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 Eredmények, objektumok grafikus megjelenítése  

3D felületek rajzoló függvényei .. 

 Beépített 3D felületek rajzoló függvényei 

 

 

 



 3D felületek rajzoló függvényei .. 

     - surfl  Összetett megvilágítású felület rejzolása 
 - surfnorm    Felületi normális megjelenítése 

     - mesh          Felület ábrázolása hálóvonalakkal 

     - meshc         Felület ábrázolása hálóvonalakkal plusz vetített  
                     szintvonalak 

     - meshz         Felület ábrázolása a tartományszéleken függönnyel 

     - waterfall      Felület ábrázolása a tengellyel párhuzamos  
                     metszetgörbékkel 

     - ribbon         Felület ábrázolása csíkokkal 

     - contour3      Felület ábrázolása szintvonalakkal 

 Beépített 3D felületek rajzoló függvényei 

     - cylinder       Hengerfelület – forgásfelület - rajzolása 

     - ellipsoid       Ellipszoid rajzolása 

     - sphere         Gömb rajzolása 

 

 

 Eredmények, objektumok grafikus megjelenítése  
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 Összetett megvilágítású felület rejzolása      surfl 

     - surfl(Z) Egy árnyalt felületet jelenít meg a szórt (ambient),  
                   a párhuzamos (diffuse) és a pontszerű fényforrásból  
                   jövő (specular) fények és a felület anyagjellemzőinek  
                   figyelembevételével. Az anyagjellemzők hatását a fény 
                   visszaverésére a surfl( X,Y,Z,s,k) paraméterezéssel, a  
                   k = [ka, kd, ks, shine] ambient, diffúz , specular és a  
                   specular shine, azaz a csillogási folt mérete  
                   együtthatókkal adhatjuk meg, mint anyagjellemzőkkel. 

 
                   Ezek egymásra hatnak a külső megvilágítás hasonló  
                   paramétereivel és így adódik ki a felület színe egy adott 
                   pontjában. 
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 Összetett megvilágítású felület rejzolása ..      surfl 

     

Nézzük meg a peaks() felületet colormap-alapú megjelenítéssel! 

 

[X,Y]= meshgrid(-3 : 1/8 : 3); 

Z = peaks(X,Y); 

surfl(X,Y,Z); 

shading interp 

colormap (gray); % szürke 

axis([-3, 3, -3, 3, -8, 8])   
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 Összetett megvilágítású felület rejzolása ..      surfl 

     

Nézzük meg a peaks() felületet anyag megadással! 

 

[X,Y]= meshgrid(-3 : 1/8 : 3); 

Z = peaks(X,Y); 

surfl(X,Y,Z); 

shading interp 

colormap copper; % réz 

axis([-3, 3, -3, 3, -8, 8])   
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 Összetett megvilágítású felület rejzolása ..      surfl 

     

     Számtalan beépített colormap 
 – színkészlet – közül választhatunk  
 a felület színének megadásához: 
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 Összetett megvilágítású felület rejzolása ..      surfl 

     

A shading – árnyalás – jellemzővel különféle hatások érhetők el: 

 

shading faceted 

shading flat 

shading interp 
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 Felületi normális megjelenítése      surfnorm 

     

[X,Y]= meshgrid(-3 : 1/8 : 3); 

Z = peaks(X,Y); 

surfnorm(X,Y,Z); 

shading interp 

colormap pink;  

axis([-3, 3, -3, 3, -8, 8]) 
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 Felület ábrázolása hálóvonalakkal      mesh 

     

[X,Y]= meshgrid(-3 : 1/8 : 3); 

Z = peaks(X,Y); 

mesh(X,Y,Z); 

axis([-3, 3, -3, 3, -8, 8]) 
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 Felület ábrázolása hálóvonalakkal ..     mesh 

     

[X,Y]= meshgrid(-3 : 1/4 : 3); 

Z = peaks(X,Y); 

mesh(X,Y,Z, 'LineWidth', 3); 

axis([-3, 3, -3, 3, -8, 8]) 
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 Felület ábrázolása hálóvonalakkal plusz vetített szintvonalak meshc 

     

[X,Y]= meshgrid(-3 : 1/8 : 3); 

