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Plaatjes in LaTeX/MiKTeX
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1. Inleiding
Plaatjes maken en embedden in een LaTeX document heeft altijd al voor problemen gezorgd. LaTeX
heeft namelijk Encapsulated PostScript (EPS) nodig. De eerste veelgegestelde vraag is "Met welk
programma kan ik EPS plaatjes maken?". De volgende vraag was hoe je vervolgens een EPS plaatje in je
LaTeX document kunt plaatsen. De laatste jaren, door de explosief gegroeide populariteit van het PDF
formaat, is nog een andere vraag regelmatig gesteld. Door een PDF bestand te maken van een LaTeX
bestand (met behulp van PDFLaTeX) verdwijnen de plaatjes. Hoe kun je dit voorkomen?
Op al deze vragen zal in dit document ingegaan worden en een antwoord gegeven worden. Dit document
zal overigens voornamelijk uitgaan van MiKTeX in een Windows omgeving. In een Unix omgeving is
PostScript immers een veel gangbaarder formaat en hebben de meeste programma's een mogelijkheid om
een document in PS of EPS formaat weg te schrijven. Voor Unix gebruikers is het deel over "Hoe krijg
ik een plaatje in mijn LaTeX document?" zeker wel de moeite waard.
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2. Met welk programma kan ik EPS plaatjes maken?
Het antwoord op deze vraag kan eigenlijk niet direct gegeven worden. Het hangt namelijk helemaal af
van het soort plaatje dat je wil maken. In deze pagina zullen de drie (bij Wiskunde) meest voorkomende
plaatjes behandeld worden:

Soort Voorbeeld Programma 
1. Een grafiek Mathematica 

2. Een schema
of tekening

Unix: 
Windows:

xfig
Micrografx Designer

3. Een foto Unix: 
Windows:

xv
Micrografx Designer
of Adobe PhotoShop

1. Een grafiek
Om een EPS plaatje van een grafiek te maken, is Mathematica het meest geschikt. Onderstaand plaatje is
met behulp van Mathematica gemaakt:
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Teken de grafiek zoals gebruikelijk en geef de uitvoerplot een naam. Bijvoorbeeld:

p = Plot[Sin[x],{x,0,6}];

Gebruik vervolgens het commando Export van Mathematica om de grafiek te exporteren naar het
gewenste formaat (in dit geval dus EPS):

Export["d:\\my documents\\model3\\sinus.eps", p, "EPS"]

Het Export commando kent drie parameters: de naam van de uitvoer-file (in Unix dienen uiteraard de \\
vervangen te worden door / tekens), de naam van het Graphics-object (de plot) en tot slot het uitvoer
formaat. Bovenstaand plaatje is gemaakt en geëxporteerd met onderstaand Mathematica notebook:

plaatjes.nb

2. Een schema
Een schema maken is lastiger. Unix gebruikers kunnen het beste het programma xfig gebruiken.
Windows gebruikers kunnen het beste het programma Micrografx Designer gebruiken. Onderstaand
plaatje is met behulp van Designer gemaakt:

Plaatjes in LaTeX/MiKTeX

http://www.win.tue.nl/~rcwil/miktex/miktexPlaatjes/plaatjes-2.html (2 of 4) [10/19/2000 10:02:09 AM]

http://www.win.tue.nl/~rcwil/miktex/miktexPlaatjes/plaatjes.nb


Zowel studenten als medewerkers kunnen Designer installeren via de Public Folders in Outlook.
Installatie instructies kunnen hier gevonden worden:

Installatie instructies MicroGrafx Designer

Designer kent de mogelijkheid om elke gemaakte tekening te exporteren naar EPS:

Selecteer de objecten die je wil exporteren (om de hele tekening te exporteren selecteer alles
m.b.v. CTRL+A)

●   

Klik op File -> Export●   

Kies als uitvoerformaat: Encapsulated PostScript No Header No Preview●   

Kies een bestandsnaam en -locatie●   

Bovenstaand schema is gemaakt met onderstaande Designer file:

schema.dsf

3. Een foto
Onder een foto verstaan we hier een .jpg, .gif of .bmp plaatje, bijvoorbeeld:
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Wil Kortsmit (IT Specialist Discrete Wiskunde)

