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Prof. Corneliu Lazăr
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii1
1.6 Programul de studii

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi
Automatică şi Calculatoare
Calculatoare
Calculatoare şi tehnologia informaţiei
Licenţă
Tehnologia informației

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
Sisteme de prelucrare grafică
2.2 Titularul activităţilor de curs
Prof. Vasile Manta
2.3 Titularul activităţilor de aplicaţii
Ș.l. dr. Simona Caraiman
2.4 Anul de studii2
3 2.5 Semestrul3
5
2.6 Tipul de evaluare4

Colocviu 2.7 Tipul disciplinei5

3. Timpul total estimat al activităţilor zilnice (ore pe semestru)
3.1 Număr de ore pe săptămână
5 din care 3.2 curs 3 3.3a sem. - 3.3b laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ6 70 din care 3.5 curs 28 3.6a sem. - 3.6b laborator
Distribuţia fondului de timp7
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă sau pe platformele electronice de specialitate
Pregătire laboratoare, teme de casă, test pe parcurs
Tutoriat
Examen final
Alte activităţi:
3.7 Total ore studiu individual8
50
3.8 Total ore pe semestru9
120
3.9 Numărul de credite
5

DS

2 3.3c proiect 28 3.6c proiect Nr. de ore
30
10
5
2
3
-

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum10 Programare, Structuri de date, Proiectarea algoritmilor, Algebră liniară, Metode numerice
4.2 de competenţe 5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului11
5.2 de desfăşurare a laboratorului12

tablă, videoproiector, exemple de programe funcţionale pe calculator, conexiune la
internet
laborator dotat cu calculatoare având instalat mediul de dezvoltare Microsoft
Visual Studio 2010, OpenGL, Matlab (nucleu de bază, variantă free), ghid de lucrări
practice în format electronic, conexiune la internet

6. Competenţele specifice acumulate13

Competenţe
profesionale

Număr de credite alocat disciplinei14:
CP1
CP2
CP3
CP4
CP5
CP6
Competenţe
transversale

CT1
CT2
CT3

5

Operarea cu fundamente ştiinţifice, inginereşti şi ale informaticii
Proiectarea componentelor hardware, software şi de comunicaţii
Soluţionarea problemelor folosind instrumentele ştiinţei şi ingineriei calculatoarelor
Proiectarea şi integrarea sistemelor informatice utilizând tehnologii şi medii de
programare
Întreţinerea şi exploatarea sistemelor hardware, software şi de comunicaţii
Utilizarea sistemelor inteligente
Comportarea onorabilă, responsabilă, etică, în spiritul legii pentru a asigura reputaţia
profesiei
Identificarea, descrierea şi derularea proceselor din managementul proiectelor, cu
preluarea diferitelor roluri în echipă şi descrierea clară şi concisă, verbal şi în scris, în
limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a rezultatelor din domeniul de
activitate
Demonstrarea spiritului de iniţiativă şi acţiune pentru actualizarea cunoştinţelor
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Repartizare credite
pe competenţe15
1
1
0.5
2
0.5

profesionale, economice şi de cultură organizaţională
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Prezentarea noţiunilor de bază (metode, algoritmi, modele matematice) privind sinteza
7.1 Obiectivul general al disciplinei imaginilor grafice şi a modului de dezvoltare de aplicaţii grafice folosind diferite
biblitoeci (de exemplu biblioteca OpenGL).
1. Construirea modelul grafic al unei scene de obiecte 3D
2. Implementarea și utilizarea algoritmilor de grafică 3D de bază din nucleul unui sistem
grafic
3. Construirea aplicaţiilor grafice într-un limbaj de nivel înalt (C, C++) folosind
7.2 Obiective specifice
biblioteci grafice (ex. OpenGL)
4. Implementarea principalelor faze ale secvenţei de transformări grafice, pentru
transformarea unei scene de obiecte 3D in imagine
5. Modelarea și redarea suprafețelor.
8. Conţinutul disciplinei
Metode de
predare

