
  مقدمه 

براي انتقال موضوع كافي است بدانيم كه . قبل از هر چيز هدف خود را از ديد يك برنامه نويس بررسي مي كنيم
در ي ابتدايي را در اين مورد بدانيم تا دنيايي كه براي ما تشريح شده مي بايست مفاهيمبراي ساخت بعد سوم از 

مستقل از بستر پياده سازي در واقع هدف اصلي ما  .كرد ياده سازير سه بعدي طراحي و پبتوان يك موتو نتيجه
با  .مدل سازي دنيايي سه بعدي است كه قابليت نمايش در صفحه مانيتور را داشته باشد اداركي ازكسب توانايي 

پس از بررسي  است تصوير مجسم معروفكه به م رسيد طراحي خواهيدنياي از ابتدايي تفاصير به مفهومي  اين
در خواهيم پرداخت به بررسي برخي انواع تصوير مثل پرسپكتيو، ايزومتريك، ديمتريك  هندسي برخي مفاهيم 

به معرفي فضاها و مشخصات خواهيم ديد و در نهايت مباحث تغييرات حاصله از حركت به بعد سوم را ادامه 
  .خواهيم رسيدا در آن و نحوه تغيير موقعيت ه رياضي آنها از ديد گرافيك كامپيوتر

  تصوير مجسم و اهميت آن

يك طراح بايد بتواند منظور خود را به نحوي مناسب و گويا  –لبا صنعتي اغ –براي ساخت يك ايده تازه 
ه كاست  ين منظور روش هاي مختلفي خصوصا از سوي دانشمندان نقشه كشي ابداع شدهاي برا. بيان كند

تصوير مجسم ساده ترين راه براي نمايش يك تصوير سه بعدي است . صوير مجسم پايه اي ترين آنهاستت
خ ها و اخصوصا زماني كه اين تصوير داراي پيچيدگي هاي فراوان از قبيل خم هاي مختلف، جزئيات ظريف، سور

در واقع تصوير مجسم همان تصويري است كه از يك جسم در زاويه  .قبيل باشددهاي گوناگون و از اين برخور
  .اي خاص در ذهن طراح نقش خواهد بست

  اصول و پيدايش تصوير 

كه يك جسم در حالت هاي مختلف قرارگيري شما نسبت به آن و  دشايد تا كنون به اين نتيجه رسيده باشي
تصاوير مختلفي را در ذهن تداعي و يك المپ آويز،  حاالت و جنس هاي مختلف نور، مثل نور آفتاب ياتابش يا 

به طور كلي از يك جسم به دو صورت مي توان تصوير تهيه كرد كه  .زاويه جديد از خود را به ما نمايش مي دهد
  :عبارتند از 

 تصوير موازي •

 تصوير مركزي •

  :از تصاوير در شكل زير آمده است  يك تقسيم بندي كاملتر



 

به اين نكته اشاره شود كه براي ترسيم يك نقطه، خط، سطح و يا حجم مي آيد الزم مبحث تصوير ادامه  قبل از
سه بعدي را در واقع به كمك هندسه ترسيمي ما يك جسم . استفاده كرد هندسه ترسيميمي بايست از اصول 

بعدي نياز دارد  يقا چيزي است كه يك برنامه نويس موتور سهقبا تصاويري دو بعدي خلق خواهيم كرد اين د
صفحه براي اين خلق تصوير مطمئنا از سطحي بنام  .يعني نمايش اجسام سه بعدي در صفحه نمايش دو بعدي



 `Aرا در نقطه  Pگذشته و صفحه  Aاز نقطه  αتحت زاويه  dبه طور كلي هر گاه خط  .استفاده مي كنيم تصوير
صفحه را  pو صفحه  A تصوير نقطهرا  `A، نقطه تصويرزاويه را  α، زاويه مصور را شعاع dقطع نمايد، خط 

  :مي ناميم  تصوير

 

  :و يا حاالت ديگري داشته باشد افقي،قائمصفحه تصوير ممكن است 

 

  در هندسه ترسيمي چند مفهوم تعريف نشده

   .درهندسه نقطه، خط و صفحه مفاهيم تعريف نشده اند و مي بايست به صورت ذهني آنها را پذيرفت

