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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1 Τι είναι το MATLAB
Το MATLAB είναι ένα λογισμικό πακέτο για υψηλής απόδοσης αριθμητικούς
υπολογισμούς (numerical computations). Παρέχει στο χρήστη ένα διαδραστικό
περιβάλλον

με

χιλιάδες

ενσωματωμένες

συναρτήσεις,

κατάλληλες

για

την

υλοποίηση απαιτητικών υπολογιστικών αναλύσεων, γραφημάτων καθώς επίσης και
για την παραγωγή διαφόρων animations. Επιπλέον, το MATLAB προσφέρει τη
δυνατότητα επέκτασης σε ποικίλα πεδία εφαρμογών με τη αξιοποίηση την υψηλού
επιπέδου γλώσσας προγραμματισμού, την οποία διαθέτει σε όλες τις εκδόσεις του.
Για λόγους πληρότητας,

να αναφερθεί ότι το όνομα MATLAB προέρχεται από τις

λέξεις MATrix και LABoratory.
Το MATLAB αποτελεί ένα εξελιγμένο υπολογιστικό εργαλείο, το οποίο μπορεί να
βρει εφαρμογή σε διάφορους τομείς της επιστήμης αλλά βέβαια και της πράξης,
όπως για παράδειγμα τη μηχανική, την ιατρική, τις θετικές επιστήμες (Μαθηματικά
– Φυσική), την οικονομία καθώς και γενικά τη βιομηχανική παραγωγή. Μάλιστα, το
φάσμα των εφαρμογών του συγκεκριμένου πακέτου λογισμικού διευρύνεται
συνεχώς και περισσότερο, αναδεικνύοντας με αυτό τον τρόπο τις πολλαπλές
δυνατότητες του, όπως:


Υψηλή απόδοση και ταχύτητα υπολογιστικών αναλύσεων.



Δυνατότητα προσομοίωσης φυσικών συστημάτων.



Δυνατότητα υλοποίησης αλγορίθμων.



Δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας με πληθώρα άλλων προγραμμάτων
και εφαρμογών.



Υψηλής ποιότητας γραφικές απεικονίσεις και animations.
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Δυνατότητα σύνδεσης με διάφορες συσκευές καταγραφής.



Φιλικότητα προς το χρήστη και διαδραστικός χαρακτήρας.

Στο

διάγραμμα

της

Εικ.1

παρουσιάζονται

συγκεντρωτικά

τα

κύρια

χαρακτηριστικά και δυνατότητες του MATLAB. Οι ενσωματωμένες συναρτήσεις του
λογισμικού

παρέχουν

τα

απαραίτητα

πακέτα

εργαλείων

για

υπολογισμούς

γραμμικής άλγεβρας, ανάλυσης δεδομένων, επεξεργασία σημάτων, αριθμητικές
λύσεις

κανονικών

διαφορικών

εξισώσεων.

Οι

περισσότερες

από

τις

προαναφερόμενες συναρτήσεις εφαρμόζουν την πλέον πρόσφατη και εξελιγμένη
γνώση στο κάθε τομέα επιστήμης (state-of-the-art algorithms). Επίσης ο χρήστης
έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει τις δικές του συναρτήσεις, κάνοντας χρήση της
δικής του γλώσσας προγραμματισμού. Από τη στιγμή που θα αναπτυχθούν οι
συναρτήσεις αυτές, λειτουργούν ως ενσωματωμένες συναρτήσεις του εν λόγω
λογισμικού.
Επίσης παρέχονται από το MATLAB πολλές προαιρετικές εργαλειοθήκες, οι
οποίες προορίζονται για την ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών, όπως συμβολικοί
υπολογισμοί (symbolic computation), επεξεργασία εικόνων (image processing),
στατιστική (statistics), σχεδιασμός ελέγχου συστημάτων (control system design),
νευρωνικά δίκτυα (neural networks), ασαφή λογική (fuzzy logic). Η λίστα με τις
διαθέσιμες εργαλειοθήκες συνεχώς διευρύνεται (στην τελευταία έκδοση του
λογισμικού ο αριθμός των εργαλειοθηκών έχει ξεπεράσει τις 50).
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MATLAB

Γλώσσα
προγραμματισμού
MATLAB

Συναρτήσεις από το χρήστη

Ενσωματωμένες συναρτήσεις
Υπολογισμοί

Γραφικά

Επικοινωνία

-Γραμμική Άλγεβρα

-2-D Γραφικά

-Επικοινωνία με C, Java,

-Επεξεργασία σημάτων

-3-D Γραφικά

Fortran και VB.Net

-Επεξεργασία σημάτων

-Χρωματισμοί & Σκιάσεις

-Πολυώνυμα &

-Animation

παλινδρομήσεις

-Ήχος & Video

-Παράγωγοι &
Ολοκληρώματα

Εργαλειοθήκες
-Στατιστική

-Επεξεργασία εικόνας

-Συστήματα Ελέγχου

-Βελτιστοποίηση

-Αναγνώριση Συστημάτων

-Ασαφής λογική

-Νευρωνικά δίκτυα

-Οικονομικά

-Συμβολικά Μαθηματικά

-Επικοινωνίες

Εικόνα 1: Βασικά χαρακτηριστικά του Matlab

Η βασική δομική μονάδα του MATLAB είναι ο πίνακας (matrix) και ο
θεμελιώδης τύπος δεδομένου είναι το διάνυσμα (array). Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία
του λογισμικού πακέτου συντίθεται από τι προαναφερόμενες βασικές μονάδες. Σε
αυτό το σημείο να αναφερθεί ότι στο MATLAB δεν υπάρχει ανάγκη για δήλωση των
διαστάσεων ενός πίνακα, ο οποίος χρησιμοποιείται σε μια εφαρμογή. Το λογισμικό
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αυτό είναι με τέτοιο τρόπο δομημένο, ώστε όλοι οι υπολογισμοί να μετατρέπονται
ουσιαστικά σε υπολογισμούς μεταξύ πινάκων και διανυσμάτων.

1.2 Το περιβάλλον του MATLAB
Το MATLAB υποστηρίζει σχεδόν όλα τα διατιθέμενα λειτουργικά συστήματα.
Εκτός από την πλατφόρμα των Windows, μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλες
πλατφόρμες λειτουργικών συστημάτων, όπως το UNIX, Sun Solaris, Linux και MAC
OS 10.3.
Σε όλα λοιπόν τα παραπάνω συστήματα, το MATLAB λειτουργεί μέσω τριών
βασικών παραθύρων, τα οποία παρουσιάζονται στην Εικ.2 και αναλύονται ευθύς
αμέσως.
MATLAB desktop

Figure window

Παράθυρο

εντολών

Παράθυρο χώρου εργασίας
(Workspace)

Παράθυρο τρέχοντος καταλόγου
(Current directory)

Editor window
Εικόνα 2: Το περιβάλλον του Matlab

1. Επιφάνεια εργασίας του MATLAB (MATLAB desktop)
Η επιφάνεια εργασίας του MATLAB είναι το παράθυρο, το οποίο συναντά ο χρήστης
με την εκκίνηση του προγράμματος. Η επιφάνεια εργασίας του MATLAB, εξ’
ορισμού, αποτελείται από τα εξής επιμέρους υπό-παράθυρα.
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Παράθυρο εντολών (Command Window): Αυτό είναι το βασικό παράθυρο.
Χαρακτηρίζεται από το σύμβολο προτροπής (>>, MATLAB command prompt). Το
σύνολο των εντολών, συμπεριλαμβανομένων και των εντολών, που αναπτύσσει ο
ίδιος ο χρήστης, πληκτρολογούνται στο Παράθυρο εντολών, πάντα με τη χρήση
του συμβόλου της προτροπής (μπροστά από την κάθε εντολή). Επίσης, στο τμήμα
αυτό της επιφάνειας εργασίας του MATLAB, πραγματοποιείται η εισαγωγή των
απαραίτητων δεδομένων για μια εφαρμογή, καθώς χρησιμεύει και για την εξαγωγή
των επιζητούμενων αποτελεσμάτων.
Παράθυρο τρέχοντος καταλόγου (Current directory): Είναι το σημείο του
της επιφάνειας εργασίας του MATLAB, όπου αναγράφονται το σύνολο των αρχείων,
τα οποία είναι αποθηκευμένα στο τρέχον κατάλογο (directory) του συστήματος.
Παρέχεται η δυνατότητα πλοήγησης μέσα σε αυτό, όπως επίσης με τη χρήση του
ποντικιού (κάνοντας δεξί κλικ με το ποντίκι πάνω στο επιλεγμένο αρχείο), είναι
δυνατή η εκτέλεση διάφορων επιλογών, οι οποίες σχετίζονται με το αρχείο
(μετονομασία αρχείου, διαγραφή αρχείου, εκτέλεση Μ- File).
Παράθυρο

χώρου

εργασίας

(Workspace):

Στο

παράθυρο

αυτό,

απεικονίζονται όλες οι μεταβλητές, οι οποίες εισάγονται και χρησιμοποιούνται στο
Παράθυρο εντολών. Στο παρών παράθυρο παρέχονται πληροφορίες για τον τύπο
και το μέγεθος κάθε μεταβλητής. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ανακαλέσει
ανά πάσα στιγμή τη μεταβλητή αυτή στο Παράθυρο εντολών, πληκτρολογώντας
απλώς το όνομα της. Στις τελευταίες εκδόσεις του MATLAB προσφέρεται η
δυνατότητα για κάθε μεταβλητή, η οποία καταγράφεται στο Παράθυρο του χώρου
εργασίας, να αναπαρίσταται και μέσω γραφήματος.
Παράθυρο ιστορικού εντολών (Command History): Το σύνολο των
εντολών, οι οποίες πληκτρολογούνται στο Παράθυρο εντολών, μετά από κάθε ένα
σύμβολο προτροπής, καταγράφονται στο παρών Παράθυρο ιστορικού εντολών.
Στο παράθυρο αυτό υπάρχουν καταχωρημένες εντολές, οι οποίες έχουν εκτελεστεί
στο πλαίσιο πολυσύνθετων τμημάτων, ακόμα και μέρες πριν από την τελευταία
εισαγωγή στο σύστημα. Παρέχεται η δυνατότητα να επιλεγεί από αυτό το
παράθυρο μια επιθυμητή εντολή και εν συνεχεία να εκτελεστεί στο παράθυρο
εντολών, κάνοντας διπλό κλικ με το ποντίκι πάνω στην εντολή αυτή.
2. Παράθυρο γραφημάτων (Figure Window)
Το αποτέλεσμα από όλες τις σχετικές με τα γραφήματα εντολές, οι οποίες έχουν
εκτελεστεί στο Παράθυρο εντολών, παρέχονται από το παρών, ξεχωριστό από τα
υπόλοιπα, παράθυρο. Από το Παράθυρο των γραφημάτων, είναι δυνατή η
επεξεργασία και ο χειρισμός των γραφημάτων. Να σημειωθεί ότι η δυνατότητα
αυτή προσφέρεται από τις τελευταίες εκδόσεις του MATLAB (MATLAB 7).
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3. Παράθυρο σύνταξης (Editor Window)
Είναι το παράθυρο, στο οποίο ο χρήστης μπορεί να αναπτύξει, να επεξεργαστεί, να
αποθηκεύσει τα δικά του αρχεία εντολών, τα οποία κυρίως απαρτίζονται από τα MFiles. Αν και είναι δυνατό τα αρχεία αυτά να συνταχθούν μέσω των κλασσικών
προγραμμάτων σύνταξης (text editors), το MATLAB προσφέρει το αντίστοιχο
πρόγραμμα, το οποίο είναι ενσωματωμένο στο πακέτο λογισμικού.
Κλείνοντας την ενότητα αυτή, πρέπει να γίνει αναφορά στο πλήκτρο της
Έναρξης (Start), το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επίδειξη συγκεκριμένων
εργαλειοθηκών του MΑΤLAB, καθώς και για επεξήγηση του τρόπου εφαρμογής
αυτών.

1.3 Χρήσιμες ιδιότητες του MATLAB
Το MATLAB διαθέτει έναν έντονα διαδραστικό χαρακτήρα, λαμβάνοντας τα
απαραίτητα δεδομένα από το περιβάλλον εργασίας και συγκεκριμένα από το
παράθυρο εντολών και εξάγοντας στο χρήστη τα αποτελέσματα των υπολογισμών
είτε εκ νέου από το παράθυρο εντολών είτε, αν πρόκειται για διαγράμματα, από το
παράθυρο των διαγραμμάτων. Εκτός όμως από τις προαναφερόμενες δυνατότητες,
το MATLAB μπορεί να εισάγει δεδομένα και από εξωτερικά αρχεία καθώς επίσης και
να εξάγει αποτελέσματα σε διαφορετικά του MATLAB αρχεία (βλ. §5.2).
Με οποιονδήποτε τρόπο και αν γίνει η εισαγωγή και η εξαγωγή των αρχείων,
υπάρχουν ορισμένα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, τα οποία διέπουν τη διαδικασία
αυτή. Τα σημαντικότερα από αυτά παρουσιάζονται παρακάτω:


Τύπος δεδομένων : Όπως έχει προαναφερθεί, η βασικός τύπος για τα
δεδομένα, τα οποία εισάγονται στο λογισμικό, είναι ο πίνακας ή το
διάνυσμα. Οι πίνακες αυτοί είναι σε θέση να δεχτούν διαφόρων ειδών
δεδομένα,

όπως

ακέραιους

αριθμούς,

πραγματικούς

ή

μιγαδικούς

αριθμούς, αλφαριθμητικά δεδομένα και κελιά αριθμών. Στις περισσότερες
όμως περιπτώσεις δεν υπάρχει ανάγκη για το χρήστη να δηλώσει
(dimensioning) εκ των προτέρων το είδος των δεδομένων (μεταβλητών).
Για παράδειγμα, στην περίπτωση κατά την οποία ένας πραγματικός
αριθμός (real number) εισαχθεί ως τιμή μιας συγκεκριμένης μεταβλητής,
το

MATLAB αυτόματα ορίζει τη μεταβλητή έτσι ώστε να δέχεται

πραγματικούς αριθμούς, χωρίς να υπάρχει λόγος από το χρήστη να
προχωρήσει στον ορισμό της μεταβλητής, κάτι το οποίο εφαρμόζεται ως
επί το πλείστον σε παρόμοιας λογικής προγράμματα όπως βέβαια και σε
όλες τις γλώσσες προγραμματισμού.
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Ονοματολογία δεδομένων – μεταβλητών: Το MATLAB διαθέτει κανόνες
για την ονοματολογία των διαφόρων μεταβλητών, που χρησιμοποιεί ο
χρήστης. Τα ονόματα των μεταβλητών πρέπει να αρχίζουν πάντα με
γράμμα και όχι με αριθμό ή κάποιο άλλο σύμβολο. Μετά από το πρώτο
γράμμα μπορεί να ακολουθήσει μια σειρά από χαρακτήρες (γράμματα,
αριθμοί

και

σύμβολα)

χωρίς

να

παρεμβάλλεται

κάποιο

κενό.

Για

παράδειγμα ονόματα μεταβλητών, όπως aris , kostas, data, length_1 είναι
αποδεκτά.

Τα

ονόματα

των

μεταβλητών

είναι

δυνατό

να

έχουν

οποιοδήποτε αριθμό χαρακτήρων. Το MATLAB όμως κάνει χρήση μόνο τους
31 πρώτους και αγνοεί τους υπόλοιπους.

Προσοχή πρέπει να αποδοθεί

στην αποφυγή χρήσης ορισμένων χαρακτήρων στην ονοματολογία των
μεταβλητών, διότι οι χαρακτήρες αυτοί έχουν ειδική σημασία για το
λογισμικό. Μερικοί από αυτούς τους χαρακτήρες είναι οι εξής:
+, -, *, ^, /, \, =, ~, <, >, &, |, :, (, ), [, ], ., %, !
Επίσης τα ονόματα των μεταβλητών θα πρέπει να μη συμπίπτουν με
ονόματα μεταβλητών, σταθερών τιμών ή συναρτήσεων του MATLAB. Αν
κάτι τέτοιο πραγματοποιηθεί, τότε ελλοχεύει ο κίνδυνος σοβαρών λαθών
στους υπολογισμούς. Οι σταθερές τιμές (constant values) του λογισμικού
είναι λίγες. Οι πιο σημαντικές από αυτές είναι η μεταβλητή pi, στην οποία
είναι αποθηκευμένη η τιμή του αριθμού π καθώς και η μεταβλητή eps
(eps=2.2204e-016), στην οποία είναι αποθηκευμένος ο μικρότερος
θετικός αριθμός, ο οποίος προστιθέμενος στη μονάδα δίνει αποτέλεσμα
διαφορετικό από τη μονάδα.


Ευαισθησία κατά περίπτωση (case sensitivity): Το MATLAB είναι
ευαίσθητο κατά περίπτωση (case sensitive), δηλαδή υπάρχει σαφής
διάκριση μεταξύ των κεφαλαίων και των πεζών γραμμάτων. Έτσι, a και A
είναι για το MATLAB διαφορετικές μεταβλητές. Οι περισσότερες από τις
ενσωματωμένες στο λογισμικό συναρτήσεις καλούνται από το χρήστη,
πληκτρολογώντας μόνο πεζά γράμματα. Το MATLAB βέβαια παρέχει τη
δυνατότητα στο χρήστη να διαφοροποιήσει αυτή την ευαισθησία κατά
περίπτωση με την εντολή casessen, κάτι όμως το οποίο δεν συνίσταται.



Προβολή των αποτελεσμάτων (output display): Τα αποτέλεσμα
οποιασδήποτε εντολής προβάλλεται στην οθόνη (παράθυρο εντολών ή
παράθυρο γραφημάτων). Αυτή η κατάσταση μπορεί να μεταβληθεί μόνο
αν ο χρήστης το ορίσει, μέσω συγκεκριμένων εντολών. Ένα ερωτηματικό
(;) στο τέλος μιας εντολής καταχώρησης αποτρέπει το MATLAB από την
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εμφάνιση στην οθόνη του αποτελέσματος, εκτός αν πρόκειται για εντολές
σχετικές με γραφήματα ή με τη βοήθεια του λογισμικού (graphics and online help commands). Βέβαια το αποτέλεσμα και η μεταβλητή πίσω από το
ερωτηματικό (;) καταγράφονται στο χώρο εργασίας.


Τρόπος

εμφάνισης

των

εξαγόμενων

αποτελεσμάτων

(output

format): Παρόλο το γεγονός ότι το MATLAB εσωτερικά κάνει τους
απαραίτητους

υπολογισμούς,

χρησιμοποιώντας

μεταβλητές

διπλής

ακρίβειας, η εμφάνιση των εξαγόμενων αποτελεσμάτων είναι διαφορετική
και διαχειρίζεται μέσω των εντολών του output format. Στον ακόλουθο
πίνακα παρουσιάζονται οι δυνατές επιλογές στον τρόπο εμφάνισης του
αριθμού 10π.
31.4159
format short

(scaled

fixed

point

format

with 5 digits)
31.1416e+001
format short e

(floating point format with 5
digits)
31.41592653589793

format long

(scaled

fixed

point

format

with 15 digits)
31.41592653589793e+001
format long e

(floating point format with 15
digits)
31.416

format short g

(best of fixed or floating point
format with 5 digits)
31.4159265358979

format long g

(best of fixed or floating point
format with 15 digits)

format hex

403f6a7a2955385e
(hexadecimal format)
3550/113

format rat

(approximation

by

ratio

of

small integers)
31.42
format bank

(fixed format for dollars and
cents)
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Επίσης υπάρχουν και οι εντολές format compact και format loose, οι
οποίες ελέγχουν τα διάκενα πάνω και κάτω από τις προβαλλόμενες στην
οθόνη γραμμές. Ο εξ’ ορισμού τρόπος εμφάνισης των αριθμών στο

MATLAB είναι αυτός, ο οποίος αντιστοιχεί στην εντολή format short.


Επανεκτέλεση εντολών: Το MATLAB αποθηκεύει τις εντολές, οι οποίες
εκτελέστηκαν σε ένα τμήμα του χώρου εργασίας. Με τα πλήκτρα () και
() είναι δυνατό να επαναφερθεί στη γραμμή εντολών μια εντολή, η οποία
εκτελέστηκε προηγούμενα. Συγκεκριμένα πληκτρολογώντας διαδοχικά το
πλήκτρο () εμφανίζονται οι εντολές με σειρά αντίθετη αυτής με την
οποία

εκτελέστηκαν.

Αντίστοιχα,

διαδοχικές

πληκτρολογήσεις

του

πλήκτρου () εμφανίζουν τις εντολές με τη σειρά που εκτελέστηκαν. Το
σύνολο των εντολών, οι οποίες αξιοποιήθηκαν, καταγράφονται και
παρουσιάζονται, όπως άλλωστε έχει προαναφερθεί, στο Παράθυρο του
ιστορικού

των

εντολών

(Command

History).

Θέτοντας

λοιπόν

το

παράθυρο αυτό ως ενεργό, είναι δυνατή η αντιγραφή (copy) μιας
συγκεκριμένης εντολής και εν συνεχεία η επικόλληση (paste) στο
παράθυρο των εντολών.

1.4 Βασικοί τύποι αρχείων του MATLAB
Το MATLAB μπορεί να αναγνώσει και να εγγράψει διάφορα είδη αρχείων. Στις
επόμενες παραγράφους καταγράφονται οι πέντε συνηθέστεροι τύποι αρχείων για
αποθήκευση δεδομένων η για προγραμματισμό, κάνοντας χρήση των δυνατοτήτων
του λογισμικού.
Μ-files: Είναι τυπικά ASCII text files, συνοδευόμενα από την προέκταση .m στο
όνομα του αρχείου. Υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες τέτοιων αρχείων: script
files και function files (βλ. §3.1 και §3.2). Τα περισσότερα προγράμματα, τα οποία
συντάσσονται μέσω του MATLAB αποθηκεύονται ως M-files. Το σύνολο των
ενσωματωμένων

συναρτήσεων

είναι

τύπου

M-files.

