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ismerd meg!
 

 

Számítógépes grafika  

XIV. rész 
 

 

Normálisok 
A Firka előző lapszámában a fénytan törvényeit ismételtük át, és láttuk, hogy a 

megvilágítás kiszámításánál fontos szerepet játszanak a normálisok (normál vektorok). 
Egy felület valamely pontjában vett normálisán azt az egységnyi hosszúságú vektort ért-
jük, amely az adott pontban merőleges a felületre, vagyis a felület érintősíkjára. 

Minden normális három komponensből áll (x, y, z), és egységnyi hosszúságú, ezért 

1222  zyx  
Egy sík felület esetén, a merőleges irány a felület összes pontjára ugyanaz, de egy 

nem egyenletes felület esetén a normális a felület minden pontján más és más lehet. 
 
 

 
Egy felület normálisai 

 
Az OpenGL egy normálist egy vertexhez rendel hozzá.  
Az érvényes normálist a 

void glNormal3{b s i f d}{# v}(T coords); 
paranccsal specifikálhatjuk. Az érvényes normálisok a fényszámításokban, az árnyalás-
ban, illetve a látható felszín meghatározásában vesznek részt. Mivel minden normális 
egy 3 dimenziós vektor, ezért a glNormal parancsnak csak egy változata van. 
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Normálisok eredője 

 

Ha a felületeket sokszögekből (pl. háromszögek, négyszögek) rakjuk ki, sokszor 
megeshet, hogy egy pont két felülethez is tartozik, két normálisa lenne, de ezt az 
OpenGL nem engedi meg, egy ponthoz csak egy normális tartozhat. Ekkor ki kell szá-
molnunk a két vektor eredőjét, majd normalizálni is kell ezt. Egy vektor normalizálásán 
azt értjük, hogy a vektorból egységvektort állítunk elő. Ezt egyszerűen úgy tudjuk meg-
valósítani, hogy elosztjuk a hosszával. 

 

Sokszögek 
Sokszögeket OpenGL-lel egyszerűen úgy definiálunk, hogy a megfelelő primitívet 

használjuk (GL_TRIANGLES, GL_TRIANGLE_STRIP, GL_TRIANGLE_FAN, 
GL_QUADS, GL_QUAD_STRIP vagy GL_POLYGON) a GL_BEGIN()-ben, és felsoroljuk 
a csúcspontokat. 

Nem mindegy azonban, hogy ez a felsorolás milyen sorrendben történik, ugyanis a 
sorrendtől függően azonosítja be az OpenGL egy sokszög elülső vagy hátulsó oldalát. 
Egy sokszögnek két oldala van – az elülső és a hátulsó oldal –, és ezért különbözőkép-
pen jelenhet meg a képernyőn, attól függően, hogy melyik oldalát látjuk. Az elülső oldal 
alapértelmezésben az, amelynek vertexei az óramutató járásával ellentétes irányban vol-
tak specifikálva. Ha ellenkezőjére akarjuk változtatni az elülső és hátulsó oldalak megha-
tározását, akkor ezt a 

void glFrontFace(GLenum mode); 
paranccsal tehetjük meg. A mode a GL_CW és GL_CCW szimbolikus konstansok valame-
lyike, ahol GL_CW azt jelenti, hogy az elülső oldal az az oldal lesz, amelynek vertexeit az 
óramutató járásával megegyező irányban specifikáltunk, GL_CCW pedig az ellenkezője. 

Alapértelmezésben mindkét oldal ugyanúgy rajzolódik ki. Ezen tulajdonságon a 
void glPolygonMode(GLenum face, GLenum mode); 

paranccsal lehet változtatni, amely kontrollálja a polygon elülső és hátulsó oldalának raj-
zolási módját. A face paraméter a GL_FRONT_AND_BACK, GL_FRONT, illetve 
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GL_BACK; a mode paraméter pedig a GL_POINT, GL_LINE, illetve GL_FILL szimboli-
kus konstansok valamelyike lehet, aszerint, hogy csak a poligon pontjai, határvonala le-
gyen kirajzolva, vagy ki legyen töltve. Alapértelmezésben a poligon mindkét oldala ki-
töltve rajzolódik ki. 