  نقطه

ح نخستين و يا يك مفهوم نقطه را به عنوان يك اصطال. به صورت يك مفهوم ذهني شناخته مي شود
ناگزير بدون آنكه تعريفي  .نرا بشناسيمآبا درك، تصور يا مشاهده  نمي توانيمچون . ده مي پذيريمشنتعريف 



چ مثال اگر نوك خودكار يا گ .داشته باشد به عنوان كوچكترين جزء مادي كه هيچ بعدي ندارد پذيرفته مي شود
البته نقطه را به صورت تقاطع دو  .بفشاريد اثر به جا مانده يك نقطه است هرا به سطح مناسب مثل كاغذ يا تخت

يا تعاريف . و يا كوچكترين عنصري كه طول عرض و ارتفاع ندارد. خط نيز بيان كرده اند ولي قايل قبول نيست
  .عبارات ديگري هستند كه موصوف نقطه مي باشند.. .و  گرافيكي مثل ستاره در آسمان

  خط

اثر نوك قلمي بر كاغذ كه بيشتر از يك . مجموعه اي از نقاط كه در يك راستاي معين قرار گرفته باشند
در هندسه وقتي به طور مطلق از  .براي معرفي خط كافي است حداقل دو نقطه از آن معلوم باشد .نقطه باشد

اثر تا خوردن كاغذ يك خط  اگر يك كاغذ را تا كنيد. است است استفاده مي كنند منظور خط ر خطكلمه 
  .در حالت كلي يك خط را با دو نقطه متمايز مي توان نمايش داد .راست است

  صفحه

مجموعهاي از نقاط يا خطوط كه به صورت مسطح واقع شده اند و يا سطحي كه فضا را به دوقسمت تقسيم 
در هنرهاي تجسمي مي توان سطح دريا را يك . ح كاغذ و يا تابلوي كالس نمونه هايي از صفحه اندسط.مي كند

  .صفحه محسوب كرد

 .از برخورد دوخط يك نقطه و از برخورد دو صفحه يك خط بوجود مي آيد •

  حجم

الزمه به عبارت ديگر . قسمتي از فضا كه بوسيله تعدادي صفحه محدود شده باشد حجم ناميده مي شود
. احجام ممكن است هندسي يا غير هندسي باشد. وجود هر حجم داشتن سه بعد طول، عرض و ارتفاع مي باشد

احجام .... و  و احجام غير هندسي مانند پديده هاي طبيعي كوه، درخت... احجام هندسي مثل منشور، استوانه و 
دره يا گودال در طبيعت يا انواع سوراخ ممكن است محصور بين حجم هاي ديگر باشد مانند فضاهاي خالي يك 

  .معادل حجم در نظر گرفته شده است در كتب مختلف كلمه جسم. ها در قطعات صنعتي

اگر به ياد داشته با شيد  .با داشتن فهمي از موارد ذكر شده مي توان به ادامه مبحث يعني انواع تصاوير پرداخت
جزئي تر به آنها مي ي و مركزي تقسيم بندي مي شوند حال پيش تر گفته شد كه تصاوير به دودسته كلي مواز

  .نگريم



  تصوير موازي 

  :گروه بزرگي از تصاوير صنعتي را شامل مي شود كه خود به دو دسته تقسيم مي شود

 قائم يا عمودي •

 مايل •

  تصوير قائم يا عمودي

تحت  dهر گاه خط  تعريفبه بنا دقيقا معادل با توضيحي است كه براي صفحه تصوير گفته شد يعني 
را زاويه تصوير،  α، زاويه شعاع مصوررا  dقطع نمايد، خط  `Aرا در نقطه  Pگذشته و صفحه  Aاز نقطه  αزاويه 
 درجه باشد 90برابر با  αدر صورتي كه زاويه  را صفحه تصوير مي ناميم pو صفحه  Aرا تصوير نقطه  `Aنقطه 

ن با هم آويژگي اين تصاوير اين است كه شعاع هاي مصور  تصوير بوجود آمده تصوير قائم يا عمودي است
  : متوازيند

 

  تصوير مايل

 .درجه باشد، بسازد، تصوير مايل نام دارد 90كه غير از  αزاويه اي مانند  Pبا صفحه تصوير  dاگر مصور 
يد مثال خوبي از اين نوع تصوير هستند ضمنا در تصوير مايل نيز شسايه هاي اجسام هنگام طلوع يا غروب خور

