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Programare Delphi  

Curs 12 

 

Grafica în Delphi 

 

 
1. Fundamente. In Windows,  pentru ca programatorul să deseneze ceva în fereastra ataşată unui 

control are nevoie de un context de dispozitiv (device context). Contextul  de dispozitiv este 

“creionul şi hârtia” desenatorului, el preia toate problemele legate de funcţionarea componentelor  

video ale calculatorului şi pune la dispoziţia programatorului o anumită serie de primitive grafice 

(funcţii API pentru desenare). 

 In Delphi rolul contextului de dispozitiv este preluat de clasa TCanvas, atât descendenţii 

clasei TCustomControl (derivată din TWinControl) cât şi cei ai clasei TGraphicControl având un 

câmp privat de acest tip. Cum TForm moşteneşte TCustomControl, orice formă are canavaua ei, 

pe care o putem accesa prin proprietatea TForm.Canvas şi, în consecinţă, putem desena direct pe 

suprafaţa oricărei forme.. 

 In programul următor ilustrăm cele două modalităţi echivalente de desenare. Unei forme 

îi ataşăm un meniu popup cu doi itemi, alegerea itemului DeviceContext1 provoacă desenarea pe 

formă a unei linii cu ajutorul funcţiilor Windows API, iar alegerea celuilalt item provoacă apa-

riţia unei linii desenate în stil Delphi, deci cu metodele clasei TCanvas (nu uitaţi să setaţi propri-

etatea PopupMenu a formei la valoarea PopupMenu1): 

 
unit Unit1; 
 
interface 
 
uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 
  Dialogs, Menus; 
 
type 
  TForm1 = class(TForm) 
    PopupMenu1: TPopupMenu; 
    DeviceContext1: TMenuItem; 
    Canvas1: TMenuItem; 
    procedure Canvas1Click(Sender: TObject); 
    procedure DeviceContext1Click(Sender: TObject); 
  private 
    { Private declarations } 
  public 
    { Public declarations } 
  end; 
 
var 
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  Form1: TForm1; 
 
implementation 
 
{$R *.dfm} 
 
procedure TForm1.Canvas1Click(Sender: TObject); 
begin 
  self.Canvas.MoveTo(200, 0); 
  self.Canvas.LineTo(0, 200); 
 
end; 
 
procedure TForm1.DeviceContext1Click(Sender: TObject); 
var 
  myhdc: HDC; 
begin 
  myhdc := GetDC(self.Handle); 
  moveToEx(myhdc, 100, 0, nil); 
  LineTo(myhdc, 0, 100); 
end; 
 
end. 
 

  

 Noi vom prefera stilul Delphi. Orice canvas are un Pen (peniţă) care are o anumită culoa-

re, o grosime şi un anumit stil de trasare a liniei, are un Brush (pensulă) care are un anumit tipar 

de desenare, are un Font cu care se scriu texte pe canvas, şi are o serie largă de metode de trasare 

şi de scriere:  

 
    procedure Arc(X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, X4, Y4: Integer); override; 

    procedure Draw(X, Y: Integer; Graphic: TGraphic); overload; override; 
    procedure DrawFocusRect(const Rect: TRect); override; 
    procedure Ellipse(X1, Y1, X2, Y2: Integer); override; 
    procedure FillRect(const Rect: TRect); override; 
    procedure LineTo(X, Y: Integer); override; 
    procedure MoveTo(X, Y: Integer); override; 
    procedure Pie(X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, X4, Y4: Integer); override; 
    procedure Polygon(const Points: array of TPoint); override; 
    procedure Polyline(const Points: array of TPoint); override; 
    procedure PolyBezier(const Points: array of TPoint); override; 
    procedure PolyBezierTo(const Points: array of TPoint); override; 
    procedure Rectangle(X1, Y1, X2, Y2: Integer); override; 
    procedure RoundRect(X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3: Integer); override; 
    procedure StretchDraw(const Rect: TRect; Graphic: TGraphic); override; 
    function TextExtent(const Text: string): TSize; override; 
    procedure TextOut(X, Y: Integer; const Text: string); override; 
    procedure TextRect(Rect: TRect; X, Y: Integer; const Text: string);  
... 

 Liniile trasate direct pe formă nu sunt persistente, minimizarea formei, de exemplu, le 

şterge. Evident că le putem trasa la loc ori de câte ori este nevoie, tratând corespunzător eve-

nimentul OnPaint al formei: 
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procedure TForm1.FormPaint(Sender: TObject); 
begin 
  Canvas1Click(Sender); 
  DeviceContext1Click(Sender); 
end; 

 

 Acum liniile rezistă cu succes la minimizarea formei şi par persistente. Această soluţie – 

retrasarea desenului la nevoie – este foarte bună când desenul este simplu şi nu necesită mult 

timp de lucru, şi are avantajul că nu consumă memoria pentru păstrarea desenului.  

 Pentru obţinerea unui desen cu adevărat persistent – fără să mai apelăm la OnPaint – adă-

ugăm pe formă un obiect TImage şi desenăm pe canvasul acestuia: 

 
procedure TForm1.Image1Click(Sender: TObject); 
begin 
  Image1.Canvas.MoveTo(0,50); 
  Image1.Canvas.LineTo(50,0); 
end; 

 

 Linia trasată cu Image1.Canvas este persistentă pentru că ea este păstrată automat în me-

morie într-un bitmap.  

 Prin  bitmap înţelegem o matrice de pixeli, fiecare pixel fiind în esenţă un număr întreg 

care codifică, sub un anumit format, o  culoare. Atunci când un bitmap este tras (draw) pe ecran, 

fiecărui pixel îi corespunde un punct colorat pe monitor. Pentru manipularea bitmapurilor Delphi 

pune la dispoziţie clasa TBitmap, un obiect din această clasă având, pe lângă bitmapul propriu-

zis, multe alte câmpuri şi metode utile. Mai mult, fiecare obiect TBitmap are propriul canvas, 

prin intermediul căruia îi putem seta pixelii. 

