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 Eredmények grafikus megjelenítése: 

vonalgrafikonok  

 

 

Forrás: İ.Yücel Özbek: Introduction to Matlab 



 Vonalgrafikák rajzoló függvényei 

     - plot  Síkbeli adatábrázolás lineáris skálázással a tengelyeken 

  - loglog Adatábrázolás logaritmikus tengelyskálázással  

  - semilogx x - logaritmikus skála, y – lineáris skála 
 - semilogy   x - lineáris skála, y – logaritmikus skála 

      - plotyy két y=y(x) függvény együttes rajzolása 

   - plot3 Térbeli adatábrázolás lineáris skálázással a tengelyeken 
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Forrás: Matlab Help 



 Vonalgrafika a paramétermegadás függvényében 

     - plot(y) az y értékek ábrázolása vonalgrafikával, x tengelyen 
                   az értékek sorszáma 

     - plot(x,y) azonos elemszámú x és y vektorok megadása esetén 
                   az y értékek ábrázolása az x értékekhez párosítva 
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Forrás: Matlab Help 

 Példa: pi/100 lépésekkel változó x beosztás a [0, 2pi] tartományban, 
rácsrajzolással (grid on) 

      

    x= 0: pi/100: 2*pi; 
y = sin(x); 
plot(x,y) 

     grid on          

 

 

 

 

 



 Kétváltozós vonalgrafikon egyszerre több értékpárral, a MATLAB-ban 
előre definiált grafikonszínkészlettel megjelenítve 
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Forrás: Matlab Help 

 Példa: három szinuszgörbe x irányú eltolással, eltérő vonalstílussal 

      

     x= 0: pi/100: 2*pi; 
y1 = sin(x); 
y2 = sin(x-0.3); 
y3 = sin(x-0.6); 

     plot(x,y1, ’-’, x,y2, ’--’, x,y3, ’:’) 

 

 

 

 

 

 

 
             



 Kétváltozós vonalgrafikonok eltérő színnel, vonalstílussal és 
jelölőkkel 
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Forrás: Matlab Help 

 Példa: 

     plot(x,y, ‘linestyle_marker_color’) 
 Markerek: pl.: x,*,o, stb. 
 Előredefiniált színazonosítók: (c,m,y,k,r,g,b,w) 

    

     x= 0: pi/20: 2*pi;  

     y   = tan(sin(x)) – sin(tan(x)); 
plot(x,y, ‘--rs’,’LineWidth’, 2,… 
                     ‘MarkerEdgeColor’ , ‘k’,… 
                     ‘MarkerFaceColor’ , ‘g’,… 

                          ‘MarkerSize’ , 10); 

 

 

 

 



 Csak az adatpontok megjelenítése: a vonalstílust el kell hagyni 
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Forrás: Matlab Help 

 Példa:   csak red color és + jelölők  

 

     x = 0: pi/20: 4*pi;  

     y = -exp(2*cos(x)); 

     plot(x,y,’r+’) 

 

 

 

 

 

 

 
             

 



 Adatpont jelölők és összekötővonal együttes megjelenítése 
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Forrás: Matlab Help 

 Példa:   folytonos red vonal és o jelölők fekete színnel  

 

     x= 0: pi/20: 4*pi;  

     y   = -exp(2*cos(x)); 

     plot(x,y,’-r’, x,y,’ok’) 

 

 

 

 

 

 

 
             

 



 Adatpont jelölők és összekötővonal együttes megjelenítése .. 
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Forrás: Matlab Help 

 Példa:   ha színek nem alkalmazhatók, eltérő vonalstílus és jelölők 
segítenek 

 

        x = 0: pi/20: 4*pi;  

        y1 = -exp(2*cos(x)); 

        y2 = -exp(2*sin(x)); 

        plot(x,y1,'-*k',x,y2,'-.ok') 

 

 

 

 

 

 
             



 Színek helyett alkalmazandó vonalstílusokat előre megadhatjuk 
a LineStyleOrder tulajdonságban 

 
             

 

 

 

    

 Eredmények grafikus megjelenítése ..  

   

Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék               MŰSZAKI INFORMATIKA                    Dr.Dudás László                 8. 

