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Forord

Formålet med GEO1040-kurset er å lære deg å programmere, og spesielt å
lage programmer som løser problemer knyttet til geofag. Å programmere er å gi
instruksjoner til en datamaskin, og det har du antagelig allerede gjort, uten å væ-
re klar over det, da du satt flere instruksjoner sammen på din lommekalkulator.
Her skal vi se på hvordan vi kan gjøre litt mer omfattende programmer.

For å programmere, må du kunne et programmeringsspråk. Vi har valgt å
bruke Matlab fordi det er lett å komme i gang med, og fordi det er brukt i andre
kurs på Matnat-fakultetet. Matlab er brukt i forskning og undervisning på høyere
nivå på Institutt for Geofag, og det er store sannsynlighet for at du kommer bort
i det senere om du skulle fortsette videre med en mastergrad.

Hensikten med dette kompendiet er å gi tilstrekkelig kunnskap om Matlab
slik at du kan komme i gang med å programmere uten at du drukner i alle
mulige verktøy som Matlab har å tilby. Avansert bruk av Matlab kan du lære
deg andre steder etterhvert (se lenkene på kursets hjemmeside). Alt du trenger å
vite om Matlab for å fullføre kurset er i dette kompendiet. Har du først lært deg
å programmere med ett språk, er det mye lettere å lære seg andre språk. Python
og Java er to språk som er brukt i andre kurs på Matnat-fakultetet. Python er
på mange måter ganske likt Matlab. Vi har på kursets hjemmeside en link til
et dokument som kan hjelpe deg å komme i gang med Python hvis du senere
trenger det.

I motsetning til andre fag, går det ikke an å ”lese seg til” å programmere.
Akkurat som det er ikke nok til å lese en kokebok for å kunne lage mat, eller ha
bestått teoriprøven for å kunne kjøre, er det ikke nok å ha lest dette kompendiet
for å kunne programmere. Som i andre ferdighetsfag, gjelder det her at "øvelse
gjør mester". Derfor har vi laget mange oppgaver. Det er ikke sikkert du rekker
å gjøre dem alle, men jo mer du klarer å gå gjennom, jo bedre. Kompendiet
forutsetter at du sitter ved maskinen og taster inn kommandoene vi gjennomgår.

I de første seksjonene i kompendiet (1-8) konsentrerer vi oss hovedsakelig
om hvordan du kan bruke Matlab til å utføre enkle beregninger og grafer. I de
neste seksjonene (9-14) ser vi litt mer på avanserte ting som if-tester, løkker, og
hvordan du lager dine egne Matlab-rutiner som du kan kalle på igjen og igjen.
Seksjonene 15-17 oppsummerer hva det vanligvis innebærer å løse en problem-
stilling med programmering, inkludert feilsøking og rapportskriving. I appendixet
finner du labøvelser, dvs forskjellige problemstillinger som du skal bruke for å
øve.

Innholdet i dette kompendiet er opprinnelig inspirert av kompendiet ”Matlab
for MAT 1110” av Klara Hveberg og Tom Lindstrøm, og vi er veldig takknemlige
for tillatelse til å bruke materialet. Vi vil også takke det Matnat-fakultetet ved
UiO ved prosjektet ”Computers in Science Education” for både økonomisk støtte
og inspirasjon.

Blindern, den 25. august 2010.
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1 Det aller enkleste

Du åpner Matlab som et hvilket som helst annet program. Sitter du på en Linux-
maskin skriver du matlab & i et terminalvindu, mens du i Windows-lignende
omgivelser klikker på Matlab-ikonet. I begge tilfeller får du opp et stort Mat-
labvindu som er delt opp i mindre vinduer. Akkurat hvilke subvinduer du får er
avhengig av hvilket oppsett du har, men vanligvis ser det ut som på Figur 1.

Figur 1: Matlab hovedvindu

I kommandovinduet (Figur 2) får du en Matlab ledetekst, også kalt et
“prompt”, som ser ut som » (avhengig av oppsettet på maskinen er dette kom-
mandovinduet enten ett av flere Matlab-vinduer eller en del av et større vindu).
Markøren (eller cursor) stopper og venter etter promptet slik at du kan skrive
en kommando du vil Matlab skal utføre. Skriver du f.eks.

>> 3+4

og trykker på Enter tasten, svarer Matlab med

ans=7

og gir deg et nytt prompt til neste regnestykke (prøv!).
Du kan prøve de andre standard regneoperasjonene ved å skrive inn etter

tur 3-4, 3*4, 3/4, 3^4 (3 opphøyd i 4). Husk å avslutte med et linjeskift
(Enter tasten) for å utføre kommandoene. Matlab bruker den vanlige priorite-
ringsordningene mellom regneoperasjonene, slik du er vant med fra avanserte
lommeregnere. Kommandoen

>> 5*2+6
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Figur 2: Matlab kommandovindu

gir svaret 16, dvs. 10+6, mens

>> 5*(2+6)

gir svaret 40. På samme måte vil

>> 8^2/3

gi svaret 21.3333, dvs. 64/3, mens

>> 8^(2/3)

gir svaret 4.0000. Vær klar over at på enkelte maskiner kan ^-tasten være litt
trøblete når man bruker Matlab. Som regel løser problemet seg hvis man taster
“mellomrom” etter ^, og så fortsetter med neste symbol.

Tallene som inneholder en potens av 10, for eks. 2.5 105, skrives 2.5e5

Får du problemer med en kommando og ønsker å avbryte, trykker du Ctrl-c
(altså kontrolltasten og c samtidig).
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1.1 Antall siffer og presisjon

Matlab skriver ut resultatene i utgangspunktet med 4 siffer etter punktum; for
eksempel gir

>> 1/3

svaret

>> ans = 0.3333

og

>> 1000/3

gir svaret

>> ans = 333.3333

Blir tallene store, går Matlab automatisk til et e-format:

>> 1000000/3

gir svaret

>> ans = 3.3333e+05

som betyr 3.3333× 105.
Det som kommer ut på skjermen er en avrundet versjon av det reelle tallet

som ligger i minnet på maskinen, og dette kan være mer presist enn det som
blir vist på skjermen: skriver du

>> 1/3

blir svaret

>> ans = 0.3333

Du kan deretter multiplisere dette svaret med 3 ved å skrive:

>> ans*3

Da svarer Matlab med

>> ans = 1

Skriver du imidlertid

>> 0.3333*3

blir svaret:

>> ans = 0.9999

Ønsker du flere (synlige) desimaler kan du skrive

>> format long

Kommandoen » 1/3 blir da besvart med 0.333333333333333. Vil du tilbake til
kort format (det blir fort uoversiktlig med mange desimaler i alle tall), skriver
du

>> format short
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0ppgaver til seksjon 1

Oppgave 1
Bruk Matlab til å regne ut:
a) 2.2 + 4.7
b) 5/7
c) 32

d) 2·3−42

13−2.22

e) 4.74

f) Hva er det 12. desimalet i 1/7?
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2 Vanlige matematiske funksjoner

2.1 Trigonometriske funksjoner

Matlab kjenner alle vanlige (og mange uvanlige!) funksjoner, så dersom du skri-
ver

>> sin(0.94)

svarer Matlab med sinus til 0.94 radianer: ans = 0.8076. Skriver du » sin

0.94 gir Matlab en feilmelding. Du må ha med parentesene siden sin() er en
funksjon.

Du kan også regne ut 15 sin0.94 ved å skrive » 15*sin(0.94). Vær oppmerk-
som på at Matlab er nøye på multiplikasjonstegn: Skriver du » 15sin(0.94),
svarer Matlab med en feilmelding.

Alle vanlige trigonometriske funksjoner som sin, cos, tan antar at argumentet
er i radianer. Har du vinkelen i grader kan du enten bruke sind (der d står for
grader sin in degrees) eller konvertere til radianer. Vår gamle venn π kalles i
Matlab for pi. Kommandoen

>> pi

gir svaret 3.1416. Du kan derfor få sinus til 60 grader ved enten

>> sind(60)

eller

>> sin(60*pi/180)

Ber du Matlab regne ut sin π, får du deg kanskje en overraskelse. Istedenfor
0, gir Matlab deg svaret 1.2246e-16 på de fleste datamaskiner ved UiO. Sva-
ret avhenger av maskinen og Matlab-installasjonen, og skyldes at det oppstår
avrundingsfeil siden tallene er representert med et begrenset antall bits: i stedet
for 0 får man derfor et lite tall.

Arcusfunksjonene i Matlab heter asin, atan osv, og ikke arcsin, arctan
som man kanskje skulle forvente. De gir svar i radianer. Ønsker du svar i grader,
kan du benytte asind, atand, osv.

2.2 Exp/log og kvadratrot

En funksjon du må passe litt på, er eksponentialfunksjonen ex som du må skrive
som exp(x). Vil du regne ut e2.5, skriver du altså exp(2.5) (og ikke e^2.5).

Den inverse til eksponentialfunksjonen, den naturlige logaritme, som skrives
ln i matematiske bøker, skrives log i Matlab. Vil du bruke logaritmen med base
10, som ofte skrives log i matematiske bøker, må du bruke log10. Så her også
gjelder det å passe på!

I tillegg kan det være greit å vite at kvadratrotfunksjonen heter sqrt og at
absoluttverdifunksjonen heter abs. Skriver du

>> exp(sqrt(abs(-0.7)))

regner Matlab ut e
√

|−0.7|.
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2.3 Avrunding til heltall

Matlab har fire funksjoner som avrunder tall til heltall. Skal du avrunde til nær-
meste heltall, bruker du bare round. round(4.65) gir for eksempel svaret 5. Vil
du imidlertid ha heltallet som er nærmest null, må du bruke fix. fix(4.65)
gir svaret 4. Det samme gjør floor(4.65). floor avrunder alltid nedover, og
gir derfor det samme resultatet som fix for positive tall, men et hakk ned-
over for negative tall: fix(-4.65) gir -4 mens floor(-4.65) gir -5. Den siste
avrundingsfunksjonen er ceil for "ceiling", og denne avrunder oppover. Prøv
det funksjonene på forskjellige tall for å se hvordan de fungerer.

0ppgaver til seksjon 2

Oppgave 1
La Matlab regne ut verdiene, og sjekk at resultatene er rimelige:
e1,

√
16, cosπ, sin π

6 , tan π
4 , arcsin 1

2 , arctan1, cos 45◦.

Oppgave 2
Anta at 1. januar er dag 1 i uke 1. I hvilken uke er dag 117?

Oppgave 3
Anta at 1. januar er dag 4 i uke 1. I hvilken uke er dag 117?

Oppgave 4
Vi skal se på en av de store innsjøne i Norge. Anta at vanntilførselen fra elvene i
området, V0, var 128 m3/s i år 2000. Pga. økt bresmelting økte tilførselen med
4% pr. år.
a) Hvor stor var V0 i 2001, 2002 og 2003?
b) Finn V0 i m3/år i 2000.

Oppgave 5
Vi antar at en bakteriepopulasjon vokser eksponentielt og har en vekst gitt ved
P = P0e

kt der t er tiden i sekunder, P0 = 120 er antall bakterier ved t=0 og k
= 0.04. Finn ut hvor mange bakterier det er etter:
a) 10 sekunder
b) 30 sekunder
c) 1 minutt
d) 1 time

Oppgave 6
Jordskjelvet på Haiti i 2010 målte 7.0 Mw (Moment magnitude scale) og det
i Chile ca en måned senere 8.8 Mw forskjellen i energi for to jordskjelv kan
beskrives ved ∆E = 10

2
3
(m1−m2) Hvor mange ganger mer energi ble utløst i

jordskjelvet i Chile enn i det på Haiti?

Oppgave 7
Aldersbestemmelse etter Karbon-14 metoden.
Karbon-14 er en radioaktiv isotop med halveringstid på 5730 år. I atmosfæren
er det et nokså konstant blandingsforhold mellom karbon-14 og vanlig karbon
12. Dette forholdet kaller vi I0. Når dyr og planter dør vil de ikke lengre ta
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opp karbon-14 og mengden av karbon-14 de inneholder blir gradvis redusert,
mens mengden av karbon-12, som ikke er radioaktivt, blir uforandret. Forholdet
mellom karbon-14 og karbon-12 i prøven av det døde dyret/planten kaller vi I.
Tiden t er antall år som har gått siden dyret/planten vi ser på døde. Forholdet
mellom I0, I og t er gitt ved:
t= ln(I/I0)

ln0.5 ·5730
Bruk Matlab til å regne ut alderen på følgende prøver:
1) En tann fra en sabeltanntiger der I er ca 10% av I0
2) En tann fra en mammut der I er ca 5% av I0
3) En trebit der forholdet mellom I og I0 er 50%
4) Et maleri der I er ca 96% av I0. Fra hvilken epoke er dette maleriet?
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3 Variabler

Verdiene etter

ans=

er Matlabs svar på det som ble regnet ut. Matlab legger resultatet et bestemt
sted i datamaskinens minne, og gir denne plassen navnet ans. Vi kaller også
ans for en variabel. ans kan bli brukt videre i beregninger som en betegnelse
for “resultatet til forrige beregning”. For eksempel,

√
32 + 42 kan vi regne ut i

to etapper slik:

>> 3^2 + 4^2

ans = 25

>> sqrt(ans)

ans = 5

Vi ser her at verdien til ans forandrer seg hver gang vi gjør en ny beregning.
Som navnet indikerer, er en variabel noe som varierer. Navnet ans er egentlig
addressen til en reservert plass med en viss størrelse i datamaskinens minne. I
eksemplet over var plassen reservert for et tall (vi skal se senere at man kan
reservere plass til flere tall av gangen). Vi kan bytte ut innholdet i ans med nye
tall så mye som vi vil, for eksempel ved å ta sqrt(ans). Men siden ans bare er
en variabel, mister vi det forrige tallet hver gang vi utfører en ny beregning.

