
ΠρογραµµατισµόςΠρογραµµατισµός µε χρήση MATLABµε χρήση MATLAB 3030

∆ηµοκρίτειο∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο ΘράκηςΠανεπιστήµιο Θράκης
Τµήµα Ηλεκτρολόγων ΜηχανικώνΤµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών& Μηχανικών Υπολογιστών

ΧρήσηΧρήση του του MATLABMATLAB
ΠρογραµµατισµόςΠρογραµµατισµός

ΑρχείαΑρχεία εντολών εντολών (script files)(script files)
–– Τυπικό Τυπικό “hello world” “hello world” πρόγραµµα σε πρόγραµµα σε scriptscript
–– ∆ηµιουργία αρχείου στον ∆ηµιουργία αρχείου στον matlabmatlab editoreditor
–– Πληκτρολόγηση ακολουθίας εντολώνΠληκτρολόγηση ακολουθίας εντολών

dispdisp( 'HELLO WORLD!');  ( 'HELLO WORLD!');  % τυπική εντολή εξόδου% τυπική εντολή εξόδου
% τυπική εντολή εισόδου% τυπική εντολή εισόδου
namename = = inputinput( '( 'PleasePlease inputinput youryour namename: ', 's');: ', 's');
d = d = datedate;  ;  % συνάρτηση του % συνάρτηση του matlabmatlab
% εργασία µε αλφαριθµητικές µεταβλητές% εργασία µε αλφαριθµητικές µεταβλητές
answeranswer = [ 'Hi = [ 'Hi therethere ' ' namename '. '. TodayToday isis ' d '.']; ' d '.']; 
dispdisp( ( answeranswer); ); 
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ΑρχείαΑρχεία συναρτήσεων (συναρτήσεων (function files)function files)
–– Εκτέλεση εντολών και Εκτέλεση εντολών και επιστροφή επιστροφή 
αποτελέσµατοςαποτελέσµατος

–– ∆εν υπάρχει επαφή µε τις ∆εν υπάρχει επαφή µε τις εσωτερικές εσωτερικές 
µεταβλητές µεταβλητές της συνάρτησηςτης συνάρτησης

–– Παράδειγµα:Παράδειγµα: υπολογισµός υποτείνουσαςυπολογισµός υποτείνουσας
functionfunction y = y = ypyp( a, b);( a, b);
y = y = sqrtsqrt( a.^2 + b.^2);( a.^2 + b.^2);
Σχολιασµός στην αρχή και Σχολιασµός στην αρχή και παροχή βοήθειαςπαροχή βοήθειας
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ΈλεγχοςΈλεγχος ροής προγράµµατοςροής προγράµµατος
Παράδειγµα:Παράδειγµα: συνάρτηση για διαίρεση µε ελέγχουςσυνάρτηση για διαίρεση µε ελέγχους
functionfunction [q, r] = [q, r] = dividedivide( x, y); ( x, y); 
ifif y == 0y == 0

errorerror( '( 'DivideDivide byby zerozero!');!');
endend;;
ifif (x == 0) | (x < y)(x == 0) | (x < y)

q = 0; r = x; q = 0; r = x; returnreturn; ; 
endend;;
q = q = fixfix( ( x./yx./y); ); 
r = r = remrem( x, y);( x, y);
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ΕπεξεργασίαΕπεξεργασία δεδοµένωνδεδοµένων
–– Απλά Απλά στατιστικάστατιστικά µε τις συναρτήσεις µε τις συναρτήσεις mean, mean, 

min, max, std, min, max, std, histhist (sum, (sum, sqrtsqrt, length), length)
y=rand(1000,1000);y=rand(1000,1000);
min(ymin(y(:))(:))
max(ymax(y(:))(:))
mean(ymean(y(:))(:))
std(ystd(y(:))(:))
hist(yhist(y(:)); hist(y(:),100)(:)); hist(y(:),100)
sqrtsqrt((sumsum( y( y(:)help.(:)help.^2)/(^2)/(lengthlength(y(y(:)(:)))++1)) 1)) 
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ΟλοκλήρωσηΟλοκλήρωση
–– Υπολογισµός ολοκληρώµατος της Υπολογισµός ολοκληρώµατος της sin(xsin(x)) στο στο 
διάστηµα 0 έως 2π:διάστηµα 0 έως 2π:
Αριθµητική ολοκλήρωση µε τη µέθοδο Αριθµητική ολοκλήρωση µε τη µέθοδο EulerEuler::
πολλαπλασιασµός σωρευτικού αθροίσµατος µε το πολλαπλασιασµός σωρευτικού αθροίσµατος µε το 
σταθερό βήµα µεταξύ των σηµείων σταθερό βήµα µεταξύ των σηµείων 