8. 1 Curs
1. Concepte de bază: sistem grafic, grafică interactivă, tehnologii de afişare. Portabilitate şi
standarde grafice. Echipamente de trasare şi imprimare (1oră)
2. Transformări grafice 2D. Translaţia. Rotaţia faţă de origine. Scalarea faţă de un punct fix.
Rotaţia faţă de un punct fix. Formularea matriceală a transformărilor. Coordonate omogene.
Transformări de coordonate. (2 ore)
3. Transformări grafice 3D. Translaţia. Scalarea faţă de origine. Rotaţia faţă de origine.
Transformări complexe. Proiecţii (2 ore)
4. Sisteme de vizualizare 3D. Transformarea de modelare. Transformarea de observare.
Transformarea de proiecţie. Sistemul de referinţă normalizat. Sistemul de vizualizare
standard (definirea sistemului de observare, definirea transformatei de normalizare,
definirea transformatei fereastră-poartă) (4 ore)
5. Decuparea obiectelor. Decuparea in plan; algoritmii Cohen-Sutherland, Cyrus- Beck,
Sutherland-Hodgman. Decupare în spaţiu: algoritmul Cohen-Sutherland 3D (2 ore)
6. Modele de reflexie şi iluminare. Modelul de reflexie Phong. Modele de redare a
suprafeţelor iluminate: Gouraud, Phong. Generarea fenomenelor naturale. (2 ore)
7. Sinteza imaginilor fotorealiste. Metoda Ray-tracing (2 ore)
8. Texturarea. Modularea culorii suprafeţelor (aplicarea texturilor bidimensionale pe
suprafeţe descrise parametric, pe o re-ea de poligoane). Perturbarea normalei la suprafaţă.
Texturi tridimensionale. Prefiltrarea texturilor. (3 ore)
9. Anti-aliasing. Consideraţii teoretice. Prefiltrarea imaginilor (algoritmii lui Catmull şi
Carpenter). Supraeşantionarea imaginilor. Eşantionarea stochastică (2 ore)
10. Modelarea şi redarea suprafeţelor parametrice. Curbe de formă liberă ( ecuaţiile
parametrice ale unei curbe, curbe Coons trasarea curbelor definite parametric, curbe
Bezier, curbe B-spline (uniforme, neuniforme), curbe NURBS, divizarea curbelor,
algoritmul Casteljau); Suprafeţe de formă liberă (suprafeţe Bezier, suprafeţe B-spline,
divizarea, suprafeţelor, vizualizarea suprafeţelor). (8 ore)

Obs.

Oral şi cu
mijloace
multimedia,
stil de predare
interactiv.

Bibliografie
1. P. Shirley, S. Marschner: Fundamentals of Computer Graphics, Ed. A.K. Peters, 2009
2. Stephen Mann, Introduction to Computer Graphics, Lecture Notes, University of
Waterloo, 2013
3. Foley J.D., van Dam, A., Feiner, S.K., Hughes, J.F., "Computer Graphics. Principles and
Practice". Addison-Wesley Pblishing Comp., 1992.
4. F. Moldoveanu, Z. Racoviţă, Ş. Petrescu,, G. Hera, M. Zaharia, Grafică pe Calculator, Ed.
Teora, 1996.
5. Felicia Ionescu: Grafică în realitatea virtuală, Editura Tehnică, București 2000
6. V. Manta: Grafică în C și OpenGL, Editura Politehnium, 2006
8. 2 Laborator
1. Transformări grafice 2D: scalare, translaţie, rotaţie. Transformarea 2D fereastrăpoartă (3 ore)
2. Secvenţa de transformări grafice necesare vizualizării unei scene 3D în OpenGL (2
ore)
3. Compunerea transformărilor geometrice (2 ore)
4. Operaţii cu stiva matricelor de transformare. Crearea unui sistem solar (2 ore)
5. Afişarea scenei şi realizarea animaţiei (2 ore)
6. Modele de iluminare (2 ore)
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Metode de
predare
Prezentare
pe tablă si cu
mijloace
multimedia
Experimente
și implementare
folosind unelte
specifice (MS