Skal beregningene være litt omfattende, trenger vi mer enn en variabel. Selv
i små beregninger er det greit å definere variable. Skal du bruke et tall flere
ganger i en beregning, kan det være greit å gi det et navn. Ønsker du at 0.3124
heretter skal betegnes med a, skriver du rett og slett

>> a=0.3124

Navnsetter du på tilsvarende måte

>> b=2.41

kan du regne ut produktet ved å skrive

>> c=a*b

a, b og c er variabler. Verdiene til a, b og c er skrevet ut av Matlab rett etter
de ble definert. I dette tilfellet får du da følgende på skjermen:

>> a=0.3124

a =

0.3124

>> b=2.41

b =

2.4100

>> c=a*b

c =

0.7529

Variablene som har blitt definert kommer også frem i "workspace"og du kan gå
der for å sjekke verdiene til alle variablene du har. Her setter vi et skjermdump.

I alle uttrykkene frem til nå har vi brukt likhetstegnet ”=” uten å beskrive
hva det egentlig gjør. Det er nokså forskjellig fra det matematiske likhetstegnet
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du er vant til. Den betyr at resultatet av beregningene som står til høyre for
likhetstegnet skal lagres i variabelen som står til venstre for likhetstegnet.

>> c=a*b

setter derfor resultatet fra a ∗ b inn i variabelen c. Derimot gir

>> a*b=c

en feilmelding fordi man har et uttrykk, og ikke bare en variabel til venstre.
Det er lov å ha samme variabel på begge sider av likhetstegnet, og det gjøres

faktisk ofte. For eksempel, skal man øke verdien til variabelen ”a” med 1, skriver
man

>> a=a+1

Dette er ikke noe meningsfylt matematiske uttrykk, men er en fullt lovlig Matlab-
kommando. Verdien til variabelen er byttet ut med den nye så snart komman-
doen er utført. Var verdien til a lik 4, blir den nå lik 5.

Skal man bytte om verdiene til 2 variable, kan man ikke skrive

>> a=b

>> b=a

fordi a har fått verdien til b etter første linje og den gamle verdien til a er
mistet. Prøv med et eksempel og sjekk verdiene til både a og b etter følgende
operasjoner:

>> a=5

>> b=3

>> a=b

>> b=a

Du får da at begge er 3. For å bytte om verdiene til 2 variable, må man først ta
vare på den opprinnelig verdien til a i en annen variabel, som man ofte kaller
temp for å indikere at dette er en temporær variabel som ikke skal brukes videre,
og skrive:

>> temp=a

>> a=b

>> b=temp

Et variabelnavn i Matlab kan bestå av bokstaver og tall, men må begynne med
en bokstav. Det lurt å bruke navn som beskriver hva slags verdier vi skal lagre i
variabelen, for eksempel ”r” for radius og ”area” for overflate. Dette gjør at man
husker hva variabelen inneholder. Matlab skiller mellom store og små bokstaver.
Temp og temp er for eksempel to forskjellige variable! Det er ikke lurt å bruke
navn som er brukt av Matlab allerede! For eksempel, bruker du sin som variabel
i følgende uttrykk

>> sin=sind(30)

blir sin til 0.5 og

>> sin(pi)

gir en feilmelding. Vil du sjekke om for eks ”nynavn” er brukt av Matlab eller
ikke kan du skrive
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>> help nynavn

Er svaret ”nynavn not found”, kan du trygt bruke den. Kommer det derimot en
forklaring av hva ”nynavn” er, bør du unngå å bruke akkurat det navnet.

Et siste triks: Ønsker du at Matlab skal utføre en kommando uten å skrive
resultatet i vinduet, taster du et semikolon etter kommandoen. Skriver du f.eks.

>> c=a*b;

vil c få verdien ab, men resultatet kommer ikke opp på skjermen.

0ppgaver til seksjon 3

Oppgave 1
Lag følgende variable x = 0.762 og y =

√
9.56 + e−1 og regn ut: x + y, xy, x

y og
sin x2y

Oppgave 2
Bytt om verdiene til x og y uten at Matlab viser verdien til den temporære
variabelen som du bruker.

Oppgave 3
Beregn antall sekunder i året.

Oppgave 4
Beregn avstanden

√

x2 + y2 hvor x = 10 km and y = 50 km.

Oppgave 5
Beregn volumet til Jorda og den gjennomsnittlige tettheten. Angi tettheten i
kg/m3. Jordas masse er 5.9737× 1024 kg og radiusen er 6371 km.

Oppgave 6
a) De trigonometriske funksjonene cos(θ) og sin(θ) har eksakte verdier for
θ = 0, π/6, π/4, π/3 og π/2. Finn disse verdiene ved hjelp av Matlab.
b) Gjør om verdiene til θ fra radianer til grader (Hint: deg = rad · 180◦

π ). Regn
ut verdiene ved å bruke matlabfunksjonene cosd(θ) og sind(θ). Får du like svar
som i oppgave a)?

Oppgave 7
Vi skal se på en av de store innsjøene i Norge. Anta at vanntilførselen fra elvene
i området, V0, var 128 m3/s i år 2000. Pga. økt bresmelting økte tilførselen med
4% pr. år frem til 2009.
a) Finn V0 i m3/år i 2000.
b) Hvor stor var V0 i 2009?
Anta videre at fra 2003 sank grunnvannet i det samme området, slik at vann-
tilførselen til innsjøen pga. tilsig fra grunnvannet ble redusert med 3% pr.år. I
2003 var tilsiget, VG = 0.8 km3/s.
c) Regn ut total tilførsel av vann til innsjøen i 2004 og i 2009.
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Figur 3: Lydbølge fra luft til vann

Oppgave 8
Når en lydbølge går fra et medium til et annet endres både hastigheten til

bølgen og retningen. Snells brytningslov uttrykker dette forholdet. Snells lov:
v1 sin(θ2) = v2 sin(θ1).
Vi skal se på en lydbølge som går fra luft til vann. Lydhastigheten i luft er
340m/s, mens lydhastigheten i vann er 1500m/s. I oppgaven skal vi anta at
lydbølgen ikke blir reflektert når den treffer vannoverflaten.
a) Vi antar at θ1 = 10◦. Finn θ2

b) Finnes det en θ1 som gjør θ2 større eller lik 90 grader? Hva betyr dette?
c) Vi kan uttrykke lengden bølgen tilbakelegger i vannet med formelen: s = vt,
der v = 1500 m/s. Finn ut hvor langt lydbølgen beveger seg i løpet av 1 sek, 5
sek, 10 sek og 30 sek etter den traff vannet.
d) Finn ut hvor dypt ned (langs z-aksen) bølgen har beveget seg etter den
samme tidene som i c).
e) Finn ut hvor langt bortover (langs x-aksen) bølgen har beveget seg etter de
samme tidspunktene som i c) ved hjelp av Pythagoras læresetning. Finnes det
en annen metode å regne ut denne lengden på?
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4 Ta vare på arbeidet ditt

De små oppgavene du har gjort frem til nå kunne stort sett gjøres i en Matlab-
sesjon. Har du støre oppgaver kan du trenger flere dager til å gjøre dem ferdig.
Da må du kunne ta vare på hva du har gjort fra den ene dagen til den andre.
Her skal vi se på hvordan dette kan gjøres.

4.1 Diary

Hvis du vil ta vare på Matlabkjøringene dine med tanke på senere redigering,
kan du skrive

>> diary filnavn

hvor ”filnavn” er navnet til filen du ønsker ting skal bli skrevet på. Innhold-
et i kommandovinduet blir nå fortløpende skrevet til filen du oppga, som blir
opprettet i katalogen du står i. For å avslutte dagbokføringen, skriver du

>> diary off

Hvis du senere ønsker å skrive til den samme dagbokfilen, gir du kommandoen

>> diary on

Dagbokfiler kan redigeres på vanlig måte, og egner seg derfor bra til obliger
og lignende. Du kan gjøre de Matlabkjøringene du ønsker, lagre dem i dagbo-
ken, og etterpå legge til kommentarer, stryke uaktuelle utregninger osv. Vær
oppmerksom på at figurer ikke lagres i dagboken!

4.2 Ta vare på og hente variabler

Noen ganger ønsker vi ikke å ta vare på så mye av det vi har gjort, men kun
beholde verdien på visse variable til senere kjøringer. Skriver du

>> save var x y A

lagres verdiene til x, y og A på filen var.mat. Neste gang du kjører Matlab,
kan du lese inn variablene fra denne filen ved å skrive

>> load var

Ønsker du å lagre alle variabelverdier, kan du skrive

>> save

og alt blir lagret til filen ”matlab.mat”.
Når du har arbeidet en stund, kan du fort miste oversikten over hvilke va-

riabelnavn du har brukt. Kommandoen

>> who

gir deg en oversikt. Hvis du vil slette variabelen x, skriver du

>> clear x

Vil du slette alle variablene, skriver du

>> clear
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4.3 Programfil

Du har sikkert erfart at om du taster et tall feil i en linje i Matlabvinduet, så
må du skrive alt om igjen. Har du mange instruksjoner, og vil du prøve med
litt forskjellige verdier blir det fort frustrerende. Da er det en fordel å bruke en
programfil som kalles script eller programkode. En slik programfil er en sekvens
av Matlabkommandoer slik vi ville ha tastet dem inn i kommandovinduet (uten
promptet). Kommandoene skrives inn i en fil i en hvilken som helst editor, f.eks.
Emacs eller den innebygde editoren i Matlab som ligger i et eget vindu (i noen
versjoner av Matlab spretter dette vinduet opp når du starter programmet, i
andre må du klikke på et ikon i Matlab-vinduet for å få det opp). Filen skal
ha endelsen .m, men ellers velger du navnet som du vil. Det er likevel lurt å
unngå å bruke navn som Matlab bruker allerede! Hvis vi samler kommandoene
på en fil som heter filnavn.m, vil Matlab utføre dem når vi gir kommandoen
» filnavn (uten endelsen .m) i kommandovinduet. For at Matlab skal finne
filen, må vi stå i samme katalog som filen er lagret i (med mindre filen ligger i
søkestien til Matlab). Vi kan sjekke hvilken katalog vi står i med kommandoen
pwd (print working directory), og skifte katalog med kommandoen cd (change
directory).

Hvis vi f.eks ønsker å lage et program som finner røttene til annengradslignin-
gen 2x2+3x+1 = 0, kan vi legge følgende kommandoer på filen annengradsligning.m

a=2;

b=3;

c=1;

x1=(-b+sqrt(b^2-4*a*c))/(2*a)

x2=(-b-sqrt(b^2-4*a*c))/(2*a)

(Husk at promptet » ikke skal være med i en .m-fil!) Når vi skriver

>> annengradsligning

utfører Matlab alle kommandoene i programfila og returnerer svarene

x1 -0.5000

x2 -1

Legg merke til at bare svarene på linjene som ikke inneholder endelsen ”;” blir
vist på skjermen.

4.4 Kommentarer

Programmer skal alltid kommenteres både fordi den som lager programmet som
regel glemmer hvordan programmet ble laget, men ikke minst for å hjelpe andre
som skal bruke programmet og eventuelt endre det eller utvide funksjonaliteten.

Alle programmeringsspråk har en eller annen måte å skrive kommentarer
på. I Matlab brukes prosenttegnet % i koden for å angi at resten av linja er en
kommentar, dvs tekst som Matlab ignorerer. Kommentarene er der bare for å
hjelpe brukeren å huske eller å finne ut hva koden gjør. Det lille programmet
over er lettere å skjønne hvis man legger til noen noen små kommentarer:

% løsning til annengradsligningen 2x̂ 2+3*x+1=0

a=2;

b=3;
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c=1;

x1=(-b+sqrt(b^2-4*a*c))/(2*a) % rot 1

x2=(-b-sqrt(b^2-4*a*c))/(2*a) % rot 2

En annen veldig nyttig anvendelse til kommentarer er å oppgi enheten til va-
riablen man definerer, for eksempel:

R=6371 % Jordens radius (i km)

Vi skal kommer tilbake til viktigheten av kommentarer når vi skal arbeide
med litt mer omfattende programmer, men vi kan allerede si her at et hensikt-
messig kommentert program teller positivt i fastsettelsen av karakter i kurset.

0ppgaver

1. Lag et program som løser oppgave 8 i Seksjon 3.
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5 Arrayer

Arrayer er variable som inneholder flere verdier. De kalles også for vektorer
dersom de har en dimensjon, og matriser dersom de har to eller flere dimensjoner.
I dette kapitlet skal vi se bare på vektorer. Flere dimensjoner skal vi komme
tilbake til i Kapittel 7.