 Ca să punem în evidenţă bitmapul în care Image1 îşi păstrează desenul, îl vom copia în 

propriul nostru TBitmap. Declarăm astfel în secţiunea var a unitului formei o variabilă  

 myBitmap:TBitmap; 

şi adăugăm un  item “Save” la meniul popup deja utilizat, cu următorul handler: 

 
procedure TForm1.Save1Click(Sender: TObject); 
begin 
  myBitmap := TBitmap.Create; 
  myBitmap.Assign(Image1.Picture.Bitmap); 
  myBitmap.SaveToFile('D:\exemplu.bmp'); 
  myBitmap.Free; 
end; 
 

 

 Un click pe Save provoacă apariţia fişierului exemplu.bmp în rădăcina discului D (dacă 

avem drepturi de scriere), pe care îl putem deschide apoi cu orice program de grafică.  

  Exemplul a fost dat pentru a ilustra existenţa proprietăţii Bitmap a câmpului Picture al 

lui Image1, precum şi modul de copiere al unui TBitmap cu metoda Assign moştenită de la clasa 
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TPersistent. Metoda de salvare de mai sus nu este recomandată, pentru că este nesigură si ocoli-

toare. Mai simplu era să folosim direct metoda Image1.Picture.SaveToFile, iar mai sigur era să 

scriem pe disc prin intermediul unui dialog specializat,  mai precis cu un TSaveDialog sau un 

TSavePictureDialog. 

 Clasa de bază a componentelor utilizate pentru realizarea şi prelucrarea imaginilor este 

TGraphic. Aceasta este o clasă abstractă care ştie să scrie şi să citească fişiere grafice de diverse 

tipuri:  bitmap-uri, metafile-uri, jpeg-uri, etc, şi ştie cum să le traseze pe un canvas. Descendenţii 

clasei TGraphic, de exemplu TJpegImage sau TBitmap pot să utilizeze numai anumite formate 

specifice.  

 Clasa TPicture este un container pentru TGrafic, ea nu  este derivată din TGrafic ci are 

un câmp de acest tip şi posedă definite metode care se adaptează la rulare tipului actual al 

obiectului TGraphic conţinut. De exemplu, metoda sa LoadFromFile poate detecta extensia 

fişierului citit şi deduce de aici formatul grafic al acestuia, delegând astfel metoda corectă de 

încărcare a obiectului grafic deţinut. 

  Controalele grafice (descendente din TGraphicControl ) special concepute pentru afişa-

rea imaginilor sunt TImage, TPaintBox, TShape şi TBevel.   

 

2. Animaţii grafice. Vom ilustra în continuare crearea şi desenarea de  imagini în mişcare. De 

obicei obţinerea animaţiilor se bazează pe afişarea rapidă a unei succesiuni de imagini create şi 

memorate în prealabil. Noi aici vom lucra în timp real, la fiecare tact  vom compune în memorie 

într-un TBitmap un anumit desen care, odată este finalizat, este  tras instantaneu  pe ecran cu 

metoda TCanvas.Draw.  Viteza mişcării va depinde de volumul de calcul şi de timul de acces la 

pixelii bitmapului.  

 Să prezentăm mai întâi problema de modelare matematică implementată. Am considerat 

problema mixtă pentru ecuaţia omogenă a  membranei vibrante (fără forţe exterioare) fixată pe 

un cadru dreptunghiular. Descrierea matematică a poziţiilor membranei este dată de funcţia elon-

gaţie, � = ���, �, ��,  care trebuie să verifice ecuaţia bidimensională a undelor 

 

	
�
	�
 = �
 �	
�

	�
 + 	
�
	�
�. 

 Prin discretizare această ecuaţie devine: 

 

��,�,��� − 2��,�,� + ��,�,���
ℎ�


= �
 �����,�,� − 2��,�,� + ����,�,�ℎ�
 + ��,���,� − 2��,�,� + ��,���,�ℎ�
 � 

 

unde am notat cu ��,�,� = ���� , �� , ��� valorile funcţiei u în nodurile reţelei  şi cu ht, hx şi hy valo-

rile pasului discretizării pe fiecare axă de coordonate. 
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Pentru memorarea poziţiilor membranei folosim trei matrice: ���� �, !" = ��,�,���, 

#$%& �, !" = ��,�,� şi �$%' �, !" = ��,�,���. Considerând acelaşi pas pe cele trei reţele, adică 

ℎ� = ℎ� = ℎ�, obţinem relaţia: 

 

���� �, !" = �2 − 4�
�#$%& �, !" − �$%' �, !"
+ �
�#$%& � + 1, !" + #$%& � − 1, !" + #$%& �, ! + 1" + #$%& �, ! − 1"� 

 

pentru �, ! ∈ +1, 2, … , - − 1..  
Vom considera că pe frontieră membrana are nivel constant, deci 

 �$%' 0, !" = �$%' -, !" = �$%' �, 0" = �$%' -, 0" = 0, 

analog pentru matricea #$%&.  
 Membrana este pusă în mişcare prin “ciupire” cu mausul: 

 
procedure TForm1.FormMouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton; 
  Shift: TShiftState; I, J: Integer); 
begin 
  trec[I,J] := trec[I,J] - 1000; 
  prez[I,J] := prez[I,J] + 1000; 
end; 

 

şi vom observa cum această perturbare punctuală se împrăştie în cercuri concentrice pe întreaga 

suprafaţă a membranei, cu reflectare la frontieră.  

