVertex3f( R*cos(fi),  R*sin(fi),   h/2); // 1 
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    glTexCoord2d (i/n+s, 0); 
    glVertex3f( R*cos(fi),  R*sin(fi),  -h/2); // 2 
    fi:=fi+delta_fi  // перехід до наступної грані 
 end;{for i} glEnd  end; 

Використання частин однієї великої текстури – 

найбільш  швидкий спосіб перемикання між зображеннями.  

Якщо дозволяє обсяг текстурної пам’яті, декілька 

зображень завантажують в одну 2D- чи 3D-текстуру і 

використовують окремі частини комбінованого зображення, 

вказуючи відповідні текстурні координати. 

       
Рис.4.3.Відтворення різних зображень на бічних гранях куба. 

Приклад 4.5. Процедура завантаження зображень 

із чотирьох JPEG-файлів довільного розміру в одну 

2D-текстуру. Файли з назвами 1.jpg,  2.jpg,  3.jpg,  4.jpg. 
uses jpeg;// підключити модуль JPEG.PAS 
const n=4; // кількість зображень; 

  tw0=512; th0=512; //  розміри одного зображення 
  tw=n*tw0; th=th0; // загальні розміри 2D-текстури 

procedure LoadJpegTextures; 
var  i,j,k: Integer; JPG: TJPEGIMAGE; fname:string; 
begin for k:=1 to n do begin 
 fname:=IntToStr(k)+'.jpg'; jpg := TJPEGImage.Create; 
 try jpg.CompressionQuality := 100; {Default Value} 
  jpg.LoadFromFile(FName); 
  Bmp := TBitmap.Create; // створення бітової матриці 
  Bmp.Width := tw0;    Bmp.Height:= th0; 
 // завантаження jpg-зображення з масштабуванням 
 Bmp.Canvas.StretchDraw(Bmp.Canvas.Cliprect,jpg); 
 Finally  jpg.free ;  end; 
 for i:=0 to tw0-1 do for j:=0 to th-1 do 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
10

 begin arrayRGB[j,i+(k-1)*tw0,0]:= 
           GetRValue(bmp.Canvas.Pixels[i,th-1-j]); 
  arrayRGB[j,i+(k-1)*tw0,1]:= 
           GetGValue(bmp.Canvas.Pixels[i,th-1-j]); 
  arrayRGB[j,i+(k-1)*tw0,2]:= 
           GetBValue(bmp.Canvas.Pixels[i,th-1-j]); 
  end;  bmp.free; //звільнення пам'яті 
 end;{for k} 
// автоматична побудова рівнів пірамідальної текстури 
  gluBuild2DMipmaps(GL_TEXTURE_2D, GL_RGBA, tw,  th, 
        GL_RGB, GL_UNSIGNED_BYTE, @arrayRGB); 
   // 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; 

Процедура LoadJpegTextures викликається в обробнику 

OnCreate замість LoadBMPTexture. 

Для виведення чотирьох зображень на бічних гранях куба 

(рис.4.3) використовується процедура Draw3D з прикладу 4.3. 

  
Рис.4.4. Приклад текстури з прозорими ділянками. 

Приклад 4.6. Текстура з прозорими ділянками. Приклад 

є продовженням прикладу 4.1 з двома текстурами.   

Спочатку готується зображення для напівпрозорої 

текстури, на якому в графічному редакторі зафарбовуються 

прозорі ділянки кольором, якого немає на непрозорій частині. 
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Зображення павука на білому фоні (рис.4.4) збережено у файлі 

spider.bmp з роздільною здатністю 512х512 пікселів.  

Для створення напівпрозорої текстури використовується 

масив кольорів з чотирма компонентами RGBA та окрема 

процедура GenRGBATexture. Четверта компонента кольору 

(коефіцієнт прозорості) задається рівною 0 для точок білого 

кольору або  255 для точок непрозорої частини. 

Процедура створення напівпрозорої текстури. 
const tw=512; th=512; // розміри 2D-текстури 
var  // додати описання масиву до глобальних змінних 
 arrayRGBA: Array [0..th-1,0..tw-1,0..3] of GLubyte; 

procedure GenRGBATexture(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 
 arrayRGBA[j,i,0]:= 
       255-GetRValue(bmp.Canvas.Pixels[i,th-1-j]); 
 arrayRGBA[j,i,1]:= 
       255-GetGValue(bmp.Canvas.Pixels[i,th-1-j]); 
 arrayRGBA[j,i,2]:= 
       255-GetBValue(bmp.Canvas.Pixels[i,th-1-j]); 
 if (arrayRGBA[j,i,0]<10)AND(arrayRGBA[j,i,1]<10)AND 
 (arrayRGBA[j,i,2]<10) then arrayRGBA[j,i,3]:=0  
                       else arrayRGBA[j,i,3]:=255; 
 end;  
 bmp.free; //звільнення пам'яті 
// автоматична побудова рівнів пірамідальної текстури 
  gluBuild2DMipmaps(GL_TEXTURE_2D, GL_RGBA, tw, th, 
   GL_RGBA, GL_UNSIGNED_BYTE, @arrayRGBA); 
   // 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) 
end; 
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Текстура для бічних сторін куба завантажується з файла 

2х2.bmp процедурою LoadBMPTexture з прикладу 3.1. 