Obs.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Aplicarea texturilor pe supafeţele obiectelor (2 ore)
Evaluatori OpenGL. Curbe şi suprafeţe de aproximare (2 ore)
Vizualizarea realistă a unei scene cu observator mobil (2 ore)
Funcţii OpenGL pentru redare anti-aliasing (2 ore)
Modelarea şi redarea curbelor parametrice I – Curbe Coons, Curbe Bezier (3 ore)
Modelarea şi redarea curbelor parametrice II – Curbe B-spline (2 ore)
Generarea si redarea suprafeţelor parametrice – suprafete Bezier, B-spline (2 ore)

Visual
Studio,
Mathlab)

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale
şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului16
Disciplina este o disciplină de specialitate, conţinutul ei fiind şi clasic, dar şi modern, familiarizând studenţii cu principiile de
proiectare a sistemelor si algoritmilor de grafica 3D. Conţinutul disciplinei a fost coroborat cu alte universităţi şi cu companii
importante din România, Europa şi USA.
10. Evaluare
Tip de activitate
10.4 Curs

10.5 Laborator

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

Testarea cunoștințelor teoretice și
a abilităţilor de rezolvare a problemelor
practice
Abilităţi practice de rezolvare și
implementare a problemelor și
de proiectare a aplicațiilor specifice.
Prezenta și activitate

Test pe parcurs - lucrare scrisă
Examinare finală ce constă într-o
lucrare scrisă, cu teorie şi probleme

10.3 Pondere din
nota finală
20 %
50 %
(minim 5)

Evaluare continuă pe parcursul orelor
de laborator

30 %
(minim 5)

10.6 Standard minim de performanţă
Modelarea unei probleme tipice inginereşti şi realizarea efectivă a unei aplicaţii folosind instrumentele ştiinţei calculatoarelor.

Data completării,
20 Sept. 2014

Titular de curs,
Prof. Vasile Manta

Titulari de laborator,
Ș.l. dr. Simona Caraiman

Data avizării în departament:

Director de departament,

25 Sept. 2014

Prof. Petru Caşcaval

1

Licenţă / Master
1-4 penrtru licenţă, 1-2 pentru master
3 1-8 pentru licenţă, 1-3 pentru master
4
Examen, colocviu sau VP A/R – din planul de învăţământ
5 DF - disciplină fundamentală, DID - disciplină în domeniu, DS – disciplină de specialitate sau DC - disciplină complementară - din planul
de învăţământ
6 Este egal cu 14 săptămâni x numărul de ore de la punctul 3.1 (similar pentru 3.5, 3.6abc)
7 Liniile de mai jos se referă la studiul individual; totalul se completeaza la punctul 3.7.
8 Suma valorilor de pe liniile anterioare, care se referă la studiul individual.
9 Suma dintre numărul de ore de activitate didactică directă (3.4) şi numărul de ore de studiu individual (3.7); trebuie să fie egală cu
numărul de credite alocat disciplinei (punctul 3.9) x 25 de ore pe credit.
10
Se menţionează disciplinele obligatoriu a fi promovate anterior sau echivalente
11
Tablă, vidoproiector, flipchart, materiale didactice specifice etc.
12
Tehnică de calcul, pachete software, standuri experimentale, etc.
13 Competenţele din Grilele G1 şi G1bis ale programului de studii, adaptate la specificul disciplinei, pentru care se repartizează credite
(www.rncis.ro sau site-ul facultăţii)
14
Din planul de învăţământ
15
Creditele alocate disciplinei se distribuie pe competenţe profesionale şi transversale în funcţie de specificul disciplinei
16
Legătura cu alte discipline, utilitatea disciplinei pe piaţa muncii
2
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