
Technologiecluster Elektrotechniek (ESAT-Elektronica)

INTRODUCTIE MATLAB/OCTAVE

5de en 6desemester Bachelor

Academiejaar 2017-2018

ing. H. Coolens

19 september 2017



2



## Copyright (C), 2016 coolens

##
## This text is free software; you can redistribute it and/or modify
## it under the terms of the GNU General Public License as published by
## the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
## (at your option) any later version.
##
## This text is distributed in the hope that it will be useful,
## but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
## MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
## GNU General Public License for more details.
##
## You should have received a copy of the GNU General Public License
## along with this text; see the file COPYING.  If not, see
## <http://www.gnu.org/licenses/>.

## 

## Author: Hugo Coolens 
## Created: 2012-08-30

Copyright Hugo Coolens 2017-2018

Bij verspreiding van deze tekst mag geen economische winst gemaakt worden



Inhoudsopgave
1 Wat is Matlab/Octave? 3

2 Wie gebruikt Matlab/Octave 3

3 Gebruik van de Matlab-gui en de Octave-omgeving 4

4 Matlab- en Octave-help 5

4.1 Opdrachtregel 5
4.2 Internet 5
5 Basiscommando’s in Matlab/Octave 5

5.1 Variabelen 5
5.2 Commentaar 6
5.3 Regelcontinuatie 6
5.4 Bewerkingen 6
5.5 Ophalen en bewaren van data 6
5.6 m-files, script-files, function-files 7
5.7 Inline-functions 8
6 Arrays (matrices) 9

6.1 Eenvoudige arrays 9
6.2 Addressering van elementen 10
6.3 Functies voor matrixconstructie 10
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1 Wat is Matlab/Octave?

Matlab en zijn vrije software equivalent Octave zijn in eerste instantie numerieke mathemati-
sche pakketten: ze zijn geoptimaliseerd voor bewerkingen op —meestal grote tot zeer grote—
multidimensionale matrices van floating point getallen. Ze onderscheiden zich van symboli-
sche mathematische pakketten zoals Maple en de gratis vrije software alternatieven Maxima
en Sage. De eerste versie van Matlab (matrix laboratory), geschreven aan de universiteit van
New Mexico en Stanford University (einde jaren ’70) was bedoeld voor gebruik in de cursussen
matrixtheorie, lineaire algebra en numerieke analyse.

Matlab/Octave is uitermate geschikt voor:

• wiskundige berekeningen op matrices
• algoritme-ontwikkeling
• modellering, simulatie en prototyping
• data-analyse, exploratie en visualisatie
• ontwikkeling van applicaties

Van Matlab bestaan te betalen studentenversies met beperkingen. Octave1 dat in grote mate
compatibel is met Matlab is vrije software en bovendien gratis. Er bestaat ook een web-versie
van Octave:
http://octave-online.net/.

Als uitbreidingen op het basispakket Matlab bestaan er een aantal zogenaamde toolboxes,
dit zijn applicatie-specifieke functiebibliotheken. Voor veel van deze toolboxes bestaan er ook
naar wens bij te installeren equivalenten in Octave.

2 Wie gebruikt Matlab/Octave

2 Octave en Matlab worden vaak gebruikt door ingenieurs en wetenschappers, zowel in de
industrie als in de academische wereld, voor het verrichten van numeriek rekenwerk en voor
het testen en ontwikkelen van wiskundige algoritmen. NASA maakt er gebruik van voor de
ontwikkeling van spacecraft docking systems; Jaguar Racing maakt er gebruik van om de
gegevens verstuurd door hun Formule 1 wagens te analyseren en weer te geven; Sheffield Uni-
versity maakt er gebruik van om software te ontwikkelen voor het herkennen van kankercellen.

1. Deze tekst is opgemaakt voor Octave 4.0.0 (Linux Mint 18)
2. Bron: Introduction to Octave (P.J.G. Long)
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Het schrijven van wiskundige programma’s gaat er zeer snel en makkelijk door en de data kan
op talloze manieren weergegeven worden.

3 Gebruik van de Matlab-gui en de Octave-omgeving

Het programma Matlab start je via Start>>Programma’s>>Matlab of vanaf de opdrachtregel
met c:\matlab\bin\matlab. Zo kom je in de GUI-werkomgeving3.

In zijn eenvoudigste gedaante is Matlab/Octave te beschouwen als een krachtige programmeer-
bare rekenmachine4 met uitgebreide grafische mogelijkheden. Net zoals een rekenmachine kan
Matlab dus eenvoudige bewerkingen verrichten.

Bijvoorbeeld —tik het volgende in na de Matlab/Octave-prompt EDU>> of octave:1>—

EDU>>5+7 (Return)

→ans=12

Merk op dat het laatste resultaat steeds opgeslagen wordt in de variabele “ans” en op die
manier voor verdere bewerkingen ter beschikking staat:
EDU>>ans*2 (Return)

Als men Matlab gebruikt dan geeft het venster een omgeving (“Matlab workspace”) weer,
waarin je commando’s kunt schrijven na de Matlab-prompt. Deze omgeving kent, naast de
klassieke functies (kopiëren, plakken, . . . ) volgende specifieke voorzieningen (te gebruiken
d.m.v. icoontjes in de toolbar):

• path browser: laat je toe het zoekpad naar zogenaamde m-files (dit zijn batch-files
met Matlab-commando’s) te wijzigen en/of uit te breiden.

• workspace browser: toont de inhoud van de actuele matlab-workspace (gebruikte va-
riabelen, . . . ).

• m-file Editor/Debugger: deze omgeving wordt opgeroepen via File>>New>>M-file,
dit is de standaard-editor voor het ontwikkelen va Matlab-scripts. Je kan deze editor
starten door te klikken op het meest linkse icoon in het Matlab-venster dat een
papierblad voorstelt. Je kan ook op de opdrachtregel het commando edit geven.

Als men Octave gebruikt is de volgende werkwijze handig:

1. Maak eenmalig in je home directory een subdirectory werk aan waarin alle bestanden
voor dit practicum terecht zullen komen (zonder verdere subdirectories).

2. Klik het Octave-icoon op de desktop aan.
3. Verander de current directory in het Octave-venster naar /home/student/werk.
4. Edit → Restore working directory of previous session → Apply → OK

5. Open een opdrachtregelvenster (ALT-F2→ rxvt) en begeef u naar de directory ˜/werk
(cd werk), hierin kunt u aan de verslaggeving werken.

Tip: Maak uitvoerig gebruik van de ingebouwde “history-key-functie” in Matlab d.w.z. vorige
commando’s roep je op door de pijltjestoets ↑ of door de 1ste letter of indien nodig een

3. Octave start je op met het commando octave of door aanklikken van het octave-icoon
4. Een belangrijk verschil met een rekenmachine is echter dat het bevoorrecht en daardoor vaak te verkiezen
datatype in Matlab/Octave een multidimensionale matrix met meervoudige precisie floating point getallen is.
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eenduidig aantal letters van het commando dat je opnieuw wenst in te tikken gevolgd door
een ↑.
In Octave heb je op sommige systemen de beschikking over de emacs-keybindings om snel
te navigeren naar reeds ingegeven commando’s. De bekende combinatie CTRL-s CTRL-q is
bijvoorbeeld zeer handig.

4 Matlab- en Octave-help

4.1 Opdrachtregel

Help via de opdrachtregel bekom je door middel van het commando help. Voorbeeld:
EDU>>help sin

→help vragen over de functie sin.

Uitgebreidere info in hypertextvorm krijg je als volgt5: EDU>>doc sin

Daarnaast kan je ook gebruik maken van het commando lookfor str (Zoek naar de string
str in alle functies gevonden in het huidige function search path.). Voorbeeld:
EDU>>lookfor cos —laat het systeem wel even de tijd om alle data bij elkaar te zoeken—

4.2 Internet

Voor Matlab bestaat er een newsgroup comp.soft-sys.matlab. Voor Octave bestaat een analoge
newsgroup comp.soft-sys.octave maar voor eersterangssupport kan je je beter inschrijven op de
gebruikerslijst helpoctave.org via https://www.gnu.org/software/octave/support.html.

5 Basiscommando’s in Matlab/Octave

5.1 Variabelen

Variabelen zijn case sensitive en moeten steeds beginnen met een letter.