  .با هم موازي باشند بايدشعاع هاي تصوير 

  تصوير مركزي



   .نقطه گذر كنند، تصوير را مركزي گويند كچنانچه شعاع هاي تصوير مجبور باشند كه همه از ي

 

حوزه بحث نقش كاربردي مهمي را در سطح  ذكر خصوصيات و تعاريف كليه انواع تصوير عالوه بر خارج بودن از
چند كه شايسته است هر پياده سازي موتورهاي سه بعدي كه هدف نهايي يك توسعه دهنده است بازي نمي كند

بيشتر به جنبه هاي تكنيكي  لذا در اين مقاله. گونه پروژه ها از متخصصين امر بهره الزم را برد براي اجراي اين
با آن بنابراين الزم مي آيد تا مفهومي را كه برنامه نويس  .مه نويس سه بعدي مي پردازيممورد نياز براي يك برنا

در بخش بندي تصاوير به معرفي اجمالي تصوير مركزي پرداختيم  .مستقيما سروكار دارد بيشتر بررسي نماييم
  .خواهيم پرداختمهمترين نوع تصوير در دنياي سه بعدي كامپيوتر به عنوان  پرسپكتيومعرفي  حال به

  Perspectiveپرسپكتيو 

  تعريف

 .تصوير مركزي را در اصطالح پرسپكتيو گويند، كه گاهي هم پرسپكتيو خطي ناميده شده است
اين نوع تصوير به  اهميت .نسان مي بينداپرسپكتيو در لغت به معني تصويري است به همان صورت كه چشم 

بهتر موضوع را نمايش مي ن دليل نسبت به ساير تصاوير مجسم و به هميدليل مطابقت آن با ديد انسان است 
براين عالوه  از اين رو معماران، آرشيتكت ها، نقاشان و برنامه نويسان بازي به وفور از آن استفاده مي كنند .دهد

براي مثال در يك  .اجسام را با هر طولي مي توان ترسيم كرد با استفاه از آن كه مزيت ديگر پرسپكتيو اين است
اين در حالي است كه  .ايده آل است... اختمان ها، پل ها، فضاهاي داخلي وسبازي براي فضا سازي جاده ها، 

 .مناسب است) طول و عرض و ارتفاع نزديك به هم(براي نمايش اجسام و قطعات با ابعاد متناسب تصاوير موازي 



به تصاوير موازي نوع خاصي از روي يك ميز در يك بازي از براي مثال جهت نمايش يك اسلحه قرار گرفته شده 
ي يك هر سه محور ان داراكه در آن ) Cavalier(يا كاوالير ) Isometric(نام تصوير مجسم مايل ايزومتريك 

ور هاي ايزومتريك را نمايش مي پرسپكتيو و محدو شكل زير به ترتيب تعداي  .ودشاستفاده مي مقياس است 
  : دهد

  

  
 

  



معروف است و  Cabinetحي اجسام رايج است كه به تصاوير ديمتريك يا االبته كونه اي ديگر از تصاوير در طر
مقياس محور  كليه خصوصيات آن شبيه ايزومتريك است اما. در شبيه سازي سه بعدي صنعت كاربرد خاص دارد

X  افراد عادي راحت تر شودها را يك دوم بدست مي آوريم كه اين باعث مي شود تا تجسم جسم براي.  

  تصوير مجسم اجسام خاص

  .در طراحي مثال هايي كالسيك در زير آورده شده استبراي آشنايي بيشتر با تصوير مجسم 

  تصوير مجسم كره

بزرگترين دايره . كره حجمي است كه از دوران يك يا نيم دايره، حول يكي از اقطارش حاصل مي شود
يك كره داراي بينهايت دايره . موجود در يك كره را كه دايره اي به قطر خود كره است دايره عظيمه مي نامند

كره قرار دهيم، تصوير كره يك را به هر صورتي كه در مقابل  Pلذا صفحه تصوير . عظيمه و بينهايت قطر است
پس تصوير مجسم يك كره . تصوير مجشم نيز از اين قاعده مستثني نيست .دايره به قطر دايره عظيمه خواهد بود
اغلب اضافه يا كم كردن قسمت هايي، حالت كروي را بهتر مي رساند در  .دايره اي به قطر دايره عظيمه است

