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Reprezentări grafice 2-D și 3-D 
în Matlab/Octave 

 
 
MATLAB oferă numeroase facilităţi pentru prezentarea vizuală a datelor atât în mod interactiv, 

apelând la instrumente de editare dedicate, cu interfaţă grafică pentru utilizator, cât şi cu ajutorul funcţiilor 
specializate, apelate direct în fereastra de comenzi sau introduse în fişiere script (M-file).  

Acest seminar prezintă principalele facilităţi puse la dispoziţie de mediul MATLAB pentru 
reprezentarea grafică bidimensională şi tridimensională a curbelor şi suprafeţelor, în diverse formate: 
explicit, implicit, parametric, polar, cilindric, sferic. 

Pe lângă problemele legate de reprezentarea grafică propriu-zisă, se prezintă şi o serie de moduri în 
care se pot edita stilurile de desenare a liniilor, culorile, marcajele, modalităţile prin care se pot adauga mai 
multe reprezentări pe acelaşi grafic sau se pot salva imaginile rezultate în diverse formate. 

1. Reprezentări grafice 2-D 

Pentru cei care au utilizat deja sistemul MATLAB este binecunoscut faptul că acesta este array 
smart. Adică, întregul sistem MATLAB se bazează pe operarea cu uşurinţă a datelor în format vectorial, la 
fel de simplu ca şi în cazul scalarilor. 

 
Exemplul 1. 
 Să presupunem că se doreşte calcularea valorilor funcţiei radical pentru mai multe valori de intrare 

şi apoi afişarea grafică a rezultatelor, intrare vs. ieşire. 
Soluţie: Funcţia radical în MATLAB este sqrt şi aceasta are următoarea sintaxă, iar rezultatul 

returnat reprezintă rădăcina pătrată a elementelor vectorului x: 
 

>> x = [0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81] 
0 1 4 9 16 25 36 49 64 81 
>> y = sqrt(x) 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

Pentru reprezentarea grafică a acestor valori discrete se poate face apel la facilităţile puse la 
dispoziţie de interfaţa grafică: se selectează cele două variabile din spaţiul de lucru (workspace), mai întâi x 
şi apoi y, după care se dă click pe butonul marcat în figura următoare. 
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Figura 1. Reprezentarea grafică a variabilelor direct din spaţiul de lucru 

 
Rezultatul reprezentării grafice poate fi văzut în următoarea figură: 
 

 
Figura 2. Reprezentarea grafică a funcţiei radical 

 
Dacă se doreşte un alt tip de reprezentare grafică, acesta se poate selecta din lista ce apare apăsând 

cu mouse-ul butonul marcat în figura următoare. 

 
Figura 3. Selectarea tipului de reprezentare grafică 
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Aceleaşi facilităţi sunt accesibile şi dacă, după selectarea celor două variabile, se apasă pe butonul 
drept al mouse-ului: 

 
Figura 4. Altă modalitate pentru reprezentare grafică a variabilelor din spaţiul de lucru 

 
O reprezentare grafică asemănătoare celei din fig. 2. se poate obţine direct în linie de comandă, 

apelând la funcţia plot: 
>> plot(x,y) 

Funcţia plot are diverse forme, în funcţie de argumentele care se furnizează. 
 
Sintaxa este următoarea: 
plot(x,y,s) 

unde x şi y sunt tablouri de numere, iar s este un şir de caractere. 
 

Dacă se utilizează doar un singur argument, 
plot(y) 

se vor reprezenta grafic elementele vectorului y în raport cu indicii acestora în vector. 
 
Dacă se utilizează două argumente, 
plot(x,y) 

se reprezintă grafic elementele vectorului y în raport cu cele ale vectorului x. 

În cazul în care se folosesc toate cele trei argumente, ultimul dintre acestea este un şir de caractere de 
lungime 1, 2 sau 3 folosit special pentru facilităţile de formatare a graficului: selectarea culorii (roşu, galben, 
albastru, negru etc.), selectarea tipului marcajului (punct, cerc, stea, pătrat etc.), selectarea tipului de linie 
(solidă, punctată etc.). Tabelul următor listează valorile posibile pentru caracterele utilizate în cadrul şirului s 
din lista parametrilor funcţiei plot. 
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Tabelul 1. Opţiunile de formatare ale funcţiei plot 

caracter culoare caracter marcaj caract
er 

tip linie 

b albastru (blue) . punct – continuă 
g verde (green) o cerc : punctată 
r roşu (red) x semnul x –. întreruptă şi punctată 
c turcoaz (cyan) + Plus – – întreruptă 
m purpuriu (magenta) * stea   
y galben (yellow) s pătrat (square)   
k negru (black) d romb (diamond)   
w alb (white) v triunghi (jos)   
  ^ triunghi (sus)   
  < triunghi (stânga)   
  > triunghi (dreapta)   
  p pentagon   
  h hexagon   

