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1.Cel ćwiczenia
W ramach ćwiczenia studenci zapoznają się z podstawami użytkowania środowiska MATLAB w
zakresie umożliwiającym realizację kolejnych ćwiczeń.
Instrukcja składa się z m.in. krótkiego wprowadzenia do środowiska MATLAB z przykładami
ilustrującymi opisane elementy środowiska (Rozdział 4) oraz z zadań do samodzielnego wykonania
w trakcie ćwiczenia (Rozdział 5).
W Rozdziale 4, na marginesie zastosowano dwie ikony wskazujące miejsce przykładów (
) oraz
elementów, na które należy zwrócić dodatkowa uwagę (
). Przed przystąpieniem do
wykonywania ćwiczenia należy zapoznać się z tą częścią instrukcji, a w szczególności zalecane jest
samodzielne wykonanie zamieszczonych w niej przykładów.
Wykonanie zadań opisanych w Rozdziale 5 wymaga znajomości treści zawartych w Rozdziale 4
oraz wiedzy teoretycznej w zakresie opisanym w Rozdziale 2.

2.Wymagane wiadomości
1. Podstawowe parametry sygnałów: wartość międzyszczytowa, amplituda, wartość średnia,
średnia moc i energia, wartość skuteczna sygnału
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Filmy demonstrujące podstawy użytkowania środowiska MATLAB:
1. Wprowadzenie do programy MATLAB (dla wersji 2010) (j. polski, ONT) (wymaga bezpłatnego
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

konta)
MATLAB Overview (j. angielski, The MathWorks)
Geting started with MATLAB (j. angielski, The MathWorks)
MATLAB Onramp (j. angielski, The MathWorks) (wymaga bezpłatnego konta)
New MATLAB desktop (j. angielski, The MathWorks)
Using basic plotting functions (j. angielski, The MathWorks)
Przetwarzanie sygnałów (j. polski, ONT) (wymaga bezpłatnego konta)
Interactive Signal Processing Tutorial (j. angielski, The MathWorks)
Getting Started with Signal Processing Toolbox (dla zaawansowanych, j. angielski, The MathWorks)
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4.Wprowadzenie do środowiska MATLAB
1. Wiadomości wstępne
Środowisko MATLAB to pakiet narzędzi zorientowany przede wszystkim na obliczenia
numeryczne.
Podstawowymi zaletami MATLAB’a są
•
•
•
•
•
•

możliwość interaktywnej pracy w trybie konsoli,
możliwość tworzenia skryptów oraz dodawania nowych funkcji w dedykowanym języku
programowania,
bogata biblioteka funkcji matematycznych,
interfejsy do zewnętrznych systemów aplikacyjnych (wcześniej określanego jako API
MATLAB’a)
obiektowy system grafiki (ang. Handle Graphics),
Pulpit (ang. Desktop).

Biblioteka funkcji matematycznych MATLAB’a to rozległy zbiór funkcji implementujących
algorytmy obliczeniowe obejmujące zarówno elementarne funkcje matematyczne (np. funkcje
trygonometryczne) jak i bardziej skomplikowane funkcje (np. funkcje realizujące odwracanie
macierzy, wyznaczanie wartości własnych czy wyznaczanie wartości funkcji Bessel’a).
Język programowania MATLAB, jest interpretowanym językiem wysokiego poziomu
zorientowanym obiektowo. Zawiera on szereg instrukcji sterujących kodem oraz instrukcje
wejścia/wyjścia (I/O) i pozwala na tworzenie skryptów.
Interfejsy do zewnętrznych systemów aplikacyjnych umożliwiają wywoływanie w MATLAB’ie
programów napisanych w innych językach oraz wywoływanie MATLAB’a jako narzędzia
obliczeniowego z poziomu innych języków (C/C++, Fortran, Java).
System Handle Graphic zawiera polecenia służące do wizualizacji danych. Są to zarówno polecenia
wysokiego jak i niskiego poziomu umożliwiające dostosowanie ilustracji graficznych do potrzeb
użytkownika oraz budowanie graficznego interfejsu użytkownika (Graphical User Interface –
GUI).
Wygodne korzystanie z powyższych elementów możliwe jest dzięki Pulpitowi MATLAB’a,
będącego zestawem narzędzi, które umożliwiają pracę interaktywną, zarządzanie zmiennymi oraz
importowanie, edycję obiektów graficznych czy eksportowanie danych. Zawiera ono również
narzędzia
do
tworzenia
(ang.
developing),
zarządzania
(ang.
managing),
uruchamiania/wyszukiwania błędów (ang. debugging) i optymalizacji (ang. profiling) aplikacji w
języku MATLAB.
Dodatkowymi elementami systemu MATLAB są:
•

•

przyborniki (ang Toolboxes) - dodatkowe biblioteki tematyczne, zawierające funkcji np. do
przetwarzania sygnałów (ang. Signal Processing Toolbox) czy przetwarzania obrazów (ang.
Image Processing Toolbox),
kompilatory, kodery i ‘buildery’ - narzędzia umożliwiające stworzenie aplikacji
wykonywalnych wymagających, silnika wykonawczego/uruchomieniowego (ang. runtime
engine) lub autonomicznych.

3

W rezultacie, MATLAB stał się obecnie głównie językiem programowania, który korzysta ze
sprawdzonych implementacji algorytmów obliczeniowych używanych szeroko w środowisku
naukowym.
Dzięki tym cechom MATLAB’a, systemy cyfrowego przetwarzania sygnałów są często
opracowywane w MATLAB’ie, a następnie implementowane na docelowym sprzęcie np. przy
użyciu języka C.
Ten rozdział instrukcji ma na celu jedynie zapoznanie studentów z podstawami pracy w środowisku
MATLAB niezbędnymi do realizacji kolejnych ćwiczeń laboratoryjnych.
Przyjęto założenie, że komputer korzysta z systemu operacyjnego Windows, oraz że MATLAB jest
już zainstalowany na komputerze.
UWAGA: Centrum Informatyzacji PW dystrybuuje bezpłatną licencję ogólnouczelnianą Total
Academic Headcount oprogramowania MATLAB i Simulink. Wszelkie informacje o pobieraniu i
instalowaniu oprogramowania są dostępne na stronie Centrum Informatyzacji PW
https://www.ci.pw.edu.pl/Uslugi/Dystrybucja-oprogramowania/Oprogramowanieinzynierskie/MATLAB.
Przed rozpoczęciem ćwiczeń Studenci powinni zapoznać się z tymi informacjami i pobrać oraz
zainstalować oprogramowanie na własnych komputerach.
2. Pulpit
Aby rozpocząć pracę z MATLAB’em należy dwukrotnie kliknąć ikonę środowiska
na pulpicie
systemu operacyjnego Windows lub wybrać odpowiednią pozycję z menu Wszystkie programy
(ang. All programs) systemu Windows.
Po uruchomieniu środowiska MATLAB na ekranie monitora pojawia się Pulpit (ang. Desktop)
środowiska z domyślnym układem elementów składowych (Rys. 1):
1.
2.
3.
4.

Okno Poleceń (ang. Poleceń),
Okno Przestrzeni Roboczej (ang. Workspace),
Okno Bieżącego katalogu (ang. Current Folder),
Pasek Narzędzi (ang. Toolstrip) z pogrupowanymi w zakładkach narzędziami.

Każde okno to graficzny interfejs komunikacyjny do zarządzania m.in. plikami, zmiennymi, itp.
Okna mogą być przemieszczane, odłączane (ang. undock) od lub dołączane (ang. dock) do Pulpitu.
Można zmieniać układ czy rozmiar okien. Można również grupować okna nakładając je na siebie.
Dostęp do poszczególnych okien jest wówczas możliwy za pomocą zakładek. W celu zmiany liczby
czy układu okien należy skorzystać z narzędzia Layout na Pasku Narzędzi (Rys. 2).
Okno Poleceń
Okno Poleceń jest głównym elementem Pulpitu MATLAB'a. Umożliwia ono interaktywną pracę w
MATLAB'ie w trybie konsoli. Po prawej stronie znaku zachęty, który ma postać dwóch nawiasów
trójkątnych ( >> ), może zostać wpisane dowolne polecenie MATLAB'a, którego wykonanie
zlecamy przez naciśnięcie przycisku Enter (  ). MATLAB polecenie zlecone w oknie Poleceń
wykonuje od razu. Po wykonaniu polecenia, pod ostatnio zleconym poleceniem, wyprowadzony
zostaje jego wynik (o ile polecenia nie zakończono znakiem średnika ( ; )) oraz ostrzeżenia i
komunikaty o błędzie.
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Wstążka narzędzi

Okno bieżącego
katalogu

Okno poleceń

Rysunek 1: Domyślny Pulpit MATLAB’a

Rysunek 2: Narzędzie Layout. Wybór sposobu wyświetlania okna Poleceń

Okno Przestrzeni Roboczej
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Okno przestrzeni
roboczej

Okno Przestrzeni Roboczej w uporządkowany sposób prezentuje informacje o zmiennych
utworzonych w trakcie pracy z MATLAB’em i zapisanych w pamięci komputera.
Okno Bieżącego Katalogu
W folderze będącym katalogiem bieżącym domyślnie zapisywane są wszelkie pliki.
Okno Bieżącego Katalogu umożliwia przeglądanie plików znajdujących się w bieżącym katalogu i
jego podkatalogach.
Katalog bieżący można zmienić wpisując pełna ścieżkę w edytowalnym oknie menu rozwijanego
(pomiędzy Paskiem Narzędzi a oknami Pulpitu), wybierając odpowiednią pozycję z tego menu
rozwijanego, korzystając z przeglądarki katalogów (przycisk
) lub przechodząc do katalogu
znajdującego się o jeden poziom powyżej katalogu bieżącego (przycisk ) .
Nie wszystkie elementy Pulpitu są domyślnie otwarte. Pulpit można rozszerzyć o dodatkowe
elementy, w tym m.in. o
1.
2.
3.
4.

Okno Historii Poleceń (ang. Command History),
Okno Rysunku (ang. Figure),
Okno Pomocy (ang. Help),
Okno Edytora Kodu (ang. Editor).