  :ت شكل زير يك هشتم كره برداشته شده اس

 
  حلقه

و سطح آن  `cچنان چنان در فضا تغيير مكان دهد كه همواره مركز آت متكي به دايره  cاگر دايره 
به عبارت دقيقتر، بايتس خط عمود بر  .باشد، حجمي حادث مي شود كه حلقه نام دارد `cعمود بر سطح دايره 

  .ضمنا اگر كره در نظر بگيريم ديگر چنين شرطي الزم نيست. باقي بماند `c، همواره مماس بر دايره cمركز دايره



  
  زانو

  .اگر قسمتي از حلقه را در نظر بگيريم به آن زانو گفته مي ود

  
  اصول ترسيم تصوير مجسم موازي



براي نمايش جسمي سه بعدي را روي سطحي دو بعدي ناچاريم كه ابتدا جسم را در يك فضاي سه 
هاي دو بعدي و براي اين منظور مي بايست سيستم  .محور فرض و سپس جسم را تصوير كنيمبعدي شامل سه 

  .كنيم )Coordinate( كوئوردينايسسه بعدي را تعديل كنيم يا به عبارتي محور ها را 

  ي هماهنگسيستم ها

را براي مدل سازي هر نوع شيء همانطور كه مي توايد حدس بزنيد مي خواهيم يك سيستم هماهنگ 
به شكل زير نگاه كنيد ، اين  .اگر اندكي از جبر بدانيد اين موضوع اصال پيچيده نخواهد بود .سه بعدي بكار گيريم
است كه مي توان نقطه اي را در جايي از فضاي دو بعدي تعريف  سيستم هاهنگ كارتزينيك استاندارد براي 

  .كرد

  
ما امكان تعريف نقاط در فضاي  كه به به اين سيستم است Zحال تمام كاري كه ما خواهيم كرد افزودن محور 

را مي توان هم  z، قسمت مثبت محور دوچك دارك مشكليك اين به نظر كافي ميرسد اما  .سه بعدي را مي دهد
و اگر آنرا به بيرون  سيستم چپ دسترا به داخل اشاره دهيم  zوقتي محور . به داخل و هم به بيرون اشاره داد

  .ناميده مي شود سيستم راست دستاشاره دهيم 

    



اين كه براي كار كدام را در نظر بگيريد مهم نيست اما به خاطر داشته باشيد كه اين انتخاب در محاسبات رياضي 
به  zمحور  اغلب برنامه نويسان بازي سيستم چپ دست را ترجيح مي دهند زيرا اينكه .شما تاثير خواهد داشت

در ادامه  گويند كنج سه قائمه در هندسه به اين سه محور  .درون مانيتور اشاره كند قابليت فهم بيشتري دارد
  .را روي اين سيستم بررسي مي نماييم ابتدايياشكال هندسي 

  اشكال هندسي پايه

در ابتدا ببينيم كه . تم هماهنگ داريم اجازه بدهيد كه با آن كمي بيشتر كار كنيمسيسحال كه ما يك 
  :در فضاي سه بعدي نقطه و خط چگونه تعريف مي شوند 

    
با  .استفاده مي كند تعريف شود )X,Y,Z(هر موقعيت در فضاي سه بعدي مي تواند با يك نطقه كه از سه مقدار

مثل فضاي  .ئن شويد كه اين موضوع را حس مي كنيدنظر مي رسد ولي قبل از ادامه مطم اينكه اين بديهي به
يك مفهوم مهم در فضاي سه  .يك خط توسط دو نقطه واحد تعريف مي شوددو بعدي در فضاي سه بعدي نيز 
آخرين  .ر مقادير ذكر شده نقاط تغيير دهيم و يا جابجا كنيميهر چيز را با تغيبعدي اين است كه ما مي توانيم 

 مثلث قلب و روح موتور سه بعدي ما خواهد بود .برنامه نويسان سه بعدي مثلث است شكل پايه هندسي از ديد
  .چراكه تقريبا تمام اشيائي كه خواهيد ساخت از مثلث مشتق مي شود