 
1.1 Reprezentarea grafică a funcţiilor reale de o variabilă reală 

 
Această subsecţiune discută despre reprezentarea grafică a funcţiilor reale de o variabilă reală, 

punând accent pe diferitele modalităţi de generare şi de configurare a graficelor rezultate (axe, legendă, 
etichete, adnotări etc.). 

Exemplul 2. Să se reprezinte grafic funcţia pătratică y = x2+3x+2, pe intervalul de valori [-5, 5]. 
Soluţie: La fel ca şi în abordarea clasică, utilizată de elevi şi studenţi pentru a reprezenta grafic o 

funcţie, MATLAB oferă următoarea soluţie bazată pe tabelarea unor valori din intervalul de definiţie, urmată 
de apelarea funcţiei plot: 

 
>> x = -5:5; 
>> y = x.^2+3*x+2; 
>> plot (x,y,’*’); 
 
Cu cât numărul de valori în care se calculează valoarea funcţiei este mai mare, cu atât graficul 

rezultat este mai „neted”. Pentru a creşte numărul de puncte în care se calculează valorile funcţiei, se 
stabileşte un alt pas de divizare: 

 
>> x = -5:0.5:5; 
 
O altă modalitate prin care se pot defini valorile de intrare, cele stocate în vectorul x, se bazează pe 

utilizarea funcţiei linspace. Spre deosebire de metoda binecunoscută, utilizată şi în exemplele anterioare, în 
care se specifică pasul de divizare, de data aceasta se specifică numărul de puncte intermediare între cele 
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două capete ale intervalului de definiţie: 
 
>> x = linspace(-5, 5, 21); 
 
Modificarea intrării presupune recalcularea valorilor de ieşire, înainte de o nouă reprezentare grafică: 
 
>> y = x.^2+3*x+2; 
>> plot (x,y,’*’); 
 
Cele două reprezentări grafice pot fi analizate comparativ în următoarea figură: 
 

 
 

Figura 5. Reprezentarea grafică a funcţiei y = x2+3x+2 
În multe situaţii poate apare necesitatea reprezentării, în aceeaşi fereastră, a mai multor curbe, pentru 

o analiză comparativă. În MATLAB există mai multe modalităţi prin care se poate realiza acest lucru, fie 
suprapus, în acelaşi sistem de axe, fie alăturat. 

O primă variantă presupune utilizarea comenzii hold. Aceasta are ca efect păstrarea proprietăţilor 
ferestrei grafice şi a tuturor axelor graficului curent pentru următoarea reprezentare grafică (hold on) sau 
revenirea la modul implicit în care are loc ştergerea graficului curent înainte de a face o nouă reprezentare 
grafică (hold off). 

Cea de-a doua variantă presupune utilizarea funcţiei plot cu mai multe argumente. Lista celor trei 
argumente prezentată anterior poate fi multiplicată pentru a include mai multe reprezentări grafice simultan: 

 
>> plot(x, y, 'b-', x, z, 'r-') 
 
A treia variantă presupune utilizarea funcţiei subplot. Aceasta împarte fereastra de reprezentare 

grafică într-o matrice de axe în care se pot face mai multe reprezentări simultan. 
 

Exemplul 3. Să se reprezinte, în acelaşi grafic, funcţiile sin şi cos pe intervalul [0, 4pi]. 
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Soluţie: 
Varianta I. 
 
>> x = linspace(0, 4*pi, 200); 
>> y = sin(x); 
>> plot(x,y,'b-'); 
>> hold on; 
>> y = cos(x); 
>> plot(x,y,'r-'); 
 
Extrem de utilă, mai ales atunci când se reprezintă grafic mai multe funcţii, se poate dovedi funcţia 

legend. Aceasta permite introducerea unei descrieri a reprezentărilor grafice din fereastra respectivă: 
 
>> legend('y = sin(x)','y = cos(x)'); 

 

 
 

Figura 6. Reprezentarea grafică simultană a funcţiilor sin şi cos 
Varianta II. 
 