• initialisatievoorbeelden
– EDU>>x=7 → x = 7
– EDU>>x=7; → onderdrukking output
– EDU>>y=1e3 → maar niet y=1k

• opvragen naam en info van de gebruikte variabelen: whos
• opvragen waarde variabelen: → geef de naam van de variabele in + ENTER
• verwijderen variabele: clear naamvariabele (clear of clear -v zonder argument

vernietigt alle variabelen). Let wel: clear wist het werkblad niet, dit laatste bereik
je met:
ALT>>Edit>>Clear session of op de opdrachtregel met het commando: EDU>>clear session.

• complexe variabelen: EDU>>a=2+4j
– reëel deel oproepen: EDU>>real(a)
– imaginair deel oproepen: EDU>>imag(a)

5. Installeer daartoe octave-info (sudo apt-get install octave-info)
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– modulus bepalen: EDU>>abs(a)
– argument bepalen: EDU>>angle(a) (het argument wordt in radialen weergege-

ven)
• numeriek formaat van de variabelen: EDU>>help format. Experimenteer even met

het formaat en vraag telkens de waarde van de numerieke constante pi op: EDU>>pi

5.2 Commentaar

Alle tekst na % is commentaar:

• b.v.: EDU>>%dit is commentaar

• In Matlab/Octave-scripts plaatst men vaak commentaartekens voor een bestaand
commando; dit is handig als men het effect wil nagaan van het —tijdelijk— weglaten
van een commando, men noemt dit “wegcommentariëren”.

5.3 Regelcontinuatie

Drie of meer puntjes op het einde van de regel vervolledigen de huidige functie op de volgende
regel. Voorbeeld van het gebruik van continuatie d.m.v. ellipsis:

%maak een 2x2 array aan met random floating point getallen

rand(2,...

2)

5.4 Bewerkingen

• elementaire bewerkingen: "+","-", "*", "/" of "\" en "^". Let op: EDU>>2*a en niet
EDU>>2a

• wetenschappelijke bewerkingen: sin, cos, log, log10 . . . . Let op: de trigonometrische
functies werken met radialen en de cyclometrische functies leveren een resultaat op
uitgedrukt in radialen.

5.5 Ophalen en bewaren van data

Het ophalen of opslaan van gegevens kan via volgende commando’s:

• EDU>>save filename→ alle variabelen en alleen de variabelen met hun actuele waar-
den worden bewaard in deze file. In Matlab krijgt deze file de default-extensie .mat
en is de default directory c:\matlab\bin. In Octave kan je best zelf de extensie .mat
intikken.

• EDU>>save filename var1 var2→ de variabelen var1 en var2 worden bewaard in
het bestand filename(.mat)

• EDU>>load filename→ laad de variabelen uit de file filename met hun opgeslagen
waarden

• p.s.
– heel wat systeemcommando’s als dir, delete, . . . zijn ook rechtstreeks te gebruiken

op de Matlab-opdrachtregel. Het zelfde geldt voor Octave: ls . . .
– het commando path zonder argument geeft een overzicht van de directories

waarin m-files teruggevonden worden
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5.6 m-files, script-files, function-files

Een reeks Matlab/Octave-commando’s kan gegroepeerd worden in een batch-file of script-file,
vaak een m-file genoemd naar de extensie die men er default aan geeft. Voor het aanma-
ken van een script-file open je in Matlab de script-editor via File>>New>>M-file, klik je
op het icoontje links boven dat een blanco blad voorstelt of geef je het commando edit

of edit mijnfile.m. Je geeft vervolgens de commando’s in en slaat de file op onder een
zinvolle naam (extensie .m) in c:\werk of g:\werk. Let wel: c:\werk of g:\werk moet op-
genomen zijn in het Matlab/Octave-path. Je kan het path makkelijk aanpassen als volgt:
EDU>>path(path,g:\’werk’) → breid het huidige pad uit met de directory werk op drive
g: naar analogie in Octave: path(path,’~/werk’). Wanneer je nu de naam van de m-file
(zonder de extensie .m) ingeeft op de opdrachtregel dan wordt het script uitgevoerd.

Naast de gewone m-file (script-file) bestaat er een tweede bijzondere soort m-file: de user-
defined function-file. Hiermee kan je je eigen Matlab/Octave-functies creëren die je dan na-
derhand kan gebruiken op de opdrachtregel of in andere function-files of scripts. Variabelen
die gedefinieerd en gebruikt worden binnen een function file zijn lokaal voor de functie en niet
globaal van toepassing binnen de workspace. Een function-file is een tekstbestand net zoals
een script behalve dan dat de eerste regel er als volgt uitziet:
function [output1, output2, ...] = name(input1, input2...)

Elke functie wordt opgeslagen in haar bijhorende m-file met dezelfde naam als de functie en
de extensie .m. Zo moet bijvoorbeeld een functie equiv_pr gedefinieerd worden in de file
equiv_pr.m. Na deze eerste regel volgt een help-tekst die het gebruik en het doel van de
functie voor de gebruiker moet verduidelijken:
%help tekst voor het gebruik en doel van de functie
...
Deze help-tekst kan later opgevraagd worden door het commando help naam_van_functie

Hierna volgt een samenvatting van de regels voor het schrijven van een function file:

1. Het woord function moet het eerste woord zijn in de function file. Het wordt gevolgd
door het output argument of de output argumenten (gescheiden door komma’s), een
gelijkheidsteken en de function name. De input-argumenten voor de functie volgen de
function name en worden tussen ronde haakje geplaatst. De eerste regel in de m-file
van een function noemt men de function statement.

2. De function statement wordt gevolgd door een regel die begint met een %-teken en die
toont hoe de functie moet gebruikt worden en welke argumenten moeten doorgegeven
worden. Deze informatie wordt weergegeven als help gevraagd wordt over de functie.

3. Matlab/Octave laat meerdere input- en output-argumenten toe.
4. Als een functie meer dan één waarde zal teruggeven, dan moeten alle waarden terug-

gegeven worden als een array in de function statement. b.v.:
function[gemiddelde, standaard_dev]=data_in(x)

zal het gemiddelde en de standaarddeviatie geven van een vector (d.i. een rij- of een
kolommatrix). Het gemiddelde en de standaarddeviatie worden berekend d.m.v. de
functie.

5. Als een functie meerdere input argumenten heeft, dan moet de function statement de
input argumenten listen gescheiden door komma’s. b.v.:
function[gemiddelde, standaard_dev]=data_in(x,n)

zal het gemiddelde en de standaarddeviatie geven van een vector x met lengte n
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Een eerste voorbeeld van een function file vindt u in listing 1. Maak deze function file
aan, vraag de help op d.m.v. help gem_en_stand en test hem op de volgende dataset:
[27.2 28.5 26.3 22.1 29.4]

Een tweede voorbeeld van een function file vindt u in listing 2 op de pagina hierna. Veronderstel
dat we de equivalente weerstand willen bepalen van de volgende parallel geschakelde weer-
standen: 2, 6, 7, 9 en 12Ω; dan volstaat het volgende commando’s in te tikken:
a=[2 6 7 9 12];
rparall=equiv_pr(a)

Merk op dat dit voorbeeld louter gegeven werd om te tonen hoe een function file opgesteld
wordt. De manier waarop we hier de parallelweerstand bepalen is echter niet de typische ma-
nier waarop in Matlab/Octave gewerkt wordt. We hebben Matlab/Octave hier gebruikt als
een klassieke programmeertaal, hoe het dan beter wel gebeurt en waarom, wordt verderop
uitgelegd in oefening 12.15 op pagina 26.

Nog een paar nuttige commando’s om toe te voegen aan scripts:

• echo on → toont de commando’s bij uitvoering van het script (nuttig bij debuggen!),
je heeft het commando echo on dan vooraleer het m-script (geen function-script) uit
te voeren.