Μάλιστα

μερικές

ενσωματωμένες συναρτήσεις παρέχονται από το λογισμικό στο χρήστη με τον
πηγαίο κώδικα σε αναγνώσιμα M-flies, με αποτέλεσμα να μπορεί ο κώδικας αυτός
να αντιγραφεί ή ακόμα και να τροποποιηθεί.
Μat-files: Είναι τυπικά binary data-files, συνοδευόμενα από την προέκταση .mat
στο όνομα του αρχείου. Tα αρχεία αυτά δημιουργούνται από το MATLAB στην
περίπτωση κατά την οποία ο χρήστης αποθηκεύει τα δεδομένα με την εντολή
save. Τα δεδομένα είναι καταγεγραμμένα με ειδικό τρόπο, έτσι ώστε να είναι
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δυνατή η ανάγνωση τους μόνο από το παρών λογισμικό. Τέλος, είναι δυνατή η
φόρτωση τους μέσω από το MATLAB με την εντολή load.
Fig-files: Είναι τυπικά binary figure-files, συνοδευόμενα από την προέκταση .fig
στο όνομα του αρχείου. Tα αρχεία αυτά δημιουργούνται από το MATLAB στην
περίπτωση κατά την οποία ο χρήστης αποθηκεύει ένα γράφημα, χρησιμοποιώντας
είτε τις επιλογές από το File menu Save ή Save As είτε πληκτρολογώντας την
εντολή saveas στο παράθυρο των εντολών. Τα αρχεία αυτά μπορούν να
προσπελαστούν από το MATLAB ως αρχεία, τα οποία περιέχουν γραφήματα του
λογισμικού. Η ενεργοποίηση τω αρχείων αυτών υλοποιείται μέσω της εντολής
open filename.fig.
P-files: Είναι προσαρμοσμένα M-files, τα οποία συνοδεύονται από την κατάληξη
.p και μπορεί να εκτελεσθούν απευθείας από το MATLAB. Αυτά τα αρχεία
δημιουργούνται με την εντολή pcode. Στην περίπτωση, κατά την οποία ο χρήστης
έχει αναπτύξει μια εφαρμογή και δεν επιθυμεί να δώσει σε άλλους χρήστες τον
πηγαίο κώδικα (M-file) αυτής παρά μόνο το εκτελέσιμο αρχείο, τότε είναι σκόπιμη
η χρήση του p-file.
Mex-files: Είναι αρχεία τα οποία αποσκοπούν στη σύνδεση του MATLAB με
διάφορες γλώσσες προγραμματισμού, όπως η Fortran και η C. Συνοδεύονται από
την κατάληξη .mex και γενικά απαιτούν ιδιαίτερη εξοικείωση και εμπειρία με το

MATLAB.

1.5 Γενικές – Θεμελιώδεις εντολές του MATLAB
Στον ακόλουθο συγκεντρωτικό πίνακα, παρουσιάζονται εν συντομία μερικές
από τις πιο βασικές εντολές, οι οποίες αφορούν στη χρήση του MATLAB.
Εντολές σχετικές με τη Βοήθεια
help

κατηγοριοποιεί θέματα, στα οποία η βοήθεια είναι διαθέσιμη

helpwin

ενεργοποιεί το διαδραστικό παράθυρο της βοήθειας

helpdesk

ενεργοποιεί τη δυνατότητα της βοήθειας μέσω του διαδικτύου

help topic

παρέχει βοήθεια σε ένα συγκεκριμένο θέμα

demo

ενεργοποιεί τις έτοιμες επιδείξεις του MATLAB, σχετικές με τη χρήση
του λογισμικού

Εντολές σχετικές με πληροφορίες, οι οποίες αφορούν το χώρο εργασίας
(Workspace)
who

κατηγοριοποιεί όλες τις πρόσφατα χρησιμοποιούμενες μεταβλητές
στο χώρο εργασίας (Workspace)
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κατηγοριοποιεί όλες τις πρόσφατα χρησιμοποιούμενες μεταβλητές
whos

στο χώρο εργασίας (Workspace), συνοδευόμενες από το μέγεθός
τους

what
clear
Clear x, y, z
clear all
mlock fun
munlock

κατηγοριοποιεί το σύνολο των Μ-, Μat- και Mex – files, τα οποία
βρίσκονται στο δίσκο.
καθαρίζει

ολόκληρο

το

χώρο

εργασίας

(Workspace),

απομακρύνοντας όλες τις μεταβλητές
καθαρίζει (διαγράφει) μόνο τις τιμές των μεταβλητών x, y, z
καθαρίζει όλες τις μεταβλητές και τις συναρτήσεις
κλειδώνει τη συνάρτηση fun, έτσι ώστε σε ενδεχόμενο clear, να μη
διαγραφεί η συνάρτηση αυτή
ξεκλειδώνει τη συνάρτηση fun, έτσι ώστε σε ενδεχόμενο clear, να

fun

είναι δυνατή η διαγραφή της

clc

καθαρίζει το παράθυρο εντολών

Εντολές σχετικές με πληροφορίες, οι οποίες αφορούν τις διευθύνσεις
καταχώρησης (Directory)
pwd

δείχνει το τρέχον directory

cd

διαφοροποιεί το τρέχον directory

dir

κατηγοριοποιεί τα περιεχόμενα του τρέχοντος directory

mkdir
copyfile

δημιουργεί ένα directory
αντιγράφει ένα αρχείο
Γενικές εντολές

computer
date
ver

αναφέρει τον τύπο του Η/Υ, ο οποίος χρησιμοποιείται
αναφέρει την ημερομηνία ως αλφαριθμητικό
αναφέρει την άδεια του MATLAB, με την οποία τρέχει στον Η/Υ το
λογισμικό
Εντολές τερματισμού λειτουργίας

quit

κάνει έξοδο από το MATLAB

exit

κάνει έξοδο από το MATLAB
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ

2

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ MATLAB

2.1 Απλοί υπολογισμοί μέσω του Matlab
2.2 Δημιουργία και Επεξεργασία μητρώων και διανυσμάτων μέσω του Matlab
2.3 Εφαρμογές γραμμικής και μη γραμμικής Άλγεβρας

2. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ MATLAB
2.1 Απλοί υπολογισμοί μέσω του MATLAB
Πράξεις μεταξύ αριθμών
Τα σύμβολα, τα οποία χρησιμοποιεί το MATLAB για την εκτέλεση των τεσσάρων
βασικών πράξεων της αριθμητικής (πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός και
διαίρεση) καθώς και της ύψωσης ενός αριθμού σε δύναμη, παρουσιάζονται
αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα, ο οποίος συνοδεύεται και μερικά απλά
παραδείγματα, όπως αυτά πληκτρολογούνται στο περιβάλλον του λογισμικού.

>> 2+3  (enter)

Σύμβολο

Αριθμητική πράξη

+

Πρόσθεση

-

Αφαίρεση

/ή\

Διαίρεση

*

Πολλαπλασιασμός

^

Ύψωση σε δύναμη

Πρόσθεση

ans =
5
>> 11-5 

Αφαίρεση

ans =
6
>> 11*8 

Πολλαπλασιασμός
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ans =
88
>> 12/3 

Διαίρεση

ans =
4
>> 3\12 

Διαίρεση

ans =
4
>> 2^6 

Ύψωση σε δύναμη

ans =
64
Πράξεις μεταξύ αριθμών
Στο MATLAB είναι δυνατό να υπολογισθεί οποιαδήποτε αριθμητική παράσταση,
κάνοντας χρήση μόνος μιας εντολής. Όσο αφορά τη σειρά εκτέλεσης των πράξεων
μέσα σε μια αριθμητική παράσταση, αυτή ορίζεται όπως ακριβώς και στην επιστήμη
των Μαθηματικών.
>> (15-6)*5+3 

Αριθμητική παράσταση

ans =
48
>> (3-1)/(2*6+9) 
ans =

Αριθμητική παράσταση

0.095

Στην περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχουν παρενθέσεις, τότε ακολουθείται
η εξής προτεραιότητα για τις πράξεις:


Οι πράξεις εκτελούνται με φορά από τα αριστερά προς τα δεξιά.



Μεταξύ των πέντε προαναφερόμενων βασικών πράξεων, τη μεγαλύτερη
προτεραιότητα κατέχει η πράξη της ύψωσης σε δύναμη, εν συνεχεία
ακολουθούν οι πράξεις του πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης (με ίση
προτεραιότητα μεταξύ τους) και στο τέλος ακολουθούν οι πράξεις της
πρόσθεσης και της αφαίρεσης (με ίση προτεραιότητα μεταξύ τους).
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Καταχώρηση τιμής σε μεταβλητή
Το

MATLAB διαθέτει ένα μόνο τρόπο (ουσιαστικά μια μόνο εντολή)

καταχώρησης τιμής σε μια μεταβλητή. Η γενική σύνταξη της εντολής αυτής είναι η
ακόλουθη:
Όνομα μεταβλητής = τιμή ή μεταβλητή ή αποτέλεσμα πράξεων
>> x=3 

Καταχώρηση τιμής σε μεταβλητή

x=
3
Καταχώρηση τιμής σε μεταβλητή

>> y=11-6 
y=
5

Καταχώρηση τιμής σε μεταβλητή

>> z=y-x 
z=
2

Να σημειωθεί ότι πρέπει πάντα από τη δεξιά μεριά του συμβόλου (=) να
υπάρχει τιμή ή έστω μεταβλητή, η οποία έχει κάποια τιμή. Επίσης ανά πάσα στιγμή
είναι δυνατό να αλλάξει η τιμή μιας μεταβλητής, απλά πληκτρολογώντας τη νέα
τιμή της μεταβλητής.
Βέβαια

σαν

τιμή

μιας

μεταβλητής

μπορεί

να

είναι

και

οποιοσδήποτε

αλφαριθμητικός χαρακτήρας επιθυμεί ο χρήστης, αρκεί ο χαρακτήρας αυτός, ο
οποίος βρίσκεται δεξιά του συμβόλου του (=) να βρίσκεται εντός αποστρόφων ('').
>> a='aris' 

Καταχώρηση αλφαριθμητικού

a=

χαρακτήρα σε μεταβλητή

aris
>> b='Θεμα' 

Καταχώρηση αλφαριθμητικού

b=

χαρακτήρα σε μεταβλητή

Θεμα
Τέλος μια σημαντική παρατήρηση για την εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του

MATLAB είναι η χρήση του συμβόλου (%). Οτιδήποτε βρίσκεται δεξιά του συμβόλου
αυτού, δε λαμβάνεται υπόψη από την υπολογιστική μηχανή του λογισμικού, με
αποτέλεσμα να χρησιμοποιείται κατά κόρον για τη εγγραφή απαραίτητων σχολίων
και παρατηρήσεων, οι οποίες διευκολύνουν το χρήστη.

- 17 -

Βασικά στοιχεία για τη χρήση του MATLAB & Εφαρμογή σε προβλήματα κατασκευών

>> c=11+6  %Υπολ. αριθμητικης παραστασης

Χρήση του συμβόλου (%)

c=

για εισαγωγή σχολίων

17
Μαθηματικές και άλλες συναρτήσεις
Το

MATLAB,

όπως

άλλωστε

έχει

προαναφερθεί,

διαθέτει

χιλιάδες

ενσωματωμένες συναρτήσεις, οι οποίες είναι προγραμματισμένες από το σύστημα
να εκτελούν συγκεκριμένη λειτουργία. Ορισμένες από αυτές τις συναρτήσεις είναι
σχετικές τον υπολογισμό των τριγωνομετρικών αριθμών μιας γωνίας (εξ’ ορισμού
το MATLAB δέχεται τα ορίσματα των τριγωνομετρικών συναρτήσεων σε rad), άλλες
με το δεκαδικό και νεπέριο λογάριθμο ενός αριθμού κ.α. Γενικά μπορούν να
χαρακτηρισθούν ως μαθηματικές συναρτήσεις.
Ορισμένες από αυτές παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα.
Βασικές μαθηματικές συναρτήσεις
sqrt

υπολογίζει τη τετραγωνική ρίζα ενός αριθμού

abs

υπολογίζει την απόλυτη τιμή ενός αριθμού
Τριγωνομετρικές συναρτήσεις

sin

υπολογίζει το ημίτονο μιας γωνίας

cos

υπολογίζει το συνημίτονο μιας γωνίας

tan

υπολογίζει την εφαπτομένη μιας γωνίας

cot

υπολογίζει τη συνεφαπτομένη μιας γωνίας

asin

υπολογίζει το τόξο ημίτονου ενός αριθμού

acos

υπολογίζει το τόξο συνημίτονου ενός αριθμού

atan

υπολογίζει το τόξο εφαπτομένης ενός αριθμού

acot

υπολογίζει το τόξο συνεφαπτομένης ενός αριθμού
Εκθετικές και λογαριθμικές συναρτήσεις

exp

Υπολογίζει την παράσταση ex

log

Υπολογίζει το νεπέριο λογάριθμο ενός αριθμού

log10

Υπολογίζει το δεκαδικό λογάριθμο ενός αριθμού

>> sqrt(4) 

4 =2

ans =
2
>> sin(56)  %η γωνια σε rad

sin(56 rad) = −0.5216

ans =
-0.5216
>> tan(0.5) 

tan(0.5 rad) = 0.5463
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ans =
0.5463
a cos(0.5) = 1.0472

>> acos(0.5) 
ans =
1.0472

e4 = 54.5982

>> exp(4) 
ans =
54.5982
ln(4) = 1.3863

>> log(4) 
ans =
1.3863

log(4) = 0.6021

>> log10(4) 
ans =
0.6021
Μιγαδικοί αριθμοί
Στo MATLAB δεν απαιτείται να δηλώνεται ο τύπος των μεταβλητών, με
αποτέλεσμα να μη χρειάζεται να δηλωθεί αν μια μεταβλητή θα περιέχει πραγματικό
ή μιγαδικό αριθμό. Εξ’ ορισμού στο λογισμικό αυτό όλοι οι αριθμοί θεωρούνται
μιγαδικοί, με τους πραγματικούς αριθμούς να αποτελούν μια ειδική περίπτωση των
μιγαδικών αριθμών.
Για τη σύνταξη των μιγαδικών αριθμών μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε ο
χαρακτήρας i είτε ο χαρακτήρας j, οι οποίοι εξ’ ορισμού παριστάνουν τη
φανταστική μονάδα.
>> i 

Το i παριστάνει τη φανταστική

ans =

μονάδα

0 + 1.0000i
>> j 

Το

j

παριστάνει

ans =

φανταστική μονάδα

τη

0 + 1.0000i

Η σύνταξη των μιγαδικών αριθμών πραγματοποιείται ως εξής:
a+bi ή a+b*i
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Η πρώτη μορφή μεταγλωττίζεται πάντα από το MATLAB ως μιγαδικός αριθμός,
ενώ αντίθετα η τελευταία μορφή μόνο στην περίπτωση κατά την οποία δεν έχει
οριστεί προηγούμενα το i ως μια άλλη μεταβλητή. Τα ίδια ακριβώς ισχύουν και το
χαρακτήρα j.
Το MATLAB εκτελεί όλες τις πράξεις των μιγαδικών αριθμών καθώς επίσης
περιέχει και συναρτήσεις για μιγαδικούς αριθμούς.
>> x=2-3i 

Μεταβλητή

x=

μιγαδικό αριθμό

που

περιέχει

2.0000 - 3.0000i
>> y=16-8i 

Μεταβλητή

που

y=

μιγαδικό αριθμό

περιέχει

16.0000 - 8.0000i
>> x-y 

Αφαίρεση μιγαδικών αριθμών

ans =
-14.0000 + 5.0000i
>> real(x-y) 

Εμφάνιση

του

ans =

μέρους

ενός

-14

μιγαδικού

αριθμού

>> imag(x-y) 

Εμφάνιση

του

ans =

μέρους

ενός

5

πραγματικού

φανταστικού

αριθμού

>> 10*y 

Πολλαπλασιασμός

ans =

αριθμού

1.6000e+002 -8.0000e+001i

με

μιγαδικού
πραγματικό

αριθμό

>> x^2 

Ύψωση

ενός

ans =

αριθμού

σε

-5.0000 -12.0000i

μιγαδικού

αριθμό
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2.2 Δημιουργία και Επεξεργασία διανυσμάτων και μητρώων μέσω
του MATLAB
Εισαγωγή – Δημιουργία πινάκων
Τα στοιχεία ενός πίνακα εισάγονται από το πληκτρολόγιο (υπάρχουν και άλλοι
δύο τρόποι δημιουργίας πινάκων, μέσω των δυνατοτήτων προγραμματισμού στο

MATLAB και μέσω από ειδικές συναρτήσεις πινάκων και διανυσμάτων). Η εισαγωγή
των στοιχείων του κάθε πίνακα πραγματοποιείται γραμμή – γραμμή, πρώτα
εισάγεται η πρώτη γραμμή, μετά η δεύτερη κ.ο.κ. Τα στοιχεία κάθε γραμμής
πρέπει να διαχωρίζονται είτε με ένα κενό είτε με κόμμα (,), ενώ οι γραμμές μεταξύ
τους με το σύμβολο του ερωτηματικού (;) αντίστοιχα. Τα στοιχεία του πίνακα
βρίσκονται εντός αγκυλών ([..]).Να σημειωθεί ότι στοιχεία ενός πίνακα ή και ενός
διανύσματος, το οποίο αποτελεί ειδική περίπτωση πίνακα με μια στήλη, είναι
δυνατό να είναι πραγματικοί, μιγαδικοί, συναρτήσεις ακόμα και αλφαριθμητικοί
χαρακτήρες.
Στα επόμενα παραδείγματα, παρουσιάζονται τα διάφορα είδη πινάκων και ο
τρόπος εισαγωγής των στοιχείων τους.
>> A=[1 2 5;6 8 7] 
A=
1

2

5

6

8

7

>> B=[1, 4, 6;7, 1, 3] 
B=
1

4

6

7

1

3

>> C=[1;2;3] 

⎡1 2 5 ⎤
A=⎢
⎥
⎣6 8 7 ⎦

⎡1 4 6 ⎤
B=⎢
⎥
⎣7 1 3⎦

⎡1 ⎤
⎢ ⎥
C = ⎢2⎥
⎢⎣3⎥⎦

C=
1
2
3

D = ⎡⎣1 2 3⎤⎦

>> D=[1 2 3] 
D=
1

2

3

E=[1/3 5*sin(2.3) 5*sqrt(200)] 

E = ⎡1 3 5 ⋅ sin(2.3) 5 ⋅ 200 ⎤
⎣
⎦

E=
0.3333

3.7285

70.7107
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>> F=['Tα' ' μητρωα' ' του' ' Matlab'] 
F=

Μητρώο με αλφαριθμητικούς

Tα μητρωα του Matlab

χαρακτήρες

>> G=[1 2+5i;1.2-5i 56] 
G=

μητρώο

1.0000

2.0000 + 5.0000i

με

μιγαδικούς

και

πραγματικούς αριθμούς
2+5 ⋅ i⎤
⎡1
A=⎢
⎥
⎣1.2-5 ⋅ i 56
⎦

1.2000 - 5.0000i 56.0000

Αν δεν καθίσταται δυνατό να πληκτρολογηθεί το σύνολο των στοιχείων ενός
πίνακα στην ίδια γραμμή του παράθυρου των εντολών (Command window), τότε
μπορούν να χρησιμοποιηθεί το σύμβολο των αποσιωποιητικών (...) και η
πληκτρολόγηση να συνεχιστεί στην παρακάτω γραμμή.
>> H=[1 2 3;...

συνέχιση της εισαγωγής των

5 6 7;...

στοιχείων ενός πίνακα στις

8 9 10] 

επόμενες σειρές.

