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1 Octave och QtOctave

Octave är ett mycket kraftfullt och lättanvänt programpaket för tekniska
och naturvetenskapliga beräkningar. Programpaketet finns för Windows,
Linux och Mac och kan laddas ner gratis fr̊an http://sourceforge.net/
projects/octave.

Förutom element som finns i traditionella programmeringsspr̊ak som C++,
Java och Fortran, har Octave ocks̊a inbyggda funktioner för att lösa nu-
meriska problem inom linjär algebra och matematisk analys. Till Octave
hör även kommandon för 2D- och 3D-grafik med vars hjälp man kan visu-
alisera och presentera sina data. Det finns även en mängd kommandon inom
olika tillämpningsomr̊aden som signalbehandling och statistik.

Octave har mycket stora likheter med Matlab, som används flitigt vid lan-
dets universitet. Denna likhet innebär att program utvecklade för Octave
direkt kan tas över och köras i Matlab och vice versa. Den stora fördelen
med Octave är att programmet g̊ar under GNU General Public License,
vilket garanterar att användaren fritt kan modifiera och sprida program-
paketet.

Standardinstallationen av Octave körs i ett DOS-fönster p̊a datorn. Det finns
dock bra grafiska gränssnitt att tillg̊a. Ett s̊adant gränssnitt är QtOctave.
G̊a till http://forja.rediris.es/frs/?group_id=60&release_id=298
och dubbelklicka p̊a QtOctave-0.7.2.exe. Klicka sedan p̊a Kör i fönstret
som fr̊agar om du skall installera eller spara filen. När man installerat pro-
grammet kommer en ikon upp med QtOctave. Programmet QtOctave startas
genom att klicka p̊a ikonen varvid det kommer upp ett fönster med namnet
Projects. D̊a man stänger detta fönster kommer man till QtOctaves utveck-
lingsmiljö som beskrivs i nästa avsnitt.

2 QtOctave som portabel applikation

QtOctave finns även som portabel applikation. Den portabla applikatio-
nen kan installeras p̊a ett USB-minne och köras fr̊an detta minne p̊a vilken
dator som helst utan n̊agon installation p̊a värddatorn. Detta är mycket
användbart för skolor och andra institutioner, där det ofta inte g̊ar att
installera egna program. Den portabla applikationen finns som en zip-fil
qtoctave0.7.2_octave3.0.0_Portable_win32.zip p̊a projektsidan ovan.
Ladda ner zip-filen p̊a USB-minnet och zippa upp den. Man f̊ar d̊a katalogen
qtoctave0.7.2_octave3.0.0_Portable_win32. För att starta QtOctave
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fr̊an USB-minnet g̊a till underkatalogen qtoctave-0.7.2 och klicka p̊a den
exekverbara filen qtoctave.exe. Notera att QtOctave även finns för Linux
och Mac. Sök p̊a qtoctave p̊a nätet för mera information.

3 Instruktionsfilm för installation av QtOctave

Nedan finns en film som visar installationen av QtOctave p̊a ett Windowssys-
tem. Klicka p̊a bilden nedan för att starta filmen.

Figur 1: Video med instruktioner hur man installerar QtOctave.

4 Utvecklingsmiljön i QtOctave

Qtoctave startas genom att klicka p̊a ikonen för QtOctave (qtoctave.exe
filen d̊a man kör den portabal versionen). Efter det att man har stängt
fönstret Projects som visas allra först kommer QtOctaves utvecklingsmiljö,
vilken är illustrerat i figur 1, att visas. Överst i miljön finns en menyrad.
Under menyraden kommer verktygsfältet med bland annat rensa terminalk-
nappen. Uppe till vänster har vi fönstret med listor över använda variabler.
Till höger om fönstret med variabellistorna kommer editorn där man kan
skriva in kommandon som exekveras genom att man klickar p̊a knappen med
terminalfönstret. Navigatorn visar katalogstrukturen och man kan här ocks̊a
ändra arbetskatalog. Det finns ett terminalfönster där s̊aväl inmatade kom-
mandon som QtOctaves svarsutskrifter visas. Längst ner i terminalfönstret
finns inmatningsraden där man ger sina kommandon. Till höger i utveck-
lingsmiljön är kommandohistorien där tidigare kommandon visas.

Figur 2: Video med QtOctaves utvecklingsmiljö.

5 Köra kommandon via inmatningsraden

Som vi s̊ag p̊a videon i figur 2 skrivs kommandon in efter promptern >> p̊a
inmatningsraden och utförs när entertangenten (←↩) trycks ned.
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Exempel 1. För att beräkna 1 + 3 · 5 ger vi kommandot

1 + 3*5

och trycker p̊a entertangenten. QtOctave ger svaret

ans = 16
2

Exempel 2. Vi har datavärdena x = (1, 2, 3, 1, 2, 5, 6, 7, 3). Vi matar in dem
och beräknar summan med kommandona nedan (tryck p̊a entertangenten
efter varje inskrivet kommando)

x = [1 2 3 1 2 5 6 7 3];
s = sum(x)

och QtOctave returnerar svaret

s = 33

Semikolonet ; i slutet av det första kommandot stänger av svarsutskriften
till skärmen. Man vill vanligen inte se alla svarsutskrifter och i fortsättningen
kommer vi ofta att använda ; i slutet av ett kommando för att undertrycka
dessa. 2

6 Köra kommandon via editorn

Det är ofta bekvämare och mera effektivt att köra kommandon via editorn
(se videon i figur 2). Man börjar med att skriva in kommandona i editorn rad
för rad. Editorn har färgkodning s̊a QtOctavekommandon blir bl̊afärgade,
vilket kan vara till hjälp för att kontrollera det man skrivit. När man har
skrivit in alla kommandon trycker man p̊a terminalfönsterknappen varvid
kommandona skickas till Octave för att exekveras. Resutatet av beräkningarna
visas sedan i terminalfönstret. Om n̊agot blev fel g̊ar man bara tillbaka till
editorn och rättar till det felaktiga och trycker man p̊a terminalfönsterknappen
igen för exekvering. Detta är ett mycket effektivt sätt att arbeta p̊a och rek-
ommenderas varmt!

Exempel 3. För att beräkna sinus och cosinus för x = π/6 skriver vi
kommandona nedan i editorn
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x = pi/6
y1 = sin(x)
y2 = cos(x)

D̊a vi är nöjda trycker vi p̊a terminalfönsterknappen och kommandona ex-
ekveras varvid QtOctave skriver ut

x = 0.52360

y1 = 0.50000

y2 = 0.86603
2

Exempel 4. Ett primtal är ett positivt heltal som endast är jämnt delbart
med sig själv och med talet ett. För att beräkna alla primtal mellan 2 och
100 skriver vi in följande program i editorn (vi kommer att behandla pro-
grammering i detalj senare och den som tycker att det ser komplicerat ut
kan hoppa över detta exempel).

for i = 2:100
delbar = 0;
for j = 2:i-1

if mod(i,j) == 0
delbar = delbar + 1;

end
end
if delbar == 0

disp(i)
end

end

D̊a vi är nöjda trycker vi p̊a terminalfönsterknappen och kommandona i
programmet exekveras varvid QtOctave skriver ut

2

3

5

...

97
2
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7 Samla kommandon i M-filer

Inskrivna kommandon i editorn kan sparas i en s̊a kallad M-fil. Detta görs
genom att klicka p̊a diskettknappen i editorns verktygsfält. D̊a man sparar
kommandona f̊ar man möjlighet att bestämma b̊ade katalogen i vilken man
skall spara filen samt filens namn. För att f̊a ordning p̊a det man gör är det
rekommendabelt att skapa en katalog med namnet qtoctavedoc och spara
filen i denna katalog. Notera att filnamn inte f̊ar börja med siffror och att
man inte bör använda å, ä, ö i namnet. M-filer skall alltid sluta p̊a .m. D̊a
man skriver namnet p̊a M-filen (utan extensionen .m.) p̊a inmatningsraden
och trycker ner entertangenten körs kommandona i filen i ordning uppifr̊an
och ned. Innan man kör M-filen skall man ändra QtOctaves arbetskatalog till
katalogen där man sparade M-filen (obs detta är mycket viktigt). Detta görs
enklast genom att g̊a in p̊a File i rullgardinsmenyn, välja Change Directory
och manövrera sig fram till rätt katalog.