Створення та завантаження двох текстурних об’єктів. 
var TexArray:Array[0..1] of GLUint;//глобальна змінна 

procedure GenTwoTextures; 
begin // створення  масиву текстур 
 glGenTextures( 2, @TexArray ); 
 // завантаження першої текстури 
  glBindTexture( GL_TEXTURE_2D, TexArray[0] ); 
  // завантаження першої текстури 
   LoadBmpTexture('2x2.bmp') end; 
  glBindTexture( GL_TEXTURE_2D, TexArray[1] ); 
  //  завантаження другої текстури 
  GenRGBATexture('spider.bmp') 
end; 

Процедура виведення напівпрозорої текстури 

над бічними гранями куба. 
procedure Draw3D; 
const h=1.0; n=8; r=h*1.2; var i:integer; 
begin 
 glBindTexture( GL_TEXTURE_2D, TexArray[0] ); 
 glTexEnvi(GL_TEXTURE_ENV,  
           GL_TEXTURE_ENV_MODE, GL_DECAL); 
 glEnable(GL_TEXTURE_2D);// вмикання текстурування 
 glBegin(GL_QUADS);// режим виведення 4-кутників 
   // перелік вершин бічних граней куба(приклад 3.2) 
 glEnd ; 
 glBindTexture( GL_TEXTURE_2D, TexArray[1] ); 
 glTexEnvi(GL_TEXTURE_ENV, 
           GL_TEXTURE_ENV_MODE, GL_BLEND); 
 glEnable(GL_BLEND); 
 glBlendFunc(GL_SRC_ALPHA,GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA); 
 glBegin(GL_TRIANGLE_FAN); glNormal3f(0.0, 1,0.0); 
  glTexCoord2d (0.5, 0.5);glVertex3f(0.0, r,0.0); 
  for i:=0 to n do 
  begin  glTexCoord2d (0.5+0.5*cos(i*2*pi/n), 
                      0.5+0.5*sin(i*2*pi/n)); 
     glVertex3f(r*cos(2*pi/n*i),h, r*sin(2*pi/n*i)) 
  end; 
 glEnd  
end; 
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Лабораторна робота №4 

Тема: Пірамідальні текстури. Масиви текстур. 

Напівпрозорі та панорамні текстури.  

Завдання 4.1. Пірамідальні текстури.  Скопіювати в нову 

папку проект з текстурованим кубом із завдання 3.2 

попередньої роботи. 

Для автоматичної генерації та використання пірамідальних 

текстур в процедурі LoadBmpTexture замінити 

glTexImage2D на gluBuild2DMipmaps.  

Порівняти якість зображення  в обох випадках. Зберегти 

скріншоти в звіті. Зберегти всі файли проекту в окремому 

каталозі на диску для звіту.  

Завдання 4.2. Панорамні текстури.  

Скопіювати в нову папку проект з текстурованим кубом 

із завдання 4.1.  Підготувати та зберегти в папці з проектом 

зображення панорамної текстури у форматі BMP з розмірами 

2048x512 пікселів та глибиною кольору 24 біти з назвою 

panoram.bmp. Задати розміри текстури 
const tw=2048; th=512;// розміри 2D-текстури 

Замінити процедуру Draw3D процедурою з прикладу 4.3. 

Скріншоти зберегти в звіті. Зберегти всі файли проекту 

в окремому каталозі на диску для звіту.  

Скопіювати проект в нову папку. Замінити процедуру 

Draw3D процедурою з прикладу 4.4. Скріншоти зберегти в 

звіті. Зберегти всі файли проекту в окремому каталозі на 

диску для звіту.  

Завдання 4.3. Завантаження зображень довільного 

розміру із чотирьох  JPEG-файлів в одну велику текстуру. 

Скопіювати в нову папку проект з текстурованим кубом 

із завдання 4.2.  Підготувати та зберегти в новій папці з 

проектом чотири зображення текстур для бічних граней куба 

у форматі JPEG з довільними розмірами (бажано не менше 

512х512 пікселів) та глибиною кольору 24 біти з назвами 

1.jpg,  2.jpg,  3.jpg,  4.jpg.  Задати розміри текстури 
const tw=512; th=512;// розміри 2D-текстури 
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Доповнити проект процедурою LoadJpegTextures 

з прикладу 4.5. Процедура LoadJpegTextures викликається 

в обробнику OnCreate замість LoadBMPTexture. 

 Скріншоти зберегти в звіті. Зберегти всі файли проекту 

в окремому каталозі на диску для звіту.  

Завдання 4.4. Текстура з прозорими ділянками. 

Скопіювати в нову папку проект з текстурованим кубом із 

завдання 3.2 попередньої роботи. На початку розділу 

implementation додати опис функцій для роботи з 

декількома текстурами (див. приклад 4.1). 