H=
1

2

3

5

6

7

8

9

10

⎡1 2 3 ⎤
⎢
⎥
A = ⎢5 6 7 ⎥
⎢⎣8 9 10⎥⎦

Στην περίπτωση, όπου ορίσουμε ένα πίνακα και ανάμεσα από τις αγκύλες δεν
εισάγουμε κανένα στοιχείο, τότε το MATLAB θεωρεί ότι πρόκειται για το μηδενικό
πίνακα. Επιπλέον, θα πρέπει οπωσδήποτε τα στοιχεία των πινάκων να είναι ορθώς
εισηγμένα. Με άλλα λόγια, όπως άλλωστε ισχύει και στα Μαθηματικά, οφείλει για
παράδειγμα όσα στοιχεία διαθέτει ένας πίνακας σε μια γραμμή, τον ίδιο αριθμό
πινάκων να διαθέτει και σε οποιαδήποτε άλλη του ίδιου μητρώου. Σε αντίθετη
περίπτωση, το λογισμικό εμφανίζει με μήνυμα λάθους στο χρήστη.
μηδενικός πίνακας

>> I=[] 
I=
[]
>> J=[1 2 3;5 6] 

ελλιπής εισαγωγή στοιχείων

??? Error using ==> vertcat

ενός πίνακα

All rows in the bracketed expression
must

have

the

same

number

of

columns.
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Επίσης, στο MATLAB δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας ενός διανύσματος
(vector), χωρίς την ανάγκη εισαγωγής ενός προς ενός όλων των στοιχείων του
διανύσματος, αλλά ορίζοντας στην εντολή την πρώτη τιμή, την τελευταία δυνατή
τιμή και το βήμα (increment) μεταβολής των τιμών. Αν δεν οριστεί συγκεκριμένη
τιμή για το βήμα, τότε το λογισμικό λαμβάνει τιμή για αυτό ίση με τη μονάδα. Στη
συνέχεια παρουσιάζονται ορισμένα ενδεικτικά παραδείγματα της περίπτωσης
αυτής.
>> A=0:10:30 

δημιουργία διανύσματος

A=

πρώτο στοιχείο:

0

βήμα μεταβολής:

10

0

10

20

30

τελευταίο δυνατό στοιχείο: 30
>> B=100:105 

δημιουργία διανύσματος

B=

πρώτο στοιχείο:

100

βήμα μεταβολής:

1 (εξ’ ορισμού)

100

101

102

103

104

105

τελευταίο δυνατό στοιχείο: 105
>> C=5:-3:-9 

δημιουργία διανύσματος

C=

πρώτο στοιχείο:

5

βήμα μεταβολής:

-3

5

2

-1

-4

-7

τελευταίο δυνατό στοιχείο: -9
>> D=0:pi:7 

δημιουργία διανύσματος

D=

πρώτο στοιχείο:

0

βήμα μεταβολής:

π=3.14

0

3.1416

6.2832

τελευταίο δυνατό στοιχείο: 7
>> E=1:-exp(1):-2*(1+2) 

δημιουργία διανύσματος

E=

πρώτο στοιχείο:

1

βήμα μεταβολής:

−e1 = −2.7183

1.0000

-1.7183

-4.4366

τελευταίο δυνατό στοιχείο: -6
Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα να οριστούν μόνο συγκεκριμένα στοιχεία ενός
πίνακα, έχοντας βέβαια καθορίσει και το ακριβές μέγεθος (διαστάσεις) του πίνακα
αυτού. Σε αυτήν την περίπτωση, το MATLAB θεωρεί ότι τα υπόλοιπα στοιχεία, τα
οποία δεν έχουν οριστεί επ’ ακριβώς, είναι μηδενικά στοιχεία.
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>> K(2,3)=2 

επιλεκτικός

K=

πίνακα – τα υπόλοιπα θεωρούνται από

0

0

0

0

0

2

ορισμός

στοιχείων

ενός

το λογισμικό ως μηδενικά

Επεξεργασία μητρώων

Το MATLAB παρέχει τη δυνατότητα σχετικά εύκολου χειρισμού των στοιχείων
των μητρώων, ικανοποιώντας με απλό τρόπο οποιαδήποτε από το χρήστη
επιζητούμενη επεξεργασία του μητρώου, όπως για παράδειγμα εισαγωγή γραμμών
ή/και στηλών σε ένα ή περισσότερα μητρώα, αποκοπή των στοιχείων ολόκληρων
γραμμών και στηλών από ένα υπάρχων μητρώο, δημιουργία με ποικίλους τρόπους
υπο-μητρώων από ένα αρχικό μητρώο, αντικατάσταση συγκεκριμένων στοιχείων
από ένα μητρώο με στοιχεία είτε από άλλα μητρώα είτε με μεμονωμένους
χαρακτήρες (scalar numbers) κ.α.
Στις

επόμενες

παρουσιάζονται

εντολές

αναλυτικά

από

το

ορισμένες

παράθυρο
από

τις

εντολών

του

λογισμικού,

προαναφερόμενες

διαδικασίες

χειρισμού των μητρώων.
>> clear all 
>> A=[1 2 2;3 4 4;5 6 6] 

ορισμός 3 x 3 μητρώου

A=
1

2

2

3

4

4

5

6

6

>> A(1,3)=7 

διόρθωση

A=

παραπάνω μητρώου, με συντεταγμένες (1,3)

1

2

7

3

4

4

5

6

6

>> B=A(2:3,1:3) 
B=

δημιουργία

της

νέου

τιμής

του

μητρώου,

μητρώο, διατηρώντας τη 2

η

στοιχείου

από

το
η

και 3

του

αρχικό

σειρά του

3

4

4

αρχικού (2:3) και διατηρώντας όλες τις στήλες

5

6

6

(1:3)

>> B(2,:)=[] 

δημιουργία

B=

μητρώο, διαγράφοντας τα στοιχεία της 2ης

3

4

4

σειράς

του

νέου

μητρώου,

αρχικού

από

μητρώου

το

[(:,2)

αρχικό
=

...

xεκτέλεσε την εντολή, η οποία ορίζεται μετά το
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σύμβολο του (=), στη 2η σειρά του αρχικού
μητρώου]
>> B(:,2)=[] 

δημιουργία

B=

μητρώο, διαγράφοντας τα στοιχεία της 2ης

3

4

νέου

μητρώου,

από

το

αρχικό

στήλης του αρχικού μητρώου [(2,:) = ...
xεκτέλεσε την εντολή, η οποία ορίζεται μετά το

σύμβολο του (=), στη 2η στήλη του αρχικού
μητρώου, ως αρχικό μητρώο ορίζεται αυτό το
οποίο προέκυψε από την ακριβώς προηγούμενη
επεξεργασία]
Εκτός από τα προηγούμενα παραδείγματα, με τα οποία ο χρήστης μπορεί να
επεξεργαστεί ένα αρχικό μητρώο και να παράγει από αυτό διάφορα υπο-μητρώα, οι
νεώτερες εκδόσεις του λογισμικού παρέχουν τη δυνατότητα να επιλεγούν με απλό
τρόπο ποιες σειρές ή στήλες ενός αρχικού μητρώου επιθυμεί ο χρήστης να
διαγραφούν, ορίζοντας ένα διάνυσμα, το οποίο ως στοιχεία θα περιέχει τους
αριθμούς των στηλών ή σειρών του αρχικού πίνακα, οι οποίες θα διαγραφούν.
Βέβαια και σε αυτήν την περίπτωση είναι απαραίτητη η χρήση του συμβόλου (:),
για να καθοριστεί αν πρόκειται για διαγραφή σειρών ή στηλών αντίστοιχα.
Παρακάτω παρουσιάζεται αναλυτικά η προαναφερθείσα διαδικασία.
>> C=[4 5 3 12 6;7 2 1 13 28;...

ορισμός

5

x

5

15 36 45 8 10;12 22 32 42 9;...

(αρχικό μητρώο)

μητρώου

11 21 27 33 40] 
C=
4

5

3

12

6

7

2

1

13

8

15

36

45

8

10

12

22

32

42

9

11

21

27

33

40

>> v=[1 4 5] 

ορισμός 1 x 3 βοηθητικού

v=

μητρώου x με τη χρήση του

1

4

5

μητρώου

αυτού,

ορίζεται

ποιες γραμμές ή στήλες του
αρχικού

μητρώου
η

διαγραφούν. (2 ,
>> C(v,:) 

συνδυασμός
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ans =

μητρώου με το βοηθητικό και

4

5

3

12

6

12

22

32

42

9

11

21

27

33

40

διαγραφή

2ης

της

και

3ης

σειράς του μητρώου C

>> clear C 
>> C=[4 5 3 12 6;7 2 1 13 28;...

ορισμός

15 36 45 8 10;12 22 32 42 9;...

(αρχικό μητρώο)

5

x

5

μητρώου

του

αρχικού

11 21 27 33 40] 
C=
4

5

3

12

6

7

2

1

13

28

15

36

45

8

10

12

22

32

42

9

11

21

27

33

40

>> C(:,v) 

συνδυασμός

ans =

μητρώου με το βοηθητικό και

4

12

6

7

13

28

15

8

10

12

42

9

11

33

40

διαγραφή

της

2ης

και

3ης

στήλης του μητρώου C

Επίσης, το MATLAB είναι σε θέση να διαφοροποιήσει τις διαστάσεις ενός
υπάρχοντος μητρώου, είτε μετατρέποντας το μητρώο αυτό σε ένα μητρώο σειρά
(διάνυσμα) είτε παράγοντας ουσιαστικά ένα διαφορετικό μητρώο, του οποίου όμως
το γινόμενο των διαστάσεων του (νέου) μητρώου να είναι ίσο με το αντίστοιχο του
μητρώου, το οποίο υπόκεινται σε αυτή την επεξεργασία.
>>C=[4 5 3;7 2 1;15 36 45] 

ορισμός 3 x 3 μητρώου (αρχικό

C=

μητρώο)

4

5

3

7

2

1

15

36

45

>> B=C(:)

μετατροπή του μητρώου σε ένα

B=

πίνακα στήλη

4
7

- 26 -

Βασικά στοιχεία για τη χρήση του MATLAB & Εφαρμογή σε προβλήματα κατασκευών

15
5
2
36
3
1
45
>> clear C 
>> C=[4 5 3 12;7 2 1 13;...

ορισμός 4 x 4 μητρώου (αρχικό

15 36 45 8;12 22 32 42] 

μητρώο)

C=
4

5

3

12

7

2

1

13

15

36

45

8

12

22

32

42

>> reshape(C,8,2) 

επεξεργασία του αρχικού μητρώου

ans =

και δημιουργία νέου μητρώου, το

4

3

οποίο περιέχει τα ίδια στοιχεία με

7

1

το αρχικό, αλλά οι διαστάσεις του

15

45

είναι διαφορετικές

12

32

Διαστάσεις αρχ. μητρώου:4 x 4

5

12

Διαστάσεις τελ. μητρώου: 8 x 2

2

13

(4 x 4 = 8 x 2 = 16)

36

8

22

42

>> reshape(C,2,8) 

η ίδια διαδικασία με προηγούμενα

ans =

Διαστάσεις αρχ. μητρώου:4 x 4

4

15

5

36

3

45

12

8

7

12

2

22

1

32

13

42

Διαστάσεις τελ. μητρώου: 2 x 8
(4 x 4 = 2 x 8 = 16)

Θα αποτελούσε αδυναμία του λογισμικού, αν το MATLAB δεν ήταν σε θέση να
προσθέσει σε ήδη υπάρχοντα μητρώα είτε σειρές είτε στήλες. Η εντολή αυτή είναι
σχετικά όμοια με αυτής της διαγραφής ή αντικατάστασης σειρών ή στηλών,
κάνοντας χρήση του συμβόλου (:), με μόνη διαφορά την προφανή απαίτηση και
για την εισαγωγή ενός πρόσθετου μητρώου, το οποίο θα περιέχει τα επιζητούμενα
από το χρήστη στοιχεία για την προσθήκη στο αρχικό μητρώο.
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>> clear all 
>> A=[1 0 0;0 1 0;0 0 1] 

ορισμός

A=

(αρχικό μητρώο)

1

0

0

0

1

0

0

0

1

>> b=[5 6 7]; 

3

ορισμός
οποίο

x

3

μητρώου

μητρώου-σειρά,
θα

προστεθεί

το
στο

αρχικό μητρώο
>> c=[9;10;11]; 

ορισμός μητρώου-στήλη, το
οποίο

θα

προστεθεί

στο

αρχικό μητρώο
>> F=[A;b] 

δημιουργία

F=

προσθέτοντας
1

0

0

0

1

0

0

0

1

5

6

7

νέου

μητρώου,

μια

σειρά

ακόμα στο αρχικό μητρώο

>> G=[A c] 

δημιουργία

G=

προσθέτοντας

1

0

0

9

0

1

0

10

0

0

1

11

νέου

μητρώου,

μια

επιπλέον

στήλη στο αρχικό μητρώο

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί η δυνατότητα, την οποία προσφέρει το MATLAB για
την αναστροφή ενός πίνακα, μια που η συγκεκριμένη διαδικασία βρίσκει έδαφος σε
αρκετές εφαρμογές. Η εντολή παρουσιάζεται στο ακόλουθο παράδειγμα.
>> clear all 
>> A=[1 2 3;4 5 6;7 8 9]; 

ορισμός 3 x 3 μητρώου

>> u=[0 1 2 3 4]; 

ορισμός διανύσματος

>> B=A' 

αναστροφή

B=

μητρώου

1

4

7

2

5

8

3

6

9
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>> v=u' 

αναστροφή

v=

διανύσματος

ήδη

ορισμένου

0
1
2
3
4
Πράξεις μητρώων

Εκτός από τις συνηθισμένες πράξεις της αριθμητικής (πρόσθεση, αφαίρεση,
πολλαπλασιασμός, διαίρεση και ύψωση σε δύναμη), οι οποίες λαμβάνουν χώρα
μεταξύ κατάλληλων μητρώων, είναι δυνατό να υλοποιηθούν και πράξεις στοιχείο
προς στοιχείο μεταξύ των διάφορων μητρώων.
Από τα Μαθηματικά, για τις συνήθεις αριθμητικές πράξεις μεταξύ μητρώων,
πρέπει να ισχύουν οι εξής συνθήκες:
Αριθμητική

Αριθμητική

πράξη

παράσταση

+

Α+Β

-

Α-Β

/ή\

Α/Β
Α\Β

Περιορισμοί
A και Β ίδιων
διαστάσεων
A και Β ίδιων
διαστάσεων
Α και Β ίδιων
διαστάσεων και
τετραγωνικοί
Ο αριθμός των

*

Α*Β

στηλών του Α ίσος
με τον αριθμό των
γραμμών του Β

^

Α^b (b:scalar)

Α τετραγωνικός

Να σημειωθεί ότι ουσιαστικά η πράξη της διαίρεσης, είτε η αριστερή (\) είτε η
δεξιά διαίρεση (/), υπολογίζει τη λύση του κλασσικού γραμμικού συστήματος. Πιο
συγκεκριμένα, η πράξη της δεξιάς διαίρεσης (/) υλοποιεί τον υπολογισμό του
γραμμικού συστήματος (1), ενώ η αντίθετη περίπτωση διαίρεσης επιλύει το
γραμμικό σύστημα (2).
y ⋅ C = d ⇒ y = d/C (δεξιά διαίρεση)

(1)

A ⋅ x = b ⇒ x = A /b (αριστερή διαίρεση)

(2)
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Στα επόμενα παραδείγματα παρουσιάζονται ορισμένες ενδεικτικές περιπτώσεις
συνηθισμένων αριθμητικών πράξεων μεταξύ μητρώων καθώς και μεταξύ απλών
αριθμών και μητρώων.
>> clear all 
>> A=[1 2 3;4 5 6;7 8 9]; 

ορισμός 3 x 3 μητρώου Α

>> B=[10 11 12;13 14 15;16 17 18]; 

ορισμός 3 x 3 μητρώου Β

>> C=A+B 

δημιουργία μητρώου από την

C=

πρόσθεση δύο ήδη ορισμένων

11

13

15

17

19

21

23

25

27

μητρώων

>> D=A-B 

δημιουργία μητρώου από την

D=

αφαίρεση δύο ήδη ορισμένων

-9

-9

-9

-9

-9

-9

-9

-9

-9

μητρώων

>> E=A*B 

δημιουργία μητρώου από τον

E=

πολλαπλασιασμό

84

90

96

201

216

231

318

342

366

δύο

ήδη

ορισμένων μητρώων

>> F=A^4 

δημιουργία μητρώου από την

F=

ύψωση ενός ήδη ορισμένου
7560

9288

11016

17118

21033

24948

26676

32778

38880

μητρώου

σε

πραγματικό

εκθέτη

>> G=(2*sin(4.2))*B 

δημιουργία μητρώου από τον

G=

πολλαπλασιασμό

ενός

ήδη

-17.4315 -19.1747 -20.9178

ορισμένου

-22.6610 -24.4041 -26.1473

αποτέλεσμα μιας αριθμητικής

-27.8904 -29.6336 -31.3767

παράστασης

μητρώου

με

το

Όπως έχει προαναφερθεί, το MATLAB δίνει τη δυνατότητα πράξεων μεταξύ
μητρώων, αλλά και πράξεις στοιχείο προς στοιχείο μεταξύ δύο μητρώων. Δηλαδή
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για παράδειγμα, αν έχουμε δύο διανύσματα u και ν, τότε η πράξη του
πολλαπλασιασμού των μητρώων, στοιχείο προς στοιχείο, ορίζεται ως εξής:
u = [u1 u2 u3 u4 ]
v = [v1 v2 v 3 v 4 ]
u ⋅ v = [u1 ⋅ v1 u2 ⋅ v2 u3 ⋅ v 3 u4 ⋅ v 4 ]
Κατ’ αντιστοιχία ορίζονται και οι υπόλοιπες πράξεις, διαίρεση αριστερή ή δεξιά
και ύψωση σε δύναμη. (η πρόσθεση και η αφαίρεση από τη φύση τους είναι
στοιχείο προς στοιχείο). Στα υπόλοιπα λογισμικά πακέτα, για την επίτευξη της
παραπάνω πράξης, απαιτείται η πραγματοποίηση μιας επαναληπτικής διαδικασίας
(for…Next), με αποτέλεσμα η χρήση του MATLAB να απλοποιεί κατά πολύ τα
πράγματα.
Για την πραγματοποίηση αυτού του είδους των πράξεων μεταξύ μητρώων,
είναι απαραίτητη η εισαγωγή διαφορετικών τελεστών, από τους κλασσικούς
τελεστές των αριθμητικών πράξεων.
Τελεστές αριθμητικών πράξεων μεταξύ μητρώων
στοιχείο προς στοιχείο
Αριθμητική

Αριθμητική

πράξη

παράσταση

*

Α .* Β

/ή\

^

Α ./ Β
Α .\ Β
Α .^ Β

Περιορισμοί
A και Β ίδιων
διαστάσεων
Α και Β ίδιων
διαστάσεων και
τετραγωνικοί
Α και Β ίδιων
διαστάσεων και
τετραγωνικοί

>> clear all 
A=[1 2 3;4 5 6;7 8 9];

ορισμός 3 x 3 μητρώου Α

B=[10 11 12;13 14 15;16 17 18];

ορισμός 3 x 3 μητρώου Β

>> C=A.*B

δημιουργία μητρώου από τον

C=

πολλαπλασιασμό

δύο

ήδη

10

22

36

ορισμένων μητρώων στοιχείο

52

70

90

προς στοιχείο

112

136

162
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>> D=2./A

δημιουργία μητρώου από τη

D=

δεξιά

διαίρεση

ενός

ήδη

μητρώου

με

2.0000

1.0000

0.6667

ορισμένου

0.5000

0.4000

0.3333

πραγματικό

0.2857

0.2500

0.2222

στοιχείο προς στοιχείο)

αριθμό

(πράξη

>> E=2.\A

δημιουργία μητρώου από την

E=

αριστερή διαίρεση ενός ήδη

0.5000

1.0000

1.5000

ορισμένου

2.0000

2.5000

3.0000

πραγματικό

3.5000

4.0000

4.5000

στοιχείο προς στοιχείο)

μητρώου
αριθμό

με

(πράξη

>> F=B.^A

δημιουργία μητρώου από την

F=

ύψωση σε ένα ήδη ορισμένο

1.0e+011 *

μητρώο ενός άλλου μητρώου

0.0000

0.0000

0.0000

(πράξη

0.0000

0.0000

0.0001

στοιχείο)

0.0027

0.0698

1.9836

στοιχείο

προς

Συναρτήσεις μητρώων

Το MATLAB διαθέτει πλειάδα από ενσωματωμένες συναρτήσεις, οι οποίες
βρίσκουν εφαρμογή σε μητρώα, είτε για τη δημιουργία αυτών είτε για την κάθε
είδους επεξεργασία τους.
Για την καλύτερη κατανόησή τους, θα παρουσιαστούν συγκεντρωτικά σε
διαφορετικούς πίνακες, ανάλογα με το σκοπό, τον οποίο επιτελούν. Στον πρώτα
πίνακα καταγράφονται όλες οι συναρτήσεις, οι οποίες συνδέονται με τη δημιουργία
των μητρώων.
Συναρτήσεις δημιουργίας μητρώων
eye(m,n)

δημιουργεί ένα mxn μητρώο με μονάδες
την κύρια διαγώνιο

zeros(m,n)

δημιουργεί ένα mxn μηδενικό μητρώο

ones(m,n)

δημιουργεί ένα mxn μοναδιαίο μητρώο
δημιουργεί

rand(m,n)

ένα

τυχαίους

mxn

αριθμούς

ομοιόμορφα

μητρώο
ως

με

στοιχεία,

κατανεμημένους

στο

διάστημα 0 – 1
δημιουργεί
randn(m,n)

τυχαίους

ένα

mxn

αριθμούς

ως

μητρώο

με

στοιχεία,

οι

οποίοι ακολουθούν την κατανομή Gauss
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Δημιουργεί ένα διάνυσμα – σειρά, με
linspace(a,b,c)

πρώτο στοιχείο το a, τελευταίο το b και
ενδιάμεσα άλλα c-2 στοιχεία, έτσι ώστε
διαδοχικά όλα τα σημεία να ισαπέχουν
δημιουργεί ένα μητρώο, με στοιχεία για

diag(v)

την

κύρια

διαγώνιο,

αυτά

του

διανύσματος v
αποκόβει

τα

στοιχεία

της

κύριας

διαγωνίου από ένα μητρώο Α και στη

diag(A)

συνέχεια δημιουργεί με τα στοιχεία αυτά
ένα νέο διάνυσμα

Μετά

την

καταγραφή

των

συναρτήσεων

στον

πίνακα,

παρουσιάζονται

αριθμητικά παραδείγματα αυτών των συναρτήσεων.
>> eye(3,2) 

δημιουργία 3x2 μητρώου, με μονάδες

ans =

στην κύρια διαγώνιο

1

0

0

1

0

0
δημιουργία 3x2 μηδενικού μητρώου

>> zeros(3,2) 
ans =
0

0

0

0

0

0
δημιουργία 3x2 μοναδιαίου μητρώου

>> ones(3,2) 
ans =
1

1

1

1

1

1

>> rand(3,3) 

δημιουργία 3x3 μητρώου με τυχαίους

ans =

αριθμούς, οι οποίοι είναι ομοιόμορφα

0.9501

0.4860

0.4565

0.2311

0.8913

0.0185

0.6068

0.7621

0.8214

>> randn(3,3) 

κατανεμημένοι στο διάστημα 0-1

δημιουργία 3x3 μητρώου με τυχαίους
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αριθμούς, οι οποίοι ακολουθούν την

ans =
-0.4326

0.2877

1.1892

-1.6656

-1.1465

-0.0376

0.1253

1.1909

0.3273

κατανομή του Gauss

>> v=[10 11 12]; 