Figur 3: Video över hur man skapar och kör en M-fil.
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Exempel 5. G̊a till QtOctaves editor och skriv in följande kommandona
nedan som beräknar mantelarean för en cylinder med radien r = 5 och
höjden h = 10

r = 5
h = 10
A = 2*pi*r*h

Klicka p̊a diskettknappen och spara filen i lämplig katalog. Ge filen namnet
mantelarea.m. Klicka p̊a File p̊a menyraden och ändra QtOctaves arbet-
skatalog till katalogen där du sparade M-filen. Kör M-filen genom att skriva
mantelarea p̊a inmatningsraden (obs man skriver inte ut extensionen) och
trycker p̊a enterknappen. QtOctave svarar med att skriva ut

r = 5

h = 10

A = 314.16

Om n̊agot kommando blev fel kan du ändra i M-filen. Glöm ej att spara
ändringarna genom att trycka p̊a diskettknappen innan du kör M-filen p̊a
nytt. 2

8 Kopiera utskrifter och figurer

För att dokumentera det man gjort behöver man ibland kopiera utskrifter
fr̊an QtOctave och klistra in dessa i t.ex. ett Worddokument. Detta görs
genom att trycka ner vänster musknapp och markera den aktuella utskriften.
Man trycker sedan ner höger musknapp och väljer Copy varvid utskriften
kopieras. Utskriften klistras in i ett Worddokument med ctrl-v.

Exempel 6. Vi ska beräkna produkten 1 · 3 · 5 · 7 · 9 · 11. Detta kan göras
genom att generera en vektor x med alla faktorer i produkten och sedan
använda kommandot prod p̊a följande sätt

x = [1 3 5 7 9 11];
p = prod(x)

QtOctave skriver ut

p = 39916800

För att kopiera utskriften trycker vi ner vänster musknapp och markerar
svaret. Vi tycker p̊a höger musknapp och väljer Copy. Svaret klistras in i ett
dokument genom ctrl-v. 2
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9 Octave som miniräknare

Octave arbetar internt med flyttal i dubbel precision, vilket innebär att man
har ungefär 16 värdesiffror. Observera att man m̊aste använda decimalpunkt
i stället för decimalkomma. Till exempel ska man skriva

1.23 i stället för 1, 23.

Stora och sm̊a tal skrivs lättast i exponentform. S̊a skriver man

7.51 e− 6 i stället för 7.51× 10−6

8.32 e 11 i stället för 8.32× 1011.

Vid utskrift till skärmen visas tal normalt med 5 värdesiffror i ett fält som
är maximalt 10 positioner brett. För att se alla värdesiffror ger man kom-
mandot format long varefter alla tal skrivs ut med alla värdesiffror. För
att skifta till det korta formatet ger man kommandot format short.

De vanliga räkneoperationerna är definierade enligt tabellen nedan

ˆ potens (upphöjt till) prioritet 1
* multiplikation prioritet 2
/ division prioritet 2
+ addition prioritet 3
- subtraktion prioritet 3

D̊a tv̊a räkneoperationer har samma prioritetsordning utförs beräkningarna
fr̊an vänster till höger. Tal kan med fördel lagras i variabler som man
använder d̊a man räknar.

Exempel 7.

(a) För att addera talen 12 och 13 skriver vi

12 + 13

Resultatet läggs i den fördefinierade variabeln ans som skrivs ut p̊a skärmen

ans = 25

(b) För att beräkna 2 · 32 skriver vi

2*3^2
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Eftersom ^ har högst prioritet börjar Octave med att beräkna 3^2. Sedan
följer multiplikation med 2 och Octave svarar

ans = 18

(c) Division och multiplikation har samma prioritet. D̊a vi skriver

1/2*3

börjar Octave fr̊an vänster och beräknar 1/2 sedan följer multiplikation med
3, vilket ger svaret

ans = 1.5000

För att undvika missförst̊and bör man sätta ut parenteser och istället skriva
talet som (1/2) · 3.

(d) Energin hos en foton med v̊aglängd λ ges av

E =
hc

λ

där h = 6.62618× 10−34 Js är Plancks konstant, c = 2.99792× 108 m/s ljus-
farten i vacuum. I det röda omr̊adet har vi en v̊aglängd λ = 300× 10−9 m.
Fotonenergin beräknas med

h = 6.62618e-34;
c = 2.99792e8;
lambda = 300e-9;
E = h*c/lambda

Octave svarar

E = 6.6216e-019

Detta tolkar vi som E = 6.6216× 10−19 J. Notera hur vi använde ; i slutet
av de tre första kommandona för att undertrycka onödiga svarsutskrifter.2
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10 Matematiska funktioner

Där finns en mängd kommandon för matematiska funktioner. En del av dessa
kommandon ges nedan.

abs(x) ger absolutbeloppet |x|.
sqrt(x) ger kvadratroten

√
x.

exp(x) ger exponentialfunktionen ex.
log(x) ger naturliga logaritmen lnx.
log10(x) ger 10-logaritmen log10 x.
sin(x) ger sinx där x är i radianer.
cos(x) ger cosx där x är i radianer.
tan(x) ger tanx där x är i radianer.
cot(x) ger cotx där x är i radianer.
asin(x) ger arcsinx i radianer.
acos(x) ger arccosx i radianer.
atan(x) ger arctanx i radianer.

Genom att hänga p̊a ett d i slutet p̊a kommandona för de trigonometriska
funktionerna arbetar man i grader istället för i radianer. Till exempel ger
sind(x) sinusvärdet, där x förutsätts vara givet i grader.

Exempel 8.

(a) Talet π betecknas i Octave med pi. Om vi till exempel skriver

cos(pi)

f̊ar vi

ans = -1

(b) För att f̊a cosinusvärdet för 60 grader ger vi kommandot

cosd(60)

och svaret blir

ans = 0.5000

(c) Uttrycket
√

2 beräknas genom

sqrt(2)

och Octave returnerar

ans = 1.4142
2
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11 Egendefinierade funktioner

Man kan enkelt definiera egna funktioner i Octave. För att definiera en
funktion ger man kommandot

f = @(x) funktionsuttryck

Eftersom man vill att funktionerna skall kunna operera p̊a b̊ade tal och vek-
torer skall man använda .*, ./, .^ för multiplikation, division respektive
upphöjt till (se nästa avsnitt).

Exempel 9. Vi inför en funktion f(x) = x2 genom att ge kommandot
(observera att vi skrev .^ och inte ^)

f = @(x) x.^2

D̊a vi väl infört funktionen kan vi anropa den p̊a vanligt sätt. D̊a vi till
exempel skriver

y = f(2)

svarar Octave

y = 4

12 Vektorer

En vektor x är en samling av reella eller komplexa tal x = (x1, x2, ..., xn).
Längden av vektorn är lika med antalet element. Observera att det datalo-
giska begreppet vektorlängd inte skall blandas samman med det geometriska
begreppet vektorlängd, vilket är definierat som kvadratroten ur summan av
elementens kvadrater. En vektor som har längden ett kan identifieras med
ett vanligt tal. I Octave f̊as vektorer genom att skriva elementen inom hak-
parentes

x = [x1 x2 .... xn]

eller genom att tilldela elementen ett och ett.