• disp(’text string’)→ geeft de text string weer
• disp(x)→ geeft de matrix x weer, een andere manier om een matrix weer te geven

is de naam ervan in te tikken, dit is echter niet altijd wenselijk omdat het weergeven
ervan dan steeds gepaard gaat met een inleidend “x=”

• input-commando’s:
– a=input(’Hoeveel appels tel je?’)→ voer je antwoord via het keyboard in

en stockeer de waarde in variabele a
– a=input(’Wat is uw naam’,’s’)→ uw antwoord wordt als string opgeslagen

in de variabele a
• pause→ wacht tot je een karakter intikt

5.7 Inline-functions

Naast functions in de vorm van m-files zoals hierboven beschreven, beschikt Octave/Mat-
lab ook over de mogelijkheid om zogenaamde inline-functions te gebruiken. Volgend triviaal
voorbeeldje illustreert dit:

func t i on [ gem out waarde , stand out waarde ]=gem en stand ( input data )
%gem en stand i s een func t i on f i l e voor het bepalen van het gemiddelde
%en de s tandaa rddev ia t i e van een popu la t i e
%
%gebru ik : [ gezocht gemiddelde , g e z o ch t e s t andaa r d dev i a t i e ]=gem en stand (x )
%x i s een input r i j− o f ko lomvector
n=length ( input data );% bepaal aanta l datapunten
gem out waarde=sum( input data )/n ;
%Voor matlab in volgende r e g e l sumsq vervangen door sumsqr
stand out waarde=sq r t ( sumsq ( input data−gem out waarde )/n ) ;
end

Listing 1: voorbeeld van een function file ter bepaling van gemiddelde en standaarddeviatie
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func t i on [ req ]= equ iv pr ( r )
%equ iv pr i s een func t i on f i l e voor het bepalen van de
%equ iva l en te weerstand van een aanta l weerstanden in
%p a r a l l e l
%gebru ik : req=equ iv pr ( r )
%r i s een input vec to r met g roo t t e n
%opm . : deze f u n c t i e kan be te r
%v e c t o r i e e l geimplementeerd worden
n=length ( r );% bepaal aanta l weerstanden
tmp=0.0 ;
f o r i =1:n

tmp=tmp+1/r ( i ) ;
end
req=1/tmp ;
end % f a c u l t a t i e f e inde van deze func t i on
%In Octave mag een func t i on met een
%end o f endfunct ion a f g e s l o t e n worden .

Listing 2: voorbeeld van een function file

• f = inline (’x.^3’);

quad(f, 0, 1)

Matlab (en Octave volgt) ontraadt echter het gebruik van de inline function syntax
en geeft de voorkeur aan de “anonieme functie”-syntax:
f = @(x) x.^3

quad(f, 0, 1)

Of nog korter:
quad( @(x) x.^3, 0, 1)

• Nog een voorbeeldje:
EDU>>oppdriehoek=@(basis,hoogte) basis*hoogte/2;

EDU>>oppdriehoek(5,3)

6 Arrays (matrices)

In wat volgt gebruiken we de termen arrays en matrices als synoniemen. Wanneer we het over
een vector hebben, bedoelen we daar een rij- of kolommatrix mee.

6.1 Eenvoudige arrays

Wanneer bewerkingen op meerdere getallen tegelijk moeten gebeuren dan zijn repetitieve
scalaire operaties in Matlab/Octave tijdverspillend. Matlab/Octave is immers geoptimaliseerd
voor bewerkingen op arrays van floating point getallen. Een paar voorbeelden:

• EDU>>x=[0.1*pi 0.5*pi pi] let op:
– vierkante haakjes!
– waarden scheiden met komma of spatie

• EDU>>y=sin(x)
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• EDU>>x=0:1:10 →genereer een rijmatrix van nul tot 10 met increment 1
• EDU>>x=1:10 →genereer rijmatrix, start bij 1, eindig bij 10 met default-increment 1

Merk op dat in voorgaande voorbeelden de output telkens een rijmatrix was.

6.2 Addressering van elementen

• EDU>>x(3)→ derde element
• EDU>>x(1,1)→ element op 1ste rij, 1ste kolom
• EDU>>x(1:3)→ 1ste tot 3de element
• EDU>>x(7:end)→ 7de tot laatste element
• EDU>>x(3:-1:1)→ “toon” 3de, 2de en 1ste element (start met 3, tel af met 1, stop bij 1)
• EDU>>x=[3 12 14.4 6 8.9 15 11] → x(1:2:end) → alle elementen met oneven

index in de rij
• EDU>>x=[3 12 14.4 6 8.9 15 11]→ x(2:2:end)→ alle elementen met even index

in de rij

6.3 Functies voor matrixconstructie

• EDU>>x=linspace(0,10,11)→ start bij 0, eindig bij 10 met in totaal 11 waarden.
Merk op dat dit equivalent is met x=0:1:10

• EDU>>x=logspace(0,10,11)→ gelijkaardig aan “linspace” behalve dan dat de waar-
den logaritmisch verdeeld zijn van 10^base tot 10^limit.

• x=logspace(2,pi,5)→ dit is een bijzonder geval.
Opdracht 1:
Bepaal de formule xn+1 = f (xn) voor x=logspace(base,pi,N), noteer ook apart hoe
u aan de eerste waarde komt.

• Opdracht 2:
Veronderstel even dat de functie logspace niet voor handen zou zijn. Schrijf6 zelf
een function-file mylogspace.m gebruikmakend van linspace die hetzelfde resultaat
oplevert als de default in Matlab/Octave gëımplementeerde functie logspace. Test en
vergelijk met:
logspace(10,100,5)

6.4 Array oriëntatie, hoe een kolommatrix maken?

• definieer de array met waarden gescheiden door puntkomma’s (i.p.v. door komma’s
of spaties): b.v.: EDU>>c=[1;2;3]→ c is nu een kolommatrix

• definieer een rijmatrix en transponeer hem: b.v.: EDU>>a=1:3 gevolgd door b=a.’ →
.’ is de transpose operator, er bestaat ook een complex conjugate transpose opera-
tor: namelijk ’ zonder het puntje ervoor, deze laatste transponeert een matrix maar
bepaalt terzelfder tijd ook de complex toegevoegde van elk element.

6. Uiteraard zonder gebruik te maken van for-loops en het speciale geval met pi hoeft niet gëımplementeerd
te worden, ook de default-waarde van 50 hoeft niet
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6.5 Multidimensionele matrices

De matrix a =





1 2 3
4 5 6
7 8 9



 wordt als volgt ingegeven: EDU>>a=[1 2 3;4 5 6;7 8 9]

6.6 Bewerkingen op matrices

• vermenigvuldiging van een scalair met een matrix:
– EDU>>>a=[1 2 3;4 5 6;7 8 9]

– EDU>>3*a

– alle elementen worden met 3 vermenigvuldigd
• matrix-vermenigvuldiging

– EDU>>a=[1 2 3;4 5 6;7 8 9]

– EDU>>b=[10 11 12;13 14 15;16 17 18]

– EDU>>c=a*b

– check het antwoord
Merk op dat * de gewone vermenigvuldiging binnen Matlab/Octave d.w.z. de ma-
trixvermenigvuldiging realiseert.

• element per element vermenigvuldiging → naast de matrixvermenigvuldiging kent
Matlab/Octave nog een tweede bijzondere vermenigvuldiging waarbij elk element
van een matrix met het overeenkomstig element van een tweede matrix wordt verme-
nigvuldigd. Omdat dit een speciale vermenigvuldiging is wordt ze gerealiseerd door
.*, dus met een puntje voor de asterisk!
– EDU>>a=[1 2 3;4 5 6;7 8 9]

– EDU>>b=[10 11 12;13 14 15;16 17 18]

– EDU>>c=a.*b

– check het antwoord
• dot-vermenigvuldiging van twee vectoren: dot(x,y)=

∑

xiyi. Voorbeeld:
– EDU>>a=[1 2 3];

– EDU>>b=[4 5 6];

– EDU>>dp=dot(a,b)→ dp=32

• matrixlinksdeling (matrix left divide)→ met een backslash \ realiseert men een ma-
trixlinksdeling d.w.z. x=a\b is een oplossing van a*x=b. Men noteert soms ook mldivide(a,b)
i.p.v. a\b → voorbeeld:
– EDU>>a=[1 1 1;2 3 1;-1 1 3]

– EDU>>b=[7;12;13]

– EDU>>x=a\b

– check de oplossing
– opmerking: het is algemeen beduidend sneller en nauwkeuriger om in Matlab/Oc-

tave het volgende te doen: x = a\b, i.p.v. het conceptueel identieke x = inv(a)*b,
de reden hiervoor is dat in het eerste geval de berekening gebeurt zonder de in-
verse matrix te bepalen maar door een efficiëntere Gauß-Jordan eliminatie

• matrixrechtsdeling → met een slash / realiseert men een matrixrechtsdeling d.w.z.
x=a/b is een oplossing van x*a=b. Men noteert soms ook mrdivide(a,b) i.p.v. a/b

• andere “element-per-element-bewerkingen”
– .^ is de element per element machtsverheffing
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– ./ is de element per element deling
• de functie diag(a) → pikt de diagonaal uit een matrix en geeft de elementen ervan

weer als een kolommatrix. b.v.:
– EDU>>a=[1 2 3;4 5 6;7 8 9]

– EDU>>diag(a)

