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הקדמההקדמההקדמההקדמה

 גרפיקה חלון אוטומטי באופן יוצרת גרפים ליצירת פונקציה כל
ף.הגרףמשורטטשבו

 ,בחלון גרף קיים כבר כאשר ,גרף ליצירת פונקציה הרצת
.הקודם הגרף למחיקת גורמת
  מספר לייצר הצורך ישנו רבים שבמקרים ומפני זו מסיבה
 חלון לייצר כדי figure בפונקציה משתמשים ,נפרדים גרפים
.גרפיקה
.n מספור בעל גרפיקה חלון מייצג figure(n) הרישום

fiללללל  השלם המספורבעלחלוןיוצרמספורללאfigureהרישום
.הבא
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הגרפיקה––הקדמההקדמה הגרפיקהחלון חלון קההקדמההקדמה קהחלון הגרפ חלון הגרפ
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המידע––הקדמההקדמה המידעסימן סימן דעהקדמההקדמה מן המ דעס מן המ ס

 יש קיים גרףעל)x,y(הנקודותערך ,מידעסימןלהוסיףבשביל
Data -ה של באפשרות להשתמש Cursor של הכלים בסרגל  

:הגרפיקהחלון :הגרפיקהחלון
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ממדיתממדית--גרפיקה דוגרפיקה דו
):XYגרף (ממדי -הפקודה הפשוטה ליצירת גרף דו

קק

plot(x,y)

.ממדים זהיםוקטורים חד ממדיים בעלי  Yו  Xכאשר 

  ,x וקטור כנגד y וקטור של גרף מציירת זו פקודה
לל  איברים ידי-עלמיוצגתבגרף נקודהכלכאשר
  x בוקטורים המוגדרות הנקודות .בוקטורים מתאימים

ת בר םמח םב רהר נבבמ רךה מ  מערך הינוyבובמקרה.ישרים בקוויםמחוברותy-ו
 n יתקבלו m באורך וקטור הינו x- ו [m,n] בגודל

שוניםבצבעיםעקומות  .שוניםבצבעיםעקומות
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:  בתחום sin(x) של גרף שרטוט דוגמה

» x=linspace(0,2*pi,30);
» y=sin(x);

1
y ( )

» plot(x,y);
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  בקווים המחוברות ,)y-ו x הוקטורים גודל( נקודות 30 לפי עקום התקבל
.ישרים
y(i)ערכישלגרףיתקבלplot(y)לדוגמאאחדנתוניםוקטוררקיצויןאם

גרפיקה 6

ן אם םוקטוררקצו y(i) ערכ שלגרףתקבלplot(y)לדוגמא,אחדנתונ
.)y הוקטור גודל=y  )i=1,2,....,n ,n של האינדקסים כנגד y כלומר , iכנגד



הוספת קווי רשתהוספת קווי רשת

plot(x,y); grid on;

1

p ( ,y); g ;
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צבע וסגנון של הגרףצבע וסגנון של הגרף
ידי הוספת  -מאפשרת לקבוע את סוג וצבע הקו על plotהפקודה 
:sמחרוזת :sמחרוזת

» plot(x,y,s)
  

:ניתן לבחור צבע וסגנון מתוך האפשרויות הבאות
צבעסגנון

- solidg green
. pointb blue
* stary yellow * stary yellow

: dottedm magenta
-. dashdotc cyany
-- dashed r red
o circlew white
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+ plusk black
x x-mark



שרטוט מספר עקומות בגרף אחדשרטוט מספר עקומות בגרף אחד

lל ל ל יכולה לשמש גם לשרטוט מספר עקומות plotהפקודה
.בגרף אחד

דוגמה

» plot(x1,y1,’r’,x2,y2,’b’,x3,y3,’y’)

:עקומות שלוש תשרטט ל"הנ הפקודה
3ל1122  y1כנגדx1באדום,y2כנגדx2ובכחולy3 כנגד 
x3 בצהוב.
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דוגמאדוגמא  --שרטוט מספר עקומות בגרף אחד שרטוט מספר עקומות בגרף אחד 
x=linspace(0,2*pi,30);
y1=sin(x);
2 ( )y2=cos(x);                                 

plot(x,y1,'mx',x,y2,'b-.'); grid on;
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הוספת כיתוב לגרףהוספת כיתוב לגרף

Xלציר 
l b l(‘ ’)xlabel(‘text’)

Yלציר
ylable(‘text’)