Exempel 10. För att generera vektorn x = (5, −4, 6) kan man skriva

x = [5 -4 6];

eller
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x(1) = 5
x(2) = -4
x(3) = 6

Vektorer där elementens värden ligger p̊a konstanta avst̊and är mycket vanli-
ga inom programmering, och Octave har ett antal kommandon för att gener-
era s̊adana vektorer.

a:b ger en vektor med värden fr̊an a till b i steg om
ett. Om a ¿ b f̊as en tom vektor. Sista talet i
vektorn är alltid mindre än eller lika med b.

a:h:b ger en vektor med värden fr̊an a till b i steg om
h, där h kallas steglängden. Steglängden kan
vara negativ.

linspace(a,b) ger en vektor med hundra element jämnt för-
delade mellan a och b.

linspace(a,b,n) ger en vektor med n element jämnt fördelade
mellan a och b.

Exempel 11.

(a) D̊a vi skriver

x = 20:24

svarar Octave med

x =

20 21 22 23 24

Steglängden är ett och behöver inte sättas ut.

(b) D̊a vi skriver

x = 20:0.5:22.2

svarar Octave med

x =

20.0000 20.5000 21.0000 21.5000 22.0000

Steglängden är 0.5. Observera att det sist genererade elementet är mindre
än högergränsen 22.2.

(c) Även negativa steglängder är till̊atna. Till exempel ger
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x = 10:-2:0

resultatet

x =

10 8 6 4 2 0

(d) Kommandot

x = linspace(0,1,11);

ger en vektor x med 11 element jämnt fördelade mellan 0 och 1. Vektorn är
densamma som den man f̊ar genom

x = [0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0];

13 Delvektorer

I praktiska problem behöver man ofta arbeta med delvektorer. Det finns
flera användbara kommandon för detta.

x(i) ger elementet p̊a plats i.
x(i:j) ger delvektorn best̊aende av elementen fr̊an i till j

i steg om 1.
x(i:k:j) ger delvektorn best̊aende av elementen fr̊an i till j

i steg om k.
x([i1 ... ip]) ger delvektorn best̊aende av elementen i1, . . . , ip.

Exempel 12. Vektorn x är definierad som

x = [-3 -2 0 1 4 7];

(a) Genom kommandot

y = x(3:5)

tilldelas y värdet av delvektorn av x best̊aende av elementen 3, 4 och 5
varvid Octave svarar

y =

0 1 4

(b) Genom kommandot
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z = x([1 2 5 6])

tilldelas z värdet av delvektorn av x best̊aende av elementen 1, 2, 5 och 6.
Vi f̊ar följande utskrift

z =

-3 -2 4 7
2

Element i en vektor kan tas bort genom att använda en s̊a kallad tom vektor.
Tomma vektorer skrivs i Octave som [].

Exempel 13. Vektorn v är definierad som

v = [1.5 2.5 3.5 4.5 5.5]

Genom kommandot

v([1 3]) = []

tas element 1 och 3 bort fr̊an vektorn v och Octave skriver ut den nya vektorn

v =

2.5000 4.5000 5.5000
2

14 Matriser

Ett rektangulärt schema av reella eller komplexa tal

A =


a11 a12 . . . a1n

a21 a22 . . . a2n

. . . . . . . . . . . .
am1 am2 . . . amn


med m stycken rader och n stycken kolonner kallas en m× n matris. Talen
ajk kallas matriselement. Första index j anger i vilken rad och andra index
k i vilken kolonn ajk st̊ar. I Octave f̊as matriser genom att skriva elementen
radvis inom hakparentes

A = [a11 a12 ... a1n
a21 a22 ... a2n

...
am1 am2 ... amn]
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Man kan även ge alla elementen p̊a samma kommandorad, där semikolon
skiljer matrisraderna åt

A = [a11 a12 ... a1n; a21 a22 ... a2n; ....]

Slutligen kan man tilldela elementen ett och ett

A(1,1) = a11; A(1,2) = a12; ....

.

Exempel 4.5. För att f̊a matrisen

A =
(

1 −2 3
0 5 4

)
kan man skriva

A = [1 -2 3
0 5 4];

Alternativt kan man ge alla elementen p̊a samma rad

A = [1 -2 3; 0 5 4];
2

15 Delmatriser

Precis som med vektorer kan man arbeta med och referera till delmatriser.

A(j,k) ger elementet p̊a plats (j, k) i matrisen A.
A(j1:j2,k1:k2) ger delmatrisen till A best̊aende av elementen

i raderna j1 till och med j2 och kolonnerna k1
till och med k2.

A(j1:j2,k) ger delmatrisen till A best̊aende av elementen
i raderna j1 till och med j2 i kolonnen k.

A(:,k) ger delmatrisen till A best̊aende av elementen
i alla raderna i kolonnen k. Kommandot ger
allts̊a kolonnen k av A.

A(j,k1:k2) ger delmatrisen till A best̊aende av elementen
i kolonnerna k1 till och med k2 i rad j.

A(j,:) ger delmatrisen till A best̊aende av elementen
i alla kolonnerna i rad j. Kommandot ger
allts̊a raden j av A.
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Exempel 4.9. Vi börjar med att definiera en 3× 4 matris A som

A = [1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12];

(a) Kommandot

B = A(2:3,2:4)

ger

B =

6 7 8

10 11 12

vilket är delmatrisen best̊aende av rad 2 till 3 och kolonn 2 till 4.

(b) D̊a vi skriver

C = A(3,:)

f̊ar vi utskriften

C =

9 10 11 12

vilket är den tredje radvektorn.

(c) D̊a vi skriver

D = A(:,2)

ger Octave

D =

2

6

10

vilket är den andra kolonnvektorn. 2
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16 Aritmetiska operationer p̊a vektorer

Vektorer och matriser kan multipliceras med tal (skalärer). Vektorer med
samma dimension kan ocks̊a adderas och subtraheras. Multiplikation med
skalär samt addition och subtraktion sker elementvis. Det är praktiskt att
utöka dessa operationer till att omfatta även elementvis multiplikation, di-
vision, och upphöjt till. Kommandona för de elementvisa operationerna f̊as
genom att sätta en punkt framför motsvarande skalära operatorer.

+ addition, vektorerna ska ha samma längd.
- subtraktion, vektorerna ska ha samma längd.
.* elementvis multiplikation, vektorerna ska ha samma längd.
./ elementvis division, vektorerna ska ha samma längd.
.ˆ elementvis upphöjt till.

Exempel 14. Vi definierar tv̊a vektorer

x = [1 2 6]
y = [-1 1 2]

(a) Multiplikation med skalär

z = 3*x

Varje element i x multipliceras med 3

z =

3 6 18

(b) Addition av en vektor och ett tal

u = x + 2

Varje element i x adderas med 2

u =

3 4 8

(c) Elementvis multiplikation

v = x.*y

Varje element i x multipliceras med motsvarande element i y
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v =

-1 2 12

(d) Elementvis upphöjt till

w = x.^2

Varje element i x upphöjs till 2

w =

1 4 36
2

Exempel 15. Vi definierar tv̊a matriser

A = [1 2 ; 3 4]
B = [1 1 ; 5 2]

(a) Multiplikation med skalär

C = 3*A

Varje element i A multipliceras med 3

C =

3 6

9 12

(b) Elementvis multiplikation av A och B

D = A.*B

Varje element i A multipliceras med motsvarande element i B

D =

1 2

15 8
2
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17 Inbyggda kommandon p̊a vektorer

Det finns ett flertal inbyggda kommandon som verkar p̊a vektorer och matris-
er. Man kan ocks̊a l̊ata kommandona verka p̊a delvektorer eller delmatriser.

length(x) ger längden av x, dvs antalet element.
hist(x,n) ritar ett histogram med n klasser över

elementen i x.
sort(x) sorterar elementen i x.
mean(x) beräknar medelvärdet.
median(x) beräknar medianvärdet.
std(x) beräknar standardavvikelsen.
sum(x) beräknar summan av alla elementen i x.
max(x) ger största elementet i x.
min(x) ger minsta elementet i x.
size(A) ger en vektor med storleken av matrisen A.
sort(A) ger en ny matris med kolonnerna sorterade i

stigande ordning.
mean(A) ger en vektor vars element ges av medelvärdet

av elementen i varje kolonn av matrisen A.
median(A) ger en vektor vars element ges av medianvärdet

av elementen i varje kolonn av matrisen A.
std(A) ger en vektor vars element ges av standard-

avvikelsen av elementen i varje kolonn av
matrisen A.

sum(A) ger en vektor vars element ges av summan av
elementen i varje kolonn av matrisen A.

max(A) ger en vektor vars element ges av de största
elementen i varje kolonn av matrisen A.

min(A) ger en vektor vars element ges av de minsta
elementen i varje kolonn av matrisen A.

