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Érdekes informatika feladatok (XXXIII.) 

Felületek ábrázolása összekötési mátrix-szal 
 

A háromdimenziós tárgyak, testek, felületek, objektumok végtelen sok határoló 
ponttal rendelkeznek, amelyeket nekünk számítógépes grafikával ábrázolni kellene. Mi-
vel a memória véges, ezért a határoló pontokat teljes égészükben nem lehet ábrázolni. 

Generatív számítógépes grafikában a megjelenítendő testeket, felületeket lapokból 
rakjuk össze. A lapok olyan sokszögeket – többnyire háromszögeket vagy négyszögeket 
– jelentek, amelyek közelítik a felületet. Minél több lappal közelítjük a felületet, annál 
pontosabb lesz a közelítés, de annál többet is kell számolni. Általánosan ezt az egybevá-
gó elemekből történő felület-előállítást tesszellációnak nevezzük. 

Általánosan, felületek ábrázolásakor háromszög-lapokkal dolgozunk, mert három 
(nem egy egyenesre eső) pontra mindig illeszkedik egy sík, illetve az általános, három-
dimenziós négyszög már képes a megcsavarodásra, azaz arra, hogy egy adott nézőpont-
ból a lap mindkét oldala látható. 

 
 

 
Torusz ábrázolása négyszögekkel és háromszögekkel 

 
 

A felületeket úgy szokás ábrázolni, hogy felsoroljuk a 3D pontjait, majd egy össze-
kötési mátrix segítségével megmondjuk, hogy melyik pont melyik sokszöghöz tartozik. 
A primitív felépítése ezután már egy egyszerű ciklus segítségével történik. 

Természetesen figyelembe kell venni a sokszögek kirajzolási módját (elülső, hátulsó 
oldal kirajzolása), valamint a normálisokat is, ha megvilágítási tényezőket is használunk. 

A primitív létrehozásának és kirajzolásának folyamatát felgyorsíthatjuk ha display-
listákat használunk. A display-lista (vagy megjelenítési lista) OpenGL parancsok csoportja, 
amelyet a későbbi végrehajtás céljából tárolunk. Ezt a lehetőséget elsősorban a hálózat-
ban futtatott programok optimális működése érdekében hozták létre (az OpenGL kli-
ens-szerver architektúra alapján működik). A rendszer a grafikus hardver igényeinek 
megfelelően tárolja a lista parancsait. A parancsok a listában cache-gyórsító színtjén je-
lennek meg, nem dinamikus adatszerkezet szintjén, így ezek utólag már nem módosítha-
tók, és hozzá sem férhetünk már a tárolt adatokhoz. 



2010-2011/3 111 
 
 
 

Egy display-listát a glNewList(), glEndList() parancsok közé írt OpenGL pa-
rancsok jelentik. Egyszerre csak egy lista hozható létre. 

void glNewList(GLuint list, GLenum mode); 
void glEndList(); 

A list paraméter egy pozitív egész, a lista globális azonosítója. Ha már létezett egy 
ilyen azonosítójú lista, a rendszer felülírja ezt. A mode értéke GL_COMPILE vagy 
GL_COMPILE_AND_EXECUTE lehet. Az első esetben a parancsok a listára kerülnek, és a 
rendszer a megfelelő formátumra konvertálva tárolja őket, de nem futtatja. A második 
esetben a tárolás után azonnal végre is hajtja a megadott parancsokat. 

A display-listákon (mivel ezek a szerver-gépen tárolódnak) nem szerepelhetnek kli-
ens-függő parancsok, vagyis olyanok, amelyek a kliens konfigurációját adják vissza, a 
klienstől függnek, vagy olyanok sem, amelyek magukon a listákon operálnak. 

A display-listák tartalmazhatnak display-lista hívásokat is, így hierarchiába szervez-
hetők. Az sem szükséges, hogy a lista meghíváskor már létezzen, egy nemlétező lista 
meghívásának semmiféle következménye nincs. 

Egy definiált listát akárhányszor végre tudunk később hajtani, valamint a listák és a 
parancsok tetszőlegesen kombinálhatók. 

