
Wykład z ćwiczeniami typu hands-on (OpenGL) – (Lista 9)

Celem zajęć jest implementacja modelu błądzenia losowego z osadzaniem prowadzącego do 
powstawania struktur typu DLA (Diffusion Limited Aggregation). Program ma zostać napisany w 
języku C z wizualizacją w OpenGL wg wskazówek. Można dokładnie iść wg wskazówek lub 
pomijać pewne bardziej oczywiste częśći i pracować samodzielnie 

Czas na wykonanie ćwiczenia: 1.5-3 godziny

Przygotowanie środowiska

1. Ściągnij kod maingl.cpp ze strony kursu.
2. Skompiluj program (gcc main.cpp -lglut -lGL -lGLU).
3. Uruchom, przekonaj się, że otwiera się okno o nazwie DLA.

Struktury danych

4. Zadeklaruj dwie zmienne globalne (umieszczone poza funkcjami), które przechowywać będą 
aktualną pozycję cząstki. Zmienne powinny mieć typ int.

5. Zadeklaruj globalną tablicę dwuwymiarową o stałym rozmiarze N na N i typie int. W tej tablicy 
przechowywana będzie aktualna geometria DLA. Przyjmij N=600.

6. Dopisz funkcję o prototypie:   void init( void ),
która: 

– wypełni tablicę zerami
– wstawi „1” w środku tablicy (albo w okolicy środka)

7.   Wywołaj funkcję init() z funkcji main().
8.   Skompiluj program i popraw ew. błędy.

Wizualizacja stanu

9.   W funkcji void renderScene( void ) dopisz funkcję czyszczącą bufor kolorów.
10. W tej samej funkcji dopisz pętlę, która przechodzi przez wszystkie pola tablicy tab[i][j] oraz 
rysuje punkt w pozycji ekranowej, czyli dokonując transformacji:

                                      x = i / N
  y = j / N

      jeśli w tablicy jest wartość „1”.
11. Dopisz rysowanie cząstki o pozycji px,py (przelicz jej współrzędne jak w punkcie 10.
12. Skompiluj program i popraw ew. błędy.

Spacer losowy i osadzanie

13. W funkcji idleFunction() dopisz losowe przesunięcie cząstki w jednym z 4 kierunków (góra,    
      dół, lewo lub prawo). Uwzględnij periodyczne warunki brzegowe.
14. Po przesunięciu cząstki sprawdź czy któreś z sąsiednich jej pozycji pól w tablicy tab[][] jest 
różne od 0? 

           - jeśli tak, wpisz „1” do tablicy tab[][] wskzanej przez aktualną pozycję cząstki i wylosuj  
              nową jej pozycję

15. Skompiluj program i popraw ew. błędy.
16. Rozszerz program tak, by wykonywał operacje dla K cząstek na raz (np. K=15000), w tym celu 

należy:
- przerobić globalne pozycje punktów na tablice pozycji K punktów



- zainicjować pozycję wszystkich punktów na początku działania programu (na pozycje 
losowe)

Optymalizacja

Program działa i po około 10 minutach powinien wygenerować strukturę DLA, ale to jest bardzo 
powoli. Zadanie dodatkowe: zaproponuj optymalizację algorytmu, na czym polega problem w tym 
zadaniu, czemu cząstki nie potrafią się zbliżyć do miejsca osadzania, co należy zrobić by proces 
przyspieszyć, ale nie zniszczyć modelu? Zaimplementuj swoje rozwiązanie.

Eksperymenty

Poeksperymentuj z programem, spróbuj zmienić sposób losowania, dodać jakiś wyróżniony 
kierunek, wybrać inny stan początkowy w modelu (np. linię, napis) itd. itp. Możliwości jest wiele, 
można uzyskać bardzo ciekawe struktury.

Literatura:  (DLA)