Exempel 15. Vi definierar en vektor och en matris

x = [1 2 6 -3 5];
A = [-1 1

2 3
0 9];

(a) D̊a vi skriver

19



y = sin(x)

svarar Octave med att beräkna sinusvärdet för vart och ett av elementen i
vektorn

y =

0.8415 0.9093 -0.2794 -0.1411 -0.9589

(b) För att bestämma längden (antalet element) av vektorn x skriver vi

n = length(x)

vilket ger svaret

n = 5

För att ta fram antalet rader och kolonner i A ger vi kommandot

[m,n] = size(A)

och f̊ar svaret

m = 3

n = 2

(c) Kommandot

[xmax,pos] = max(x)

ger

xmax = 6

pos = 3

vilket är det största elementet i x och dess position.

(d) För att beräkna summan av alla elementen i x skriver vi

xsum = sum(x)

Octave svarar d̊a

xsum = 11

För att beräkna summan av element 2, 3 och 4 i x skriver vi
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xsum = sum(x(2:4))

vilket ger

xsum = 5

(e) För att beräkna summan elementen i kolonn 2 ger vi kommandot

s = sum(A(:,2))

och f̊ar resultatet

s = 13
2

18 Plottning

Nedan finns de mest användbara plottkomandona.

figure(n) aktiverar grafikfönster n. Efterföljande kom-
mandon p̊averkar grafiken i fönster nummer n.
Det g̊ar att växla mellan flera olika grafikfönster.

clf rensar grafikfönstret.
hold on h̊aller kvar grafikfönstret s̊a att man kan rita

flera funktioner i samma fönster.
hold off avslutar kvarh̊allningen av grafikfönstret.
plot(y) plottar vektorn y mot elementens index. En

heldragen linje förbinder punkterna.
plot(x,y) plottar vektorn y mot vektorn x. En heldragen

linje förbinder punkterna.
plot(x,y,str) plottar vektorn y mot vektorn x. str är en

teckensträng som talar om vilken linjetyp,
punkttyp eller färg man önskar p̊a kurvan. De
olika möjligheterna ges i tabellen p̊a nästa sida.

grid on ritar ett rutnät i grafikfönstret.
grid off tar bort rutnätet fr̊an grafikfönstret.
axis on ritar ut axlar.
axis off ritar inte ut n̊agra axlar.
axis equal skaldelarna blir lika stora p̊a x- och y-axeln.
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axis([x1 x2 ger användaren möjlighet att själv välja
y1 y2]) skalning p̊a axlarna.

title(txt) skriver teckensträngen txt överst i grafikfönstret.
xlabel(txt) skriver ut teckensträngen txt under x-axeln.
ylabel(txt) skriver ut teckensträngen txt längs y-axeln.
text(x,y,txt) skriver strängen txt i position (x, y) p̊a skärmen.
legend(txt) skriver en ruta med förklaringar till kurvorna.

I kommandot plot kan man specificera den linjetyp, punkttyp eller färg man
önskar p̊a kurvan. För färger finns bland annat: grön g, svart k, bl̊a b, röd
r. Punkttyper är: ringar o, plustecken +, kryss x, asterisk *. Olika typer kan
kombineras. S̊a ger till exempel ’ro’ röda ringar.

Exempel 16. För att plotta funktionen y = sin(x) i intervallet x ∈ [0, 10]
med heldragen linje skriver man

x = 0:1:10;
y = sin(x);
plot(x,y)

Den genererade plotten visas till vänster i figur 5.4. Plotten är ojämn efter-
som vi har s̊a f̊a värden p̊a x. Om vi i stället definierar x genom kommandot
x = linspace(0,10), dvs. tar hundra värden jämnt fördelade mellan 0 och
10, s̊a f̊ar vi plotten till höger i figur 5.4. 2

Figur 4: Funktionen y = sin(x) plottad med olika antal punkter.

Exempel 17.

(a) Man kan plotta med olika punkttyper. Kommandona
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x = 0:0.1:3;
y1 = exp(-x).*sin(x);
y2 = exp(-x).*cos(x);
plot(x,y1,’+’)
hold on
plot(x,y2,’o’)
title(’Dämpad sinus och cosinus’)
legend(’y=exp(-x)sin(x)’,’y=exp(-x)cos(x)’)
xlabel(’x’)
ylabel(’y’)

ger plotten till vänster i figur 5.5. Vi har skrivit ut titel och axeltext.

(b) Det g̊ar bra med skilda färger. Kommandona

x = 0:0.1:3;
y1 = x.^2.*exp(-x);
y2 = x.^4.*exp(-x.^2);
plot(x,y1,’r’)
hold on
plot(x,y2,’k’)
title(’Två funktioner’)
xlabel(’x’)
ylabel(’y’)

ger plotten till höger i figur 5.5. 2

Figur 5: Funktioner med olika punkt- och färgtyper.
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Exempel 18. L̊at oss plotta den rationella funktionen

y =
x4 + x3 + x2 + x+ 1

(x− 2)(x− 1)(x+ 1)(x+ 2)
.

Detta är intressant eftersom funktionsvärdena kommer att g̊a mot oändligheten
d̊a vi närmar oss de odefinierade punkterna x = −2,−1, 1, 2. Kommandona

x = -15:0.01:15;
y = (x.^4+x.^3+x.^2+x+1)./((x-2).*(x-1).*(x+1).*(x+2));
plot(x,y)
grid on

ger den vänstra plotten figur 5.9. Denna plot inneh̊aller ett minimum av
information d̊a vi har för stor skala p̊a b̊ade x- och y-axeln. Detta kan rättas
till genom att ge kommandot axis([-6 6 -15 15]). x-värdena löper nu
mellan −6 och 6 medan y-värdena g̊ar mellan −15 och 15 och vi f̊ar den
högra plotten i figur 5.9. Idén är att välja skala s̊a att funktionens lodräta
asymptoter framhävs utan att man för den sakens skull offrar kvalitén p̊a
plotten i de omr̊aden där funktionen beter sig väl. 2

Figur 6: En rationell funktion plottad med olika skalor p̊a axlarna.

19 Funktionsanpassningar till data

Vid matematisk modellering är det viktigt att kunna anpassa funktioner till
experimentella data som är behäftade med mätfel. Anpassningsfunktioner-
na används sedan för att att besvara olika fr̊agor kring datamaterialet. Vid
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anpassningar använder man ofta polynom, som bestäms utifr̊an kravet att
den kvadratiska avvikelsen mellan polynomet och data minimeras (s.k. min-
sta kvadratanpassningar). I Octave kan man använd kommandot polyfit
som ger koefficienterna för det anpassade polynomet. Givet koefficienterna
för polynomet lagrade i en vektor kan man sedan beräkna polynomets värde
för godtyckligt värde x med hjälp av kommandot polyval.

p = polyfit(x,y,m) ger polynomet p av grad m som är den bästa
anpassningen i minsta kvadratmening till
datavärdena (x1, y1), (x2, y2), . . . , (xn, yn).

y = polyval(p,x) beräknar värdet av polynomet p i x. Om x
är en vektor beräknas värdet av polynomet
för vart och ett av elementen i x.