 Deorece modelul este pentru cazul conservativ ideal, fără disipare de energie, undele 

provocate de o singură ciupitură se propagă la nesfârşit. Pentru un efect mai realist trebuie să 

introducem o amortizare, pe care o obţinem cu impunând egalitatea #$%& �, !" = �$%' �, !" în 

relaţia precedentă, pe care o vom utiliza sub forma: 

 

���� �, !" = �1 − 4�
��$%' �, !"
+ �
�#$%& � + 1, !" + #$%& � − 1, !" + #$%& �, ! + 1" + #$%& �, ! − 1"� 

 

 Din considerente de stabilitate numerică, alegem întotdeauna  �
 < 1/2. 
 

Pixelii pot fi setaţi individual prin proprietatea indexată TCanvas. Pixels[X, Y: Integer]: 

TColor, care este foarte bună în cazurile obişnuite, când deciderea culorii unui anumit pixel 

durează mai mult decât accesarea matricei bitmap. In cazul nostru această cale este prea lentă, şi 

o vom evita prin folosirea pointerilor. Proprietatea TBitmap.ScanLine[Row: Integer]: Pointer  ne 

întoarce un pointer către primul pixel al liniei indicate şi deci, accesând pe linii matricea bitmap,  

vom avea o cale rapidă de referire a pixelilor săi.  Culoarea unui pixel de coordonate (i,j) va fi  

fixată în raport cu elongaţia ui,j a membranei la momentul dat, prin alegerea ei dintr-un tablou 

predefinit de culori 
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 In sfârşit, tot pentru mărirea vitezei de lucru, valorile cele trei straturi: trecut, prezent şi 

viitor vor fi memorate în trei matrice tampon, alfa, beta şi gama, fiecare fiind ţintită pe rând de 

câtre unul dintre   poinerii prez, trec şi viit.  Lucru cu pointeri este facilitat de sintaxa extinsă, 

care prevede că prez^[i,j] poate fi scris şi sub forma echivalentă prez[i,j], şi de directivele 

de compilare 

 {$POINTERMATH ON} {$POINTERMATH OFF}  

care delimitează un bloc în care pot fi folosite operaţii aritmetice cu pointeri în stilul C++, mai 

precis poate fi folosită echivalenţa p[i] <=>(p+i)^. Altfel, în stilul Pascal original, ar fi tre-

buit efectuate conversii explicite între poineri şi întregi.  

 
 

 Etapa de design constă în amplasarea pe formă a unei singure componente, un obiect de 

tip  TApplicationEvents şi din implementarea unor  handlere  de evenimente,  conform textului 

sursă de mai jos: 

 
unit Unit1; 
 
interface 
 
uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 
  Dialogs, AppEvnts; 
 
const 
  dim = 250; 
  dimPal = 2048; 
 
type 
  TMat = array [0 .. dim, 0 .. dim] of Double; 
  PMat = ^TMat; 
 
  TForm1 = class(TForm) 
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    ApplicationEvents1: TApplicationEvents; 
    procedure FormCreate(Sender: TObject); 
    procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction); 
    procedure FormMouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton; 
      Shift: TShiftState; X, Y: Integer); 
    procedure ApplicationEvents1Idle(Sender: TObject; var Done: Boolean); 
  private 
  var 
    nrClick: Integer; 
    myBitMap: Tbitmap; 
    alfa, beta, gama: TMat; 
    prez, trec, viit, aux: PMat; 
 
  class var 
    paleta: array [0 .. dimPal] of Cardinal; 
    aa, unu_4aa, doi_4aa: Double; 
    nivZero: Integer; 
    class procedure InitPal; 
    procedure NextFrame; 
  end; 
 
var 
  Form1: TForm1; 
 
implementation 
 
{$R *.dfm} 
 
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 
var 
  i, j: Integer; 
begin 
  nrClick := 0; 
  self.BorderStyle := bsDialog; 
  self.Caption := 'click, click, click !'; 
  self.ClientHeight := dim + 1; 
  self.ClientWidth := dim + 1; 
  myBitMap := Tbitmap.Create; 
  with myBitMap do 
  begin 
    PixelFormat := pf32bit; 
    Width := dim; 
    Height := dim; 
  end; 
  for i := 0 to dim do 
    for j := 0 to dim do 
    begin 
      alfa[i, j] := nivZero; 
      beta[i, j] := nivZero; 
      gama[i, j] := nivZero; 
    end; 
  trec := Addr(alfa); 
  prez := Addr(beta); 
  viit := Addr(gama); 
end; 
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procedure TForm1.FormMouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton; 
  Shift: TShiftState; X, Y: Integer); 
begin 
  Inc(nrClick); 
  nrClick := nrClick mod 10; 
  if nrClick = 0 then 
    Caption := 'welcome to delphi!'; 
  if nrClick = 1 then 
    Caption := 'click, click, click !'; 
  if (X < 1) or (X > dim - 1) then 
    exit; 
  if (Y < 1) or (Y > dim - 1) then 
    exit; 
  trec[X, Y] := trec[X, Y] - dimPal; 
  prez[X, Y] := prez[X, Y] + dimPal; 
 
end; 

 
{$POINTERMATH ON} // pentru p[i] 
 
procedure TForm1.NextFrame; 
var 
  i, j: Integer; 
  p: PInteger; 
  viit_ij: Double; 
begin 
  for j := 1 to dim - 1 do 
  begin 
    p := myBitMap.ScanLine[j]; 
    for i := 1 to dim - 1 do 
    begin 
      { viit_ij := doi_4aa *prez[i,j]- trec[i, j] + aa * 
        (prez[i - 1, j] + prez[i + 1, j] + prez[i, j - 1] + prez[i, j + 1]); 
} 
      viit_ij := unu_4aa * trec[i, j] + aa * (prez[i - 1, j] + prez[i + 1, 
        j] + prez[i, j - 1] + prez[i, j + 1]); 
      p[i] := paleta[round(viit_ij) mod dimPal]; 
      viit[i, j] := viit_ij; 
    end; 
  end; 
  aux := trec; 
  trec := prez; 
  prez := viit; 
  viit := aux; 
  self.Canvas.Draw(0, 0, myBitMap); 
 
end; 