Ha egy objektumot specifikálunk, akkor előfordulhatnak olyan felszínek, melyek so-
ha nem fognak látszani. Például egy kockát határoló négyzetek belső oldala soha nem 
látszik. Alapértelmezés szerint az OpenGL azonban minden oldalt kirajzol, tehát a hatá-
roló négyzetek belső oldalát is. Ha elkerülnénk a belső oldalak kirajzolását, sok időt 
spórolnánk meg a kép kirajzolásakor. 

A sokszögek elülső vagy hátulsó oldalának figyelmen kívül hagyását cullingnak (vá-
lasztás) nevezzük. 

A 
void glCullFace(GLenum mode); 

paranccsal specifikálhatjuk, hogy a sokszögek elülső vagy hátulsó oldalát figyelmen kívül 
hagyjuk a rajzolásnál. A parancs a sokszög meghatározott oldalán letiltja a világítási, ár-
nyalási és szín-számítási műveleteket. A mode a GL_FRONT vagy a GL_BACK szimboli-
kus konstans valamelyike lehet. 

A cullingot engedélyezhetjük illetve letilthatjuk a glEnable, glDisable parancs-
csal, ha azt a GL_CULL_FACE paraméterrel hívjuk meg. 

 

Megvilágítási modellek 
Megvilágítási modellekkel írjuk le a színtér objektumai és a fényforrások kapcsolatát. 

Az OpenGL csak lokális megvilágítási modellekkel foglalkozik, ami azt jelenti, hogy az 
objektumok színe, világossága csak az objektumoktól, a fényforrásoktól és a nézőpont-
tól függenek, más objektumoktól nem (nincs fénytörés, tükrözés, árnyékolás, a felület 
érdességének modellezése). 

Ezek a modellek a következők: 
 Szórt háttérvilágítás (ambient light) 
 Diffúz fényvisszaverődés (diffuse light) 
 Fényvisszaverődés fényes és csillógó felületekről (specular light) 

 
A szórt háttérvilágítás modelljében az objektumok egyenletesen, minden irányból 

kapnak fényt. Hatása a nappali fényviszonyoknak felel meg erősen felhős égbolt esetén. 
A számítógépes grafikában azért van rá szükség, hogy a felhasználó az ábrázolt jelenet 
összes objektumának a megvilágítását szabályozhassa. Ebben a modellben nincs fény-
forrás, az objektumok „saját” fényt bocsájtanak ki. 

A diffúz fényvisszaverődés a matt felületek jellemzője. Ekkor a megvilágított felület 
minden irányban ugyanannyi fényt ver vissza. 

A sima felületekre általában az a jellemző, hogy rajtuk fényes foltokat is látunk, me-
lyek helye nézőpontunkkal együtt változik. Ezek a felületek bizonyos irányokban vissza-
tükrözik a fényforrásokat. Ekkor a matt felületekre jellemző diffúz és a tökéletesen (ide-
álisan) tükröző felületekre jellemző visszaverődés közti átmeneti esetet kell modellez-
nünk. 
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Gömb csak környezeti, környezeti és diffúz,  

valamint környezeti, diffúz és tükrözött fényben 

Fényforrások 
A megvilágítási modellek úgy valósulnak meg, hogy minden fényforrás három világí-

tási komponensből tevődik össze: ambiens, diffúz és spekuláris. Akárcsak a színeket, a vilá-
gítási komponenseket is az RGBA értékeivel definiálhatjuk úgy, hogy megadjuk a vörös, 
zöld és kék intenzitását. 

A specifikálható fényforrások számának maximuma implementációfüggő, de leg-
alább nyolc. 

Ezeket a fényforrásokat bárhová elhelyezhetjük például, egész közel az objektu-
mokhoz, vagy végtelen messzire. Az előbbi esetben pozicionális, az utóbbi esetben pedig 
direkcionális fényforrásról beszélünk (a negyedik homogén koordináta 0.0). Ezen kívül be-
állíthatjuk, hogy a fényforrás szűk, fókuszált vagy széles fénysugarat bocsásson ki. 

A fényforrások szín, pozíció és irány tulajdonságait a glLight paranccsal állíthat-
juk be. A parancsnak három paramétere van: az első kijelöli, hogy melyik fényforrás pa-
ramétereit szeretnénk beállítani, a második a beállítandó tulajdonságot határozza meg, a 
harmadik pedig a tulajdonságnak az értékét. 

