
 

 

 سازی با ابزار ترسیم در متلبانیمیشن

ه، آید و در ادامهای ستون اول به رنگ قرمز در میشود. سپس یکی از خانهی شطرنجی ساخته میبرای این کار ابتدا یک صفحه

 شود عبارتند از :ها استفاده میتوابعی که در اینجا از آنپیماید. های همرنگ را در صفحه میی خانهی قرمز رنگ، کلیهخانه

fill(X,Y,colorspec)  :هایاین تابع فضای درون راس  (i, y ix )کند. به عبارت دیگر هرگاه را به رنگ مشخص شده پر می

 (i, yi x نقاط گوشه )کند. در اینجا از این تابع برای رسم ی یک چندوجهی باشند، فضای درون این چندوجهی را رسم می

 ی شطرنجی استفاده شده است.صفحه

pause(sec) کند: این تابع پس از فراخوانی، چند ثانیه پروسه را متوقف می . 

set (gcf, property, value) ی ترسیم فعال، مقدار مطلوب : در پنجرهvalue  را به ویژگی اعالم شدهproperty  نسبت

 دهد. می

clf کند. ی ترسیم فعلی را پاک می: پنجره 

 کد متلب برای فرایند انیمیشن عبارت است از:

white = [1 1 1]; 

gray = 0.7 * white; 

a = [0 1 1 0]; 

b = [0 0 1 1]; 

c = [1 1 1 1]; 

x = 0 : 8;  

y = 0 :8; 

figure 

II = 1 : numel (x) – 1; 

JJ = 1 : 2 : numel (y) -1; 

LL = II(end); 

Lj = JJ(end); 



 

 

for ii = II 

for jj = JJ 

for k = 0:1 

for l = 0:2:6 

hold on 

fill (a' * c+c' * (0:2:6) + k, b' * c+l+k, gray); 

end 

end 

 کنند:ی شطرنجی را ایجاد میدستورات صفحه این

plot (8 * a', 8 * b', 'k'); 

set (gca, 'Xticklabel', [], 'Yticklabel', []); 

 شوند.میهای محورهای عمودی و افقی در دستور ترسیم حذف در دستور فوق برچسب

 شود.ی خاکستری به مقدار سفید تغییر داده میزمینه از مقدار تعریف شدهدر دستور زیر رنگ پس

set (gcf, 'color', white); 

   X1 =[x(ii); x(ii); x(ii+1); x(ii+1)]; 

Y1 =[y(jj); y(jj+1); y(jj+1); y(jj)]; 

if  rem (ii,2) 

Y1 =[y(jj+1); y(jj+1+1); y(jj+1+1); y(jj+1)]; 

End 

 شده است.یکی در میان مربعات رنگی استفاده ی فوق برای پیمودن هحلق

 کند.را با رنگ قرمز پر می Y1و  X1دستور زیر سلول منتخب 

fill (X1, Y1, 'r'); 

 شود.ثانیه می 2/0ی دستور زیر سبب توقف تغییر پنجره به اندازه



 

 

pause (0.2); 

پس از به وجود آمدن هر مرتبه از تغییرات و سپری شدن مدت توقف، صفحه به طور کامل باید پاک شود و سپس دوباره 

 ی تکرار واقع شده است.ی مشبک در حلقهمراحل فوق انجام شود. بنابراین ساخته شدن صفحه

if (ii =~ LL) || (jj =~ Lj) 

clf 

end 

end 

end 

 


