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imagine, se va desena prima imagine ca mai înainte şi cea de 
a doua cu valoarea alfa de 0.25 dar cu factorul sursă setat 
GL_SRC_ALPHA şi cel destinaţie 
GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA. Această pereche de factori 
reprezintă probabil cea mai obişnuită utilizare a operaţiei de 
amestecare. 

 
2. Pentru a amesteca în mod egal trei imagini, factorul 

destinaţie se setează ca GL_ONE şi factorul sursă ca 
GL_SRC_ALPHA. Se desenează fiecare dintre imagini cu o 
valoare alfa egală cu 0.3333333. Cu această tehnică, 
fiecare imagine are doar o treime din intensitatea originală, 
ceea ce este vizibil când imaginile nu se suprapun. 

 
3. Să presupunem că se creează o aplicaţie de tipul aplicaţiei 

“Paint” din Windows şi se doreşte obţinerea unei pensule 
care adaugă în mod gradat culoare astfel că la fiecare atin-
gere a pensulei se amestecă puţin mai multă culoare cu ceea 
ce există deja în imagine (de pildă, 10 procente culoare cu 90 
procente din imagine la fiecare trecere). Pentru a se realiza 
aceasta se va desena imaginea pensulei cu procentul alfa 
de 10 şi se va utiliza factorul sursă GL_SRC_ALPHA şi 
factorul destinaţie GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA (se poate 
crea o pensulă care adaugă mai multă culoare în centrul ei şi 
mai puţină culoare în margine, folosind valori diferite ale lui 
alfa). Pentru a implementa o pensulă care şterge (gumă de 
şters) se va seta culoarea pensulei la culoarea fundalului. 

 
4. Funcţiile de amestecare care utilizează culorile sursă şi 

destinaţie – GL_DST_COLOR sau 
GL_ONE_MINUS_DST_COLOR pentru factorul sursă şi 
GL_SRC_COLOR sau GL_ONE_MINUS_SRC_COLOR 
pentru factorii destinaţie – permit în mod efectiv modularea 
fiecărei componente de culoare în mod individual. Această 
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