Okno Historii Poleceń
Okno Historii Poleceń zawiera listę poleceń wcześniej wprowadzonych w Oknie Poleceń i
wykonanych przez MATLAB. Domyślnie jest to okno wyskakujące (Rys. 3) wyświetlane po
przyciśnięciu na klawiaturze klawisza strzałki do góry ( ↑ ) (gdy aktywnym oknem jest Okno
Poleceń). Jednak można je zadokować do Pulpitu, np. za pomocą narzędzia Layout (Rys.2).
Dzięki liście poleceń w Oknie Historii Poleceń możemy wykorzystywać wcześniej wykonane
polecenia. Polecenia przeglądamy i wybieramy/zaznaczamy za pomocą klawiszy kierunkowych
( ↑ ) oraz ( ↓ ) lub za pomocą myszy. Możemy zaznaczać jedno lub kilka poleceń (przyciskając
równocześnie z klawiszami kierunkowymi klawisz Shift albo przytrzymując przyciśnięty klawisze
Shift lub Ctrl i jednocześnie wskazując wybrane polecenia lewym przyciskiem myszy).
Przyciśnięcie przycisku Enter lub dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy powoduje
ponowne wywołanie wybranych poleceń. Ten sam efekt uzyskamy wybierając z rozwijanego menu
kontekstowego pozycję Evaluate Selection lub przyciskając klawisz funkcyjny F9. (Rys. 4)
Więcej informacji o możliwościach oferowanych przez Okno Historii Poleceń można znaleźć w
dokumentacji lub filmie demonstracyjnym Pop-up Command History.
Okno Rysunku
Okno Rysunku (Rys. 5) zawiera ilustracje graficzne taki jak wykresy czy obrazy oraz stanowi
element graficznego interfejsu użytkownika (GUI). Okno to możemy otworzyć korzystając z
polecania figure, albo, jeśli żadne okno graficzne nie jest otwarte, jest ono automatycznie
otwierane przy wywołaniu dowolnej funkcji tworzącej ilustrację danych, np. wykres liniowy
(funkcja plot) (Rys. 5).
Zawartość Okna Rysunku można zapisać w pliku graficznym wybierając pozycję Save As … menu
File. (Rys. 5).
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Rysunek 3: Wyskakujące (pop-up) Okno Historii Poleceń

Rysunek 4: Menu kontekstowe dla okna Historii Poleceń
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Rysunek 5: Okno Rysunku. Zapis zawartości Okna Rysunku do pliku graficznego.
Okno Pomocy
Okno Pomocy (Rys. 6) umożliwia przeglądanie dokumentacji MATLAB’a dla dowolnego
zainstalowanego produktu firmy Mathworks w tym dla MATLAB’a i jego Toolbox’ów.
Okno Pomocy można otworzyć za pomocą narzędzia
lub menu Documentation narzędzia Help
(obydwa mieszczą się na zakładce Home paska Narzędzi). Możemy je także otworzyć za pomocą
polecenia doc wywołanego w Oknie Poleceń.

Rysunek 6: Okno Pomocy zawierające dokumentację
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Okno Edytora Kodu
Okno Edytora Kodu (Rys. 7) umożliwia tworzenie, edycję, debugowanie i uruchamianie kodu.
Okno to możemy otworzyć albo korzystając z narzędzia Nowy Skrypt (ang. New script) w zakładce
Home paska Narzędzi, albo za pomocą polecenia edit wydanego w Oknie Poleceń. Okno Edytora
Kodu jest automatycznie otwierane lub aktywowane gdy otworzymy plik zawierający kod
MATLAB’a (tzw. m-plik). W przypadku gdy nowo otwarte Okno Edytora Kodu jest zadokowane do
głównego okna Pulpitu na Pasku Narzędzi pojawiają się dodatkowe zakładki z narzędziami (Editor,
Publish, View). W przypadku gdy Okno Edytora Kodu nie jest zadokowane, na jego górze znajduje
się pasek narzędzi z takimi samymi zakładkami jak nowo dodane do paska Narzędzi głównego okna
Pulpitu dla okna zadokowanego. Pasek Narzędzi głównego okna Pulpitu nie ulega wówczas
zmianie.

Rysunek 7: Okno Editor (zadokowane do głównego okna Pulpitu)
Zamknięcie środowiska MATLAB możliwe jest poprzez:
•
poprzez wywołanie w Oknie Poleceń polecenia quit lub exit,
•
za pomocą przycisku
znajdującego w prawym górnym rogu okna Pulpitu.
3. Zmienne, typy danych i podstawowe operacje
3.1 Zmienne
Zmienna to konstrukcja programistyczna pozwalająca odwoływać się przy pomocy nazwy do
wartości lub miejsca ich przechowywania. Do identyfikowania zmiennej służy nazwa (jest
identyfikatorem zmiennej). Miejsce przechowywania przeważnie znajduje się w pamięci komputera
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i określane jest przez adres i długość danych. Wartość to zawartość miejsca przechowywania
danych. Typ danych określa rodzaj danych (sposób reprezentacji) przechowywanych w zmiennej.
Każda zmienna powinna posiadać unikalną nazwę. W MATLAB’ie nazwa identyfikatora (zarówno
zmiennej jak i np. funkcji) musi się zaczynać od litery, po której może nastąpić dowolny ciąg liter,
cyfr i znaków podkreślenia ( _ ). MATLAB rozróżnia wielkie i małe litery, w związku z tym nazwy
Zmienna i zmienna będą dwoma różnymi identyfikatorami.
W MATLAB’ie nie korzystamy z mechanizmu deklarowania zmiennej, alokacja i określenie typu
danych są dokonywane niejawnie w momencie wykonywania operacji przypisania wartości do
zmiennej. Jeśli w momencie przypisywania zmienna nie istniała, wówczas zmienna zostanie
utworzona, a typ danych będzie zależał od typu przypisywanej wartości. Jeśli wartość wyrażenia
jest przypisywana do już istniejącej zmiennej, wówczas zmienna przyjmuje typ przypisywanej
wartości, który może być inny od oryginalnego typu danych tej zmiennej. Istnieje mechanizm
wcześniejszej alokacji miejsca w pamięci, który zostanie krótko omówiony w dalszej części
rozdziału.
W MATLAB’ie podstawowym typem zmiennej jest macierz (matrix) - dwuwskaźnikowy układ
liczb, symboli lub wyrażeń uporządkowanych w postaci prostokątnej tablicy. Zmienna będąca
macierzą zawierającą tylko jeden element (tzw. skalar) jest specjalnym przypadkiem macierzy o
rozmiarze 1×1. Innym specjalnym przypadkiem macierzy jest wektor – jest to macierz
jednowskaźnikowa o jednym z wymiarów równym 1, przy czym podobnie jak w matematyce,
wektorem kolumnowym będziemy nazywali wektor o wymiarach N×1 (N wierszy w 1 kolumnie), a
wektorem wierszowym wektor o wymiarach 1×N (jeden wiersz o N kolumnach) (Rys. 8).
W MATLAB’ie zmienne mogą być również wielowskaźnikowe o więcej niż dwóch wskaźnikach.
Te zmienne nazywamy tablicami (array). Macierz jest szczególnym przypadkiem tablicy.
3.2 Typy danych
MATLAB posiada kilka typów danych, w tym typy liczbowe, typ znakowy i typ logiczny.
Domyślmy typem danych liczbowych jest double (liczby zmienno-przecinkowe podwójnej
precyzji). Zmienne typu double o wartości v⋅10 ±x są wyświetlane w oknie Poleceń jako
ve ± x , np. 3.5⋅105 jako 3.5000e+5, przy czym separatorem części dziesiętnej jest kropka.
Domyślnie wyświetlane są tylko pierwsze 4 cyfry dziesiętne. Sposób wyświetlania liczb można
zdefiniować za pomocą polecenia format.
Typem danych służącym do przechowywania łańcuchów znakowych jest char. Łańcuchy znakowe
są przechowane jako wektory (także macierze czy tablice) pojedynczych znaków. Tworząc łańcuch
znakowy, wektor znaków należy ograniczyć znakiem pojedynczego cudzysłowu ( ’ ), np.
imię = ’Anna’.
Zmienna typu logicznego jest w MATLAB’ie reprezentowana przez typ logical i może
przyjmować tylko dwie wartości 1 (true) lub 0 (false).
Więcej informacji o typach danych w MATLAB’ie można uzyskać za pomocą polecenia
help datatypes.
3.3 Podstawowe operacje i funkcje
MATLAB może być wykorzystywany do obliczeń jako rozbudowany kalkulator. Jeśli w Oknie
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Poleceń wprowadzone zostanie wyrażenie np. będące zapisem jakiejś operacji matematycznej, to
po przyciśnięciu przycisku Enter (  ), MATLAB wyznaczy wartość tego wyrażenia i ją wyświetli.
Zmienna jest tworzona poprzez przypisanie do niej obliczonej wartości. Typ nowo utworzonej
zmiennej jest określany w momencie przypisania. Deklaracja zmiennej jest więc dokonywana
poprzez przypisanie w formie:
variable_name = expression.
MATLAB wyznaczy wartość wyrażenia expression występującego po prawej stronie operatora
przypisania ( = ) i przypisze ją do zmiennej variable_name po lewej stronie tego operatora.
Wartość ta może być później wykorzystywana poprzez zmienną o nazwie variable_name. Jeśli
wynik wyrażenia nie został przypisany do żadnej zmiennej, zostanie on zapisany w zmiennej o
nazwie ans.
Jeśli wyznaczona wartość wyrażenia ma nie być wyświetlana w Oknie Poleceń, polecenie należy
zakończyć znakiem średnika ( ; ).
Wektory, macierze czy tablice wielowymiarowe definiujemy za pomocą nawiasów kwadratowych.
W przypadku skalarów, użycie nawiasów nie jest konieczne.

[

1
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3 −5 11
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0
5
2
4
6

] []
1
3
−3
2

[ 3 −5 11 ]

[[ ]]
1
7 −2
1 3 7 −5
−2 11
3 −3
−5 011 5
−3 2 0 4 5 6
2
4
6

Rysunek 8: Od lewej do prawej: macierz o wymiarach 4×3, wektor kolumnowy, wektor
wierszowy, tablica o wymiarach 4×3×2
PRZYKŁADY:
•

Zapisanie wartości 0.999 w zmiennej Alpha.
>> Alpha = 0.999 
Alpha =
0.9990
UWAGA: Jeśli zmienna Alpha dotychczas nie istniała w przestrzeni roboczej MATLAB’a,
zostaje jednocześnie utworzona, jeśli już istniała – zostaje nadpisana jej wartość.
Na końcu wiersza dodano niedrukowany znak odpowiadający klawiszowi Enter (  ).

•

Zapisanie sekwencji x (n)={2,4,6,3,1} dla n=0, 1, 2, 3, 4 jako dwóch wektorów
wierszowych liczb n i xn
>> n = [0 1 2 3 4] 
n =
0
1
2
3
>> xn = [2 4 6 3 1]; 

4
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UWAGA: Użycie średnika w drugiej linijce (tworzenie wektora xn) powstrzymało
wyprowadzenie wyniku operacji w oknie Poleceń.
•

y (n)={1,2,3,4} jako wektora kolumnowego yn

Zapisanie sekwencji

>> yn = [1; 2; 3; 4] 
yn =
1
2
3
4
UWAGA: Miejsce przejścia do nowego wiersza wektora kolumnowego wskazuje znak
średnika (;).
Jeśli wartości kolejnych elementów wektora różnią się o stałą wartość możemy taki wektor
utworzyć za pomocą operatora dwukropka ( : ) w wyrażeniu o postaci
vector = [start:step:stop]
PRZYKŁADY:
•

Zapisanie sekwencji

x (n)={1,3,5,7,9,11} jako wektora kolumnowego xn

>> xn = [1:2:11] 
xn =
1
3
5
•

Zapisanie macierzy

[

7

0
5
10
0 −5 −10
0 0.5
1

9

]
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w zmiennej M.