Een andere interessante toepassing van de functie diag is uit een rijmatrix een dia-
gonaalmatrix te vormen, dit is een vierkante matrix waarvoor alle elementen nul zijn
behalve de elementen op de diagonaal. b.v.:
– EDU>>b=1:1:4

– EDU>>diag(b)

• de functie sum(a) → berekent de som van de elementen in een vector. Bereken de
som van de getallen 1 t.e.m. 100:
– EDU>>a=1:100;

– EDU>>sum(a)

• de functie cumsum(a)→ berekent de cumulatieve som van de elementen in een vector.
Bereken de cumulatieve som van de getallen 1 t.e.m. 100:
– EDU>>a=1:100;

– EDU>>cumsum(a)

• de functie sumsq(a) → berekent de som van de kwadraten van de elementen in een
vector

6.7 Speciale matrices

• ones(3)→ creëer een 3x3-matrix met allemaal enen
• zeros(3)→ creëer een 3x3-matrix met allemaal nullen
• rand(3)→ creëer een 3x3-matrix met random floating point getallen met uniforme

verdeling tussen 0 en 1
• eye(3)→ creëer een 3x3-eenheidsmatrix
• magic(3)→ creëer een magisch 3x3 vierkant

6.8 Manipulaties van matrices

• EDU>>a(3,3)=0→een welbepaald element op nul zetten
• EDU>>a(:,2)=[]→ verwijder de tweede kolom, merk op dat de dubbele punt hier als

wild card voor “elke rij” gebruikt wordt
• EDU>>a(2,:)=[]→ verwijder de tweede rij, merk op dat de dubbele punt hier als wild

card voor “elke kolom” gebruikt wordt
• Hoe voeg je een kolom toe?

– EDU>>a=[1 2 3;4 5 6;7 8 9]

– stel dat we de kolommatrix b=[10;11;12] willen toevoegen
– EDU>>b=[10;11;12]

– dan is de oplossing:
– EDU>>a=[a b]

– merk op dat de vierkante haken de concatenation operator voorstellen
• Hoe voeg je een rij toe?

– EDU>>a=[1 2 3;4 5 6;7 8 9]

– stel dat we de rijmatrix b=[10 11 12] willen toevoegen
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– EDU>>b=[10 11 12]

– dan is de oplossing:
– EDU>>a=[a;b]

– merk op dat ook hier de vierkante haken de concatenation operator voorstellen
• Hoe verwissel je twee kolommen?

– EDU>>a=a(:,[1 3 2 4])

– de dubbele punt in bovenstaand voorbeeld betekent “voor elke rij”, in het voor-
beeld worden kolom 2 en 3 van plaats verwisseld

• Hoe sorteer ik elke kolom in een matrix?
– EDU>>a=[1 3 2; 7 8 11; 9 0 5]

– sorteer elke kolom van laag naar hoog:
– EDU>>sort(a)

– sorteer elke kolom van hoog naar laag:
– EDU>>sort(a,’descend’)

• Hoe sorteer ik elke rij in een matrix?
– EDU>>a=[1 3 2; 7 8 11; 9 0 5]

– sorteer elke rij van laag naar hoog:
– EDU>>sort(a,2) de 2 slaat op de 2de arraydimensie
– sorteer elke rij van hoog naar laag:
– EDU>>sort(a,2,’descend’)

• Hoe sorteren op/volgens een kolom?
– EDU>>a=[1 7 3;4 2 9; 3 8 2]

– EDU>>sortrows(a) sorteert op de eerste kolom
– EDU>>sortrows(a,2) sorteert op de tweede kolom
– EDU>>sortrows(a,3) sorteert op de tweede kolom

6.9 Subarray searching

• EDU>>x=-3:3

• EDU>>y=abs(x)

• EDU>>k=find(abs(x)>1)

• Antwoord: 1 2 6 7 = de indices van de elementen in de array x —en niet de waarden—
waarvoor abs(x)>1

• EDU>>x(k)=0;%zet de elementen waarvoor abs(x)>1 op nul

• EDU>>x

6.10 Vergelijken van matrices

• EDU>>isequal(a,b)→ ans=1: ze zijn gelijk wat betreft dimensie en elementen; ans=0:
ze verschillen

• EDU>>a>=b→ genereert een matrix met voor elk element in a dat groter is dan of
gelijk aan het overeenkomstig element in b een 1 en een 0 in het andere geval
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6.11 Dimensie van matrices

• D.m.v. de size-operator kan je de dimensie van een matrix bepalen d.w.z. het aantal
rijen en het aantal kolommen

• EDU>>a=[1 2 3;4 5 6]

• EDU>>size(a)

• Ga zelf na d.m.v. de help-functie waarvoor de functie length kan gebruikt worden
• EDU>>length(a)

6.12 Determinant van een matrix

• EDU>>a=[1 2 3;4 5 6;7 8 10]

• EDU>>det(a)

6.13 Polynomen

In Matlab/Octave kan je een polynoom ingeven en weergeven als een rijmatrix. Wanneer je
bijvoorbeeld de veelterm p = s4 + 3s3 − 15s2 − 2s+ 9 wil ingeven, dan doe je dat als volgt:

• EDU>>p=[1 3 -15 -2 9]

• De volgorde van de coëfficiënten is dus van hoogste naar laagste macht
• De wortels van de polynoom bekom je d.m.v. roots(p) in de vorm van een ko-

lommatrix
• Je kan nu twee polynomen met elkaar vermenigvuldigen steunend op het inzicht dat

een vermenigvuldiging van twee polynomen overeenkomt met een convolutie van de
rijmatrices der coëfficiënten. Je maakt bijgevolg gebruik van de functie conv voor een
vermenigvuldiging en van deconv voor een deling. Stel nu dat we de polynoom p met
de polynoom q = 3s+ 2 willen vermenigvuldigen dan gaan we als volgt te werk:
– EDU>>p=[1 3 -15 -2 9]

– EDU>>q=[3 2]

– EDU>>y=conv(p,q)

– wat inderdaad overeenstemt met de polynoom 3s5+11s4−39s3−36s2+23s+18
– EDU>>deconv(y,q) levert ons dan weer p op

• Met de functie polyval(p,value) kan je polynomen evalueren voor een waarde “va-
lue” die complex mag zijn
– EDU>>polyval(q,2+j)→ ans = 8 + 3i

– je kan ook een volledige array met waarden in 1 keer evalueren, b.v.:
EDU>>polyval(q,[0:1:10])

7 Matlab/Octave graphics

Matlab is erg krachtig in grafische voorstellingen van data (matrices). Terwijl in Matlab dit
grafisch gebeuren gëıntegreerd is, maken de plot-functies van Octave bij default gebruik van
Gnuplot om de graphics af te handelen. Een paar voorbeelden:

• EDU>>x=linspace(0,2*pi,100);

• EDU>>y=sin(x);

• EDU>>plot(x,y);
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• EDU>>z=cos(x);

• EDU>>plot(x,y,x,z)→ sinus- en cosinusfunctie op één figuur, elk —automatisch—
in een verschillende kleur.

• Opmerking: deze plot kan men eenvoudig overbrengen naar b.v. een Word-document:
EDIT>>FIGURE>>copy to clipboard. Het nadeel aan deze werkwijze is evenwel dat
dit een niet schaalbare grafiek oplevert, een kwalitatief betere (vectorformaat) plot
bekomt men door de plot te saven als encapsulated postscript file (.eps-file) met het
commando: EDU>>print -deps g:\werk\onsplaatje.eps onder windows
EDU>>print -deps ~/werk/onsplaatje.eps onder linux. Deze plot kan dan opge-
nomen worden in een LATEX-document en eventueel d.m.v. de package psfrag nog
kwalitatief verbeterd worden door tekststrings te vervangen door andere strings of
LATEX-constructies naar keuze.

• EDU>>plot(x,y,’b*’,x,z,’c-’,x,z,’m+’)→ sinus in blauw met sterretjes, cosinus
in doorlopende lijn in cyaan en nog eens in magenta met plusjes.

• Om een figuur zonder boven- of rechterrand te creëren: EDU>>box off, zo ook: EDU>>box on

• Om de assen te benoemen: EDU>>xlabel(’tijd [ms]’) en EDU>>ylabel(’u_o [V]’),
merk op dat de LATEX-operator _ herkend wordt!