5.1 Definisjon av arrayer

Variablene vi har brukt i tidligere kapitler opptar en plass i datamaskinens
minne. Et array har flere plasser, og opptar derfor flere minneplasser samtidig.
Har vi for eksempel verdiene til temperaturen kl. 12 hver dag over en hele uke,
kan vi definere et array T slik:

>> T=[12.4 12.0 15.1 15.6 14.3 14.0 13.6]

Man kan også sette komma mellom de forskjellige elementene:

>> T=[12.4, 12.0, 15.1, 15.6, 14.3, 14.0, 13.6]

T er navnet til 7 plasser i minnet i datamaskinen hvor vi kan setter inn tall.
Arrayet ser slik ut:

12.4 12.0 15.1 15.6 14.3 14.0 13.6

Temperatur den første dagen er i første boks, temperatur den andre dagen er i
andre boks, osv. Skal vi hente temperaturen den tredje dagen skriver vi

>> T(3)

som betyr at vi vil ha element nummer 3 i arrayet med navn T. Dette gir

>> ans = 15.1

og skal vi hente verdiene for dagene 4 til 6 skriver vi

>> T(4:6)

som gir

>> ans = 15.6 14.3 14.0

I Matlab betyr 4:6 ’fra 4 til 6’. Her blir ans selv et array med tre plasser.
Vil du ha verdiene i hele arrayet, skriver du bare:

>> T

og vil du finne hvor mange elementer arrayet består av skriver du

>> length(T)

som gir her svaret ans = 7.
Legg merke til at vi bruker [] for å definere et array, men () for å aksessere et
eller flere elementer. De to typene parenteser kan ikke byttes om.

Vil du ha elementene kolonnevis (søylevektor) istedet for linjevis, kan du
skrive den slik
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>> T=[12.4

12.0

15.1

15.6

14.3

14.0

13.6]

eller bruke semikolon mellom verdiene:

>> T=[12.4; 12.0; 15.1; 15.6; 14.3; 14.0; 13.6]

Som for enkle variabler, kan vi forandre verdiene i de 7 plassene. Har vi
funnet ut at temperaturen på dag nummer 4 var egentlig 15.5, kan vi skrive:

>> T(4)=15.5

Skriver du » T for å se hele arrayet, får du da:

T = 12.4 12.0 15.1 15.5 14.3 14.0 13.6

5.2 Regelmessige arrayer

Det er ofte behov for å definere arrayer med verdier som varierer regelmessig.
Har du for eksempel målt noe hvert 10 sekund, kan du ha behov for et array
som inneholder tidspunktene hvor du har gjort målingene dine. Har du gjort
første målingen på tidspunkt 0 og målt 5 ganger trenger du arrayet:

>> tid=[0 10 20 30 40]

Å taste dette manuelt er vel og bra så lenge vi har korte tidsserier, men hva
hvis vi har gjort 100 målinger? Det blir ganske kjedelig å taste inn vektoren
(0, 10, 20, . . . , 990) for hånd, og det er stor fare for at det blir feil underveis.
Matlab har løsninger for dette. Taster du

>> tid=0:10:990

får vektoren tid alle verdiene du trenger, dvs alle verdiene fra 0 til 990 med
intervall 10

Mer generelt sett har du at

>> a=b:h:c

definerer a til å være vektoren med b som første element, b+h som andre element,
b + 2h som tredje element osv. inntil vi kommer til c (det siste elementet vil
altså være det største tallet på formen a + nh som er mindre enn eller lik c).
Det er lov å bruke negative tall. For eksempel gir

>> a=20:-1:18

arrayet a = 20 19 18.

Lignende blir

>> a=-20:10:10
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arrayet a = -20 -10 0 10.

Man må imidlertid bruke verdier som er slik at en kan komme til siste tallet
med å addere intervallet en del ganger til det første tallet.

>> a=10:-2:16

gir for eksempel en tom array siden man kommer aldri til 16 ved å ta minus 2
en del ganger på 10!

Regelmessige arrayer kan også defineres ved hjelp av kommandoen linspace

som er nyttig hvis intervallet vi skal dele opp har “uregelmessige” endepunkter.
Skriver vi f.eks.

>> a=linspace(0,pi,50);

får vi definert a som en regelmessig vektor med 50 elementer der første element
er 0 og siste element er π.

I mange tilfeller kan man bruke linspace og a=b:h:c om hverandre. For-
skjellen er at man må spesifisere antall elementer i linspace mens man må
spesifisere intervallet i ”:” definisjonen. For eksempel er de to arrayene nedenfor
like, og inneholder verdiene (0, 10, 20, 30, 40):

>> a=linspace(0,40,5);

>> b=0:10:40;

Til slutt må vi nevne at steglengde lik 1 kan sløyfes. Det vil si at » a=0:1:8

kan forkortes til » a=0:8.

5.3 Operasjoner på arrayer

Matlab utfører regneoperasjoner for arrayer med enkle kommandoer. Har du
lagt inn arrayene A og B, vil kommandoene

>> A+B

>> A-B

få Matlab til å regne ut henholdsvis summen eller differansen av de første ele-
mentene i A og B, av de andre elementene, osv, og sette dem i et eget array.

Har du for eksempel en ukes temperaturmålinger ved 2 steder i de 2 arrayene

>> T=[12.4 12.0 15.1 15.6 14.3 14.0 13.6]

og

>> T2=[12.0 11.8 14.6 15.6 14.4 14.5 14.0]

vil T − T 2 gi deg differanse i temperatur mellom de to stedene for alle dagene i
uken:

>> ans=

0.4000 0.2000 0.5000 0 -0.1000 -0.5000 -0.4000

Dette forutsetter at arrayene har samme lengde slik at regneoperasjonene kan ut-
føres (hvis ikke svarer Matlab med en feilmelding av typen: Matrix dimensions

must agree).
Kommandoen
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>> 3*A

ganger arrayet A med tallet 3.

>> A*B

utfører produktet AB av de to arrayene i den betydning det har i lineær algebra.
Vi skal ikke ta for oss lineær algebra i dette kurset, siden vi bare trenger å
multiplisere arrayene elementvis:

(a1, a2, . . . , an) multiplisert med (b1, b2, . . . , bn)

blir derfor arrayet
(

a1b1 a2b2 . . . anbn

)

Matlab har egne operatorer for elementvise operasjoner. Disse operatorene
har et punktum foran den “naturlige” operatoren. Skriver du f.eks.

>> A.*B

vil Matlab regne ut det elementvise produktet av A og B som beskrevet ovenfor.
Med arrayene

>> A=[12.4 5.0 2.3 12.9]

>> B=[10 2 0.5 1]

gir » A.*B

>> ans=

124.0000 10.0000 1.1500 12.9000

Tilsvarende gir

>> A./B

>> ans=

1.2400 2.5000 4.6000 12.9000

Vi kan også bruke disse operasjonene når det ene arrayet erstattes med et
tall; f.eks. vil

>> 3./B

produsere arrayet med elementene 3
bi

, mens

>> A.^2

produserer arrayet med elementene ai
2. Du kan til og med anvende funksjoner

på arrayer:

>> SA=sind(A)

gir et array med elementene sin ai:

>> SA =

0.2147 0.0872 0.0401 0.2233

Operasjoner kan selvfølgelig kombineres. Kommandoen

>> exp(A.*(B.^2))
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gir oss arrayet med elementene eaib
2
i .

Matlab har egne kommandoer for å finne summer og produkter av alle ele-
mentene i et array. Har du lagt inn en vektor c, kan du finne summen og pro-
duktet til elementene i c ved å skrive

>> sum(c)

>> prod(c)

Skal vi finne summen av de 10 første naturlige tallene, kan vi dermed skrive

>> a=[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10];

>> sum(a)

som gir 55. Hvis vi også vil ha summen av de 10 første kvadrattallene, kan vi
skrive

>> sum(a.^2)

Skal vi regne ut summen av kvadratene av alle partall opptil 100, kan vi altså
skrive

>> a=2:2:100;\\}

>> sum(a.^2)

5.4 Initialisering og allokering av arrayer

Det er veldig ofte slik at man ikke har tilgjengelig alle verdiene i et array når
man begynner å bruke den. For eksempel kan verdien til element nummer 2
avhenge av verdien til element nummer en, som i eksemplet under. Det fungerer
å skrive:

>> a(1)=2

>> a(2)=a(1)+3

Etter første linje trenger a en plass i minnet, og etter andre linje trenger den to
plasser: a = 2 5 . Er noe skrevet i minnet rett etter a(1), må Matlab flytte den
for å få plass til a(2) rett ved siden av a(1). Har man mange slike operasjoner
i et program, kan det ta mye ekstra tid å flytte på elementene i minnet. Det
er derfor en fordel å si til Matlab med en gang hvor lang et array skal være
og reservere med en gang alle plassene i minnet ved siden av hverandre. Dette
gjøres vanligvis ved å sette nuller i alle plassene til vektoren. Skal a være av
lengde 10, initialiserer man den ved å skrive

>> a=zeros(1,10)

som betyr en linje av 10 nuller. Da har a 10 plasser med en gang og vi kan
begynne å erstatte nullene med det vi vil. Vet man ikke den endelige størrelse
til vektoren er det allikevel en fordel å si til Matlab at dette er en vektor ved å
initialisere den:

>> a=[]

Da kommer a som en variabel i arbeidsområdet (også kalt Workspace) og blir
kalt ’en tom matrise’.
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0ppgaver til seksjon 5

Oppgave 1
Legg inn disse arrayene i Matlab: (1,−9, 7, 5,−7), (π,−14, 7/3), (1, 3, 5, 7, 9, . . . , 99),
(124, 120, 116, 112 . . . , 4, 0).

Oppgave 2
Legg inn arrayet (1, 2, 4, 8, 16, . . .4096) i Matlab og finn summen (Tips: 4096 =
212).

Oppgave 3
Legg inn arrayene A, B og C slik at de har følgende verdier i matlab:
A=[1 2 3 4 5 6 7 8 9]

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

C=[0.5,1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5]

a) På hvilken plass i hhv. A,B, og C finner du tallet 4?
b) Hvilken av arrayene er lengst?
c) Opprett arrayet D = B2 − A2.
d) Hva blir summen av A + B + C + D.

Oppgave 4
Trykket (p) i en gitt høyde (z) i atmosfæren uttrykkes ved p(z) = p0e

(−z
H

)

hvor p0 er bakketrykket, z er høyden over bakken og H en karakteristisk kons-
tant. Vi kan bruke følgende verdier på disse:
p0 = 1004 [hPa]
H = 7800 [m]
a) Opprett et array Z, med høyder 0-20km med intervall på 500m
b) Finn trykket for alle høydene og lagre dem i et array Pz

Oppgave 5
a) Opprett et array R med alle oddetallene mellom 0 og 50 og et array P med
alle partallene f.o.m. 2 t.o.m. 50
b) Lag et array S = P - R

i) Hvor lang er S? ii) Hva blir produktet av alle elementene i S? iii)Hva blir
summen av alle elementene i ?
c) Hva blir produktet av P

R ?
d) Hva blir summen av 1

P ?

Oppgave 6
Finn tettheten til 4 forskjellige steintyper på nettet, sett verdiene i et array og
konverter fra g/cm3 to Kg/m3.

Oppgave 7
Det magnetiske feltet is Oslo i 2010 har de tre komponentene BN = 15126.1,
BE = 484.7 og BZ = 48656.1 hvor verdiene er gitt i nanoTesla og BN er
feltintensitet mot Nord, BE mot Øst, og BZ vertikalt nedover. Sett de tre
elementene i et array. Deretter beregn deklinasjon D og inklinasjon I av fel-
tet som er relatert til feltkomponentene ved formlene tan D = BE/BN og
tan I = BZ/

√

(B2
N + B2

E).
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Oppgave 8 Flervalgsoppgave (kun ett riktig svar): For å få noe ut av oppgaven
bør den gjøres uten å bruke matlab.

>> A = [1 2 3 4]

>> B = [5 6 8]

a) 2 Operasjonen C = A + B gir C = [6 8 11 4]
b) 2 Operasjonen C = A + B gir C = [1 2 3 4 5 6 8]
c) 2 Operasjonen C = [A, B] gir C = [1 2 3 4 5 6 8]
d) 2 Operasjonen C = [A + B] gir C = [6 8 11 4]

Oppgave 9 Flervalgsoppgave (kun ett riktig svar): For å få noe ut av oppgaven
bør den gjøres uten å bruke matlab.

>> A = [1 2 3 4]

>> B = [6 7 8]

a) 2 Operasjonen C = A ∗ B gir C = [6 14 24 0 0]
b) 2 Operasjonen C = A ∗ B(1) gir C = [6 12 18 24]
c) 2 Operasjonen C = B − A gir C = [5 5 5 − 4]
d) 2 Operasjonen C = [A, B] gir C = [6 7 8 1 2 3 4]

Oppgave 10 Flervalgsoppgave (kun ett riktig svar): For å få noe ut av oppgaven
bør den gjøres uten å bruke matlab.

>> D = [2 2 2 2]

>> E = [2 2 2]

a) 2 Operasjonen F = D. ∗ E gir F = [8 8 8 8]
b) 2 Operasjonen F = D ∗ E gir en matrise.
c) 2 Operasjonen F = D. − E(1) gir F = [0 0 0 0]
d) 2 Operasjonen F = E.D(4) gir F = [4 4 4]
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6 Grafer

6.1 Linjeplot

Skal vi tegne en graf med temperaturutviklingen som vi har i arrayen T, kan vi
skrive:

>> plot(T)

Dette får Matlab til å lage en strektegning av elementene i T som en funksjon
av indeksene av elementene, her 1 til 7. Da åpner matlab et nytt vindu på som
inneholder grafen:

1 2 3 4 5 6 7
12

12.5

13

13.5

14

14.5

15

15.5

16

Figur 4: Enkelt linjeplot

Passer det ikke med 1 til 7 langs x-aksen men har datene blitt målt på dagene
3 til 9 for eksempel, må vi definere et array som inneholder dagene:

>> dag=3:9

og vi kan plotte på nytt:

>> plot(dag,T)

Da blir den forrige grafen erstattet av plottet i Figur 5
hvor du ser at verdiene på den horisontale aksen har blitt forandret.

