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En dubbellärarsymbol innebär att du rekommenderas att köa upp för att
visa dina svar och demos. Fortsätt med nya uppgifter medan du väntar!

1 Matlab som räknedosa

Starta Matlab. För att använda Matlab som en enkel interaktiv räkne-
dosa skall du nu i kommandofönstret mata in ett antal matematiska uttryck.
Börja med följande:
>> 1+2*3

Matlab kommer d̊a att returnera:
ans =

7

Om man inte lagrar det senaste beräkningsresultatet i n̊agon speciell vari-
abel, s̊a lagras det i arbetsminnet i form av variabeln ans (= answer).
Här tilldelas därför variabeln ans värdet 7. Du kan definiera egna variabler
genom att tilldela dem olika värden. Mata in följande:

>> a = 3^3 + sin(pi/4)

>> b = sqrt(25)

>> c = exp(2)

FRÅGA 1: Vilka värden f̊ar variablerna a, b och c?
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Du kan enkelt f̊a hjälp hur de olika funktionerna fungerar. S̊a här tar man
fram hjälptexten för funktionen sqrt:
>> help sqrt

Oftast finns det en kompletterande hjälptext (dokumentation), som är mer
omfattande och detaljerad. D̊a skriver du istället:
>> doc sqrt

Läs nu Matlab:s hjälptexter för

^, sin, pi, exp

som används i uttrycken ovan, s̊a du ser hur de anropas och används!

FRÅGA 2: Hur matar man in uttrycket
d = log10(e

17/3 + ln(arctan(2.8) + sin(π/3))) i Matlab?

FRÅGA 3: Vad är värdet p̊a d och värdet p̊a 100d?

Vid Matlab:s beräkningar med reella tal (flyttal) används alltid samma
precision. Dock kan talen visas i kommandofönstret p̊a olika sätt. Detta kan
ändras m.h.a. format. Som standard visas 5 värdesiffror (format short).

FRÅGA 4: Hur använder du format för att ändra s̊a att Matlab skriver
ut tal med fler värdesiffror?

FRÅGA 5: Vilka värden ger nu Matlab p̊a d och 100d?

Mata in följande:

>> clear

>> e=5; f=5;

>> who

>> whos

>> clear e

>> who

>> whos

2



FRÅGA 6: Vad gör de tre kommondona clear, who och whos?

Mata in följande:

>> i=2; j=3; pi=5;

>> k=pi+7*i-11*j

>> clear

>> m=pi+7*i-11*j

FRÅGA 7: Varför bör du undvika att definiera egna variabler i, j och pi,
som i exemplet överst p̊a sidan? Ge exempel p̊a fler olämpliga variabelnamn!

Mata in följande:

>> mm=5+7i-11j

>> real(mm), imag(mm)

>> abs(mm)

>> angle(mm)

Notera att vi inte behöver skriva * mellan 7 och i.

FRÅGA 8: Vad beräknas vid ovanst̊aende inmatningar?

2 Vektorer och matriser

I Matlab är de flesta variabler n̊agon slags matris! En skalär variabel är
en [1x1]-matris (dvs. med 1 rad och 1 kolumn), en radvektor av längd R
är en [1xR]-matris och en kolumnvektor av längd K är en [Kx1]- matris.
Kolontecknet : är en mycket använd/användbar operator i Matlab. Den
används vanligen vid skapande av vektorer och matriser samt för att speci-
ficera rader, kolumner eller enskilda element i dessa vektorer och matriser.
Skriv gärna help colon eller doc colon för att se exempel p̊a hur kolon
kan användas!
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Mata in följande:

>> a = 0:6

>> b = (0:6)’

>> L_a = length(a)

>> L_b = length(b)

>> Dim_a = size(a)

>> Dim_b = size(b)

>> a*b

>> b*a

Notera att ’ betyder transponat.

FRÅGA 9: Vilka vektorer eller matriser genererar ovanst̊aende matlabkod?
Ge inneh̊all och storlek!