• Om een titel te plaatsen: EDU>>title(’sinus- en cosinuscurven’)

• Om een raster te plaatsen: EDU>>grid on, zo ook: EDU>>grid off

• Om een tekst te plaatsen in punt met coördinaten (2.5,0.7): EDU>>text(2.5,0.7,’sin(x)’)
• Om een tekst te plaatsen met de muis: EDU>>gtext(’cos(x)’)
• Om een legende te plaatsen: EDU>>legend(’sin(x)’,’cos(x)’)
• Om een legende te plaatsen linksboven: EDU>>legend(’sin(x)’,’cos(x)’,2)
• Om de legende te verwijderen: EDU>>legend off

• Om een extra grafiek aan een bestaande figuur toe te voegen: EDU>>hold on

• Om een nieuwe figuur op te roepen: EDU>>figure(n)met n het figuurnummer, figure
zonder argument roept een nieuwe figuur op met het eerstvolgend nummer

• Om terug te keren naar de 1ste figuur en daarin te plotten: EDU>>figure(0)
• Om verschillende plots in één venster te plaatsen: EDU>>subplot(2,3,1) hierdoor

wordt het venster in 2 rijen en 3 kolommen verdeeld en wordt element 1 actief
• EDU>>subplot(2,3,2)

• EDU>>subplot(2,3,3)

• EDU>>subplot(2,3,4)

• Om terug te keren naar een normaal —onverdeeld— venster: EDU>>subplot(1,1,1);
• De traditionele plotfunctie “plot” kan soms slechte —te vlakke of te “piekerige”—

resultaten opleveren. In dat geval gebruik je beter een andere plotfunctie:
– fplot(’naam functie(s)’,[plotrange])

– fplot (’[cos(x), sin(x)]’, [0, 2*pi, -1.2, 1.2])

• Om een grafiek manueel i.p.v. automatisch te schalen kan je de functie axis gebruiken:
EDU>>axis([-3 3 0 5]) —x-as van -3 tot 3, y-as van 0 tot 5—

• plotyy plot twee datasets met onafhankelijke y-assen
• Raadpleeg de help-functie voor de volgende functies: loglog, semilogx, semilogy.

Oefen deze functies zelf in . . .
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8 Lineaire- en polynoomregressie en interpolatie

Ter herinnering:

• interpolatie: zoeken van een punt tussen gegeven punten
• regressie-analyse: zoeken naar een best passende polynoom

• EDU>>x=[0 2 5 8 10];

• EDU>>y=[0.2 3.8 10.5 15.7 21];

• EDU>>p=polyfit(x,y,1) → (n=1: lin. regressie; n=2: kwadratische . . . )
Ans: p=2.054412 -0.032059 d.w.z. y = 2.054412x − 0.032059

• Om nu de gefitte rechte samen met de data te plotten kunnen we als volgt te werk
gaan:
– EDU>>xi=linspace(0,10,100);

– EDU>>z=polyval(p,xi);%evalueer regressiefunctie in punten xi

– EDU>>plot(x,y,’*’,xi,z);%plot regressierechte samen met originele data

Om de kwaliteit van een regressie-analyse in te schatten hebben we minstens7 een correla-
tiecoëfficiënt σ nodig. Voor het geval van een lineaire regressie-analyse met n datapunten
wordt σ gegeven door vergelijking 1:

σ =

∑

xiyi −
∑

xi
∑

yi

n
√

√

√

√

(

∑

x2i −
(
∑

xi)
2

n

)(

∑

y2i −
(
∑

yi)
2

n

)

(1)

We kunnen σ makkelijk met Matlab/Octave uitrekenen:
sigma=(dot(x,y)-sum(x)*sum(y)/5)/sqrt((sumsq(x)-(sum(x)^2/5))*(sumsq(y)-(sum(y)^2)/5))

Controleer het resultaat d.m.v. een ander programma b.v. Statist, wetenschappelijk reken-
machine . . .

• Als voorbeeld van interpolatie genereren we een grove sinuscurve en interpoleren
naderhand over een fijner verdeeld domein:
– EDU>>x=0:10;

– EDU>>y=sin(x);

– EDU>>xi=0:0.25:10;

– EDU>>yi=interp1(x,y,xi);

– EDU>>plot(x,y,’o’,xi,yi)

– EDU>>yi=interp1(x,y,xi,’cubic’);

– EDU>>plot(x,y,’o’,xi,yi)

Met lookfor interpolation krijgt u nog meer interpolatiemogelijkheden binnenMatlab/Octave
te zien.

9 Operatoren en conditionele sprongen

9.1 Relationele en logische operatoren

• Algemeen: de output van een relationele of logische expressie is:

7. een voldoende groot aantal datapunten is uiteraard ook noodzakelijk
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– 1 indien waar
– 0 indien onwaar

• Overzicht: zie help ops in Matlab of doc operators in Octave met o.a.:
– relationele operatoren: <, =, ~= . . .
– logische operatoren: and, or, not . . .
– ingebouwde functies: any, all . . .

9.2 Conditionele sprongen

• for-loops
– algemeen

for n=array

commando’s

end

– voorbeeld
for n=1:10

x(n)=sin(n*pi/10);

end

• while-loops
while expressie

commando’s

end

• if-else-end constructie
if expressie

commando’s als expr waar is

else

commando’s als expr niet waar is

end

• switch-case constructie
– Algemeen

switch expressie

case testexpressie1

commando’s

case testexpressie2

commando’s

otherwise

commando’s

endswitch

– Voorbeeld
yesno = "yes"

switch yesno

case {"Yes" "yes" "YES" "y" "Y"}

value = 1;

case {"No" "no" "NO" "n" "N"}

value = 0;

otherwise

error ("invalid value");
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endswitch

value

10 Analytische mogelijkheden van Matlab/Octave

10.1 Data-analyse

Matlab/Octave voorziet een groot aantal functies voor data-analyse. Een paar voorbeelden:

• EDU>>t=[3 1 4 1 5 9 2 6 5 3 5 8 9 7 9 3]

• EDU>>mean(t)→ bepalen van het rekenkundig gemiddelde van een vector
• EDU>>max(t)→ bepalen van het maximum van een vector
• EDU>>min(t)→ bepalen van het minimum van een vector
• EDU>>std(t)→ bepalen van de standaarddeviatie van een vector

std (x) = sqrt (sumsq (x - mean (x)) / (n - 1))

• w =-6 +sqrt(10)*(randn(1,10000));→ creëer en normale verdeling met gemid-
delde waarde -6 en standaarddeviatie

√
10

• hist(w,50)→maak een histogram met 50 “bins” van de normale verdeling hierboven.

Opmerking: In Octave kunt u nog extra statistische functies ter beschikking krijgen door de
package octave-statistics te installeren (apt-get install octave-statistics). Om hem te activeren
doet u het volgende:

• pkg load statistics

• Tik vervolgens in pkg list om de lijst met gëınstalleerde packages te zien
• Als statistics in die lijst voorkomt, dan kunt u de lijst van beschikbare functies in

statistics zichtbaar maken met: pkg describe -verbose statistics

10.2 Numerieke analyse

• zero finding → roots

• integreren → de beste manier om een scalaire functie numeriek te integreren is gebruik
te maken van één van de vele kwadratuur8-gebaseerde routines. Kijk daarvoor naar
de output van lookfor integral, veelgebruikt is b.v. quad of quadgk. Voorbeeld:

Controleer numeriek dat:
π
∫

0

x sin(x)
1+cos2(x)

dx = π2

4

quad(@(x)(x.*sin(x))./(1+(cos(x).^2)),0,pi)=2.4674. . .≈ π2

4
• afleiden → Om de afgeleide numeriek benaderend te bepalen met Matlab/Octave kan

je gebruik maken van de functie diff—merk op wat diff zelf doet is niet de afgeleide
bepalen— Indien de samples opgeslagen zijn in een vector y en de corresponderende
x-waarden in een vector x, dan kan de afgeleide numeriek benaderd worden als volgt:
deriv_y = diff(y)./diff(x);

De corresponderende x-waarden worden bekomen uit de originele x-

vector door de eerste of de laatste waarde te trimmen

Voorbeeld:

Vind de afgeleide van volgende functie door numerieke benadering:

8. kwadratuur staat voor een numerieke methode die gebruikt wordt om de oppervlakte onder de grafiek
van een functie te berekenen
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5*cos(10*x) + x^3 - 2*x^2 - 6*x +10

x = 0:.01:4;

y = 5*cos(10*x) + x.^3 - 2*x.^2 - 6*x +10;

plot(x,y)

deriv_y = diff(y)./diff(x);

xd = x(2:length(x)-1);

figure

xd = x(2:length(x)); % Backward difference x values

plot(xd,deriv_y)
...