 
{$POINTERMATH OFF} 
 
procedure TForm1.ApplicationEvents1Idle(Sender: TObject; var Done: Boolean); 
begin 
  NextFrame; 
  Done := false; 
end; 
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procedure TForm1.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction); 
begin 
  myBitMap.Free; 
end; 
 
class procedure TForm1.InitPal; 
var 
  i, r, g, b: Integer; 
  t: Double; 
begin 
  for i := 0 to dimPal do 
  begin 
    t := 0.9 + 2.0 * PI * i / dimPal; 
    r := round(128 + 126 * sin(1 * t)); 
    g := round(128 + 126 * cos(2 * t)); 
    b := round(52 + 50 * sin(3 * t + 0.7)); 
    paleta[i] := r + 256 * (g + 256 * b); 
  end; 
end; 
 
initialization 
 
TForm1.nivZero := 2 * dimPal; 
TForm1.aa := 0.495; 
TForm1.unu_4aa := 1.0 - 4 * TForm1.aa; 
TForm1.doi_4aa := 2.0 - 4 * TForm1.aa; 
TForm1.InitPal; 
ReportMemoryLeaksOnShutdown := true; 
 
end. 
 

 

 Pentru completare, iată şi fişierul dfm al formei: 

 
object Form1: TForm1 
  Left = 0 
  Top = 0 
  BorderStyle = bsDialog 
  Caption = 'click click click' 
  ClientHeight = 267 
  ClientWidth = 385 
  Color = clBtnFace 
  Font.Charset = DEFAULT_CHARSET 
  Font.Color = clWindowText 
  Font.Height = -11 
  Font.Name = 'Tahoma' 
  Font.Style = [] 
  OldCreateOrder = False 
  Position = poDesktopCenter 
  OnClose = FormClose 
  OnCreate = FormCreate 
  OnMouseDown = FormMouseDown 
  PixelsPerInch = 96 
  TextHeight = 13 
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  object ApplicationEvents1: TApplicationEvents 
    OnIdle = ApplicationEvents1Idle 
    Left = 184 
    Top = 136 
  end 
end 

 

3. Grafică tridimensională. Pentru grafica 3D, în Delphi se poate folosi biblioteca specializată 

OpenGL. Softul OpenGL este independent atât de mediul de dezvoltare cât şi de sistemul de 

operare utilizat. El pune la îndemâna utilizatorului o serie de primitive geometrice (puncte, linii, 

poligoane, susrse de lumina, texturi , umbre) pentru descrierea unor scene tridimensionale care 

vor fi priectate  pe ecran.   Pentru mai multe detalii, vezi saitul oficial: http://www.opengl.org/ 

iar pentru utilizare în Delphi vezi articolul http://edn.embarcadero.com/article/26401. 

 Unitul OpenGL din RAD Studio conţine toate definiţiile de constante şi proceduri nece-

sare bibliotecii OpenGL. Pentru utilizarea lor, trebuie să obţinem de la sistemul de operare un 

handler de context de dispozitiv, de tip HDC, pe care să-l atribuim unei ferestre OpenGL.  

 Prezentăm în continuare un program demonstrativ preluat din articolul citat.  Pe o formă 

cu   BorderStyle = bsDialog, de dimensiuni  ClientHeight = 320 şi   ClientWidth = 375 punem, 

ca în exemplul precedent, un obiect TApplicationEvents şi completăm definiţia clasei conform 

următorului text sursă: 
 

unit Unit1; 
 
interface 
 
uses 
  OpenGL, Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, 
  Forms, Dialogs, AppEvnts; 
 
type 
  TForm1 = class(TForm) 
    ApplicationEvents1: TApplicationEvents; 
    procedure FormCreate(Sender: TObject); 
    procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction); 
    procedure ApplicationEvents1Idle(Sender: TObject; var Done: Boolean); 
  private 
    mustClose: Boolean; 
    procedure Draw; // Draws an OpenGL scene on request 
 
  end; 
 
var 
  Form1: TForm1; 
 
 
implementation 
 
 
{$R *.dfm} 
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procedure setupPixelFormat(DC: HDC); 
const 
  pfd: TPIXELFORMATDESCRIPTOR = (nSize: sizeof(TPIXELFORMATDESCRIPTOR);  
// size 
    nVersion: 1; // version 
    dwFlags: PFD_SUPPORT_OPENGL or PFD_DRAW_TO_WINDOW or PFD_DOUBLEBUFFER; 
    // support double-buffering 
    iPixelType: PFD_TYPE_RGBA; // color type 
    cColorBits: 24; // preferred color depth 
    cRedBits: 0; cRedShift: 0; // color bits (ignored) 
    cGreenBits: 0; cGreenShift: 0; cBlueBits: 0; cBlueShift: 0; cAlphaBits: 
0; 
    cAlphaShift: 0; // no alpha buffer 
    cAccumBits: 0; cAccumRedBits: 0; // no accumulation buffer, 
    cAccumGreenBits: 0; // accum bits (ignored) 
    cAccumBlueBits: 0; cAccumAlphaBits: 0; cDepthBits: 16; // depth buffer 
    cStencilBits: 0; // no stencil buffer 
    cAuxBuffers: 0; // no auxiliary buffers 
    iLayerType: PFD_MAIN_PLANE; // main layer 
    bReserved: 0; dwLayerMask: 0; dwVisibleMask: 0; dwDamageMask: 0; 
    // no layer, visible, damage masks 
  ); 
 
var 
  pixelFormat: integer; 
 
begin 
  pixelFormat := ChoosePixelFormat(DC, @pfd); 
  if (pixelFormat = 0) then 
    exit; 
  if (SetPixelFormat(DC, pixelFormat, @pfd) <> TRUE) then 
    exit; 
 
end; 
 
procedure GLInit; 
const 
  light0_position: TGLArrayf4 = (-8.0, 8.0, -16.0, 0.0); 
  ambient: TGLArrayf4 = (0.3, 0.3, 0.3, 0.3); 
begin 
  // set viewing projection 
  glMatrixMode(GL_PROJECTION); 
  glFrustum(-0.1, 0.1, -0.1, 0.1, 0.3, 25.0); 
  // position viewer */ 
  glMatrixMode(GL_MODELVIEW); 
  glEnable(GL_DEPTH_TEST); 
 