A void glLight{i f}{# v}(GLenum light, GLenum pname, T param); 
parancs létrehozza a light-tal jelölt fényforrást, amely a GL_LIGHT0, GL_LIGHT1, ..., 
GL_LIGHT7 szimbolikus konstansok valamelyike lehet. A pname jelöli ki a beállítandó 
fényforrás-jellemzőt, a param pedig az érték, amelyekre a pname beállítódik. 

 
A pname által jelölt paraméterek alapértelmezett értékei: 

Paraméter név Alapértelmezett érték Jelentés 
GL_AMBIENT (0.0, 0.0, 0.0, 

1.0) 
A fény ambient RGBA in-
tenzitása 

GL_DIFFUSE (1.0, 1.0, 1.0, 
1.0) 

A fény diffúz RGBA in-
tenzitása 

GL_SPECULAR (1.0, 1.0, 1.0, 
1.0) 

A fény spekuláris RGBA 
intenzitása 

GL_POSITION (0.0, 0.0, 1.0, 
0.0) 

A fény (x, y, z, w) pozíciója 

GL_SPOT_DIRECTION (0.0, 0.0, –1.0) A fény (x, y, z) iránya 
GL_SPOT_EXPONENT 0.0 Reflektorfény exponens 
GL_SPOT_CUTOFF 180.0 Reflektorfény sugárzásá-

nak kúpszöge 
GL_CONSTANT_ATTENUATION 1.0 Konstans enyhítő faktor 
GL_LINEAR_ATTENUATION 0.0 Lineáris enyhítő faktor 
GL_QUADRATIC_ATTENUATION 0.0 Négyzetes enyhítő faktor 



2010-2011/3 95 
 
 
 

A GL_DIFFUSE és GL_SPECULAR alapértelmezett értékei csak a GL_LIGHT0-val 
jelzett fényforrásra érvényesek. A többi fényforrásnál az alapértelmezett érték (0.0, 0.0, 
0.0, 1.0) mind a GL_DIFFUSE-ra, mind a GL_SPECULAR-ra. 

A fényforrást engedélyezni kell a glEnable(GL_LIGHTi) paranccsal. 
Az OpenGL fényforrásoknak három, színkomponensekkel megadható paramétere 

van. A GL_AMBIENT paraméter adja meg a fényben szereplő ambient komponens 
RGBA intenzitását. A GL_DIFFUSE paraméterrel a diffúz komponens intenzitását spe-
cifikálhatjuk, ez jelenti tulajdonképpen a fény színét. A GL_SPECULAR paraméterrel a 
specular komponens intenzitását adhatjuk meg, ami gyakorlatilag az objektumokon lát-
ható fényes folt (specular highlight) színét adja meg. 

Az OpenGL-ben kétféle fényforrást specifikálhatunk: pozicionális és direkcionális fény-
forrást. A pozicionális fényforrásoknak meghatározott pozíciója van a modelltérben, 
amely a modell-nézet mátrixszal transzformálódik (a vetítési mátrix nincs hatással a 
fényforrások pozíciójára), és szem koordinátákban tárolódik el; ekkor a pozícióvektor w 
koordinátája 1.0. Direkcionális fényforrások esetén csak a fényforrás irányát adjuk meg, 
a fényforrás pozícióvektora ekkor is transzformálódik a modell-nézet mátrixszal; ebben 
az esetben a pozícióvektor w koordinátája 0.0. 

A valós világban a fényforrás távolságával a fény intenzitása csökken. Az OpenGL 
ezt az intenzitáscsökkenést egy gyengítő faktor bevezetésével valósítja meg, amelyet a 
megvilágítási egyenletekben használ fel. A gyengítő faktor: 

 

2

1
VPenVPelek

fatt


 , ha w nem nulla 

 
ahol, ek a konstans gyengítő faktor (GL_CONSTANT_ATTENUATION), el a lineáris gyen-
gítő faktor (GL_LINEAR_ATTENUATION), en pedig a négyzetes gyengítő faktor 
(GL_QUADRATIC_ATTENUATION), ||VP|| a vertex és a fényforrás távolsága (a V 
vertex színét szeretnénk meghatározni, ha P az egyedüli fényforrás). 

