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Matlab

I samtligga datorövningar på kursen används MATLAB, följande övningar ger en introduktion till
MATLAB och riktar sig främst till er som känner sig ovana eller obekvämma med MATLAB.

Installation

Studenter vid Lunds Universitet kan ladda ner den senaste version av MATLAB från program.ddg.

lth.se.
Vid installation av MATLAB kan man välja ett stort antal tillägg s.k. Toolboxes (verktygslådor)
för olika tillämpningar, t.ex. signalbehandling, reglerteori och finita elementmetoder. För den här
kursen behövs en MATLAB-installation som inkluderar Statistics Toolbox.
Man kan i de flesta datorövningar, om man vill, istället använda gratisprogrammet GNU Octave
(www.gnu.org/software/octave/) som är ganska kompatibelt med syntaxen i MATLAB.

Introduktion till Matlab

MATLAB1 tillåter användaren att kombinera numeriska beräkningar med avancerad grafik. Kortare
kommandon kan köras interaktivt, men för mer komplicerade problem är det möjligt att skriva
program och definiera egna funktioner.

Matriser och vektorer i Matlab

MATLAB kan användas som en avancerad miniräknare: de vanligaste funktionerna är fördefinierade.
Vid MATLAB-prompten (>>), kan du t.ex. beräkna

√
1.192 − 1 + sin(π/2) + e2 genom att skriva

>> sqrt(1.19^2-1)+sin(pi/2)+exp(2)

och resultatet dyker upp.

Uppgift: Beräkna ovanstående uttryck i MATLAB.

När du vill veta mer om de fördefinierade funktionerna i MATLAB är help-kommandot användbart.
Det är en god idé att använda det under övningarna, även om det inte står uttryckligen i handled-
ningen. Börja med

>> help help

1Mer information om MATLAB finns på http://www.mathworks.com/
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Sedan kan du, t.ex. skriva

>> help log

för att få reda på vilken bas MATLAB använder för logaritmfunktionen.
MATLAB är en förkortning av Matrix laboratory, och matriser och vektorer är karakteristiskt för
MATLAB. Alla data är lagrade i vektorer och matriser. (Med vektor menar vi en rad- eller kolonn-
matris.) Matrisen

A =

(
2 0
3 1

)
skrivs in i MATLAB på följande sätt:

>> A = [2 0; 3 1]

En radvektor kan t.ex. skrivas på följande sätt:

>> v=[0 0.1 0.2 0.3]

och en kolonnvektor:

>> vv=[0; 0.1; 0.2; 0.3]

Kommandot length (eller size) ger storleken på vektorn eller matrisen:

>> vLength=length(v)

>> vvLength=length(vv)

>> ASize=size(A)

Vi kan plocka ut enskilda element ur vektorer och matriser på följande vis. Säg att vi vill komma åt
värdet av det fjärde elementet i vektorn v och dessutom värdena på de tre första elementen. Det gör
vi på följande vis:

>> v(4), v(1:3)

eller, tillsammans:

>> v([4 1:3])

Elementen i en vektor kan sorteras i stigande ordning:

>> u=[8 -3 2.7]

>> uSorted=sort(u)

Att hantera variabler och data

Vi har nu definierat ett antal variabler och en lista på de variabler som finns i MATLABs minne
fås med kommandot who. Kommandot whos ger samma lista men utökad med storleken på vari-
ablerna.

Uppgift: Kör båda kommandona. Känner du igen variablerna i listan?

Vi avslutar sessionen med att ta bort variablerna. Alla variablerna tas bort med kommandot clear.
Använd help clear för att ta reda på hur du tar bort bara vissa variabler.
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Grafik

I den här delen ska du göra några enkla figurer i MATLAB. Efteråt kommer du att kunna rita en
figur över en funktion x 7→ f (x). Som exempel, låt oss välja f (x) = sin x för 0 < x < 4π. Skapa
först variablerna x respektive y:

>> x=0:0.05:4*pi % Detta efter procenttecknet är en kommentar, skriv

% inte av den.

>> y=sin(x) % x=0, 0.05, 0.1, 0.15, ..., 4pi

Två vektorer av samma längd kan ritas mot varandra så här:

>> plot(x,y)

Ett grafikfönster dyker nu upp (om det inte redan fanns ett) som figuren ritas i. Figuren heter
figure(1). Man kan ha flera grafikfönster. Vill du att nästa figur ska komma i ett nytt fönster,
istället för att rita över den första figuren, så kan du skapa ett nytt grafikfönster med kommandot
figure.
Man kan ge flera optioner till plot-kommandot, t.ex., färg:

>> plot(x,y,’r’) % Röda streck

Vi kan också välja att rita ut de enskilda punkterna som stjärnor istället för att dra linjer mellan
dem:

>> plot(x,y,’*’)

Man kan också kombinera optionerna. Se help plot för att ta reda på vad följande kommando
borde göra. Kolla sedan att det blev så också:

>> plot(x,y,’md-’)

För att addera en andra (eller tredje) linje behöver vi be matlab att “hålla figuren”

>> plot(x,y,’-’) %ny figur

>> hold on %håll kvar figuren

>> plot(x, cos(x)) %addera en cosinus plot i samma figur

>> plot(x, x) %och en rätt linje

>> hold off %sluta hålla kvar figuren.

Man kan använda kommandot axis för att titta på en bestämd det av figuren. Pröva med

>> axis([0 10 -1.5 1.5])

Vad hände? Pröva också att använda axis tight.
Det är ofta lättare at tolka en figur om man lägger till en grid: ta reda på hur kommandot grid
används och lägg till en grid till din figur.
Det aktuella figuren töms med kommandot clf. Det tomma fönstret blir kvar. Vill du ta bort det
också ska du använda close istället.

title, xlabel & ylabel

Kommandona title, xlabel och ylabel kan användas för att addera text till x- och y-axlarna
samt titel på figuren

>> plot(x,y)

>> xlabel(’x’)

>> ylabel(’sin(x)’)

>> title(’Min figur’)
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subplot

För att jämföra flera olika figurer i samma fönster kan subplot används

>> subplot(2,2,1)

>> plot(x,y)

skappar ett fönster med 4 del-figurer (2x2) och plotta i det första fönstret (figurerna räknas från
vänster till höger samt uppifrån och nedåt).
Låt oss nu addera tre andra del-figurer

>> subplot(2,2,2)

>> plot(x, cos(x))

>> subplot(2,2,3)

>> plot(x, x)

>> subplot(2,2,4)

>> plot(x, sqrt(x))