stepstep = pi/20;= pi/20; % βήµα γωνιών% βήµα γωνιών
x = 0: x = 0: stepstep: 2*pi;: 2*pi; % γωνίες% γωνίες
y = y = sinsin( x);( x); % ηµίτονα γωνιών% ηµίτονα γωνιών
integralintegral = = cumsumcumsum( y) .* ( y) .* stepstep; ; 
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∆ιαφόριση∆ιαφόριση
–– Υπολογισµός της Υπολογισµός της d[sin(x)]/dxd[sin(x)]/dx στο διάστηµα 0 στο διάστηµα 0 
έως 2π:έως 2π:
Προσέγγιση Προσέγγιση διαφόρισηςδιαφόρισης::
διαίρεση διαφοράς των τιµών της ακολουθίας µε το διαίρεση διαφοράς των τιµών της ακολουθίας µε το 
σταθερό βήµα µεταξύ των σηµείων σταθερό βήµα µεταξύ των σηµείων 

dydy = = diffdiff( y) / ( y) / stepstep;; % % διαφόρισηδιαφόριση του y ως προς xτου y ως προς x
dydy = [ 1, = [ 1, dydy];]; % τιµή στο σηµείο 0 % τιµή στο σηµείο 0 ----> 1> 1
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ΓραφικήΓραφική παράσταση των αποτελεσµάτων:παράσταση των αποτελεσµάτων:
hh = = plotplot( x, y, x, ( x, y, x, integralintegral, x, , x, dydy); ); % χρήση συντακτικού για επιστροφή τιµής% χρήση συντακτικού για επιστροφή τιµής
axisaxis tighttight; ; 
gridgrid; ; 
xlabelxlabel( 'x (( 'x (radrad)'); )'); 
titletitle( 'CUMSUM & DIFF ( 'CUMSUM & DIFF applicationsapplications');');
g1 = g1 = gtextgtext( '( 'y=siny=sin(x)');(x)'); % χρήση του % χρήση του mouse mouse για τοποθέτηση κειµένουγια τοποθέτηση κειµένου
g2 = g2 = gtextgtext( 'Ολοκλήρωµα της ( 'Ολοκλήρωµα της sinsin(x)(x)dxdx');');
g3 = g3 = gtextgtext( '( 'dy/dxdy/dx'); '); 
setset( h(1), '( h(1), 'linewidthlinewidth', 1); ', 1); % ορισµός της µορφής εκ των υστέρων% ορισµός της µορφής εκ των υστέρων
setset( h(2), '( h(2), 'linewidthlinewidth', 3); ', 3); 
setset( h(3), '( h(3), 'linewidthlinewidth', 2); ', 2); 
setset( h(1), '( h(1), 'linestylelinestyle', '.'); ', '.'); 
setset( g1, '( g1, 'fontweightfontweight', '', 'boldbold'); '); 
setset( g2, '( g2, 'fontweightfontweight', '', 'boldbold'); '); 
setset( g3, '( g3, 'fontweightfontweight', '', 'boldbold'); '); 
setset( g2, '( g2, 'fontnamefontname', '', 'ArialArial GreekGreek'); '); 
l = l = legendlegend((''ηµηµ(χ)'(χ)', , 'ολοκλήρωση''ολοκλήρωση', , ''δίαφόρισηδίαφόριση''));; % % προσθήκη λεζάνταςπροσθήκη λεζάντας
setset( ( ll, ', 'fontnamefontname', '', 'ArialArial GreekGreek'); '); 
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ΠιθανότητεςΠιθανότητες
–– Έστω δύο ζάρια. Το πλήθος των ζευγών αριθµών είναι Έστω δύο ζάρια. Το πλήθος των ζευγών αριθµών είναι 

N=N=6622=36. Έστω ότι ενδιαφερόµαστε για το άθροισµα των =36. Έστω ότι ενδιαφερόµαστε για το άθροισµα των 
αριθµών αριθµών ∆ιακριτή∆ιακριτή τυχαίατυχαία µεταβλητήµεταβλητή ΧΧ, , µεµε τιµέςτιµές 2:12. 2:12. 
ΟιΟι αντίστοιχεςαντίστοιχες πιθανότητεςπιθανότητες εµφάνισηςεµφάνισης τωντων τιµώντιµών είναιείναι
1,2,3,4,5,6,5,4,3,2,1 1,2,3,4,5,6,5,4,3,2,1 απόαπό τητη σχέσησχέση p(xp(x)=n/N )=n/N όπουόπου nn τοτο
πλήθοςπλήθος τωντων δυνατώνδυνατών συνδυασµώνσυνδυασµών γιαγια τηντην παραγωγήπαραγωγή µιαςµιας
τιµήςτιµής αθροίσµατοςαθροίσµατος..