  
اين است كه مثلث ها تعداد زيادي دليل استفاده ما از مثلث ها به جاي ساير اشكال هندسي پيچيده تر  

 هم صفحه ايمثلث ها ضمانت اول اينكه  .خصوصيات ضمني دارند كه ساير چند ضلعي ها ندارند
)coplanar( اين موضوع بديهي است در صورتي كه قبول كنيم يك صفحه با  .بودن خود را به عهده مي گيرند

اگر كمتر آن است كه مستوي باشد لذا در فضا يعني خصوصيت يك صفحه  .استفاده از سه نقطه بوجود مي آيد
از سه شود ضمانت  بيشترتعداد نقاط انتخاب كنيم صفحه تشكيل نمي شود و اگر براي صفحه  از سه نقطه

دوم اينكه  .مي نمايدكه گهگاه غير ممكن  استمستوي بودن آن منوط به محاسبات فوق العاده پيچيده رياضي 
اگر با اين اصطالح  آشنا نيستيد به شكل زير نگاه  .باشد) convex( محدبيك مثلث ضمانت مي كند كه 

  :كنيد كه يك چند ضلعي بدون هيچ فرورفتگي را تداعي مي كند 

  
  :مي كند  تداعيبر خالف اين شكل كه يك چند ضلعي فرو رفته را 



  
حه هر چند ضلعي هم صف. استفاده مطلق از مثلت محدوديت آور است اما اينگونه نيستممكن است فكر كنيد 

با ) 3D Accelerator(شتاب دهنده سه بعدي  كارت هاي در واقع اكثريت .قابل تجزيه به تعدادي مثلث است
بنابراين استفاده كردن از مثلث در موتور سه بعدي كيفيت بهتري را در خروجي روي اين  .مثلث ها كار مي كنند

  .كارت ها به ارمغان مي آورد

  فضاها در بعد سوم

، درست است منظور ما از فضا در اين متن فضاي سه بعدي مفهوم فضا آشنا شده ايدتا كنون با 
ف شده مي باشد، كه پيش تر به اجمال اين سيستم را بررسي كرده تعري Zو  X,Yاقليدسي است كه با سه محور 

   .ايم

تعداد زيادي از اين فضا ها  .ا گرافيك سه بعدي بسيار مفيد استتعريف فضاهاي سه بعدي مختلف در برخورد ب
نيز استفاده شده  Frogدر زير سه مورد از اشتراكات آنها آمده است كه در موتور  تعريف و استاندارد شده است

  .است

اگر  .در اين سيستم يك شيء مجموعه اي از چند ضلعي ها فرض شده:  Object space فضاي شيء •
به شيء را در مكان هاي مختلف دنياي خود قرار دهيد نياز داريد كه تعداد زيادي از نمونه هاي يك 

حي شبكه در اهمچنين در مدل سازي نيز كاربرد خواهد داشت براي مثال طر .فضاي شيء نياز منديد
3D Studio  درobject space تعريف شده است. 

قرار در واقع جايي است كه اشياء . مهمترين سيستم تعديل مي باشد:  World spaceفضاي جهاني  •
به اين فضا به  .و برخوردها شناسايي شوند ، نور هامي گيرند و جايي كه مي بايست فيزيك، حركات

 .ازي خود نگاه كنيدعنوان دنياي ب



 مستقيمااين سيستم و يا همان فضاي دوربين فضاي ديدي يا فضاي چشم  : View spaceضاي ديد ف •
جهت مشخص شدن اينكه از زاويه ديد كدام قسمت هاي  اشياء در فضاي جهاني. به دوربين اشاره دارد 

البته برخي اين فضا را فضاي صفحه  .قابل ديدن است به حركت در مي آينددر صفحه نمايش آنها 
مي نامند ولي قطعا اينگونه نيست چرا كه هنوز صفحات نمايش سه بعدي  Screen spaceنمايش 

 .وجود ندارد
ميم در واقع چيزي كه ما فضاي صفحه نمايش مي نا : Screen spaceفضاي دو بعدي صفحه نمايش  •

 درگاه ديدمنظور از اجزا به طور مطلق پيكسل نيست  .از صفحه نمايش استيك نمايه اجزاء همگون 
و همچنين مبدا در فضاي صفحه نمايش وسط  وظيفه نگاشت فضاي ديد را به فضاي صفحه نمايش دارد