11 Andere mogelijkheden

11.1 Tekst

• EDU>>v=’tekst’;

• EDU>>w=’allemaal’;

• EDU>>u=[w v]→ allemaal tekst

• Matlab/Octave beschikt over diverse string- en stringconversiefuncties (lookfor string)
• Je kan ook met cell arrays werken, b.v.:

EDU>>c={’hoe’;’is’;’dit’;’mogelijk’} (let op: {} en niet [])

11.2 Tijdsfuncties

• EDU>>clock → levert de huidige tijd en datum in vectorformaat
• EDU>>now → levert de huidige lokale tijd als het aantal dagen sinds sinds 1 januari

0000
• EDU>>cputime → levert de CPU-time in seconden gebruikt door uw Matlab/Octave-

sessie. Dit is nuttig om de tijd te berekenen nodig voor het uitvoeren van een (reeks)
bewerking(en).

• tic en toc→ Een betere manier dan cputime om de snelheid van een script te meten:
tic();myscript;toc()

Wanneer u voor het opmeten van de cputime de lijnen nodig voor het meten van
die cputime niet in het script zelf wil opnemen dan kan het opnemen van een clear-
statement in het begin van het script roet in het eten strooien:
begintijd=cputime;myscript_met_clear_statement;cputime-begintijd

werkt dan niet omdat door die clear-statement de variabele begintijd gewist wordt.
Een elegantere oplossing is dan:
tic();myscript;toc()

12 Oefeningen

12.1 Afspraken

• Berekeningen met Matlab/Octave? → voorspél steeds het resultaat manueel —indien
mogelijk eerst symbolisch, dan pas numeriek— of met de rekenmachine
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• Een grafiek heeft steeds een titel, benoemde assen en eventueel een legende
• Vermeld in elk script de namen van de groepsleden in commentaarvorm
• Laat m-scripts —met uitzondering van function files!— steeds beginnen met het com-

mando clear

• Voor elke oefening maak je een tekstdocument aan (b.v. d.m.v. LATEX) met daarin:
– namen van de groepsleden
– antwoorden op de gestelde vragen
– de m-file(s), in LATEX kan dit door gebruik te maken van de package listings. Om

de m-files van een caption en label te voorzien ga je als volgt te werk:
\lstinputlisting[float,captionpos={b},caption={diode},label=list:diode]{di.m}

Onze matlab/octave-file vindt u in listing~\vref{list:diode}.

Indien u het float-mechanisme van LATEX niet wilt gebruiken:
\lstinputlisting[captionpos={b},caption={diode},label=list:diode]{di.m}

Onze matlab/octave-file vindt u in listing~\vref{list:diode}.

– eventuele plots (gebruik bij voorkeur .eps-formaat)
– besluiten

• Alle bestanden bewaar je ofwel tijdelijk in de werk-directory C:\werk of —indien
voorhanden— G:\werk of ~/werk

• Wis op het einde van de zitting de inhoud van de hierboven vermelde directory

12.2 Elementaire matrixbewerkingen (oper.m)

Schrijf een m-file die volgende bewerkingen realiseert:
Initialiseer twee 2x2-matrices A en B met willekeurige gehele getallen ∈ [0 . . . 100]. Gebruik
de functies “round” en “rand” of nog beter “randi”. Merk op dat “rand” voor een uniforme
verdeling staat, terwijl “randn” voor een normale of gaußische verdeling staat.
Voer uit:

• een scalair vermenigvuldigen met één van de twee matrices
• elk element in de matrix verheffen tot de macht twee
• de (matrix)vermenigvuldiging, optelling en aftrekking van de twee matrices
• de element per element vermenigvuldiging en deling

Zorg het voor dat de m-file aan de uitvoerder van het script laat zien met de nodige tekst wat
er gaat gebeuren b.v. “We berekenen nu het matrix-product van A en B”, “Druk een toets in
om verder te gaan”, “Geef een scalair in”, . . . Ga het verschil na tussen A ∗ B en A. ∗ B

12.3 Optelling van polynomen (polyadd.m)

Schrijf een function-file “polyadd.m” die het mogelijk maakt om twee polynomen op te tellen,
ook indien ze een verschillende lengte hebben. De m-file kan met volgende regels beginnen:
function[poly]=polyadd(poly1,poly2)
%polyadd(poly1,poly2) telt twee veeltermen samen, mogelijks met verschillende lengte
Toon de goede werking van de m-file aan door bijvoorbeeld de polynomen p(s) = s4 + 3s3 −
15s2 − 2s+ 9 en q(s) = 2s+ 3 samen te tellen. Maak geen gebruik van for-loops.
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12.4 De diodevergelijking (diode.m)

Gegeven is de diodevergelijking iD = IS ·
(

e
uAK
ηUT − 1

)

met als typische waarden:

• UT=26mV
• η = 2
• IS = 3nA

Plot iD in functie van uAK . Genereer twee plots tegelijk en zorg ervoor dat ze onder elkaar
staan: één voor UAK ∈ [0 . . . 1V] en terzelfder tijd één voor UAK ∈ [0.5 . . . 0.9V]. Gebruik
subplots.

12.5 Wave-file (wav.m)

• Maak een wave-file aan die precies één seconde duurt en een sinusöıde (wav1) laat
horen van 1 kHz. Neem voor de bemonsteringsfrequentie 8000Hz. Test uw output.

• Herhaal vorig punt voor een zaagtand (wav2) en blokgolf (wav3). Gebruik de functies
“square” en “sawtooth” (Om sawtooth, square, . . . onder Octave ter beschikking te
hebben: apt-get install octave-signal).

• Wenk: gebruik de ingebouwde functie “wavwrite” en voor het afspelen van de samples
“sound(y,8000)” of “playaudio()”.

• Maak van elk signaal een plot over 2 perioden. Gebruik subplots.

12.6 Potentiometer (pot.m, potrel.m, potabs.m)

+UI
R1

R2

RB

URB(x)

Figuur 1: belaste potmeter

Beschouw een potentiometer met waarde R = 1kΩ, belast door een weerstand RB , aange-
sloten op een voedingsspanning van UI = 10V zoals afgebeeld in figuur 1. De loper (het
sleepcontact) verdeelt de totale weerstand R in twee deelweerstanden R1 en R2. De belas-
tingsweerstand RB staat dan parallel met R2.

• Stel een formule op voor de spanning over de belasting URB(x) in functie van de
loperstand x (x = R2

R
), d.w.z. gaande van de loper in de “onderste” stand tot de

loper in de “bovenste” stand. Uiteraard maak je gebruik van het netwerktheorema
van Thévenin om deze formule op te stellen!

• Ga de invloed na van de grootte van de belastingsweerstand op de grafiek. Neem voor
RB drie waarden: 220 Ω, 3.3 kΩ, 10 kΩ en ∞ (de onbelaste toestand). De vier plots
komen in één figuur.

• Is URB (x) lineair?
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• Voor welke waarde van x is het relatieve verschil ∆rel =
UI ·x−URB(x)

UI ·x
tussen de uit-

gangsspanning bij belasting en onbelast maximaal? Eerst de formule symbolisch be-
palen en pas daarna Matlab/Octave gebruiken om uw antwoord te illustreren/staven
voor β = RB

R
= 0.22, 3.3 en 10).

• Als het relatieve verschil tussen de uitgangsspanning bij belasting en onbelast maxi-
maal is, betekent dat dan ook dat het absolute verschil UI ·x−URB(x) maximaal is?
Illustreer je antwoord met een paar sprekende grafieken.

• Welke grootte-orde van de weerstandswaarde van de potentiometer zou u in het al-
gemeen nemen voor een gegeven belasting? Bepaal daartoe β = f (∆rel|max).

• Hoeveel bedraagt ∆rel|max in procent als β = 10. Bepaal daartoe eerst ∆rel|max =
f (β)

12.7 Inverse van een product van matrices (product inverse.m)

Verifieer voor volgende niet singuliere matrices de bekende algemeen geldende eigenschap:

(a · b)−1 = b−1 · a−1

a =





2 2 3
4 5 6
7 8 9



 b =





11 11 13
14 15 16
17 18 19





Het is de bedoeling dat Matlab/Octave zelf de gelijkheid van beide resultaten vaststelt (indien
het matrices met hoge dimensies betreft, zou visueel checken immers sowieso zeer moeilijk
zijn).

