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Pròleg
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l'arxiu reduce.m que ha donat lloc a reducesym.m per a utilitzar-lo no sols en matrius 
numèriques, sinó també en matrius simbòliques. 

Donem les gràcies igualment a The MathWorks, pel permís donat a l’hora 
d’utilitzar les imatges de Matlab, així com a Salvador Juan Torres i Juan Manuel Ro-
dríguez per les seues gestions. 

També volem agrair als nostres companys, especialment a Jesús Rodríguez  Ló-
pez,  les notes i els aclariments als dubtes que ens han sorgit. 

Finalment, volem mostrar també el nostre agraïment al Servei de Normalització 
Lingüística i al Vicerectorat de Normalització i Promoció Lingüística l'oportunitat que 
ens han donat en finançar aquest projecte. 
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Pràctica 1 

Introducció a MATLAB 

1.1. Consideracions.  
En aquest treball estudiarem l’àlgebra amb l’ajuda del paquet matemàtic MATLAB. 
Aquest programa s’ha implementat sota els sistemes operatius més estesos (DOS, 
UNIX...); i en aquest treball s’utilitzarà la versió Matlab 2013b per a Windows. 

En cada un dels capítols s’inclourà un breu comentari teòric (en cursiva) sobre la matè-
ria que s’està tractant, així com les ordres i les funcions del programa necessàries per a 
plantejar els problemes i per a fer els càlculs que es proposen en cada moment. També 
apareixen exemples que serveixen per a familiaritzar l’usuari tant en l’ús de les ordres i 
funcions del programa, com dels mètodes i tècniques que s’estudien. A més a més, al 
final de cada capítol es proposen una sèrie de problemes amb la finalitat que l’usuari 
consolide els conceptes que s’han estudiat. Cal assenyalar que les observacions que es 
consideren importants es remarcaran amb un requadre. L’últim capítol d’aquest llibre 
recull tots els arxius que hem utilitzat i que no estan predefinits en el programa. 

Aquest primer capítol d’introducció descriu el programa tant des del punt de vista con-
ceptual com de funcionament bàsic. A més a més, es descriu quina és la metodologia a 
utilitzar per l'entrada de dades Matlab, com s’opera amb els escalars i com es generen 
les matrius. Finalment hi ha un resum sobre les ordres de visualització d’aquestes ma-
trius. 
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1.2. Introducció a MATLAB 2013b. 
El paquet matemàtic Matlab integra la computació matemàtica amb funcions de visua-
lització i un llenguatge de gran eficàcia amb la finalitat d’oferir un entorn flexible per a 
la realització de computació tècnica. L’arquitectura oberta facilita l’ús de Matlab per a 
explorar dades, crear algorismes i eines a mida que permeten obtenir d’una manera 
ràpida la informació. Matlab abasta una àmplia gamma de tasques de càlcul tècnic i 
científic, des de l’adquisició i anàlisi de dades fins al desenvolupament d’aplicacions.   

En el cas que ens ocupa tractarem la part més bàsica de Matlab, ja que la missió del 
programa és fer més entenedors i manejables els conceptes teòrics i pràctics adquirits 
durant les lliçons magistrals. 

Accedim al programa fins que aparega la  pantalla següent: 

Imatge 1.1. Pantalla principal del programa 
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Imatge 1.2. Línea de comandaments. 

Aquest programa consta d’una ajuda a què s’accedeix amb la icona situat en la barra 
del programa (o F1). Aquesta ajuda conté totes les ordres o funcions del programa, on 
l’usuari sempre pot consultar  qualsevol dubte que li sorgisca sobre l’ús de Matlab. 

Imatge 1.3. Ajuda del programa. 

Imatge 1.4. Ajuda del programa. 
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Imatge 1.5. Ajuda del programa. 

Imatge 1.6. Ajuda del programa. 
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Imatge 1.7. Ajuda del programa. 

Un altre aspecte que cal tenir en compte és que Matlab té diversos formats de presenta-
ció dels resultats, de forma que podem elegir el que necessitem en cada moment. 
Aquests formats s’exposen a continuació:  

Format curt (format short): és el que presenta Matlab per defecte; aquest tipus
de format ofereix 4 xifres decimals on l’última queda arrodonida.
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Format científic (format short e): es presenta en pantalla la notació científica.

Format bank:  format fix de dòlars i centaus.

Format llarg (format long): Matlab presenta en pantalla 15 xifres decimals.

Format extrallarg (format long e): es presenta en pantalla la notació científica
en 15 xifres decimals.