δημιουργία του 1x3 διανύσματος

>> diag(v) 

δημιουργία μητρώου, το οποίο έχει

ans =

στην κύρια διαγώνιο τα στοιχεία του

10

0

0

0

11

0

0

0

12

παραπάνω διανύσματος

>> A=[1 2 3;4 5 6;7 8 9];

δημιουργία του 3x3 μητρώου

>> diag(A) 

αποκοπή των στοιχείων της κύριας

ans =

διαγωνίου του παραπάνω μητρώου και

1

δημιουργία ενός νέου διανύσματος –

5

στήλη με τα στοιχεία αυτά

9
>> linspace(1,10,3)

δημιουργία ενός μητρώου, με πρώτο

ans =

στοιχείο το 1, τελευταίο το 10 και

1.0000

5.5000

10.0000

ενδιάμεσα

άλλα

3-2

στοιχεία,

έτσι

ώστε διαδοχικά όλα τα σημεία να
ισαπέχουν
Στη συνέχεια, παρουσιάζονται σε πίνακα αρκετές συναρτήσεις, οι οποίες έχουν
να κάνουν με τη διαφόρου είδους επεξεργασία των συναρτήσεων.
Συναρτήσεις επεξεργασίας μητρώων
length(v)
size(A)
ndims(A)
numel(A)
max(A)

εμφανίζει το πλήθος των στοιχείων ενός
διανύσματος
εμφανίζει το πλήθος των σειρών και
των στηλών ενός μητρώου
εμφανίζει τον αριθμό των διαστάσεων
ενός μητρώου
εμφανίζει τον αριθμό των στοιχείων
ενός μητρώου
εμφανίζει τη μέγιστη τιμή από κάθε μια
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στήλη του μητρώου
min(A)
mean(A)

εμφανίζει την ελάχιστη τιμή από κάθε
μια στήλη του μητρώου
εμφανίζει το μέσο όρο των τιμών των
στοιχείων κάθε στήλης του μητρώου
εμφανίζει

std(A)

την

τυπική

απόκλιση

των

τιμών των στοιχείων κάθε στήλης ενός
μητρώου
εμφανίζει το άθροισμα των τιμών των

trace(A)

στοιχείων της κύριας διαγωνίου ενός
μητρώου Α

rot90(A)
fliplr(A)
flipud(A)
tril(A)
triu(A)
inv(A)

στρέφει κατά 900 ένα μητρώο
μεταθέτει τα στοιχεία ενός μητρώου από
αριστερά προς δεξιά
μεταθέτει τα στοιχεία ενός μητρώου από
πάνω προς τα κάτω
μηδενίζει τα στοιχεία άνω από την κύρια
διαγώνιο
μηδενίζει τα στοιχεία κάτω από την
κύρια διαγώνιο
εμφανίζει το αντίστροφο μητρώο ενός
μητρώου

Στα ακόλουθα παραδείγματα, ορισμένες από τις παραπάνω συναρτήσεις
βρίσκουν εφαρμογή στο παράθυρο εντολών του λογισμικού.
>> clear all 
>> A=[10 11 12;13 14 15;16 17 18]; 

δημιουργία του 3x3 μητρώου

>> size(A) 
ans =
3

3

>> ndims(A) 

εμφανίζει το αριθμό των διαστάσεων

ans =

του μητρώου Α

2
>> numel(A) 

εμφανίζει το συνολικό

ans =

στοιχείων του μητρώου Α

9
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>> max(A) 

εμφανίζει

ans =

στοιχείων κάθε στήλης του μητρώου Α

16

17

τις

μέγιστες

τιμές

των

18

>> min(A) 

εμφανίζει

ans =

στοιχείων κάθε στήλης του μητρώου Α

10

11

τις

ελάχιστες

τιμές

12

>> mean(A) 

εμφανίζει

ans =

τιμών κάθε στήλης του μητρώου Α

13

των

14

τους

μέσους

όρους

των

15

>> std(A) 

εμφανίζει τις τυπικές αποκλίσεις των

ans =

τιμών κάθε στήλης του μητρώου Α

3

3

3

>> trace(A) 

εμφανίζει το άθροισμα των τιμών των

ans =

στοιχείων της κυρίας διαγωνίου του

42

μητρώου Α
στρέφει το μητρώο Α κατά 900

>> rot90(A) 
ans =
12

15

18

11

14

17

10

13

16

>> fliplr(A) 

μεταθέτει τα στοιχεία του μητρώου Α

ans =

από αριστερά προς τα δεξιά

12

11

10

15

14

13

18

17

16

>> flipud(A) 

μεταθέτει τα στοιχεία του μητρώου Α

ans =

από πάνω προς τα κάτω

16

17

18

13

14

15

10

11

12

>> tril(A) 

μηδενίζει

ans =

στοιχείων, τα οποία βρίσκονται πάνω
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10

0

0

από την κύρια διαγώνιο του μητρώου

13

14

0

Α

16

17

18

>> triu(A) 

μηδενίζει

ans =

στοιχείων, τα οποία βρίσκονται κάτω

τις

τιμές

όλων

των

10

11

12

από την κύρια διαγώνιο του μητρώου

0

14

15

Α

0

0

18

>> C=[5 -3 2;-3 8 4;2 4 -9];

δημιουργία του 3x3 μητρώου

>> inv(C) 

υπολογίζει το αντίστροφο μητρώο του

ans =

μητρώου C

0.2005

0.0433

0.0638

0.0433

0.1116

0.0592

0.0638

0.0592

-0.0706

>> v=[12 22 32 42]; 

δημιουργία του 1x4 διανύσματος

>> length(v) 

εμφανίζει το συνολικό αριθμό των

ans =

στοιχείων του διανύσματος v

4

2.3 Εφαρμογές γραμμικής και μη γραμμικής Άλγεβρας
Στην επιστήμη του Πολιτικού Μηχανικού αλλά βέβαια και σε πολλούς άλλους
τομείς, συναντώνται ορισμένα βασικά ζητήματα της Άλγεβρας, τα οποία είναι
απαραίτητα για την επίλυση των προβλημάτων. Τρία από αυτά είναι αναμφίβολα ο
υπολογισμός της ορίζουσας ενός μητρώου, η επίλυση ενός γραμμικού συστήματος
καθώς επίσης και ο αναζήτηση των ριζών μιας ανώτερου βαθμού εξίσωσης.
Στη συνέχεια ενδεικτικά θα παρουσιαστεί ο τρόπος, με τον οποίο τα τρία αυτά
προβλήματα της Άλγεβρας αντιμετωπίζονται με τη χρήση του MATLAB.
Υπολογισμός της ορίζουσας ενός μητρώου

Ο υπολογισμός της ορίζουσας ενός μητρώου, εφ’ όσον βέβαια υπολογίζεται,
πραγματοποιείται μέσω του παρόντος λογισμικού, με τη χρήση της εντολής
det(A).

>> clear all 
>> A=[1 2 3;2 3 4;4 2 5]; 

δημιουργία του 3x3 μητρώου

>> det(A) 

υπολογισμός

ans =

μητρώου Α
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-5

Επίλυση γραμμικού συστήματος

Η επίλυση ενός γραμμικού συστήματος μπορεί να γίνει είτε προσδιορίζοντας το
αντίστροφο μητρώο του μητρώου των συντελεστών και πολλαπλασιάζοντας αυτό
με το διάνυσμα των σταθερών όρων, είτε απευθείας με τη γνωστή μέθοδο
επίλυσης γραμμικών συστημάτων, την απαλοιφή κατά Gauss. Στη συνέχεια θα
παρουσιαστούν και οι δύο τρόποι.
Το γραμμικό σύστημα, το οποίο θα επιλυθεί με τις δύο αυτές μεθόδους είναι το
ακόλουθο:
⎧x1 + 2 ⋅ x2 + 3 ⋅ x3 = 4
⎪
⎨2 ⋅ x1 + 3 ⋅ x2 + 4 ⋅ x3 = 5 ⇒
⎪
⎩4 ⋅ x1 + 2 ⋅ x2 + 5 ⋅ x3 = 1



⎡1 2 3 ⎤ ⎡ x1 ⎤ ⎡4 ⎤
⎢
⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥
−1
⎢2 3 4 ⎥ ⋅ ⎢ x2 ⎥ = ⎢5 ⎥ ⇒ A ⋅ x = b ⇒ x = A ⋅ b
⎢⎣ 4 2 5⎥⎦ ⎢ x3 ⎥ ⎢⎣1 ⎥⎦
⎣ ⎦

Αντιστροφή μητρώου

>> clear all 
>> A=[1 2 3;2 3 4;4 2 5]; % μητρωο συντελεστων 
>> b=[4;5;1]; %μητρωο σταθερων ορων 
>> C=inv(A) %αντιστροφη μητρωου 
C=
-1.4000

0.8000

0.2000

-1.2000

1.4000

-0.4000

1.6000

-1.2000

0.2000

>> C*b %υπολογισμος λυσεων γραμμικου συστηματος 
ans =
-1.4000
1.8000
0.6000


Απαλοιφή κατά Gauss

>> clear all 
>> A=[1 2 3;2 3 4;4 2 5]; % μητρωο συντελεστων 
>> B=[4;5;1]; %μητρωο σταθερων ορων 
>> X=A\B %υπολογισμός λυσεων γραμμικού συστηματος 
X=
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-1.4000
1.8000
0.6000

Επίλυση πολυβάθμιας εξίσωσης

Ο υπολογισμός των ριζών μιας πολυωνυμικής εξίσωσης ανώτερου βαθμού
είναι κάτι το οποίο βρίσκει εφαρμογή σε πολλές περιπτώσεις και μέσω της χρήσης
του MATLAB υλοποιείται ως εξής:
x3 − 15x = 4 ⇒ 1 ⋅ x3 + 0 ⋅ x2 − 15 ⋅ x − 4 = 0

>> clear all 
>> coeff=[1 0 -15 -4]; %διανυσμα συντελεστων εξισωσης 
>> r=roots(coeff) %υπολογισμος ριζων εξισωσεις 
r=
4.0000
-3.7321
-0.2679
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΟ MATLAB

3.1 Αρχεία κειμένου (Script files)
3.2 Αρχεία συναρτήσεων (Function files)
3.3 Λογικοί τελεστές και τελεστές συσχέτισης
3.4 Εντολές ελέγχου ροής προγράμματος

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΟ MATLAB
Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του MATLAB είναι η δυνατότητα της απλής
προέκτασης του σε ποικίλες εφαρμογές, μέσω της σύνταξης από το χρήστη
αυτόνομων κωδίκων και προγραμμάτων. Το λογισμικό προσφέρει στο χρήστη τη
χρήση μιας ενσωματωμένης γλώσσας προγραμματισμού, η οποία διαθέτει κοινά
χαρακτηριστικά με τη γλώσσα προγραμματισμού C. Μάλιστα, δεν είναι υπερβολικό
να θεωρηθεί ότι η συγκεκριμένη γλώσσα προγραμματισμού του MATLAB ίσως είναι
καταλληλότερη και υψηλότερου επιπέδου για εφαρμογές Μηχανικού, οι οποίες
απαιτούν ισχυρά υπολογιστικά εργαλεία, κάτι το οποίο είναι δύσκολο να επιτευχθεί
από τις κλασσικές γλώσσες προγραμματισμού.
Στο MATLAB ο χρήστης μπορεί να αναπτύξει κώδικα στα M-Files. Τα M-Files
είναι τυπικά ASCII αρχεία κειμένου (text files), συνοδευόμενα από την προέκταση
.m στο όνομα του αρχείου και στα οποία ο χρήστης κάνει χρήση της γλώσσας
προγραμματισμού του λογισμικού. Τα περισσότερα M-Files είναι δυνατό να
ενεργοποιηθούν μέσω οποιοδήποτε προγράμματος επεξεργασίας κειμένου (editor
or word processing application). Ένα τέτοιο πρόγραμμα διαθέτει και το παρών

λογισμικό (Μ-file Editor).
Υπάρχουν δύο είδη M-files. Τα αρχεία κειμένου ή script files και τα αρχεία
συναρτήσεων ή function files.

3.1 Αρχεία κειμένου (Script flies)
Τα αρχεία κειμένου ή script files αποτελούν ένα σύνολο από εντολές του

MATLAB. Τα αρχεία αυτά εκτελούνται μέσα από το παράθυρο εντολών (Command
window), πληκτρολογώντας το όνομα του αρχείου, χωρίς την προέκταση .m,
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αριστερά από το σύμβολο της προτροπής (prompt). Όλα αυτή η διαδικασία είναι
ισοδύναμη με την πληκτρολόγηση μιας προς μιας του συνόλου των εντολών, οι
οποίες περιέχοντα μέσα στο εν λόγω αρχείο κειμένου, στο παράθυρο των εντολών.
Οι μεταβλητές, οι οποίες χρησιμοποιούνται μέσα στους κώδικες των script files
έχουν καθολικό χαρακτήρα (global variables), με αποτέλεσμα να καταγράφονται
στο πλαίσιο του παραθύρου του χώρου εργασίας (workspace), τόσο οι μεταβλητές,
οι οποίες χρησιμοποιούνται ως δεδομένα του προβλήματος όσο και αυτές, οι οποίες
φέρουν τα αποτελέσματα.

Εικόνα 3: Το περιβάλλον του Matlab Editor

Τα αρχεία κειμένου είναι δυνατό να περιέχουν αριθμούς, μεταβλητές, εντολές
και συναρτήσεις είτε του ίδιου του MATLAB (ενσωματωμένες στο λογισμικό) είτε
αναπτυγμένες από το χρήστη. Από τα προηγούμενα προκύπτει το συμπέρασμα ότι
τα script files είναι χρήσιμα στις περιπτώσεις, όπου ο χρήστης πρέπει να
επαναλάβει μια συγκεκριμένη ροή εντολών και πράξεων αρκετές φορές και με
διαφορετικές κάθε φορά τιμές για τα δεδομένα.
Στο Παράρτημα Γ θα παρουσιαστεί ένα αναλυτικό παράδειγμα από ένα αρχείο
κείμενου, με σκοπό την πλήρη κατανόηση της δομής και της λειτουργίας τους.
Πρώτα όμως κρίνεται σκόπιμη η αναφορά σε οδηγίες – κανόνες για την ορθή και
αποτελεσματική χρήση των script files.
Κανόνας 1ος: Απαγορεύεται το όνομα, το οποίο θα δοθεί στο M-file να είναι το ίδιο
με το όνομα της μεταβλητής, η οποία υπολογίζεται μέσω του αρχείου κειμένου. Αν
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η μεταβλητή διαθέτει το ίδιο όνομα με το script file, τότε το MATLAB δεν θα είναι σε
θέση να ενεργοποιήσει το αρχείο αυτό.
Κανόνας 2ος: Το όνομα του αρχείου κειμένου πρέπει να αρχίζει με ένα γράμμα. Το
υπόλοιπο τμήμα του ονόματος μπορεί να περιέχει εκτός από χαρακτήρες
γραμμάτων, αριθμούς όπως επίσης και το σύμβολο της κάτω παύλας (_). Το όνομα
του M-file είναι δυνατό να έχει όσους χαρακτήρες επιθυμεί ο χρήστης, το
λογισμικό όμως λαμβάνει υπόψη του μόνο τους πρώτους 19. Τέλος δεν αποτελεί
αποδεκτό σύμβολο από το MATLAB η χρήση της τελείας (.), σε θέση άλλη εκτός
από το σημείο πριν την κατάληξη του αρχείου (.m).
Κανόνας 3ος: Πρέπει να δίνεται προσοχή στο γεγονός της καταγραφής των
μεταβλητών

ενός

αρχείου

κειμένου

στο

παράθυρο

του

χώρου

εργασίας

(Workspace). Όταν εκτελείται ένα M-file, τότε όλες οι μεταβλητές, οι οποίες
χρησιμοποιούνται,

καταγράφονται

στο

αντίστοιχο

χώρο

του

MATLAB,

με

αποτέλεσμα να είναι σκόπιμη η πραγματοποίηση ελέγχου για τυχούσα χρήση
κάποιου από τα ονόματα των μεταβλητών αυτών, σε άλλες εφαρμογές.
Κανόνας 4ος: Προτείνεται ο σταδιακός έλεγχος του κώδικα, ο οποίος αναπτύσσεται
μέσω ενός αρχείου κειμένου, πριν τη συνολική εφαρμογή του. Αυτό βέβαια
αποσκοπεί στην αποτελεσματικότερη και χωρίς λάθη εφαρμογή του συγκεκριμένου
προγράμματος, κάτι το αποτελεί βασικό κανόνα συνολικά του προγραμματισμού
και όχι μόνο του MATLAB.
Η αναλυτική παρουσίαση, η οποία αφορά στην ανάπτυξη και εκτέλεση ενός
αρχείου κειμένου, πραγματοποιείται για τις ανάγκες του υπολογισμού του
φάσματος σχεδιασμού, το οποίο προτείνει ο Ε.Α.Κ. 2003 και παρουσιάζεται στο
Παράρτημα Α.

3.2 Αρχεία συναρτήσεων (Function files)
Ένα αρχείο συνάρτησης (function file) είναι επίσης ένα M-file, όπως άλλωστε
και τα προαναφερθέντα αρχεία κειμένου (script file), με μόνη διαφορά το γεγονός
ότι οι μεταβλητές στο αρχείο συνάρτησης είναι τοπικά ορισμένες (local) και όχι
όπως στα αρχεία κειμένου, όπου οι μεταβλητές είναι καθολικής εμβέλειας. Τα
αρχεία συνάρτησης είναι ουσιαστικά σαν τα προγράμματα ή καλύτερα τις
υπορουτίνες, οι οποίες δημιουργούνται στο πλαίσιο των γνωστών γλωσσών
προγραμματισμού, όπως η Fortran, η Visual Basic, η C κ.α. Αναμφισβήτητα τα
αρχεία συναρτήσεων είναι ένα από τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα κομμάτια του

MATLAB.
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Ένα αρχείο συνάρτησης πρέπει οπωσδήποτε να ξεκινά με τη γραμμή, οπού
ορίζεται η συνάρτηση και συγκεκριμένα καταγράφονται αναλυτικά τόσο οι
μεταβλητές εισαγωγής όσο και αυτές της εξαγωγής των αποτελεσμάτων. Χωρίς
αυτή την εισαγωγική γραμμή, της οποίας η σύνταξη έχει την ακόλουθη μορφή, το
αρχείο συνάρτησης μετατρέπεται σε αρχείο κειμένου (script file).
function [output variables] = function _name (input variables);
Να σημειωθεί ότι το όνομα της συνάρτησης (function _name) πρέπει να
ταυτίζεται με το όνομα του αρχείου M-file, χωρίς βέβαια την κατάληξη .m, το
οποίο περιέχει την εν λόγω συνάρτηση. Για παράδειγμα, αν το όνομα της
συνάρτησης είναι spectra, τότε και το όνομα του αρχείου συνάρτησης, το οποίο
περιέχει τη συνάρτηση αυτή, πρέπει να είναι spectra.m. Ο ακριβής τρόπος
σύνταξης της εισαγωγικής γραμμής εξαρτάται από

αν υπάρχει εξαγόμενο

αποτέλεσμα, δηλαδή αν συντρέχει λόγος για ορισμό της μεταβλητής των
αποτελεσμάτων, και αν πράγματι συντρέχει ο παραπάνω λόγος, από το πλήθος
των απαραίτητων μεταβλητών αποτελέσματος. Μερικά παραδείγματα εισαγωγικής
γραμμής ή γραμμής ορισμού (definition line) σε ένα αρχείο συνάρτησης, είναι οι
ακόλουθες:
Function definition line

File name

function [a, b, c]=kostas(x, y, z);

kostas.m

function [theta]=angle(x, y);

angle.m

function theta=theta (x);

theta.m

function []=spectra(t);

spectra.m

function spectra(t);

spectra.m

Να επισημανθεί ότι η πρώτη λέξη στη γραμμή εισαγωγής πρέπει οπωσδήποτε
να είναι πληκτρολογημένη με πεζά γράμματα (function). Το αντίθετο αποτελεί ένα
από τα συνηθέστερα λάθη στη χρήση του λογισμικού αυτού.
Πριν

αναφερθούν

ορισμένα

κρίσιμα

χαρακτηριστικά

-

ιδιότητες

των

συναρτήσεων, είναι χρήσιμο να αποτυπωθεί εν συντομία η συνήθης δομή ενός
αρχείου συνάρτησης.
function [out1,out2]=functionname (in1,in2)

Íεισαγωγική γραμμή

% σχόλια για τη συνάρτηση

ÍH1 line

Γραμμές

σχολίων,

% δεδομένα, αποτελέσματα, στόχος της

αξιοποιούνται από τη

% συνάρτησης

Βοήθεια
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a= triangle;

ÍΚύριο σώμα της συνάρτησης

b= square;
Ορισμένα

κρίσιμα

χαρακτηριστικά

των

αρχείων

συναρτήσεων

είναι

τα

ακόλουθα:


Οι γραμμές σχολίων, οι οποίες πάντα εκκινούν με το σύμβολο (%),
μπορούν να βρίσκονται οπουδήποτε μέσα στο σώμα του αρχείου της
συνάρτησης, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη από το λογισμικό.



Το σύνολο των γραμμών των σχολίων, οι οποίες ακολουθούν αμέσως
μετά από την εισαγωγική γραμμή, προβάλλονται από το MATLAB, αν η
Βοήθεια

του

λογισμικού

αναζητήσει

τη

συγκεκριμένη

συνάρτηση.

Μάλιστα, η πρώτη σειρά των σχολίων, η επονομαζόμενη H1 Line,
καταγράφεται σε ένα ειδικό αρχείο, το οποίο δημιουργείται αυτόματα στο
directory του αρχείου συνάρτησης με το όνομα contents.m.