>> x = linspace(0, 4*pi, 200) 
>> y = sin(x); 
>> z = cos(x); 
>> plot(x,y,'b-',x,z,'r-'); 
 
Rezultatul acestor comenzi este identic celui prezentat în fig.6. 
 
Varianta III. 
>> x = linspace(0, 4*pi, 200); 
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>> y = sin(x); 
>> subplot(2,1,1); 
>> plot(x,y,'b-'); 
>> legend('y = sin(x)'); 
>> subplot(2,1,2); 
>> y = cos(x); 
>> plot(x,y,'r-'); 

>> legend('y = cos(x)'); 
 

 
Figura 7. Reprezentarea alăturată a graficelor funcţiilor sin şi cos 

 
Pentru a adăuga mai multe explicaţii sau detalii unei reprezentări grafice pot fi folosite, pe lângă 
funcţia legend, următoarele funcţii: 
 

Tabelul 2   Funcţii suplimentare pentru formatarea reprezentărilor grafice 
 

   Funcţii                                                         Utilizare 
xlabel, ylabel        permit adăugarea etichetelor text de-a lungul axelor de coordonate 
title                       permite adaugarea unui titlu (text) deasupra graficului 
text                        permite adăugarea unui text oriunde în grafic (trebuie specificat 
                              coordonatele) 
line                        primitivă care permite trasarea unei linii (utilă  pentru a desena axele 
                               sistemului de coordonate) 
grid                        permite adăugarea unei grile pe grafic 
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Efectele utilizării acestor funcţii asupra unei reprezentări grafice pot fi văzute în fig.8. 
Această reprezentare este rezultatul următoarei secvenţe de comenzi. 

 
>> title('Graficul functiilor sin si cos'); 
>> xlabel('Axa Ox'); 
>> ylabel('Axa Oy'); 
>> x = [0, 4*pi]; y = [0, 0]; line(x,y); 
>> x = [-1, 1]; y = [0, 0]; line(x,y); 

>> grid on 
 

 
 

Figura 8. Reprezentare grafică însoţită de explicaţii 
 
 

1.2 Reprezentarea în plan a curbelor date prin ecuaţii parametrice 
 
Această secţiune pune accent pe reprezentarea grafică a curbelor plane date prin ecuaţii 

parametrice. Nu există diferenţe majore din punctul de vedere al utilizării comenzilor şi funcţiilor 
MATLAB. Abordarea se bazează, ca de obicei, pe identificarea coordonatelor punctelor din plan 
care satisfac respectivele ecuaţii parametrice. Aşadar, singura problemă care trebuie rezolvată mai 
întâi este dată de calculul valorilor coordonatelor x şi y în funcţie de cele ale parametrului t. 
 

Exemplul 2.4.  Să se reprezinte grafic curba dată prin ecuaţia: 
 
x = 1 + | t| 
y = |1 – t2|, 

 

pentru t    [-1, 1]. 
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Soluţie: 
Comenzile MATLAB sunt următoarele: 
 
>> t = linspace(-1,1,500); 
>> x = 1+abs(t); y = abs(1-t.^2); 
>> subplot(1,3,1); plot(t,x); title('x(t)'); 
>> subplot(1,3,2); plot(t,y); title('y(t)'); 
>> subplot(1,3,3); plot(x,y); title('y(x)'); 
 
Această secvenţă de comenzi realizează atât reprezentarea grafică a coordonatelor în 

 funcţie de parametrul t, x = x(t), y = y(t), cât şi a legăturii între coordonate y = y(x). 
 

 
 

Figura 9. Reprezentare grafică a curbelor date prin ecuaţii parametrice 
 

După cum se poate observa în reprezentările grafice din fig. 2.8, valorile coordonatei x, în 
funcţie de valorile parametrului, mai întâi scad şi apoi cresc, cele ale coordonatei y mai întâi cresc şi 
apoi scad în timp ce, în aparenţă, valorile coordonatei y scad odată cu creşterea valorilor 
coordonatei x. În realitate lucrurile nu stau chiar aşa. Pentru a obţine o informaţie corectă, se poate 
utiliza funcţia comet. Această funcţie realizează o animaţie în care se poate vedea foarte clar sensul 
în care se modifică valorile unei coordonate în funcţie de cealaltă (fig 9.). 