A list azonosítójú listát azonnal végrehajtja a  
void glCallList(GLuint list); 

parancs. 
A  

GLuint glGenList(GLsizei range); 
parancs range darab egymást követő, használaton kívüli display-lista indexet és üres 
listákat generál és visszatéríti a lefoglalt tömb első elemét. A 

GLboolean glIsList(GLuint list); 
parncs GL_TRUE értéket szolgáltat vissza, ha már létezik list indexű display-lista. 

Egymást követő indexű display-listákat törölhetünk a  
void glDeleteLists(GLuint list, GLsizei range); 

paranccsal, a list indextől range darabot. Nemlétező listák törlésének nincs semmi-
féle következménye. 

Több listát is végrehajthatunk egymás után, ha a display-lista indexeket egy tömbbe 
tesszük. A  
void glCallLists(GLsizei n, GLenum type, const GLvoid* lists); 

parancs n darab listát hajt végre. A listák indexeit úgy számítja ki az OpenGL, hogy a 
lists címen kezdődő értékekhez hozzáadja a  

void glListBase(GLuint base); 
paranccsal létrehozott aktuális bázisértékeket. 

A type paraméterrel az indexek méretét kell megadni. 
 
A következő egyszerű program egy kockát rajzol ki drótvázas vagy kitöltött módon 

úgy, hogy felsoroljuk a pontjainak koordinátáit, majd használjuk az összekötési mátri-
xot. A pontok felsorolásánál természetesen ügyelünk a sorrendre, és a forgás irányára. 
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Kocka négyzetes tesszellációval 

 
 
 

#include "stdafx.h" 
#include "glut.h" 
#include <math.h> 
#include <stdlib.h> 
 
float xRot = 0.0f; 
GLboolean bSwtich = 0; 
 
int numVertices=8; 
int numQuads=6; 
 
int vertices[8][3] = {{-1, -1, 1}, {1, -1, 1}, {1, 1, 1}, {-

1, 1, 1},  
                      {-1, -1, -1}, {1, -1, -1}, {1, 1, -1}, 

{-1, 1, -1}}; 
int quads[6][4] = {{2, 3, 0, 1}, {2, 1, 5, 6}, {6, 5, 4, 7},  
                   {7, 4, 0, 3}, {3, 2, 6, 7}, {0, 4, 5, 

1}}; 
 
// A primitiv definialasa 
void glutAlakzat() 
{ 
  glNewList(1, GL_COMPILE); 
  glBegin(GL_QUADS); 
    for(int i=0;i<numQuads;++i) 
    { 
      glVertex3f(vertices[quads[i][0]][0], 

vertices[quads[i][0]][1],  
                 vertices[quads[i][0]][2]); 
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      glVertex3f(vertices[quads[i][1]][0], 
vertices[quads[i][1]][1],  

                 vertices[quads[i][1]][2]); 
      glVertex3f(vertices[quads[i][2]][0], 

vertices[quads[i][2]][1],  
                 vertices[quads[i][2]][2]); 
      glVertex3f(vertices[quads[i][3]][0], 

vertices[quads[i][3]][1],  
                 vertices[quads[i][3]][2]); 
    } 
  glEnd(); 
  glEndList(); 
} 
 
// Az ablak frissitesekor hivodik 
void RenderScene() 
{ 
  // torli a szin es melyseg buffert  
  glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT); 
  glPushMatrix(); // elmenti az aktualis transzformacios matrixot a matrix 

verembe 
  glRotatef(xRot,1,0,1); // x, z tengely koruli forgatas xRot fokkal  
    glPushMatrix(); 
    glScalef(5,5,5); 
    glCallList(1); 
    glPopMatrix(); 
  glPopMatrix(); // visszatolti az aktualis transzformacios matrixot a matrix 

verembol 
  glFlush(); 
  glutSwapBuffers(); // megcsereli a buffereket 
} 
 
// Billentyu leuteskor hivodik 
void SpecialKeys(int key, int x, int y) 
{ 
  if (key==GLUT_KEY_F1) 
  { 
    if(bSwtich) glPolygonMode(GL_FRONT, GL_FILL); 
    else glPolygonMode(GL_FRONT, GL_LINE); 
    bSwtich=!bSwtich; 
  } 
  glutPostRedisplay(); // frissiti a glut ablakot 
} 
 