 .)به منظور پشتيباني از پرسپكتيو(صفحه است

اجازه مى دهد تا هر عكس انتخاب شده را در محل معينى  مافرايندى كه به  : View Portدرگاه ديد  تعريف
  .روى يك صفحه نمايش قرار دهند

سه محور ذكر شده يك  هر يك .نمايش داده مي شوندنكته مهم اين كه فضاها توسط ماتريس ها در كامپيوتر 
بسته به مدل مورد استفاده (مثبت جلو يا عقب  Zمثبت چپ و  Yمثبت راست،  X: جهت را نمايش مي دهد 
  ).چپ دست يا راست دست

  دوربين چيست

 كوچكترين نقطهدر  .است جاي گرفته world spaceيك دوربين يك موجوديت ساده است كه در 
 .در دنياي ما مي باشد visibleكه نشان دهنده اجسام ديدني  استفراگرفته شده توسط يك مخروط ديد 

  .معموال جاي ما را در دنيا نشان مي دهد



  
همچنين دوربين مشخص مي كند كه شما در حال مشاهده چه چيزي هستيد و باال و پايين را براي شما 

دم دست ترين راه  .تعريف شده است world spaceدوربين در  درتمام اطالعات موجود  .مشخص مي كند
اولين بردار  .مي باشدو بردار انتقال براي نمايش اطالعات دوربين  3X3استفاده از يك ماتريش  يپياده ساز
، تن به آن هستيدسمت راست دوربين، دومي نماينگر سمت باال و سومي جهتي كه شما در حال نگرينمايانگر س
  .مي باشد

| Ux  Vx  Nx | 
| Uy  Vy  Ny | 
| Uz  Vz  Nz | 

مي باشيد، راست در امتداد بردار   )3،10،5(براي مثال شما در  .بردار انتقال محل دوربين را نمايش مي دهد
 .مي باشيد) 3،15،5(و شما در حال نظاره كردن چيزي در نقطه ) 0،0،1(، باال در امتداد بردار ) 1،0،0(

  :نمايش ماتريسي آن به شرح زير است 

| 1 0 0 | 
| 0 0 1 | 
| 0 1 0 | 

  )3،10،5(بردار انتقال يا محل دوربين عبارت است از 



  از يك فضا به فضايي ديگر

حال انتقاالت بين اين فضا ها را بررسي  .هار فضاي متفاوت را معرفي كرديميد ما چهمچنان كه ديد
تنها نكته مهم در اين  .به فضاي ديگر مشابه انتقال دوربين تعريف مي شودانتقال از يك فضا  .خواهيم كرد

از معكوس انتقال دوربين استفاده مي  view spaceبه  world spaceبراي انتقال از  انتقاالت اين است كه
  .مي روند پبراي مثال تصور كنيد ما دوربين را به راست مي بريم اما اشيا به راست نمي روند بلكه به چ .كنيم

  تحركات در فضاها

  برش سه بعدي

برش در واقع اجتناب از رسم چند ضلعي ها بيرون از صفحه نمايش و همچنين شكستن آنها بطوريكه از 
عمليات برش زياد سخت نيست كافي است صفحه اي تعريف كنيم،  .مي باشد مرز صفحه نمايش عبور نكنند

مجموع اين . ضرب داخلي كنيد نتيجه فاصله هر نقطه تا صفحه خواهد بودهر نقطه ميانه آنرا پيدا كرده و آنرا با 
با تقسيم اولين فاصله بر مجموع فواصل نسبتي را كه . ع فاصله را خواهد دادوضرب هاي داخلي با هر نقطه مجم

حال كه نسبت ها را داريد از معادله پارامتري خط استفاده كرده . ريدمي بايست صفحه را قطع كند بدست مي آو
  تا نقاطي را كه در آنجا صفحه برخورد دارد را بدست آوريد 

  :معادله پارامتري خط 
X = (initial point.x) + (ratio) * (direction.x) 
Y = (initial point.y) + (ratio) * (direction.y) 
Z = (initial point.z) + (ratio) * (direction.z) 