Direkcionális fényforrásoknál (w = 0.0), ekkor fatt = 1.0. 
Az ambiens, diffúz és spekuláris komponensek mindegyikét gyengíti a megadott 

faktor. Az emissziós (az objektumok saját színe) és a globális ambiens értékekre nincs 
hatással a gyengülés. 

Alapértelmezésben egy létrehozott fényforrás minden irányban sugároz fényt. Lehe-
tőségünk van reflektorszerű pozicionális fényforrások specifikálására is. Ekkor a kibo-
csájtott fény kúp alakot vesz fel. Ahhoz, hogy egy ilyen fényforrást létrehozzunk, meg 
kell adnunk ennek a kúpnak a szögét a GL_SPOT_CUTOFF paraméter beállításával. 

Alapértelmezésben ez a kúpszög 180.0o, vagyis a fényforrás minden irányban sugá-
roz fényt. A kúpszögön kívül meg kell határozni a reflektorfény irányát is 
(GL_SPOT_DIRECTION). 

A fénykúp intenzitásának eloszlását a reflektorfény exponensének 
(GL_SPOT_EXPONENT) beállításával specifikálhatjuk, amely alapértelmezésben 0.0. Az 
exponens segítségével megadhatjuk, hogy a reflektorfény a középvonalhoz közel kon-
centráltabb legyen, attól távolabb pedig egyre jobban enyhüljön az intenzitása. Az ex-
ponens növelésével egyre fókuszáltabb reflektorfényt kapunk. 
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A megvilágítási modell 
A megvilágítási modell paramétereit a következő paranccsal adhatjuk meg: 

void glLightModel{i f}{# v}(GLenum pname, T param); 
A beállítandó tulajdonságot a pname jelöli ki, a param pedig az érték. A pname ér-

tékei: 
GL_LIGHT_MODEL_LOCAL_VIEWER: a param paraméter egy egész vagy lebegő-

pontos szám, amely azt adja meg, hogyan számítódjon ki a spekuláris fényvisszaverődés 
szöge. Alapértelmezett értéke 0.0. 

GL_LIGHT_MODEL_TWO_SIDE: a param paraméter egy egész vagy lebegőpontos 
szám, amely megadja, hogy egy- vagy kétoldalas világítási számításokat kell végezni a 
sokszögeknél. Nincs hatással a pontok, szakaszok és bitmapek megvilátítására. Ha 
params 0 (vagy 0.0), akkor egyoldalas világítás állítódik be, és csak az elülső oldal pa-
ramétereit használja fel az OpenGL a megvilágítási egyenleteknél. Máskülönben kétol-
dalas megvilágítás specifikálódik. Ebben az esetben a hátulsó sokszögek vertexei a há-
tulsó anyag paraméterei szerint világítódnak meg, és a normálisaik is módosulnak, mie-
lőtt a világítási egyenlet kiértékelődik. Alapértelmezett értéke 0.0. 

Az eljárás vektoros verziója segítségével állíthatjuk be az ambiens modellt: 
GL_LIGHT_MODEL_AMBIENT: a params paraméter egy vektor, amely négy egész 

vagy lebegőpontos értéket tárol. Ezek az értékek specifikálják a tér szórt háttérvilágítá-
sának RGBA intenzitását (globális fény). Az alapértelmezett érték: (0.2, 0.2, 0.2, 1.0). 

A megvilágítást engedélyezni kell: glEnable(GL_LIGHTING). 
 

Anyagok tulajdonságai 
OpenGL-ben nemcsak a fényforrások tulajdonságait, hanem az objektumok anyag-

jellemzőit is beállíthatjuk. Egy objektum színe azt határozza meg, hogy a rá érkező fény 
mely komponensét milyen arányban nyeli el illetve veri vissza. Ha fényforrásokat is al-
kalmazunk, akkor ahelyett, hogy azt mondanánk, hogy egy sokszög zöld, azt mondjuk, 
hogy a sokszög anyaga olyan, mely túlnyomórészt a zöld fényt veri vissza, vagyis speci-
fikálnunk kell az anyag visszaverődési tulajdonságait az ambiens, diffúz és spekuláris 
fényforrások számára. Az anyagok egy másik tulajdonsága az emissziós érték, amely az 
anyagok saját fényét jelenti. Az anyag szín komponensei meghatározzák a visszavert 
fény hányadát, vagyis azt, hogy az egyes komponensekből mennyi verődik vissza. 