  // set lights 
  glEnable(GL_LIGHTING); 
  glLightfv(GL_LIGHT0, GL_POSITION, @light0_position); 
  glLightfv(GL_LIGHT0, GL_AMBIENT, @ambient); 
  glEnable(GL_LIGHT0); 
 
end; 
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function getNormal(p1, p2, p3: TGLArrayf3): TGLArrayf3; 
var 
  a, b: TGLArrayf3; 
begin 
  // make two vectors 
  a[0] := p2[0] - p1[0]; 
  a[1] := p2[1] - p1[1]; 
  a[2] := p2[2] - p1[2]; 
  b[0] := p3[0] - p1[0]; 
  b[1] := p3[1] - p1[1]; 
  b[2] := p3[2] - p1[2]; 
  // calculate cross-product 
  result[0] := a[1] * b[2] - a[2] * b[1]; 
  result[1] := a[2] * b[0] - a[0] * b[2]; 
  result[2] := a[0] * b[1] - a[1] * b[0]; 
end; 
 
procedure TForm1.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction); 
begin 
  mustClose := TRUE; 
end; 
 
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 
var 
  DC: HDC; 
  RC: HGLRC; 
  i: integer; 
begin 
  DC := GetDC(Handle); // Actually, you can use any windowed control here 
  setupPixelFormat(DC); 
  RC := wglCreateContext(DC); // makes OpenGL window out of DC 
  wglMakeCurrent(DC, RC); // makes OpenGL window active 
  GLInit; // initialize OpenGL 
end; 
 
procedure TForm1.ApplicationEvents1Idle(Sender: TObject; var Done: Boolean); 
begin 
  Draw; 
end; 
 
procedure TForm1.Draw; 
const 
  D = 1.5; 
  H1 = D / 1.732; 
  H2 = D * 1.732 - H1; // D/H = tg(30) = 1/sqrt(3) 
  HY = 3.0; 
const // vertexes 
  a1: TGLArrayf3 = (-D, 0, -H1); 
  a2: TGLArrayf3 = (D, 0, -H1); 
  a3: TGLArrayf3 = (0, 0, H2); 
  a4: TGLArrayf3 = (0, HY, 0); 
var 
  n1, n2, n3, n4: TGLArrayf3; // normals 
  i: integer; 
  angle: single; 
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begin 
  angle := 0; 
  mustClose := false; 
  n1 := getNormal(a1, a3, a2); 
  n2 := getNormal(a1, a2, a4); 
  n3 := getNormal(a2, a3, a4); 
  n4 := getNormal(a3, a1, a4); 
  glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT or GL_DEPTH_BUFFER_BIT); 
  glEnable(GL_NORMALIZE); 
  glShadeModel(GL_FLAT); 
  glCullFace(GL_BACK); 
  glLoadIdentity; 
  glTranslatef(0.0, 0.0, -12.0); 
  for i := 0 to 1000000 do 
  begin 
    Application.ProcessMessages; 
    if mustClose then 
      exit; 
    angle := angle + 0.001; 
    glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT or GL_DEPTH_BUFFER_BIT); 
    glRotatef(angle, 0.0, 1.0, 0.0); 
    glBegin(GL_TRIANGLES); 
    glNormal3fv(@n1); 
    glVertex3fv(@a1); 
    glVertex3fv(@a2); 
    glVertex3fv(@a3); 
    glNormal3fv(@n2); 
    glVertex3fv(@a1); 
    glVertex3fv(@a2); 
    glVertex3fv(@a4); 
    glNormal3fv(@n3); 
    glVertex3fv(@a2); 
    glVertex3fv(@a3); 
    glVertex3fv(@a4); 
    glNormal3fv(@n4); 
    glVertex3fv(@a3); 
    glVertex3fv(@a1); 
    glVertex3fv(@a4); 
    glEnd; 
    SwapBuffers(wglGetCurrentDC); 
  end; 
end; 
 
end. 
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4. Mandelbrot Explorer.  Vom implementa în continuare un program pentru vizualizarea mul-

ţimii  M a lui Mandelbrot. După cum se ştie, mulţimea M poate fi definită ca fiind mulţimea 

numerelor complexe c pentru care şirul recurent &2�� = &2
 + ', pentru - > 0, cu &4 = 0, este 

mărginit. Testarea mărginirii şirului zn  pe cale algoritmică este imposibilă, numai în anumite 

situaţii se poate decide că şirul este nemărginit, şi anume când apare un termen care este mai 

mare decât 2  în modul; conform unui rezultat teoretic, în acest caz şirul tinde la infinit şi prin 

urmare c nu aparţine mulţimii lui Mandelbrot. 

 Vom lucra cu numere complexe sub formă algebrică, &2 = �2 + ��2, şi avem următoarele 

relaţii de recurenţă între cele două şiruri de numere reale: 

5�2�� = �2
 − �2
 + �6�2�� = 2�2�2 + �6 , 7 
unde am notat ' = �6 + ��6. 

 Vom considera pe ecran un dreptunghi format din pixeli de coordonate întregi (i,j). 

Fiecărui pixel (i,j) îi corespunde un număr complex c de coordonate (xc,yc)  în planul (x,y). 