 
 

Figura 10. Animaţie creată cu ajutorul funcţiei comet 
 

1.3 Reprezentarea în plan a curbelor date prin ecuaţii polare 
 
Este cunoscut faptul că sistemul de coordonate carteziene nu reprezintă singura modalitate 

de a descrie poziţia punctelor în plan. În loc de a furniza coordonatele pe cele două axe (Ox şi Oy), 
se poate identifica locaţia punctului în funcţie de distanţa acestuia faţă de origine şi de unghiul pe 
care dreapta ce uneşte punctul şi originea îl face cu una din axele de coordonate. Acest sistem de 
reprezentare poartă numele de sistem de coordonate polare (fig. 10). 
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Figura 11. Sistemul de coordonate polare 

 
Dificultatea în cazul sistemului de coordonate polare, ţinând cont de periodicitatea funcţiilor 
trigonometrice, constă în faptul că punctele pot avea reprezentări multiple. De aceea trebuie tratate 
cu atenţie aceste tipuri de reprezentări grafice. 
În MATLAB, reprezentarea în sistemul de coorodonate polar se face cu ajutorul funcţiei polar. 
 
Exemplul 2.5. Să se reprezinte grafic, în coordonate polare, curba dată prin ecuaţia r = 2 sin 2q, q 
∈ [0, p]. 
 
Soluţie: 
Comenzile MATLAB necesare acestei reprezentări grafice sunt următoarele: 
 
>> teta = linspace(0,pi); 
>> r = 2 * sin(2*teta); 
>> polar(teta,r); 
 
Rezultatul poate fi observat în figura următoare. 
 

 
Figura 12. Reprezentarea grafică, în coordonate polare, a funcţiei r = 2 sin 2q 
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1.4   Reprezentarea în plan a curbelor date prin ecuaţii implicite 
 

În practică există şi situaţii în care nu există o relaţie explicită sau parametrică între 
coordonatele punctelor curbei. În această situaţie, funcţiile plot, comet sau polar nu sunt de 
niciun ajutor. Sistemul MATLAB pune la dispoziţie însă un set de funcţii simple  (easy)  care  să  
ajute  utilizatorul atunci când  legătura între  coordonate  este implicită.  Dintre  acestea,  în  
secţiunea  curentă  se  va  exemplifica  doar  utilizarea funcţiei ezplot. În mod similar se poate 
utiliza şi funcţia ezpolar.  

 
Exemplul 2.6. Să se reprezinte grafic funcţia dată prin ecuaţia: (x2+ y2)2 = x2 – y2 , în intervalul [-2, 
2]. 
Soluţie: 

Comanda MATLAB care generează acest grafic este următoarea: 
 

>> ezplot('(x.^2+y.^2).^2-(x.^2-y.^2)',[-2,2,-1,1]) 
 

Rezultatul poate fi observat în figura următoare: 
 

 
Figura 13. Reprezentarea grafica a functiei (x2+ y2)2 = x2 – y2 

 
 
 
2. Reprezentari grafice 3-D 
 
Această secțiune  prezintă un pachet de functii, de reprezentare grafica, in sistem de coordonate 3-D, 

care sa permita vizualizarea rapida a datelor introduse. Speram sa duca la o buna intelegere a capacitatii de 
constructie si vizualizare a unor rezultate in trei dimensiuni. 

 
In secțiunea anterioară am prezentat reprezentarea grafica 2-D, intr-un sistem de doua axe (x,y), o 

reprezentare grafica in trei dimensiuni necesita o a treia axa (x,y,z), fapt ce implica un set de trei parametri 
atribuiti unei functii de reprezentare grafica, deci vom avea un sistem de 3 axe X,Y,Z, ceea ce duce la un set 
de 3 parametri ai unei functii. 
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Una din functiile de reprezentare grafica 3D este functia plot3. Este similara cu functia plot din 

reprezentarea 2-D. 
 
t=0:0.1:10*pi; % definim vectorul timp 
x=exp(-t/20).*cos(t); % functia x 
y=exp(-t/20).*sin(t); % functia y 
z=t; % functia z 
plot3(x,y,z); % reprezentare 3D 
xlabel('x'); 
ylabel('y'); 
zlabel('z'); 
grid on;      % caroiaj  

 

Figura. 1 

Forma generala a acestei funcţii este plot3(x,y,z,'string'), unde x,y,z reprezintă coordonatele 
reprezentari grafice. 