Az anyag jellemzőket a 
void glMaterial{i f}{# v}(GLenum face, GLenum pname, T param); 

paranccsal állíthatjuk be, ahol face a GL_FRONT, GL_BACK, 
GL_FRONT_AND_BACK szimbolikus konstansok valamelyike lehet, attól függően, 
hogy az objektum elülső, hátulsó vagy mindkét oldalának anyag paramétereit specifikál-
juk, a pname a specifikálandó paraméter neve, a param pedig az értéke. 

 
Paraméter név Alapértelmezett érték Jelentés 

GL_AMBIENT (0.2, 0.2, 0.2, 
1.0) 

az ambiens RGBA tükröző-
dés 

GL_DIFFUSE (0.8, 0.8, 0.8, 
1.0) 

a diffúz RGBA tükröződés 

GL_SPECULAR (0.0, 0.0, 0.0, 
1.0) 

a spekuláris tükröződés 

GL_EMISSION (0.0, 0.0, 0.0, az emissziós fény intenzitása 
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Paraméter név Alapértelmezett érték Jelentés 
1.0) 

GL_SHININESS 0 a spekuláris exponens 
GL_AMBIENT_AND_DIFFUSE (0.8, 0.8, 0,8, 

1.0) 
Az ambiens és diffúz szín 
együtt 

GL_COLOR_INDEXES (0, 1, 1) Ambiens, diffúz és spekuláris 
indexek 

 
A diffúz tükröződésnek van a legnagyobb szerepe abban, hogy egy objektumot mi-

lyen színűnek érzékelünk. Az érzékelt szín a bejövő fény diffúz komponensének arányá-
tól, és az objektum és a fényforrás szögétől függ. 

Az ambiens tükröződésnek ott van szerepe, ahol az objektumot nem éri közvetlen 
fény. Az ambiens tükröződésre sincs hatással a nézőpont helyzete. Mivel általában az 
objektumok diffúz és ambiens tükröződése megegyezik, a kettőt egyszerre specifikáljuk. 

Az objektumok spekuláris tükröződése fényes foltokat eredményez. Függ a néző-
ponttól is: a tükröződés bizonyos pontokban élesebben jelentkezik. A spekuláris tükrö-
ződési hatást a GL_SPECULAR paraméterrel, a foltok (specular highlight) méretét és fé-
nyességét pedig a GL_SHININESS paraméterrel specifikálhatjuk (magasabb érték ki-
sebb és fényesebb, jobban fókuszált foltot eredményez). 

A GL_EMISSION paraméterrel specifikálhatjuk egy objektum saját fényét. 
Az anyag paramétereit úgy is specifikálhatjuk, hogy azok kövessék az objektumok 

azon a színét, amelyet a glColor parancsban megadtunk (színkövetés – color tracking).  
 
Ezt a 
void glColorMaterial(GLenum face, GLenum mode); 

paranccsal tehetjük meg, ahol a face a GL_FRONT, GL_BACK, GL_FRONT_AND_BACK 
szimbolikus konstansok valamelyike lehet, attól függően, hogy az objektum elülső, há-
tulsó vagy mindkét oldala a glColor-ban megadott színt kövesse. Alapértelmezett értéke 
a GL_FRONT_AND_BACK. A mode a GL_EMISSION, GL_AMBIENT, GL_SPECULAR, 
GL_DIFFUSE, GL_AMBIENT_AND_DIFFUSE konstansok egyike, jelezve azt, hogy me-
lyik anyag-jellemzőt határozza meg az érvényes szín. Alapértelmezett érték a 
GL_AMBIENT_AND_DIFFUSE. 

A parancs kiadása után engedélyeznünk kell a színkövetést:  
glEnable(GL_COLOR_MATERIAL). 
 
Összefoglalva: ahhoz, hogy az objektumokat a megvilágítási modell szerint ábrázoljuk. 
 definiálni kell egy megvilágítási modellt (glLightModel()), 
 engedélyezni kell a megvilágítást (glEnable(GL_LIGHTING)), 
 létre kell hozni egy vagy több fényforrást (glLight()), 
 be kell kapcsolni a fényforrásokat (glEnable(GL_LIGHTi)), 
 anyagtulajdonságot kell megadni (glMaterial()). 

 
Kovács Lehel 

 

 