// Forgatasi szog novelese 
void spinDisplay(void) 
{ 
  xRot += 0.5f; 
  if(xRot > 360.0f) xRot = 0.0f; 
  glutPostRedisplay(); 
} 
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// Egeresemenyek 
void mouse(int button, int state, int x, int y) 
{ 
  switch (button) 
  { 
    case GLUT_LEFT_BUTTON: 
      if (state == GLUT_DOWN) glutIdleFunc(spinDisplay); 
      if (state == GLUT_UP)  glutIdleFunc(NULL); 
      break; 
    default: 
      break; 
  } 
} 
 
// Ablak letrehozaskor es kepernyo atmeretezeskor hivodik 
void ChangeSize(GLsizei w, GLsizei h) 
{ 
  GLfloat lightPos[] = { -50.f, 50.0f, 100.0f, 1.0f }; 
  // elkeruljuk a 0-val valo osztast 
  if(h == 0) h = 1; 
  // beallitja a Viewport-ot az ablak mereteire 
  glViewport(0, 0, w, h); 
  glMatrixMode(GL_PROJECTION); //atkapcsol projekcios matrix modba 
  glLoadIdentity(); // beolvassa az egyseg matrixot 
  //beallitja az ortogonalis vetitest 
  if (w <= h) glOrtho (-10, 10, -10*h/w, 10*h/w, -10, 10); 
  else glOrtho (-10*w/h, 10*w/h, -10, 10, -10, 10); 
  glMatrixMode(GL_MODELVIEW); // visszkapcsol model view modba 
  glLoadIdentity(); 
  glLightfv(GL_LIGHT0, GL_POSITION, lightPos); 
} 
 
// Kezdeti ertekek 
void SetupRC() 
{ 
  GLfloat ambientLight[] = { 0.3f, 0.3f, 0.3f, 1.0f }; 
  GLfloat diffuseLight[] = { 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f }; 
 
  glEnable(GL_LIGHTING); 
  glLightfv(GL_LIGHT0, GL_AMBIENT, ambientLight); 
  glLightfv(GL_LIGHT0, GL_DIFFUSE, diffuseLight); 
  glEnable(GL_LIGHT0); 
 
  glEnable(GL_DEPTH_TEST); // melyseg teszt vegzese (z-buffer) 
  glShadeModel(GL_SMOOTH); // arnyalasi mod  
 
  glFrontFace(GL_CCW);  
  glCullFace(GL_BACK);  
  glPolygonMode(GL_FRONT, GL_FILL); 
  glEnable(GL_CULL_FACE); 
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  glEnable(GL_COLOR_MATERIAL); 
  glColorMaterial(GL_FRONT, GL_AMBIENT_AND_DIFFUSE); 
  // fekete (torlo) hattér szín 
  glClearColor(0.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f ); 
 
  glutAlakzat(); 
} 
 
int main(int argc, char* argv[]) 
{ 
  glutInit(&argc, argv); 
  glutInitWindowSize(300,300); 
  glutInitDisplayMode(GLUT_DOUBLE | GLUT_RGB | GLUT_DEPTH); 
  glutCreateWindow("Kocka"); 
  glutReshapeFunc(ChangeSize); 
  glutSpecialFunc(SpecialKeys); 
  glutDisplayFunc(RenderScene); 
  glutMouseFunc(mouse); 
  SetupRC(); 
  glutMainLoop(); 
  return 0; 
} 

Kovács Lehel István 

 

 

Katedra 

Felhívás iskolai FIRKÁCSKA-alapításra 

 
A FIRKA szerkesztőbizottsága felhívással fordul a magyar tannyelvű iskolák fizikát 

kedvelő diákjaihoz, illetve a tanítást hivatásuknak tekintő fizikatanárokhoz, hogy alapít-
sák meg az iskolájuk FIRKÁCSKA diáklapját. A lapot kérjük, hogy küldjék be a szer-
kesztőség címére elektronikus formában, hogy abból válogatva megosszuk a Firka előfi-
zetőivel, illetve hogy feltehessük az EMT honlapjára. Mintának bemutatjuk a két 
margittai fizikatanár, Rend Erzsébet és Bondár Piroska által szerkesztett négy oldalas 
diáklapot, amelyenek diák munkatársai Forgács Ákos, Geráj János és Debreczeni Sza-
bolcs. Az alábbiakban ezt a lapot szemlézzük, a teljes lapot az EMT honlapján találhat-
ják meg. 
 

Dr. Kovács Zoltán 
 