Αν στη γραμμή συνάρτησης ορίζεται μια μόνο μεταβλητή αποτελέσματος,
τότε δεν απαιτείται η μεταβλητή αυτή να βρίσκεται εντός αγκυλών []. Στις
περιπτώσεις μάλιστα, κατά τις οποίες δεν υπάρχει καμιά μεταβλητή
αποτελέσματος, τότε τόσο οι αγκύλες όσο και το σύμβολο (=) είναι
δυνατό να παραλειφθούν.



Οι μεταβλητές εισαγωγής είναι, όπως έχει προαναφερθεί τοπικά ορισμένες
στο συγκεκριμένο αρχείο συνάρτησης, δηλαδή ισχύουν μόνο για τη
συγκεκριμένη συνάρτηση. Το γεγονός αυτό αποτελεί και τη μεγαλύτερη
διαφορά των αρχείων συναρτήσεων και των αρχείων κειμένου.



Μετά την εκτέλεση της συνάρτησης, οι μόνες μεταβλητές, οι οποίες
παραμένουν

καταγεγραμμένες

στο

παράθυρο

του

χώρου

εργασίας

(Workspace), είναι οι μεταβλητές των αποτελεσμάτων. Αυτή η ισότητα
καθώς και η άμεσα προηγούμενη παρέχει τη δυνατότητα έτσι ώστε να
ελέγχονται με πιο απλό και αποτελεσματικό τρόπο τόσο τα δεδομένα όσο
και τα αποτελέσματα μιας συνάρτησης.
Η εκτέλεση μιας συνάρτησης στο παράθυρο των εντολών του MATLAB μπορεί
να πραγματοποιηθεί με διάφορους τρόπους, κάτι το οποίο παρουσιάζεται ευθύς
αμέσως, κάνοντας χρήση ενός απλού παραδείγματος.
Έστω λοιπόν ότι μια συνάρτηση στην εισαγωγική της γραμμή διαθέτει τα εξής
ορίσματα:
function [maxM, maxV] = momentofbeam (l,p,q);
Η κλήση – εκτέλεση της συνάρτησης, η οποία έχει ως εισαγωγική γραμμή την
παραπάνω γραμμή, μπορεί να υλοποιηθεί με τους εξής διαφορετικούς τρόπους:
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Î[maxM,maxV]= momentofbeam(length, loadp, loadq);
length, loadp, loadq πρέπει να οριστούν εκ των

Οι μεταβλητές εισαγωγής

προτέρων, πριν χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της συνάρτησης.
Î[M,V]= momentofbeam(length, load, [5:20]);

Οι μεταβλητές εισαγωγής

length, loadp πρέπει να οριστούν εκ των προτέρων,

πριν χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της συνάρτησης, ενώ η τιμή της
μεταβλητής loadq ορίζεται μέσα στη γραμμή της κλήσης.
Î[M,V]= momentofbeam(3,100,10);

Όλες οι τιμές των μεταβλητών ορίζονται μέσα στη γραμμή της κλήσης της
συνάρτησης.

3.3 Λογικοί τελεστές και σχεσιακοί τελεστές
Το MATLAB διαθέτει τρεις λογικούς τελεστές, όπως αυτοί παρουσιάζονται στον
ακόλουθο πίνακα, συνοδευόμενες από σύντομες ερμηνείες. Βέβαια στη μαθηματική
λογική

υπάρχει

και

τέταρτος

λογικός

τελεστής,

το

αποκλειστικό

ή.

Στο

συγκεκριμένο λογισμικό ο τελευταίος αυτός λογικός τελεστής είναι η συνάρτηση
xor.

Σύμβολο

Ερμηνεία

&

Λογικό ναι

|

Λογικό ή

~

Λογικό όχι

xor

Αποκλειστικό ή

Εκτός από τους λογικούς τελεστές υπάρχουν και οι σχεσιακοί τελεστές, οι
οποίες υλοποιούν τις διάφορες συγκρίσεις με αριθμούς, σε αντίθεση με τους
προαναφερθέντες λογικούς τελεστές, οι οποίοι διακρίνουν μόνο δύο καταστάσεις
(1-αληθής και 0-ψευδής). Να σημειωθεί ότι εκτός από τους σχεσιακούς τελεστές,
οι οποίοι παρουσιάζονται στη συνέχεια, το MATLAB διαθέτει αρκετές συναρτήσεις, οι
οποίες πραγματοποιούν διάφορους ελέγχους.
Σύμβολο

Ερμηνεία

<

Μικρότερο

<=

Μικρότερο ή ίσο

>

Μεγαλύτερο

>=

Μεγαλύτερο ή ίσο

==

Ίσο

~=

Όχι ίσο
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Στη συνέχεια παρουσιάζονται ορισμένα παραδείγματα χρήσης τόσο των
σχεσιακών τελεστών.
>> clear all 
>> x=20; 

ορισμός μεταβλητής x

>> y=30; 

ορισμός μεταβλητής y

>> z=x>y 

έλεγχος αν η τιμή της x είναι μεγαλύτερη της τιμής της y

z=
0

απόρριψη ορθότητας ελέγχου

>> z=x<=y 

έλεγχος αν η τιμή της x είναι μικρότερη ή ίση με την τιμή της y

z=
1

επιβεβαίωση ορθότητας ελέγχου

>> z=x==y 

έλεγχος αν η τιμή της x είναι ίση με την τιμή της y

z=
0

απόρριψη ορθότητας ελέγχου

>> t=x~=y 

έλεγχος αν η τιμή της x είναι διάφορη της τιμής y

t=
επιβεβαίωση ορθότητας ελέγχου

1

Τέλος, για την καλύτερη κατανόηση συνολικά της χρήσης των τελεστών του

MATLAB, υλοποιείται ένα πλήρες παράδειγμα, σύμφωνα με το οποίο από ένα
δεδομένο μητρώο, θα ελεγχθούν ποία από τα στοιχεία του είναι μεγαλύτερα ή ίσα
του 21 και μικρότερα του 39.
>> clear all 
>>A=[10,15,20;25,30,35;40,45,50]; 

ορισμός 3x3 μητρώου Α

>> C=A>=21 & A<39 

έλεγχος αν στοιχεία του μητρώου Α είναι
μεγαλύτερα ή ίσα του 21 και μικρότερα
του 39

C=

αποτέλεσμα

του

ελέγχου

x

μόνο

τα

0

0

0

στοιχεία α21, α22 και α23 ικανοποιούν την

1

1

1

παραπάνω συνθήκη

0

0

0
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3.4 Δομές ελέγχου ροής προγράμματος
Οι δομές ελέγχου ροής του προγράμματος είναι σύνολα εντολών, τα οποία
απαιτούν ειδικό τρόπο σύνταξης. Στη συνέχεια της τρέχουσας ενότητας, θα
παρουσιαστούν εν συντομία οι πιο συχνά εφαρμοζόμενες δομές ελέγχου στο

MATLAB.
Δομή for loops

Ο

βρόγχος

for

υλοποιεί

την

κατ’

επανάληψη

εκτέλεση

μιας

ή

και

περισσότερων εντολών για ένα προκαθορισμένο αριθμό επαναλήψεων. Η γενική
της μορφή είναι η ακόλουθη:
for δείκτης – μετρητής

Σύνολο εντολών
end

Για την ορθή σύνταξη του μετρητή απαιτείται η δήλωση της αρχικής και της
τελευταίας τιμής καθώς και του βήματος μεταβολής. Σε περίπτωση κατά την οποία
δε δηλωθεί το βήμα της μεταβολής, τότε το MATLAB λαμβάνει για αυτό την εξ’
ορισμού τιμή ίση με τη μονάδα.
Ορισμένα

απλά

παραδείγματα

για

την

κατανόηση

του

βρόγχου

for

παρουσιάζονται στη συνέχεια.
>> clear all 
>> for i=1:1:10 

ορισμός μετρητή επαναληπτικής διαδικασίας

length=1+i*10; 

εκτέλεση εντολής, η οποία επαναλαμβάνεται

end 

τέλος βρόγχου

>> for m=1:10:100 

ορισμός μετρητή επαναληπτικής διαδικασίας

load=2*m/5; 

εκτέλεση εντολής, η οποία επαναλαμβάνεται

end 

τέλος βρόγχου

Να σημειωθεί ότι το σύνολο των εντολών του βρόγχου είναι δυνατό να
εμπεριέχει μια οποιαδήποτε εντολή του λογισμικού, ακόμα και τον ίδιο το βρόγχο
του for. Ως παράδειγμα, μπορεί να αναφερθεί η απαιτούμενη επαναληπτική
διαδικασία για τον υπολογισμό του αθροίσματος των στοιχείων ενός μητρώου.
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>> clear all 
>> A=[1 2 3;4 5 6;7 8 9]; 

ορισμός 3x3 μητρώου Α

>> s=0; 

αρχικοποίηση της μεταβλητής s

>> for i=1:3 

ορισμός μετρητή πρώτης επαναληπτικής διαδικασίας

for j=1:3 

ορισμός μετρητή δεύτερης επαναληπτικής διαδικασίας

s=s+A(i,j) 

υπολογισμός αθροίσματος των στοιχείων του μητρώου Α

end 

τέλος βρόγχου

end 

τέλος βρόγχου

s=45 

εμφάνιση του αποτελέσματος

Δομή while

Η δομή while περιέχει μέσα στο σώμα της εντολές, οι οποίες εκτελούνται όσο
η

συνθήκη,

την

οποία

ελέγχει,

είναι

αληθής.

Η

δομή

αυτή

συνήθως

χρησιμοποιείται στην περίπτωση κατά την οποία δεν είναι προκαθορισμένος εκ των
προτέρων ο αριθμός των επαναλήψεων, οι οποίες απαιτούνται για την ικανοποίηση
της συνθήκης. Συγκεκριμένα, η λειτουργία της καταρχήν έγκειται στον έλεγχο για
το αν η συνθήκη είναι αληθής και αν ικανοποιείται ο έλεγχος αυτός, τότε
εκτελούνται όλες οι εντολές, οι οποίες βρίσκονται εντός της δομής. Εν συνεχεία,
πραγματοποιείται εκ νέου έλεγχος αληθείας της συνθήκης και στην περίπτωση
κατά την οποία εξακολουθεί να ικανοποιείται, εξακολουθεί και αντίστοιχα η
εκτέλεση των εντολών. Στην αντίθετη περίπτωση (η συνθήκη είναι πλέον ψευδής)
η εκτέλεση των εντολών διακόπτεται.
Από τα προαναφερθέντα γίνεται κατανοητό ότι αν μέσα στο σώμα της δομής,
δεν υπάρχουν εντολές, οι οποίες να τροποποιούν τη συνθήκη, η δομή while
εκτελείται διαρκώς. Για τη διακοπή της συνεχούς εκτέλεσης της δομής, είναι
απαραίτητη η από κοινού πληκτρολόγηση Ctrl + c.
Η γενική μορφή της δομής είναι η ακόλουθη:
while συνθήκη

Σύνολο εντολών
end

Για την κατανόηση της δομής while ακολουθεί ένα παράδειγμα, με το οποίο
υπολογίζεται ο μικρότερος πραγματικός αριθμός, ο οποίος να προστεθεί στη
μονάδα, το αποτέλεσμα θα είναι διαφορετικό από τη μονάδα.
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>> num = 0; 

αρχικοποίηση της μεταβλητής num

>> eps = 1; 

αρχικοποίηση της μεταβλητής eps

>> while (1+eps)>1 

ορισμός συνθήκης της δομής while

eps=eps*0.5 

εκτέλεση εντολών

num=num+1 
end 

τέλος δομής

num = 53

εμφάνιση τελικής τιμής μεταβλητής num

>> eps=2*eps 

εμφάνιση του επιζητούμενου αποτελέσματος

eps = 2.2204e-016
Δομή if

Με τη δομή if είναι δυνατό να εκτελεστούν επί μέρους εντολές ,ανάλογα με τις
συνθήκες, οι οποίες ικανοποιούνται σε κάθε περίπτωση. Η γενική μορφή της δομής
είναι η ακόλουθη:
if συνθήκη1

Σύνολο εντολών1
elseif συνθήκη2

Σύνολο εντολών2
:
:
elseif συνθήκηn

Σύνολο εντολώνn
else

Σύνολο εντολών(n+1)
end

Το σύνολο των εντολών i=1,2,...,n εκτελείται μόνο αν ικανοποιούνται οι
αντίστοιχες συνθήκες, αν δηλαδή είναι αληθείς οι συνθήκες i=1,2, n. Αντίθετα το
σύνολο των εντολών για n+1 εκτελούνται μόνο στην περίπτωση κατά την οποία,
καμιά από τις συνθήκες i=1,2,...,n δεν προκύπτουν αληθείς. Όπως και στην
προηγούμενη περίπτωση δομής, έτσι και σε αυτή είναι δυνατό εντός του συνόλου
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των εντολών να εμπεριέχονται ακόμα διαφορετικές δομές τύπου if, όπως βέβαια
και οι υπόλοιπες δομές.
Για την κατανόηση της δομής if ακολουθεί ένα παράδειγμα από την
Αντισεισμική Μηχανική και συγκεκριμένα από την εφαρμογή του Ε.Α.Κ. 2003, με
το οποίο προσδιορίζεται ο συντελεστής της σεισμικής επιτάχυνσης, ανάλογα με τη
ζώνη της σεισμικής επικινδυνότητας. Είναι γνωστό ότι μετά την αναθεώρηση του
Ε.Α.Κ. το 2003, η ελληνική επικράτεια χωρίζεται σε τρεις επιμέρους ζώνες
σεισμικής

επικινδυνότητας

(Ι,

ΙΙ,

ΙΙΙ),

για

τις

οποίες

αντίστοιχα

ορίζεται

συντελεστής σεισμικής επιτάχυνσης α (0.12g, 0.24g, 0.36g).
>>seismiczone=3; %επιλογη ζωνη σεισμ.επικ. ΙΙΙ 

αρχικοποίηση της μεταβλητής
seismiczone

>> if seismiczone==1 

πρώτη συνθήκη

a=0.12; 

εντολή 1ης συνθήκης

elseif seismiczone==2 

δεύτερη συνθήκη

a=0.24; 

εντολή 2ης συνθήκης

elseif seismiczone==3 

τρίτη συνθήκη

a=0.36; 

εντολής 3ης συνθήκης

end 

τέλος δομής

>> a 

εμφάνιση

a=

αποτελέσματος

του

επιζητούμενου

0.3600
Δομή switch-case-otherwise

Η δομή αυτή έχει παρόμοια χαρακτηριστικά και λειτουργία με την προηγούμενη
δομή. Η ικανοποίηση μιας από τις συνθήκες της δομής οδηγεί στην εκτέλεση της
αντίστοιχης εντολής ή συνόλου εντολών. Για την παρουσίαση της εν λόγω δομής,
χρησιμοποιείται το προαναφερθέν παράδειγμα της Αντισεισμικής Μηχανικής. Με
τον τρόπο αυτό καταδεικνύονται και οι διαφορές της δομής switch-caseotherwise με τη δομή if.

>> seismiczone='II'; 

αρχικοποίηση της μεταβλητής seismiczone

>> switch seismiczone 

αρχή δομής switch

case 'I' 

1η συνθήκη

a=0.12 

εντολή 1 ης συνθήκης

case 'II' 

2η συνθήκη

a=.24 

εντολή 2 ης συνθήκης

case 'III '

3η συνθήκη

a=0.36 

εντολή 3 ης συνθήκης

end 

τέλος δομής
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εμφάνιση του επιζητούμενου αποτελέσματος

a=
0.2400

Εκτός από τις προαναφερόμενες δομές, οι οποίες αποτελούν τις πλέον
χρησιμοποιούμενες δομές ελέγχου ροής του προγράμματος, υπάρχουν μερικές
ακόμα, οι οποίες παρουσιάζονται επιγραμματικά στη συνέχεια.
Δομή break

Η δομή break τοποθετείται εντός της δομής for ή της δομής while και με τον
τρόπο αυτό τερματίζεται η εκτέλεση μια από τις παραπάνω δομές, ακόμα και αν η
συνθήκη για την εκτέλεση της δομής είναι αληθής.
>> clear all 
for i=1:100 

ορισμός μετρητή επαναληπτικής διαδικασίας

if i*5>50 

συνθήκη δομής if

break 

διακοπή εκτέλεσης δομής if

end 

τέλος δομής if

c=i/10+i; 

εκτέλεση εντολής επαναληπτικής δομής

end 

τέλος επαναληπτικής δομής

>> c 

εμφάνιση του επιζητούμενου αποτελέσματος

c=
11
Δομή error

Η δομή error (‘message’) τοποθετείται εντός μιας από τις παραπάνω δομές
συνήθως είτε σε ένα αρχείο κειμένου (script files) είτε σε ένα αρχείο συνάρτησης
(function file). Με τη χρήση της δομής αυτής σταματά αυτόματα η εκτέλεση του
αρχείου, εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα του λάθους και το σύστημα
επιστρέφει τον έλεγχο στο πληκτρολόγιο και στο παράθυρο των εντολών.
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4

ΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟ MATLAB

4.1 Γραφικά στο επίπεδο
4.2 Εντολές υλοποίησης διαφόρων μορφών γραφημάτων στο επίπεδο
4.3 Γραφικά στο χώρο
4.4 Εντολές υλοποίησης διαφόρων μορφών γραφημάτων στο χώρο
4.5 Αποθήκευση γραφημάτων

4. ΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟ MATLAB
Το MATLAB διαθέτει αξιόλογα εργαλεία για την απόδοση γραφημάτων, είτε στο
επίπεδο είτε στο χώρο, ακόμα για την παραγωγή animations. Τυπικά γραφήματα
στις δύο διαστάσεις, εξεζητημένα διαγράμματα και απεικονίσεις στις τρεις
διαστάσεις με δυνατότητες για ιδιαίτερους χρωματισμούς και σκιάσεις, επεξεργασία
και όλων των ειδών των γραφημάτων και εικόνων, μέσω των εργαλείων
επεξεργασίας του λογισμικού είναι ορισμένες από τις εφαρμογές, στις οποίες
μπορεί να δώσει λύσεις η χρήση του MATLAB. Το πιο βασικό πλεονέκτημα του
λογισμικού αυτού είναι η απλότητα στο χειρισμό του συνόλου των ιδιοτήτων και
χαρακτηριστικών των γραφημάτων, είτε γράφοντας κομμάτια κώδικα είτε μέσα
από ένα φιλικό-διαδραστικό περιβάλλον εργασίας για τα γραφήματα.

4.1 Γραφικά στο επίπεδο
Η βασικότερη και ευρέως χρησιμοποιούμενη συνάρτηση γραφικών είναι η
συνάρτηση plot. Με τη χρήση της συνάρτησης αυτής υλοποιούνται γραφικές
παραστάσεις γραμμών (ευθειών και καμπυλών).
Η σύνταξη της εντολής αυτής για τα γραφήματα είναι η εξής:
plot (xvalues, yvalues, ’style option’)
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Αναλύοντας επιμέρους τα ορίσματα της παραπάνω συνάρτησης, προκύπτουν
τα εξής:
xvalues, yvalues: είναι τα διανύσματα των τιμών, οι οποίες αποτελούν τις

συντεταγμένες ,κατά τον άξονα x και y αντίστοιχα, των σημείων του γραφήματος.
’style option’: αποτελεί ένα προαιρετικό όρισμα της συνάρτησης plot και

σχετίζεται με το χρώμα, τη μορφή και τέλος το σημάδι (σύμβολο) με το οποίο θα
αποδοθεί η γραμμή. Το σύνολο των τριών επιμέρους χαρακτηριστικών των
γραφημάτων, είναι δυνατό να οριστούν από κοινού με τον ακόλουθο τρόπο:
color_linestyle_markerstyle

Να τονισθεί ότι πρέπει τα δύο διανύσματα των συντεταγμένων κατά x και κατά
y να διαθέτουν τον ίδιο αριθμό στοιχείων. Σε αντίθετη περίπτωση, αυτό αποτελεί
το πλέον συχνό λάθος στην παραγωγή γραφημάτων μέσω του MATLAB. Το MATLAB
βέβαια μπορεί να προχωρήσει και σε εκτέλεση εντολής για γράφημα, για το οποίο
υπάρχουν τιμές μόνο για ένα από τα δύο σύνολα συντεταγμένων. Στην περίπτωση
αυτή το λογισμικό, ενεργώντας χωρίς εντολή του χρήστη, για τιμές στο
εναπομείναν σετ συντεταγμένων θέτει τον μετρητή κάθε στοιχείου στο υπάρχον
διάνυσμα (την αρίθμηση κάθε στοιχείου του δεδομένου συνόλου συντεταγμένων).
Προσδιορισμός του ορίσματος style option

Το

όρισμα

style

option

της

συνάρτησης

plot

αποδίδεται

μέσω

αλφαριθμητικού χαρακτήρα, ο οποίος μπορεί να αποτελείται από ένα, δύο ή ακόμα
και τρία

επιμέρους

προαναφέρθηκε,

χαρακτήρες. Οι χαρακτήρες

στο χρώμα, στη

αυτοί αναφέρονται,

μορφή και στα

σημάδια, με

τα

όπως
οποία

κατασκευάζεται η γραμμή του γραφήματος.
Στον ακόλουθο συγκεντρωτικό πίνακα παρουσιάζονται αναλυτικά όλες οι
δυνατές περιπτώσεις των επιμέρους αυτών ορισμάτων της συνάρτησης plot.
Style option / Color

Style option / Linestyle
συνεχής

Style option / Markerstyle

y κίτρινο

-

. τελεία

m ιώδες

-- διακεκομμένη

ο κύκλος

c γαλάζιο

:

x σημείο x

r κόκκινο

-. τελείες – παύλες

τελείες

+ σημείο +

g πράσινο

* αστερίσκος

b μπλε

s τετράγωνο

w άσπρο

d ρόμβος

k μαύρο

p πεντάγωνο
h εξάγωνο
^ βέλος προς τα πάνω
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v βέλος προς τα κάτω
> βέλος δεξιά
< βέλος αριστερά
Μερικά παραδείγματα χρήσης της εντολής plot παρουσιάζονται ευθύς αμέσως.
plot (x, y, ‘r’)