Z = peaks(X,Y); 

meshc(X,Y,Z); 

axis([-3, 3, -3, 3, -8, 8]) 

  

      

 

 Nem hibás ez a MATLAB?  
A szintvonalgörbék kiesnek az 
alaptartományból.  
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 Felület ábrázolása a tartományszéleken függönnyel meshz 

     

[X,Y]= meshgrid(-3 : 1/8 : 3); 

Z = peaks(X,Y); 

meshz(X,Y,Z); 

axis([-3, 3, -3, 3, -8, 8]) 
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 Felület ábrázolása a tengellyel párhuzamos metszetgörbékkel 
waterfall   % vízesés 

     

[X,Y]= meshgrid(-3 : 1/4 : 3); 

Z = peaks(X,Y); 

waterfall(X,Y,Z); 

axis([-3, 3, -3, 3, -8, 8]) 

  

      

 

 
             

 

 

 

    

 3D felületek rajzoló függvényei ..  

   

Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék               MŰSZAKI INFORMATIKA                    Dr.Dudás László                12 . 



 Felület ábrázolása a tengellyel párhuzamos metszetgörbékkel.. 
waterfall   % vízesés 

     

    Gyenge a vonalvastagság.  
Próbáljuk meg vastagabbal! 

 

 

[X,Y]= meshgrid(-3 : 1/4 : 3); 

Z = peaks(X,Y); 

waterfall(X,Y,Z ,'LineWidth', 3); 

axis([-3, 3, -3, 3, -8, 8]) 

Error using waterfall (line 3) 

Too many input arguments.   
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 Felület ábrázolása csíkokkal  ribbon     % szalag, sáv 

     

    Csak Y irányú szalagokkal működik és X irányban színez. 

 

[X,Y]= meshgrid(-3 : 1/2 : 3, -3 : 1/10 : 3); 

Z = peaks(X,Y); 

ribbon(Y,Z);  % szélesség: 0.75 

ylabel(‘Y’) 

colormap hsv 

-----------------------------  

% szélesség: 0.2 

ribbon(Y,Z, 0.2);  
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 Felület ábrázolása szintvonalakkal  contour3 

     

     

x = -2 : 0.25 : 2; 

[X,Y]= meshgrid(x); 

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

% szintek száma 30: 

contour3(X,Y,Z, 30)  
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 Felület ábrázolása szintvonalakkal  contour3 

     

     

x = -2 : 0.25 : 2; 

[X,Y]= meshgrid(x); 

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

% szintek száma 30: 

contour3(X,Y,Z, 30)  
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 Hengerfelület – forgásfelület - rajzolása    cylinder 

    cylinder (r,n) r sugarú, egységnyi magas forgásfelületet rajzol n 
osztással a körön, r egy lehetséges profilgörbe. Ha n elmarad, 20 
osztás lesz. Ha r elmarad, egységnyi sugarú hengert rajzol. 

     

cylinder    % r= 1, n= 20 

-------------------- 

cylinder(4)   % r= 4, n= 20 

-------------------- 

cylinder(5,4)  % r=5, n= 4 

-------------------- 

r= 2: 0.2 : 4 

cylinder(r, 30)  
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 Hengerfelület – forgásfelület – rajzolása ..    cylinder 

    cylinder (r,n) r sugarú, egységnyi magas forgásfelületet rajzol n 
osztással a körön, r egy lehetséges profilgörbe. Ha n elmarad, 20 
osztás lesz. Ha r elmarad, egységnyi sugarú hengert rajzol. 

     

 

 

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

cylinder(4+2*sin(h)+cos(8*h)/3) 
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 Ellipszoid rajzolása    ellipsoid 

    ellipsoid(x,y,z,xr,yr,zr,n) x,y,z középpontú, xr,yr,zr féltengelyű n*n 
osztásközű ellipsoidot rajzol. Ha n elmarad, 20-at helyettesít. 

     

 

 

     ellipsoid(0,0,0,5,3,1,25); 
axis equal 
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 Gömb rajzolása    sphere 

     sphere(n) 0,0,0 középpontú, 1 sugarú, n*n osztásközű gömböt 
rajzol. Ha n elmarad, 20-at helyettesít. 

     

 

 

     sphere; 
 axis equal 
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