–– Η Η µέση τιµήµέση τιµή του Χ (αναµενόµενη τιµή) υπολογίζεται ως του Χ (αναµενόµενη τιµή) υπολογίζεται ως 

X=2:12; p=[1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1]/36; M=X*p’;X=2:12; p=[1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1]/36; M=X*p’; bar(X,pbar(X,p); ); sum(psum(p););
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ΜετασχηµατισµόςΜετασχηµατισµός FourierFourier και σειρές και σειρές FourierFourier
–– Έστω τετραγωνικό κύµα συµµετρικό γύρω από το Έστω τετραγωνικό κύµα συµµετρικό γύρω από το t=t=0. 0. 
Περιγράφεται από τη σειρά Περιγράφεται από τη σειρά Fourier:Fourier:

–– όπου όπου AA το πλάτος του κύµατος και ω η γωνιακή συχνότητα.το πλάτος του κύµατος και ω η γωνιακή συχνότητα.
–– Έστω Α=1 και ω=2π Έστω Α=1 και ω=2π ΠερίοδοςΠερίοδος ΤΤ=2=2ππ//ωω=1=1

t=t=--2:0.05:2; omega=2*pi;2:0.05:2; omega=2*pi;
x1=x1=cos(omegacos(omega*t); x2=*t); x2=--cos(3*omega*t)/3;cos(3*omega*t)/3;
x3=cos(5*omega*t)/5; x=4*(x1+x2+x3)/pi;x3=cos(5*omega*t)/5; x=4*(x1+x2+x3)/pi;
plot(tplot(t, x); grid; , x); grid; xlabel(‘txlabel(‘t’);’);
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ΡοπέςΡοπές και κέντρα βάρουςκαι κέντρα βάρους
–– Έστω Έστω σύστηµα σύστηµα συνευθειακώνσυνευθειακών µαζώνµαζών
–– Υπολογισµός ροπών:Υπολογισµός ροπών:

–– ∆ιανύσµατα ροπών:∆ιανύσµατα ροπών:
moments=mass.*distancemoments=mass.*distance
–– Ολική ροπή συστήµατος:Ολική ροπή συστήµατος:
total_momenttotal_moment=mass*distance’=mass*distance’
–– Κέντρο βάρουςΚέντρο βάρους συστήµατος:συστήµατος:
center_gravitycenter_gravity==total_moment/sum(masstotal_moment/sum(mass))
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ΘερµοκρασιακέςΘερµοκρασιακές κλίµακες (κλίµακες (CC--F)F)

plot( [32 212], [0 100]);plot( [32 212], [0 100]);
xlabel('Degxlabel('Deg. Fahrenheit');. Fahrenheit');
ylabel('Degylabel('Deg. . CelciusCelcius');');
grid;grid;
x=x=ginputginput;; % % διαδραστική είσοδος µε διαδραστική είσοδος µε mousemouse
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ΑύξησηΑύξηση ηλεκτρικής αντίστασης µε τη θερµοκρασίαηλεκτρικής αντίστασης µε τη θερµοκρασία
–– Αντίσταση αγωγού: Αντίσταση αγωγού: R=R=ρρθθL/A, L/A, 

L:L:µήκος, µήκος, A:A: εµβαδόν διατοµής, εµβαδόν διατοµής, ρρθθ: ειδική αντίσταση: ειδική αντίσταση
–– ρρθθ=ρ=ρ2020(1+α(1+α2020∆θ+β∆θ+β2020∆θ∆θ22))

ρρ2020: ειδική αντίσταση σε 20: ειδική αντίσταση σε 2000C=0.017 C=0.017 ΩΩmmmm22/m/m
αα2020: συντελεστής=4.3 : συντελεστής=4.3 xx 1010--33 ΚΚ--11

ββ2020: συντελεστής=0.6 : συντελεστής=0.6 x x 1010--66 ΚΚ--22

∆θ∆θ: θερµοκρασιακή διαφορά από 20: θερµοκρασιακή διαφορά από 2000CC
L=10000; d=5; A=pi*(d/2)^2;L=10000; d=5; A=pi*(d/2)^2;
rho20=0.017; alpha20=0.0043; beta20=0.6*10^(rho20=0.017; alpha20=0.0043; beta20=0.6*10^(--6);6);
theta=theta=--20:0.5:50; delta=theta20:0.5:50; delta=theta--20;20;
rhorho=rho20*(1+alpha20*delta+beta20*delta.^2);=rho20*(1+alpha20*delta+beta20*delta.^2);
R=R=rhorho*L/A;*L/A;
plot( theta, R); plot( theta, R); 
xlabel('Temperaturexlabel('Temperature (Deg. C)'); (Deg. C)'); ylabelylabel( 'Resistance (( 'Resistance (\\Omega)'); grid;Omega)'); grid;
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ΑΣΚΗΣΗΑΣΚΗΣΗ 11

–– Να γίνει πρόγραµµα που θα υπολογίζει:Να γίνει πρόγραµµα που θα υπολογίζει:
Την πραγµατική ταχύτητα Την πραγµατική ταχύτητα VVtt

TTην απόσταση ην απόσταση BCBC

Vs=1.5km/h

V=0.9m/h
VtS=1.1Km

C                    B

A κολυµβητής
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ΑΣΚΗΣΗΑΣΚΗΣΗ 22

500N 400N
1200

1500 mm 2000 mm

α=? στην κατάσταση ισορροπίας
Λύση είτε µε γραφικό
είτε µε αναλυτικό τρόπο!