1. in cazul in care x,y,z sunt vectori de aceeasi lungime, o linie de reprezentare 3-D este creata prin 
conectarea coordonatelor specificate de elementele vectorilor x,y,z. 

2. in cazul in care x,y,z sunt matrici care au acelasi numar de lini si de coloane, mai multe lini de 
reprezentare vor fi create de la coloanele matricelor 

3. daca unele din variabilele de intrare sunt matrici, iar altele sunt vectori si vectori au aceeasi lungime 
fie ca numar de lini, fie ca numar de coloane din matrice, MatLab-ul va reproduce in aceeasi maniera 
ca in cazurile precedente liniile de reprezentare grafica pentru ca graficul sa fie creat. 
O proprietate a functiilor de reprezentare grafica 3-D este view(u,a), care permite vizualizarea 

rezultatelor sub diferite ungiuri. Primul parametru al proprietatii view este unghiul pe care il descrie un plan 
vertical fix, iar al doilea parametru reprezinta altitudinea cu care se doreste rotirea axelor. 

Daca adaugam liniilor de program scrise anterior liniile de mai jos vom evidentia rotirea unui grafic 
3-D: 
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subplot(221) 
plot3(x,y,z); 
xlabel('x'); 
ylabel('y'); 
zlabel('z'); 
view(-10,10); 
title('Reprezentare 3-D') 
 
subplot(222) 
plot3(x,y,z); 
xlabel('x'); 
ylabel('y'); 
zlabel('z'); 
view(-9,56); 
title('Reprezentare 3-D cu view(-9,56)') 
 
subplot(223) 
plot3(x,y,z); 
xlabel('x'); 
ylabel('y'); 
zlabel('z'); 
view(0,90); 
title('Reprezentare 3-D cu view(0,90)') 
 
subplot(224) 
plot3(x,y,z); 
xlabel('x'); 
ylabel('y'); 
zlabel('z'); 
view(90,0); 
title('Reprezentare 3-D cu view(90,0)') 

 

Figura 2 
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In figura 2 se observa reprezentarea 3-D a functiilor x, y si z, vazute in diferite unghiuri. 
De cele mai multe ori prin grafica 3-D se doreşte reprezentarea grafica a unor suprafete, mai 

complexe comparativ cu niste simple curbe. In acest scop, MatLab-ul pune la dispozitie doua functii 
speciale: surf si mesh. De cele mai multe functiile matematice sunt functii de doua variabile X,Y si pentru 
fiecare pereche X,Y exista un Z, Z = f(X,Y). 

Folosind o bucla iterativa (for), aceasta problema de atribuire, a unei perechi de valori, unei 
necunoscute, ar putea fi usor rezolvata; dar Matlab-ul are avantajul ca lucreaza usor cu matrici si vectori, 
ceea ce duce la o simplificare a problemei noastre. Instructiunea care permite atribuirea unui pachet de valori 
dintr-un set unei necunoscute este meshgrid. 

Meshgrid realizeaza o transformare a vectorilor x, y in doua matrici, in functie de parametrii ce 
trebuie returnati. 

 
Ex: 
 
x = [-1 0 1]; % vectorul x 
y = [9 10 11 12]; % vectorul y 
[X,Y] = meshgrid(x,y)     % meshgrid pe vectorul x si y 
 
Rezultul acestor instructiuni este : 

X =     -1 0 1 
-1 0 1 
-1 0 1 
-1 0 1 

Y =    9               9            9 
          10 10         10 
          11 11         11 
          12 12         12 

 
Liniile matricei de iesire X vor fi copii ale vectorului x, iar coloanele matricei Y vor fi copii ale 
vectorului y. 
Mesh - aceasta functie realizeaza o incrucisare a liniilor de reprezentare grafica sub forma unei plase 

de paianjen pe suprafata definita prin coordonatele x,y,z. Pentru a intelege principiul de reprezentare grafica 
a functiei mesh vom considera 3 matrice de dimensiuni 3X3 si le vom reprezenta grafic. 

 
Ex: 
x=[1,2,3] % vectorul x 
y=[1,2,3] % vectorul y 
[X,Y]=meshgrid(x,y); % meshgrid pe vectori x si y, matricea X, Y 
Z=X+Y; % calculam Z 
mesh(X,Y,Z) % reprezentam 3-D 
xlabel('x') 
ylabel('y') 
zlabel('Z') 
title('Reprezentare 3-D mesh') 
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Figura 3 
 
 

X = 1   2 3 Y = 1 1 1 Z = 2 3 4 
1 2 3 2 2 2 3 4 5 
1 2 3 3 3 3 4 5 6 

 
Dupa cum se poate observa si in exemplul anterior, sintaxa functiei mesh este : mesh(X,Y,Z). 