Hva hvis vi har lyst til å tegne en graf til i samme vindu? For eksempel tempe-
raturutvikling på stasjon nummer 2, slik vi lagret den i arrayet T2. Da skriver
vi først

>> hold on

og så plotter vi punktene:

>> plot(dag,T2,’--’)
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Figur 5: Linjeplot med justert x-akse

hvor ’- -’ indikerer at du vil ha en stiplet linje, for å kunne skille linjen fra
den forrige. Alternativt kan vi bruke en annen farge enn blå: ’r’, ’g’, ’k’ gir
rød, grønn og svart farge. Farge og linjetype kan kombineres. ’r- -’ gir for
eksempel en rød stiplet linje.
En graf der aksene ikke er definert er ikke særlig verdifull. Som regel skal alltid
aksene defineres, og det gjøres slik:

>> xlabel(’dag’)

>> ylabel(’temperatur i grader’)

Du kan gi figuren en tittel ved å skrive

>> title(’temperatur ved 2 stasjoner’)

og da får du følgende figur:
Grafene du lager vil fortsette å komme i samme vindu inntil du gir kommandoen

>> hold off

Det hender at du vil lage en ny figur i et nytt vindu og samtidig beholde den
gamle i det gamle vinduet. Da kan du bruke kommandoen

>> figure

som får Matlab til å lage et nytt vindu med navn “Figure 2". De nye plottene
du lager kommer nå i dette vinduet. Vil du ha enda et nytt vindu, bruker du
kommandoen figure på ny, og får et vindu “Figure 3”. Ønsker du senere å gå
tilbake til vinduet “Figure 2” for å gjøre endringer, aktiverer du dette vinduet
med kommandoen

>> figure(2)
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Figur 6: Linjeplot med flere linjer

Vi skal se på noen tilleggskommandoer som kan være nyttige. Dersom du selv
vil velge størrelsen på vinduet grafene skal vises i, kan du bruke en kommando
av typen

>> axis([2 , 10, 11, 16])

Vil du ha et kvadratisk vindu, skriver du

>> axis(’square’)

mens

>> axis(’equal’)

gir deg samme målestokk på begge aksene.
Ønsker du tekst på figuren, kan du skrive

>> text(a, b, ’tekst’)

der (a, b) er koordinatene til det punktet på figuren der teksten skal begynne.
Ofte ønsker man å ha flere grafer side om side i samme figur. Kommandoen

>> subplot(m,n,p)

deler vinduet med m delvinduer over hverandre og n delvinduer ved siden av
hverandre, og plotter i delvindu p. Delvindunummer telles på samme måte som
man leser en tekst: ved å begynne i øvre venstre hjørne og gå bortover linje-
ne en etter en. Her tar vi et lite eksempel for å vise hvordan del-vinduene er
nummerert.
lages ved kommandoene:

>> subplot(2,3,1)

>> text(.2,.5,’Vindu 1’)
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Figur 7: Flere grafer i samme figur

>> subplot(2,3,2)

>> text(.2,.5,’Vindu 2’)

>> subplot(2,3,3)

>> text(.2,.5,’Vindu 3’)

>> subplot(2,3,4)

>> plot(T)

>> title (’T’)

>> text(5,15,’Vindu 4’)

>> subplot(2,3,5)

>> plot(T2)

>> title (’T2’)

>> text(5,13,’Vindu 5’)

>> subplot(2,3,6)

>> text(.2,.5,’Vindu 6’)

Hvis du ønsker å ta vare på en figur for å kunne bruke den senere, kan det
være lurt å lagre den som en eps-fil (encapsulated postscript format). Du kan
skrive innholdet i figurvinduet til filen figur.eps ved kommandoen

>> print -deps ’figur.eps’

eller eventuelt

>> print -depsc2 ’figur.eps’

for å få figuren i farger. Du kan få andre formater som JPEG ved å modifisere
kommandoen på denne måten

>> print -djpeg ’figur.jpg’
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6.2 Linjeplot med feilmarginer

I mange tilfeller har verdiene som man vil plotte en viss usikkerhet som det er
viktig å få med i plottet. Kommando errorbar(x,y,err) tegner en linje akku-
rat som plot(x,y), men setter i tillegg vertikale streker av lengde err ved hvert
x-y punkt. Man kan bruke de samme tilleggsargumentene som i kommandoen
plot for å få forskjellige linjetyper og farger. De tre arrayene x, y og err må
alle ha samme antall elementer.

6.3 Søyleplot

De to siste kommandoene som vi skal introdusere tegner søylediagrammer iste-
det for linjer.

bar(x,y), hvor både x og y er arrayer, tegner søyler av høyden yi i hvert
punkt xi. De to arrayene må ha samme antall elementer. I motsetning til plot,
hvor x kan ha hvilke som helst verdier, må verdiene i x ha stigende verdi i takt
med indeksen. I eksemplet nedenfor i Figur 8 har vi plottet bar(dag,T)

Kommandoen hist(x,n), hvor x er et array og n er et heltall, tegner et
histogram av verdiene i arrayet i n antall søyler. I eksemplet nedenfor i Figur 8
har vi tegnet hist(T,4), det vil si organisert temepraturen i 4 grupper og
telt hvor mange elementer vi har i hver gruppe. Vi ser at vi har 2 dager med
temperatur rundt 13, 15 og 16, men bare en dag med temperatur rundt 14
grader.
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Figur 8: Søyleplot (bar og histogram)

30



0ppgaver til seksjon 6

Oppgave 1
Legg inn arrayene a = (3, 1,−2, 5, 4, 3) og b = (4, 1,−1, 5, 3, 1) i Matlab og
utfør kommandoen » plot(a,b). Utfør også kommandoene » plot(a) og »

plot(b), og bruk » hold on til å sørge for at de to siste figurene kommer i
samme vindu.

Oppgave 2
Plot de to funksjonene f(x)=e−0.5x2

og h(x)=e−(x−3t)2. La x variere fra -4 til 4.
t skal være et tall mellom 0 og 2. Plot de to funksjonene i samme figur. La de
ha ulik farge. Prøv ut forskjellige verdier av t. Hva gjør t?

Oppgave 3
To vulkaner
Vi kan se for oss en vulkan som en sylinder og beskrive dens utslippsrate av
magma ved Q = πR4P

8µL m3/s

Der L er lengden i meter, R radiusen i m, µ viskositeten til magmaen i Pa/sek
og P trykket i vulkanen gitt i Pa. For en vulkan fra Hawaii og Mount St Helen
under typiske utbrudd:
LH = 5000 , LSt = 7000
µH = 100 , µSt = 2 · 106

RH = 1m , LSt = 50
PH = 5 · 106 , PSt = 3 · 107

a) Hvilken vulkan slipper ut mest magma under et typisk utbrudd ?
b) Hvor stort trykk ville man trengt i vulkanen på Hawaii for at de to vulkanene
skulle slippe ut like mye magma?
c) Plott Q som funksjon av radier og lengder i nærheten av de gitte verdier, hva
er de viktigste faktorene for hvor mye lava som blir sluppet ut?

Oppgave 4
Vi skal se litt mer på oppgaven fra tidligere der vi hadde en bakteriepopulasjon
som vokste eksponentielt og hadde en vekst gitt av P = P0e

kt der t er tiden i
sekunder, P0=120 er populasjonen ved t=0 og k = 0.04.
a) Lag en tidsvektor for de 30 første sekundene som du kaller t.
b) Regn ut bakteriepopulasjonen for hver t, og plot denne. Sett navn på aksene.
c) Lag en ny tidsvektor som representerer 6 minutter.
d) Regn ut bakteriepopulasjonen for hvert sekund i 6 minutter, og plot denne.
Sett navn på aksene
e) Plot en linje i figuren din som markerer der populasjonen når 108 bakterier.
La linjen være røde stjerner. Les av for hvilken t denne verdien nås

Oppgave 5
Bruk kommandoen » plot til å lage en enkel strektegning av et hus.

Oppgave 6
Bruk Matlab til å tegne grafen til f(x) = x3 − 1 over intervallet [−1, 1]. Legg så
inn grafen til g(x) = 3x2 i samme koordinatsystem, og velg forskjellig farge på
de to grafene. Bruk først skrittlengde 1

100 langs x-aksen.
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Oppgave 7
Skriv inn realistiske verdier til nedbør på 7 dager i et array og lag et søyle-
diagram som viser nedbør som en funksjon av tid (med bar). Lag også et his-
togram av verdiene (med hist). Prøv deg frem med forskjellige verdier av n.

Oppgave 8
Om man kaster en ball vil den følge en bane gitt av formelen:

f(x) = x tan(θ) − 1

2v0

gx2

cos2(θ)
+ y0

der v0 er startfarten (i m/s), θ er vinkelen du kaster ballen i forhold til x-aksen,
y0 er høyden ballen kastes i (ved x=0) og g er tyngdeakselerasjonen. Du kan
sette g = 9.81m/s2. Prøv ulike start verdier og lag figurer over banen til ballen.
Hint: om du setter θ i grader må du bruke tand() og cosd().

Figur 9: En balls bane gjennom luften

Oppgave 9
Vi skal se på energien i meteorer som treffer månen og størrelsen på krateret
de lager. Den kinetiske energien til masse i bevegelse er KE = 1

2mv2 der KE er
energien i Joule, m er massen i kg og v hastigheten i m/s.
a) Hva er den kinetiske energien til en meteor på 5 g som beveger seg med
v = 71 km/s (typisk hastighet i asteroidebeltet)?
En ligning som blir brukt for å beregne diameteren på kratere på månen er

Dat = 0.015ρ
1
6
p ρ

− 1
2

t W .37 sin φ
2
3 . Der Dat er Diameteren i m, ρp = 600 og ρt ≃

3000 er hhv meteorens og månens tetthet i kg/m3, W er prosentandelen av kol-
lisjonsenergien som går med til å lage et krater og φ er vinkelen på nedslaget i
grader.
b) Bruk W = 0.9KE, φ = 90 til å regne ut diameteren til krateret meteoren fra
oppgave a) ville laget.
c) ρp = 600 er et ca. anslag, vis enten ved plott eller på andre måter hvordan
kraterdiameteren avhenger av tettheten til meteoren og månen ved å variere ρp
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og ρt innenfor rimelige verdier. (hvor stort ville krateret blitt dersom den var
av feks is, jern, bly, gull?)
d) La nå ρp = 5000 men la den totale massen variere fra 1 g til 100 kg, og plott
kraterstørrelsen som funksjon av vekten til meteoren. Husk å sette verdier på
aksene. Hint: logspace(-3,2, 100) generer 100 verdier mellom 10−3 og 102 med
logaritmisk avstand. Det går også an å bruke linspace her.

e) Denne formelen gjelder strengt tatt kun for mindre kratere på månen, men vi
kan teste hvor stor asteroiden som laget Chicxulub krateret på Yucatan halvøya
må ha vært etter denne formelen. Krateret har en radius på 180 km og mange
mener at det er dette nedslaget som utslettet dinosaurene. Bruk ρt = 6000,
ρp = 3000 og resten som i oppgave b) og beregn massen. Hva med radiusen?
-virker resultatene sannsynlig?

Oppgave 10
For å finne vinkelen til sola, θ0, i forhold til et sted på jorda må man ta hensyn til
tre vinkler. De er breddegrad, timevinkel og deklinasjonsvinkel. Breddegraden
kalles φ og sier hvor langt nord-syd vi er i forhold til ekvator. Timevinkelen,
h, forteller oss hvilken tid på døgnet det er. Timevinkelen er lik null midt på
dagen, og man legger til 15 grader(evt trekker fra) for hver time etter 12 (for hver
time tidligere enn 12). Deklinasjonsvinkelen, δ, forteller om helningen til jorda
i forhold til sola. Den er størst ved sommer- og vintersolverv, ±23.45 grader, og
0 ved høst-og vårjevndøgn.
Formelen for å regne ut θ0 er som følger:

cos(θ0) = sin(φ) sin(δ) + cos(φ) cos(δ) cos(h)

a) Regn ut θ0 for følgende steder:
1)Oslo: 60N, kl 15.00, ved sommersolverv
2)New York City: 40N, kl 09.00, ved høstjevndøgn
3)Singapore: 1N, kl 12.00 ved vårjevndøgn
b) Nå skal vi se litt nærmere på når sola går opp og ned i Oslo og Tromsø: Oslo
ligger 60N, mens Tromsø ligger 69N. I løpet av ett døgn varierer timevinkelen
fra -180 ved midnatt til 180 ved midnatt ett døgn etter. Den skal være lik null
kl 12.00. Timevinkelen øker 15 grader pr. time.
1) Lag et array med lengde 24 som inneholder timevinklene fra midnatt til mid-
natt ett døgn senere. Hint: la timevinkelen variere fra -165 til 180, med skritt
på 15.
2) La det være sommersolverv. Regn ut solvinklene for ett døgn for både Oslo
og Tromsø. Plot resultatet i samme figur. Husk navn på aksene!
3) Plot en linje for θ0 lik 90 i samme figur som i a). Hva representerer denne
linja?
4) Finn ut når sola går opp i Oslo og i Tromsø, og når den går ned.
5) Hvorfor er ikke θ0 lik null midt på dagen?
6) La det så være vintersolverv. Gjør tilsvarende som i oppgave a) til d).
7) Hvorfor får Tromsø så ekstreme verdier i forhold til Oslo?
c) Vi skal nå la timevinkelen være konstant lik null, dvs. at det er midt på dagen.
Nå skal deklinasjonsvinkelen variere gjennom et helt år. Vi starter på sommer-
solverv. Deklinasjonsvinkelen pr. dag kan regnes ut vha: δ = 23.45 ∗ cosd(m),
der m = 0 : 360/364 : 1
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1) Regn ut hvordan solvinkelen for Oslo varierer i løpet av ett år. Gjør tilsvar-
ende beregninger for Tromsø. Plot resultatet i samme figur.
2) Hvor mange dager er uten sol i Tromsø? Har vi tilsvarende dager i Oslo?
Om du synes dette er gøy, gjør gjerne tilsvarende oppgaver med andre byer.
Informasjon om breddegrad finner du lett på wikipedia
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7 Matriser

Vi har jobbet frem til nå med endimensjonale arrayer (eller vektorer), og skal
nå utvide det til å jobbe med matriser. Matlab egner seg utmerket for matri-
seregning. Ordet Matlab er faktisk en forkortelse for “matrix laboratory”. Siden
vi ikke skal arbeide med lineær algebra i dette kurset, skal vi stort sett bru-
ke matriser som oppbevaring av variable med flere indekser. Selv om vi ikke
skal utnytte fullt ut mulighetene Matlab gir oss til matriseregning, skal vi se at
matriser er en veldig praktisk måte å ordne data vi skal arbeide med.