>> M = [0:5:10; 0:-5:-10; 0:0.5:1] 
M =
0
5.0000
10.0000
0
-5.0000 -10.0000
0
0.5000
1.0000
UWAGA: W przypadku sekwencji liczb malejących krok Step może mieć wartość ujemną.
Krok Step może mieć także wartość niecałkowitą.
•

Zapisanie łańcucha znakowego ”Hello” w zmiennej lancuch.
>> lancuch = ’Hello’ 
lancuch =
Hello

Wartość zmiennej może zostać sprawdzona za pomocą edytora zmiennych lub przez wprowadzenie
w Oknie Poleceń jako polecenie nazwy tej zmiennej
PRZYKŁADY:
•

Wyprowadzenie zawartości zmiennej xn w Oknie Poleceń
>> xn 
12

xn =
2

4

6

3

1

UWAGA: Nie zaleca się wyprowadzania w ten sposób w oknie Poleceń dużych macierzy
czy tablic wielowymiarowych.
Do elementów macierzy odwołujemy się korzystając z ich indeksów. W MATLAB’ie pierwszy
element ma indeks 1 (nie 0 jak to ma miejsce w innych językach programowania). Indeksy
elementów podajemy w nawiasach okrągłych po nazwie zmiennej zawierającej daną tablicę
najpierw podając indeks wiersza, następnie indeks kolumny, a dalej indeksy w kolejnych
wymiarach tablicy. W przypadku wektorów wystarczy podanie jednego indeksu. Możemy
jednocześnie odwołać się do kilku elementów macierzy/wektora korzystając z wektora indeksów.
PRZYKŁADY:
•

Zapisanie w zmiennej xn3 trzeciego elementu wektora xn
>> xn(3) 
ans =
6

•

Zmiana wartości pierwszego i drugiego elementu wektora xn – przypisanie im wartości 12.
>> xn([1,2])=12 
xn =
12
12
6

•

3

1

Zmiana wartości co drugiego elementu wektora xn – przypisanie mu wartości 2.
>> xn(1:2:end) = 2 
xn =
2
12
2

3

2

UWAGA: Do utworzenia wektora indeksów wektora xn wykorzystano operator dwukropka
( : ). Słowo kluczowe end oznacza tu ostatni element wektora.
•

Zapisanie w zmiennej M22 elementu leżącego na przecięciu drugiego wiersza i drugiej
kolumny macierzy M.
M 
M =
0
0
0

5.0000
-5.0000
0.5000

10.0000
-10.0000
1.0000

>> M(2,2) 
ans =
-5
•

Zapisanie w zmiennej M_2nd_raw całego drugiego wiersza macierzy M.
>> M_2nd_raw = M(2,:) 
ans =
0
-5.0000 -10.0000
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UWAGA: Sam operator dwukropka ( : ) użyty do indeksowania wskazuje na wszystkie
elementy w danym wymiarze. W powyższym przykładzie są to wszystkie kolumny w
wektorze stanowiącym drugi wiersz macierzy M.
Zmienne możemy wykorzystywać w innych wyrażeniach wyznaczających nowe wartości lub
modyfikujących wartość danej zmiennej (poprzez nadpisanie).
MATLAB oferuje operatory arytmetycznych: dodawanie ( + ), odejmowanie ( - ), mnożenie ( *,
.* ), dzielenie ( /, ./, .\, .\, ) i podnoszenia do potęgi (^, .^) oraz operatory transpozycji ( ’,
.’ ). Wszystkie operatory mogą być stosowane zarówno dla zmiennych skalarnych jak i wektorów
czy macierzy. Operatory arytmetyczne z kropką przed znakiem operacji (np. .* ) są operatorami
realizującymi działania na tablicach element po po elemencie (elementwise lub poinwise). Więcej
informacji o operatorach arytmetycznych można uzyskać za pomocą polecenia help arith.
W MATLAB’ie dostępne są również operatory relacji takie jak większy niż ( > ), mniejszy niż ( < ),
większy lub równy ( >= ), mniejszy lub równy ( <= ), równy ( == ), nierówny ( ~= ) oraz operatory
logiczne takie jak koniunkcja ( & ), alternatywa ( | ) czy negacja ( ~ ). Wynikiem działania dla tych
operatorów jest zmienna klasy logical (jeśli wyrażenie zawiera zarówno operatory relacji i/lub
logiczne oraz operatory arytmetyczne, to wynik jest klasy double). Operatory logiczne i relacji
działają zawsze element po elemencie. Więcej informacji o operatorach relacji i logicznych można
uzyskać za pomocą polecenia help relops.
Więcej informacji o wszystkich operatorach dostępnych w MATLAB’ie można uzyskać za pomocą
polecenia help ops.
Wartość wyrażenia jest wyznaczana zgodnie z priorytetem użytych w wyrażeniu operatorów, a jeśli
operatory maja identyczny priorytet – od lewej do prawej. Informacje o priorytecie operatorów w
MATLAB’ie można uzyskać za pomocą polecenia help precedence. Kolejność wykonywania
działań można narzucić stosując nawiasy.
PRZYKŁADY:
•

Dodanie do siebie liczb 2 i 3 i zapisanie wyniku w zmiennej c.
>> c = 2 + 3 
c =
5

•

8

Wyznaczenie wyniku obliczeń 5⋅2 −

1923
3

i zapisanie go w zmiennej e.

>> e = 5*2^8-1923/3 
e =
639
•

Narzucenie kolejności wykonywania działań.
5⋅(28 −1923)
i zapisanie go w zmiennej e.
3
>> e = 3*(2^8-1923)/3 
e =
-2.7783e+03
14

Wyznaczenie

wyniku

obliczeń

•

Zapisanie w zmiennej M_plus_2 wyniku operacji dodania do macierzy M liczby 2.
>> M = [1 0 1 0]
M =
1
0
1
>> M_plus_2 = M + 2 
M_plus_2 =
3
2
3

•

0
2

Zapisanie w zmiennej M_plus_N wyniku operacji dodawania macierzy M do macierz N.
>> N = [1; 2; 3; 4] 
N =
1
2
3
4
>> M_plus_N = M + N 
M_plus_N =
2
1
2
1
3
2
3
2
4
3
4
3
5
4
5
4

•

Zapisanie w zmiennej M_times_N wyniku operacji mnożenia element po elemencie
macierzy M przez macierz N.
>> M_times_N = M * N 
M_times_N =
1
0
1
0
2
0
2
0
3
0
3
0
4
0
4
0

•

Zapisanie w zmiennej M_mtimes_N wyniku operacji mnożenia macierzowego po
elemencie macierzy M przez macierz N.
>> M_times_N = M * N 
M_mtimes_N =
4

•

Porównanie zmiennych a i b i zapisanie wyniku (prawda (1) lub fałsz (0)) w zmiennej c.
>> a = 1; 
>> b = 2; 
>> c = a > b
c =
0

•

Sprawdzenie czy zmienna a ma wartość większą niż zmienna b i zapisanie wyniku (prawda
15

(1) lub fałsz (0)) w zmiennej c.
>> a = 1; 
>> b = 2; 
>> c = a>b 
c =
0
Sprawdzenie czy elementy macierzy X mają wartość większą od 5 i zapisanie wyniku w
zmiennej Xgt5.

•

>> X = magic(3) 
X =
8
1
6
3
5
7
4
9
2
>> Xgt5 = X > 5 
Xgt10 =
3×3 logical array
1
0
1
0
0
1
0
1
0
UWAGA: Funkcja magic użyta do utworzenia zmiennej X jest funkcją MATLAB’a, która
tworzy tzw. macierz magiczną W wyniku użycia operatora relacji w ogólności dla tablicy
otrzymujemy tablice wartości logicznych o takim samym rozmiarze jak tablica będąca
argumentem operacji relacji. Wartości poszczególnych elementów tablicy logicznej są
wynikiem wykonania operacji relacji dla odpowiadającego jej elementu tablicy będącej
argumentem operacji.
Sprawdzenie czy elementy macierzy X mają wartość większą od odpowiadających im
elementów w transponowanej macierzy X i zapisanie wyniku w zmiennej XgtXT.

•

>> XgtXT = X > X’ 
XgtXT
3×3 logical array
0
0
1
1
0
0
0
1
0
MATLAB oferuje szeroką bibliotekę funkcji ułatwiających szybkie tworzenie kodu realizującego
obliczenia
•
•
•
•
•

tworzące tablice składające się z samych zer/jedynek (zeros/ones);
zwracające sumę/iloczyn elementów w tablicy (sum/prod);
zwracające wartość minimalną/maksymalną w tablicy (min/max);
zwracające rozmiar tablicy (length, numel, size);
funkcje zwracające informację czy zmienna jest skalarem (isscalar), wektorem
(isvector), wektorem wierszowym/kolumnowym (isrow/iscolumn), macierzą
(ismatrix);
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•

•

podstawowe funkcje matematyczne takie jak funkcje trygonometryczne, np. sinus (sin),
kosinus (cos), funkcja logarytmu naturalnego (log), funkcja eksponencjalna (exp),
funkcja wyznaczająca moduł (wartość bezwzględną) liczby (abs). Więcej informacji o
podstawowych funkcjach matematycznych dostępnych w MATLAB’ie można uzyskać za
pomocą polecenia help elfun;
specjalistyczne funkcje obliczeniowe np. rand, fft, filtfilt.

Szczegółowy opis funkcji znajduje się w systemie pomocy oraz w dokumentacji MATLAB’a.
Wybrane funkcje zostaną zilustrowane przykładami.
PRZYKŁADY:
•

Utworzenie zmiennej kat zawierającej wartość kąta równa π/4 rad, a następnie
wyznaczenie wartości funkcji sinus dla tego kąta i zapisanie wyniku w zmiennej s.
>> kat = pi/4; 
>> s = sin(kat) 
s =
0.7071
UWAGA: W przypadku funkcji sin wartość kata musi być w radianach. Jeśli wartość kąta
podana jest w stopniach, należy użyć funkcji sind.

•

Wyznaczenie maksymalnej wartości elementu wektora wek1 zawierającego liczby losowe.
>> wek1 = rand(1,5) 
wek1 =
0.1576
0.9706
0.9572
0.4854
>> maks_wek1 = max(wek1) 
maks_wek1 =
0.9706
>> [maks_wek1, ind] = max(wek1) 
maks_wek1 =
0.9706
ind =
2
>> wek1(2) 
ans =
0.9706

0.8003

UWAGA: Funkcja rand została użyta w celu utworzenia zmiennej wek1 o rozmiarze 1×5
zawierającej liczby losowe (wektora wierszowego liczb losowych). Funkcja max może
zwrócić wartość maksymalną elementu tablicy lub wartość maksymalna i indeks elementu o
tej wartości.
•

Wyznaczenie sumy elementów wektora wek2.
>> wek2 = 1:10 
wek2 =
1
2
3
4
>> sem_wek2 = sum(wek2) 

5
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6

7

8

9

sem_wek2 =
45
•

Utworzenie zmiennej Z zawierającej macierz o wymiarach 2×3, w której każdy element ma
wartość równą 0.
>> Z = zeros(2,3) 
Z =
0
0
0
0
0
0
UWAGA: Funkcje takie jak zeros/ones/true/false są często wykorzystywane do
alokacji miejsca w przestrzeni roboczej, co poprawia efektywność kodu.