:כותרת לגרף
title(‘text’)

:הגדרת מקרא ומיקומו באמצעות עכבר
legend(‘text1’,’text2’,…)
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דוגמאדוגמא  --הוספת כיתוב לגרף הוספת כיתוב לגרף 
plot(x,y,x,y2); grid on;
title('Amplitude Vs. time');
l b l('A [V]') l b l('Ti [ ]')ylabel('A [V]'); xlabel('Time [sec]');

legend('sin','cos');
Amplitude Vs. time

1
sin
cos

0.5

V] 0

A 
[V

-0.5
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קביעת גדלי הציריםקביעת גדלי הצירים
  המקסימום ערכי פי על מוגדר הגרף תחום מחדל כברירת

הפקודהתלויוהבלתיהתלוי-המשתניםשלוהמינימום מום נ םשלוהמ הפקודה.תלווהבלתהתלו   המשתנ
axis לפי בפלט התחום את מעדכנת Xmin ,Xmax ו-  

Ymin,Ymax: ,

axis(Xmin Xmax Ymin Ymax)

כאשר

Xmin– הערך המינימאלי של צירx שיופיע בגרף.
Xל ל Xmax–הערך המקסימלי של צירxשיופיע בגרף.
Ymin– הערך המינימאלי של צירy שיופיע בגרף.

Ymaxציר של המקסימלי בגרףyהערך שיופיע

גרפיקה 13

Ymax–הערך המקסימלי של צירyשיופיע בגרף.



דוגמאדוגמא  --קביעת גדלי הצירים קביעת גדלי הצירים 

plot(x y); grid on;plot(x,y); grid on;
axis([0 1 0 1]);
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קומפלקסייםשרטוט מספרים 

  ,קומפלקסיים מספרים הוא plot פונקצית של הקלט אם
ומשרטטתהמדומהמהחלקמתעלמתהפונקציהאזי האז  ומשרטטתהמדומהמהחלקמתעלמתהפונקצ
  .הממשי החלק את רק

  קומפלקסי ארגומנט הוא הקלט שבו המקרה למעט זאת
הממשיהחלקאתמשרטטתplotפונקציתואז,יחיד ד תואז,ח הממש החלקאתמשרטטת plotפונקצ

  .המדומה החלק לעומת

גרפיקה 15



דוגמאדוגמא  -- קומפלקסייםשרטוט מספרים 

x = linspace(0,2*pi,100);
1Z = exp(j*x);

plot(Z), grid on,

0.5
axis square;

0

0 5-0.5
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Subplots Subplots 

  לחלק ניתן אחד גרפי בחלון שונים גרפים מספר להצגת
באמצעות)(sub-figuresחלונות-תתmxnלהחלוןאת gן )(

  הגרפי החלון את שמחלקת subplot(m,n,i)הפונקציה
.גרפים-תתילמספר

ףקpק הגרף אתתבצעזופונקציהאחרישתופיעplotפונקצית
  נספרים החלונות תתי כאשר(  i 'מס חלון בתת שלה

)ן .)למטהומלמעלהלימיןמשמאל
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דוגמאדוגמא  -- Subplots Subplots 

x=linspace(0,2*pi,30);
1 i ( ) 2 ( )y1=sin(x);y2=cos(x);

z1=sin(x).*cos(x);
z2=sin(x) /(cos(x)+eps);z2=sin(x)./(cos(x)+eps);

subplot(2,2,1);p ( )
plot(x,y1), xlim([0 2*pi]), title('sin(x)'), grid on;
subplot(2,2,2);

l t( 2) li ([0 2* i]) titl (' ( )') idplot(x,y2), xlim([0 2*pi]), title('cos(x)'), grid on;
subplot(2,2,3);
plot(x z1) xlim([0 2*pi]) title('sin(x)cos(x)') grid on;plot(x,z1), xlim([0 2 pi]), title( sin(x)cos(x) ), grid on;
subplot(2,2,4);
plot(x,z2), xlim([0 2*pi]), title('sin(x)/cos(x)'), grid on;
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המשך דוגמאהמשך דוגמא  -- Subplots Subplots 

:הגרף המתקבל הינו
sin(x) cos(x)

1
sin(x)

1
cos(x)

0 0

0 2 4 6
-1

0 2 4 6
-1

sin(x)cos(x) sin(x)/cos(x)

0

0.5

0

20

0 5

0

20

0
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פונקציות ליצירת גרפים נוספותפונקציות ליצירת גרפים נוספות

•hist(Y x)-התפלגותאתהמתארגרףהיסטוגרמה hist(Y,x)סטוגרמה  התפלגותאתהמתארגרף ,ה
.Y בווקטור האיברים

  Y איברי התפלגות את מחזירה הפונקציה אזי ,וקטור הוא x אם
  .x, length(x) של לאורך השווה תאים מספר בתוך
.תאים 10 היא המחדל ברירת אז ,מצויין לא x אם

•polar(theta,rho) – פולאריות בקורדינאטות גרף שרטוט.