Підготувати зображення предмета ажурної форми 

на білому фоні, зафарбувати в графічному редакторі прозорі 

ділянки білим кольором та зберегти  у файлі spider.bmp з 

роздільною здатністю 512х512 пікселів. Додати опис масиву 

до глобальних змінних 
 arrayRGBA: Array [0..th-1,0..tw-1,0..3] of GLubyte; 

Доповнити проект процедурою GenRGBATexture та 

GenTwoTextures з прикладу 4.5. 

Процедура GenTwoTextures викликається в обробнику 

OnCreate замість LoadBMPTexture. 

Замінити процедуру Draw3D процедурою з прикладу 4.5. 

Додати до процедури перелік вершин граней куба з 

прикладу 3.2. Скріншоти зберегти в звіті. Зберегти всі файли 

проекту в окремому каталозі на диску для звіту.  
 

Завдання для самостійної роботи 
 

Завдання 4.5. Завантаження зображенння 

із випадкового JPEG-файла у заданому каталозі. 

Скопіювати в нову папку проект з текстурованим кубом із 

завдання 4.1. Доповнити процедуру Draw3D командами для 

виведення текстури на верхній та нижній гранях куба. 

Підготувати 10 JPEG-файлів довільних розмірів 

із зображеннями фракталів та зберегти в окремому підкаталозі 

з назвою  TEXTURES. Перемістити підкаталог з файлами 

в папку нового проекту. 
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Для завантаження зображення із випадкового JPG-файла 

замінити процедуру LoadBmpTexture процедурою 
LoadRandomJpegTexture. 
 

uses jpeg;// підключити модуль JPEG.PAS 
const nJpgFiles=10;//кількість jpg-файлів в каталозі 
 tw=512; th=512; // розміри 2D-текстури 

procedure LoadRandomJpegTexture; 
 var  JPG: TJPEGIMAGE; i, j: Integer; 
 f:TSearchRec;  fname, subdir:string; 
begin GetDir(0,subdir); 
   SetCurrentDir(subdir +'/textures'); 
   FindFirst('*.jpg', $3F, f); 
   fname:=f.Name;  randomize; 
   for i:=1 to random(nJpgFiles) do 
              if FindNext(f)=0 THEN  fname:=f.Name; 
   jpg := TJPEGImage.Create; 
   try jpg.CompressionQuality := 100; {Default Value} 
      jpg.LoadFromFile(FName); 
   Bmp:= TBitmap.Create; // створення бітової матриці 
   Bmp.Width := tw;    Bmp.Height:= th; 
    // зчитування jpg-зображення з масштабуванням 
   Bmp.Canvas.StretchDraw(Bmp.Canvas.Cliprect,jpg); 
   Finally  jpg.free; end; 
    // завантаження зображення в бітовий масив 
   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 
// автоматична побудова рівнів пірамідальної текстури 
   gluBuild2DMipmaps(GL_TEXTURE_2D, GL_RGBA, tw,  th, 
        GL_RGB, GL_UNSIGNED_BYTE, @arrayRGB); 
    // задання алгоритму збільшення текстури 
   glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, 
            GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL_NEAREST); 
    // задання алгоритму зменшення текстури 
   glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, 
    GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_LINEAR_MIPMAP_LINEAR); 
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   // задання способу обчислення кольорів об'єктів 
   glTexEnvi(GL_TEXTURE_ENV, 
            GL_TEXTURE_ENV_MODE, GL_DECAL)  end; 

В процедурі LoadRandomJpegTexture спочатку знаходиться 

перший JPЕG - файл в підкаталозі, потім випадкове число разів від 

0 до nJpgFiles-1  повторюється пошук наступного, внаслідок 

чого в якості текстури використовується випадковий JPG-файл з 

підкаталога  \TEXTURES.  

Додати до форми другий таймер з інтервалом 10 секунд. 

Викликати в обробнику таймера процедуру 

LoadRandomJpegTexture для зміни випадковим чином 

зображення текстури на кубі з часом.  

Зберегти всі файли проекту в окремому каталозі на диску. 
Примітка. Для прискорення завантаження текстури замінити 

команду gluBuild2DMipmaps на glTexImage2D.  

Завдання 4.6.  

Скопіювати в нову папку проект з попереднього завдання. 

Доповнити проект процедурами для виведення різних 

зображень на гранях куба (приклад 4.1 або 4.2).  

Запрограмувати зміну з часом випадковим чином 

зображень на окремих гранях. 
 

Контрольні запитання 
 

1. Наведіть приклади артефактів в комп’ютерній графіці. 

2. Для чого використовують пірамідальні текстури? 

3. Як підготувати та завантажити пірамідальну текстуру в OpenGL? 

4. Якими командами досягається автоматична генерація 

пірамідальних текстур в OpenGL?  

5. З якими параметрами викликається команда 
gluBuild2DMipmaps? 

6. Що таке трилінійна фільтрація текстур? 

7. Як досягти найкращої якості відтворення текстури?  

8. Як відбувається вибір рівня зображення текстури для накладання 

на грань? 

9. Як завантажити в програмі зображення із JPG-файла довільного 

розміру? 