Unix gebruikers kunnen het plaatje openen in het programma xv, vervolgens op de Save knop klikken en
als uitvoerformaat PS selecteren.
Windows gebruikers kunnen Adobe PhotoShop gebruiken om het plaatje als EPS file op te slaan. Helaas
kan dit voor problemen zorgen, omdat PhotoShop de neiging heeft af en toe van de standaard af te
wijken. Bovendien is op de TU/e alleen een oude versie van PhotoShop beschikbaar in HG 8.61. Beter is
het om ook voor foto's Designer te gebruiken. Het gebruik is eenvoudig:

Start Designer en creëer een leeg bestand●   

Kies File -> Import om het plaatje te importeren (Designer kan .bmp, .gif en .jpg plaatjes
importeren)

●   

Kies File -> Export om het plaatje te exporteren. Kies als uitvoerformaat Encapsulated PostScript
No Header No Preview

●   

Terug naar de inhoudsopgave
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3. Hoe krijg ik een EPS plaatje in mijn LaTeX
document?
Op deze vraag kunnen heel veel antwoorden gegeven worden. Er zijn diverse manieren om plaatjes in
een LaTeX bestand te embedden. We kunnen denken aan commando's als epsfbox en epsfig. De
afgelopen jaren is LaTeX echter sterk verbeterd en zijn er nieuwe commando's ontwikkeld, ook voor het
importeren van plaatjes. We willen iedereen dan ook aanraden om de volgende aanwijzingen op te
volgen. Alleen als deze aanwijzingen opgevolgd worden, zal het mogelijk blijken om een PDF bestand te
maken van een LaTeX bestand zonder de plaatjes kwijt te raken.

Het commando dat gebruikt dient te worden heet \includegraphics en maakt onderdeel uit van het
package graphicx. Dat laatste betekent dat de header van het LaTeX document de volgende regel
dient te bevatten:

\usepackage{graphicx}

De syntax van het commando \includegraphics is als volgt:

\includegraphics[opties]{plaatje}

Opties:

width=n Geeft de breedte aan van het plaatje. n is een getal met daarachter een lengte-eenheid, bv.
8cm. De hoogte zal automatisch aangepast worden, tenzij apart opgegeven.

height=n Geeft de hoogte aan van het plaatje. n is een getal met daarachter een lengte-eenheid, bv.
5cm. De breedte zal automatisch aangepast worden, tenzij apart opgegeven.

angle=n Roteert het plaatje tegen de wijzers van de klok in. n is het aantal graden dat het plaatje
gedraaid dient te orden.

Belangrijk

plaatje staat voor de bestandsnaam van het EPS plaatje zonder extensie! Indien er namelijk een PDF
bestand gemaakt wordt van het document, zal automatisch een plaatje met een andere extensie gezocht
worden.
Nog een opmerking: het gebruik van \includegraphics is voor de rest precies gelijk aan wat de
meesten van jullie gewend zijn. Het kan bijvoorbeeld no steeds binnen een figure environment
gebruikt worden. Hieronder staat voorbeeldcode waarmee een plaatje grafiek.eps in het LaTeX document
gebruikt kan worden:

\begin{figure}[ht]
 \centerline{\includegraphics[angle=270,width=13cm]{grafiek}}
 \caption{De grafieken van sin($x$) en cos($x$)}
 \label{sincos}
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\end{figure}

Zoals eerder vermeld, dient wel in de header van het LaTeX document de regel

\usepackage{graphicx}

gezet te worden.

Terug naar de inhoudsopgave
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4. Hoe maak ik een PDF bestand van mijn LaTeX
document?
Het antwoord op deze vraag is gelukkig kort en eenvoudig: in plaats van het latex commando te
gebruiken (of voor Windows gebruikers: de LaTeX knop), dien je het pdflatex commando (voor
Windows gebruikers: de PDFLaTeX knop) te gebruiken. In WinEdt zit deze knop rechts van de LaTeX
knop. Er zal dan een PDF bestand gemaakt worden dat er precies zo uitziet als het LaTeX document.
Alleen als je een document hebt met plaatjes, zul je één extra handeling moeten uitvoeren. PDFLaTeX
kan namelijk geen EPS plaatjes embedden, in tegenstelling tot de "gewone" LaTeX. Daarom zullen de
EPS plaatjes omgezet moeten worden naar PDF plaatjes. Hoe dit moet wordt nu beschreven.