διάγραμμα (y) vs (x) με κόκκινη συνεχή γραμμή

plot (x, y, ‘:’)

διάγραμμα (y) vs (x) με γραμμή, αποτελούμενη από
τελείες

plot (x, y, ‘b--’)

διάγραμμα (y) vs (x) με μπλε διακεκομμένη γραμμή

plot (x, y, ‘+’)

διάγραμμα (y) vs (x) με γραμμή, αποτελούμενη από «+»

Στην περίπτωση κατά την οποία ο χρήστης δεν προσδιορίσει το όρισμα του
style option τότε το λογισμικό εφαρμόζει στο γράφημα τις εξ’ ορισμού «τιμές»

για τα χαρακτηριστικά αυτά, τα οποία στο σύνολο τους αποτυπώνονται από μια
μπλε συνεχή γραμμή.
Τα γραφήματα συνοδεύονται και από εντολές, οι οποίες αφορούν τον τίτλο
των αξόνων, τον τίτλο συνολικά της γραφικής παράστασης καθώς και τη θέση
(κεντρική, αριστερή ή δεξιά στοίχιση) των τίτλων αυτών. Οι εντολές αυτές είναι οι
εξής:
xlabel(‘text’), ylabel(‘text’), title(‘text’), text

Οι πρώτες τρεις εντολές ως όρισμα απαιτούν ένα αλφαριθμητικό χαρακτήρα,
ενώ η τέταρτη εντολή κατά σειρά απαιτεί αλφαριθμητικό όρισμα, το οποίο αφορά
σε κείμενο τίτλου του γραφήματος καθώς και σε αριθμητικό όρισμα, με την έννοια
ότι ο χρήστης πρέπει να δώσει τις συντεταγμένες για το τίτλο αυτό, βάσει του
γενικού συστήματος συντεταγμένων του διαγράμματος. Να διευκρινιστεί ότι το
κείμενο, το οποίο αποτελεί όρισμα της τελευταίας εντολής, είναι ένας τίτλος, τον
οποία επιθυμεί να εισάγει ο χρήστης σε κάποιο τυχαίο σημείο του διαγράμματος για
επεξηγηματικούς λόγους, διάφορος από τους τίτλους, οι οποίοι αποτυπώνονται με
χρήση των τριών πρώτων εντολών.
Μια εναλλακτική λύση στην πρόσθεση επεξηγηματικών σχολίων εντός των
γραφικών παραστάσεων προσφέρει η εντολή legend. Με την εντολή αυτή είναι
εφικτή η τοποθέτηση μέσα στο γράφημα ή ακόμα και εκτός από αυτό ενός
πλαισίου κειμένου, το οποίο για παράδειγμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
επεξήγηση του τύπου των διάφορων γραμμών. Η εντολή legend δέχεται ως όρισμα
διάφορους αλφαριθμητικούς χαρακτήρες, οι οποίοι μάλιστα αν διαχωριστούν με το
σύμβολο (,), τότε αναφέρονται σε διαφορετικές γραμμές, με διαφορετικό τρόπο
απεικόνισης εντός του γραφήματος. Στο τέλος του ορίσματος και μετά τα
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επεξηγηματικά σχόλια, απαιτείται η εισαγωγή ενός προκαθορισμένου αριθμού, ο
οποίος ορίζει τη θέση της λεζάντας στο διάγραμμα. Οι αριθμοί με τις αντίστοιχες
θέσεις της λεζάντας παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα.
Αριθμός

Θέση λεζάντας

-1

δεξιά και έξω από το γράφημα

0

επιλογή θέσης, η οποία παρέχει ελάχιστες επικαλύψεις

1

πάνω δεξιά γωνία

2

πάνω αριστερή γωνία

3

κάτω αριστερή γωνία

4

κάτω δεξιά γωνία

Για το σύνολο των προαναφερθέντων εντολών (xlabel, ylabel, title, text,
legend) το MATLAB διαθέτει ορισμένα ορίσματα, τα οποία αντιστοιχούν σε ιδιότητες

του κάθε κειμένου. Παρακάτω αναφέρονται επιγραμματικά οι ιδιότητες αυτές:
FontName x Courier, Times, Helvetica, Symbol, …
FontSize x 12, 13, 14, …
FontAngle x normal, italic, oblique
FontWeight x light, normal, demi, bold
HorizontalAlignment x left, right, center
VerticalAlignment x top, cap, middle, baseline, bottom
Επίσης για την περαιτέρω επεξεργασία των γραφημάτων, το MATLAB δίνει τη
δυνατότητα στο χρήστη να αλλάξει τις μέγιστες και τις ελάχιστες τιμές των αξόνων
του γραφήματος, υλοποιώντας με αυτό τον τρόπο ένα τυχόν επιζητούμενο zoom in
και zoom out. Η εντολή για την πραγματοποίηση της παραπάνω ενέργειας είναι η
ακόλουθη:
axis([xmin, xmax, ymin, ymax])

Τα ορίσματα της εντολής είναι αριθμητικοί χαρακτήρες, προδιαγράφοντας τα
επιθυμητά όρια για την κλίμακα των δύο αξόνων του διαγράμματος. Παρόλα αυτά,
είναι δυνατό η εντολή axis να δεχτεί και ορισμένα προκαθορισμένα αλφαριθμητικά
ορίσματα, τα οποία παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα.
axis(‘equal’)
axis(‘square’)
axis(‘normal’)

θέτει την ίδια κλίμακα για τους δύο άξονες
αλλάζει

το

προκαθορισμένο

ορθογωνικό

πλαίσιο

σε

τετραγωνικό
επαναφέρει τις παραμέτρους των αξόνων στις εξ’ ορισμού
τιμές
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απαγορεύει οποιεσδήποτε αλλαγές στις παραμέτρους των

axis(‘axis’)

αξόνων του διαγράμματος

axis(‘off’)

απομακρύνει το περιβάλλον πλαίσιο του διαγράμματος

Επιπλέον, το MATLAB δίνει τη δυνατότητα να τοποθετηθεί ένα πλέγμα στο
γράφημα, κάτι το οποίο σε αρκετές περιπτώσεις διευκολύνει την ανάγνωση και
κατανόηση της γραφικής παράστασης. Οι εντολές με τις οποίες ενεργοποιείται και
αντίστοιχα καταργείται η προβολή του πλέγματος αυτού είναι οι εξής:
grid on και grid off

Ένα σημαντικό στοιχείο, το οποίο αφορά στον χειρισμό και επεξεργασία των
γραφημάτων στο MATLAB είναι η δυνατότητα, την οποία παρέχει, είτε για εμφάνιση
διαγραμμάτων σε ξεχωριστά παράθυρα είτε ακόμα για την προβολή δύο ή
περισσοτέρων γραφημάτων στο ίδιο πλαίσιο.
Το πρώτο υλοποιείται αν πριν από τις απαραίτητες εντολές για την παραγωγή
του διαγράμματος και πιο συγκεκριμένα πριν από την εντολή plot, ο χρήστης
πληκτρολογήσει την εντολή figure() και εντός της παρένθεσης τοποθετήσει ένα
αριθμό, ο οποίος αντιστοιχεί στο μετρητή του γραφήματος σε σχέση με το σύνολο
των γραφημάτων, τα οποία εμφανίζονται σε διαφορετικά παράθυρα.
Στην περίπτωση κατά την οποία ο χρήστης επιθυμεί την προβολή δύο ή
περισσοτέρων γραμμών στο ίδιο πλαίσιο, τότε η εντολή, η οποία χρησιμοποιείται,
είναι η subplot(m,n,p). Με αυτή την εντολή το ενεργό παράθυρο των
γραφημάτων χωρίζεται σε m x n επιμέρους τμήματα, εντός των οποίων είναι
δυνατό να αποτυπωθούν διάφορες γραφικές παραστάσεις. Μάλιστα, ο χρήστης με
το όρισμα p, το οποίο λαμβάνει τιμές 1,2,... ανάλογα με το πλήθος των επιμέρους
τμημάτων, τα οποία έχουν δημιουργηθεί, επιλέγει σε ποιο ακριβώς τμήμα επιθυμεί
να τοποθετηθεί η συγκεκριμένη γραφική παράσταση. Απαραίτητη προϋπόθεση
είναι κάθε φορά η πληκτρολόγηση της εντολής subplot να προηγείται της
πληκτρολόγησης της εντολής plot, η οποία αναφέρεται στη ζητούμενη γραφική
παράσταση.
Στο σημείο αυτό και πριν την παρουσίαση ενδεικτικών παραδειγμάτων για την
παραγωγή και προβολή των γραφικών παραστάσεων μέσω του περιβάλλοντος του

MATLAB, πρέπει να αναφερθεί ότι σε νεότερες εκδόσεις του παρόντος λογισμικού,
το

σύνολο

των

προαναφερόμενων

χειρισμών

για

την

επεξεργασία

των

γραφημάτων, είναι δυνατό επίσης να πραγματοποιηθεί μέσω του παρεχόμενου plot
editor.
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4.2 Εντολές υλοποίησης διαφόρων μορφών γραφημάτων στο
επίπεδο
Στην ενότητα αναφέρονται διάφοροι τύποι – μορφές διαγραμμάτων στο
επίπεδο, τα οποία παράγονται χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες, τις οποίες
προσφέρει το MATLAB.
Συνάρτηση plot
>> a=linspace(0,2*pi,100); 

ορισμός μεταβλητής a

>> x=cos(a); 

ορισμός διανύσματος x

>> y=sin(a); 

ορισμός διανύσματος y

>> plot(x,y,’kx’) 

εντολή παραγωγής

>>axis(‘equal’) 

γραφήματος

>>title(‘Circle of unit radius’,’Fontweight’,’bold’) 

εντολή επεξεργασίας
πλαισίου γραφήματος

>>xlabel(‘x’,’FontSize’,14,’FontWeight’,’demi’) 

εντολή επεξεργασίας
τίτλου γραφήματος

>>ylabel(‘y’,’FontSize’,14,’FontWeight’,’demi’) 

εντολές επεξεργασίας
τίτλων αξόνων
γραφήματος

Συνάρτηση fplot
>>fplot('x*sin(x)',[0 50*pi]) 
>>ylabel('y','FontSize',14,'FontWeight','demi') 
>>xlabel('x','FontSize',14,'FontWeight','demi') 
>>title('fplot diagram','Fontweight','bold') 
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Συνάρτηση loglog
>> z=linspace(0,2*pi,100); 
>> x=5*exp(z); 
>> y=155+36*exp(2*z); 
>> loglog(x,y,'m+') 
>> title('loglog diagram','Fontweight','bold') 
>> ylabel('y','FontSize',14,'FontWeight','bold') 
>> xlabel('x','FontSize',14,'FontWeight','bold') 

Συνάρτηση semilogx
>> z=linspace(0,2*pi,100); 
>> x=5*exp(z); 
>> y=z; 
>> semilogx(x,y,'r>') 
>> xlabel('x','FontSize',14,'FontWeight','bold') 
>> ylabel('y','FontSize',14,'FontWeight','bold') 
>> title('semilogx diagram','Fontweight','bold') 
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Συνάρτηση semilogy
> z=linspace(0,2*pi,100); 
>> semilogy(z,exp(z),'b^') 
>> title('semilogy diagram','Fontweight','bold') 
>> ylabel('y','FontSize',14,'FontWeight','bold') 
>> xlabel('x','FontSize',14,'FontWeight','bold') 

Συνάρτηση hist
>> z=randn(200,1); 
>> hist(z) 
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Συνάρτηση barh
>> magnitude=char('<=6.25','6.25-6.5','6.5-6.75',... 
'6.75-7.00','7.00-7.25','7.25-7.50','7.50-7.75'); 
>> earthquakes=[16;13;13;15;9;2;1]; 
>> barh(earthquakes) 
>> for i=1:7, 
gtext(magnitude(i,:)); 
end 
>> xlabel('Number of earthquakes in Greece','FontSize',14,'FontWeight','demi') 
>> Title('barh','Fontweight','bold') 

Συνάρτηση pie
>> magnitude=char('<=6.25','6.25-6.5','6.5-6.75',... 
'6.75-7.00','7.00-7.25','7.25-7.50','7.50-7.75'); 
>> earthquakes=[16;13;13;15;9;2;1]; 
>> pie(earthquakes) 
>> for i=1:7, 
gtext(magnitude(i,:)); 
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end 
>> Title('pie diagram','Fontweight','bold') 

Συνάρτηση fill
>> z=linspace(0,2*pi,500); 
>> r=sqrt(abs(5*sin(10*z))); 
>> x=r.*cos(z); 
>> y=r.*sin(z); 
>> fill(x,y,'y') 
>> title('fill diagram','Fontweight','bold') 
>> xlabel('x','FontSize',14,'FontWeight','demi') 
>> ylabel('y','FontSize',14,'FontWeight','demi') 
>> axis('square') 
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4.3 Γραφικά στο χώρο
Το MATLAB διαθέτει πληθώρα από συναρτήσεις, οι οποίες υλοποιούν γραφικές
παραστάσεις (είτε γραμμές είτε επιφάνειες) στο χώρο. Είναι μια από τις πλέον
ελκυστικές δυνατότητες του λογισμικού αυτού, διότι μπορεί ο χρήστης να
προχωρήσει σε αρκετά εξεζητημένες αποτυπώσεις, οι οποίες είναι δύσκολο ή
ακόμα και ανέφικτο να υλοποιηθούν με άλλο τρόπο.
Η βασικότερη και ευρέως χρησιμοποιούμενη συνάρτηση γραφικών στο χώρο
είναι η συνάρτηση plot3. Αν ο χρήστης γνωρίζει να εφαρμόζει την εντολή plot, η
οποία όπως προαναφέρθηκε αναφέρεται σε δισδιάστατα διαγράμματα, τότε δεν
πρόκειται να συναντήσει κανένα πρόβλημα με τη εφαρμογή της plot3. Η μόνη
διαφορά είναι ότι πρέπει να οριστεί ένα ακόμη διάνυσμα, έτσι ώστε να περιγραφεί
η τρίτη συνιστώσα των

σημείων. Η γενική της έκφραση της εντολής είναι η

ακόλουθη:
plot3 (xvalues, yvalues, zvalues, ’style option’)

Όσο αφορά τα επιμέρους ορίσματα της παραπάνω εντολής, έχουν αναλυθεί
πλήρως για την περίπτωση της plot και δεν συναντάται καμία διαφορά μεταξύ των
δύο αυτών περιπτώσεων.
Επίσης, για τις γραφικές παραστάσεις στο χώρο ισχύουν οι ίδιες εντολές, οι
οποίες, όπως αναλύθηκε εκτενώς στην προηγούμενη ενότητα, αφορούν στην
επεξεργασία και χειρισμό των διαγραμμάτων στο επίπεδο.
Αυτό το οποίο χρειάζεται να αναλυθεί στην περίπτωση των τρισδιάστατων
γραφημάτων είναι η γωνιά με την οποία θεωρείται ότι ένας παρατηρητής, εν
προκειμένω ο χρήστης, παρατηρεί το διάγραμμα. Με άλλα λόγια, είναι απαραίτητο
να αποσαφηνιστεί η κατεύθυνση, από την οποία ο παρατηρητής κοιτάζει το
γράφημα. Η κατεύθυνση αυτή είναι η ευθεία, η οποία έχει ως αρχή το μάτι του
παρατηρητή και καταλήγει στο κέντρο του συστήματος των συντεταγμένων. Την
κατεύθυνση αυτή την ονομάζουμε οπτική κατεύθυνση. Η γωνία, την οποία
σχηματίζει η προβολή της οπτικής κατεύθυνσης στο επίπεδο x-y με τον αρνητικό
άξονα y καλείται ως αζιμούθιο (azimuth). Η γωνία, η οποία σχηματίζεται από την
οπτική κατεύθυνση και την προβολή της στο επίπεδο x-y ονομάζεται ανύψωση
(elevation).
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Εικόνα 4: Το αζιμούθιο και η ανύψωση

Η ανύψωση είναι θετική αν ο παρατηρητής βρίσκεται πάνω από το επίπεδο x-y
και αρνητική αν είναι από κάτω. Το αζιμούθιο δηλώνει πόσες μοίρες πρέπει να
στραφεί ο άξονας y για να συμπέσει με την προβολή της οπτικής κατεύθυνσης στο
επίπεδο x-y. Αν η στροφή πραγματοποιηθεί με κατεύθυνση αντίθετη της φοράς
των δεικτών του ωρολογίου, το αζιμούθιο είναι θετικό, διαφορετικό είναι αρνητικό.
Τόσο η τιμή του αζιμούθιου όσο και της ανύψωσης προσδιορίζονται στο
λογισμικό μέσω της παρακάτω συνάρτησης:
view (azimuth, elevation)

Οι εξ’ ορισμού τιμές του αζιμούθιου και της ανύψωσης είναι -37.5 και 300
αντίστοιχα. Η χρήση αυτής της συνάρτησης παρέχει στο χρήστη μεγάλη ευελιξία
να αποτυπώσει τη γραφική παράσταση σύμφωνα με τις ανάγκες της εφαρμογής
του.
Επίσης σε αυτή την κατεύθυνση βρίσκεται και η χρήση εντολής, με την οποία
είναι εφικτή η περιστροφή της γραφικής παράστασης, με οποιαδήποτε γωνία
περιστροφής. Η εντολή για το σκοπό αυτό είναι η εξής:
rotate3d (x0)

Για την καλύτερη κατανόηση των παραπάνω εντολών είναι απαραίτητη
πραγματοποίηση πολλών δοκιμών για την αναζήτηση της καταλληλότερης κάθε
φορά οπτικής γωνίας των γραφημάτων.
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Απεικόνιση επιφανειών – mesh και surf συναρτήσεις

Αν είναι ζητούμενο η αποτύπωση μιας επιφάνειας, η οποία ορίζεται στο χώρο
(έστω ορίζεται από τη συνάρτηση z=f(x,y)), τότε γίνεται κατανοητό ότι ουσιαστικά
απαιτείται η σχεδίαση σε ένα τρισδιάστατο σύστημα αξόνων πολλών σημείων, τα
οποία διαθέτουν από μια τριάδα συντεταγμένων, κατά τους τρεις άξονες. Στην
περίπτωση κατά την οποία ο χρήστης δεν επιθυμεί να λάβει ως τελικό αποτέλεσμα
της εφαρμογής του ένα τρισδιάστατο διάγραμμα με διασκορπισμένα σημεία, αλλά
αντίθετα

επιδιώκει

τα

σημεία

αυτά

να

ενωθούν

με

τη

χρήση

ενός

διακριτοποιημένου πλέγματος, με το οποίο δημιουργείται μια επιφάνεια στο χώρο,
τότε είναι απαραίτητη η χρήση της συνάρτησης mesh ή των διάφορων
παραλλαγών αυτής (meshz, meshc, meshgrid).
Με τις συναρτήσεις τύπου mesh αναπαριστώνται επιφάνειας στο χώρο,
χρησιμοποιώντας ένα πλέγμα. Τα τμήματα ανάμεσα στις γραμμές του πλέγματος
ονομάζονται μπαλώματα ή patches. Με τη συνάρτηση surf, ορισμένες παραλλαγές
της (surfc, surfl) αλλά και με διάφορες προεκτάσεις της συνάρτησης αυτής
(shading flat, shading interp, shading faceted), το MATLAB προσφέρει ένα
εξαιρετικά ισχυρό εργαλείο αφενός σχεδίασης τέτοιων επιφανειών στο χώρο και
αφετέρου εμπλουτισμού των επιφανειών με κατάλληλες σκιάσεις, ανακλάσεις και
διαχύσεις φωτός.
Τέλος , έχοντας δεδομένη μια επιφάνεια στο χώρο, το σύνολο των σημείων,
τα οποία διαθέτουν ίδια τιμή για τη μεταβλητή z, σχηματίζουν μια καμπύλη, η
οποία συνήθως ονομάζεται ισοβαρής ή ισοσταθμική καμπύλη. Το παρών λογισμικό
περιέχει δύο τρόπους για την απεικόνιση των ισοβαρών καμπύλων. Ο πρώτος
σχετίζεται με τις συναρτήσεις τύπου contour, οι οποίες σχεδιάζουν (ζωγραφίζουν)
καμπύλες και ο δεύτερος με τη συνάρτηση pcolor, η οποία παράγει τις καμπύλες,
χρησιμοποιώντας χρώματα.