10.  Як створити напівпрозору текстуру? 
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РОЗДІЛ 5 

ПРОЕКТУВАННЯ В ТРИВИМІРНОМУ ПРОСТОРІ 

 

 

 
 

Просторові координати вершин та нормалей задаються у 

віртуальному тривимірному просторі (в так званій світовій 

системі координат). В OpenGL для задання вершин і нормалей 

використовується правостороння система координат 

(рис. 5.1). Для проектування використовують лівосторонню 

систему координат (рис. 5.5). 

 
а)                                           б) 

Рис. 5.1. Лівостороння (а) і правостороння (б) системи координат. 

Процедура побудови зображення координатних півосей 

додатнього напряму. 
procedure  DrawAxis;//зображення координатних півосей 
begin glDisable (GL_LIGHTING);// вимикаємо освітлення 
 glBegin(GL_LINES); glLineWidth(2.0); 
  {список констант для кольорів в завданні 5.2} 
  glColor3fv(@C_Red); glVertex3f(0.0,0.0,0.0); 
  glVertex4f(1.0,0.0,0.0,0.0); // 0x 
  glColor3fv(@C_Blue); glVertex3f(0.0,0.0,0.0);  
  glVertex4f(0.0,1.0,0.0,0.0);// 0y 
  glColor3fv(@C_Green); glVertex3f(0.0,0.0,0.0); 
  glVertex4f(0.0,0.0,1.0,0.0);// 0z 
  glEnd;  
  glEnable (GL_LIGHTING); // вмикаємо освітлення 
  end;  

Перед виведенням на плоскому екрані монітора 

тривимірних об’єктів потрібно задати спосіб відображення 
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тривимірних точок. Проекції будуються за допомогою 

проектуючих променів (проекторів), що виходять з центру 

проектування. Проектори перетинають площину, яка 

називається проекційною чи картинною. Точка перетину 

променя з площиною утворює проекцію точки тривимірного 

об'єкта. 

Проектування на плоску поверхню з допомогою пучка 

прямих називається плоскою геометричною проекцією. 

Плоскі геометричні проекції поділяють на два класи: 

паралельні і перспективні (центральні). Якщо проектуючі 

прямі – паралельні (центр проекції віддалений в 

нескінченність), то проекція паралельна. Якщо проектуючі 

промені виходять з однієї точки, яка знаходиться на 

скінченній відстані від проекційної площини, то проекція  

перспективна.  

 
Рис. 5.2. Перспективна проекція 

 

 
Рис. 5.3. Паралельна проекція. 

Паралельні в просторі прямі залишаються паралельними на 

картинній площині у випадку паралельної проекції. Рівні 

відрізки на паралельних прямих залишаються рівними і 

паралельними на паралельній проекції. 
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Паралельні проекції в залежності від розташування  

проектуючих променів і проекційної площини розділяються 

на прямокутні, в яких промені перпендикулярні до площини 

проектування, і косокутні, в яких кут падіння проектуючих 

променів на площину проектування відмінний від прямого. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.4. Види проекцій. 

Перспективні (центральні) 

Плоскі геометричні проекції 

Паралельні  

Перспективні 

(центральні) проекції 

Одноточкова Двоточкова Триточкова 

Ортографічні Аксонометричні Косокутні 

Триметрична 

Диметрична 

Ізометрична 

Паралельні проекції 

Вільна 

(cavalier) 
Кабінетна 

(cabinet) 

Основні: 
 Фронтальна  
 План 
 Профільна 
Додаткові: 
 Вид ззаду 
 Вид знизу 
 Вид зліва 

Прямокутні 
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Паралельні прямокутні проекції розділяються на 

ортографічні, в яких площина проектування співпадає з 

однією з координатних площин (або паралельна до 

координатної площини), і аксонометричні, які 

класифікуються в залежності від співвідношення кутів між 

напрямом проектування і координатними осями. 

Перспективна проекція створює на зображеннях 

геометричні спотворення, подібні до тих, що виникають в оці 

людини і в фотооптичних системах, які помітні на картинах 

художників-реалістів і фотографіях. Спостерігається ефект 

перспективного вкорочування – розмір проекції об’єкта 

зменшується в глибину пропорційно відстані від центра 

проектування. Перспективна проекція візуально підкреслює 

глибину сцени і в тривимірній графіці використовується 

частіше, ніж паралельна.  

 
Рис. 5.5. Одноточкова перспективна  проекція 

 
Рис. 5.6. Зображення куба в двоточковій та триточковій 

перспективних проекціях. 
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Паралельні в просторі прямі у випадку перспективної 

проекції сходяться на картинній площині в точці, яка 

називається точкою сходження (рис. 5.5). Точка сходження 

називається головною, якщо сукупність прямих паралельна 

одній з координатних осей. У залежності від кількості 

головних точок сходження розрізняють одно-, дво- і 

триточкові перспективні проекції (рис.5.5, 5.6). 