Exempel 19. Vi har följande mätvärden

xi 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0
yi 0.01 0.91 2.02 3.12 4.15

Koefficienterna till förstagradspolynomet som ger den bästa anpassningen
f̊as som

x = [0 1 2 3 4];
y = [0.01 0.91 2.02 3.12 4.15];
p = polyfit(x,y,1)

Octave svarar

p =

1.0490 -0.0560

Anpassningsfunktionen har allts̊a formen

y = 1.049x− 0.056

För att plotta mätvärdena och den anpassade funktionen skriver vi

plot(x,y,’+’) % Plottar mätvärdena
hold on % Lås grafikfönstret
xm = linspace(-1,5);
ym = polyval(p,xm); % Beräkna anpassningsfunktion
plot(xm,ym) % Plotta anpassningsfunktionen
xlabel(’x’)
ylabel(’y’)

varvid vi f̊ar plotten i figur 12.3. 2
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Figur 7: Anpassat förstagradspolynom.

20 Nollställen, maximipunkter och integraler

I Octave finns det kommandon med vars hjälp man p̊a ett mycket enkelt
sätt kan bestämma nollställen, minimipunkter och integraler för funktioner
man har infört. Dessa kommandon sammanfattas nedan.

fzero(f,x0) bestämmer nollstället till funktionen f . x0 är
ett startvärde som skall ligga nära det sökta
nollstället.

fminsearch(f,x0) ger x-värdet för ett lokalt minimum till
funktionen f i närheten av startvärdet x0.

quad(f,a,b) beräknar integralen
∫ b

a
f(x) dx.

Exempel 19. Vi har en funktion

y = f(x) = x3 + x2 − x, x ∈ [−2, 2].

Funktionen definieras genom

f = @(x) x.^3 + x.^2 - x

För att plotta funktionen i intervallet [−2, 2] ger vi kommandona

x = linspace(-2,2);
y = f(x);
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plot(x,y)
grid on
xlabel(’x’)
ylabel(’y’)

och vi f̊ar plotten i figur 2.

Figur 8: Funktionen y = f(x) = x3 + x2 − x.

Fr̊an figuren ser vi att vi har ett nollställe i närheten av x = −1.5 och en
lokal minpunkt nära x = 0.5. För att bestämma nollstället närmare ger
vi kommandot (observera att vi matar in tal med decimalpunkt och inte
decimalkomma!)

xnoll = fzero(f,-1.5)

och Octave svarar

xnoll = -1.6180

Minpunkten f̊as genom (obs decimalpunkt)

xmin = fminsearch(f,0.5)

och här blir resultatet

xmin = 0.33301
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Om man vill bestämma en maxpunkt för en funktion använder man igen
kommandot fminsearch, men anger funktionen med negativt tecken. För
att t.ex. bestämma maxpunkten för funktionen

f(x) = 3x− x2 + ln(x+ 1), x ∈ [−2, 2].

i närheten av x = 2 ger vi kommandona

g = @(x) -( 3*x - x.^2 + log(x+1) )
xmax = fminsearch(g,2.0)

Exempel 20. Integralen
∫ 2

0
x cos(x) dx beräknas genom

f = @(x) x.*cos(x)
I = quad(f,0,2)

och vi f̊ar

I = 0.40245

21 Ordinära differentialekvationer

En ordinär differentialekvation (ODE) definierar ett samband mellan en
funktion och dess derivator. En ordinär differentialekvation av första ord-
ningen involverar förstaderivatan och kan i m̊anga fall skrivas

y′ = f(t, y),

där f är en känd funktion. Ordinära differentialekvationer av första ordnin-
gen kan ha oändligt m̊anga lösningar. För att f̊a en entydig lösning m̊aste
man lägga p̊a ett villkor p̊a lösningen i en punkt. En differentialekvation till-
sammans med ett villkor i en punkt kallas ett begynnelsevärdesproblem. De
flesta begynnelsevärdesproblem kan inte lösas analytiskt, utan man är tvun-
gen att finna numeriska lösningar. Vid numeriska lösningar beräknar man
approximationer till den exakta lösningen y(t) i ett antal diskreta punkter i
ett intervall [a, b].
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[t,y] = beräknar lösningen till differentialekvationen
ode45(f,[a b],y0) vars högerled ges i funktionen f . Lösningen

beräknas i ett antal diskreta punkter som
lagras i kolonnvektorn t. Motsvarande värden
för lösningen lagras i y. Om vi har en ekvation
är y en kolonnvektor. Om vi har ett system av
n ekvationer är y en matris med n kolonner
där värdena p̊a y1, y2, . . . , yn är lagrade i resp-
ektive kolonn. Lösningen beräknas för punkter
i intervallet [a, b]. Begynnelsevillkor ges i y0.

Exempel 14.4.

(a) För att lösa begynnelsevärdesproblemet

y′ = −y, y(0) = 1

i intervallet [0, 3] definierar vi högerledet. Observera att t m̊aste vara med
som inparameter även om den inte används.

f = @(t,y) -y

D̊a vi ger kommandot

[t,y] = ode45(f,[0 3],1)

svarar Octave med att skriva ut de t-värden i intervallet [0, 3] i vilka lösningen
har beräknats. Motsvarande y-värden skrivs ocks̊a ut (utskriften fr̊an Octave
har editerats för att ta mindre plats).

t = y =

0 1.0000

0.0502 0.9510

... ...

2.9752 0.0510

3.0000 0.0498

Lösningen i de beräknade punkterna plottas med

plot(t,y,’o’)
xlabel(’t’)
ylabel(’y’)
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vilket ger plotten till vänster i figur 14.2.

(b) För att lösa

y′ = t− y, y(0) = 2

i intervallet [0, 5] definierar vi högerledet

f = @(t,y) t - y

Lösningen beräknas och plottas (nu med heldragen linje) genom

[t,y] = ode45(f,[0 5],2);
plot(t,y)
xlabel(’t’)
ylabel(’y’)

varvid vi f̊ar plotten till höger i figur 14.2. 2

Figur 9: Numeriska lösningar till differentialekvationer.

Exempel 14.6. Betrakta ekvationssystemet
y′1 = y1 − y2

y′2 = 5y1 − 3y2

y′3 = 2y1 − 4y3

med villkor y1(0) = 5, y2(0) = 0 och y3(0) = −5. Vi ska lösa systemet i
intervallet [0, 3] och definierar högerledet. Inparametern y är nu en vektor
med tre element. Observera att t m̊aste vara med som inparameter även om
den inte används.
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f = @(t,y) [y(1) - y(2)
5*y(1) - 3*y(2)
2*y(1) - 4*y(3)]

D̊a vi ger kommandot

[t,y] = ode45(f,[0 3],[5 0 -5])
plot(t,y(:,1),’o’) % plotta y1 (kolonn 1 av y)
hold on
plot(t,y(:,2),’+’) % plotta y2 (kolonn 2 av y)
plot(t,y(:,3),’*’) % plotta y3 (kolonn 3 av y)
legend(’y_1’,’y_2’,’y_3’)
xlabel(’t’)

svarar Octave med att skriva ut t-värdena i intervallet [0, 3], i vilka lösningen
har beräknats. Motsvarande värden för lösningen skrivs ocks̊a ut som en
matris y. I kolonn 1 av y ges värdena för y1, i kolonn 2 värdena för y2 och i
kolonn 3 värdena för y3. De följande kommandona plottar sedan lösningen
vilket ger figur 14.4.

Figur 10: Numeriska lösningar till system av differentialekvationer.

22 Programmering

Ett datorprogram best̊ar av ett antal kommandon (istället för kommandon
talar man i dessa sammanhang ofta om satser) samlade i en M-fil. Satserna
är av olika grundläggande typer; tilldelningssatser, inläsningssatser, if-satser,
while-satser och for-satser. Vi ska systematiskt g̊a igenom de olika typerna
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av satser och se hur de kan kombineras i en större enhet som löser ett givet
problem.

Variabler och tilldelningssatser

En variabel är en storhet som man själv inför och som man kan tilldela
värden. För varje variabel reserverar datorn ett utrymme i primärminnet
(RAM-minnet) med plats för variabelns värde. När variabeln tilldelas ett
värde förstörs variabelns tidigare värde. Man kan när som helst ta reda p̊a
variabelns aktuella värde och utnyttja det i beräkningar. Varje variabel ges
ett namn, som man använder d̊a man refererar till variabeln.