4.4 Εντολές υλοποίησης διαφόρων μορφών γραφημάτων στο χώρο
Στην ενότητα παρουσιάζονται διάφορες μορφές διαγραμμάτων στο χώρο, τα
οποία παράγονται χρησιμοποιώντας τις αντίστοιχες συναρτήσεις του MATLAB.
Συνάρτηση plot3
>> z=linspace(0,100*pi); 
>> c=exp(-2*z/32); 
>> x=c.*cos(z); 
>> y=c.*sin(z); 
>> plot3(x,y,z) 
>> view(15,-10) 
>> title('plot3 diagram') 
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>> xlabel('Axis x') 
>> ylabel('Axis y') 
>> zlabel('Axis z') 

Συνάρτηση fill3
>> X=[0 0 0 0;2 2 -2 -2;...
2 -2 -2 -2;]; 
>> Y=[0 0 0 0;6 6 6 6;...
6 6 6 6]; 
>> Z=[0 0 0 0;2 2 -2 -2;...
-2 2 2 -2]; 
>> fillcolor=rand(3,4); 
>> fill3(X,Y,Z,fillcolor) 
>> view(120,35) 

Συνάρτηση mesh
>> a=-6:0.3:6; 
>> [X,Y]=meshgrid(a,a); 
>> Z=cos(X).*cos(Y).*...
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exp(-sqrt(X.^2+Y.^2)/4); 
>> mesh(Z) 
>> title('mesh diagram') 
>> zlabel('Axis z') 
>> xlabel('Axis x') 
>> ylabel('Axis y') 

Συνάρτηση meshz
>> a=-6:0.3:6; 
>> [X,Y]=meshgrid(a,a); 
>> Z=cos(X).*cos(Y).*...
exp(-sqrt(X.^2+Y.^2)/4); 
>> meshz(X,Y,Z) 
>> ylabel('Axis y') 
>> xlabel('Axis x') 
>> zlabel('Axis z') 
>> title('meshz diagram') 

Συνάρτηση surf
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>> a=-6:0.3:6; 
>> [X,Y]=meshgrid(a,a); 
>> Z=cos(X).*cos(Y).*...
exp(-sqrt(X.^2+Y.^2)/4); 
>> surf(X,Y,Z) 
>> zlabel('Axis z') 
>> ylabel('Axis y') 
>> xlabel('Axis x') 
>> title('surf diagram') 

Συνάρτηση surfc
>> a=-6:0.3:6; 
>> [X,Y]=meshgrid(a,a); 
>> Z=cos(X).*cos(Y).*...
exp(-sqrt(X.^2+Y.^2)/4); 
>> surfc(Z) 
>> title('surfc diagram') 
>> xlabel('Axis x') 
>> ylabel('Axis y') 
>> zlabel('Axis z') 

- 67 -

Βασικά στοιχεία για τη χρήση του MATLAB & Εφαρμογή σε προβλήματα κατασκευών

Συνάρτηση surfl
>> a=-6:0.3:6; 
>> [X,Y]=meshgrid(a,a); 
>> Z=cos(X).*cos(Y).*...
exp(-sqrt(X.^2+Y.^2)/4); 
>> surfl(Z) 
>> shading interp 
>> ylabel('Axis y') 
>> xlabel('Axis x') 
>> zlabel('Axis z') 
>> title('surfl diagram') 

Συνάρτηση contour3
>> a=-6:0.3:6; 
>> [X,Y]=meshgrid(a,a); 
>> Z=cos(X).*cos(Y).*...
exp(-sqrt(X.^2+Y.^2)/4); 
>> contour3(Z) 
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>> title('contour3 diagram') 
>> zlabel('Axis z') 
>> xlabel('Axis x') 
>> ylabel('Axis y') 

Συνάρτηση pie3
>> earthquakes=[16;13;13;15;9;2;1]; 
>> magnitude={'<=6.25','6.25-6.5','6.5-6.75',... 
'6.75-7.00','7.00-7.25','7.25-7.50','7.50-7.75'}; 
>> pie3(earthquakes,magnitude) 
>> Title('pie3 diagram','Fontweight','bold') 

Συνάρτηση sphere
>> [a,b,c]=sphere(30); 
>> surf(a,b,c) 
>> axis('square') 
>> ylabel('Axis y') 
>> xlabel('Axis x') 
>> zlabel('Axis z') 
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>> title('sphere diagram') 

4.5 Αποθήκευση γραφημάτων
Από τις προηγούμενες ενότητες καθίσταται αντιληπτό ότι οι δυνατότητες, τις
οποίες παρέχει το MATLAB για σχεδίαση τόσο δυσδιάστατων όσο και τρισδιάστατων
γραφικών απεικονίσεων είναι μεγάλες. Τα γραφήματα αυτά είναι πιθανό ο χρήστης
να επιθυμεί να τα έχει στη διάθεση του ως αρχεία εικόνων, με τις διάφορες
γνωστές καταλήξεις αρχείων εικόνων, για να μπορεί να τα επεξεργαστεί κατά
βούληση.
Η αποθήκευση των διαγραμμάτων, τα οποία παράγονται από το λογισμικό
είναι μια απλή διαδικασία, αφού είναι δυνατή η πραγματοποίηση της μέσω της
εργαλειοθήκης του παράθυρου των γραφημάτων (Figure window). Στο παράθυρο
αυτό, ακολουθώντας τη γνωστή διαδικασία, η οποία συναντάται σε εφαρμογές
Windows, είναι δυνατό να αποθηκεύσει (Save)τα γραφήματα ως αρχεία με
κατάληξη .fig, την προτείνει το ίδιο το λογισμικό. Τα αρχεία αυτά μπορούν σε
κάποια άλλη εφαρμογή του MATLAB να επαναχρησιμοποιηθούν.
Ο χρήστης όμως είναι σε θέση να αποθηκεύσει τα γραφήματα ως αρχεία
εικόνων με οποιαδήποτε επιθυμητή κατάληξη (.bmp, .tiff, .jpeg, .jpg), αρκεί στο
πλαίσιο διαλόγου του Save As να πληκτρολογήσει το όνομα του αρχείου,
συνοδευόμενο από την κατάληξη.
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Εικόνα 5: Αποθήκευση διαγραμμάτων ως αρχεία εικόνων
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5

ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΕΞΑΓΩΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΣΤΟ MATLAB

5.1 Εισαγωγή δεδομένων στο Matlab
5.2 Εξαγωγή δεδομένων από το Matlab

5. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΕΞΑΓΩΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ MATLAB
Το

MATLAB παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής με διάφορους τρόπους

δεδομένων,

τα

οποία

είτε

είναι

αποθηκευμένα

σε

κάποιο

δίσκο-μονάδα

καταγραφής είτε απλώς βρίσκονται στον σκληρό δίσκο του Η/Υ. Η διαδικασία αυτή
ονομάζεται εισαγωγή δεδομένων (importing data). Μια άλλη δυνατότητα, η οποία
προσφέρεται στο χρήστη είναι αυτή της εξαγωγής αποτελεσμάτων από το παρών
λογισμικό μέσω της αποθήκευσης των απαραίτητων δεδομένων σε κάποιο
εξωτερικό αρχείο, το οποίο εν συνεχεία μπορεί να επεξεργαστεί από άλλο
πρόγραμμα. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται εξαγωγή δεδομένων (exporting data).
Ο τρόπος με τον οποίο ο χρήστης θα επιλέξει είτε να εισάγει είτε α εξάγει τα
δεδομένα, τα οποία επιθυμεί, εξαρτάται τόσο από το είδος της επιτελούμενης
εφαρμογής όσο και από το είδος της μορφοποίησης του αρχείου εισαγωγής ή
εξαγωγής. Τα αρχεία αυτά μπορεί να είναι αρχεία κειμένου (text files) η/και binary
αρχεία.
Οι δυνατές μορφές

(format)

των

δεδομένων,

οι οποίες

μπορούν

να

συναντηθούν σε διάφορα αρχεία, είναι οι ακόλουθες:
Δεδομένα κειμένου (Text data): Στα διάφορα αρχεία κειμένου, τα
δεδομένα συνήθως αποτυπώνονται σύμφωνα με τον American Standard Code for
Information

Interchange

αλφαριθμητικούς

(ASCII),

χαρακτήρες.

Τα

ο

οποίος

ASCII

υποστηρίζει

δεδομένα

αριθμητικούς

κειμένου

μπορούν

και
να

προβληθούν μέσω ενός προγράμματος επεξεργασίας κειμένου (text editor).
Binary data: Στη binary μορφοποίηση των δεδομένων, τα δεδομένα δεν

μπορούν να αποτυπωθούν μέσω του ASCII και επίσης δεν είναι δυνατό να έχει ο
χρήστης προσπέλαση σε αυτά μέσω προγραμμάτων επεξεργασίας κειμένων. Τα
binary αρχεία είναι πιθανό να περιέχουν δεδομένα, τα οποία έχουν να κάνουν με

εικόνες, ήχους και άλλες πολλές μορφές. Στα διάφορα αρχεία κειμένου, τα
δεδομένα συνήθως αποτυπώνονται σύμφωνα με τον American Standard Code for
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Information

Interchange

(ASCII),

ο

οποίος

υποστηρίζει

αριθμητικούς

και

αλφαριθμητικούς χαρακτήρες. Τα ASCII αρχεία κειμένου μπορούν να προβληθούν
μέσω ενός προγράμματος επεξεργασίας κειμένου (text editor).
Για τις δύο προαναφερθείσες μορφές δεδομένων, το MATLAB παρέχει διάφορες
συναρτήσεις, κατάλληλες για να υλοποιήσουν τόσο την εισαγωγή δεδομένων σε
αυτό όσο και την εξαγωγή αποτελεσμάτων από το ίδιο το λογισμικό, έτοιμα να
αξιοποιηθούν από άλλες εφαρμογές και προγράμματα. Αξίζει να σημειωθεί ότι όσο
αφορά την εισαγωγή των δεδομένων, το MATLAB διαθέτει και ένα οδηγό εισαγωγής
(Import Wizard), ο οποίος σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να αποδειχθεί η
απλούστερη και ταχύτερη λύση σε σχέση με τη χρήση συναρτήσεων για την
εισαγωγή δεδομένων.
Τέλος να επισημανθεί ότι το λογισμικό υποστηρίζει την εισαγωγή-εξαγωγή
δεδομένων μέσω τυπικών συναρτήσεων, οι οποίες έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο
της γλώσσας προγραμματισμού C (standard C-language file I/O function) και
βρίσκουν εφαρμογή και για τις δύο μορφές δεδομένων, οι οποίες παρουσιάστηκαν
προηγούμενα. Μάλιστα, αναφορικά με αυτό το τελευταίο αυτό τρόπο εισαγωγής
και εξαγωγής δεδομένων από το λογισμικό, θα αποδοθεί με τη χρήση ενός
πλήρους παραδείγματος, το οποίο μάλιστα υλοποιείται από ένα script file και
βρίσκεται στο τέλος των σημειώσεων, στο Παράρτημα Γ.

5.1 Εισαγωγή δεδομένων στο Matlab
Το MATLAB διαθέτει πληθώρα από συναρτήσεις, οι οποίες προορίζονται για την
εισαγωγή δεδομένων. Η επιλογή κάθε φορά της συνάρτησης εισαγωγής εξαρτάται
από τη μορφοποίηση, την οποία παρουσιάζουν τα δεδομένα, στα αρχεία, όπου
είναι αποθηκευμένα.
Όσο αφορά τα δεδομένα κειμένου (είτε αριθμητικά είτε αλφαριθμητικά), αυτά
πρέπει να είναι μορφοποιημένα σε ένα ομοιόμορφο μοτίβο από σειρές και στήλες,
χρησιμοποιώντας ένα χαρακτήρα (delimiter), ο οποίος να διαχωρίζει τα δεδομένα
μεταξύ τους. Ο χαρακτήρας αυτός μπορεί να είναι το κενό, το σύμβολο του
κόμματος (,), το αντίστοιχο του ερωτηματικού (;) ή οποιοδήποτε άλλο σύμβολο.
Επιπλέον, τα αρχεία κειμένου, τα οποία περιέχουν τα δεδομένα κειμένου, είναι
δυνατό να εμφανίζουν και ορισμένες σειρές από αλφαριθμητικά δεδομένα, στις
οποίες καταγράφονται διάφοροι τίτλοι και κεφαλίδες των στηλών με τα αριθμητικά
δεδομένα.
Για τα binary data δεν υπάρχουν σαφείς κανόνες και επιτρεπόμενες
μορφοποιήσεις, όπως περιγράφηκε προηγούμενα για τα αρχεία κειμένου. Αυτό το
γεγονός συμβαίνει διότι τα αρχεία αυτά είναι δυνατό να εμπεριέχουν πολλών ειδών
δεδομένα (εικόνες, animations, ήχους).
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Στη συνέχεια ακολουθούν δύο συγκεντρωτικοί πίνακες, οι οποίοι περιγράφουν
τις παρεχόμενες από το λογισμικό συναρτήσεις για την εισαγωγή είτε text data είτε
binary data.

Δεδομένα κειμένου
Συναρτήσεις

Τύπος δεδομένων

delimiters
Μόνο

το

σύμβολο

του

cvsread

Αριθμητικά δεδομένα

dlmread

Αριθμητικά δεδομένα

Οποιοσδήποτε χαρακτήρας

fscanf

Αριθμητικά δεδομένα

Οποιοσδήποτε χαρακτήρας

Αριθμητικά και αλφαριθμητικά

Μόνο το κενό (space)

load

κόμματος (;)

δεδομένα

textread

Αριθμητικά και αλφαριθμητικά

Οποιοσδήποτε χαρακτήρας

δεδομένα
Binary δεδομένα

Συναρτήσεις

Κατάληξη αρχείων

auread

.au

aviread

.avi

hdf

.hdf

imread

data

in

SUN

Microsystems format
audio-visual

data

in

AVI

format
data

in

Hierarchcal

Data

Format
image data in many formats

.pcx, .xwd, .gif, .ico, .cur
.mat

wavread

.wav

wk1read

.wk1

xlsread

.xls

συνέχεια

sound

.jpeg, .tiff, .bmp, .png, .hdf,

load

Στη

Μορφοποίηση δεδομένων

θα

MATLAB

data

in

Mat-files

format
sound

data

in

Microsoft

Windows format
data

in

Lotus

123

spreadsheet format
data

in

Microsoft

Excel

spreadsheet format
παρουσιαστούν

ορισμένες

από

τις

προαναφερόμενες

συναρτήσεις, συνοδευόμενες με κατάλληλα παραδείγματα από εφαρμογές στο

MATLAB.
Μια από τις πλέον χρησιμοποιούμενες συναρτήσεις για την εισαγωγή
δεδομένων κειμένου στο MATLAB αποτελεί η συνάρτηση load. Το ιδιαίτερο
χαρακτηριστικό της εντολής αυτής είναι ότι μπορεί να εισάγει δεδομένα από αρχεία
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κειμένου, τα οποία περιέχουν είτε αριθμητικά είτε αλφαριθμητικά δεδομένα,
χωριζόμενα μεταξύ τους με κενό.
Αν ο χρήστης επιθυμεί να εισάγει το αρχείο κειμένου, με όνομα Mydata.txt, το
οποίο περιέχει δύο σειρές από αριθμούς:
12356
7 8 9 10 11
τότε η εκτέλεση της παραπάνω συνάρτησης υλοποιείται ως εξής:
>> load Mydata.txt 

εκτέλεση συνάρτησης εισαγωγής δεδομένων

>> Mydata 

εμφάνιση δεδομένων στο περιβάλλον του Matab

Mydata =
1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις ενδείκνυται για την εισαγωγή δεδομένων
κειμένου

και

συγκεκριμένα

μόνο

αριθμητικών

δεδομένων,

η

χρήση

της

συνάρτησης dlmread. Η εισαγωγή του παραπάνω αρχείου κειμένου (Mydata.txt),
με μόνη διαφορά το διαχωρισμό των δεδομένων με το σύμβολο του ερωτηματικού
(;) αντί της χρήσης του κενού, υλοποιείται ως εξής μέσω της συνάρτησης
dlmread:

>>A=dlmread('Mydata.txt',';') 

εκτέλεση συνάρτησης εισαγωγής δεδομένων

A=
1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

Η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη εντολή για εισαγωγή δεδομένων κειμένου στο

MATLAB είναι η συνάρτηση textread. Η σύνταξη της συνάρτησης αυτής, σε πλήρη
έκταση, πραγματοποιείται ως εξής:
[A,B,C,…]=textread(‘filename’,’format’,Ν,’parameter’,’value’,….)

filename x όνομα εισαγόμενου αρχείου δεδομένων
format x αποδίδεται με ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα και έχει να κάνει με τον
αριθμό, το είδος και των μεταβλητών, που επιστρέφει στο MATLAB. Για την όσο το
δυνατό καλύτερη κατανόηση αυτού του ορίσματος, παρατίθεται στη συνέχεια από
τη Βοήθεια του λογισμικού το αντίστοιχο λήμμα.
N x αποδίδεται με ένα θετικό αριθμό, μεγαλύτερο του μηδενός και σχετίζεται
με πλήθος των φορών, τις οποίες το σύστημα θα χρησιμοποιήσει το χαρακτήρα
του format.
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parameter – value x προσαρμόζεται κάθε φορά η χρήση της συνάρτησης
textread, με τη χρήση των δύο αυτών ορισμάτων. Η αναλυτική περιγραφή των

ορισμάτων ακολουθεί μέσω του αντίστοιχου λήμματος της Βοήθειας του MATLAB.
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Στη συνέχεια παρουσιάζονται δύο αναλυτικά παραδείγματα χρήσης της
τελευταίας αυτής εντολής.
Εισαγόμενο αρχείο: Mydata.txt
Grade1 Grade2 Grade3
78.8

55.9

45.9

99.8

66.9

78.2

89.8

77.0

56.3

>> [Grade1 Grade2 Grade3]=textread('Mydata.txt.'...

εκτέλεση

,'%f %f %f','headerlines',1) 

εισαγωγής δεδομένων

Grade1 =
78.8000
99.8000
89.8000
Grade2 =
55.9000
66.9000
77.0000
Grade3 =
45.9000

- 77 -

συνάρτησης

Βασικά στοιχεία για τη χρήση του MATLAB & Εφαρμογή σε προβλήματα κατασκευών

78.2000
56.3000
Εισαγόμενο αρχείο: Mydata.txt
Aris

Type1 12.5 40 Yes

Kostas
Maria

Type2 34.60 30 No
Type3 10.89 50 Yes

>> [names,types,x,y,answer]=textread...

εκτέλεση

('Mydata.txt','%s %s %f %d %s',3) 

εισαγωγής δεδομένων

συνάρτησης

names =
'Aris'
'Kostas'
'Maria'
types =
'Type1'
'Type2'
'Type3'
x=
12.5000
34.6000
10.8900
y=
40
30
50
answer =
'Yes'
'No'
'Yes'
Να τονισθεί ότι σε όλες τις περιπτώσεις εισαγωγής δεδομένων από αρχεία
κειμένου, είναι απαραίτητη πρώτα από όλα η τοποθέτηση στο παράθυρο του
τρέχοντος καταλόγου (Current directory), στο περιβάλλον του MATLAB του
directory, στο οποίο είναι αποθηκευμένο το προς εισαγωγή αρχείο.
Εισαγωγή δεδομένων μέσω από το Import Wizard

Όπως έχει προαναφερθεί η εισαγωγή δεδομένων στο MATLAB είναι δυνατό να
επιτευχθεί εκτός από τις συναρτήσεις εισαγωγής, μέσω του παρεχόμενου οδηγού
του λογισμικού, του Import Wizard. Η διαδικασία είναι σχετικά απλή και έχει

- 78 -

Βασικά στοιχεία για τη χρήση του MATLAB & Εφαρμογή σε προβλήματα κατασκευών

αρκετές ομοιότητες με την αντίστοιχη διαδικασία Open, η οποία λαμβάνει χώρα σε
πολλές εφαρμογές στο περιβάλλον των Windows. Τα απαιτούμενα βήματα για την
προαναφερόμενη διαδικασία συνοψίζεται στα ακόλουθα βήματα:


Από τη βασική εργαλειοθήκη του MATLAB: File -> Import data



Αναζήτηση του επιθυμητού αρχείου στο κατάλληλο directory και εν
συνεχεία επιλογή – άνοιγμα (Open) του εν λόγω αρχείου.



Ενεργοποίηση

του

Import

Wizard.

Στο

παράθυρο

εμφανίζεται

η

προεπισκόπηση του αρχείου, το οποίο επιλέχθηκε για άνοιγμα. Επίσης
προσφέρεται η δυνατότητα μέσω αυτού του πλαισίου διαλόγου να
προσδιοριστεί από το χρήστη αφενός ο χαρακτήρας (σύμβολο), το οποίο
επιτελεί το διαχωρισμό των δεδομένων του αρχείου και αφετέρου ο αριθμός
των τυχόντων σειρών στην αρχή του αρχείου, οι οποίες δεν πρέπει να
συμπεριληφθούν στα εισαγόμενα δεδομένα. Μετά τους απαραίτητους
χειρισμούς στο παρών παράθυρο, ο χρήστης προχωρά στην επιλογή Next.


Επιλογή των δεδομένων – μεταβλητών, τις οποίες ο χρήστης επιθυμεί να
εισάγει μέσα στο χώρο εργασίας (Workspace). Εξ’ ορισμού, το λογισμικό
τοποθετεί το σύνολο των αριθμητικών δεδομένων σε μια μεταβλητή και τα
υπόλοιπα αλφαριθμητικά δεδομένα σε διαφορετικές μεταβλητές. Μετά τους
απαραίτητους χειρισμούς στο παρών παράθυρο, ο χρήστης προχωρά στην
επιλογή Finish.

Το σύνολο των παραπάνω βημάτων για τη διαδικασία της εισαγωγής των
δεδομένων, συνοψίζεται στο ακόλουθο παράδειγμα, με τα αντίστοιχες εικόνες.


File -> Import Data και Άνοιγμα του αρχείου Mydata.txt
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Ενεργοποίηση του Import Wizard. Επιλογή του κενού ως διαχωριστικού
μέσου των δεδομένων στο αρχείο Mydata.txt. Στη συνέχεια, ο χρήστης
επιλέγει Next.

Εικόνα 7: Import Wizard – Step 1



Επιλογή των αριθμητικών δεδομένων του αρχείου Mydata.txt για την
εισαγωγή στο χώρο εργασίας του MATLAB. Το λογισμικό θέτει τα δεδομένα
αυτά ως τιμές της αριθμητικής μεταβλητής data. Στη συνέχεια, ο χρήστης
επιλέγει Finish.

Εικόνα 8: Import Wizard – Step 2
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Εισαγωγή των αριθμητικών δεδομένων στο χώρο εργασίας του λογισμικού
και εμφάνιση αυτών στο παράθυρο εντολών (Command Window).

