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What’s Model Loading & Curve

• Model Loading : Teknik untuk loading/memuat dan
merender sebuah gambar dengan format tertentu
menggunakan OpenGL tanpa library gambar khusus
dan juga termasuk kode yang dibutuhkan untuk
melakukan loading data mentah dari gambar.

• Curve : Objek yang dapat dibentuk dengan
mengkombinasikan sekumpulan objek primitif, mulai
dari yang sederhana sampai kompleks.



Model Creator

• Beberapa Software untuk pembuatan model 3D :

– Autodesk 3ds Max, Maya

– Blender

– SketchUp

– Cinema4D

• Tampilan Model 3D :



OpenGL Model Loading

• 3DS Loader

• MD2 Loader

• OBJ Loader

• PLY Loader

• RAW Loader



General Curve

• Use evaluator commands to draw basic curves.

• Use higher-level NURBS (Non-Uniform Rational B-
Splines) facility to draw more complex curves.



Fractal Curve 

• Fraktal adalah sebuah objek dengan properti kesamaan

diri yang dihasilkan oleh algoritma rekursif atau iteratif.

Ini berarti citra fraktal dibuat dengan menyalin bagian

kecil dari dirinya sendiri.

• Melukis objek menggunakan konsep fraktal dapat

menghemat ukuran penyimpanan, jika dibandingkan

dengan penyimpanan gambar dalam format bitmap.

• Objek tertentu juga dapat dibuat dengan pola yang tidak

sama, misalkan pohon dengan panjang cabang-

cabangnya dibuat bervariasi, dapat diatasi dengan

pemberian unsur acak ke dalam algoritma fraktal,

sehingga hasilnya lebih alami. Ini merupakan perpaduan

seni dan matematika.



Why Use Fractal

• Mengapa fraktal digunakan di dalam Grafika

Komputer :

– Kebanyakan objek nyata dalam dunia tidak hanya

dapat diwakili dengan prisma dan elips sederhana,

misalnya kurva matematika yang tetap (sin, cos, etc).

– Walaupun kurva dapat menyatakan fenomena alam,

namun jika didasarkan pada pembuatan kurva, maka

objek yang dibuat bisa menjadi sangat komplek.

– Fraktal sangat berguna untuk mewakili bentuk alami

seperti pohon, gunung, air, lapangan, awan, etc.



Fractal Koch Curve

• Steps of Koch Curve :

1. Start with a straight line :  

2. Trisect the line into three segments : 

3. Form an equilateral triangle rising out of the middle 
segment : (Repeat, with newly formed segment)



Fractal Lindenmayer (L System)

• Fraktal Lindenmayer merupakan sistem yang berguna 

untuk menggambar bentuk objek seperti urutan pohon.

• Sistem L bekerja dengan urutan string yang masing-

masing simbol dalam urutan instruksi yang diberikan.

– ‘F’ berarti maju selangkah.

– ‘+’ berarti belok kanan dengan sudut tertentu.

– ‘-’ berarti belok kiri dengan sudut tertentu.

• Misalnya string ‘F+F-F’, berarti maju selangkah, belok 
kanan, maju selangkah, belok kiri dan maju selangkah.



Fractal Lindenmayer (L System)

• Ilustrasi Fraktal Lindenmayer :

• Contoh Fraktal Lindenmayer :



Fractal Set Mandelbrot

• Fraktal Mandelbrot berarti sebuah objek dibagi menjadi 

kepingan-kepingan atau bagian-bagian yang tidak 

berketentuan.

• Ide ini muncul, karena objek awan tidaklah seperti bola, 

garis pantai tidaklah seperti tepian lingkaran, kulit kayu 

tidaklah licin, dan juga lintasan cahaya bukanlah 

merupakan garis lurus.

• Contoh Bentuk Mandelbrot :



Fractal Set Julia

• Set Julia merupakan bentuk lain dari fraktal 
yang kompleks.

• Perbedaan antara Mandelbrot Set dengan 
Julia Set dapat dilihat pada fungsi iteratifnya ;

– Kalau pada Mandelbrot set, iterasi, dimulai dari z0

= 0 dan nilai konstanta k nya berbeda-beda.

– Pada Julia Set konstanta k tetap pada nilai tertentu
dan nilai awal z0 berbeda-beda. Dengan demikian
Mandelbrot Set berada pada bidang k sedangkan
Julia Set berada pada bidang z.



Fractal Set Julia

• Fungsi Iteratif (zn+1 = zn
2 + k ) 

– Sistem menghasilkan masing-masing output dengan

mengkuadratkan input dan menambahkan dengan k.

– Orbit input menentukan bagaimana nilai digambarkan. Orbit

adalah set nilai output sebagai fungsi yang diiterasi.

– Contoh : f(zn+1)= zn
2 + 2 dengan z0=0, maka urutan outputnya

adalah 2, 6, 38, 1446, …

• Contoh Bentuk Set Julia :



Tugas Kelompok (bagian 3)

1. Tema : “Model Loading 3D“. Buatlah panorama 3D 
(Kota/Arena/Ruangan/etc) dari Model, dan tambahkan efek 
pencahayaan, serta gelap terangnya dapat dikontrol dengan 
menggunakan minimal dua tombol tertentu. Modelnya, 
silahkan dibuat mandiri atau download. 
(Gunakan konsep : Blending, Transformasi, Camera/ Viewing, 
Texture Mapping, Lighting & Shading, Model Loading)

Note : (Buat Program dan Laporan Penjelasan Kode Program)
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