Culoarea pixelului (i,j) va fi dată de numărul de iteraţii efectuate pentru luarea deciziei dacă 

parametrul c corespunzător este sau nu în mulţimea lui Mandelbrot, alegând această culoare 

dintr-un anumit tablou de culori. Mai precis, vom avea următorul algoritm: 

 
procedure TForm1.Deseneaza; 
var 
  i, j, n: Integer; 
  xc, yc, x,  y,  xx,yy: double; 
begin 
  seDeseneaza := true; 
  for i := imin to imax do 
  begin 
    xc := GetX(i); 
    for j := jmin to jmax do 
    begin 
      yc := GetY(j); 
      x := 0; 
      y := 0; 
      n:=0; 
      repeat 
        xx:=x*x; 
        yy:=y*y; 
        y:=2 * x * y + yc; 
        x:=xx-yy+xc; 
        Inc(n); 
      until (xx+yy > 4) or (n>nrMaxIter); 
      SetPixel(i, j, n); 
    end; 
    Application.ProcessMessages; 
    if not seDeseneaza then  exit; 
  end; 
  seDeseneaza := false; 
end; 
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 Etapa de design constă în aplasarea pe o formă a unui obiect TImage cu width = 500 şi 

height = 500, a două butoane TButton – unul pentru startarea desenării şi altul pentru salvarea pe 

disc a bitmapului creat – şi a trei câmpuri de editare TEdit, pentru afişarea coordonatelor (x0,y0) 

ale centrului pătratului desenat şi a razei (semilaturii) r0 a acestuia.  
 
TForm1 = class(TForm) 
    StartButton: TButton; 
    SaveButton: TButton; 
    EditX: TEdit; 
    EditY: TEdit; 
    EditR: TEdit; 
    Image1: TImage; 
    SaveDialog1: TSaveDialog; 
    procedure StartButtonClick(Sender: TObject); 
   ... 
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 Tot la design mai ataşăm formei şi un obiect din clasa TSaveDialog care va fi apelat 

pentru alegerea unui loc pe disc unde să fie salvat fişierul format bitmap. 

 

 Deoarece pentru stabilirea culorii unui singur pixel se fac multe calcule, vom renunţa la 

pointerul ScanLine pentru accesarea directă a bitmapului ataşat  şi vom seta pixelii cu 

proprietatea Pixels astfel: 

 
procedure TForm1.SetPixel(i, j, color: cardinal); 
begin 
  Image1.Canvas.Pixels[i, j] := paleta[color mod 1024]; 
end; 

 

 In orice program de grafică 2D avem două sisteme de referinţă: cel al punctelor din plan, 

de coordonate (x,y) , cu  x şi y numere reale, şi cel al pixelilor de pe ecran, de coordonate  întregi 

(i, j). Pe ecran apar numai pixelii din dreptunghiul delimitat de imin, imax, jmin, jmax,  

care conţine imaginea din plan aflată în dreptunghiul delimitat de xmin, xmax, ymin, ymax. 

Transformările afine care suprapun cele două dreptunghiuri folosesc factorii de scalare dxdi, 

dydj, didx, djdy, calculaţi astfel: 
 dxdi := (xmax - xmin) / (imax - imin); 
   dydj := (ymax - ymin) / (jmax - jmin); 
   didx := (imax - imin) / (xmax - xmin); 
   djdy := (jmax - jmin) / (ymax - ymin); 
 

Dreptunghiul pixelilor este fixat din start, la crearea formei: 
 imin := 0; 

     imax := 2*semiLatura; 
     jmin := 0; 
     jmax := 2*semiLatura; 

unde semiLatura=250 este o constantă declarată în unitul formei. Dreptunghiul din  planul (x,y) 

poate fi setat în timul rulării  cu metoda 

 
procedure TForm1.SetXminXmaxYminYmax(xminim, xmaxim, yminim, ymaxim: double); 
begin 
  xmin := xminim; 
  xmax := xmaxim; 
  ymin := yminim; 
  ymax := ymaxim; 
  dxdi := (xmax - xmin) / (imax - imin); 
  dydj := (ymax - ymin) / (jmax - jmin); 
  didx := (imax - imin) / (xmax - xmin); 
  djdy := (jmax - jmin) / (ymax - ymin); 
end; 
 

 Schimbările de coordonate sunt date de metodele 
function TForm1.GetI(X: double): Integer; 
begin 
  Result := round(imin + (X - xmin) * didx); 
end; 
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function TForm1.Getj(Y: double): Integer; 
begin 
  Result := round(jmin + (Y - ymin) * djdy); 
end; 
 
function TForm1.GetX(i: Integer): double; 
begin 
  Result := xmin + (i - imin) * dxdi; 
end; 
 
function TForm1.GetY(j: Integer): double; 
begin 
  Result := ymin + (j - jmin) * dydj; 
end; 
 

iar paleta de culori este iniţializată de metodă clasă 

 
class procedure TForm1.initPaleta; 
var 
  i, r, g, b: Integer; 
  t: double; 
begin 
  for i := 0 to 1023 do 
  begin 
    t := 56.123 + 2.0 * PI * i / 1024.0; 
    r := round(128 + 127 * sin( t))mod 256; 
    g := round(128 + 127 * sin(2 * t))mod 256; 
    b := round(128 + 127 * cos (3 * t)) mod 256; 
    paleta[i] := (b shl 8 + g) shl 8 + r; 
  end; 
end; 

 

 

Clasa TForm1 pe care o definim dispune de două câmpuri de semnalizare:  
 seDeseneaza, seIncadreaza: boolean; 

Variabila seDesenează este folosită pentru a întrerupe, eventual, operaţia de trasare a mulţimii lui 

Mandelbrot în cazul în care utilizatorul a închis forma principală: 

 
procedure TForm1.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction); 
begin 
  seDeseneaza := false; 
end; 

 

După cum am văzut în procedura TForm1.Deseneaza, dacă variabila seDeseneaza capătă 

valoarea false procedura se termină cu exit şi astfel programul îşi încetează activitatea imediat. 

