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• Τν ROOT ππνζηεξίδεη ηζηνγξάκκαηα κηαο (1D), δύν (2D) θαη ηξηώλ (3D)
δηαζηάζεσλ. Κάζε ηζηόγξακκα απνηειεί έλα αληηθείκελν ησλ θιάζεσλ 

• TH1F, TH2F, TH3F (ηύπνπ float ) 

• TH1D, TH2D, TH3D (ηύπνπ double) 

• Δεκηνπξγία ηζηνγξακκάησλ:
TH1F *h1 = new TH1F("h1","h1 title",100,0,4.4);
TH2F *h2 = new TH2F("h2","h2 title",40,0,4,30,-3,3);

• Γέκηζκα ηζηνγξακκάησλ:
h1->Fill(x);

h2->Fill(x,y);

• Σρεδίαζε ηζηνγξακκάησλ:
h1->Draw();

h2->Draw();

• Η ζρεδίαζε ησλ ηζηνγξακκάησλ, γξαθηθώλ θηι. γίλεηαη ζε θαηάιιεινπο 
θακβάδεο αληηθείκελα ηεο θιάζεο TCanvas. Γηα παξάδεηγκα:

c1 = new TCanvas(“c1”, “c1 title”, 600, 400);

c1->cd();
h1->Draw();
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3

Παράδειγμα 1: Ιζηόγραμμα 1D

Τν δηπιαλό παξάδεηγκα:

• Οξίδεη ην ηζηόγξακκα “gauss”

• Γεκίδεη κε ηπραίνπο αξηζκνύο νη 
νπνίνη αθνινπζνύλ θαηαλνκή Gauss

• Οξίδεη ηνλ θακβά “c1” δηαζηάζεσλ 
600x400 pixels

• Σρεδηάδεη ην ηζηόγξακκα “gauss”

• Τν ηζηόγξακκα δεμηά θαη θάησ 
ζρεδηάδεηαη κε : gauss->Draw(“e”)
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Παράδειγμα 2: Ιζηογράμμαηα 1D

Τν δηπιαλό παξάδεηγκα:

• Οξίδεη ηα ηζηνγξάκκαηα “gauss” θαη 
“landau”

• Τα γεκίδεη κε ηπραίνπο αξηζκνύο.

• Οξίδεη ηνλ θακβά “c1” δηαζηάζεσλ 
900x400 pixels θαη ηνλ ρσξίδεη ζε δύν 
κέξε

• Σρεδηάδεη ηα ηζηνγξάκκαηα “gauss” θαη 
“landau”
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Παράδειγμα 3: Ιζηογράμμαηα 1D

Τν δηπιαλό παξάδεηγκα:

• Οξίδεη ηα ηζηνγξάκκαηα 
“gauss” θαη “landau”

• Τα γεκίδεη κε ηπραίνπο 
αξηζκνύο.

• Οξίδεη ην θαηάιιειν ρξώκα 
ζηα δύν ηζηνγξάκκαηα.

• Οξίδεη ηνλ θακβά “c1” 
δηαζηάζεσλ 600x400 pixels.

• Σρεδηάδεη ηα ηζηνγξάκκαηα 
“gauss” θαη “landau” ζηνλ ίδην 
θακβά.
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Παράδειγμα 4: Ιζηόγραμμα 2D

Τν δηπιαλό παξάδεηγκα:

• Οξίδεη ην 2D ηζηόγξακκα “g2D”

• Τα γεκίδεη κε ηπραίνπο αξηζκνύο.

• Οξίδεη ηνλ θακβά “c1” δηαζηάζεσλ 
600x400 pixels.

• Σρεδηάδεη ηo ηζηνγξάκκαηα “g2D”

• Τν ηζηόγξακκα δεμηά θαη θάησ 
ζρεδηάδεηαη κε : g2D->Draw(“CONT”)
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Παράδειγμα 4: Ιζηόγραμμα 2D

g2D->Draw(“LEGO2”) g2D->Draw(“LEGO”) 

g2D->Draw(“SURF4”) g2D->Draw(“SURF3”) 
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Παράδειγμα 5 : Δεδομένα από αρχείο

Tν παξόλ παξάδεηγκα:

• (Δεμηά επάλσ) Δεκηνπξγεί ην αξρείν 
δεδνκέλσλ “my_data.txt” ζην νπνίν 
απνζεθεύεη δεδνκέλα από 3 θαηαλνκέο Gauss

• (Αξηζηεξά θάησ) Δηαβάδεη ηα δεδνκέλα από ην 
αξρείν, δεκηνπξγεί ην ηζηόγξακκα “h1” θαη ην 
γεκίδεη κε ηα δεδνκέλα. Οξίδεη ηνλ θακβά “c1” 
δηαζηάζεσλ 600x400 pixels θαη ζρεδηάδεη ηo
ηζηόγξακκα “h1” .



• Τν 131Ι είλαη έλα ξαδηελεξγό ζηνηρείν κε η=11.57 days. Έλαο πεηξακαηηζηήο 
θαηακεηξά έλα δείγκα 131Ι επί 100 εκέξεο θαη θαηαγξάθεη 100000 δηαζπάζεηο. 
Σην ηέινο θάλεη ην ηζηόγξακκα ηνπ αξηζκνύ ησλ γεγνλόησλ πξνο ηνλ ρξόλν από 
ηελ αξρή ηνπ πεηξάκαηνο. Να γξάςεηε έλα πξόγξακκα ην νπνίν λα 
πξνζνκνηώλεη ην παξαπάλσ πείξακα. 