En variabel tilldelas ett värde genom att skriva variabelnamnet till vänster
och ett uttryck till höger

variabelnamn = matematiskt uttryck

D̊a man trycker ner enter-tangenten kommer variabeln att tilldelas värdet
av uttrycket till höger.

Exempel 3.1.

(a) D̊a vi skriver

x = 4

svarar Matlab med

x = 4

Variabeln x har tilldelats värdet 4.

(b) Vi kan använda variabeln x i beräkningar. D̊a vi skriver

y = x + 2

läser Octave in aktuellt värde p̊a variabeln x fr̊an primärminnet och beräknar
värdet av högerledet x+ 2. Variabeln y tilldelas sedan värdet av högerledet,
och Octave svarar med

y = 6

(c) En variabel kan förekomma p̊a b̊ade vänster- och högersidan av likhet-
stecknet. D̊a vi skriver
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y = y + 1

läser Octave in aktuellt värde p̊a variabeln y fr̊an primärminnet och beräknar
värdet av högerledet. Variabeln y tilldelas sedan värdet av högerledet, varvid
Octave svarar

y = 7

En tilldelningssats skall allts̊a inte tolkas som en matematisk ekvation. Da-
torn beräkna först uttrycket i högerledet med aktuella värden p̊a variablerna,
sedan tilldelas variabeln i vänsterledet värdet av högerledet. 2

Inläsningssatser

Octave har olika in- och utmatningsmöjligheter för variabler. Inläsning fr̊an
terminalen kan göras med kommandot input. Utskrift kan göras genom att
ge namnet p̊a en variabel varvid b̊ade variabelnamnet och inneh̊allet skrivs
ut p̊a skärmen. Med kommandot disp kan man skriva ut inneh̊allet i en
variabel utan att själva variabelnamnet kommer upp. För att läsa och skri-
va variabler till fil finns kommandona load och save.

x = input(teckenträng) skriver ut teckensträngen p̊a skärmen
ochväntar p̊a att användaren skall mata
in ett värde och trycka p̊a return. Det
inmatade värdet lagras i variabeln x.

disp(x) skriver ut aktuellt värdet p̊a variabeln x.
Man kan även skriva ut teckensträngar.

save filnamn.mat sparar variablerna v1, v2,... i en fil som
v1 v2 ... f̊ar namnet filnamn.mat.

load filnamn.mat läser alla variabler fr̊an den binära filen
filnamn.mat.

Exempel 3.3.

(a) Kommandot

x = input(’Ge ett värde på x ’)

gör att texten

Ge ett värde på x
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skrivs ut p̊a skärmen. Datorn st̊ar sedan och väntar p̊a en inmatning. D̊a
vi skriver in ett tal, en matris eller en teckensträng och sl̊ar return lagras
värdet i variabeln x.

(b) Kommandona

x = [0 1 2 3 4];
disp(’Elementen i x är’)
disp(x)

ger följande utskrift p̊a skärmen

Elementen i x är

0 1 2 3 4

(c) Vektorn v = (1, 2, 3, 4) sparas i en binär fil med namnet vektor.mat
genom kommandona

v = [1 2 3 4];
save vektor.mat v;

(d) Den binära filen vektor.mat läses med

load vektor.mat
2

Logiska uttryck

Ett logiskt uttryck har antingen värdet sant eller falskt. I programmering
används dessa uttryck i vägvalskonstruktioner för att styra en beräkning.
Den vanligaste formen av ett logiskt uttryck är en jämförelse mellan tv̊a tal.
I Octave finns följande jämförelseoperatorer

jämförelseoperator betydelse

< mindre än
<= mindre än eller lika med
== lika med
> större än
>= större än eller lika med
~= skilt fr̊an

34



Om ett logiskt uttryck är sant f̊ar uttrycket värdet 1. Om det logiska ut-
trycket är falsk f̊ar uttrycket värdet 0.

Exempel 6.2.

(a) Det logiska uttrycket

i == 10

är sant om i är 10 annars är det falskt.

(b) Det logiska uttrycket

i >= 0

är sant om i är större än eller lika med 0 annars är det falskt. 2

Förutom jämförelseoperatorerna har Octave ett antal logiska operatorer. De
tre vanligaste operatorerna är logiskt och, logiskt eller och logiskt inte

logisk operator betydelse

& logiskt och
| logiskt eller
∼ logiskt inte

Med de logiska operatorerna binder man samman logiska uttryck s̊a att ett
nytt logiskt uttryck bildas. Följande tabell visar det nya logiska uttryckets
sanningsvärde.

logiskt uttryck utläses sanningsvärde

A & B A och B uttrycket är sant om b̊ade A och
B är sanna.

A | B A eller B uttrycket är sant om antingen
A, B eller b̊ada är sanna.

~A inte A uttrycket är sant om A är falskt
och falskt om A är sant.

Exempel 6.4.

(a) Det logiska uttrycket

n == 1 & x < 500
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är sant om n är lika med 1 och x är strängt mindre än 500.

(b) Uttrycket

x < 0 | x >= 1

är sant om x är strängt mindre än noll eller om x är större än eller lika med
ett. 2

Figur 11: Video med QtOctaves utvecklingsmiljö.
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If-satser

Alternativ uttrycks i programmering med hjälp av if-satser. Den enklaste
formen av en if-sats är

if logiskt uttryck
satsgrupp

end

där satsgrupp st̊ar för en eller flera satser eller kommandon som utförs om
det logiska uttrycket är sant. En mera allmän form av if-sats är

if logiskt uttryck
satsgrupp 1

else
satsgrupp 2

end

Här utförs satserna i satsgrupp 1 om det logiska uttrycket är sant, annars
utförs satserna i satsgrupp 2. De b̊ada if-satserna svarar mot flödesschemat
(a) respektive (b) i figur 6.2.

Figur 12: (a) if-sats med en gren (b) if-sats med tv̊a grenar.
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Exempel 6.6.

(a) Om talet x är mindre än noll ändrar vi tecken p̊a talet

if x < 0
x = -x

end

(b) L̊at a och b vara tv̊a tal. Om a > 0 eller b > 0 s̊a bildar vi ett nytt tal
c = a+ b annars sätter vi c lika med noll

if a > 0 | b > 0
c = a+b

else
c = 0

end
2

Mera omfattande villkorskonstruktioner kan ofta skrivas som elseif-satser

if logiskt uttryck 1
satsgrupp 1

elseif logiskt uttryck 2
satsgrupp 2

.....
elseif logiskt uttryck n

satsgrupp n
else

satsgrupp
end

I denna konstruktion kommer satserna i satsgrupp 1 att utföras om det
logiska uttrycket 1 är sant medan satserna i satsgrupp 2 utförs om det logiska
uttycket 1 är falskt och uttrycket 2 är sant osv. Om alla de logiska uttrycken
är falska utförs satserna i satsgrupp. En elseif-sats svarar mot flödesschemat
i figur 6.3.
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Figur 13: Flödesschema för en elseif-sats.

Exempel 6.7. Följande program, som vi ger namnet temperatur.M, läser
in ett värde p̊a temperaturen T och skriver ut lite olika text beroende p̊a
om värdet är l̊agt eller inte. Om T < −20 skrivs ’svinkallt’ annars om
−20 6 T < 0 skrivs ’kallt’ annars om 0 6 T < 20 skrivs ’svalt’ slutligen om
T > 20 skrivs ’varmt’.

T = input(’Ge värde på T’)
if T < -20

disp(’svinkallt’)
elseif -20 <= T & T < 0

disp(’kallt’)
elseif 0 <= T & T < 20

disp(’svalt’)
else

disp(’varmt’)
end

Observera att man i Octave inte kan skriva -20 <= T < 0 utan det logiska
villkoret m̊aste delas upp i tv̊a villkor -20 <= T och T < 0, vilka sedan
sätts samman med den logiska operatorn &. Samma kommentar gäller för
0 <= T < 20 som ocks̊a m̊aste delas upp i tv̊a villkor, vilka sätts samman
med &. Vi illustrerar programmet xxxx i videon i figur xx. 2
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Figur 14: Video med QtOctaves utvecklingsmiljö.