Реалізуєтся триточкова перспективна проекція множенням 

векторів координат вершин на матрицю  
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де a,b,c – відстані від головних точок сходження  до початку 

координат,  в комбінації з матрицями масштабування і зсуву 

(для попадання в заданий об’єм видимості) та відповідного  

ортографічного проектування на одну з координатних 

площин. Для дво- та одноточкової проекцій одна чи дві 

відповідні відстані спрямовуються до нескінченності. В 

програмах тривимірної графіки найчастіше використовується 

перспективна одноточкова проекція. Дво- та триточкова 

проекції використовуються в архітектурі та для художніх 

ефектів.  

 
Рис. 5.7. Зображення куба при паралельному проектуванні. 
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Паралельні проекції будуються простіше, ніж перспективні 

(рис.5.7). Серед всіх проекцій найпростішими є паралельні 

прямокутні ортографічні проекції, які традиційно 

використовуються в кресленні:. Основні ортографічні 

проекції: фронтальна (вид спереду), план (вид згори), 

профільна (вид справа). Для зображення об’єктів в нарисній 

геометрії обмежуються набором проекцій, достатніх для їх 

представлення і побудови. Для несиметричних тіл складної 

форми, крім основних, при потребі використовуються вид 

знизу, ззаду, зліва чи додаткові перерізи. 

Матриці основних ортографічних проекцій на координатні 

площини (паралельно відповідним осям): 
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Аксонометричні проекції використовувались при ручному 

кресленні для передачі на плоских рисунках форми 

тривимірних об’єктів. Лінії проектування паралельні між 

собою і перпендикулярні до площини проектування, але не 

паралельні до координатних осей. В залежності від взаємного 

розташування площини проектування і координатних осей 

серед аксонометричних проекцій розрізняють (рис. 5.8): 

• триметрію – вектор нормалі до картинної площини 

утворює три попарно різні кути з осями координат; 

• диметрію – два кути між вектором нормалі 

до картинної площини та осями координат рівні; 

• ізометрію – нормаль до картинної площини утворює 

три рівні кути з осями координат. 

Кожен з трьох вказаних видів проекцій будується 

комбінацією поворотів з наступним паралельним 

(ортографічним) проектуванням. При повороті на кут ψ  

відносно осі ординат, на кут  ϕ  відносно осі абсцис  з 
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наступним проектуванням вздовж осі аплікат виникає 

матриця 

 

                    
Для триметрії довжини проекцій одиничного вектора (орта) 

попарно різні.  

       Для диметрії                 

 

       Для ізометрії 

 

 
Рис. 5.8. Триметрична, диметрична та ізометрична проекції. 

Паралельне проектування в  програмах тривимірної 

графіки може використовуватись замість перспективного  

• для прискорення виведення кадрів (вимагає меншої 

кількості арифметичних операцій); 

• для перевірки геометричної точності побудованого 

зображення (рівності паралельних відрізків чи 

конгруентності многокутників), 

• якщо в сцені лише один об’єкт, 
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• якщо предмети в сцені знаходяться на однаковій глибині 

(відстані від точки зору).  

Проектування в OpenGL. Для проектування в OpenGL 

використовується спеціальна матриця, яку називають 

видовою. Видова матриця застосовується до тривимірних 

координат вершин в процесі проектування у вікно видимості. 

Видимий об’єм задається одночасно з проектуванням і 

утворює паралелепіпед (рис. 5.10) у випадку паралельної або 

зрізану піраміду (рис. 5.9) для перспективної. Частини 

об’єктів, які знаходяться поза видимою областю, відрізаються. 

Видову матрицю можна змінювати в процесі виконання 

програми, наприклад, імітувати рух камери (наближення-

віддалення об’єктів) чи зміну об’єктива (кута зору), але 

найчастіше видова матриця задається один раз на початку 

роботи в обробнику зміни розмірів форми OnResize (процедура 

TForm1.FormResize з прикладу 1.1  розділу 1).  

Найчастіше використовується одноточкова перспективна 

проекція. 
//активізація матриці проектування 
   glMatrixMode(GL_PROJECTION); 
 // завантаження одиничної матриці      
   glLoadIdentity;  
// множення на матрицю перспективної проекції  
//  з врахуванням параметрів об’єму видимості 
  glFrustum(xmin, xmax, ymin, ymax, znear, zfar); 

 
 

Рис. 5.9. Об’єм видимості одноточкової перспективної проекції 
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В команді glFrustum задаються координати xmin, xmax, 

ymin, ymax частини простору, який буде видимим на екрані, 

та відстані від положення камери до передньої znear і задньої 

zfar площин відтинання. Значення  znear, zfar повинні 

бути додатніми. Для уникнення відсікання потрібних частин 

зображення потрібно правильно задавати значення для об’єму 

видимості в кожній конкретній задачі і слідкувати за тим, щоб 

об’єкти його не залишали.  

В розширенні OpenGL – бібліотеці GLU є ще одна команда 

для задання перспективної проекції gluPerspective з 

відмінними від команди glFrustum параметрами,  
gluPerspective( 
   angleY,//кут зору у вертикальному напрямі 
   aspectXY, // співвідношення сторін видимої області 
   znear, zfar  // положення передньої і задньої 
            // відтинаючих площин в напрямі осі OZ 

наприклад,  
gluPerspective(60,ClientWidth/ClientHeight,1,8), 

а також команда gluLookAt для переміщення точки зору 

(камери) в потрібну позицію. 
gluLookAt( eyex, eyey, eyez, // позиція камери 
  centerx, centery, centerz, // напрям на центр сцени 
  upx, upy, upz);            // напрям вертикалі 

 

 
Рис. 5.10. Об’єм видимості паралельної ортографічної проекції. 