•fill([x,y,c])ממדי-דו פוליגון שרטוט.
  ,מסויים בצבע )סגורה ממדית-דו צורה( פוליגון יוצרת הפונקציה

.c בצבע x,y  י"ע המוגדר התחום את צובעת שהיא כך ידי על
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המשךהמשך  --פונקציות ליצירת גרפים נוספות פונקציות ליצירת גרפים נוספות 
•stem(X,Y) – בדיד מידע שרטוט.

xצירלאורךאנכייםקוויםשלגרףמציג ג םשלגרףמצ םקוו רלאורךאנכ .xצ
  .Y של העמודות לאורך X את מציג

Xו-Yהגודלבאותומטריצותאו מערכיםלהיותחייבים.

•bar(X.Y)– אופקיים או אנכיים( פסים של גרף(.
Y"XXל  Xכאשר ,Xי"עהמצוייניםבמיקומים Y-באיברכלעבורפסמציג

.X ה ציר את שקובע מונוטוני באופן הגדל ווקטור הוא
מכלהאיבריםאתמקבצתהפונקציהאזימטריצההיאYאם אYאם צהה האז,מטר םאתמקבצתהפונקצ בר מכל הא

.X של מתאימים מיקומים עבור Y של שורה

•- stairs(X,Y)מדרגות גרף.
.X י"ע המצויינים במיקומים Y של האיברים את מציג

Xל

גרפיקה 21
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המשךהמשך  --פונקציות ליצירת גרפים נוספות פונקציות ליצירת גרפים נוספות 

•errorbar(X Y L U)-עקומהלאורךהשגיאותגרף errorbar(X,Y,L,U)אות גרף .עקומהלאורךהשג
.עקומה לאורך מידע של הסטייה את או הביטחון את מראה
  X ווקטור כנגד Y ווקטור י"ע המוגדר העקום סימון את הכולל גרף

  U- ו )מטה כלפי שגיאה( L בווקטורים הנתונות השגיאות וסימון
.)מעלה כלפי שגיאה(

X Y L Uלל Xהווקטורים Y L U עבור ,זההממדבעלילהיותחייבים 
 .העמודה ווקטורי 'למס בהתאם גרפים 'מס יתקבלו מטריצות

 יתקבל [y-L,y+L] בתחום שגיאה ועמודות n כנגד y(n) של גרף
.errorbar(Y,L) הפקודה ידי-על
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פונקציות ליצירת גרפים בסקאלה לוגריתמיתפונקציות ליצירת גרפים בסקאלה לוגריתמית

•loglog(X1 Y1 )•loglog(X1,Y1,...)– 
  כאשר ,X -שב הערכים לעומת Y של הערכים את פולטת
.לוגריתמיתבסקאלהמרווחיםX-בהערכיםוגםY-בהערכים ם םוגםYבהערכ םX בהערכ תבסקאלהמרווח תמ .לוגר

•semilogx(X1,Y1,...) –  
.לוגריתמיתבסקאלהמרווחxציררק

•semilogy(X1 Y1 )•semilogy(X1,Y1,...)– 
.לוגריתמית בסקאלה מרווח y ציר רק
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פקודות קלט גרפיותפקודות קלט גרפיות

•ginput(n)-מהעכברגרפיקלט. g p ( ק(
 הגרף על שיסומנו נקודות n של הקורדינאטות שמירת מאפשרת
  .y- ו x במשתנים ישמרו והן העכבר באמצעות

על לחיצהעדנקודותלסמןיאפשרהמחשב,n'מסציוןללא
.ENTER המקש

x]הפקודה y button]=ginput(n)לקורדינטותבנוסףתשמור  לקורדינטותבנוסףתשמורginput(n)=[x,y,button]הפקודה
.שנלחץ המקש של ASCII -ה מספר את