För att de logiska satserna skall bli tydliga och lättlästa brukar man dra in
(indentera) satserna i de olika satsgrupperna. Det är god programmeringsstil
att indentera tv̊a eller tre steg.

While-loopar

I en while-loop repeteras en satsgrupp s̊a länge ett logiskt villkor är sant.
En while-loop har formen

while logiskt uttryck
satsgrupp

end

Först beräknas värdet av det logiska uttrycket. Om detta är sant utförs sat-
serna i satsgrupp varefter det logiska uttrycket beräknas igen och s̊a vidare
tills det att det logiska uttrycket blir falskt. Octave hoppar d̊a ur while-
loopen och fortsätter att exekvera satserna som kommer under loopen (se
flödesschemat i figur 6.4). Om det logiska uttryckets värde är falskt redan
fr̊an början utförs satserna i satsgrupp inte n̊agon g̊ang. Ett repetitionsmo-
ment brukar kallas en iteration, och en while-loop kan beskrivas som att
man itererar s̊a länge ett logiskt villkor är sant.
Exempel 6.9. Betrakta while-loopen

j = 0;
while j < 4

j = j + 2;
disp(j)

end

Vi startar med j = 0 och testar det logiska uttrycket j < 4. Uttrycket är
sant och vi g̊ar in repetitionsmomentet. Genom satsen j = j + 2 stegas j
upp och f̊ar värdet 2, vilket skrivs ut med hjälp av kommandot disp(j).
Efter ett tillbakahopp i while-satsen testas det logiska uttrycket j < 4.
Eftersom j har värdet 2 är uttrycket sant, och vi g̊ar p̊a nytt in i repe-
titionsmomentet. Genom satsen j = j + 2 stegas j upp och f̊ar värdet 4,
vilket skrivs ut med hjälp av kommandot disp(j). Vi g̊ar tillbaka i while-
satsen och testar det logiska uttrycket j < 4. Eftersom j nu har värdet 4 är
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Figur 15: Flödesschema för en while-loop.

uttrycket falskt och vi lämnar while-satsen. 2

Exempel 6.12. Vi ska beräkna kvadratroten ur det positiva talet A. Ge-
ometriskt är detta likvärdigt med att konstruera en kvadrat vars area är
A. Antag att vi startar med ett ungefärligt värde x0 p̊a kvadratroten till
A. Detta motsvarar geometriskt, om vi ska ha arean A, en rektangel med
kantlängderna x0 och A/x0. För att göra rektangeln ”mera kvadratisk” kan
vi ersätta x0 med ett tal x1 som är medelvärdet av x0 och A/x0 dvs

x1 =
1
2

(
x0 +

A

x0

)
.

Vi använder sedan x1 som nytt startvärde, dvs vi ger x0 värdet x1 och
beräknar ånyo ett bättre värde x1 och s̊a vidare (se figur 6.5). Iterationerna
avbryts d̊a avst̊andet |x1 − x0| < tol, där tol är en given positiv tolerans
eller noggrannhet.
Följande M-fil genererar en serie med allt bättre approximationer till

√
A.

Iterationerna avbryts d̊a avst̊andet dx mellan x1 och x0 blir mindre än ett
givet värde som vi sätter till 10−12. I M-filen räknas även antalet iterationer.

% kvadratrot.m
format long
A = input(’ Ge ett värde på A ’);
x0 = input(’ Ge ett startvärde för roten ’);
n = 0; % sätt iterationsräknaren till 0
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Ax0

A/x0

Ax1

A/x1

-

Figur 16: Rektangeln med kantlängder x0 och A/x0 görs ”mera kvadratisk”
genom att ersätta x0 med ett tal x1 som är medelvärdet av x0 och A/x0.

dx = 1e30; % tag dx stort så vi går in i loopen
while dx > 1e-12 % loopa så länge dx > 1e-12

x1 = 0.5*(x0 + A/x0); % beräkna ett bättre värde x1
dx = abs(x1 - x0); % avståndet mellan x0 och x1
x0 = x1; % ta x1 som startvärde, dvs x0=x1
n = n + 1; % stega upp iterationsräknaren
disp([n x0]) % skriv ut n och x0

end % slut loop

D̊a vi testkör programmet med A = 2 och x0 = 1 f̊ar vi

1 1.500000000000

2 1.416666666667

3 1.414215686275

4 1.414213562375

5 1.414213562373

6 1.414213562373

En kontroll visar att det sist beräknade värdet p̊a roten är korrekt i alla
decimalerna. 2

Figur 17: Video med QtOctaves utvecklingsmiljö.

For-loopar

I en for-loop repeteras en satsgrupp s̊a länge en styrvariabel löper i en
styrmängd. Den generella formen av en for-sats är
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for styrvariabel = styrmängd
satsgrupp

end

Styrvariabeln sätts till det första värdet i styrmängden och satserna i sats-
grupp utförs. Styrvariabeln stegas upp och sätts till det andra värdet i
styrmängden varefter satserna i satsgrupp utförs och s̊a vidare tills det
att styrvariabeln har löpt igenom hela styrmängden. Octave hoppar d̊a ur
for-loopen och fortsätter att exekvera satserna som st̊ar under loopen (se
flödesschemat i figur 6.6). Om styrmängden är tom utförs satserna i sats-
grupp inte n̊agon g̊ang. Ofta används kolonnotation (se avsnitt 4.2) för att
definiera styrmängden, varvid for-loopen f̊ar formen

for styrvariabel = a:h:b
satsgrupp

end

Här a är startvärdet för styrvariabeln, h steglängden och b slutvärdet. Om
vi utelämnar h blir steglängden automatiskt lika med ett. Styrvariabelns
värde f̊ar användas, men inte ändras, i satserna i satsgrupp. Ett repetition-
smoment brukar kallas en iteration, och en for-loop kan beskrivas som att
man itererar tills det att styrvariabeln har löpt igenom styrmängden.

Figur 18: Flödesschema för en for-loop.
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Exempel 6.13. Betrakta for-loopen

y = 0;
for x = 1:2:5

y = y + x^2;
end

Styrvariabeln x sätts till det första värdet i styrmängden vilket är 1. Satsen
y = y + x^2 utförs. Variabeln y har nu f̊att värdet 0+12 = 1. Styrvariabeln
x stegas upp till nästa värde i styrmängden vilket är 3. Satsen y = y + x^2
utförs. Variabeln y har nu f̊att värdet 1 + 32 = 10. Styrvariabeln x stegas
upp till nästa värde i styrmängden vilket är 5. Satsen y = y + x^2 utförs.
Variabeln y har nu f̊att värdet 10 + 52 = 35. Styrvariabeln x har nu löpt
igenom styrmängden och vi lämnar for-loopen. 2

Exempel 6.15. Vi har full frihet att välja styrmängd s̊a att en uppgift blir
s̊a enkel som möjligt. För att beräkna summan

s = 13 + 15 + 17 + . . .+ 57︸ ︷︷ ︸
23 stycken termer

kan vi l̊ata styrmängden best̊a av talen 1, 2, 3, . . . , 23 och skriva

% sum1.m
s = 0; % sätt summan till noll
for i = 1:23 % loopa över styrmängden 1,2,...,23

s = s + (11 + 2*i);
end
disp(’summan är’)
disp(s)

eller s̊a kan vi ta styrmängden som 13, 15, 17, . . . , 57 och skriva

% sum2.m
s = 0; % sätt summan till noll
for i = 13:2:57 % loopa över styrmängden 13,15,...,57

s = s + i;
end
disp(’Summan är’)
disp(s)

B̊ada M-filerna ger samma resultat, men den senare är lättare att först̊a.
Fundera p̊a hur man skulle kunna lösa uppgiften med det inbyggda kom-
mandot sum 2
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Avbrottssatser

Man har ofta anledning att avbryta exekveringen av en M-fil. Detta kan vara
d̊a n̊agon av de inmatade parametrarna är fel eller d̊a ett mellanresultat an-
tar ett orimligt värde. Man kan ocks̊a behöva avbryta while- och for-loopar.
I Octave finns följande kommandon.

pause avbryter exekveringen tills det att en god-
tycklig tangent trycks ned.

break avbryter while- och for-loopar. Vid nästlade
loopar (se avsnitt 6.10) avbryts endast den
innersta loopen.