•

Utworzenie zmiennej X zawierającej macierz o wymiarach 2×3 i wyznaczenie i zapisanie w
zmiennej sumX sumy wartości elementów zmiennej X.
>> X = [1:3;11:13]' 
X =
1
11
2
12
3
13
>> sumX = sum(X) 
sumX =
6
36
>> sumX = sum(X(:)) 
sumX =
42
>> sumX = sum(sum(X)) 
sumX =
42
UWAGA: W przypadku macierzy funkcja sum zwraca wektor, którego elementy maja
wartość będącą suma elementów w odpowiadających im kolumnach macierzy. Użycie
operatora dwukropka ( : ) (X(:)) powoduje przekształcenie macierzy do wektora
kolumnowego, co umożliwia wyznaczenie sumy wszystkich elementów macierzy, a także
tablicy wielowymiarowej. Innym sposobem uzyskania sumy wszystkich elementów
macierzy jest dwukrotne użycie funkcji sum.

•

Wyznaczenie maksymalnej wartości elementu wektora wek1 zawierającego liczby losowe
oraz indeksu tego elementu.
>> Mrand = rand(2,4) 
Mrand =
0.0975
0.5469
0.9649
0.9706
0.2785
0.9575
0.1576
0.9572
>> maksMrand = max(Mrand) 
maksMrand =
0.2785
0.9575
0.9649
0.9706
>> [maksMrand ind] = max(Mrand) 
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maksMrand =
0.2785
0.9575
0.9649
0.9706
ind =
2
2
1
1
>> [maksMrand ind] = max(maksMrand) 
maksMrand =
0.9706
ind =
4
>> [maksMrand ind] = max(Mrand(:)) 
maksMrand =
0.9706
ind =
7
UWAGA: W przypadku macierzy funkcja max zwraca wektor, którego elementy maja
wartość będącą wartością maksymalną w danej kolumnie macierzy. Użycie operatora
dwukropka ( : ) (Mrand(:)) powoduje przekształcenie macierzy do wektora
kolumnowego, co umożliwia wyznaczenie wartości maksymalnej wszystkich elementów
macierzy. Wówczas jednak wartość zmiennej ind będzie tzw. indeksem liniowym (więcej o
różnych sposobach indeksowania można znaleźć w dokumentacji MATLAB’a) elementu
macierzy o wartości maksymalnej. Innym sposobem na uzyskanie wartości maksymalnej i
indeksu elementu o tej wartości jest dwukrotne użycie funkcji max. Jeśli chcemy poznać
numer wiersza i numer kolumny elementu o maksymalnej wartości musimy funkcji max
użyć w dwóch odrębnych poleceniach. W naszym wypadku element o wartości
maksymalnej występuje w czwartej kolumnie pierwszego wiersza, co w przypadku
indeksowania liniowego odpowiada elementowi o indeksie 7.
•

Utworzenie wektora w i wyznaczenie rozmiarów wektora w i macierzy Mrand z
poprzedniego przykładu.
>> w = [1:9] 
w =
1
2
3
4
5
6
>> dlw = length(w) 
dlw =
9
>> sw = size(w) 
sw =
1
9
>> dlugMrand = length(Mrand) 
dlugMrand =
4
>> rozmMrand = size(Mrand) 
rozmMrand =
2
4
>> lwMrand = rozmMrand(1) 
lwMrand =
19

7

8

9

2
>> [lwMrand lkMrand] = size(Mrand) 
lwMrand =
2
lkMrand =
4
UWAGA: Funkcja length, w przypadku wektora zwraca jego długość czyli liczbę
elementów, natomiast w przypadku macierzy – największy wymiar macierzy (w tym
wypadku długość wiersza czyli liczbę kolumn). Funkcja size zwraca rozmiar zmiennej liczbę wierszy, liczbę kolumn oraz rozmiar zmiennej w dalszych wymiarach (dla tablic
wielowymiarowych). W przypadku wektora jeden z wymiarów zawsze jest jednostkowy.
Funkcja size zwraca rozmiar zmiennej albo w postaci wektora liczb odpowiadających
rozmiarowi zmiennej w danym wymiarze, albo w postaci wektora zmiennych skalarnych
odpowiadających rozmiarowi zmiennych w każdym wymiarze. Kolejność elementów
wektora jest zawsze taka sama: rozmiar wiersza, rozmiar kolumny, i rozmiary w dalszych
wymiarach w przypadku tablicy wielowymiarowej.
•

Sprawdzenie czy zmienne w i Mrand są macierzami.
>> ismatrix(w) 
ans =
logical
1
>> ismatrix(Mrand) 
ans =
logical
1

3.5 Pomoc MATLAB’a i komunikaty o błędach
Jak już wcześniej wspomniano, Okno Pomocy umożliwia przeszukiwanie dokumentacji
MATLAB’a. Dostęp do pomocy MATLAB’a uzyskamy również korzystając z polecania help (np.
help help czy help sin, gdzie słowa help i sin są parametrami polecenia help
określającymi temat pomocy, najczęściej są to nazwy funkcji MATLAB’a) lub z polecenia
lookfor (np. lookfor help czy lookfor sinus, gdzie słowa help i sinus są słowami
kluczowymi wykorzystywanymi do wyszukania odpowiednich poleceń)
Jeszcze inną formą pomocy są komunikaty o błędach. Jeśli wywołane zostanie polecenie
zawierające błąd (np. składniowy) wówczas MATLAB w odpowiedzi wyświetli komunikat o
błędzie, i jego lokalizacji ( ↑ ), jeśli to możliwe.
PRZYKŁADY
•

Użycie niewłaściwego operatora
>> a = 2**3 
a = 2**3
↑
Error: Unexpected MATLAB operator.
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•

Użycie indeksu o wartości przekraczającej rozmiar macierzy
>> A = [1 2 3; 4 5 6] 
A =
1
2
3
4
5
6
>> A14 = A(1,4) 
Index exceeds matrix dimensions.

•

Użycie nieznanego identyfikatora funkcji/metody. Poniżej komunikatu o błędzie MATLAB
podpowiada możliwą poprawna nazwę funkcji.
>> a = sine(45) 
Undefined function or variable 'sine'.
Did you mean:
>> a = sin(45)

3.6 Osobliwe wartości
Czasami obliczenia dają wynik, który nie może być zapisany jako liczba rzeczywista czy zespolona.
Uzyskujemy wówczas jedną z trzech wartości:
•
Inf (lub inf)
Wartość Inf uzyskujemy wówczas gdy wynikiem obliczeń jest ±∞ (dzielenie przez zero)
lub gdy jest nim wartość wyższa niż wartość maksymalna, która może być reprezentowana
przez typ double. MATLAB rozróżnia Inf i -Inf.
•
Nan (lub nan)
Wynik ma wartość Nan (ang. Not a Number) kiedy jest on matematycznie niedefiniowalny,
np. w przypadku operacji 0/0 czy inf/inf.
Wartości Inf oraz Nan mogą być przypisane do zmiennej, na której można wykonywać dalsze
obliczenia
MATLAB posiada funkcje, które umożliwiają sprawdzenie czy wynik operacji jest Inf lub Nan.
Są to:
•
isfinite(a) – funkcja zwraca wartość logiczną równą 1 (true) jeśli zmienna a ma, co
do modułu, wartość skończoną;
•
isinf(a) – funkcja zwraca wartość logiczną równą 1 (true) jeśli zmienna a ma, co do
modułu, wartość nieskończoną ;
•
isnan(a) – funkcja zwraca wartość logiczną równą 1 (true) jeśli zmienna a ma wartość
nieoznaczoną.
4. M-Files. Skrypty i funkcje
MATLAB jest środowiskiem interaktywnym tzn. wykonuje polecenia wydane z poziomu konsoli
(w Oknie Poleceń) i zwraca ich wynik. Jednak wiele z tych poleceń to nazwy skryptów - plików
zawierających polecenia do interpretowania i wykonania przez MATLAB’a. Pliki zawierające
polecenia MATLAB’a nazywamy m-plikami ponieważ mają one rozszerzenie ’.m’. Istnieją dwa
typy m-plików: pliki skryptowe i pliki funkcyjne zwane w skrócie odpowiednio skryptami i
funkcjami.
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Poza poleceniami MATLAB’a m-plik może również zawierać komentarze, które ułatwiają
zrozumienie i utrzymanie kodu. Komentarze w MATLAB’ie zaczynają się od znaku procenta ( % ).
MATLAB nie interpretuje tekstu na prawo od tego znaku.
4.1 Skrypty
Skrypty zawierają sekwencje poleceń MATLAB’a, które są wykonywane kolejno linia po linii
począwszy od początku pliku, tak jakby każde z nich zostało wprowadzone i zlecone do wykonania
w Oknie Poleceń.
Tworzenie skryptu
Aby utworzyć skrypt, jeśli Okno Edytora nie jest otwarte należy z zakładki Home Paska Narzędzi
wybrać narzędzie New Script
(Rys. 9). Wówczas MATLAB otworzy Okno Edytora z zakładką
dla nowego skryptu (Rys. 10). Jeśli Okno Edytora jest już otwarte, nowy skrypt możemy utworzyć
wybierając pozycję Script narzędzia New
zakładki Editor Paska Narzędzi lub klikając znak 
na prawo od ostatniej zakładki skryptu w Okno Edytora. Wówczas MATLAB otworzy w Okno
Edytora kolejną zakładkę dla nowego skryptu (Rys. 11).

Rysunek 9: Narzędzie New Script w zakładce Home Paska Narzędzi

Rysunek 10: Narzędzia New oraz Run w zakładce Editor Paska Narzędzi oraz zakładka dla
okna nowego skryptu
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Uruchomienie skryptu
Po wpisaniu treści m-pliku, można go natychmiast uruchomić/wykonać za pomocą narzędzia Run
na zakładce Editor Paska Narzędzi (Rys. 10) lub naciskając klawisz F5, wpierw zapisując go pod
jakąś nazwą z rozszerzeniem ’.m’. Nazwa pliku, podobnie jak nazwa zmiennej, musi zaczynać się
od litery, po której może wystąpić dowolny ciąg liter i cyfr oraz znak podkreślenie (nie może
zawierać spacji). Skrypt, zapisany do pliku, można również uruchomić z poziomu konsoli (w Okno
Poleceń) wpisując jego nazwę bez rozszerzenia (katalog zawierający ten plik musi być bieżącym
katalogiem lub musi być wpisany na listę ścieżek przeszukiwań) i zatwierdzić jego wykonanie
klawiszem Enter.