Ara podem tornar al format curt 
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 Format racional: Matlab també permet la representació en format racional 
d'una expressió: 

 
Una altra forma és utilitzar el comandament rats: 

 
Nota:  

Una expressió que inclogui rats no és operativa. Com a exemple incloem què obtindrí-
em operant amb una expressió usant el comandament rats. 

 

 

1.3. Operacions amb escalars. 
Matlab treballa amb escalars reals i complexos. Les operacions amb escalars que trac-
tarem són les següents: 
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Tabla 1. 1. Alguns operadors de Matlab 

Operacions Operadors 

suma + 

resta -

producte * 

potència a^p

divisió a entre b a/b 

divisió b entre a a\b 

arrel quadrada de nombre sqrt(nombre) 

arrel cúbica de nombre (nombre)^(1/3) 

arrel n-èsima de nombre (nombre)^(1/n) 

Per a utilitzar de forma adequada aquests operadors hem de tenir en compte l’ús dels 
parèntesis. 

Exemple: 

Per a comprovar el valor de l'expressió següent  ,zyyx 532 + sent x=1.5, y=3.7, z=9,  es 
procedeix de la  manera següent: 

Nota:  

Per a utilitzar la potència, de vegades, cal prémer dues vegades ^^. 

1.4. Generació de matrius. 
Una matriu de dimensions m×n és un conjunt de m⋅n nombres escrits que formen un 
rectangle de m files i n columnes. Cada  nombre és un element de la matriu. 
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Una matriu quadrada és aquella que té el mateix nombre de files que de columnes, és a 
dir, les dimensions són m×m. 

Per a utilitzar una matriu en el programa, els elements s'introdueixen sempre entre 
claudàtors, i s'escriuen ordenadament els elements de cada fila separats per espais en 
blanc o per comes i separant les columnes amb punt i coma o amb el caràcter enter (↵) 
al final de cada fila.  

Exemple: 

Si volem introduir la  matriu següent: 

=
9   8   7
6   5   4
3   2   1

A  

ho farem de les  formes següents: 
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Per a recuperar una variable ja introduïda només cal prémer repetides vegades la 
tecla del cursor ascendent. 

Les sentències en Matlab acaben sempre amb ↵, si les acabem amb punt i coma, no es 
fa ressò del resultat però Matlab les segueix tenint en memòria. 

Per a comprovar l’observació, recuperem l’expressió de la matriu A, ja introduï-
da, afegint un punt i coma al final de l’expressió. 

Hem de tenir en compte que si a una expressió li assignem una variable, aquesta queda 
emmagatzemada durant tota la sessió. En l’exemple hem assignat la lletra A a la ma-
triu, i això ens permetrà  recuperar-la  amb posterioritat solament teclejant A.  
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Si a una expressió no se li assigna cap variable, el programa li assigna la variable ans. 

 
  

Cal dir que el comandament who indica en cada moment quines són les variables em-
magatzemades durant la sessió. 

El programa distingeix entre majúscules i minúscules. 
 

Si en l’exemple que ens ocupa, demanem a Matlab el valor de a en minúscules en 
compte de en majúscules, la seua resposta donarà un missatge d’error.   

 

 

Les dimensions d’una matriu s’obtenen amb la instrucció size. En el resultat, el primer 
element és el nombre de files i el segon, el de columnes. 

 

 

1.4.1. Comandaments de generació de matrius. 
Una altra manera de generar matrius en Matlab és mitjançant els comandaments que 
detallarem a continuació: 
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Una matriu fila és una matriu de dimensions 1×n, és a dir, només té una fila.  

Dos punts (:): s’obtenen matrius (vectors fila). La sentència s’introdueix amb
la  seqüència següent:

Primer element : salt : últim element 

Si volem generar un vector fila que vaja de l’1 al 10 amb un salt d'1 entre els 
elements, escriurem: 

que és equivalent a: 

Si volem generar un vector columna que vaja de l’1 al 10 amb un salt d'1 entre els ele-
ments, escriurem: (1:1:10)'  o (1:10)'. 

ones: crea una matriu en què tots els elements són 1.
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Si volem generar una matriu d’uns amb 8 files i 4 columnes, escriurem: 

Una matriu identitat és una matriu quadrada on els elements de la diagonal són uns i la 
resta dels elements són zero. 

eye: crea una matriu amb 1 en la diagonal i 0 fora de la diagonal.



Para seguir leyendo haga click aquí
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