مشكل ترين قسمت اضافه كردن راس جديد به چند . اعداد را جايگزين كنيد تا نقاط جديدي بدست آوريد
ظور شما براي اين من. راس جديد به اين علت اضافه مي شود چون يك يك چند راس برش خورده .ضلعي است

  .دهيد قرار باقي رئوس را بعد از آنه و بايد راس جديد را در مكان اولين راس وارد كرد

  چرخش سه بعدي

مي بايست چرخش را براي فقط  شبيه به چرخش در سيستم دو بعدي استچرخش سه بعدي خيلي 
قبل از  .از آنجايي كه سه بعدي ها سه صفحه دارند چرخش مي باست سه بار انجام شود .هر صفحه انجام داد

كه به  yaw، و گويند Y‐Zبه صفحه  pitchگويند،  X‐Yبه  صفحه  roll:  ادامه با چند اصطالح آشنا شويد
وقتي سر خود را به باال و پايين حركت  :به اين مثال ها توجه كنيد براي فهم اين اصطالحات .گويند X‐Zصفحه 



گوش چپ خود را روي شانه چپ و سپس گوش راست خود را  .اتفاق مي افتد pitchمي دهيد در واقع عمل 
سر خود را به صورت افقي از سمتي به سمت ديگر ببريد  .گويند rollروي شانه راست قرار دهيد به اين حركت 

استفاده مي  yawتنها از چرخش  wolfesteinيا  doomبازي هايي نظير  .را داريم yawدر اين حال حركت 
در زير معدالت مربوط به چرخش يك نقطه در فضاي سه  .وانيد باال يا پايين را ببينيدكنند چون شما نمي ت

  :بعدي را مي بينيد 

x'=z*sin(yaw)+x*cos(yaw) 
y'=y 
z'=z*cos(yaw)-x*sin(yaw) 
 
x"=x' 
y"=y'*cos(pitch)-z'*sin(pitch) 
z"=y'*sin(pitch)+z'*cos(pitch) 
 
x"'=y"*sin(roll)+x"*cos(roll) 
y"'=y"*cos(roll)-x"*sin(roll) 
z"'=z"  

  :اگر فرم ماتريسي را مي پسنديد در زير به آنها نيز اشاره شده 

 : Xماتريش براي چرخش حول محور 

[ cos(a) -sin(a) 0 0 ] 
[ sin(a) cos(a) 0 0 ] 
[ 0 0 1 0 ] 
[ 0 0 0 1 ] 

 

  : Yماتريش براي چرخش حول محور 

[ cos(a) 0 -sin(a) 0 ] 
[ 0 1 0 0 ] 
[ sin(a) 0 cos(a) 0 ] 
[ 0 0 0 1 ] 

  

  : Zماتريش براي چرخش حول محور 

[ 1 0 0 0 ] 
[ 0 cos(a) -sin(a) 0 ] 
[ 0 sin(a) cos(a) 0 ] 
[ 0 0 0 1 ] 

 



  .استفاده مي نماييد مي بايست زوايا را بر حست راديان وارد كنيد cosو  sinوقتي از توابع : نكته 

  پرسپكتيوديد 

و ) صفحه نمايش(تبديل سيستم سه بعدي به دو بعدي: ديد پرسپكتيو از دو قسمت تشكيل شده 
  :براي قسمت اول يك معادله ساده وجود دارد .ساخت نماي پرسپپكتيو

X = x / z 
Y = y / z 

X،Y  محورهاي صفحه نمايش است وx,y,z هم يك نقطه در فضاي سه بعدي است.  

  :پرسپكتيو كافي است از فرمول زير استفاده كنيد  براي تبديل به نماي

X = 800 * x / z 
Y = 800 * y / z 

دليل اينكه از عرض صفحه نمايش براي . باشد 800X600اين با فرض اين است كه وضوح صفحه نمايش شما 
فاصله سر تا بدست آوردن نسبت ها استفاده شده اين است كه اين باعث مي شود تصوير واقعي به نظر برسد و 

‐Zو  Z‐Sortتكنيك هاي ديگري نيز نظير البته  .يك فوت برآورد شده ناخوداگاه حفظ شود دمانيتور كه حدو

Buffering گنجد يبراي بهينه سازي ديد وجود دارد كه در اين مجال نم..  
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