Rysunek 11: Kolejna zakładka dla okna nowego skryptu
PRZYKŁADY
Wykonanie skryptu zapisanego w m-pliku compute.m o następującej treści
A = [1 2; 3 4];
B = [5; 6];
A*B
>> compute 
ans =
17
39
Sekcje
W celu poprawy organizacji kodu w skrypcie możemy go podzielić na sekcje. Poszczególne sekcje
skryptu mogą być uruchamiane niezależnie, gdy nie ma potrzeby wykonywania całego pliku, a
tylko jego określoną część (np. wyświetlenie wykresu), jednak należy zadbać o to, aby zmienne
niezbędne do wykonania danej części istniały w przestrzeni roboczej (Workspace). Dzielenie kodu
na części uzyskuje się poprzez zastosowanie podwójnego znaku procenta ’%%’ (Rys. 12) na
początku linii, która ma oddzielać kolejne części kodu.
Fragment kodu podzielonego na sekcje można wykonać poprzez umieszczenie kursora w polu danej
sekcji - będzie to potwierdzone zmianą koloru pola z białego na pomarańczowe, a następnie
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skorzystanie z dwóch dostępnych narzędzi w zakładce Editor Paska Narzędzi: Run Section, Run
and advance i Advance (Rys. 12) lub odpowiadających im skrótów klawiaturowych: Ctrl + Enter wykonaj kod zawarty w aktywnej komórce (narzędzie Run Section), Ctrl + Shift + Enter - wykonaj
kod zawarty w aktywnej komórce oraz przejdź do następnej sekcji (narzędzie Run and advance)
oraz Ctrl +  - przejdź do następnej sekcji (narzędzie Advance).
Każdą sekcję można zatytułować (Rys. 12). Tytuły te są wykorzystywane przy automatycznym
publikowaniu skryptu do dokumentów typu *.doc, *.html, *.pdf. Tytuł sekcji umieszczamy na
prawo od podwójnego znaku procenta, po spacji (Rys. 12).
4.2 Funkcje
Drugi rodzaj m-plików to pliki funkcyjne, w skrócie funkcje. W m-pliku funkcyjnym tworzona jest
funkcja, która może przyjmować argumenty wejściowe i zwraca argumenty wyjściowe. Tworzenie
funkcji odbywa się analogicznie jak w przypadku skryptu z tą różnicą, że zmienne w funkcji mają
charakter lokalny.
Plik funkcji rozpoczyna się wierszem definicji, w którym zawarta jest lista danych wejściowych i
wyników
function [zmienne_wyjsciowe] = nazwa_funkcji(zmienne_wejsciowe)
gdzie nazwa_funkcji musi być zgodna z nazwą m-pliku (bez rozszerzenia .m), w którym
funkcja jest zapisana. Wszystkie wiersze komentarzy następujące bezpośrednio za wierszem
definicji wyświetlane są po użyciu polecenia help dla danej funkcji.
Aby wywołać funkcje zapisaną w M-pliku, wystarczy wpisać jej nazwę (bez rozszerzenia ’.m’z
odpowiednimi parametrami.

Rysunek 12: Skrypt z podziałem na sekcje; aktywna druga sekcja z żółtym tłem. Narzędzia do
wykonywania kodu w sekcjach. Tytuł sekcji.
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4.3 Publikacja skryptu – tworzenie automatycznych raportów
MATLAB posiada wbudowany publikator, który pozwala na generowanie atrakcyjnych w formie
raportów (w formacie HTML, XML, LATEX, MS Word, itd.).
Aby utworzyć raport, należy utworzyć plik skryptu, w którym zostaną zawarte wszystkie polecenia
obliczeń oraz generowania czy ilustracji danych. Należy pamiętać o dodaniu komentarzy
objaśniających znaczenie poszczególnych poleceń.
Publikowanie raportów bazuje na formatowaniu skryptu jako skryptu podzielonego na sekcje. Tekst
zawarty w wierszu rozpoczynającym się znakiem %% jest traktowany przez publikator jako
nagłówek sekcji. Wszystkie takie nagłówki w skrypcie są przekształcane w hiperłącza tworzące spis
treści raportu. Raport powinien mieć tytuł ogólny wygenerowany z komórki zawierającej wyłącznie
treść tytułową i żadnych poleceń, a znajdującej się na samym początki pliku skryptu.
W celu uruchomienia procesu publikowania kodu pliku napisanego w programie MATLAB należy
skorzystać z narzędzi dostępnych w zakładce Publish lub poprzez funkcję publish w Oknie
Poleceń uzupełniając ją o odpowiednie argumenty. Poniżej zostanie opisany tylko pierwszy sposób.
Po przygotowaniu kodu skryptu poprzez dodanie komentarzy oraz znaczników jest on gotowy do
publikacji. Najszybszym sposobem wygenerowanie raportu jest utworzenie go z ustawieniami
domyślnymi, jednak metoda ta sprawdza się tylko w przypadku gdy nie ma potrzeby podawania
argumentów wejściowych dla funkcji oraz dokumentem wynikowym ma być plik HTML. W innych
okolicznościach, gdy należy zdefiniować format wyjściowy, folder w którym ma znajdować się plik
raportu, formaty obrazków itp. należy skorzystać z dostępnych opcji dla narzędzia do publikowania.
Aby dokonać konfiguracji opcji publikacji należy z menu rozwijanego narzędzia Publish w
zakładce Publish Paska Narzędzi wybrać pozycję Edit Publishing Options …
Dostępne są następujące opcje konfiguracji raportu.
•

•

•

•
•

•
•

•

Publish configuration name (nazwa konfiguracji) - istnieje możliwość utworzenia kilku
różnych konfiguracji publikacji tego samego skryptu oraz zapisania ich pod dowolną nazwą,
jest to użyteczne szczególnie wtedy gdy plikiem wynikowym mają być np. dokumenty
uzyskane dla rożnych ustawień.
MATLAB expresion (wyrażenie MATLAB’a) - w celu opublikowania funkcji dla
konkretnych atrybutów wejściowych możliwe jest wpisanie ich w tym oknie a następnie
uruchomienie procesu publikacji, np: x=0:0.1:2*pi; f_cos_sin(x).
Output file format (format pliku wyjściowego) - określa jaki format ma mieć plik wynikowy
publikacji, należy zwrócić uwagę, że wybranie formatu wynikowego wiąże się z wybraniem
formatu rysunków (np. HTML nie może zawierać obrazków w formacie .pdf).
Output folder (folder wyjściowy) - określa nazwę oraz miejsce na dysku twardym gdzie
mają znajdować się opublikowane pliki.
Figure capture method (metoda przechwytywania rysunków ) - określa czy takie elementy
jak menu oka, tytuł okna, pasek narzędzi oraz obramowanie okna będą widoczne w
wynikowym pliku publikacji.
Image format (format rysunku) – określa formaty plików rysunków.
Max image width (maksymalna szerokość rysunku) - określa maksymalną szerokość
rysunku (w pikselach), który zostanie załączony do pliku wynikowego publikacji, im
mniejsza szerokość tym więcej rysunków może zmieścić się w jednym wierszu.
Max image height (maksymalna wysokość rysunku) - analogicznie jak dla szerokości
rysunku.
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•

•

•

Include code (załączenie kodu) - określenie czy kod skryptu ma znaleźć się w pliku
wynikowym publikacji. Wyłączenie tej opcji spowoduje wyświetlenie samych komentarzy i
elementów wyjściowych (figur, wyników prezentowanych w oknie) poleceń.
Evaluate code (wykonanie kodu) - określenie czy kod skryptu ma być wykonany do
publikacji. Wyłączenie tej opcji spowoduje wyświetlenie samych komentarzy oraz kodu
programu.
Catch error (wyświetlenie błędów) - włączenie tej opcji spowoduje wyświetlenie błędów i
ostrzeżeń pojawiających się w oknie poleceń.

PRZYKŁADY
Sporządzenie automatycznego raportu dla poniższego skryptu z domyślnymi wartościami
parametrów konfiguracyjnych.
%% Aproksymacja przebiegu kwadratowego
% Kod skryptu prezentuje zasadę działania szeregu Furiera
% poprzez aproksymacja fali prostokątnej
%% Zdefiniowanie harmonicznych oraz wyświetlenie wykresu
t = 0:.1:pi*4; % przedział czasu
y = sin(t); % wyliczenie funkcji sin
% Narysowanie wykresu funkcji sin
cla
plot(t,y)
snapnow
% Przy każdej iteracji pętli określ nieparzystą
harmoniczną k,
% która będzie zwiększana w podanym zakresie
for k = 3:2:9
% Wykonaj obliczenie każdej z iteracji
y = y + sin(k*t)/k;
disp(['Gdy k = ', num2str(k)]);
disp('Wykres wygląda następująco')
% Odśwież wykres po każdej zmianie harmonicznej
cla
plot(t,y)
snapnow
end
%% Efekt Gibsa
% Efekt objawia się tym, że w niektórych punktach wartość
% odtworzonego sygnału może przekroczyć wartość sygnału
% oryginalnego, powodując zniekształcenia
UWAGA: W przykładach ilustrujących skrypty pominięto znaki zachęty ( >> ) oraz znak
odpowiadający klawiszowi Enter (  ) obecne przypadku wcześniejszych przykładów
ilustrujących obliczenia w trybie interaktywnym w Okonie Poleceń.
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UWAGA: Funkcja snapnow została użyta w celu wyświetlenia wykresu dla każdego kroku
iteracji. Brak tej funkcji spowodowałby wyświetlenie tylko wykresu dla ostatniej iteracji.