 

Паралельна ортографічна проекція на площину XOY 

задається командою glOrtho (рис. 5.10):  
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  //активізація матриці проектування 
glMatrixMode(GL_PROJECTION); 
  // завантаження одиничної матриці      
glLoadIdentity;  
  // множення на матрицю ортографічної проекції  
  //   з врахуванням параметрів об’єму видимості 
glOrtho(xmin, xmax, ymin, ymax, znear, zfar); 

 

Передня грань об’єму видимості утворює вікно видимості 

(рис. 5.11). 

 

   
        Рис. 5.11. Вікно видимості.                Рис. 5.12. Нормоване вікно 

                                                                                      видимості. 

Після проектування і відсікання виконується 

трансформація вікна видимості в нормоване одиничне вікно 

(рис. 5.12). 

На останньому кроці відбувається дискретизація 

(пікселізація) зображення із нормованого вікна  в екранне 

вікно з розмірами ClientWidth, ClientHeight.  

Для уникнення небажаного спотворення зображення 

доцільно співвідношення сторін вікна видимості задавати з 

врахуванням масштабу і співвідношення сторін вікна на 

екрані, наприклад,  
сonst w=1.5; // масштабуючий множник  
glFrustum(-w*ClientWidth/ClientHeight, //xmin 
           w*ClientWidth/ClientHeight, // xmax, 
          -w, w, 1, 10 ); // ymin, ymax, znear, zfar 
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Приклад 5.1. Побудова чотирьох проекцій в різних 

областях одного вікна (рис.5.13). 

Для задання області виведення у вікні на екрані та 

обрізання зображення поза областю виведення 

використовуються команди 
glViewport(x1,y1,x2,y2); glScissor(x1,y1,x2,y2). 

Попередньо вмикається режим відсікання командою 
glEnable(GL_SCISSOR_TEST).  

 
Рис. 5.13. Одночасне зображення трьох ортографічних  та 

ізометричної проекцій. 

Обробник перемальовування вікна OnPaint (можна  

використовувати у всіх наступних прикладах для одночасного 

виведення чотирьох проекцій). 
procedure TForm1.FormPaint(Sender: TObject); 
var W,H:GLint;// розміри вікна  
begin   // W-ширина, H- висота зображення на екрані 
   W:=ClientWidth; H:=ClientHeight; 

Побудова  ортографічної проекції на XOY 
   //задання області виведення у вікні на екрані 
  glViewport(0,H div 2+1,W div 2+1, H  div 2+1); 
   //задання області обрізання 
  glScissor(0,H div 2+1,W div 2+1, H div 2+1); 
  glClearColor(0.9,0.7,0.8,1);//задання кольору фону 
   // очищення області на екрані заданим кольором 
 glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT or GL_DEPTH_BUFFER_BIT); 
 glPushMatrix;// поточна модельна матриця =>в стек 
   // задання положення камери в світових координатах 
    gluLookAt(0.0,0.0,8.0, // позиція камери 
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              0.0,0.0,0.0, // напрям на центр сцени 
              0.0,1.0,0.0);// напрям вертикалі 
       Draw3D; // малюємо предмети сцени 
 glPopMatrix; // модельна матриця <= зі стеку   

 

Побудова  ортографічної проекції на XOZ 
 glViewport(0,0,W div 2+1, H div 2+1); 
 glScissor(0,0,W div 2+1, H div 2+1 ); 
 glClearColor(0.8, 0.9, 0.7,1.0); 
 glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT or GL_DEPTH_BUFFER_BIT); 
 glPushMatrix; 
 gluLookAt(0.0,8.0,0.0, 0.0,0.0,0.0, 0.0,0.0,-1.0); 
 Draw3D;    glPopMatrix; 

Побудова  ортографічної проекції на YOZ 
 glViewport(W div 2+1 , H div 2,W div 2 ,H div 2 ); 
 glScissor(W div 2+1 , H div 2, W div 2 ,H div 2 ); 
 glClearColor(0.8, 0.8, 0.9,0.0); 
 glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT or GL_DEPTH_BUFFER_BIT); 
 glPushMatrix; 
  gluLookAt(8.0,0.0,0.0, 0.0,0.0,0.0,  0.0,1.0,0.0); 
 Draw3D;  glPopMatrix; 

 Побудова  ізометричної проекції 
 glViewport(W div 2+1 , 0,W div 2 ,H div 2 ); 
 glScissor(W div 2+1 , 0, W div 2 ,H div 2 ); 
 glClearColor(0.9, 0.8, 0.8, 0.0); 
 glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT or GL_DEPTH_BUFFER_BIT); 
 glPushMatrix; 
  gluLookAt(4.5,4.5,4.5, 0.0,0.0,0.0, 0.0,1.0,0.0); 
  Draw3D; glPopMatrix;  
 Angle:=Angle+1.0; // зміна кута повороту 
 if Angle>=360.0 then Angle:=0.0  end; 

 

Лабораторна робота №5 

Тема: Проектування в  тривимірному просторі. 