 Cealaltă variabilă de stare, seIncadreaza, are rolul de a semnala că a început fixarea cu 

ajutorul mausului a unui cadru care să delimiteze noul dreptunghi pe care dorim să-l reprezentăm 

din planul (x,y). Cadrul este un pătrat de centru (x0,y0) şi de semilatură r0, care corespunde în 

planul pixelilor unui pătrat de centru (i0,j0) şi de latură semilatură m0. Punctul (i0,j0) este dat de 
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coordonatele mausului la apăsarea  butonului său stâng iar mărimea m0 se modifică odată cu  

tragerea mausului pe ecran cu butonul stâng apăsat: 

 
procedure TForm1.Image1MouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton; 
  Shift: TShiftState; X, Y: Integer); 
begin 
  if seDeseneaza then exit; 
  if Button <> mbLeft then exit; 
  Image1.Canvas.DrawFocusRect(cadru);  //sterge ultima incadrare 
  seIncadreaza := true; 
  i0 := X; 
  j0 := Y; 
  m0 := 1; 
  cadru := Rect(i0 - m0, j0 - m0,i0 + m0, j0 + m0); 
  Image1.Canvas.DrawFocusRect(cadru);  //traseaza un mic cadru initial 
end; 
 
procedure TForm1.Image1MouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; 
  X, Y: Integer); 
begin 
  if seDeseneaza then  exit; 
  if not seIncadreaza then  exit; 
  Image1.Canvas.DrawFocusRect(cadru); //sterge cadrul precedent 
  m0 := max(abs(X - i0), abs(Y - j0)); 
  cadru := Rect(i0 - m0, j0 - m0,i0 + m0, j0 + m0); 
  Image1.Canvas.DrawFocusRect(cadru); //traseaza cadrul nou 
end; 

 

La eliberarea mausului se încheie operaţia de delimitare a unui cadru nou: 

 
procedure TForm1.Image1MouseUp(Sender: TObject; Button: TMouseButton; 
  Shift: TShiftState; X, Y: Integer); 
begin 
  seIncadreaza := false; 
end; 

 

iar noua regiune din planul (x,y) va fi setată de procedura 

 
procedure TForm1.initEcran; 
begin 
  x0 := GetX(i0);   //coordonatele centrului 
  y0 := GetY(j0); 
  r0 := m0 * dxdi; 
  EditX.Text := Format('x0=%18.15f', [x0]); 
  EditY.Text := Format('y0=%18.15f', [y0]); 
  EditR.Text := Format('r0=%18.15f', [r0]); 
  SetXminXmaxYminYmax(x0 - r0, x0 + r0, y0 - r0, y0 + r0); 
end; 
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 Să precizăm că  metoda TCanvas.DrawFocusRect utilizată desenează pe ecran un drept-

unghi punctat  prin balansarea pixelilor: două apeluri consecutive ale metodei restabilesc starea 

lor  iniţială şi astfel metoda se pretează la deplasarea unui dreptunghi pe deasupra unei imagini.  

 Iată textul sursă complet pentru unitul formei: 

 
unit Unit1; 
 
interface 
 
uses 
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 
  Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls, StrUtils, Math, ExtDlgs; 
 
const 
  semiLatura = 250; 
 
type 
  TForm1 = class(TForm) 
    Image1: TImage; 
    StartButton: TButton; 
    SaveButton: TButton; 
    EditX: TEdit; 
    EditY: TEdit; 
    EditR: TEdit; 
    SaveDialog1: TSaveDialog; 
    procedure SaveButtonClick(Sender: TObject); 
    procedure StartButtonClick(Sender: TObject); 
    procedure FormCreate(Sender: TObject); 
    procedure Image1MouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton; 
      Shift: TShiftState; X, Y: Integer); 
    procedure Image1MouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; 
      X, Y: Integer); 
    procedure Image1MouseUp(Sender: TObject; Button: TMouseButton; 
      Shift: TShiftState; X, Y: Integer); 
    procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction); 
  private 
    { Private declarations } 
    seDeseneaza, seIncadreaza: boolean; 
    x0, y0, r0: double; 
    i0, j0, m0: Integer; 
    xmin, xmax, ymin, ymax: double; 
    imin, imax, jmin, jmax: Integer; 
    dxdi, dydj, didx, djdy: double; 
    cadru: TRect; 
    nrMaxIter: Integer; 
    class var paleta: array [0 .. 1023] of cardinal; 
    procedure SetXminXmaxYminYmax(xminim, xmaxim, yminim, ymaxim: double); 
    function GetI(X: double): Integer; 
    function Getj(Y: double): Integer; 
    function GetX(i: Integer): double; 
    function GetY(j: Integer): double; 
    procedure SetPixel(i, j, color: cardinal); 
    procedure Deseneaza; 
    procedure initCadru; 
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    procedure initEcran; 
    class procedure initPaleta; 
  public 
    { Public declarations } 
  end; 
 
var 
  Form1: TForm1; 
 
implementation 
 
{$R *.dfm} 
 
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 
begin 
  seDeseneaza := false; 
  seIncadreaza := false; 
  nrMaxIter := 1000; 
  imin := 0; 
  imax := 2 * semiLatura; 
  jmin := 0; 
  jmax := 2 * semiLatura; 
  SetXminXmaxYminYmax(-2, 1, -1.5, 1.5); 
  initCadru; 
  initEcran; 
  EditX.ReadOnly := true; 
  EditY.ReadOnly := true; 
  EditR.ReadOnly := true; 
  with Image1 do 
  begin 
    Top := 20; 
    Left := 20; 
    Width := 2 * semiLatura; 
    Height := 2 * semiLatura; 
    with Canvas do 
    begin 
      brush.color := clWhite; 
      FillRect(Rect(imin, jmin, imax, jmax)); 
    end; 
  end; 
  with SaveDialog1 do 
  begin 
    InitialDir := GetCurrentDir; 
    DefaultExt := ''; 
    Filter := 'Bitmap(*.bmp)|*.*'; 
    FilterIndex := 1; 
  end; 
end; 
 