5. Instrukcje sterujące
MATLAB oferuje szereg instrukcji, które pozwalają na sterowanie kodem wprowadzonym w Oknie
Poleceń lub zawartym w m-pliku. Instrukcje sterujące w MATLAB'ie można podzielić na:
•
•
•

instrukcje warunkowe,
pętle,
instrukcje obsługi błędów.
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W ćwiczeniu studenci zostaną zapoznani jedynie z przykładami dwóch pierwszych typów instrukcji
warunkowych.
Instrukcja warunkowa if
Instrukcje warunkowe pozwalają na wybranie bloku instrukcji, który zostanie wykonany.
Instrukcja if oblicza wartości wyrażenia logicznego i w zależności od uzyskanego wyniku
wykonuje właściwa grupę instrukcji. Najprostsza składnia instrukcji if wygląda następująco:
if wyrażenie_logiczne
blok instrukcji
end
Jeżeli wartość wyrażenia logicznego jest prawda wówczas wykonywany jest blok instrukcji
pomiędzy if i end.
Dodatkowe warunkowanie wykonania instrukcji if
elseif:

uzyskujemy dzięki wyrażeniom else i

if wyrażenie_logiczne_if
blok instrukcji_if
else
blok instrukcji_else
end
if wyrażenie_logiczne_if
blok instrukcji_if
elseif wyrażenie_logiczne_elseif
blok instrukcji_elseif
else
blok instrukcji_else
end
Wyrażenie else nie posiada warunku logicznego, a związany z nim blok instrukcji jest
wykonywany jeśli wyrażenie logiczne poprzedzające else (if lub elseif) nie jest spełnione.
Wyrażenie elseif posiada warunek logiczny, którego wartość jest wyznaczana jeśli
poprzedzający warunek if nie jest spełniony.
Instrukcja pętli licznikowej for
Za pomocą pętli możliwe jest powtarzalne wykonywanie bloków instrukcji. Jedno powtórzenie
nazywamy iteracją. Jeśli znana jest liczba iteracji wykorzystuje się pętlę for. Pętla for ma
następującą składnię:
for zmienna_iterowana = macierz_wartości
blok instrukcji
end
Działanie pętli polega na wykonaniu bloku instrukcji dla kolejnych wartości zmiennej
zmienna_iterowana. Wartościami tymi są zazwyczaj kolejne elementy wektora. Wektor ten
może być utworzony w momencie definiowania zmiennej zmienna_iterowana za pomocą
operatora dwukropka
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for zmienna_iterowana = start:krok:koniec
blok instrukcji
end
Domyślną wartością zmiennej krok jest 1 (jeśli wartość zmiennej krok ma wynosić 1 to można
ją pominąć).
UWAGA W wielu przypadkach w MATLAB’ie nie jest wymagane użycie pętli. W jej miejsce
stosuje się tzw. wektoryzację pozwalającą na zastąpienie tradycyjnych pętli składnią
wykorzystującą struktury wektorowe (wektory, macierze, tablice). Poprawia ona czytelność i
efektywność kodu.
PRZYKŁADY
•

Skrypt, który dokonuje zmiany wartości zmiennej b jeśli zmienna a ma wartość równą 4, w
przeciwnym wypadku wartość zmiennej b pozostaje bez zmian.
A = 4;
b = 6;
if ( a == 4 )
b = b + a;
end
UWAGA: Pojedynczy znak równa się jest operatorem przypisania ’=’.Sprawdzenie
równości wartości dwóch zmiennych wymaga użycia operatora relacji w postaci
podwójnego znaku równa się ’==’.

•

Skrypt, który dokonuje zmiany wartości zmiennych a i b. Jeśli zmienna a ma wartość
większą niż zmienna b, zmienna b przyjmuje wartość zmiennej a, w przeciwnym wypadku
zmienna a przyjmuje wartość zmiennej b .
if a >b
b = a;
else
a==b;
end

•

Skrypt, który generuje wektor A o rozmiarze 1  5, którego elementy spełniają zależność:
A i= √ 1+i
for i=1:5
A(i)=sqrt(1+i); % pierwiastek kwadratowy
end
UWAGA: W tym wypadku, korzystając z wektoryzacji ten sam wynik uzyskamy za pomocą
pojedynczego wyrażenia: A = sqrt(1+[1:5]). MATLAB najpierw wyznaczy
tymczasowy 5-cioelementowy wektor o wartościach od 1 do 5 z krokiem co 1, potem doda
do wartości każdego elementu 1, a następnie wyznaczy również 5-cioelementowy wektor
A, którego elementy będą miały wartość równą pierwiastkowi kwadratowemu
odpowiadających im elementów wektora tymczasowego.
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Skrypt, który generuje macierz A o rozmiarze 10  5, której elementy spełniają zależność:
i
A ij = 1+
j

•

√

for i=1:10
for i=1:5
A(i,j)=sqrt(1+i/j); % pierwiastek kwadratowy
end
end
UWAGA: W powyższym przykładzie mamy dwie zagnieżdżone pętle for.
6. Wizualizacja danych
Poza obliczeniami numerycznymi MATLAB umożliwia także wizualizację danych. Służą temu
liczne funkcje tworzące wykresy 2D i 3D.
Okna Rysunku
Jak już wspomniano, Okno Rysunku jest oknem MATLAB'a, w którym umieszczane są elementy
graficzne (wykresy i ilustracje). Jest ono tworzone bezpośrednio przez wywołanie funkcji figure
lub powstaje automatycznie w wyniku wywołania funkcji graficznej, o ile żadne Okno Rysunku nie
zostało utworzone wcześniej. Jeśli istnieje Okno Rysunku MATLAB wykorzystuje je do stworzenia
nowego wykresu/ilustracji. Jeśli istnieje wiele Okien Rysunku – wyjście bieżącej operacji graficznej
przekazywane jest do okna aktywnego. Aby wybrać (aktywować) właściwe okno należy wskazać i
otworzyć je przy pomocy myszy lub wykonać polecenie figure(n), gdzie n – numer okna
(widoczny na pasku tytułowym Okna Rysunku).
Wizualizacja 2D (danych jednowymiarowych)
MATLAB udostępnia wiele różnych funkcji do tworzenia wykresów 2D. Najpopularniejsze z nich
to funkcje to tworzenia wykresów liniowych. Wybrane polecenia tworzące wykresy liniowe 2D
zebrano w Tabeli 1
Tab. 1 Podstawowe funkcje do tworzenia wykresów liniowych 2D
Funkcja

Opis

plot

Wykres danych z liniowa skalą na obu osiach

loglog

Wykres danych z logarytmiczną skalą na obu osiach

semilogx

Wykres danych z logarytmiczną skalą na osi x i liniową na osi y

semilogy

Wykres danych z liniową skalą na osi x i logarytmiczną na osi y

plotyy

Wykres danych z dwoma różnymi liniowymi skalami osi y po lewej i prawej stronie

Najbardziej użytecznym w trakcie laboratorium poleceniem do tworzenia wykresów
dwuwymiarowych jest polecenie plot. Polecenie to może w najprostszym przypadku mieć formę
plot(wartosci_x, wartosci_y, 'opcje_stylu'),
gdzie wartosci_x oraz wartosci_y są wektorami zawierającymi współrzędne x i y, a
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argument 'opcje_stylu' jest opcjonalny i umożliwia definicję koloru oraz stylu linii (np.
ciągła, przerywana, itd.) i znaczników punktów danych (np. o, +, *, idt.). Styl można zdefiniować
razem stosując formę łańcucha znakowego 'kolor styl_linii styl_znacznika', np.
'r−−*' da czerwoną linię przerywaną z punktami danych w postaci gwiazdek. Zestawienie tych
parametrów przedstawiono w Tabeli 2.
Tab. 2 Opcje stylu
Opcje koloru
y
m
c
r
g
b
w
k

żółty
purpurowy
zielononiebieski
czerwony
zielony
niebieski
biały
czarny

Opcje rodzaju linii

-:
-.

linia ciągła
linia przerywana
linia kropkowana
linia typu kreska-kropka

Opcje rodzaju oznaczenia punktów
+
o
*
x
.
s
d
v/^/>/<
p
h

symbol plusa
kółko
gwiazdka *
znak x
kropka
kwadra/t
romb ¸
trójkąt s/r/w/v
gwiazdka pięciokątna
gwiazdka sześciokątna

Należy pamiętać o tym, że oba wektory, wartosci_x oraz wartosci_y, muszą mieć tą samą
długość.
Funkcję plot można użyć tylko z pojedynczym wektorem jako parametrem wejściowym i w takim
wypadku wartości elementów wektora wartosci_x są określone zgodnie z indeksami elementów
w wektorze wartosci_y.
Każda funkcja tworząca wykres danych, w tym funkcja plot, jeśli brak jest okna graficznego,
otwiera je i w nim umieszcza wykres, jeśli natomiast jakieś okno graficzne już jest otwarte, to
wykres umieszcza w ostatnim aktywnym oknie graficznym.
Aby na jednym rysunku (w jednym układzie współrzędnych xy) umieścić kilka wykresów, można
użyć polecenia plot w formie
plot(x1, y1, 'opcje1', x2, y2, 'opcje2', ...)
gdzie zmienne x1, y1, x2, y2, itd. są wektorami zawierającymi współrzędne x i y dla kolejnych
wykresów, a łańcuch 'opcje1', 'opcje2', itd. są łańcuchami formatującymi kolejne
wykresy.
Dodawanie kolejnych wykresów do już istniejących w danym oknie graficznym umożliwia
polecenia hold.
Chcąc sporządzić kilka wykresów i umieścić je w jednym oknie graficznym, ale jeden obok
drugiego (nie nakładając ich) w odrębnych układach współrzędnych, używamy polecenia
subplot. Polecenie to wymaga podania trzech argumentów w postaci liczb całkowitych
subplot(m,n,p)
Dzieli ono okno graficzne na m × n podokien i umieszcza w nich wykresy wygenerowane przez
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dalsze polecenia graficzne. Kolejność podokien jest odliczana wierszami, a parametr p określa, w
którym podoknie znajdzie się dany wykres.
Opisywanie wykresów za pomocą łańcuchów znakowych i elementów objaśniających poprawia
czytelność i ułatwia interpretację zilustrowanych danych. Program MATLAB umożliwia m.in.:
•
•
•
•

dodawanie opisów osi i tytułów,
dodawanie legendy,
dodawanie siatki współrzędnych,
dodawanie do wykresów elementów opisujących.

Zestaw wybranych funkcji pozwalających na tworzenie opisów i modyfikowanie wykresów
zebrano w Tabeli 3.
Tab. 4 Podstawowe funkcje do tworzenia opisów i modyfikowania wykresów.
Funkcja

Opis

tilte('łańcuch')

tytuł wykresu

xlabel('lancuch')

etykieta osi x

ylabel('lancuch')

etykieta osi x

grid on/off

aktywacja/dezaktywacja siatki współrzędnych na wykresie

legend('lancuch1',
'lancuch3', ...)

'lancuch2', legenda do wykresu

Podczas tworzenia wykresu/ilustracji MATLAB automatycznie dobiera granice osi współrzędnych.
Często zachodzi jednak potrzeba zmiany tej skali. Po wygenerowaniu wykresu można zmienić
zakres wartości na obu osiach, korzystając z poleceń:
•
•
•

xlim([xmin,xmax])
ylim([ymin,ymax])
axis[xmin,xmax,ymin,ymax].