 Завдання 5.1. Побудова чотирьох проекцій куба 

в різних областях одного вікна.  

Скопіювати файли проекту із завдання 1.1 в нову папку.  

Додати в обробник OnCreate команду вмикання режиму 

відсікання  glEnable(GL_SCISSOR_TEST). 
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Додати до проекту процедуру DrawAxis для зображення 

координатних півосей (викликати в Draw3D).  

Замінити обробник OnPaint процедурою із прикладу 5.1. 

Скріншоти зберегти в звіті. Відлагодити та зберегти всі 

файли проекту в окремому каталозі на диску для звіту.  
Завдання 5.2. Побудова чотирьох проекцій чайника 

в різних областях одного вікна. 

Скопіювати файли проекту із завдання 5.1 в нову папку.  

Додати до проекту виклик бібліотеки (модуля) DGLUT. 

Додати до проекту набір констант-векторів для кольорів, 

(використовується у всіх наступних роботах). 
type  C_Array=array[0..2]of GLfloat; // тип масиву 
const   // набір  констант-векторів для кольорів 
  C_White  : C_Array = (1.0,1.0,1.0);  // білий 
  C_Black  : C_Array = (0.0,0.0,0.0);  // чорний 
  C_Grey   : C_Array = (0.5,0.5,0.5);  // сірий 
  C_DarcGrey:C_Array = (0.2,0.2,0.2);  // темно-сірий 
  C_Red    : C_Array = (1.0,0.0,0.0);  // червоний 
  C_Green  : C_Array = (0.0,1.0,0.0);  // зелений 
  C_Blue   : C_Array = (0.0,0.0,1.0);  // голубий 
  C_DarcBlue:C_Array = (0.0,0.0,0.5);  // синій 
  C_Cyan   : C_Array = (0.0,1.0,1.0);  // бірюзовий 
  C_Magenta: C_Array = (1.0,0.0,1.0);  // бузковий 
  C_Yellow : C_Array = (1.0,1.0,0.0);  // жовтий 
  C_Orange : C_Array = (0.1,0.5,0.0); //помаранчевий 
  C_Lemon  : C_Array = (0.8,1.0,0.0); //  лимонний 
  C_Brown  : C_Array = (0.5,0.3,0.0);  // коричневий 
  C_Navy   : C_Array = (0.0,0.4,0.8);  // електрик 
  C_Aqua   : C_Array = (0.4,0.7,1.0);  // блакитний 
  C_Cherry : C_Array = (1.0,0.0,0.5);  // вишневий 

Змінити процедуру Draw3D. Для однакового освітлення 

об’єкта на всіх проекціях задається вектор з координатами 

джерела світла і позиція джерела світла. В результаті джерело 

світла обертається разом з об’єктом і освітлення на різних 

проекціях співпадає.  
procedure Draw3D;// процедура побудови сцени 
 const // вектор з координатами джерела світла 
          pos:array[0..3]of GLfloat=(1,1,1,0); 
begin glRotatef(angle,0.0,1.0,0.0);// поворот сцени 
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  // задання положення джерела світла 
   glLightfv(GL_LIGHT0,GL_POSITION,@pos); 
   DrawAxis;   //  зображення координатних напівосей 
  // виведення предметів сцени 
   glColor3fv(@C_Lemon);// задаємо колір 
   glutSolidTeapot(2.0); // малюємо об’єкт (чайник) 
end; 

Колір вибрати зі списку констант. 

Скріншоти зберегти в звіті. Зберегти всі файли проекту в 

окремому каталозі на диску для звіту.  
Завдання 5.3. Ортографічні паралельні проекції. 

Скопіювати файли проекту із завдання 2.2 в нову папку.  

Для двох верхніх проекцій задати точки спостереження для 

одержання ортографічних проекцій згідно варіанту. 
Варіант 1. Вид спереду і зліва.         Варіант 2.Вид спереду і справа 

Варіант 3.Вид спереду і зверху.       Варіант 4.Вид спереду і знизу. 

Варіант 5. Вид згори і ззаду.            Варіант 6. Вид зліва і ззаду. 

Варіант 7. Вид зліва і знизу.             Варіант 8. Вид знизу і ззаду. 

Варіант 9. Вид справа і зверху.        Варіант 10. Вид справа і знизу. 

Варіант 11. Вид зліва і згори.           Варіант 12.Вид зліва  і ззаду. 

Завдання 5.4. Аксонометрична паралельна проекція 

На нижній лівій проекції побудувати аксонометричну 

проекцію згідно варіанту. 