Fiecare triplet (x(i,j),y(i,j),z(i,j)) corespunde unei linii i si unei coloane j a matricelor X,Y,Z. Functia 
mesh creeaza un schelet al unei suprafete date de coordonate x,y,z. Pentru a vizualiza punctele de coordonate 
ce corespund graficului nostru se poate folosi functia meshz(X,Y,Z). 

Surf - se foloseşte pentru vizualizarea funcţiilor matematice intr-o suprafaţa rectangulara. Aceasta 
functie este identica cu functia mesh, doar ca, prin folosirea acestei functii, reprezentarea va aparea sub 
forma unei suprafete umbrite, in loc de un ecran grila, in cazul functiei mesh. 

 
Ex: 

[X,  Y]   = meshgrid(-pi:pi/10:pi); % meshgrid pe intervalul -pi,pi 
Z = sin   (X)   .* sin   (Y); % calculam Z 
subplot('position',[0.1 0.53 0.5 0.4]) 
mesh   (X,Y,Z); % reprezentam 3-D cu mesh 
grid on xlabel('x') 
ylabel('y') 
zlabel('z') 
title('Reprezentare mesh') 
subplot('position',[0.4 0.1 0.5 0.4]) 
surf   (X,Y,Z); % reprezentam 3-D cu surf 
grid on 
xlabel('x') 
ylabel('y') 
zlabel('z') 
title('Reprezentare surf') 

 

 

Reprezentare 3-D mesh 
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Figura 4 
 
In figura 4 se observa diferenta dintre cele doua functii de reprezentare grafica 3-D mesh , surf. 

Daca mesh creaza un schelet al suprafetei, functia surf are proprietatea de a umple aceste suprafete. 
O proprietate a functiei surf este shading. Aceasta proprietate permite vizualizarea reprezentarii grafice in 
diferite intensitati ale coloritului. 

[X,Y] = meshgrid(-pi:pi/10:pi);         %meshgrid pe intervalul -pi,pi 
Z = sin(X).* cos(Y);                    %calculam Z 
subplot(221) 
surf(X,Y,Z);                            % reprezentam 3-D cu surf 
grid on 
xlabel('x') 
ylabel('y') 
zlabel('z') 
title('fara shading') 
subplot(222) 
surf(X,Y,Z);                           % reprezentam 3-D cu surf 
shading('interp'); 
xlabel('x') 
ylabel('y') 
zlabel('z') 
title('shading interp') 
subplot(223) 
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surf(X,Y,Z);                           % reprezentam 3-D cu surf 
shading('flat'); 
xlabel('x') 
ylabel('y') 
zlabel('z') 
title('shading flat') 
subplot(224) 
surf(X,Y,Z);                           % reprezentam 3-D cu surf 
shading('faceted'); 
xlabel('x') 
ylabel('y') 
zlabel('z') 
title('shading faceted')  

 

După cum se observă , proprietatea shading este caracterizată de parametrii flat, interp, faceted, care este și 
setarea implicită a funcției surf. 

 

Functia sphere(n) - generează reprezentarea grafica a unei sfere, sfera definita de (n+1)2 puncte. In 
cazul in care nu se seteaza o valoarea pentru parametrul n, acesta v-a fi setat la valoarea 20. 
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 Ex: 
 

subplot(221) 
sphere % sfera cu valoare implicita 
axis equal 
title('Sfera') 

subplot(222) 
sphere(8) % sfera cu n=8 
axis equal 
title('Sfera cu n=8') 

subplot(223) 
sphere(50) % sfera cu n=50 
axis equal 
title('Sfera cu n=50') 

subplot(224) 
[x,y,z]   = sphere(25);      % dam valori matricilor x,y,z 
surf(x-3,y-2,z); % reprezentam grafic cu translatie 
hold on 
surf(x*2,y*2,z*2); % reprezentam grafic la alta scala 
title('Sfera') 
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O alta funcţie de reprezentare 3-D este ellipsoid. Aceasta funcţie este bazata pe acelaşi principiu ca functia 
sphere si produce un elipsoid de coordonate x,y,z descris de ecuatia: 

 

unde xc, yc si zc sunt centrele razelor, iar rx, ry si rz sunt razele corespunzătoare axelor. 
Forma generala a functiei ellipsoid este: [x,y,z] = ellipsoid(xc,yc,zc,rx,ry,rz,n). Parametrul n reprezinta 

numarul de puncte in care se calculeaza elipsoidul, daca nu se selecteaza o valoare, acesta va fi setat asemeni 
functiei sphere la valoarea 20. 

