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PRAKTIKUM I  

PENGHASIL GARIS (Line Generator) 

 

1. Teori Singkat 

Pada prinsipnya sebuah garis hanyalah kumpulan dari titik-titik yang digambar secara kontinu 

dan linier. Salah satu algoritma yang dapat digunkan untuk membuat garis adalah algoritma 

DDA (digital differential analyzer) dengan pseudo algoritma sebagai berikut. 

Persamaan garis lurus dengan koordinat cartesius adalah  

y=m.x + b  

dengan m adalah kemiringan garis, b tiik pada sumbu y. Jika diketahui 2 tiik akhir dari segmen 

garis yang diposisikan pada titik x1,y1 dan x2,y2 maka untuk menentukan kemiringan garis 

adalah: 

m = y2-y1  
x2-x1 

m= y1-m.x1  
 
Dengan demikian algoritma DDA adalah sebagai berikut. 

 

1. Tentukan 2 titik untuk membentuk garis 
2. beri 2 titik tersebut dengan titik awal (x0,y0) dan titik akhir (x1,y1) 
3. Hitung dx=x1-x0 dan dy=y1-y0 
4. tentukan jarak maks jumlah penambahan nilai x dan nilai y dengan 
cara 

� jika ⏐dx⏐ >⏐dy⏐ maka step=⏐dx⏐, 

� jika tidak maka step=⏐dy⏐ 
5. Hitunjg penambahan koordinat piksel dengan cara 

x_tambah=dx/step dan y_tambah=dy/step 

6. tentukan koordinat berikutnya (xk+1,Yk+1) dengan koordinat 
(x+x_tambah,y+y_tambah) 

7. Posisi pixel pada layar ditenbtukan dengan pembulatan nila tersebut 
8. Ulangi langkah 4 sampai posisi pixel mencapai x=x1 dan y=y1 

 

 

2. Praktikum 

Lakukan langkah sebagai berikut 

1. Akttifkan C++ Builder (CB) dan buka form baru 

2. Buat form dengan tombol sebagai berikut. 
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3. Ketik kode program pada Button1-ClickEvent sebagai berikut 

 

void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender) 
{ 
int x0,y0,x1,y1,dx,dy,step,absdx,absdy,k; 
float x,y,x_tambah,y_tambah; 
x0=10;y0=10; � koordinat titik awal garis 
x1=100;y1=200; �koordinat titik akhir garis 
dx=x1-x0; 
dy=y1-y0; 
x=float(x0);y=float(y0); 
if (dx>dy) 
step=dx; 
else 
step=dy; 
x_tambah=(float) dx/step; 
y_tambah=(float) dy/step ; 
for (k=0;k<step;k++) 
{ 
x+=x_tambah; 
y+=y_tambah; 
for(int t=0;t<100000;t++){} �baris ini untuk memperlambat proses 
penggambaran titik 
Canvas->Pixels[int(x)][int(y)]=clRed; �menggambar titik 

} 

} 
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4. Buat kode program pada button2-clickevent sebagai berikut. 

 
void __fastcall TForm1::Button2Click(TObject *Sender) 
{ 
Canvas->MoveTo(200,10); �titik awal garis 
Canvas->LineTo(300,200); �titik akhir garis 
} 

 

5. Jalankan aplikasi ini. 

6. Klik tombol kiri, amati apa yang terjadi dan kemudian klik tombol kanan dan amati apa yang 

terjadi. Jelaskan pada saat asistensi. 

 

3. Latihan 

1.  Gantilah titik awal dan titik akhir dengan koordinat yang lain (sembarang). Tuliskan yang 

terjadi pada saat Run Program 

2.  Pada form diatas buatlah garis dengan perintah Button3 sama seperti perintah button2 

dengan koordinat awal dan akhir sama dengan no 1 diatas 

 

4. Tugas 

1. Jelaskan perbedaan kualitas garis yang dibuat dengan algoritma DDA dan garis yang 

diproduksi oleh Buttion3! 

2. Mengapa perbedaan tersebut bisa terjadi, jelaskan saat asistensi ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


