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Figur 1: MATLAB Workspace

1 Lektion 1

1.1 Inledning

Gratulerar till dig som nyantagen på KfKb-sektionen! Under din tid här på Chalmers
kommer du i ett flertal kurser stöta på berkäningsprogrammet MATLAB.
Detta dokumentet är menat att förhoppningsvis underlätta datorövningarna som
börjar i MVE460, Envariabelanalys och analytisk geometri.

1.2 När man startar MATLAB

Ovan är en bild på hur det kan se ut när man startar MATLAB. Det viktiga här är
att ”Command Window” fungerar som en miniräknare där du kan skriva in enklare
beräkningar. Det du skriver i Command Window ger dig ett svar och sedan försvinner
det du skrivit in.
Testa själv genom att t.ex skriva 2+2.
Detta kommer då generera en ny rad där det står ans = 4
’ans’ är i detta fallet MATLABs standard variabelnamn (Står för ’answer’), det vill
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säga det som datorn sparar värdet av din ekvation som.

Dina sparade variabler är lätta se till höger i MATLAB under fliken ’Workspa-
ce’.

Det viktigaste i MATLAB är fliken där det står ’Editor’. Det är här du kommer göra
majoriteten av dina arbeten och det är även här du kommer göra uppgifterna som
kommer senare i det här dokumentet.

1.3 Uppgift 1, Syntax

Som nämnt ovan ska vi i kommande arbeten jobba i Editorn. Detta görs genom att
först skapa en mapp på datorn där du kommer spara ditt arbete. Börja således med
att skapa en mapp någonstans på datorn, döp den till något lämpligt och gå sedan
till ’Current Folder’ i MATLAB och välj din mapp. Har man inte valt mappen som
man arbetar i kommer MATLAB ge error och det är det ingen som gillar
När mappen är vald är det dags att skapa en ’script-fil’, detta görs enklast genom att
högerklicka i ’Current Folder’ fliken och klicka ’New file’ och sedan ’Script’.

Script-filen läses av MATLAB vänster till höger, uppifrån och ner.

a) Testa detta genom att t.ex skriva följande i Editorn och klicka sedan F5 eller på
den stora gröna pilen där det står ’RUN’:

1 A=2
2 B=3
3 C=A+B

Du kan t.ex inte skriva C=A+B innan du definierat ett värde på B.

b) En annan sak att notera att när du kör ovanstående kod kommer MATLAB
att skriva ut allt som sker i ’Command Window’ och inte bara svaret. Detta kan
undvikas genom att lägga till semikolon efter en rad.

1 clc
2 A=2;
3 B=3;
4 C=A+B

Nu kommer enbart värdet på C skrivas ut då det är ett semikolon efter rad 2 och 3.

c) Allt som skrivs efter ett procenttecken på en rad i MATLAB räknas som en
kommentar och kommer därmed inte tas med i beräkningen.

1 A=4; %Detta kommer definiera A som 4
2 B=5; %Detta kommer definiera B som 5
3 C=sqrt(A+B) %Detta summerar A och B och tar sedan roten ur det nya ...

talet.
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Jag har inte nämnt det men alla funktioner som man kan tänka sig finna på en
miniräknare finns självklart i MATLAB, så som √, ˆ, +, -,sin(x),cos(x) m.m

d) Det sista jag tänker nämna här är att man kan dela upp sina MATLAB-filer
och skapa ytterligare ordning genom att använda två procenttecken. Detta kommer
dela in filen i celler som kan köras individuellt.

1 A=4+6; %Detta kommer definiera A som 4+6
2 %%
3 A=5+6; %Detta kommer definiera A som 5+6

Markera nu den cellen som du vill köra och klicka sedan ’Run Section’ i MATLAB
(Alternativt Ctrl+Enter på tangentbordet)

1.4 Uppgift 2, Funktioner

Lite kort om funktioner: Funktioner i MATLAB är användbara om man vill hålla sin
kod kompakt eller om man ska använda samma formel ofta. Det går självklart att
skriva en funktion i ett script, men funktionsfiler kan anropas (Dvs användas) i flera
olika script-filer.

a) Öppna nu ett nytt script genom att precis som förut högerklicka i ”Current
Folder” och klicka ”New File” och skriv sen:

1 function y=Dubblering(x)
2 y=2*x;
3 end

Detta tar en variabel som input, dvs ”x” och definierar en ny variabel som output,
”y” som är dubbel så stor som x.