Proces konstruowania wykresu
Proces konstruowania wykresu przebiega w trzech etapach:
(1) przygotowanie danych
x = 0:0.1:2*pi;
y1 = cos(x);
y2 = sin(x);
y3 = sin(x) + cos(x);
y4 = sin(x).*cos(x);
(2) ewentualny wybór okna graficznego oraz pozycji obszaru wykresu
figure(1)
subplot(2,2,1)
(3) wywołanie funkcji służącej do generacji wykresu
plot(x,y1,'-r',x,y2,':b',x,y3,'--g',x,y4,'.-k')
32

(4) ewentualne ustawienie zakresów osi oraz włącznie siatki
axis([0 max(x) -1.5 1.5])
grid on
(5) tworzenie opisów
xlabel('Kat [rad]');
ylabel('Amplituda');
title('Funkcje trygonometryczne');
legend('sin(x)','cos(x)','sin(x) + cos(x)','sin(x)cos(x)');
PRZYKŁADY
•

Skrypt, który tworzy wektor kątów (w radianach) o wartościach od 0 do 2π z krokiem co
0.01π, następnie wyznaczy dwa wektory, których elementy będą miały wartości równe
sin(10∗α ) oraz sin(10∗α )+cos (14∗α ) , gdzie α jest wartością kąta. Następnie
skrypt tworzy wykresy liniowe tych wektorów w jednym oknie graficznym, definiując przy
tym kolor linii jako niebieski oraz style linii: linie ciągłą dla pierwszego wykresu i linie
kropkowaną dla drugiego. Na koniec dodawane są: legenda i opisy osi oraz tytuł wykresu.
x = 0: pi /100:2 * pi ;
wave1 = sin(x);
wave2 = sin(x) + cos(x * 1.4);
plot (x, wave1, 'b−');
hold on
plot (x, wave2, 'b:');
hold off

UWAGA: Parametr on
wyłącza/dezaktywuje.
•

włącza/aktywuje

funkcję

hold,

a

parametr

off

ja

Modyfikacja skryptu z ostatniego przykładu tak, aby obydwa wykresy zostały utworzone
bez użycia funkcji hold. Ponadto styl ani kolor linii poszczególnych wykresów nie są
definiowane. Oś x wykresu jest tak ograniczona, aby jej koniec pokrywał się z końcem
wykresu. Dodano linie siatki.
...
plot (x, wave1, x, wave2);
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legend ('sygnał 1', 'sygnał 2');
title ('Przykład wykresu dla dwóch sygnałów');
xlabel ('Kąt [rad]');
ylabel ('Amplituda');
xlim([min(x) max(x)]);
grid on

UWAGA: Trzy początkowe kropki nie są tu elementem składni MATLAB’a i oznaczają, że
kod powyżej tego miejsca nie uległ zmianie. Parametr on włącza/aktywuje funkcję grid, a
parametr off ją wyłącza/dezaktywuje.
PRZYKŁADY
•

Utworzenie wykresy liniowe wektorów z ostatnich dwóch przykładów w dwóch podoknach
jednego okna graficznego umieszczonych w jednym wierszu. Zdefiniowano kolor linii jako
niebieski oraz style linii: linie ciągłą dla pierwszego wykresu i linie kropkowaną dla
drugiego. Do każdego z wykresów dodano opisy osi. Dodano również tytuł wykresu oraz
siatkę.
...
subplot(1,2,1);
plot (x, wave1, 'b-');
title ('Wkres w podoknie 1');
xlabel ('Kąt [rad]');
ylabel ('Amplituda');
xlim([min(x) max(x)]);
grid on
subplot(1,2,2);
plot (x, wave2, 'b:');
legend ('sygnał 1', 'sygnał 2');
title ('Wkres w podoknie 2');
xlabel ('Kąt [rad]');
ylabel ('Amplituda');
xlim([min(x) max(x)]);
grid on
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Wizualizacja 3D – danych dwuwymiarowych. Obrazy w MATLAB’ie
Obraz wczytany/załadowany do przestrzeni roboczej MATLAB'a jest reprezentowany przez
macierz (lub tablicę trójwymiarową). Wartości elementów macierzy (tablicy) zależą od typu obrazu
i formatu jego zapisu. Rys. 13 przedstawia obraz monochromatyczny (zapisany w formacie bmp) i
fragment reprezentującej go macierzy – macierzy o wartościach z przedziału [0,255], co odpowiada
256 poziomom intensywności (szarości) w reprezentowanym obrazie.
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Rysunek 13: Obraz i reprezentująca go macierz.
Każde dane dwuwymiarowe reprezentowane przez macierz lub tablicę trójwymiarową mogą być
potraktowane jako obraz (o ile zostaną spełnione wymagania dotyczące typów danych)
MATLAB oferuje kilka funkcji pozwalających na utworzenie graficznej reprezentacji danych 2D.
Do ilustracji obrazów służy m.in. funkcja imshow. Najprostsze wywołanie funkcji wykorzystuje
tylko jeden parametr wejściowym, którym jest zmienna zawierająca dane obrazowe imshow(IM),
gdzie IM jest zmienną zawierająca obraz.
Polecenie imshow(IM, [minC maxC]) tworzy ilustrację w skali szarości obrazu zawartego w
zmiennej IM, przy czym wartości obrazu IM mniejsze i równe minC są wyświetlane w kolorze
czarnym, natomiast wartości równe lub większe od maxC są wyświetlane w kolorze białym,
wartości z przedziału [minC maxC] są wyświetlane w odcieniach szarości.
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Polecenie imshow(IM, []) tworzy ilustrację w skali szarości obrazu zapisanego w zmiennej
IM, przy czym wartość min(IM) jest wyświetlana w kolorze czarnym, max(im) w kolorze biały,
a wartości z przedziału [min(IM):max(IM)] w różnych odcieniach szarości.
Aby uzyskać informacje o wartości danego piksela należy po utworzeniu ilustracji obrazu za
pomocą funkcji imshow wywołać polecenie impixelinfo. Wartość i współrzędne piksela
obrazu wskazywanego przez kursor myszy będą wówczas wyświetlane w lewym dolnym rogu okna
graficznego. Jeśli informacje te mają być zapisane w przestrzeni roboczej należy wskazać wybrany
element obrazu i przycisnąć prawy przycisk myszy, a następnie wybrać opcję Copy pixel info.
Współrzędne piksela i jego wartość są wówczas kopiowane do schowka i mogą zostać zapisane do
zmiennej w oknie poleceń.
Do wizualizacji obrazów można również wykorzystać polecenie imtool(IM), gdzie IM jest
zmienną zawierająca obraz. Udostęnia ono szereg narzędzi, które pozwalają m.in. na :
• podgląd obrazu
• podgląd pikseli obrazu w danym regionie (Tools>Pixel Region)
• pomiar odległości na obrazie(Tools>Measure Distance)
• “wycięcie” fragmentu obrazu(Tools>Crop Image)
• poprawę kontrastu w przypadku obrazów w odcieniach szarości lub indeksowanych
(Tools>Adjust Contrast)
Dla okna graficznego prezentującego obraz można również stosować wymienione wyżej funkcje
opisujące tj.: title, xlabel, ylabel oraz subplot.
7. Liczby zespolone
Liczby zespolone są jednym z podstawowych narzędzi w pracy inżyniera wykorzystywanych m.in.
do analizy obwodów AC albo w dziedzinie częstotliwości po transformacji Fouriera.
Obliczenia w MATLAB’ie są dokonywane bez rozróżniania pomiędzy liczbami rzeczywistymi i
zespolonymi i operatory oraz standardowe funkcje są zdefiniowane dla obu zbiorów liczb.
Jednostka urojoną w MATLAB’ie są funkcje i lub j. Posługując się liczbami zespolonymi należy
w związku z tym unikać używania znaków i oraz j jako nazw zmiennych, co niestety jest częsta
praktyką np. w przypadku pętli licznikowej.
W MATLAB’ie liczba zespolona jest wyświetlana domyślnie w postaci algebraicznej (kanonicznej)
jako
Z = R + Imi
Gdzie R oznacza cześć rzeczywistą, a Im – urojoną (w tym przypadku dla zaznaczenia części
urojonej zawsze wykorzystywany jest znak i). Jednak tworząc zmienne zawierające liczby
zespolone możemy użyć zarówno postaci algebraicznej, wykładniczej jak i trygonometrycznej.
Wartość części rzeczywistej i urojonej możemy otrzymać za pomocą funkcji real i imag.
Natomiast funkcja abs zwraca moduł liczby zespolonej, a funkcja angle – jej fazę, w radianach.
Liczbę zespolona sprzężoną uzyskamy dzięki funkcji conj.
Liczby zespolone są graficznie reprezentowane na płaszczyźnie zespolonej. W MATLAB’ie do ich
graficznej reprezentacji można użyć np. funkcji plot, przyjmując że oś x będzie osią wartości
części rzeczywistych a oś y osią wartości części urojonych jednak funkcja polarplot może być
w tym wypadku wygodniejsza – pozwoli nam uzyskać dwuwymiarowy wykres liczb zespolonych
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we współrzędnych biegunowych. Jeśli natomiast chcemy zaprezentować sygnał o wartościach
zespolonych zmiennych w czasie, to do jego reprezentacji przydatna może być funkcja plot3.
PRZYKŁADY
•

Utworzenie dwóch zmiennych zespolonych z1 i z2. Dalej, wyznaczenie części
rzeczywistej i urojonej oraz modułu i fazy (w radianach i w stopniach) zmiennej z2.
Następnie wyznaczenie trzeciej zmiennej zespolonej z3 jako sumy z1 i z2.
>> z1 = 1 + 2i 
z1 =
1.0000 + 2.0000i
>> z2 = 2*exp(i*pi/4) 
z2 =
1.4142 + 1.4142i
>> z2real = real(z2) 
z2real =
1.4142
>> z2imag = imag(z2) 
z2imag =
1.4142
>> z2mod = abs(z2) 
z2mod =
2
>> z2faza = angle(z2) 
z2faza =
0.7854
>> z2faza = 360*angle(z2)/2/pi 
z2faza =
45
>> z3 = z1 + z2 
z3 =
2.4142 + 3.4142i
UWAGA: Funkcja exp wyznacza w MATLAB’ie wartość funkcji eksponencjalnej
(wykładniczej o podstawie e).

•

Utworzenie wektora liczb zespolonych lezących na okręgu o promieniu 10 i jego ilustracja z
użyciem funkcji plot.
>>
>>
>>
>>
>>

vekZesp = 10*exp(i*[0:0.05*pi:2*pi]); 
plot(vekZesp,'-*') 
axis equal 
axis([-11 11 -11 11]) 
grid on 
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UWAGA: Funkcja plot w przypadku liczb zespolonych traktuję cześć rzeczywistą jako
wartość współrzędnej x, a cześć urojoną jako wartość współrzędnej y.
•

Utworzenie wektora liczb zespolonych lezących na okręgu o promieniu 10 i jego ilustracja z
użyciem funkcji polarplot.
>> vekZesp = 10*exp(i*[0:0.1:2*pi]); 
>> polarplot(vekZesp,'-*') 

8. Obsługa plików z danymi
MATLAB oferuje szereg funkcji niskiego i wysokiego służących do ładowania danych z plików i
ich zapisywania do plików. Dane potrzebne do realizacji kolejnych ćwiczeń zostały zapisane w
standardowych binarnych plikach MATLAB’a ’*.mat’. Najprostszym sposobem załadowania
danych zapisanych w takim pliku jest dwukrotne kliknięcie nazwy odpowiedniego pliku w oknie
Current Folder lub zastosowanie funkcji load w postaci
load('nazwa_pliku.mat')
UWAGA: W przypadku danych wykorzystywanych w trakcie realizacji ćwiczeń, dane zostaną
załadowane do zmiennej o nazwie podanej w instrukcji.
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5.Przebieg ćwiczenia
Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia należy poprosić prowadzącego o wskazanie folderu
zawierającego dane niezbędne do realizacji ćwiczenia.
Oznaczenia użyte w rozdziale:
(nazwa_funkcji)

– nazwa funkcji, która powinna zostać użyta w celu rozwiązania
danego problemu,

S1

– nazwa zmiennej.