9

Παράδειγμα 6 : Προζομοίωζη Ραδιενεργού διάζπαζης
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Παράδειγμα 6 : Προζομοίωζη Ραδιενεργού διάζπαζης

• Η πξνζνκνίσζε ηεο ξαδηελεξγνύ δηάζπαζεο 
γίλεηαη κε ηε δεκηνπξγία 100000 ηπραίσλ 
αξηζκώλ νη νπνίνη αθνινπζνύλ εθζεηηθή 
θαηαλνκή κε κέζν ρξόλν δσήο η=11.57 days

gRandom->Exp(half_lifetime)

• Τν πξόγξακκα νξίδεη ην ηζηόγξακκα “decay”
θαη ην γεκίδεη κε ηνπο ηπραίνπο αξηζκνύο.

• Πξνζέμηε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν βάδνπκε 
κνλάδεο ζηνπο άμνλεο. Έλα ηζηόγξακκα 
θπζηθήο έρεη ΠΑΝΤΟΤΕ κνλάδεο.

• Δεμηά επάλσ είλαη ην ηζηόγξακκα  ην νπνίν 
νθείιεη λα κεηξήζεη θαη ν πεηξακαηηζηήο. 

• Δεμηά θάησ είλαη ην ίδην ηζηόγξακκα κε
ινγαξηζκηθό ηνλ θαηαθόξπθν άμνλα. Απηό 
γίλεηαη κε ηελ παξεκβνιή πξηλ ηελ ζρεδίαζε 
ηνπ ηζηνγξάκκαηνο ηεο γξακκήο:

c1->SetLogy();

• Σηελ επόκελε δηαθάλεηα παξνπζηάδεηαη έλαο 
δηαθνξεηηθόο ηξόπνο παξνπζίαζεο ησλ 
ζεκείσλ ελόο ηζηνγξάκκαηνο. 
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Παράδειγμα 6 : Προζομοίωζη Ραδιενεργού διάζπαζης



• Κάζε γξάθεκα απνηειεί αληηθείκελν ηεο θιάζεο TGraph.

• Έλα γξάθεκα πεξηέρεη n ζεκεία. Εάλ ππνζέζνπκε όηη ηα δεδνκέλα γηα ηα ζεκεία 
εκπεξηέρνληαη ζε δύν πίλαθεο x[n], y[n] ηόηε κπνξνύκε λα νξίζνπκε ην 
γξάθεκα σο:

TGraph *gr = new TGraph(n,x,y);

• Τν αθόινπζν παξάδεηγκα δεκηνπξγεί θαη ζρεδηάδεη έλα απιό γξάθεκα:
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Γραθήμαηα



• Καηά ηε ζρεδίαζε ελόο γξαθήκαηνο κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο 
αθόινπζεο βαζηθέο δπλαηόηεηεο:

"L" Μία απιή γξακκή ελώλεη κεηαμύ ηνπο ηα ζεκεία

"F" Γεκίδεη ηελ πεξηνρή θάησ από ην γξάθεκα

"F2" Γεκίδεη ηελ πεξηνρή θαη ζρεδηάδεη κηα πνιπσλπκηθή γξακκή

"A" Τππώλεη ηνπο δύν άμνλεο γύξσ από ην γξάθεκα

"C" Μία θακπύιε γξακκή ελώλεη κεηαμύ ηνπο ηα ζεκεία

"*" Έλα * ηππώλεηαη ζε θάζε ζεκείν

"P" Ο ηξέρσλ marker ηππώλεηαη ζε θάζε ζεκείν

"B" Τππώλεη bar chart ζε θάζε ζεκείν

• Αθνινπζνύλ βαζηθά παξαδείγκαηα εθηύπσζεο γξαθεκάησλ.
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Γραθήμαηα
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Γραθήμαηα

gr->Draw(AC*);

gr->SetFillColor(42);

gr->Draw(AB);

gr->SetFillColor(42);

gr->Draw(AF);
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Γραθήμαηα με ζθάλμαηα ζηα ζημεία

• Γηα λα δεκηνπξγήζνπκε έλα γξάθεκα κε ζθάικαηα ζηα ζεκεία απηό πξέπεη λα 
είλαη αληηθείκελν ηεο θιάζεο TGraphErrors.

TGraphErrors *gr = new TGraphErrors(n,x,y,sx,sy);

• Όπνπ n ν αξηζκόο ζεκείσλ ηνπ γξαθήκαηνο, x[n], y[n] νη πίλαθεο κε ηα 
δεδνκέλα θαη sx[n], sy[n] νη πίλαθεο κε ηα ζθάικαηα.

• Τν αθόινπζν παξάδεηγκα θάλεη ην γξάθεκα κηαο ζεηξάο κεηξήζεσλ πνπ 
αθνινπζνύλ ηνλ λόκν ηνπ Οhm.
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Γραθήμαηα με ζθάλμαηα ζηα ζημεία

• Πξνζέμηε ζηνλ θώδηθα ηνλ ηξόπν κε ην νπνίν νξίδνπκε ηνλ ηίηιν ζην γξάθεκα, 
ηηο κνλάδεο ζηνπο άμνλεο θαη ην ζηπι, κέγεζνο θαη ρξώκα ησλ ζεκείσλ.
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Πολικό γράθημα

• Γηα λα δεκηνπξγήζνπκε έλα πνιηθό γξάθεκα απηό πξέπεη λα είλαη αληηθείκελν ηεο 
θιάζεο TGraphPolar.

TGraphPolar *gr = new TGraphPolar(n,x,y);

• Όπνπ n ν αξηζκόο ζεκείσλ ηνπ γξαθήκαηνο, x[n], y[n] νη πίλαθεο κε ηα 
δεδνκέλα. Τν αθόινπζν παξάδεηγκα θάλεη νπζηαζηηθά ην πνιηθό γξάθεκα ηεο 
ζπλάξηεζεο cos(x).
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