Spara sedan denna fil i din mapp som Dubblering",det är viktigt att funktionen
har samma namn som står efter likhetstecknet. Om funktionen inte har samma namn
som funktions-filen kommer MATLAB inte kunna anropa den.
När du sparat filen är det läge att kolla om funktionen fungerar som den ska genom
att tillkalla den i ”Command Window” genom att skriva

1 Dubblering(5)

Om allting är som det ska kommer ”Command Window” visa: ans=10

b) Variabeln ”x” i din nyskapande funktion behöver inte nödvändigtvis vara en
siffra, utan kan även vara en redan definierad variabel. Testa detta genom att skriva:

1 Var=15
2 Dubblering(Var)

d) Testa själv:
Förhållandet mellan Celsius och Fahrenheit är Farenheit = Celsius * 1.8 + 32.
Testa att skriva en funktion precis som ovan, men istället för att dubblera variabeln
ska den omvandlas från grader Celsius till grader Fahrenheit.
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Kontrollera ditt svar genom omvandla 18 grader Celsius, detta ska motsvara 59
grader Fahrenheit.

1.5 Uppgift 3, If, For och While

If-sats: Dessa uttryck börjar med ett konstaterande, till exempel om A är mindre än
B, addera 10 till A. Nedan följer ett exempel:

1 A=1
2 B=11
3 if A<B
4 A=A+10
5 end

Detta påstående (Är A mindre än B?) kontrolleras och om det är sant adderas 10
till A (A=A+10), i detta fall var A mindre än B och 10 adderades. Efter MATLAB
kontrollerat påståendet och behandlat det avslutas If-satsen. Om A skulle vara större
än B händer inget.

1 A=12
2 B=11
3 if A<B
4 A=A+10
5 end

I detta fall var A faktiskt större än B och inget hände.

En annan sak man kan göra med If-satser är så kallade ”Nested Functions” vil-
ket helt enkelt innebär att man kan ha fler än ett påstående. Till exempel:

1 A=12
2 B=11
3 if A<B
4 A=A+10
5 else
6 A=A-2
7 end

I detta fall kontrolleras det om A är mindre än B. Om påståendet stämmer adderas
10 till A, men om det inte stämmer subtraheras istället 2 från A.

For-loop: Dessa uttryck börjar med att man definierar hur många varv ett ut-
tryck ska köras. Om du till exempel vill räkna ut vad 9! skulle man kunna skriva
följande:

1 n=9
2 f = 1;
3 for i = 1:n
4 f = f*i
5 end
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While-loop: En While-loop kontrollerar ett påstående precis som en If-loop men
fortsätter med den angivna operationen tills villkoret är uppfyllt.

1 A=1
2 B=11
3 while A<B
4 A=A+1
5 end

Skriv in detta i MATLAB och jämför det med If-satsen i början av detta avsnittet.
Denna loop kontrollerar påstående ”Är A mindre än B?” om detta påståendet är
sant repeteras instruktionen som följer påståendet, i detta fallet ”Addera 1 till A”.
Efter detta kontrolleras påståendet igen och instruktionen repeteras så länge det är
sant. När A väl inte är mindre än B avslutas loopen.

1.6 Uppgift 4, Extrauppgifter

För de som är klara erbjuds ett par svårare extrauppgifter.

För att få hjälp med en funktion i matlab skriver man help och sedan funktio-
nen man är intresserad utav.

a) Testa själv genom att skriva

1 help integral

Detta kan skrivas i ’Command Window’. Använd sedan den inbyggda funktionen
integral för att beräkna integralen av y=@(x)sin(x^2 från 0 -> 2π
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