7.1 Definisjon av matriser

I Seksjon 5 definerte vi et array med temperatur for 7 dager.

>> T=[12.4 12.0 15.1 15.6 14.3 14.0 13.6]

I dette tilfellet har arrayen T 1 rad og 7 kolonner. Har vi målt temperaturen på
4 forskjellige meteorologiske stasjoner, så kan vi sette flere rader i T slik at vi
får en matrise:

>> T=[12.4 12.0 15.1 15.6 14.3 14.0 13.6

13.4 15.3 16.1 16.6 14.9 13.0 13.6

12.6 12.5 15.0 15.1 14.9 13.7 13.1

12.9 12.1 15.6 14.6 14.0 14.0 13.2]

Her har vi satt verdiene målt på første stasjon i første rad, verdiene målt på
andre stasjon i andre rad, osv... Siden T har 4 rader og 7 koloner sier vi at den
er en 4× 7-matrise. Som for vektorer må vi bruke hakeparenteser for å definere
matriser. Vi kan og markere en ny rad med semikolon:

>> T=[12.4 12.0 15.1 15.6 14.3 14.0 13.6;

13.4 15.3 16.1 16.6 14.9 13.0 13.6;

12.6 12.5 15.0 15.1 14.9 13.7 13.1;

12.9 12.1 15.6 14.6 14.0 14.0 13.2]

For å hente et element i matrisen må du angi linje og kolonne for elementet i
matrisen. Vil du ha elementet på linje i og kolonne j, skriver du T(i,j). Det
vil si at du må først oppgi hvilken matrise du er interessert i (her T), og, inne
i parentes, først hvilken linje du vil ha, og så hvilken kolonne du vil ha. Vil
du skrive ut temperaturen ved stasjon 2 (dvs linje 2) på dag 3 (dvs kolonne 3)
skriver du altså:

>> T(2,3)

og får:

ans = 16.1

Legg også merke til at vi nå bruker runde parenteser, og ikke de firkantede som
vi bruker til å bygge matriser.

Har du funnet ut at en verdi har blitt oppgitt feil slipper du å skrive hele
matrisen på nytt. Du kan bare skrive:

>> T(2,3) = 17.1
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Ved å skrive » T får du oppgitt hele matrisen og ser at feilen har blitt rettet:

T = 12.4 12.0 15.1 15.6 14.3 14.0 13.6

13.4 15.3 17.1 16.6 14.9 13.0 13.6

12.6 12.5 15.0 15.1 14.9 13.7 13.1

12.9 12.1 15.6 14.6 14.0 14.0 13.2

Vil du skrive ut hele den første raden, dvs temperaturene ved første stasjon, gir
du kommandoen

>> T(1,:)

som betyr rad 1 i T, og alle kolonner. Vi får da

ans = 12.4 12.0 15.1 15.6 14.3 14.0 13.6

Vil du ha de to første radene, dvs temperaturene ved første og andre stasjon,
skriver du

>> T(1,1:2)

som gir

ans = 12.4 12.0 15.1 15.6 14.3 14.0 13.6

13.4 15.3 17.1 16.6 14.9 13.0 13.6

mens

>> T(:,2)

betyr alle rader, kolonne 2, og skriver ut den andre kolonnen, dvs temperaturene
på dag 2 ved alle stasjonene:

ans= 12.0

15.3

12.5

12.1

Trenger du en rad eller en kolonne til en matrise flere ganger, kan det være mer
praktisk å sette den i et annet array. For eksempel, for å sette arrayet T1 til
temperaturene på første stasjon skriver du:

>> T1 = T(1,:)

og får:

T1 = 12.4 12.0 15.1 15.6 14.3 14.0 13.6

T1 er et array med bare en rad, og temperatur på dag 4 kan nå blir hentet ved
å skrive bare T1(4), som gir ans = 15.6.

Det er veldig vanlig å trekke ut en linje eller en kolonne fra en matrise slik
som her, og det er noe som skal benyttes flittig i oppgavene som kommer senere.

For å oppsummere kan vi si at, som for vektorer, for å lese eller bruke en hel
matrise, bruker man bare navnet til matrisen (T her). Hvis man vil lese, bruke,
eller definere på nytt bare en del av matrisen, må man bruke matrisenavnet
etterfulgt av parentes og 2 tall separert av et komma: den første angi rad,
eventuelt alle radene (:), den andre kolonne, eventuelt alle kolonnene (:).
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7.2 Sette sammen matriser

Matlab gir deg muligheter til å sette sammen matriser.
Dersom A er 3 × 3-matrisen

A =





2 −3 1
0 1 −3

−4 2 1





og B er 3 × 2-matrisen

B =





7 4
2 5

−1 3





kan vi skjøte sammen A og B til 3 × 5-matrisen

C =





2 −3 1 7 4
0 1 −3 2 5

−4 2 1 −1 3





ved å gi kommandoen

>> C=[A B]

Dette kan være nyttig for å supplere data i en matrise. Hvis du har fått arrayen
T8 med temperaturmålinger for en dag til og du vil ha dem på slutten av T-
matrisen, kan du gjøre det slik:

>> T8 = [10.9

11.3

12.6

19.3]

>> T = [T T8]

og T har nå blitt:

T = 12.4 12.0 15.1 15.6 14.3 14.0 13.6 10.9

13.4 15.3 17.1 16.6 14.9 13.0 13.6 11.3

12.6 12.5 15.0 15.1 14.9 13.7 13.1 12.6

12.9 12.1 15.6 14.6 14.0 14.0 13.2 19.3

har du fått en ny stasjon, supplerer du T-matrisen slik:

>> Tnystasjon = [12.3 14.5 10.2 10.3 10.4 10.3 10.2 10.1]

>> T = [ T

Tnystasjon]

og T har nå blitt:

T = 12.4 12.0 15.1 15.6 14.3 14.0 13.6 10.9

13.4 15.3 17.1 16.6 14.9 13.0 13.6 11.3

12.6 12.5 15.0 15.1 14.9 13.7 13.1 12.6

12.9 12.1 15.6 14.6 14.0 14.0 13.2 19.3

12.3 14.5 10.2 10.3 10.4 10.3 10.2 10.1

Her er det viktig å se at du trenger en radvektor for å lage en ny rad i matrisen,
og en kolonnevektor for å lage en ny kolonne. Definerer du Tnystasjon som en
kolonne istedenfor en rad, kan du ikke bruke den direkte til å øke antall rader.

37



7.3 Initialisering av matriser og noen spesielle matriser

Her følger noen kommandoer man ofte kan ha nytte av for å generere noen enkle
matriser:

A=zeros(3,4) % 3x4-matrise med bare nuller

A=ones(3,4) % 3x4-matrise med bare enere

A=eye(3,4) % 3x4-matrise med enere på hoveddiagonalen, nuller ellers

A=rand(3,4) % 3x4-matrise med tilfeldiggenererte tall mellom 0 og 1

Som et enkelt eksempel tar vi med at » A=eye(3,4) gir matrisen




1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0





7.4 Matriser med flere enn to dimensjoner

Matrisene vi har brukt frem til nå har to dimensjoner, dvs. to indekser. Det er
mulig å definere matriser med flere dimensjoner. Har man for eksempel målt
temperatur på 7 forskjellige dager, 4 forskjellige steder og 2 forskjellige høyder
over bakken, kan man definere et temperatur-array temp(1:4,1:7,1:2) hvor
den siste serie av indekser brukes for å indikere på hvilken høyde temperaturen
har blitt målt. Man kan se dette som en kube med både rader (7 her), kolonner
(4 her) og nivåer (2 her)

dager

st
ed
er

h
ø
yd

e
r

12.4

12.9

13.4

12.6

12.0

12.1

15.3

12.5

15.1

15.6

16.1

15.0

15.6

14.6

16.6

15.1

14.3

14.0

14.9

14.9

14.0

14.0

13.0

13.7

13.6

13.2

13.6

13.1

2.4

2.9

3.4

2.6

2.0

2.1

5.3

2.5

5.1

5.6

6.1

5.0

5.6

4.6

6.6

5.1

4.3

4.0

4.9

4.9

4.0

4.0

3.0

3.7

3.6

3.2

3.6

3.1

Figur 10: Illustrasjon av den tre-dimensjonale eksempelmatrisen.

For å skrive inn verdier i matrisen, kan man oppgi enten nivåer eller rader.
For eksempel, kan vi sette første nivå slik:

>> temp(:,:,1)=[12.4 12.0 15.1 15.6 14.3 14.0 13.6;

13.4 15.3 16.1 16.6 14.9 13.0 13.6;

12.6 12.5 15.0 15.1 14.9 13.7 13.1;

12.9 12.1 15.6 14.6 14.0 14.0 13.2]
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hvor det første :-tegn i temp(:,:,1) betyr "alle radene", det andre :-tegn betyr
"alle kolonner"og 1 betyr første nivå". Andre nivå setter du ved:

>> temp(:,:,2)=[ 2.4 2.0 5.1 5.6 4.3 4.0 3.6;

3.4 5.3 6.1 6.6 4.9 3.0 3.6;

2.6 2.5 5.0 5.1 4.9 3.7 3.1;

2.9 2.1 5.6 4.6 4.0 4.0 3.2]

Matrisen vi har definert her er en 4× 7× 2 (tre-dimensjonal) matrise. Vi kunne
og definert matrisen ved å oppgi først rad 1:

>> temp(1,:,:)=[12.4 12.0 15.1 15.6 14.3 14.0 13.6;

2.4 2.0 5.1 5.6 4.3 4.0 3.6]

og deretter rad 2:

>> temp(2,:,:)=[13.4 15.3 16.1 16.6 14.9 13.0 13.6;

3.4 5.3 6.1 6.6 4.9 3.0 3.6]

osv... 2 i temp(2,:,:) betyr rad 2", det første :-tegn betyr "alle kolonner"og
det andre :-tegn betyr "alle nivåer".

Selv om det er tungvint, kan man også oppgi hvert element for seg slik:

temp(1,1,1) = 12.4

temp(1,1,2) = 2.4

temp(1,2,1) = 12.0

temp(1,2,2) = 2.0

temp(1,3,1) = 15.1

temp(1,3,2) = 5.1

osv...

temp(2,1,1) = 13.4

osv...

temp(4,7,2) = 3.2

7.5 Operasjoner på matriser

Som for vektorer, utfører Matlab regneoperasjoner for matriser med enkle kom-
mandoer. Skal du for eksempel transformere temperaturene gitt i matrisen T
fra Celcius til Fahrenheit, skriver du bare

>> T*9/5 + 32

Har du lagt inn matrisene A og B, vil kommandoene

>> A+B

>> A-B

>> A.*B

>> A./B

få Matlab til å regne ut henholdsvis summen A + B, differensen A − B og
det elementvis produktet eller ratio. Dette forutsetter at matrisene har samme
dimensjoner slik at regneoperasjonene er definert (hvis ikke svarer Matlab med
en feilmelding av typen: Matrix dimensions must agree).
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0ppgaver til seksjon 7

Oppgave 1
Skriv inn matrisene

A =





2 −3 1
4 1 −5
1 2 −1





og

B =





−1 3 2
4 5 1
0 2 −1





i Matlab og gjennomfør operasjonene

>> C=[A,B]

>> C(2,4)

>> C(:,[2 3]

>> C([1 3],3:5)

Oppgave 2
Undersøk hva kommandoen » [A;B] gjør når A og B er to matriser.

Oppgave 3
På begynnelsen av denne seksjonen har du fått oppgitt temperaturutviklingen
på 4 målestasjoner.
a) Regn ut temperaturforskjellene mellom stasjon 4 og stasjon 1 på alle dagene.
b) Plot temperatur som en funskjon av tid på de fire målestasjonene i samme
figur. Sett navn på begge aksene figuren.

Oppgave 4

>>T=[0 -3 -3 -5 -7 -8 -4 -2 0 0 -5 -6; 2 2 3 4 2 6 7 4 3 0 -2 3]

Matrisen T inneholder temperaturer fra 2 målestasjoner. Det er tatt en tempe-
raturmåling pr. dag. Skriv matrisen inn i matlab. Plot temperaturene fra de to
stasjonene i samme figur, og bruk ulike farger på kurvene. Sett navn på aksene.
La x-aksen gå fra 1 til 12. Lag stjerner i grønt som angir der temperaturen er
lik null i figuren.