Εικόνα 9: Εμφάνιση των επιλεγμένων εισαγομένων δεδομένων στο Command Window

Να σημειωθεί ότι η δυνατότητα με το Import Wizard μπορεί να εφαρμοσθεί
είτε σε περίπτωση εισαγωγής αρχείου κειμένου είτε για αρχείο binary.

5.2 Εξαγωγή δεδομένων από το Matlab
Το MATLAB, στην περίπτωση της εισαγωγής των δεδομένων, έτσι και σε αυτή
της εξαγωγής δεδομένων παρέχει πληθώρα από συναρτήσεις, των οποίων η
επιλογή βασίζεται κυρίως στη μορφοποίηση των δεδομένων, τα οποία είναι προς
εξαγωγή.
Η εξαγωγή των δεδομένων αναφέρεται σε δεδομένα-αρχεία κειμένου (text
data)

αλλά

σε

binary

data.

Όσο

αφορά

στα

δεδομένα

κειμένου,

αυτά

χαρακτηρίζονται από τα ίδια σύμβολα διαχωρισμού των δεδομένων, όπως
συνέβαινε στην περίπτωση της εισαγωγής των δεδομένων.
Στη

συνέχεια

παρουσιάζονται

δύο

συγκεντρωτικοί

πίνακες,

οι

οποίοι

περιγράφουν τις παρεχόμενες από το λογισμικό συναρτήσεις για την εξαγωγή είτε
text data είτε binary data.
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Δεδομένα κειμένου
Συναρτήσεις

Τύπος δεδομένων

delimiters
Μόνο

το

σύμβολο

του

cvswrite

Αριθμητικά δεδομένα

dlmwrite

Αριθμητικά δεδομένα

Οποιοσδήποτε χαρακτήρας

Αριθμητικά και αλφαριθμητικά

Οποιοσδήποτε χαρακτήρας

fprintf
save
diary

κόμματος (;)

δεδομένα
Αριθμητικά δεδομένα
Αριθμητικά δεδομένα ή

Μόνο το κενό (space) ή τα
Tabs
Οποιοσδήποτε χαρακτήρας

διατάξεις κελιών
Binary δεδομένα

Συναρτήσεις

Κατάληξη αρχείων

auwrite

.au

avifile

.avi

hdf

.hdf

imwrite

Μορφοποίηση δεδομένων
sound

data

in

SUN

Microsystems format
audio-visual

data

in

AVI

format
data

in

Hierarchcal

Data

Format

.jpeg, .tiff, .bmp, .png, .hdf,

image data in many formats

.pcx, .xwd, .gif, .ico, .cur

save

.mat

wk1write

.wk1

wavwrite

.wav

MATLAB

data

in

Mat-files

format
sound

data

in

Microsoft

Windows format
data

in

Lotus

123

spreadsheet format

Ακολούθως, θα παρουσιαστούν μερικές από τις πλέον χρησιμοποιούμενες
συναρτήσεις για την εξαγωγή δεδομένων από το MATLAB, αποτυπώνοντας αυτά
μέσα από απλά παραδείγματα.
Για την εξαγωγή ενός διανύσματος, αποτελούμενου από αριθμητικά δεδομένα,
με τη χρήση ενός delimited ASCII αρχείου δεδομένων, ο χρήστης μπορεί να
χρησιμοποιήσει είτε τη συνάρτηση save είτε τη συνάρτηση dlmwrite. Πρόκειται
για δύο συναρτήσεις, σχετικά απλές στην εφαρμογή τους, με μόνη διαφορά ότι η
τελευταία συνάρτηση παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία, επιτρέποντας στο χρήστη
αφενός να ορίσει το χαρακτήρα (σύμβολο) του διαχωρισμού των δεδομένων και
αφετέρου να εξάγει τμήματα του δεδομένου διανύσματος.
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Χρησιμοποιώντας

τη

συνάρτηση

save,

η

εξαγωγή

του

διανύσματος,

αποτελούμενο από τα ακόλουθα δεδομένα:
123 56
7 8 9 10 11
σε αρχείο κειμένου με όνομα Myexport.txt, υλοποιείται ως εξής:
εκτέλεση συνάρτησης εξαγωγής δεδομένων

>> A=[1 2 3 5 6;7 8 9 10 11]; 
>> save Myexport.out A -ASCII 

Με τη διαδικασία αυτή παράγεται το αρχείο Myexport.out, το οποίο περιέχει τα
δεδομένα στην ακόλουθη μορφή:

1.0000000e+000 2.0000000e+000 3.0000000e+000 5.0000000e+000 6.0000000e+000
7.0000000e+000 8.0000000e+000 9.0000000e+000 1.0000000e+001 1.1000000e+001

Αντίθετα, αν η εξαγωγή του ίδιου διανύσματος πραγματοποιηθεί μέσω της
συνάρτησης dlmwrite, τότε προκύπτει ελαφρώς αλλαγμένο στη μορφοποίηση
αρχείο αποτελεσμάτων (Myexport.out).
εκτέλεση συνάρτησης εισαγωγής δεδομένων

>> A=[1 2 3 5 6;7 8 9 10 11]; 
>> dlmwrite('Myexport.out',A,';') 

Το αρχείο εμφανίζει την ακόλουθη μορφή:
1;2;3;5;6 7;8;9;10;11
Εξ’ ορισμού αν ο χρήστης δεν ορίσει το σύμβολο του διαχωρισμού των
δεδομένων (delimiter), το σύστημα χρησιμοποιεί το σύμβολο του κόμματος (,) για
το διαχωρισμό των δεδομένων. Επίσης είναι δυνατό να οριστεί το κενό σα
διαχωριστικό (‘ ‘) και στην περίπτωση, κατά την οποία ανάμεσα στα δύο
εισαγωγικά (quotes,’’) δεν υπάρχει ούτε το προαναφερόμενο κενό, τότε ο χρήστης
δεν ορίζει κανένα διαχωριστικό.
Τέλος, η εξαγωγή συνήθως μικρών διανυσμάτων – μητρώων από το χώρο
εργασίας του MATLAB, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η συνάρτηση diary. Η χρήση της
για

την

εξαγωγή

του

ίδιου

με

προηγούμενα

διανύσματος,

παρουσιάζεται

ακολούθως:
>> diary Myexport.out 

ενεργοποίηση της συνάρτησης diary

>> A=[1 2 3 5 6;7 8 9 10 11] 

εμφάνιση του προς εξαγωγή διανύσματος

A=
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1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

>> diary off 

τερματισμός της εκτέλεσης της συνάρτησης diary

Το αρχείο, το οποίο προκύπτει από την παραπάνω διαδικασία, περιέχει τα
εξής:
A=[1 2 3 5 6;7 8 9 10 11]
A=
1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

diary off
Σβήνοντας τα περιττά στοιχεία, μπορεί ο χρήστης να λάβει το επιθυμητό
αποτέλεσμα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A.
Σημεία στίξης και άλλα σύμβολα
Κόμμα , x Χρησιμοποιείται στις εξής περιπτώσεις:


διαχωρισμός των μεταβλητών στα ορίσματα εισόδου και εξόδου των
συναρτήσεων



διαχωρισμός των ενδείξεων των σειρών και των στηλών στο ορισμό ενός
μητρώου



διαχωρισμός των διαφόρων εντολών στην ίδια γραμμή

Ερωτηματικό ; x Χρησιμοποιείται στις εξής περιπτώσεις:


αποτροπή της άμεσης εκτέλεσης της εντολής, όταν αυτή πληκτρολογείται
στο παράθυρο εντολών



διαχωρισμός σειρών στο όρισμα ενός μητρώου

Άνω –κάτω τελεία : x Χρησιμοποιείται στις εξής περιπτώσεις:


δημιουργία διανυσμάτων



χρήση μέσα σε ορίσματα μητρώων και διανυσμάτων



χρήση στη δομή if

Δεξιά απόστροφος ’ x Χρησιμοποιείται στην εξής περίπτωση:


αναστροφή μητρώου ή διανύσματος

Διπλή απόστροφος ’ ’ x Χρησιμοποιείται στην εξής περίπτωση:


αναγραφή εντός των αποστροφών αλφαριθμητικού χαρακτήρα

Τελεία . x Χρησιμοποιείται στις εξής περιπτώσεις:


χρήση ως υποδιαστολής



εκτέλεση αριθμητικών πράξεων μεταξύ μητρώων

Τρεις τελείες ... x Χρησιμοποιείται στην εξής περίπτωση:
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συνέχιση σε επόμενη γραμμή του παράθυρου εντολών της πληκτρολόγησης
κάποιας εντολής

Επί τοις εκατό % x Χρησιμοποιείται στις εξής περιπτώσεις:


δήλωση

έναρξης

σχολίων,

εκτός

αν

λογίζεται

ως

μέρος

ενός

αλφαριθμητικού χαρακτήρα


χρήση ως μέρος ορίσματος των συναρτήσεων (sprintf, fprintf) για την
εισαγωγή και την εξαγωγή δεδομένων από το λογισμικό

Παρενθέσεις () x Χρησιμοποιούνται στις εξής περιπτώσεις:


δήλωση προτεραιότητας στις αριθμητικές πράξεις



χρήση στη δήλωση των μητρώων και των διανυσμάτων, εντός των
παρενθέσεων τα στοιχεία των μητρώων



χρήση

στη

δήλωση

των

ορισμάτων

των

συναρτήσεων,

εντός

των

παρενθέσεων τα ορίσματα
Αγκύλες [] x Χρησιμοποιούνται στις εξής περιπτώσεις:


δήλωση μητρώων και διανυσμάτων



χρήση στα ορίσματα εξαγωγής των συναρτήσεων, εντός των αγκυλών τα
ορίσματα εξαγωγής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.
Μαθηματικές συναρτήσεις
Τριγωνομετρικές συναρτήσεις
sin

asin

sinh

asinh

cos

acos

cosh

acosh

tan

atan

tanh

atanh

cot

acot

coth

acoth

sec

asec

sech

asech

csc

acsc

csch

acsch

Εκθετικές συναρτήσεις
exp

log

log10

sqrt

expm1

log1p

log2

nthroot

pow2

nextpow2

realpow

reallog

Μιγαδικές συναρτήσεις
abs

angle

conj

complex

real

imag

unwrap

cplxpair

Ειδικές μαθηματικές συναρτήσεις
Bessel

bessely

besseh

beta

betain

betaln

ellipj

ellipke

erf

erfinv

gamma

gammainc

legendre

rat

dot

cross
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ.
Στο πλαίσιο του τελευταίου Παραρτήματος, αναπτύσσεται μια εφαρμογή, η
οποία σχετίζεται με την Αντισεισμική Μηχανική και συγκεκριμένα με τον
υπολογισμό του Φάσματος σχεδιασμού, όπως αυτό ορίζεται από τις αντίστοιχες
διατάξεις του Ε.Α.Κ. 2003.
Η παρούσα εφαρμογή υλοποιείται με την ανάπτυξη ενός αρχείου κειμένου
(script file) του MATLAB, το οποίο περιέχει δομές ελέγχου ροής, δημιουργία και
πράξεις μεταξύ μητρώων και αριθμών, εξαγωγή των αποτελεσμάτων σε εξωτερικό
αρχείου κειμένου, κάνοντας χρήση των I/O functions και τέλος απεικόνιση των
φασματικών τιμών σε ένα παράθυρο διαγραμμάτων, με τέσσερα επιμέρους
διαγράμματα.
Πριν την παράθεση του προαναφερθέντος αρχείου κειμένου (script file), θα
πραγματοποιηθεί μια μικρή περιγραφή – επίλυση του προβλήματος.


Οι

προτεινόμενες

από

τον

Ε.Α.Κ.2003

σχέσεις

υπολογισμού

των

φασματικών τιμών της επιτάχυνσης, είναι οι εξής:
⎡
⎞⎤
Τ ⎛ η ⋅ θ ⋅ β0
R d (T) = γΙ ⋅ Α ⋅ ⎢1 +
⋅⎜
− 1 ⎟ ⎥ , 0 ≤ Τ<Τ1
Τ1 ⎝
q
⎠ ⎥⎦
⎣⎢
η ⋅ θ ⋅ β0
R d (T) = γΙ ⋅ Α ⋅
,
Τ1 ≤ Τ ≤ Τ 2 , όπου
q
R d (T) = γΙ ⋅ Α ⋅

η ⋅ θ ⋅ β0
q

2

⎛ Τ ⎞
⋅⎜ ⎟
⎝ Τ1 ⎠

3

,

Τ 2 <Τ

γΙ: συντελεστής σπουδαιότητας του κτιρίου. Λαμβάνεται ίσος με 1.
α: μέγιστη οριζόντια σεισμική επιτάχυνση εδάφους. Θεωρείται ότι το προς
μελέτη κατασκευή βρίσκεται εντός της Β ζώνης σεισμικής επικινδυνότητας,
με αποτέλεσμα η τιμή του συντελεστή να λαμβάνεται ίση με
A=0.24g=2.3544 m/sec2
η: διορθωτικός συντελεστής για απόσβεση διάφορη του 5%. Λαμβάνεται
ίσος με 1.
θ: συντελεστής επιρροής θεμελίωσης. Λαμβάνεται ίσος με 1.
β: συντελεστής φασματικής ενίσχυσης. Λαμβάνεται ίσος με 2.5.
q: συντελεστής συμπεριφοράς της κατασκευής. Λαμβάνεται ίσος με 3.0.
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Όσο αφορά την κατηγορία του εδάφους, για λόγους πληρέστερης
παρουσίασης, επιλέγεται να υπολογιστούν οι φασματικές τιμές και για τις τέσσερις
κατηγορίες, τις οποίες προτείνει ο Ε.Α.Κ.2003. Οι χαρακτηριστικές τιμές των
ιδιοπεριόδων είναι οι ακόλουθες:
Έδαφος Α

Έδαφος Β

Έδαφος Γ

Έδαφος Δ

Τ1

0.10

0.15

0.20

0.40

Τ2

0.40

0.60

0.80

1.20

Κάνοντας χρήση των παραπάνω σχέσεων, υπολογίζονται οι ζητούμενες τιμές
της φασματικής επιτάχυνσης μέσω της ανάπτυξης του αρχείου κειμένου με τίτλο
spectra.m. Για την εκτέλεση του, αρκεί η πληκτρολόγηση του ονόματος, χωρίς την

κατάληξη, στο παράθυρο εντολών (Command window) του λογισμικού, καθώς και
η εμφάνιση στο παράθυρο του τρέχοντος καταλόγου (Current Directory), του
καταλόγου, όπου το αρχείο αυτό είναι αποθηκευμένο.
% SPECTRA - Αρχειο κειμενου (script file) - Υπολογισμος φασματικης επιταχυνσης, βασει
του E.A.K. 2000
% To αρχειο κειμενου συνταχθηκε απο τον Κατσανο Βαγγελη. Αναπτυχθηκε στις 10/1/2008
% Απο το αρχειο κειμενου spectra.m υλοποιει τα εξης:
% α)υπολογιζει τις τιμες των φασματικων επιταχυνσεων για καθε μια απο τις τεσσερεις
%

εδαφικες κατηγοριες, τις οποιες προτεινει ο Ε.Α.Κ. 2003

% β)εξαγει τα αποτελεσματα σε ενα εξωτερικο αρχειο κειμενου
% γ)αποτυπωνει σε τεσσερεις γραφικες παραστασεις τα φασματα επιταχυνσεων
%=======================================================
% Εναρξη
%=======================================================
% Αρχικοποιηση των μεταβλητων εισαγωγης
%=======================================================
im=1;

% συντελεστης σπουδαιοτητας

a=2.3544;

% μεγιστη οριζοντια σεισμικη επιταχυνση εδαφους,A=0.24g (σε m/sec2)

h=1;

% διορθωτικος συντελεστης για αποσβεση διαφορη του 5%

theta=1;

% συντελεστης επιρροης θεμελιωσης

bita=2.5;

% συντελεστης φασματικης ενισχυσης

q=3;

% συντελεστης συμπεριφορας της κατασκευης

T1A=0.10;,T2A=0.40; % χαρακτηριστικες τιμες ιδιοπεριοδων για το εδαφος Α
T1B=0.15;,T2B=0.60; % χαρακτηριστικες τιμες ιδιοπεριοδων για το εδαφος Β
T1C=0.20;,T2C=0.80; % χαρακτηριστικες τιμες ιδιοπεριοδων για το εδαφος Γ
T1D=0.20;,T2D=1.20; % χαρακτηριστικες τιμες ιδιοπεριοδων για το εδαφος Δ
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% Υπολογισμος τιμων φασματικης επιταχυνσης
%=======================================================
jA=0;
jB=0;
jC=0;
jD=0;

for T=0:0.01:4
if T<T1A
jA=jA+1;
Acc_A(jA)=im*a*(1+((T/T1A)*((h*theta*bita/q))-1)); %Φασμ. Επιταχ. Εδ. Α, 0<=Τ1
elseif T>=T1A & T<=T2A
jA=jA+1;
Acc_A(jA)=im*a*h*theta*bita/q; %Φασμ. Επιταχ. Εδ. Α, Τ>=Τ1&Τ<=Τ2
elseif T>T2A
jA=jA+1;
Acc_A(jA)=im*a*(h*theta*bita/q)*((T2A/T)^(2/3)); %Φασμ. Επιταχ. Εδ. Α, Τ>Τ2
end

if T<T1B
jB=jB+1;
Acc_B(jB)=im*a*(1+((T/T1B)*((h*theta*bita/q))-1)); %Φασμ. Επιταχ. Εδ. Β, 0<=Τ1
elseif T>=T1B & T<=T2B
jB=jB+1;
Acc_B(jB)=im*a*h*theta*bita/q; %Φασμ. Επιταχ. Εδ. Β, Τ>=Τ1&Τ<=Τ2
elseif T>T2B
jB=jB+1;
Acc_B(jB)=im*a*(h*theta*bita/q)*((T2B/T)^(2/3)); %Φασμ. Επιταχ. Εδ. Β, Τ>Τ2
end

if T<T1C
jC=jC+1;
Acc_C(jC)=im*a*(1+((T/T1C)*((h*theta*bita/q))-1));%Φασμ. Επιταχ. Εδ. Γ, 0<=Τ1
elseif T>=T1C & T<=T2C
jC=jC+1;
Acc_C(jC)=im*a*h*theta*bita/q; %Φασμ. Επιταχ. Εδ. Γ, Τ>=Τ1&Τ<=Τ2
elseif T>T2C
jC=jC+1;
Acc_C(jC)=im*a*(h*theta*bita/q)*((T2C/T)^(2/3)); %Φασμ. Επιταχ. Εδ. Γ, Τ>Τ2
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end

if T<T1D
jD=jD+1;
Acc_D(jD)=im*a*(1+((T/T1D)*((h*theta*bita/q))-1));%Φασμ. Επιταχ. Εδ. Δ, 0<=Τ1
elseif T>=T1D & T<=T2D
jD=jD+1;
Acc_D(jD)=im*a*h*theta*bita/q; %Φασμ. Επιταχ. Εδ. Δ, Τ>=Τ1&Τ<=Τ2
elseif T>T2D
jD=jD+1;
Acc_D(jD)=im*a*(h*theta*bita/q)*((T2D/T)^(2/3)); %Φασμ. Επιταχ. Εδ. Δ, Τ>Τ2
end

end

% Εξαγωγη των υπολογισμενων τιμων φασματικης επιταχυνσης σε αρχειο .table
% H εξαγωγη υλοποιειται μεσω της χρησης των συναρτησεων των file I/0 function
%=======================================================

T=0:0.01:4;
z=[T;Acc_A;Acc_B;Acc_C;Acc_D];

fid=fopen('Notes.table','w');
fprintf(fid,'Πινακας τιμων Φασματικης επιταχυνσης\n');
fprintf(fid,'=================================================
======================\n');
fprintf(fid,'

T

fprintf(fid,'
fprintf(fid,' sec

Rd(T)

Rd(T)

Εδαφος Α
(m/sec2)

Rd(T)

Rd(T)

\n');

Eδαφος Β

Εδαφος Γ

Εδαφος Δ

\n');

(m/sec2)

(m/sec2)

(m/sec2)

\n');

fprintf(fid,'=================================================
======================\n');
fprintf(fid,'%6.2f

%10.2f

%10.2f

%10.2f

%10.2f\n',z);

fclose(fid);

%

Αποτυπωση

των

υπολογισθεντων

τιμων

φασματικης

επιταχυνσης

σε

γραφικες

παραστασεις στο ιδιο παραθυρο
%=======================================================
subplot(2,2,1)
plot(T,Acc_A)
grid on
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title('Spectral values - Soil A','Fontweight','bold')
ylabel('Rd(T) (m/sec2)','FontSize',9,'FontWeight','bold')
xlabel('T (sec)','FontSize',9,'FontWeight','bold')
subplot(2,2,2)
plot(T,Acc_B)
grid on
title('Spectral values - Soil B','Fontweight','bold')
ylabel('Rd(T) (m/sec2)','FontSize',9,'FontWeight','bold')
xlabel('T (sec)','FontSize',9,'FontWeight','bold')
subplot(2,2,3)
plot(T,Acc_C)
grid on
title('Spectral values - Soil C','Fontweight','bold')

ylabel('Rd(T) (m/sec2)','FontSize',9,'FontWeight','bold')
xlabel('T (sec)','FontSize',9,'FontWeight','bold')
subplot(2,2,4)
plot(T,Acc_D)
grid on
title('Spectral values - Soil D','Fontweight','bold')
ylabel('Rd(T) (m/sec2)','FontSize',9,'FontWeight','bold')
xlabel('T (sec)','FontSize',9,'FontWeight','bold')
Μετά την παράθεση του αρχείου κειμένου, ακολουθεί η παρουσίαση των
διαγραμμάτων, όπως αυτά απεικονίζονται από το MATLAB.
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Εικόνα 9: Διαγράμματα φασματικών τιμών για κάθε κατηγορία εδάφους
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