Mata in följande:

>> hej = [2:4:10; 6:-2:2]

>> svar = hej*a(2:4)

>> svar = hej*a(2:4)’

>> hej2 = hej.*hej

FRÅGA 10: Vad innebär :4: och :-2: för första raden? Vilken storlek f̊ar
matrisen hej?

FRÅGA 11: Vad är allts̊a skillnaden p̊a * och .*?

Mata in följande:

>> hopp = zeros(3,4)

>> hopp(2,:) = 5

>> hopp(3,4) = 7

>> hopp(1,3) = 8

FRÅGA 12: Beskriv vad som hände med hopp!
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Kommandot find är användbart. Gör först help find och help relop.
Mata sedan in följande:

>> pos = find(hopp==7 | hopp==8)

>> hopp(pos) = 9

Notera att d̊a endast ett argument ges till hopp enligt ovan “rullas” matrisen
hopp ut till en l̊ang vektor.

FRÅGA 13: Hur kan du med hjälp av find-kommandot ersätta alla värden
större än 0 med 3:or?

Även alfanumeriska tecken sparas som matriser/vektorer: Mata in följande:

>> clear

>> tecken = ’abcdefff’

>> tocken = 1*tecken

>> whos

FRÅGA 14: Vilket nummer representerar bokstaven g och vad är det för
skillnad p̊a tecken och tocken?

Köa upp i gitlab för att visa dina svar och demos för en av lab-
assistenterna. Fortsätt med nya uppgifter medan du väntar!
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3 Rita grafer

Med hjälp av Matlab kan man snabbt och lätt rita olika funktioner. Det
mest grundläggande utskriftskommandot är plot och anropas vanligen p̊a formen
plot(x-värden, y-värden, ’utskriftsformat’)

där x-värden och y-värden är vektorer som inneh̊aller x- och y-koordinaterna
till funktionen y = f(x) som man vill rita och där utskriftsformat är ett val-
fritt tillägg som specificerar färg, linjetyp och punkttyp. Om utskriftsformat
utelämnas, s̊a ritas bl̊aa raka streck mellan (x,y)-koordinaterna.

Mata in följande:

>> figure(1)

>> x = [-4 -3 -1 0 2 6 8];

>> y = [2 4 6 2 0 4 2];

>> plot(x,y)

Kurvan ritas ut i ett separat figurfönster, här med numret 1.

FRÅGA 15: Hur kan du skapa en plot med en likbent triangel med hörnen
i (0,0), (4,0) och (2,3)?

Mata därefter in följande:

>> title(’triangel’)

>> axis([-1 5 -1 4]);

>> grid

FRÅGA 16: Beskriv vad dessa tre användbara kommandona gör.

Skapa en vektor x med alla heltalsvärden fr̊an -30 till 50 och bilda sedan
vektorn y, med funktionsvärden fr̊an funktionen
y = f(x) = 0.25x3 − 7x2 − 40x − 100. Kom ih̊ag att använda elementvis
exponentiering .ˆ , eftersom matlab ska beräkna y = f(x) för varje element
i x-vektorn!

FRÅGA 17: Hur matar man in uttrycket ovan i Matlab?
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FRÅGA 18: Plotta p̊a liknande sätt som tidigare och besskriv hur kurvan
ser ut!

Mata därefter in följande:

>> plot(x,y,’o’)

>> plot(x,y,’ro’)

>> plot(x,y,’r*’)

>> plot(x,y,’m.-’)

FRÅGA 19: Beskriv kortfattat resultatet av de fyra olika kommandona
ovan!

4 Manuskriptfiler, funktionsfiler och loopar

Se häftet “Introduktion till Matlab” avsnitt 7.1. Skapa en fil enligt exem-
plet och exekvera den. Kontrollera att s=1.6439.

FRÅGA 20: Ändra nu s̊a summan g̊ar fr̊an 1 till 10000. Vilket värde p̊a s
f̊ar du?

Se häftet “Introduktion till Matlab” avsnitt 7.2. Skapa en funktion och
anropa den enligt exemplet och kontrollera att den fungerar.

FRÅGA 21: Anropa kvadrat(pi). Vilket värde f̊ar du?

7


