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TRANSFORMATION

 Translate

Rotate

Scale



TRANSLATE

 Translate adalah metode yang berfungsi sebagai pemindah titik

awal (0.0) pada pojok kiri atas frame menjadi titik yang kita

tentukan yang nantinya itu berfungsi sebagai titik (0.0) bagi objek-

objek sesudahnya.

translate(int x, int Y); 



CONTOH PROGRAM TRANSLATE



OUTPUT

Tanpa Translate

Menggunakan

Translate



IMPLEMENTASI PADA 

MILIMETER BLOCK

 Gambar tanpa menggunakan translate, dimana

koordinat pusat (0,0) berada dipojok kiri atas

layar.

 Gambar menggunakan translate, dimana koordinat

pusat (0,0) berpindah ke titik (100,100) sehingga titik

(100,100) menjadi koordinat pusat seperti (0,0).

 Langkah 1 : tentukan koordinat pusat yang baru yaitu

(100,100)

 Langkah 2 : Gambarkan garis atau objek sesuai dengan

pusat koordinat yang baru yaitu (100,100).



ROTATE

 Rotate atau rotasi adalah suatu metode untuk

memutar suatu objek grafik berdasarkan titik pusat (0.0). 

rotate(Math.PI); //dimana PI=180

atau

rotate(Math.toRadians(int derajatPutar));



PROGRAM ROTATE



OUTPUT

Dengan Rotate

Tanpa Rotate



IMPLEMENTASI PADA 

MILIMETER BLOCK

Cara menggambar di milimeter block :

Langkah 1 : lakukan translate terhadap titik pusat

koordinat dari posisi (0,0) ke posisi (100,100). Note :

Penambahan method translate digunakan agar hasil

dari penggunaan rotate bisa terlihat jelas perbedaannya

di layar. Pada dasarnya tanpa adanya translate, rotate

juga bisa dilakukan.

Langkah 2 : Berdasarkan contoh program diatas,

terdapat ada 2 gambar yaitu gambar tanpa di rotate

dan gambar dengan rotate. Gambarkan garis tanpa di

rotate sesuai dengan garis koordinat yang baru

Langkah 3 : untuk menggambarkan garis dengan

menggunakan rotate yang harus dilakukan adalah

sebelum menggambarkan garis, garis koordinat harus

diputar searah dengan jarum jam terlebih dahulu. Dalam

hal ini rotate(Math.PI/2) = 180/2 = 90.



PROGRAM 2 ROTATE



OUTPUT



SCALE

 Scale atau skala adalah suatu metode untuk

memperbesar atau memperkecil suatu objek

grafik.

scale(perbandingan panjang x, perbandingan panjang y); 



PROGRAM SCALE



OUTPUT



CARA MENGGAMBAR PADA MILIMETER 

BLOCK

 Langkah 1 : tentukan

perbandingan perbesaran X dan Y. 
Dimana Scale(2,3)  perbesaran 2 

kali terhadap sumbu x dan

perbesaran 3 kali terhadap sumbu

Y. Sehingga yang berhubungan

dengan sumbu X (nilai X dan width 

dikali 2), sedangkan yang 

berhubungan dengan sumbu Y 

(nilai Y dan Height dikali 3). Seperti

yang terlihat pada table disamping

ini :

Sebelum scale Sesudah scale

X 10 10 x 2 = 20

Y 10 10 x 3 = 30

Width 20 20 x 2 = 40

Height 40 40 x 3 = 120





HASIL



TUGAS

1 2



SELESAI