12.8 Filteren van een signaal met storing (rc.m)

t [s]

u
O
[V

]

0.0010.00080.00060.00040.00020

1.5

1

0.5

0

-0.5

-1

-1.5

Figuur 2: Signaal met storing
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Stel dat je geconfronteerd wordt met een signaal zoals in figuur 2 op de pagina hiervoor dat
“vervuild” is met een storing. Het signaal zelf kan variëren van 0Hz tot max. 1 kHz. Ontwerp
een RC-filter dat het gewenste signaal tenminste voor 95% doorlaat en de storing minstens
70% verzwakt.

• Teken het schema.
• Bereken op basis van de gegevens de waarde van RC.
• Bepaal C.
• Schrijf een script dat de versterking (in dB) weergeeft in een semi-log-assenstelsel.

(f ∈[10Hz . . . 1MHz]). Gebruik de functie stem om bij 1 kHz en 16 kHz te tonen dat
de amplitudekarakteristiek respectievelijk boven en onder de door de ontwerpeisen
bepaalde specificaties loopt.

12.9 Oefening matrixwiskunde (stelsel.m)

Lees eerst de tekst in sectie 6.6 op pagina 11 nog eens! Los volgend stelsel op d.m.v. matrix-
wiskunde met Matlab/Octave.











x1 + x2 = 3

2 · x1 + 5 · x2 − x3 = 9

4 · x1 + 10 · x2 − x3 = 21

Schrijf het stelsel in matrixvorm: A · x = y en los het op:

• gebruikmakend van de inverse coëfficiëntenmatrix
• gebruikmakend van gaussische eliminatie (left matrix divide)
• gebruikmakend van determinanten
• gebruikmakend van de methode “reduced row echelon form”

• Bepaal telkens de snelheidsefficiëntie van de gebruikte methode d.m.v. de commando’s
tic() en toc().

• Welke methode is voor dit stelsel de meest efficiënte?
• Mag je deze conclusie extrapoleren naar stelsels met een groot aantal variabelen?

12.10 Oplossen van een netwerk in DC-regime (netwerkdc.m)

• Bepaal de knooppuntsvergelijkingen voor het netwerk in figuur 3 op de pagina hierna
met U(1), U(2) en U(3) als enige variabelen.

• Herschrijf dan pas de vergelijkingen in matrixvorm
• Los ze op d.m.v. Matlab/Octave d.w.z. bepaal U(1), U(2) en U(3).

12.11 Oplossen van een netwerk zonder spanningsbronnen (netwerkstr.m)

Bepaal de spanningen in knooppunten 1,2 en 3 voor het netwerk in figuur 4 op de volgende
pagina d.m.v. de (ongewijzigde) knooppuntmethode (nodal analysis) .
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Figuur 3: Resistief netwerk in DC-regime

g5

g1

g2

g3 g4g6i1

i2
1 2 3

Figuur 4: Netwerk zonder spanningsbronnen

g1 10mS

g2 50mS

g3 25mS

g4 500mS

g5 10mS

g6 25mS

i1 1A

i2 2A

12.12 Oplossen van een netwerk met stroom- en spanningsbronnen
(modknop.m)

Bepaal de spanningen op de verschillende knooppunten alsook de stroom geleverd door de
bron V1 in figuur 5 op de pagina hierna d.m.v. gewijzigde knooppuntsanalyse (modified
nodal analysis). Ter herinnering: de modificatie bestaat erin dat de spanningsbronnen niet
eerst omgerekend worden tot stroombronnen maar onmiddellijk in de gemodificeerde matrix
geplaatst worden, dit heeft tot gevolg dat de dimensies van de matrix per spanningsbron
vermeerderd worden met één.

Merk op dat het de bedoeling is de gemodificeerde G-matrix onmiddellijk op te stellen door
inspectie van het schema, dus zonder eerst de knooppuntsvergelijkingen expliciet uit te schrij-
ven.

12.13 Recursie (tweetotdemachtn.m en fibonacci.m)

Matlab/Octave laat ook toe om een functie recursief te definiëren, dit kan soms nuttig zijn
als men de gesloten vorm van een functie niet kent. Onderstaand voorbeeld toont hoe je
bijvoorbeeld 2n zou kunnen recursief definëren:

function y=tweetotdemachtn(n)

%y=tweetotdemacht_n
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replacements

R1

R2

R3

R4

R5I1

I2
V DC

1

2

3
4

Figuur 5: Netwerk met stroom- en span-
ningsbronnen

R1 300Ω

R2 200Ω

R3 600Ω

R4 400Ω

R5 600Ω

VDC 7V

I1 0.5A

I2 0.1A

if n==0, y=1;

else y=2*tweetotdemachtn(n-1);

end

In Octave is de syntax lichtjes verschillend:

function y=tweetotdemachtn(n)

%y=tweetotdemacht_n

if (n==0), y=1;

else y=2*tweetotdemachtn(n-1);

endif

Schrijf zelf een m-file fibonacci.m die toelaat de Fibonacci-getallen recursief te bepalen. De
Fibonacci-getallen worden als volgt gedefinieerd:

{

F (1) = F (2) = 1

F (n) = F (n− 1) + F (n− 2)

Bepaal bij wijze van voorbeeld F(12). Merk overigens op dat er een efficientere gesloten vorm

voor deze functie bestaat (Binet’s formule: F (n) = ϕn−(−ϕ)−n
√
5

met ϕ = 1+
√
5

2 , de gulden

snede).

12.14 Vectorisatie 1 (eenheidscirkelfor.m en eenheidscirkelvect.m)

Met onderstaande m-file “eenheidscirkelfor.m” worden een aantal coördinaten op de eenheids-
cirkel berekend:

clear

begintijd=cputime;

theta=0:2*pi/16383:2*pi;

for j=1:length(theta)

x(j)=cos(theta(j));

y(j)=sin(theta(j));

end

nodigetijd=cputime-begintijd
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Probeer het script uit en herschrijf het vervolgens zonder gebruik te maken van een for-loop
m.a.w. pas vectorisatie toe. Wat concludeert u? Wanneer u voor het opmeten van de cputime
de lijnen nodig voor het meten van die cputime niet in het script zelf wil opnemen dan kan
het opnemen van een clear-statement in het begin van het script roet in het eten strooien:
begintijd=cputime;myscript_met_clear_statement;cputime-begintijd werkt dan niet
omdat door die clear-statement de variabele begintijd gewist wordt. Een elegantere oplossing
is dan: tic();myscript_met_clear_statement;toc()

12.15 Vectorisatie 2 (equiv pr2.m)

Herschrijf de function file (zie 2 op pagina 9) voor het berekenen van de equivalente weerstand
van een aantal weerstanden in parallel gebruikmakend van vectorisatie.

Creëer een random array met 16384 weerstanden en bepaal de benodigde CPU-time d.m.v. de
commando’s tic() en toc(). Herhaal voor respectievelijk 163840 en 1638400 weerstanden.

Wat concludeer je?

12.16 Vectorisatie 3 (mlr langzaam.m en mlr.m)

Onderstaande M-file bepaalt benaderend een bepaalde integraal gebruikmakend van de mid-
dellijnregel:

b
∫

a

f(x) · dx ≈ b− a

N

N−1
∑

k=0

f

[

a+

(

k +
1

2

)

b− a

N

]

function S = mlr_langzaam(fun,a,b,N)

h=(b-a)/N;

S=0;

for k=0:(N-1)

S=S+feval(fun,a+h*(k+1/2));

end

S=h*S;

Bemerk het gebruik van feval(funcname,arg1, . . . ) wat equivalent is met het oproepen van
funcname met argumenten arg1, . . .

We maken een 2de function file met naam gauss.m aan om de zaak te testen:

function y=gauss(x)

y=exp(-x.^2/2);

Je kan de functie gauss nu integreren d.m.v. het volgende Matlab-commando:
mlr_langzaam(’gauss’,0,5,16384)

Herschrijf de functie mlr langzaam nu zonder gebruik te maken van een for-loop d.w.z. pas
vectorisatie toe, geef deze functie de naam mlr. Test beide functies als volgt:

begintijd=cputime;int1=mlr_langzaam(’gauss’,0,5,16384);t1=cputime-begintijd;

begintijd=cputime;int2=mlr(’gauss’,0,5,16384);t2=cputime-begintijd;

int2-int1,t1/t2
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Besluit?

Merk op dat Matlab zelf over functies beschikt om te integreren b.v. de functies quad en
quad8. Wanneer functies waarvan de analytische uitdrukking onbekend is gëıntegreerd moeten
worden, kan men gebruikmaken van de Matlab-functie trapz.

12.17 T-filter (tfi.m)

L1 L2

C1 R1

ui uo

Figuur 6: T-filter

L1 5µ

L2 5µ

C1 100 pF

R1 50Ω

Maak een bode-plot (amplitude- en fasekarakteristiek) van het T-filter in figuur 6.