Oppgave 5

>> A = [1 2 3 4; 6 7 8 9]

>> B= [10 11; 12 13]

a) Hvor mange rader/kolonner har A og B?
b) Hvor mange rader/kolonner har C = [A, B]?
c) Hvilken rad i C er lengst?
d) D = [C(:, 3 : 4)] Hvor mange rader/kolonner har D?

Oppgave 6

>> P = [1 2; 3 4; 5 6; 7 8]

>> Q= [10; 11; 12; 13]
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a) Hvor mange rader/kolonner har P og Q?
b) Hvor mange rader/kolonner har R = [P, Q]?
c) Hva blir P (1, 2) + Q(2, 1) − Q(4, 1) Hvilke tall inngikk i regnestykket?
d) Lag et array av hver kolonne i R inn? e) Lag et array av hver rad i R?
f) Vanskelig: Klarer du ved hjelp av disse arrayene å lage matrisene Z = P og
Y = Q?

Oppgave 7
Lag en matrise der første kolonne inneholder temperaturene fra 0 til 40 grader
i Celsius, andre kolonne inneholder de tilsvarende temperaturer i Fahrenheit,
og tredje kolonne inneholder tilsvarende temperaturer i Kelvin. Sammenhengen
mellom Celsius(C) og Fahrenheit(F) er F=C·1.8+32, og mellom Celcius (C) og
Kelvin (K) K=C-273.
Nb: Gjør dette ved å programmere, ikke skriv inn alle verdiene for hånd!

Oppgave 8
Lag en matrise med 5 rader og 5 kolonner der tallet i hvert punkt er gitt ved
radnr*kolonnenr.

Oppgave 9

M =





−1 −2 −3
0 1 2
1 2 3





a) Legg inn matrisen M i matlab.
b) Lag matrisen N som har radene til M som kolonner og kolonnene til M som
rader.
c) Gir N(1:2, 2:3) og M(1:2, 2:3) det samme svaret?
d) Gir N(1,1) og M(1:1,2:3) det samme svaret?

Oppgave 10
Flervalgsoppgave (kun ett riktig svar): For å få noe ut av oppgaven bør den
gjøres uten å bruke matlab.
Hvilket av følgende utsagn er sanne?

>> Art = [1 1.2; 2.1 2; 7 8.9]

a) 2 Gir feilmelding siden dimensjonene ikke stemmer.

b) 2Art =





1 1.2
2.1 2

7 8.9





c) 2Art =

(

1 2.1 7
1.2 2 8.9

)

d) 2Art(1 : 3) = 7

Oppgave 11
Flervalgsoppgave (kun ett riktig svar):
For å få noe ut av oppgaven bør den gjøres uten å bruke matlab.
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Hvilket av følgende utsagn er sanne?
a) 2 En matrise kan ikke ha forskjellig antall rader og kolonner.
b) 2 Antall rader i en matrise varierer med hvilken kolonne du er i.
c) 2 Matriser brukes sjelden av ’proffe’ programmerere siden du mister kont-
rollen over data.
d) 2 Matriser kan ha mange flere enn 3 dimensjoner.

Oppgave 12

>>T=[0 -3 -3 -5 -7 -8 -4 -2 0 0 -5 -6; 2 2 3 4 2 6 7 4 3 0 -2 3]

Matrisen T inneholder temperaturer fra 2 målestasjoner over 12 dager.
a) Lag et array av hver rad i matrisen.
b) Legg til en tredje målestasjon med målingene 1 1 -2 -1 0 2 3 1 -1 0 -1 1 slik
at T nå har 3 rader.
c) Finn temperaturene på dag 7.
d) Lag en matrise som kun inneholder en ukes observasjoner som starter på dag
3
e) Lagre arbeidet ditt i en m fil eller diary.
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8 Dataanalyse

Matlab har veldig mange innebydge statistiske funsjoner. Vi skal bruke bare de
enkleste av dem i dette kurset.

8.1 Minimum og maksimum verdier

min(x) og max(x) returnerer henholdsvis minimum- og maksimumsverdier i
arrayen x. Hvis arrayen er en vektor, dvs en en-dimensjonal array, er bruk av
min og max ganske enkelt at de returnerer henholdsvis minste og største verdi i
arrayet. For eksempel, for arrayet T1 som vi definerte i Seksjon 5,

>> T1=[12.4 12.0 15.1 15.6 14.3 14.0 13.6]

gir min(T1) svaret ans = 12.0 og max(T1) svaret ans = 15.6.

Hvis vi anvender disse funksjonene på matriser, er det litt mer komplisert.
min og max finner ikke minimum- og maksimumsverdiene i hele matrisen, som
man kanskje forventer, men i stedet minimum og maksimum i hver kolonne og
setter dem i et array som har like mange kolonner som T. Dette blir mye klarere
med et eksempel; tar vi igjen vår matrise T:

>> T=[12.4 12.0 15.1 15.6 14.3 14.0 13.6

13.4 15.3 16.1 16.6 14.9 13.0 13.6

12.6 12.5 15.0 15.1 14.9 13.7 13.1

12.9 12.1 15.6 14.6 14.0 14.0 13.2]

gir min(T) følgende svar:

ans = 12.4000 12.0000 15.0000 14.6000 14.0000 13.0000 13.1000

som går for hver dag og plukker ut minimum av alle temperaturene som her blitt
målt på alle stasjonene. ans er nå en en-dimensjonal array. Tar du min(ans)

får du minimumsverdien av alle temperaturene på alle stasjonene ans = 12.0.
Det kan du få også direkte ved å anvende min 2 ganger slik:

min(min(T))

Her beregner den innerste min arrayen som vi fikk i ans men uten å skrive den
ut, og den ytterste beregner minimumverdi av ans.

Det er mulig å få minimum og maksimumverdiene per rad. Mer presist betyr
det at, for hver rad, finner man minimumsverdien når man går gjennom alle
kolonnene. Kolonneindeksen i et array er indeks 2 (dvs j i a(i,j), og man sier
at man vil ha minimumsverdien langs dimensjon 2 av arrayen og skriver:

min(T,[],2)

som gir

ans =

12.0000

13.0000

12.5000

12.1000
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Man kan også bruke min og max funksjonene på enkle kolonner eller rader.
Siden en enkel kolonne eller en enkel rad er bare en vektor, finner funksjonene
da bare minimum/maksimum i denne, og det spiller ingen rolle om man har en
rad-vektor (horisontal) eller en kolonnevektor (vertikalt). Vi tar noen eksempler
her med minimumstemperatur på dag 4. Dette kan skrives

min(T(:,4))

og gir svaret 14.6. Minimumstemperatur på stasjon 2 får vi ved å skrive

min(T(2,:))

og gir svaret 13. max funksjonen fungerer på akkurat samme måte, og du kan
eksperimentere litt med den og matrisen over.

8.2 Indekser til elementer der minimum/maksimum inn-
treffer

I det første eksemplet vi brukte i dette kapitlet, fant vi minimumstemperaturen
i et array av 7 verdier. min-funskjonen kan også fortelle oss på hvilkem plass i
arrayet minimum inntreffer. Her betyr det at vi får vite på hvilken dag det var
kaldest. Da må min kalles slik:

[Tmin,dagkaldt]=min(T1)

dvs. at man må spesifisere to ut-parametre. Her har vi kalt mimimumsverdien
Tmin, og indeksen denne inntreffer for dagkaldt. Merk rekkefølgen til de to
variablene: minimumsverdien er skrevet i den første, og indeksen i den andre.
Her får vi:

Tmin = 12

dagkaldt = 2

Bruker vi den samme funksjonen på matrisen T istedenfor vektoren T1, får vi
selvfølgelig et annet resultat.

[Tmin,statkaldt]=min(T)

gir vektoren Tmn med 7 elementer som inneholder, per dag, minimumstempe-
raturen på alle stasjonene:

Tmin =

12.4000 12.0000 15.0000 14.6000 14.0000 13.0000 13.1000

og vektoren

statkaldt =

1 1 3 4 4 2 3

Her har vi kalt ut-parametren for statkaldt, siden den ikke lengre inneholder
hvilken dag det var kaldest, men på hvilken stasjon det var kaldest. Hva tror du
du får ved å skrive

[Tmin,d]=min(T,[],2)

i stedet? Sjekk i Matlab at du har funnet riktig svar.
Funksjonen max fungerer på samme måte.
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8.3 Summer, gjennomsnitt og standardavvik

I kurset skal vi også bruke de tre funksjonene sum, mean, og std. sum(x) re-
turnerer summen av verdiene i arrayet, mean(x) returnerer gjennomsnittet av
verdiene:

xM = 1/N

N
∑

i=1

xi (1)

std(x) returnerer standardavvik, definert slik:

σ =

√

√

√

√1/(N − 1)

N
∑

i=1

(xi − xM )2 (2)

Standardavvik gir et mål på hvor langt de forskjellige verdiene er fra gjennom-
snittet. Er alle punktene veldig like, er standardavviket veldig lite. Er punktene
veldig spredt, er standardavviket stort.

Disse funksjonene fungerer som min og max: på vektorer svarer de med bare
et tall som er hendholdvis sum/gjennomsnitt/standardavvik til alle verdiene i
vektoren. På matriser svarer de med en vektor som inneholder sum/gjennom-
snitt/standardavvik per kolonne. Vil man ha det per rad, kan man spesifirere
at man vil gjøre det langs den andre dimensjonen. Parameter som indikerer
dimensjon skal alltid plasseres sist:

>> sum(T,2)

ans =

97.0000

102.9000

96.9000

96.4000

>> mean(T,2)

ans =

13.8571

14.7000

13.8429

13.7714

>> std(T,0,2)

ans =

1.3189

1.4000

1.1516

1.1557

0ppgaver til seksjon 8

Oppgave 1
Opprett arrayen » G=linspace(0,10,100);

a) Hva blir summen av denne?
b) Hvor lang er denne arrayen?
c) Del arrayen opp i to arrayer, E og F, der E inneholder den første halvdelen
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av G, og F den andre halvdelen.
d) Hva blir gjennomsnittet av F − E?

Oppgave 2
På begynnelsen av seksjonen om matriser har du fått oppgitt temperaturutvik-
ling i 7 dager fra 4 stasjoner som ligger i samme område.
a) Lag en figur over temperaturen ved de 4 stasjonene.
b) Beregn den gjennomsnittlige temperaturen for hver dag i dette området. Be-
regn også standardavviket. Bruk figuren fra Oppgave a) for å kontrollere om
verdiene du får i b) virker korrekte.

Oppgave 3

Tabell 1: Verdens 12 største elver etter vannførsel [m3/s]:

# Navn Vannførsel [m3/s] lengde [km]
1) Amazonas 2.19 ∗ 105 7062
2) Congo 4.18 ∗ 104 4371
3) Ganges 3.35 ∗ 104 2948
4) Orinoco 3.30 ∗ 104 2140
5) Yangtze 3.19 ∗ 104 6380
6) Rio Negro 2.93 ∗ 104 2230
7) Parana 25700 3998
8) Yenisei 19600 5550
9) Lena 17100 4260
10) Madeira 17000 3239
11) Mississipi 16200 6270
12) Mekong 16000 4023

Legg vannførselen for elvene inn i et array Vann i Matlab, og beregn kun ved
hjelp av arrayoperasjoner:
a)
i) Total vannførsel
ii) Gjennomsnittslig vannførsel for elvene?
iii) Hva blir gjennomsnittet og summen av vannførselen dersom vi ikke regner
med Amazonas?
iv) Siden Madeira renner ut i Amazonas ønsker vi også å beregne uten denne.
Hva blir nå total vannmengde (inkl. Amazonas)?
v) VANSKELIG: Hva blir snittet uten Madeira (inkl.Amazonas)?
Legg så lengdene til elvene inn i et array Lengde i Matlab.
b) Hvor lange er elvene til sammen?
c)
i) Gang elvens lengde [km] med dens vannførsel og lagre resultatet i et array
Vannlengde

ii) Hva blir gjennomsnittet til Vannlengde?
iii) Hvilken elv er minst ved denne måten å se det på? -og hvor stor er den?
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Oppgave 4

Tabell 2: Land med høyest befolkning

# Land Befolkning % av verdens befolkning
1) Kina 1,337,030,000 19.62%
2) India 1,179,744,000 17.31%
3) USA 309,034,000 4.54%
4) Indonesia 231,369,500 3.39%
5) Brasil 192,801,000 2.83%
6) Pakistan 169,274,000 2.48%
7) Bangladesh 162,221,000 2.38%
8) Nigeria 154,729,000 2.27%
9) Russland 141,927,297 2.08%
10) Japan 127,380,000 1.87%
11) Mexico 107,550,697 1.59%
12) Filippinene 92,226,600 1.35%

Tallene er hentet fra Wikipedia i April 2010. På samme tidspunkt var verdens
befolkning totalt 6.816 milliarder.
Legg tallene over befolkningen i de 12 landene inn i et array som du kaller po-
pulasjon.
a) Lag et søylediagram over befolkningen i de 12 landene.
b) Finn summen av befolkningen i de 12 landene.
c) Finn gjennomsnittet og standardavviket.
d) Hvor stor del av jordas befolkning bor i de 12 mest befolkede landene?
e) Pr. 1. Januar 2010 var befolkningen i Norge 4,858,200. Hvor mange prosent
er dette i forhold til gjennomsnittet du fant i c)?
f) Hvor mange prosent er Norges befolkning av jordas befolkning?
g) Kina og India har stor innvirkning på tallene du får siden det bor så mange
her. Gjør oppgave b)-e) en gang til uten tallene for Kina og India, og se om du
får et veldig ulikt resultat.
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9 Iftest og logiske uttrykk

9.1 If-test

En if-test brukes når man vil at noe kode blir kjørt bare hvis en betingelse er
oppfylt. For eksempel, hvis vi vil multiplisere a med 2, men bare i de tilfellene
a er mindre enn 1, skriver vi

if a<1

a=a*2

end

If-testen begynner med if og slutter med end. Linjene før end blir kjørt bare
hvis det som står etter if er sant. Hvis a er lik 0.2 før koden kjører, blir den lik
0.4 etterpå. Er a lik 3, blir den ikke forandret.