Forrás: Matlab Help 

 Példa:    

 

    set(0,’DefaultAxesLineStyleOrder’, {‘-o’, ’:s’, ’--+’}) 

                  %három vonalstílust tesz alapértelmezetté 

    set(0,’DefaultAxesColorOrder’, [0.4,0.4,0.4]) 
              %az alapértelmezett vonalszín beállítása sötétszürkére 
              %RGB értékekkel 
% a fenti defaultokkal többvonalas diagram rajzolása: 
 x = 0:pi/10 : 2*pi; 

     y1= sin(x); 

     y2= sin(x-pi/2); 
 y3= sin(x-pi); 
 plot(x,y1,x,y2,x,y3) 

 

 



 Színek helyett alkalmazandó vonalstílusokat előre megadhatjuk 
a LineStyleOrder tulajdonságban .. 
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Forrás: Matlab Help 

    A default jellemzőkkel rajzolt görbék: 

 

 

 

 

 

    A default jellemzők 
a kilépésig élnek, 
vagy az alábbi parancsokig:     

    

     set(0,’DefaultAxesLineStyleOrder’, ‘remove’) 

     set(0,”DefaultAxesColorOrder’, ‘remove’)             

 

 



 Mátrix adatok megjelenítése vonalasan 
Ha a plot függvényt mátrixszal hívjuk: 
plot(Y) 
egy vonalat rajzol a mátrix minden oszlopának adataival.  
Az x tengelyt feliratozza a mátrix sorindexeivel 1:m alakban. 

 

 Példa:  
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Forrás: Matlab Help 



 Ha Y egy mátrix és x egy vektor, akkor a 
  plot(x,Y) egymást követően rajzolja az Y sorait, vagy oszlopait az x 
egymást követő értékeihez eltérő színekkel, vagy vonalstílussal. A sor 
vagy oszlop szerinti rajzolás attól függ, melyik mátrixméret egyezik a 
vektormérettel, mert a másikhoz rendeli a színeket és vonalakat. 

 

 Ha X a mátrix és y a vektor, akkor a plot(X,y) egy y elemhez a 
megfelelő X sor, vagy oszlop értékseregét rajzolja. 

 

 Megjegyezzük, hogy akár X és Y is lehet mátrix, sőt többszörös mátrix 
párokat is ábrázol: 
     plot(X1,Y1, X2,Y2, …) 
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Forrás: Matlab Help 



 Egy x vektor minden eleméhez  
kétféle y érték, azaz az x vektorhoz  
két y vektor tartozhat a  
   plotyy  
függvény esetén. 
 
 
  

 De lehet olyan is, hogy ugyanazon  
függvényt kétféle stílussal kérjük 
rajzolni. 

 

 Példa: 
x= 0:pi/20:2*pi; 
y= exp(sin(x)); 
plotyy(x,y,x,y,’plot’,’stem’); 
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Forrás: Matlab Help 



 A plotyy függvény akkor is jó, ha egy x vektor minden eleméhez 
kétféle y érték, azaz az x vektorhoz két y vektor tartozik, pl. ha 
ugyanazon y függvényt lineáris és logaritmikus y skálával is ábrázolni 
kívánjuk.  
 

 Példa: 
x= 0:900; A= 1000; a= 0.005; b=0.005; 

    y1=A*exp(-a*x); 

    y2=sin(b*x); 

    [haxes,hline1,hline2]= plotyy(x,y1, x,y2, ’semilogy’,’plot’); 

    %kiválaszthatjuk a kívánt tengelyt a feliratozáshoz: 
axes(haxes(1)) 
ylabel(‘Semilog Plot’) 

     axes(haxes(2))   %majd a másikat is 
ylabel(‘Linear Plot’) 

     set(hline2, ‘LineStyle’,’--’)    %vonalstílust szintén külön állíthatunk 
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Forrás: Matlab Help 



 Az eredmény: 
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Forrás: Matlab Help 



 3D adatok ábrázolása a plot3(x,y,z) függvénnyel 
 
 

 Példa: csavarvonal ábrázolása 
 
t=0: pi/50: 10*pi; 

    plot3(sin(t), cos(t), t) 

    axis square; grid on 
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Forrás: Matlab Help 



 3D adatok ábrázolása mátrix rácspontjaiban 
 
 

 Példa:  
 
[X,Y]= meshgrid([-2:0.1:2]); 

     Z= X.*exp(-X.^2-Y.^2); 
 plot3(X,Y,Z) 

     grid on 
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Forrás: Matlab Help 


