
Matlab-opdrachten (les 1)

Opdracht 1a (Start)

Installeer Matlab, start het programma op en check de commando’s pwd, date, who,
eps en help.

Opdracht 1b (Matlab als rekenmachientje)

Bereken in Matlab:
i) 22 + ln(π) sin(4)

ii)
√

c d− cos(e3), waarbij c = 3.024×104, d = tanh(cosh2(10−2)) en e = arctan(1).

iii) 25−23

34−
√

3

iv) sin2(π
4 ) + cos2(π

4 )

v) Wat betekenen de (mogelijke) meldingen NaN en Inf (let op hoofd/kleine let-
ters...)? Geef getallenvoorbeelden.

Opdracht 1c (Matlab als matrixlaboratory)

Geef m.b.v. Matlab een magisch vierkant van 4 bij 4 (help magic), een Hilbert-
matrix R van 5 bij 5 (help hilb), een 6 bij 4 matrix met enkel 1-en (help ones),
een 3 bij 2 matrix met alleen 0-en (help zeros), en een 5 bij 5 eenheidsmatrix I
(help eye).
Bereken daarna: RT (de T staat voor ‘transposed’; zoek dit op in de MATLAB-
primer en vergelijk de uitkomst met R zelf), R − R, RI, IR (wat doet I met met
de matrix R?) en ook de diagonaal van R (help diag; herken je een regelmaat?).

Opdracht 1d (stelsels lineaire vergelijkingen)

Het stelsel lineaire vergelijkingen

x1 + 2x2 = 17
2x1 − x2 = −1

kan geschreven worden in matrix-vector notatie als Ax = b met

A =
(

1 2
2 −1

)
en b =

(
17
−1

)
.

i) Voer de matrix A en de vector b in Matlab in en los het stelsel op twee manieren
op: allereerst m.b.v. de ‘inverse matrix’ (help inv), en vervolgens via een speciale
Matlab-bewerking (zie de eerste paar bladzijden van de Matlab-primer).

ii) Doe dit nog eens, maar dan voor een 100 bij 100 stelsel(!), waarbij A een matrix
is met random gegenereerde elementen (help rand) en b de vector bestaande uit
enkel 1-en (VERGEET DE ”;” NIET!). Controleer je antwoord door Ax− b uit te
werken. Geeft dit als antwoord de ‘nul-vector’? iii) Gegeven zijn nu de matrices C
en D:

C =
(

6 5
π sin(1)

)
, D =

(
tan(3) −1

5
√

8

)
.



Bereken de matrix CD −DC. Geeft dit een matrix met alleen maar 0-en?
Bereken ook de determinanten (help det) van, respectievelijk, de matrices C, D,
CD −DC en die van CD minus die van DC (welke eigenschap(pen) van determi-
nanten herken je?).

Opdracht 2

Gegeven zijn de constanten a, b, c ∈ R en de vergelijking ax2 + bx + c = 0.

i) Noem de discriminant D (:= b2− 4ac) en de twee oplossingen van de vergelijking
x1 en x2. Maak in een teksteditor de Matlab function-file wortel.m met invoerargu-
menten a, b en c die alleen als uitvoer geeft: xmin

def= de kleinste (in absolute waarde1)
oplossing (=wortel) van deze vergelijking, of een melding als D < 0.

De file wortel.m moet bevatten:
• commentaar (check dit zelf door, als je klaar bent, ”help wortel” in te typen); zie
hfst. 12 van de primer.
• een constructie die gebruik maakt van ”if/else/elseif/end” (zie pag. 2 en 3 van
de aantekeningen of hfst. 6 van de primer) en een uitvoer die een tekst meegeeft
(help disp), bijvoorbeeld ”complexe wortels!” of ”kleinste wortel=...”.
• gebruik voor de berekeningen ”format long” (help format).

ii) Het uiteindelijke programma moet de volgende testcases kunnen doorstaan (start
de berekeningen met: diary opdracht2)
• a = 1, b = −2, c = 2
• a = 1, b = 3, c = 2
• a = 1, b = −2, c = 1
• a = 3.99999, b = −4, c = 1
• a = 1, b = −1010, c = 1
• a = 0, b = 1, c = −1