procedure TForm1.initCadru; 
begin 
  i0 := semiLatura; 
  j0 := semiLatura; 
  m0 := semiLatura; 
  cadru := Rect(i0 - m0, j0 - m0, i0 + m0, j0 + m0); 
  Image1.Canvas.DrawFocusRect(cadru); 
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end; 
 
procedure TForm1.initEcran; 
begin 
  x0 := GetX(i0); // coordonatele centrului 
  y0 := GetY(j0); 
  r0 := m0 * dxdi; 
  EditX.Text := Format('x0=%18.15f', [x0]); 
  EditY.Text := Format('y0=%18.15f', [y0]); 
  EditR.Text := Format('r0=%18.15f', [r0]); 
  SetXminXmaxYminYmax(x0 - r0, x0 + r0, y0 - r0, y0 + r0); 
end; 
 
procedure TForm1.Deseneaza; 
var 
  i, j, n: Integer; 
  xc, yc, X, Y, xx, yy: double; 
begin 
  seDeseneaza := true; 
  for i := imin to imax do 
  begin 
    xc := GetX(i); 
    for j := jmin to jmax do 
    begin 
      yc := GetY(j); 
      X := 0; 
      Y := 0; 
      n := 0; 
      repeat 
        xx := X * X; 
        yy := Y * Y; 
        Y := 2 * X * Y + yc; 
        X := xx - yy + xc; 
        Inc(n); 
      until (xx + yy > 4) or (n > nrMaxIter); 
      SetPixel(i, j, n); 
    end; 
    Application.ProcessMessages; 
    if not seDeseneaza then 
      exit; 
  end; 
  seDeseneaza := false; 
end; 
 
procedure TForm1.StartButtonClick(Sender: TObject); 
begin 
  initEcran; 
  StartButton.Enabled := false; 
  Deseneaza; 
  StartButton.Enabled := true; 
  initCadru; 
end; 
 
procedure TForm1.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction); 
begin 
  seDeseneaza := false; 
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end; 
 
procedure TForm1.SaveButtonClick(Sender: TObject); 
var 
  nume: string; 
begin 
  if seDeseneaza then 
    exit; 
  if SaveDialog1.Execute then 
  begin 
    nume := SaveDialog1.FileName; 
    if AnsiEndsText('.bmp', nume) = false then 
      nume := nume + '.bmp'; 
    Image1.Picture.SaveToFile(nume); 
  end; 
 
end; 
 
procedure TForm1.Image1MouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton; 
  Shift: TShiftState; X, Y: Integer); 
begin 
  if seDeseneaza then 
    exit; 
  if Button <> mbLeft then 
    exit; 
  Image1.Canvas.DrawFocusRect(cadru); // sterge ultima incadrare 
  seIncadreaza := true; 
  i0 := X; 
  j0 := Y; 
  m0 := 1; 
  cadru := Rect(i0 - m0, j0 - m0, i0 + m0, j0 + m0); 
  Image1.Canvas.DrawFocusRect(cadru); // traseaza un cadru initial 
end; 
 
procedure TForm1.Image1MouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; 
  X, Y: Integer); 
begin 
  if seDeseneaza then 
    exit; 
  if not seIncadreaza then 
    exit; 
  Image1.Canvas.DrawFocusRect(cadru); // sterge cadrul precedent 
  m0 := max(abs(X - i0), abs(Y - j0)); 
  cadru := Rect(i0 - m0, j0 - m0, i0 + m0, j0 + m0); 
  Image1.Canvas.DrawFocusRect(cadru); // traseaza cadrul nou 
end; 
 
procedure TForm1.Image1MouseUp(Sender: TObject; Button: TMouseButton; 
  Shift: TShiftState; X, Y: Integer); 
begin 
  seIncadreaza := false; 
end; 
 
procedure TForm1.SetXminXmaxYminYmax(xminim, xmaxim, yminim, ymaxim: double); 
begin 
  xmin := xminim; 
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  xmax := xmaxim; 
  ymin := yminim; 
  ymax := ymaxim; 
  dxdi := (xmax - xmin) / (imax - imin); 
  dydj := (ymax - ymin) / (jmax - jmin); 
  didx := (imax - imin) / (xmax - xmin); 
  djdy := (jmax - jmin) / (ymax - ymin); 
end; 
 
function TForm1.GetI(X: double): Integer; 
begin 
  Result := round(imin + (X - xmin) * didx); 
end; 
 
function TForm1.Getj(Y: double): Integer; 
begin 
  Result := round(jmin + (Y - ymin) * djdy); 
end; 
 
function TForm1.GetX(i: Integer): double; 
begin 
  Result := xmin + (i - imin) * dxdi; 
end; 
 
function TForm1.GetY(j: Integer): double; 
begin 
  Result := ymin + (j - jmin) * dydj; 
end; 
 
procedure TForm1.SetPixel(i, j, color: cardinal); 
begin 
  Image1.Canvas.Pixels[i, j] := paleta[color mod 1024]; 
end; 
 
class procedure TForm1.initPaleta; 
var 
  i, r, g, b: Integer; 
  t: double; 
begin 
  for i := 0 to 1023 do 
  begin 
    t := 56.123 + 2.0 * PI * i / 1024.0; 
    r := round(128 + 127 * sin(t)) mod 256; 
    g := round(128 + 127 * sin(2 * t)) mod 256; 
    b := round(128 + 127 * cos(3 * t)) mod 256; 
    paleta[i] := (b shl 8 + g) shl 8 + r; 
  end; 
end; 
 
initialization 
 
TForm1.initPaleta; 
ReportMemoryLeaksOnShutdown := true; 
 
end. 