 
Ex: 

[x,y,z]=ellipsoid(2,0,2,2,1,1); 
surf(x,y,z); 
axis([0 4 -2 2 0 4]); 
hold on 
contour(x,y,z); 
title('Elipsoid') 

Elipsoid 

 
Figura 7 

 

In liniile de cod de mai sus se observa descrierea functiei ellipsoid si a comenzi contour, comanda 
care traseaza conturul unei reprezentari grafice in fUnctie de coordonatele acesteia. 

O alta functie de reprezentare 3-D este cylinder. Atunci cand o astfel de functie se apeleaza cu sau 
fara argumente de intrare si iesire, se genereaza automat o perspectiva in reprezentarea 3-D a unui cilindru. 
Forma acestei functii este cylinder(R,N), unde primul parametru R, reprezinta un vector raza, care defineste 
raza cilindrului, distante egale ale punctelor ce urmeaza sa fie reprezentate in inaltime.Daca acest parametru 
nu se seteaza, implicit v-a primi valoarea [1 1]. Vectorul R este un vector de 2 elemente, ce reprezinta razele 
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cilindrului. Primul element al vectorului reprezinta raza bazei cilindrului, iar al doilea element reprezinta raza 
varfului cilindrului. 
Parametru N, reprezinta un intreg si specifica numarul de puncte ce vor fi folosite pentru a defini 
circumferinta cilindrului. Daca aceasta valoare nu se seteaza, la fel ca in cazul functiilor prezentate anterior, 
valoarea acestestuia este 20 

Ex: 
 

r=[2,2];  % definim r 
n=40;   % definim n 
subplot(121) 
cylinder;  % reprezentam un cilindru 
title('Cilindru cu cylinder') 
subplot(122) 
[X,Y,Z]=cylinder(r,n); 
Z=Z.*3; 
h=surf(X,Y,Z);     % reprezentam cilindru 
set(h,'EdgeColor','y'); 
set(h,'FaceColor','c'); 
title('Cilindru cu cylinder(r,n)' 
 

 

Figura 8 

 

1    

Cilindru cu cylinder 

2    

Cilindru cu cylinder(r,n) 
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Cu ajutorul acestei functii se pot crea obiecte geometrice cunoscute : 
- con R =[0 r]  sau R = [r 0] 
- trunchi de con R = [r r/2] sau R = [r/2 r] 
- piramida        R= [0 r] sau R = [r 0] si N = 3 sau N = 4 
- trunchi de piramida R = [0 r] sau R = [r 0] si N = 3 sau N = 4 

 

Crearea unui con : 
 
r=[2,0]; n=30; 
subplot(121) 
[X,Y,Z]=cylinder(r,n); 
h=surf(X,Y,Z); 
subplot(122)  
[X,Y,Z]=cylinder(r,n); 
Z=Z.*3; 
h=surf(X,Y,Z) 
set(h,'EdgeColor','y'); 
set(h, 'FaceColor', 'c'); 

 

Figura 9 
 

 

 

 -2     -2  
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Pentru a descrie un trunchi de piramida scriem : 
 

r=[3.6,1.8]; 
n=4; 
subplot(121) 
[X,Y,Z]=cylinder(r,n); 
h=surf(X,Y,Z); 
%h=mesh(X,Y,Z); 
%h=surface(X,Y,Z); 
 
subplot(122) 

[X,Y,Z]=cylinder(r,n); 

Z=Z.*3; 
h=surf(X,Y,Z); 
set(h,'EdgeColor','y'); 
set(h,'FaceColor','c'); 

 

Figura 10 

Obtinerea unei forme geometrice diferite de cilindru, prin folosirea functiei cylinder este posibila 
prin numarul de fete pe care dorim sa le vizualizam. Deci, spunem ca N da numarul de fete ale formei 
geometrice dorite. 

 
Tema: 

1. sa se reprezinte un trunchi de con 
2. sa se reprezinte o piramida 
3. sa se reprezinte o piramida cu baza triunghi 
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