•gtext('string') –  
  הנוכחי הגרפיקה בחלון טקסט מחרוזת לשים מאפשרת
.העכבר עםמיקומהבחירתבאמצעות
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ממדיתממדית  --גרפיקה תלתגרפיקה תלת
פונקציות ליצירת גרפים תלת ממדייםפונקציות ליצירת גרפים תלת ממדיים

•Plot3(X1,Y1,Z1,…) –  
  שהקורדינאטות נקודות של אוסף של ממדי תלת גרף מציגה

X1Y1Z1ל .Z1-וX1,Y1-ההאיבריםהןשלהן

•stem3(X Y Z)–ממדית-תלתהיסטוגרמה •stem3(X,Y,Z)–ממדית-תלתהיסטוגרמה.
.xy ממישור היוצאים קווים של גרף מציגה
.Y -ו Xי"עהמצוייניםערכיםעבורZ-שבהמידעאתמציגה

•bar3(x,Y) –  
לYל .x-שבהמיקומיםלעומתY -בהאיבריםשלגרףמציגה

 האיברים את מקבצת הפונקציה אזי ,מטריצה היא Y אם
x-במתאימיםמיקומיםעבורהשורהמאותה

גרפיקה 25

.x-במתאימים מיקומיםעבורהשורהמאותה



המשךהמשך--פונקציות ליצירת גרפים תלת ממדייםפונקציות ליצירת גרפים תלת ממדיים ךךקק

•surf(X Y Z)•surf(X,Y,Z)– 
  י"ע המיוצג צבוע ממדי תלת משטח של גרף יוצרת

.Z-וX,Yהווקטורים ם .ZוX,Yהווקטור
surfc(X,Y,Z) וגרף צבוע ממדי תלת משטח של גרף יוצרת 

.xy מישור פני על המשטח של המתאר קווי של

•mesh(X,Y,Z)–  
י"עהמיוצגהמשטחשלהרשתקווישלגרףיוצרת  יע המיוצגהמשטחשלהרשתקווישלגרףיוצרת

.Z -ו X, Y הווקטורים
meshc(X,Y,Z)צבוע ממדיתלתמשטחשלגרףיוצרת ( , , עף(

.xy מישור פני על המשטח של המתאר קווי של וגרף
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עעצבעים והצללהצבעים והצללה
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הוספת סימנים ואותיות יווניותהוספת סימנים ואותיות יווניות
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meshgridmeshgridפונקציתפונקצית ggקק

XYל .ממדייםתלתגרפיםעבור Y-וXמטריצותאתיוצרת

[X,Y] = meshgrid(x,y) –  

  - ו X למערכים y -ו x הווקטורים י"ע המיוצג התחום את ממירה
Y, ועבור משתנים 2 בעלות פונקציות לשערך יכולים אשר  

hf .surf-וmeshפונציות
.x הווקטור של ההעתקות הן X הסופי המערך של השורות
yהווקטורשלההעתקותהןYהסופיהמערךשלהעמודות .y הווקטורשלההעתקותהןY הסופהמערךשלהעמודות
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תרגילי כיתהתרגילי כיתה
):1,1( -ושמרכזו נמצא ב 2-שרטוט עיגול בעל רדיוס השווה ל1.

1 b 1 2a = 1; b = 1; r = 2;
theta = linspace(0,2*pi,100);
plot(a+r*cos(theta) b+r*sin(theta))plot(a+r cos(theta),b+r sin(theta)),
grid on, axis square;
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המשך המשך ––תרגילי כיתה תרגילי כיתה 
ל2 :שרטוט התפלגות גאוסית2.

x = -2 9:0 1:2 9;x = -2.9:0.1:2.9;
y = randn(1e6,1);
hist(y,x); 4 x 104(y )
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המשך המשך ––תרגילי כיתה תרגילי כיתה 
:cosיצירת גרף מדרגות עבור פונקצית3.3

x = linspace(-3*pi 3*pi 50);x = linspace(-3 pi,3 pi,50);
y = cos(x);
stairs(x,y), xlim([-3*pi 3*pi]);( y) ([ p p ])
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המשך המשך ––תרגילי כיתה תרגילי כיתה 
ל3 ל ל ל :ממדי- יצירת גרף של סליל תלת3.

t = 0:pi/50:10*pi;t = 0:pi/50:10 pi;
plot3(sin(t),cos(t),t), grid on,
axis square;q

30

40

20

0

10

1
0

1
0

גרפיקה 33-1

0

-1

0