Exempel 6.17. Följande M-fil g̊ar igenom elementen i en vektor v och
skriver ut positionen för det första negativa elementet. Om det inte finns
n̊agra negativa element s̊a skrivs det ut ett meddelande om detta. För att
veta om vi hittade ett negativt tal eller inte inför vi en variabel p. Om ett
element är negativt stegas p upp ett steg och f̊ar värdet 1. Värdet p̊a p avgör
sedan vilken text som skall skrivas ut. Variabler som p̊a detta sätt används
för att signalera om n̊agot inträffar eller inte kallas ofta för flaggor. Flaggor
används ofta i programmering och läsaren bör lägga tekniken p̊a minnet!

load vektor.mat %
p = 0; %
n = length(v); % bestäm antalet element i v
for i = 1:n % loop över elementen

if v(i) < 0 % om negativt element
p = p + 1; % stega upp värdet på p
break % och avbryt loopen

end
end
if p > 0

disp(’vektorn innehåller negativt element’)
else

disp(’vektorn innehåller inga negativa element’)
end

Antag att vi har en vektor v = (4,−6, 0). D̊a vi kör M-filen f̊as utskriften

vektorn innehåller negativt element

2
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Break-loopar

En break-loop repeterar satsgrupper tills det att ett logiskt villkor, som
testas n̊agonstans inne i loopen, blir sant. En break-loop har den allmänna
formen

while 1
satsgrupp 1
if logiskt uttryck

break
end
satsgrupp 2

end

Ettan efter while har samma effekt som ett logiskt uttryck som alltid är
sant (jfr avsnitt 6.3). Programmet g̊ar därför in i loopen och utför satserna
i satsgrupp 1. Därefter beräknas värdet av det logiska uttrycket. Om det
logiska uttrycket är falskt utförs satserna i satsgrupp 2 och programmet
hoppar tillbaka i while-loopen och proceduren upprepas tills det att det
logiska uttrycket är sant. Programmet hoppar d̊a ur loopen och fortsätter
med satserna som kommer efter. En break-loop svarar mot flödesschemat i
figur 6.7.

Figur 19: Flödesschema för en break-loop.
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Exempel 6.19. Vi ska använda en break-loop för att programmera det s̊a
kallade ”högl̊ag”-spelet. Spelet g̊ar till s̊a att datorn slumpar ut ett heltal
mellan 1 och 100. Spelaren gissar sedan vilket tal det är. Om det gissade
talet är för l̊agt skriver datorn ut texten ’För l̊agt’ och om det gissade talet
är för högt blir utskriften ’För högt’. Om det gissade talet stämmer med det
genererade slumptalet f̊as utskriften ’Rätt’, varvid spelet avslutas.

% highlow.m
x = floor(100*rand(1,1)+1); % generera slumptal
n = 0; % sätt antalet gissningar till 0
while 1 % loopa

g = input(’Gissa ett tal ’)
n = n + 1; % stega upp antalet gissningar
if g < x % gissning för låg

disp(’För lågt’)
elseif g > x % gissning för hög

disp(’För högt’)
else % rätt gissning

disp(’Rätt’)
break % hoppa ur loopen

end
end
disp(’Antal gissningar’)
disp(n)

Vi sparar programmet i en M-fil med namnet highlow.m. För att köra
spelet skriver vi filnamnet vid kommandopromptern. Hur m̊anga gissningar
behöver man maximalt om man använder rätt taktik? Hur ser denna taktik
ut? 2

Nästlade loopar

For- och while-loopar kan vara nästlade p̊a olika sätt. I konstruktionen nedan
har vi tv̊a nästlade for-loopar

for styrvariabel 1 = styrmängd 1
for styrvariabel 2 = styrmängd 2

satsgrupp
end

end
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styrvariabel 1 sätts till det första värdet i styrmängd 1. Vi g̊ar sedan in i den
andra for-loopen. styrvariabel 2 sätts till det första värdet i styrmängd 2
och satserna i satsgrupp beräknas. styrvariabel 2 stegas upp och sätts till
det andra värdet i styrmängd 2 varefter satserna i satsgrupp beräknas och
s̊a vidare tills det att styrvariabel 2 har löpt igenom hela styrmängd 2. Den
inre for-loopen har nu avslutats och styrvariabel 1 stegas upp och sätts till
det andra värdet i styrmängd 1. Vi g̊ar p̊a nytt in i den andra for-loopen
och utför den osv.

Exempel 6.20. Vi börjar med att definierar en 2× 3 matris

A = [1 2 3
4 5 6];

(a) Följande nästlade for-loopar skriver ut matrisen radvis

for i = 1:2 % loop över rader
for j = 1:3 % loop över kolonner

disp(A(i,j)) % skriv ut matriselement
end

end

och vi f̊ar

1

2

3

4

5

6

(b) För att skriva ut matrisen kolonnvis skriver vi

for k = 1:3 % loop över kolonner
for l = 1:2 % loop över rader

disp(A(l,k)) % skriv ut matriselement
end

end

vilket ger

1

4
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5

3

6
2

23 Tillämpningsexempel; signalbehandling

Signaler eller tidsserier inneh̊aller ofta slumpmässiga och högfrekventa oregel-
bundenheter. Dessa kan utjämnas genom att bilda ett glidande medelvärde
(se figur 6.8).

Figur 20: Tidsserie med slumpmässiga och högfrekventa oregelbundenheter.
Vid glidande medelvärde ersätter man varje punkt y(i), i = 1, 2, . . . , n med
medelvärdet ym(i) av punkter i ett fönster fr̊an i− k till i+ k.

Varje punkt y(i), i = 1, 2, . . . , n i den ursprungliga signalen ersätts av
medelvärdet ym(i) av grannvärdena i ett fönster fr̊an i− k till i+ k

ym(i) =
1

2k + 1

k∑
j=−k

y(i+ j).

D̊a i ligger alldeles i början eller slutet av tidsserien finns inte tillräckligt
med punkter till vänster respektive till höger och man m̊aste därför krympa
fönstret i vilket man medelvärdesbildar.

Som ett exempel ska vi titta p̊a temperaturen T mellan 1981 och 1983 vid
en mätstation i det inre av Sk̊ane. Temperaturdata ligger lagrade i filen
T8183.mat (laddas ner fr̊an www.studentlitteratur.se/matlab). M-filen
glidandemedel.m läser data och plottar den ursprungliga tidsserien till-
sammans med glidande medelvärde. Notera hur man m̊aste kontrollera att
medelvärdesbildandet hela tiden sker i ett fönster som inte g̊ar utanför den
ursprungliga tidsserien.
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% glidandemedel.m
load T8183.mat % läs in data
n = length(T);
k = input(’ Ge värde på k ’);
plot(T)
hold on
for i = 1:n % loopa igenom alla elementen

n1 = max(1,i-k); % vänst. fönsterändpunkt >= 1
n2 = min(n,i+k); % höger fönsterändpunkt <= n
Tm(i) = mean(T(n1:n2)); % medelvärdesbilda i fönstret

end
plot(Tm,’r’) % plotta glidande medelv.
xlim([0 n])
ylabel(’T i ^oC’)

D̊a vi kör M-filen med k = 15 och k = 91 f̊ar vi figur 6.9. Ett fönster
p̊a en m̊anad 2 × 15 + 1 = 31 ger en utjämnad kurva som väl följer den
underliggande signalen. Ett fönster omfattande ett halv̊ar 2× 91 + 1 = 183
ger en mycket jämn kurva. Problemet är att tidsstrukturen blir utsmetad.

24 Tillämpningsexempel; areaskattning
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