>> s1a=s1(1:end/4)- polecenie MATLAB’a, którego należy użyć, niezależnie od tego czy
praca odbywa się w trybie interaktywnym czy z pomocą skryptu.
s t= A⋅sin 2⋅⋅ f⋅t 

– opis w notacji matematycznej.

1. Tworzenie zmiennych i podstawowe operacje
a)

Wykonaj poniższe polecenia. Wyniki wpisz w odpowiednich
Sprawozdania. W przypadku błędu wyjaśnij jego przyczynę.
•

>> A = [1 0 4 5 3 9 0 2]

•

>> A10 = A + 10

•

>> a = [4 0 0 2 0 0 8 6]

•

>> atrdiv2 = a./2

•

>> amrdiv2 = a/2

•

>> atldiv2 = a\2

•

>> tm = A10.*a

•

>> mm = A10*a

•

>> mm = A10*a’

•

>> Aa = [A a]

•

>> aA = [A;a]

•

>> aA32 = aA(2,3)

•

>> Aa(1,:) > 2

•

>> aA(1,:) > aA(2,:)

•

>> (A(3) < a(3)) && (A(6) > a(6))

rubrykach

Wyjaśnij uzyskane wyniki.
b)

Popraw poniższe polecenia dodając niezbędne nawiasy tak aby uzyskać wyniki
podane w komentarzu obok każdego polecenia. Poprawione polecenia zapisz w
odpowiednich rubrykach Sprawozdania.
•

>> 2 + 3 * 4

% 20 double

•

>> 4 * 3 - 9 / 3

% -8 double
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•

>> 4 * 3 - 9 / 3

% 0 double

•

>> 2 > 2 + 1

% 0 logical

•

>> 2 > 2 + 1

% 1 double

Wyjaśnij konieczność użycia nawiasów.
c)

Utwórz poniższe zmienne. Użyte wyrażenia wpisz w odpowiednich rubrykach
Sprawozdania.
•

zespol, zawierającą zespolona wartość skalarna równa 3 + 4,5i

•

wektor wierszowy x:

•

•

x=[ 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ]

◦

poprzez podanie jego elementów

◦

korzystając z operatora dwukropka ( : )

◦

korzystając z funkcji linspace.

wektor kolumnowy y:

[]

8
6
4
2
y= 0
−2
−4
−6
−8

◦

poprzez podanie jego elementów

◦

korzystając z operatora dwukropka ( : )

◦

korzystając z funkcji linspace.

Utwórz wektor katWrad, którego kolejne elementy mają wartości od -2π do 2π
różniących się od siebie co π/8. Mając wektor katWrad utwórz wektor tryg,
którego wartości określone są wyrażeniem:

s( katWrad )=sin 2 (3∗katWrad )+cos 2( 3∗katWrad ) .
•

d)

Utwórz macierz A o następującej postaci:

[ ]

2 4 1
A= 6 7 2
3 5 9

Korzystając ze zmiennych utworzonych w p. 1.c) wykonaj poniższe polecenia. Użyte
wyrażenia wpisz w odpowiednich rubrykach Sprawozdania.
•

Utwórz dwuelementowy wektor ABSANG zawierający moduł i fazę liczby
zawartej w zmiennej zespol.

•

Utwórz macierz y13 zawierającą pierwszą i trzecią kolumnę macierzy A.

•

Wyznacz wartość średnią wszystkich elementów macierzy A.
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•

Wyznacz sumę wszystkich elementów w macierzy A.

•

Wyznacz wartość minimalną oraz indeksy elementu o wartości minimalnej dla
wszystkich elementów w macierzy A.

2. Alokacja i wektoryzacja
Otwórz skrypty: skrypt1a oraz skrypt1b. Oba skrypty realizują to samo zadanie, tworzą dwa
wektory: wektor x, oraz wektor y, a następnie, na podstawie tych wektorów tworzą trzeci
wektor z. W wektorze x kolejne elementy mają wartości od 1 do N, a różnica między
wartościami kolejnych elementów wynosi 1. Wektor y ma rozmiar identycznym jak wektor x,
jego kolejne elementy mają wartościach od N do 1, a różnica między wartościami kolejnych
elementów wynosi -1. Wektor z ma rozmiar identyczny jak wektory x i y, a jego kolejne
elementy mają wartość równą sumie wartości odpowiadających im elementów wektorów x i
y.
Zapoznaj się z kodem obu skryptów. Skorzystaj z pomocy lub dokumentacji aby poznać nowe
funkcje MATLAB’a, np. clear, tic.
Uruchom obydwa skrypty. Porównaj uzyskane wyniki oraz czasy trwania obliczeń. W celu
eliminacji wpływu innych procesów na pomiar czasu obliczeń uruchom skrypty kilkakrotnie,
we właściwej rubryce Sprawozdania zanotuj wyniki i wyznacz średnią wartość czasu obliczeń
dla każdego skryptu.
Czym różnią się te dwa skrypty? Czy uzyskane wyniki są jednakowe? Czy czasy realizacji obliczeń
są jednakowe? Dlaczego?
3. Generacja sygnałów dyskretnych 1-D.
a)

Utwórz dyskretny sygnał sinusoidalny S1 będący wynikiem próbkowania sygnału
ciągłego określonego zależnością S 1 (t)= A1⋅sin(2⋅π ⋅ f 1⋅t)+B 1 , gdzie:
•
•
•

A1 = 10
– amplituda sygnału S1,
B1 = 5
– składowa stała sygnału S1,
f1 = 10 Hz – częstotliwość sygnału S1.

Przyjmij
•
•

fp1 = 100 Hz
Tprob = 0.,95 s

– częstotliwość próbkowania sygnału S1,
– całkowity czas próbkowania sygnału S1.

b) Na jednym rysunku (w jednym oknie graficznym), na dwóch wykresach (jeden pod
drugim) wykreślić dwukrotnie sygnał S1
•
•

raz jako wykres liniowy wartości próbek sygnału S1(i) w dyskretnych
chwilach czasu t(i) (plot), górna część rysunku,
raz jako wykres dyskretny wartości próbek sygnału S1(i) w dyskretnych
próbkach i (stem), dolna część rysunku.

Zadbaj o odpowiednie opisy osi i tytuły wykresów.
Jakie są zalety i wady poszczególnych reprezentacji graficznych sygnału dyskretnego (wykres
ciągły czy dyskretny)?
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4. Parametry sygnałów 1-D
Zdefiniowany w p. 3 ciągły sygnał S1 jest ciągłym sygnałem okresowym. Wyznacz okres tego
sygnału T1 oraz wartości następujących parametrów sygnału ciągłego S1 (niezbędne wzory
całek oznaczonych wyznacz samodzielnie lub z pomocą narzędzia MATLAB’a MuPAD):
•
wartość między szczytową sygnału ciągłego w przedziale
xt PP=|max(x t )|−|min(x t )||t ∈[t t ]
•
wartość średnią sygnału ciągłego w przedziale
t
1
x̄ t=
x (t )dt
t 2−t 1 t∫
=t
•
moc średnią sygnału ciągłego w przedziale
t
1
2
¯
Pt = x =
x 2 (t) dt
∫
t 2−t 1 t =t
•
wartość skuteczną sygnału ciągłego w przedziale
1 2

2

1

2

1

x tRMS =√ Pt

gdzie t1, t2 - chwile czasowe wyznaczające przedział sygnału [t1 t2]. Przyjmij t1 =0s, t2 = T1.
Wynikowe wzory symboliczne na wartość i moc średnią sygnału ciągłego w przedziale [t1 t2]
zanotuj w odpowiednich rubrykach Sprawozdania.
Następnie, wyznacz okres sygnału dyskretnego S1 (wyrażony w liczbie próbek) i zapisz go
w zmiennej N0, oraz wyznacz wartości następujących parametrów tego sygnału (wyniki
wpisz w odpowiednich rubrykach Sprawozdania):
•
wartość między szczytową sygnału dyskretnego w przedziale
xn PP=|max (x n)|−|min(x n )||n∈[ n n ]
•
wartość średnią sygnały dyskretnego w przedziale
n
1
x¯n=
∑ x (n)
n2−n1 +1 n=n
•
moc średnią sygnały dyskretnego w przedziale
n
1
Pn=
x 2 (n)
∑
n2−n 1+1 n=n
•
wartość skuteczną sygnały dyskretnego w przedziale
x nRMS= √ Pn
gdzie: n1, n2 – numery początkowej i końcowej próbki wyznaczające przedział sygnału [n1 n2]
(przyjmij n1 – próbka odpowiadająca chwili t1=0s, n2 – próbka odpowiadająca chwilom
t2 = {0.,2·T1, 0.,5·T1, 0.,·8·T1 ,1·T1, 1.,5·T1}).
1

2

2

1

2

1

Wyniki zanotuj w odpowiednich rubrykach Sprawozdania.
Czy odpowiadające sobie wartości parametrów wyznaczone dla sygnału dyskretnego i ciągłego
różnią się? Dlaczego?
Czy wartości parametrów wyznaczone dla sygnału dyskretnego odpowiadającego różnym czasom
próbkowania sygnału ciągłego są rożne? Dlaczego?
Wyznacz wektory wartości średnich i mocy średnich sygnału dyskretnego dla rosnących
przedziałów; przyjmij n1 – próbka odpowiadająca chwili t1=0s, n2 – próbka odpowiadająca
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kolejnym chwilom t2 zmieniającym się od 0.1·T1 co 0.1·T1 do Tprob (skorzystaj z instrukcji
sterującej for).
Utwórz liniowe wykresy wartości średnich i mocy średnich w funkcji długości przedziału.
5. Ilustracja sygnałów 2-D (obrazów)
Do zmiennej IM wczytaj obraz z pliku o nazwie ‘obraztestowy.mat’. W nowym oknie
graficznym w odrębnych układach współrzędnych utwórz:
•
•
•

w lewym dolnym rogu okna - ilustrację obrazu
w prawym dolnym rogu okna - wykres zmian wartości intensywności wzdłuż jego
kolumny o indeksie 200
w lewym górnym rogu - wykres wartości intensywności wzdłuż jego wiersza o
indeksie 317.

Dodaj opisy osi i wykresów. Zadbaj o właściwy kierunek i zwrot wartości na osiach.
WSKAZÓWKA: zapoznaj się z pomocą/dokumentacją dla funkcji axis.
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Sprawozdanie
Ćwiczenie nr 1 „Podstawy użytkowania środowiska MATLAB. Sygnały ciągłe i
dyskretne”
L.p.

Grupa

Data

1
2
3
Punkt
ćwiczenia

1)

Liczba Ocena
p-któw

a)

1

44

Uwagi

1)

b)

0.,5

c)

0.,5

d)

0.,5
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skrypt1a

skrypt1b

2)

1

3)

X

1
wzór

x̄

P

4)

2

sygnał
ciągły
t2

T1

sygnał dyskretny
0.,2·T1 0.,5·T1 0.,8·T1

1·T1 1.,5·T1

x PP

x̄
P

x RMS
5)

X

1.,5

6)

X

2
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