? BELANGRIJK: controleer de uitkomsten (in het Matlab-schermpje) door de berek-
ende oplossingen in te vullen in de oorspronkelijke vergelijking (er moet n.l. 0
uitkomen...).
? Wat gebeurt er in het voorlaatste geval? Probeer een verklaring te vinden voor
dit vreemde antwoord.
? Een mogelijke oplossing hiervoor is de volgende: vermenigvuldig zowel de teller
als de noemer in de uitdrukking voor de oplossing x2 (die met −b − √...) in de
abc-formule met −b +√... en vereenvoudig de verkregen uitdrukking.
? Pas nu voor het laatste geval uit de serie testcases voor x1 de ‘oude’ formule toe
(en voor x2 de ‘nieuwe’). Geeft dit een verbetering? Waarom werkt deze truc? (let
op: voor het geval dat b > 0 zou je deze truc moeten ‘omdraaien’...)

iii) Als bovenstaande testcases correcte uitkomsten geven, sluit dan de file m.b.v.
diary off (←↩).

1dus, stel dat −1 en −2 de twee oplossingen zouden zijn, dan is weliswaar −2 < −1, maar
| − 1| < | − 2| en moet derhalve −1 als uitvoer tevoorschijn komen.
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Opdracht 3

Voorbereiding:

1. Denk goed na over de volgorde(!) van onderstaande formules in de Matlab-file
orkaan.m.
2. Probeer als oefening eerst het voorbeeld z = e−x2−y2

; zie pag. 18 van de primer,
onder 3-D mesh plots.
3. Welk verschil levert mesh t.o.v. surf? En waarom is het commando meshgrid
nodig?

De opdracht:

? Maak in een teksteditor de Matlab script-file orkaan.m (in dit geval zonder uitvo-
erwaarden!), die de hierna gedefinieerde grootheid T als functie van x en y voor je
tekent als een twee-dimensionaal oppervlak in R3 voor gegeven waarden van t. LET
OP de volgorde van de onderstaande formules in de Matlab-file!
? Alleen als extra info: onder bepaalde fysische omstandigheden voldoet de tem-
peratuur T als functie van de plaats x en y en de tijd t aan een ‘transportvergelijking’
uit de meteorologie:

∂T

∂t
+ u

∂T

∂x
+ v

∂T

∂y
= 0,

met windsnelheidscomponenten u en v.
? Er bestaat een expliciete oplossing van deze transportvergelijking, n.l.:

T = − tanh(arg),

met
arg =

1
2
y cos(ωt)− 1

2
x sin(ωt),

ω =
vt

rvtm
, r =

√
x2 + y2 + ε

ε = 10−2, vt =
tanh(r)
cosh2(r)

, vtm = 0.385.

Het eindresultaat moet voldoen aan de volgende eisen:

• De oplossingen worden nu niet weergegeven met mesh maar met surf (help
surf).

• In één window moeten 4 figuren komen te staan (hint: help subplot).2

• Elk van deze figuren geeft de temperatuur T weer op verschillende tijdstippen:
de figuur linksboven op tijdstip t = 0, de figuur rechtsboven op t = 2, de figuur
linksonder op t = 3 en de figuur rechtsonder op t = 4.

• Neem als domein: (x, y) ∈ [−4, 4] × [−4, 4] en voor de stapgrootte in Matlab:
0.1 (zowel voor x als voor y).

• De figuren moeten voldoen aan de volgende eisen:
? ze moeten vierkant (help axis) zijn
? er moet tekst langs alle assen (help xlabel o.a.) staan

2je mag 4 keer, m.b.v. copy en paste, dezelfde formules in orkaan.m gebruiken voor de 4
verschillende waarden van t; het zou eventueel fraaier geprogrammeerd kunnen worden als er wat
meer tijd was geweest voor deze opdracht...
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? de figuren moeten een titel (help title) hebben, waar je eigen naam en stud.nr.
in voorkomt.

? maak van het uiteindelijke resultaat (d.w.z. de 4 figuren in één schermpje) een
”.eps-file” m.b.v. het Matlab-commando print -depsc opdracht3.

? de file orkaan.m moet commentaar bevatten (check vervolgens in Matlab met
help orkaan).

• Controleer d.m.v. het aanklikken van het bestand of de figuur het gewenste
resultaat heeft opgeleverd.
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