Unix gebruikers

Unix gebruikers kunnen gebruik maken van het commando epstopdf dat geïnstalleerd is op de
workstations. Stel we willen een plaatje grafiek.eps omzetten naar PDF. Dan typen we in:

epstopdf grafiek.eps

Er zal dan een bestand grafiek.pdf aangemaakt worden. Merk op dat dit (waarschijnlijk) alleen werkt als
je de goeie LaTeX versie gebruikt onder Unix. Dit kun je als volgt controleren:

which latex

Dit zou als antwoord moeten geven:

/usr/tuelocal/teTeX-1.0/bin/latex

Als dat niet het geval is, neem dan contact op met Marko Boon (marko@win.tue.nl) of BCF.

Windows gebruikers

Ook voor Windows is er een tool eps2pdf. Deze is echter alleen beschikbaar bij recente MiKTeX versies
(vanaf juli 2000). Op de Windows desktop is een snelkoppeling gemaakt die eps2pdf heet. Hiermee
werken kan op twee manieren:

Dubbelklik op het icoon eps2pdf. Er zal een file-browse venster verschijnen. Selecteer hiermee de
gewenste EPS file. In dezelfde directory zal nu een PDF file aangemaakt worden.

1.  

Open de Windows Explorer en ga naar de directory waar je EPS bestand staat. Sleep dit bestand op
het eps2pdf icoon op je desktop. Er zal nu een PDF bestand aangemaakt worden in dezelfde
directory. Een voordeel van deze methode is, dat het mogelijk is om meer dan één EPS file tegelijk
er naartoe te slepen en om te zetten naar PDF. Je mag echter maximaal 10 bestanden tegelijk naar
het icoontje slepen.

2.  

Terug naar de inhoudsopgave
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5. Voorbeelden
Hier is een voorbeeld LaTeX bestand dat gebruik maakt van alle plaatjes en commando's die besproken
zijn in de voorgaande pagina's.

vb.tex

Om dit bestand te kunnen LaTeXen, moet je ook de volgende plaatjes hebben:

grafiek.eps
schema.eps
foto.eps

Deze EPS bestanden zijn gemaakt met Mathematica en Designer. Op de voorgaande pagina's kun je de
oorspronkelijke bestanden vinden met een beschrijving hoe je er een EPS file van maakt.

PDFLaTeX

Bovenstaand bestand (vb.tex) kun je ook omzetten naar een PDF bestand met behulp van PDFLaTeX. Je
hebt dan wel de volgende plaatjes nodig:

grafiek.pdf
schema.pdf
foto.pdf

Deze PDF plaatjes kun je ook zelf maken door de drie bovenstaande EPS plaatjes naar PDF om te zetten
met behulp van epstopdf (zie voorgaande pagina voor de uitleg).

Het uiteindelijke PDF bestand zou er zo moeten uitzien: vb.pdf.

Terug naar de inhoudsopgave
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Installatie Micrografx Designer
Micrografx Designer is een technisch tekenpakket voor Windows. Het kan gebruikt worden om schema's
of tekeningen te maken en deze te exporteren naar EPS (zonder kwaliteitsverlies) zodat ze geschikt zijn
om in een LaTeX bestand op te nemen.

Installatie instructies

Micrografx Designer kan geïnstalleerd worden via de Public Folders in Outlook, of via
\\campusfp1\software\ugrafx\suite\2\setup.exe (deze laatste link werkt alleen maar als je ingelogd bent op
het TUE netwerk). In de Public Folders vind je het installatieprogramma via Public Folders -> All Public
Folders -> Software -> Standaard Software -> Grafische Applicaties -> ABC Graphics Suite 2.

Start het installatieprogramma●   

Als installatie-directory wordt aanbevolen C:\program files\micrografx of
C:\program files\designer

●   

Kies voor een Custom installatie en kies vervolgens de volgende onderdelen: Micrografx
Designer, Filters/Translators, TrueType Fonts.

●   

Na de installatie zal in het Startmenu een snelkoppeling naar Micrografx Designer geïnstalleerd zijn.
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