Lag merke til at linjen a=a*2 har et innrykk på 3 tegn. Selv om det er
ikke påbudt å ha innrykk i Matlab, så er det en god vane å skrive det som er
inne i if-testen med innrykk, for det gjør koden mer lesbar. Dessuten er slike
innrykk påbudt i andre språk som Python. For at dere skal utvikle gode prog-
rammeringsvaner vil vi være poitivt innstilt til de som lager passende innrykk i
koden. Siden vi bruker forskjellige editorer til å skrive inn koden bør det brukes
mellomrom og ikke tab for innrykk.

I eksemplet over ble a brukt både i det logiske uttrykket som styrer testen,
og i instruksjonene inne i testen. Slik behøver det ikke å være, og vi kan godt
teste på en variabel og utføre operasjoner på en annen, slik som her:

if a<1

b=b*2

end

Man kommer ofte i situasjoner hvor man vil utføre en ting eller en annen
avhengig av en test, For eksempel at man vil skrive at det snør hvis temperaturen
T er negativ, men at det regner hvis temperaturen er positiv. Da bruker man en
litt mer generell type if-test:

if T<0

disp (’Det snør’)

else

disp (’Det regner’)

end

disp får Matlab til å skrive på skjermen det som står ini parenthes. Skal man
skrive ut en tekst, som i dette tilfellet, må den være under anførselstegn.
En if-test har den generelle strukturen:

if mintest

kommandoene 1

else

kommandoene 2

end

Her blir kommandoene 1 utført hvis mintest er sant, og kommandoene 2 utført
hvis mintest er usant. Skal man ikke utføre noe hvis mintest er usant, sløyfer
man else og kommandoene 2, som i det første eksemplet vi hadde. Man kan ha
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så mange kommandoer som man vil både i kommandoene 1 og i kommandoene
2, og ikke bare en linje som i de enkle eksemplene brukt her.

Man kan sette flere if-tester inne i hverandre. La oss se på et eksempel. En
kjøpmann har satt inn i arrayet intjenning hans daglige inntjenning i løpet
av en måned, og skal skrive ut om han har tjent noe eller ikke denne måneden.
Dette gjøres slik:

ss=sum(intjenning);

if ss==0

disp (’null balanse’)

else

if ss>0

disp (’har tjent noe’)

else

disp (’gikk i minus’)

end

end

Legg merke til det dobbelte likhetstegnet i andre linje (if s==0). I Matlab
brukes det vanlige likhetstegnet til å tilordne verdier. Skriver du

>> c=d

får c den (forhåpentligvis allerede definerte) verdien til d. For å sjekke om to
allerede definerte verdier er like, må du derfor bruke et annet symbol, nemlig
det dobbelte likhetstegnet ==.

Legg merke til at vi har to if-tester inne i hverandre her og at hver har sin
egen matchende else kommando og end. Den andre if-testen må avsluttes før
den første. Den første end refererer derfor til den andre if. Med flere if-tester
inne i hverandre, kommer innrykk til sin fulle nytte for å holde orden på koden.

9.2 Logiske uttrykk

If-tester avgjør om et uttrykk er sant eller ikke. Dette gjøres vanligvis ved å
sammenligne to tall. Her er en oversikt over symboler som brukes til slik sam-
menligning:

< % mindre enn

<= % mindre enn eller lik

> % større enn

>= % større enn eller lik

== % lik

~= % ikke lik

I tillegg får du også bruk for logiske operatorer som og, eller og ikke, som brukes
for å kombinere flere tester. I Matlab skriver du dem slik:

& % og

| % eller

~ % ikke

Skal du teste for eksempel om x er mellom 2 og 3, kan du ikke skrive
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>> if 2<x<3

men må teste om x er større enn 2 og om x er mindre enn 3, som da kan skrives

>> if 2<x & x<3

eller

>> if x>2 & x<3

9.3 Logiske variable

Skal du bruke en test mange ganger, kan det være greit å lagre resultatet av
testen i en logisk variabel. En logisk variabel er en variabel som kan bare ta
verdiene 1 eller 0. 1 betyr ”sant” og 0 betyr ”ikke sant”. Her er et enkelt eksempel:

minflag = a < b

if minflag

disp ’a mindre enn b’

else

disp ’b mindre enn a’

end

Oppgaver til seksjon 9

Oppgave 1
Finn, uten å programmere, om det siste uttrykket er sant eller ikke.

a=2;

b=2*a;

c=45;

d=c-10*b;

a<d & (b>c | d<c) & ~(a==b)

Kontroller med Matlab om du har riktig svar.

Oppgave 2
Skriv i en enklere form følgende test:

>> if ~(a>b)

og test med Matlab med noen verdier av a og b.

Oppgave 3
Funskjonen arcsin(a) er definert bare hvis verdien til a er mellom -1 og 1. Lag
et program som tester verdien av a, tar arcsin hvis mulig, eller skriver ut en
melding at det går ikke an å ta arcsin av a.

Oppgave 4
a) Lag en if-test som tester om en tallvariabel er et heltall.
b) Lag en if-test som tester om en tallvariabel er partall eller oddetall.
c) Lag en if-test som tester hvilken variabel som er størst og deretter
setter begge variablene lik hverandre.
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Oppgave 5
For å få noe utbytte av denne oppgaven må man la være å programmere den i
matlab, og heller tenke gjennom den.

a=2;

b=3;

if (a>1 & b<3)

disp(’ja’)

else

disp(’nei’)

end

a) Hva skrives ut? Hvorfor?
b) Hva skrives ut om a=0 og b=5?
c) Hva skrives ut dersom a=1 og b=4?
d) Hva skrives ut dersom a=2 og b=3?

Oppgave 6
For å få noe utbytte av denne oppgaven må man la være å programmere den i
matlab, og heller tenke gjennom den.

a=2;

b=3;

if (a>1 | b<3)

disp(’ja’)

else

disp(’nei’)

end

a) Hva skrives ut? Hvorfor?
b) Hva skrives ut om a=0 og b=5?
c) Hva skrives ut dersom a=1 og b=4?
d) Hva skrives ut dersom a=2 og b=3?

Oppgave 7
For å få noe utbytte av denne oppgaven må man la være å programmere den i
matlab, og heller tenke gjennom den.

a=1;

b=3;

if a>1 & b<3

disp(’ja’)

end

if a<1 & b>3

disp(’hmm’)

else

disp(’nei’)

end

a) Hva skrives ut? Hvorfor?
b) Hva skrives ut om a=0 og b=5?
c) Hva skrives ut dersom a=1 og b=4?
d) Hva skrives ut dersom a=2 og b=3?
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e) Hvilke verdier kan a og b ha for at nei skal bli skrevet ut?

Oppgave 8
Beregn snødybde ut fra følgende meteorologiske data.

Tempereatur per dag i Celcius (0 -2 -3 1 4 -2 -5 -6 -6 -5 1 1)

Nedbør per dag i centimeter (3 5 6 0 4 4 8 0 0 2 3 3)
Anta at det ikke var sne da målingene startet og at nedbør kommer som sne
når det er temperatur under 0◦C. Anta videre at ingen sne smelter. Lag et
søylediagram over snedybde som funksjon av tid.
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10 For- og whileløkker

Et program er ofte en sekvens av kommandoer som du vil at Matlab skal utføre
mange ganger med litt forskjellige verdier. Dette gjøres ved hjelp av løkker.

10.1 En enkel for-løkke

La oss se på et typisk problem som kan løses ved hjelp av løkker. Du vil beregne
summen av de 5 første heltallene. Det enkleste er selfølgelig å skrive:

x=1+2+3+4+5

En annen måte å gjøre det på er å dele oppsummeringen i 5 summer:

x = 0

x = x+1

x = x+2

x = x+3

x = x+4

x = x+5

Her initialiserer vi x til 0 og adderer til den heltallene en etter en. Prøv selv, og
se hvordan verdien til x forandrer seg. Dette er håndterlig så lenge du trenger
bare summen av de første 5 heltallene. Blir tallene som skal summeres mange
flere, blir dette upraktisk. En annen måte å summere heltallene en etter en er å
lage en løkke:

x = 0;

for i=[1 2 3 4 5]

x = x+i

end

Løkken begynner med for, og slutter med end. Etter for kommer en variabel
(her har vi brukt i som variabelnavn) og en liste av verdier som variabelen skal
ta. Listen skal være inne i parentes. Mellom for og end kommer noen instruksjo-
ner som Matlab skal utføre like mange ganger som det er av verdier for variablen
i. Her betyr det at x=x+i skal utføres 5 ganger. Første gang Matlab gjennom-
løper løkken er i lik 1, og x blir til 0+1=1. Andre gang Matlab gjennomløper
løkken er i lik 2 og x, som var lik 1, blir til 1+2=3. Dette fortsetter til den femte
gangen Matlab gjennomløper løkken. Da er i lik 5, og x blir til 10+5=15. Nå
har vi brukt alle mulige verdiene for i og Matlab vil ikke lengre gjennomløpe
løkken, men stoppe, eventuelt fortsette med Matlab-instruksjonene som skulle
komme etter end. Det er viktig å se her at i ikke er en vektor, men en enkel
variabel som tar verdiene i listen [1 2 3 4 5] en etter en. Når løkken er slutt,
beholder i den siste verdi den hadde i løkken, 5 i dette tilfellet. Helt i starten
av programmet, skrev vi x=0. Dette er lest bare en gang siden det kommer før
for-løkken. Det initialiserer verdien til x til 0. Skal man iterativt forandre ver-
dien til en variabel i en for-løkke som her, må variabelen være definert første
gang den blir brukt, dvs x må være definert første gang man kommer til x=x+i.
Gjennom hver løkke, blir x overskrevet med nye verdier, og til slutt blir den lik
15.

Legg merke også til at vi skrev det som er inne i løkken med innrykk, akkurat
som vi hadde gjort for if-testene, for å øke lesbarheten.
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Når løpevariablen i løkken varierer regelmessig, som i eksemplet over, kan
man erstatte variabellisten med en mer kompakt form som inneholder tegnet :,
akkurat som da vi definerte reglemessige vektorer i Kapittel 5. For å få i til å
variere regelmessig fra 1 til 5 med steglengde 1 kan vi skrive

x = 0;

for i=1:5

x = x+i

end

Dette gjør akkurat det samme som instruksjonene ovenfor. Legg merke til at
parentes er unødvendig i dette tilfellet. Akkurat som for definisjonen av regel-
messige vektorer, kan i hoppe mer enn 1 fra den ene gjennomgang av løkken til
neste. Skal vi addere oddetallene fra 1 til 9, kan vi skrive

x = 0;

for i=1:2:9

x = x+i

end

hvor i tar verdiene 1, 3, 5, 7 og 9.

10.2 For-løkke med en løkkevariabel som ikke brukes

I løkken ovenfor, blir i brukt i instrukjonen x=x+i. Det hender at du vil utføre
noen beregninger en del ganger uten at du trenger verdien til i til noe spesielt
i instruksjonene. For eksempel har du et trykk som er opprinnelig på 100 Pa på
begynnelsen av dag 1, og hvis trykket dobles for hver dag over en periode på 5
dager, så kan du regne ut trykket etter 5 dager slik:

trykk=100

trykk=trykk*2

trykk=trykk*2

trykk=trykk*2

trykk=trykk*2

trykk=trykk*2

Her skriver du først at trykket er lik 100 Pa på begynnelsen av første dag. Så
blir verdien til trykk multiplisert med 2, som gir trykk lik 200 Pa på slutten av
første dag, 400 på slutten av andre dag, osv. Istedenfor å repetere instrukjonen
trykk=trykk*2 5 ganger kan man sette den i en løkke:

trykk=100

for i=1:5

trykk=trykk*2

end

Lag merke til at i ikke er brukt inne i løkken, og brukes her bare for å telle hvor
mange ganger vi har gått gjennom løkken. Likevel tar i verdiene 1 til 5, og er
lik 5 når vi er ferdig med å gjennomløpe løkken.

10.3 For-løkke for å definere en vektor

I eksemplene ovenfor har løkken blitt brukt for å forandre en variabel, x eller
trykk iterativt. Verdiene som x eller trykk har fått underveis blir ikke tatt
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vare på, men blir overskevet av siste verdi. Vil du for eksempel etterpå plotte
utvilkingen av trykket trenger du å ta vare på verdiene underveis. Slik gjør du
ved å sette trykk-verdiene inn i en vektor som vi kaller her PP. Hver gang trykk

beregnes settes dens verdi inn i et nytt element av vektoren PP. Første verdi,
dvs når i er lik 1, settes først i PP, dvs, i PP(1), andre verdi, dvs når i er lik 2,
settes i neste element i PP, dvs PP(2) osv. Gradvis fyller vi ut vektoren PP som
til slutt får 5 elementer.

trykk=100

for i=1:5

trykk=trykk*2

PP(i)=trykk

end

Utviklingen til vektoren PP vil se slik ut:

PP = 200

PP = 200 400

PP = 200 400 800

PP = 200 400 800 1600

PP = 200 400 800 1600 3200

Først har PP bare et element PP(1), som er lik 200. Så får PP et element til,
PP(2) som er lik 400. PP er da en vektor med to elementer. Så får den et element
til, osv, frem til sin endelige form med 5 elementer.