Варіант 1. ϕ=30°,ψ= 30°.                  Варіант 2. ϕ=30°,ψ= 45°. 
Варіант 3. ϕ=30°,ψ= 60°.                  Варіант 4. ϕ=45°,ψ= 45°. 
Варіант 5. ϕ=45°,ψ= 30°                    Варіант 6. ϕ=45°,ψ= 60° 
Варіант 7. ϕ=45°,ψ= 75°                    Варіант 8. ϕ=60°,ψ= 60° 
Варіант 9. ϕ=75°,ψ= 30°                    Варіант 10. ϕ=72°,ψ= 30° 
Варіант 11. ϕ=72°,ψ= 60°                  Варіант 12. ϕ=72°,ψ= 72° 
Вказівка. Для одержання аксонометричної проекції задати 

повороти навколо осей  
     glRotate(psi,0,1,0);  glRotate(fi,1,0,0); 

і задати точку спостереження для фронтальної ортографічної 

проекції. 

Завдання 5.5. Перспективна одноточкова проекція.  

На нижній правій проекції побудувати перспективну 

проекцію з кутом зору згідно варіанту.  
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Варіант 1. ϕ=30°        Варіант 2. ϕ=35°         Варіант 3. ϕ=40° 
Варіант 4. ϕ=45°        Варіант 5. ϕ=50°         Варіант 6. ϕ=55° 
Варіант 7. ϕ=60°       Варіант 8. ϕ=65°         Варіант 9. ϕ=70° 
Варіант 10. ϕ=75°     Варіант 11. ϕ=80°       Варіант 12. ϕ=90° 
Підібрати інші параметри так, щоб видимий розмір куба 

приблизно дорівнював розмірам в інших проекціях.  
Вказівка. Для збереження проектування в інших частинах вікна 

перед заданням проекції активізувати видову матрицю  

glMatrixMode(GL_PROJECTION), зберегти в стеці командою 

glPushMatrix, задати перспективну проекцію командою 

gluPerspective, активізувати модельну матрицю 

glMatrixMode(GL_MODELVIEW), вивести сцену, знову 

активізувати видову матрицю, відновити її зі стеку командою 

glPopMatrix і знову активізувати модельну матрицю.  

glMatrixMode(GL_PROJECTION); glPushMatrix; 
glLoadIdentity;  
gluPerspective( fi ,ClientWidth/ClientHeight,1,10); 
glMatrixMode(GL_MODELVIEW); Draw3D; 
glMatrixMode(GL_PROJECTION); glPopMatrix;  
glMatrixMode(GL_MODELVIEW); 

Масштабувати зображення командою glScale(f,f,f). 

Скріншоти зберегти в звіті. Зберегти всі файли проекту в 

окремому каталозі на диску для звіту.   

Завдання для самостійної роботи 

Завдання 5.6. Додавання бліків. 

Додати до попереднього проекту в обробнику OnCreate 

команди, які задають коефіцієнт Фонга і колір дзеркальної 

складової матеріалу передніх граней 
glMaterialf(GL_FRONT, GL_SHININESS, 50.0), 

  glMaterialfv(GL_FRONT, GL_SPECULAR, @C_White); 

та колір дзеркальної складової джерела світла 
glLightfv(GL_LIGHT0, GL_SPECULAR, @C_White ).  

Завдання 5.7. Перспективна триточкова проекція.  

Додати до проекту із завдання 5.1 в обробнику OnResize 

константу-вектор matrix із 16-и елементів, в якому 

розмістити елементи матриці (5.1). Перед командою 

ортографічної проекції домножити одиничну видову матрицю 
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на задану командою glMultMatrixf(@matrix) або 

завантажити матрицю, як видову, командою 
glLoadMatrixf(@matrix) 

Продовжити паралельні ребра куба для одержання точок 

сходження. Скріншоти зберегти в звіті. Зберегти всі файли 

проекту в окремому каталозі на диску. 

Завдання 5.8. Матриця перспективної триточкової 

проекції з врахуванням параметрів об’єму видимості. 

Одержати триточкову проекцію без використання команди  

для ортографічної проекції. Для цього побудувати матрицю 

триточкової перспективної проекції з врахуванням точки 

спостереження і нормування об’єму  видимості.  
Вказівка. Матриця будується з допомогою множення матриці 

триточкової проекції (5.1) на матриці розтягу, зсуву і одну з 

матриць (5.2).  

Контрольні запитання 
1. Класифікація проекцій в тривимірному випадку. 

2. Чому всі матриці проективних перетворень вироджені? 

3. Як задати в OpenGL ортографічну проекцію? 

4. Як задати в OpenGL аксонометричну проекцію? 

5. Як задати в OpenGL ізометричну проекцію? 

6. Як задати в OpenGL косокутну проекцію? 

7. Як задати в OpenGL перспективну одноточкову проекцію? 

8. Які операції в OpenGL проводяться на етапі проектування? 

9. Побудуйте та опишіть ланцюжок перетворень систем 

координат від світових до екранних? 

10. Як задати в OpenGL точку спостереження? Як наблизити 

об’єкт до камери? Як при цьому змінюється зображення? Чи можна 

наблизити об’єкт у випадку паралельної проекції? 

11. Як змінюються перспективні спотворення при зміні кута 

обзору? 

12. Чи існує перетворення, обернене до проектування? 

13. Скільки плоских зображень потрібно, щоб відновити форму 

тривимірного об’єкта? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