• Schrijf de transferfunctie H(s) = uo(s)
ui(s)

uit.

• Maak gebruik van de ingebouwde bode-functie van Matlab9 om volgende plots (met
een tussenpauze) na elkaar te genereren met de originele waarden R,L,C met de
waarde R,L, 2 · C en met waarde R,L, 3 · C. Maak gebruik van een for-lus. Tijdens
elke “pauze” copieer je de gegenereerde plot naar het klembord en plak je deze in een
Word-document (“tfi.doc”) of genereer een eps-figuur die je in een LATEX-document
opneemt voorzien van de nodige besluiten (invloed van C?).

12.18 Alternatieve bode-plot (altbode.m)

Schrijf een function file altbode.m die de Octave/Matlab-functie “bode” imiteert, maar die

1. de frequentie-as weergeeft in de voor de elektronica-wereld meer gebruikelijke Hz i.p.v.
rad/s

2. toelaat om de frequentie-ondergrens en bovengrens in Hz op te geven.

Opmerking: De bode-functie van Octave/Matlab tracht zelf zinvolle grenzen voor het frequentie-
interval van de bodeplot te bepalen op basis van de ligging van de polen en de zeroes van
de transferfunctie. Men kan echter ook een extra ω-vector opgeven of een ωmin en een ωmax,
jammer genoeg echter ook hier weer geen Hz maar rad/s!

Vervolledig nu zelf volgende alternatieve bode-functie waarbij je zelf alles in Hz kan opgeven:
Tip: gebruik de functie “semilogx”.

function [plotok] = altbode(teller,noemer,fmin,fmax,n);

% Teller en noemer zijn de polynoomcoeff met de hoogste graad eerst. Voor

% meer info: type "doc polyval;" in het commandovenster.

plotok=0;

9. In Octave is de syntax lichtjes anders (installeer eerst octave-control): bode(teller,noemer) →

bode(tf(teller,noemer)), dit werkt overigens ook in Matlab
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f=logspace(log10(fmin),log10(fmax),n);

%w=2*pi*f; jw=w*i;

h=maak hier gebruik van polyval

%indien je de datapunten wil markeren

%figure(1);semilogx(f,20*log10(abs(h)),’-o’);grid on;...

%xlabel(’Frequency [Hz]’);ylabel(’|h| [dB]’);

figure(1);semilogx(f,20*log10(abs(h)));grid on;...

xlabel(’Frequency [Hz]’);ylabel(’|h| [dB]’);

%indien je de datapunten wil markeren

%figure(2);semilogx(f,180/pi*(unwrap(angle(h))),’-o’);grid on;...

%xlabel(’Frequency [Hz]’);ylabel(’\phi []’);

figure(2);semilogx(f,180/pi*(unwrap(angle(h))));grid on;...

xlabel(’Frequency [Hz]’);ylabel(’\phi []’);

plotok=1;

Test en demonstreer uw alternatieve bodeplotfunctie met: altbode([3 1],[1 3 1],0.01,100,40).
Neem de bekomen amplitude- en fasekarakteristiek ook op in het verslag.

12.19 Nyquist-plot (nyq.m)

Schrijf een script voor een Nyquist-plot van het filter met volgende transferfunctie:

H(s) =
s2LC

s2LC + sRC + 1
(2)

L = 1mH, C = 100nF en R = 10Ω.

Bepaal de Nyquist-plot voor frequenties tussen 1000Hz tot 2MHz in voldoende kleine —zelf
te bepalen— stappen. Zorg ervoor dat geen negatieve frequenties worden weergegeven in de
plot.

12.20 Onderzoek van een passief RC-filter (bodepass.m)

Bepaal d.m.v. Matlab de amplitudekarakteristiek en het pole-zero diagramma van het passief
RC-filter met als transferfunctie:

H(s) =
5(1 + 2s)(s− −5+

√
(5)

10 )(s − −5−
√

(5)

10 )

(1 + s)(1 + 6s+ 9s2 + s3)

12.21 Discrete convolutie (discconv.m)

Een LTO-systeem wordt beschreven door de impulsresponsie h(t) = 10·e−5t. Aan het systeem
legt men de spanning x(t) aan die als volgt gedefinieerd wordt: x(t) = 2 · t ∀t ≤ 0.3 s ∧
x(t) = 0 ∀t > 0.3 s. Wanneer we nu stellen dat de discrete tijd bepaald wordt door time =
[0 : 0.025 : 0.6], bepaal dan (benaderend) gebruikmakend van de Matlab/Octave-functie
filter de responsie y(t) van het systeem op x(t). Plot het bekomen resultaat samen met de
ingangsexcitatie en zorg ervoor dat tijdsas en spanningsas correct genormeerd zijn. Probeer
hetzelfde resultaat ook te realiseren d.m.v. de Matlab/Octave-functie conv.
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12.22 Fourierreeks (fourier.m)

12.22.1 Inleiding

Als f(x) een periodieke functie met periode 2π is, d.w.z. f(x) = f(x+ 2π), dan kan men f(x)
schrijven als:

f(x) =
a0

2
+

∞
∑

k=1

[akcos(kx) + bksin(kx)] (3)

Hierin is:

ak =
1

π

∫ π

−π

f(x)cos(kx)dx (k = 0, 1, 2, 3, . . .)

en

bk =
1

π

∫ π

−π

f(x)sin(kx)dx (k = 1, 2, 3, 4 . . .)

Merken we nog op dat voor even functies de sinustermen vervallen en voor oneven functies
de cosinustermen.

12.22.2 Opgave

Gegeven: f(x) = x
2 voor− π < x < +π en f(x) = f(x+ 2π)

Gevraagd:

1. Bepaal de amplitudes van de 1ste 20 harmonischen en plot ze in functie van hun
rangnummer.
Gebruik geen for-loops.
Gbruik de functie stem om de amplitudes weer te geven.

2. Plot de gereconstrueerde functie f(x) voor x ∈ [−5, 5] gebruikmakend van de 1ste
twintig harmonischen zonder gebruik te maken van for-loops.

12.22.3 Mogelijk oplossingschema voor de reconstructie van f(x)

Met fr(x) duiden we de gereconstrueerde f(x) aan.

De discrete versie van fr(x) = b1 · sin(x) + b2 · sin(2x) + b3 · sin(3x) + . . . bN · sin(Nx) is op
te vatten als een rijmatrix (1xn-matrix) met volgende inhoud:















b1 · sin(x1) b1 · sin(x2) b1 · sin(x3) . . . b1 · sin(xn)
+b2 · sin(2x1) +b2 · sin(2x2) +b2 · sin(2x3) . . . +b2 · sin(2xn)
+b3 · sin(3x1) +b3 · sin(3x2) +b3 · sin(3x3) . . . +b3 · sin(3xn)

...
...

...
...

...
+bN · sin(Nx1) +bN · sin(Nx2) +bN · sin(Nx3) . . . +bN · sin(Nxn)















Vorige matrix kan met de matlabfunctie sum(V,1) afgeleid worden uit de Nxn-matrix:V

V =















b1 · sin(x1) b1 · sin(x2) . . . b1 · sin(xn)
b2 · sin(2x1) b2 · sin(2x2) . . . b2 · sin(2xn)
b3 · sin(3x1) b3 · sin(3x2) . . . b3 · sin(3xn)

...
...

...
...

bN · sin(Nx1) bN · sin(Nx2) . . . bN · sin(Nxn)
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V kan men bekomen als het product van een NxN-diagonaalmatrix met een Nxn-matrix:















b1 0 0 . . . 0
0 b2 0 . . . 0
0 0 b3 . . . 0

0 0 0
. . . 0

0 0 0 . . . bN















·













sin(x1) sin(x2) . . . sin(xn)
sin(2x1) sin(2x2) . . . sin(2xn)
sin(3x1) sin(3x2) . . . sin(3xn)

. . . . . . . . . . . .

sin(Nx1) sin(Nx2) . . . sin(Nxn)













De diagonaalmatrix uit vorig matrixproduct kan men maken met de matlabfunctie diag(). De
andere factor uit bovenstaand matrixproduct is te bepalen als volgt:

sin





























1
2
3
...
N















·
(

x1 x2 . . . xn
)















12.22.4 Extra opdracht

Herhaal de vorige opgave gebruikmakend van for loops —zonder gebruik te maken van
vectorisatiebewerkingen— en bepaal het verschil in uitvoeringstijd voor de twee oplossings-
methodes.
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