I Kapittel 5 anbefalte vi at vektorer blir initialisert slik at Matlab vet fra
begynnelsen av hvor mange plasser i minnet vektoren trenger. I eksemplet oven-
for, vet vi at PP kommer til å bli en vektor med 5 elementer. Det er derfor en
fordel å initialisere den med nuller:

PP=zeros(1,5)

trykk=100

for i=1:5

trykk=trykk*2

PP(i)=trykk

end

og utviklingen til vektoren PP vil se slik ut:

PP = 200 0 0 0 0

PP = 200 400 0 0 0

PP = 200 400 800 0 0

PP = 200 400 800 1600 0

PP = 200 400 800 1600 3200

10.4 Iterativ definisjon av en vektor

I seksjonen ovenfor har vi regnet ut trykket i variabelen trykk og tatt vare på
verdiene i vektoren PP. Vi trenger egentlig ikke å gå gjennom variabelen trykk.
og kan arbeide direkte med vektoren PP. Det som vi må programmere er at
trykket på en viss dag er alltid dobbelt så stor som trykket dagen før. Det vil
si at trykket på dag i er to ganger trykket på dag i-1. Da er det naturlig å
forandre løkken vi hadde ovenfor til en løkke som ser slik ut:
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PP=zeros(1,5)

trykk=100

for i=1:5

PP(i)=PP(i-1)*2

end

Men her får vi et problem: når vi gjennomløper løkken første gang, er i lik 1
og vi prøver å definere PP(1) som PP dagen før ganger 2. Kunne vi ha satt
initialverdien 100 i PP(0), hadde dette gått greit. Men Matlab, i motsetning til
noen andre programmeringsspråk, tillater ikke å starte indeksen til en vektor
på 0. Indeksene skal starte på 1 og øke regelmessig til 2, 3 osv. Da er løsningen
å sette PP(1) før vi begynner for-løkken, og la indeksen i løpe bare fra 2 til 5:

PP=zeros(1,5)

trykk=100

PP(1)=trykk*2

for i=2:5

PP(i)=PP(i-1)*2

end

For å være sikker på at dere ser hva som er gjort her og hvordan denne for-løkke
fungerer, tar vi her hvordan det hadde sett ut uten løkke:

PP=zeros(1,5)

trykk=100

PP(1)=trykk*2

PP(2)=PP(1)*2

PP(3)=PP(2)*2

PP(4)=PP(3)*2

PP(5)=PP(4)*2

Til slutt en liten oppgave: fungerer denne løkken, og gjør den det samme som
den ovenfor?

PP=zeros(1,5)

trykk=100

PP(1)=trykk*2

for i=1:4

PP(i+1)=PP(i)*2

end

10.5 En litt lengre for-løkke

La oss se på et eksempel til. Du vil regne ut hvor langt du kommer ved å gå 50
skritt fremover. Første skritt er skikkelig langt, 1m. Men du blir sliten etterhvert
og hvert skritt er bare 99% av det forrige. Etter første skritt har du gått 1m.
Etter andre skritt har du gått 1 + 1 ∗ 0.99 = 1.99m. Etter tredje har du gått
1 + 1 ∗ 0.99 + 1 ∗ 0.99 ∗ 0.99 = 2.9701, osv. Vi ser at vi hele tiden addere et nytt
tall, som er det forrige vi brukte ganget med 0.99.

La oss nå lage et lite Matlabprogram som regner ut hvor langt vi kommer
etter de 50 første skrittene. Vi kan enten skrive kommandoene direkte i Matlab,
eller i en .m-fil.
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x=0; % angir at vi starter ved x=0

step=1; % angir at vi starter med 1m lang skritt

for i=1:50 % starter forløkken og angir at

% den skal gjennomløpes 50 ganger

x=x+step; % addere et skritt til lengden

step=step*0.99; % regner ut stoerrelsen til neste skritt

end % avslutter for-løkken

x % skriver ut verdien av x

Etter initialisering av x og step, utfører programmet kommandoene som står
mellom for-linjen og end-linjen om og om igjen, 50 ganger totalt. Verdien til i
starter på 1, og blir inkrementert et hakk oppover hver gang vi kjører gjennom
løkken. Når i når 50, hopper vi ut av løkken, og fortsetter med kommandoene
som står etter end-linjen. Legg forøvrig merke til at vi skrev semikolon etter
linjene i programmet; det er ofte lurt for å unngå veldig mye utskrift til skjermen.
Vil du nå sjekke hva som skjer underveis, kan du fjerne dem.

10.6 While-løkker

I for-løkker bestemmer vi på forhånd hvor mange ganger løkken skal gjennom-
løpes. Ofte ønsker vi å fortsette beregningene til et visst resultat er oppnådd,
uten at vi på forhånd vet hvor mange gjennomløpninger som trengs. I disse
tilfellene er det lurt å bruke en while-løkke istedenfor en for-løkke. Det neste
programmet illustrerer dette ved å regne ut hvor mange skritt vi trenger for å
gå 50m.

x=0; % angir at vi starter ved x=0

step=1; % angir at vi starter med 1m lang skritt

i=0; % angir at vi starter med 0 skritt

while x<50 % starter while-løkken og angir stop kriterium

x=x+step; % addere et skritt til lengden

i=i+1; % sier at vi har tatt et skritt til

step=step*0.99; % regner ut størrelsen til neste skritt

end % avslutter for-løkken

i % skriver ut antall skritt

En while-løkke begynner med nøkkelordet while, etterfulgt av et logisk uttrykk,
og slutter med end. Alle instrukjonene mellom disse to blir kjørt igjen og igjen,
så lenge det logiske uttykket er sant. while x<50 betyr at vi fortsetter å gjen-
nomløpe de tre linjene mellom while... og end så lenge x er mindre enn 50.
Det sier seg selv at i en while-løkke, må man på et eller annet vis forandre noe
slik at det logiske uttrykket går fra å være sant til å være usant. Gjør vi ikke
det, går dette i det uendelige! Her har vi x=x+step, som forhåpentligvis skal
føre til at x blir større enn 50 etterhvert. Når x blir større enn 50 går vi ut av
løkken, og fortsetter med instrukjonene etter end linjen.

Legg merke til at ingenting blir automatisk modifisert i en while-løkke, og at
vi må selv oppdatere alle variablene som trenger en forandring. Her må vi for
eksempel forandre i til i+1 som en egen instruksjon, mens denne oppdateringen
skjer automatisk i en for-løkke.

Ulempen med en while-løkke er at den slutter aldri hvis kriteriet som er satt
for avslutning aldri blir nådd. Prøv for eksempel å finne hvor mange skritt du
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trenger for å gå 200m med algoritmen ovenfor. Du kommer til å se at løkken går
og går og slutter aldri. Siden skrittene blir mindre og mindre, viser det seg at
selv med en uendelig antall skritt, kommer du aldri lengre enn rett under 100m.
Matematisk sier man at serien konvergerer mot 100. Men det vet ikke Matlab.
Den fortsetter derfor i det uendelige. Du må selv stanse løkken ved å skrive Ctrl-
c (Ctrl-tasten og c-tasten samtidig). Dette går greit i små programmer hvor du
lett kan oppdage at ting tar unormalt lang tid. Men i større programmer er det
mer vanskelig å oppdage slikt, og det er lurt å sette en liten setning som stopper
programmet hvis den har gått over et viss antall runder. Dette gjøres ved å sette
en if-test i programmet, som vi skal se i neste seksjon.

10.7 Break i en for- eller while-løkke

Vi ønsker at programmet skal stoppe dersom antall runder i løkken går over en
verdi som vi synes er urealistisk stort. Anta at vi vil ikke gå mer en 10000 skritt.
Da kan vi skrive:

x=0;

step=1;

i=0;

while x<50

x=x+step;

i=i+1;

if i>10000 % begynner if-testen

break % sier at vi skal ut av løkken vi er i

end % avslutter if-testen

step=step*0.99;

end % avslutter for-løkken

i % skriver ut antall skritt

Dersom i blir større enn 10000, utføres kommandoen break. Den avslutter den
innerste løkken vi er i, enten det er en for- eller en while-løkke, og fortsetter med
den delen av programmet som kommer umiddelbart etter løkken. Siden vi bare
har en løkke her, avsluttes while-løkken. I dette tilfellet kommer programmet til
å skrive verdien av i.

10.8 Flere løkker inni hverandre

Man kan ha flere løkker inne i hverandre, og man kan ha for-løkker inne i while-
løkker og omvendt.

Her er et lite eksempel av to for-løkker inne i hverandre:

a = [];

for j=1:3

for i=1:2

a(i,j)=i+j;

end

end

Etter allokering av matrisen a, går vi inn i den første for-løkken, som vi kan
kalle j-løkken, og verdien til j blir først satt til 1. Så går vi inn i den andre for-
løkke, i-løkken, og verdien til i blir satt til 1. a(1,1) blir da definert til 1+1=2.
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Vi fortsetter å gjennomløpe i-løkken og verdien til i blir først satt til 2 og så
til 3, og elementene a(2,1) og a(3,1) blir definert til 1+2 og 1+3. Vi er nå
ferdige med å gjennomløpe i-løkken en første gang, og går videre inn i j-løkken:
verdien til j blir satt til 2 og vi begynner en gang til å utføre instrukjonene inne
i j-løkken, som her er bare i-løkken. Verdien til i blir da satt en gang til fra 1
til 3 og elementene a(1,2), a(2,2) og a(3,2) blir definert i tur og orden til
2+1, 2+2 og 2+3. Her er liten oppsummering av hvilke verdier i og j tar, og i
hvilken rekkefølge:

j=1 i=1

i=2

j=2 i=1

i=2

j=3 i=1

i=2

Her er j-løkken den ytterste løkken, og i-løkken den innerste. Legg merke til at
vi må ha to end kommandoer: en for hver løkke. Den første avslutter i-løkken og
den andre avslutter j-løkken. Man må alltid avslutte den indre løkken før man
avslutter den ytterste. Det er ikke påkrevet at de to for- eller end-kommandoene
er rett etter hverandre, og det er absolutt mulig å utføre en del kommandoer
bare i den ytterste løkken, som i eksemplet nedenfor:

a=[];

jj=0;

for j=1:3

jj = jj+ j^2

for i=1:2

a(i,j)=jj+i;

end

a(:,j)=2*a(:,j)+1;

end

Gå gjennom programmet og sjekk at du finner den riktige a-matrisen:

a =

5 13 31

7 15 33

Som vi har sagt før, er ikke innrykk påkrevet i Matlab. Når vi har flere løkker
inne i hverandre, er det lett å se at det er veldig nyttig å bruke innrykk for å
holde oversikt over programmet.

Legg merke til at vi har satt j-løkken ytterst og i-løkken innerst. Programmet
hadde vært korrekt også om vi hadde satt i-løkken ytterst og j-løkken innerst,
men den hadde vært mindre effektivt. For å forestå hvorfor, skal vi se litt på
hvordan Matlab traverserer en matrise.

I Matlab traverserer vi en matrise radvis. Det vil si at vi går nedover i
radene for hver kolonne til vi når siste rad før vi hopper opp til første rad på
neste kolonne som vist på tegningen under.
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Hvorfor er det så viktig å vite hvordan Matlab traverserer en matrise? Når
vi lager våre egne løkker i Matlab for å utføre beregninger på hvert element
i matrisen vil vi jo gjerne at programmet kjører så fort som mulig. Dersom
vi traverserer en liten matrise har det ingen betydning om vi gå bortover på
kolonnene i en rad i stedet for nedover i radene i en kolonne. Har vi derimot en
stor matrise på for eksempel 10000 × 10000 som vi skal utføre operasjoner på
og skal vi kanskje kjøre programmet mange ganger med forskjellige startverdier
i matrisen vil det å aksessere elementene kolonnevis i motsetning til radvis gi
en betydelig forkjell i programmets kjøretid. Årsaken til dette er hvordan en
datamaskin er oppbygd. Figuren under viser hvordan en datamaskin er bygget
opp med prosessor, hurtigminne og vanlig minne.

CPU -

�
Hurtigminne -

� Minne

Som vi ser av figuren blir data fraktet fra hovedminnet til hurtigminnet og
videre til prosessoren (CPU). Hovedminnet er forholdsvis langsomt i forhold til
prosessoren mens hurtigminnet, også kalt cache minne, er nesten like raskt som
selve prosessoren. For at prosessoren ikke skal vente for lenge på data som skal
bearbeides er det viktig at hurtigminnet er fylt med så mye relevant data som
mulig. Dersom vi ikke aksesserer matrisen riktig vil vi måtte hente data fra
hovedminnet inn i hurtigminnet for hver iterasjon i den innerste løkken. Som
en tommelfingerregel kan vi derfor si at første indeks skal være i innerste løkke.
Dette er ikke en absolutt regel siden vi i noen tilfeller vil være nødt til å aksessere
matrisen motsatt vei.

Oppgaver til seksjon 10

Oppgave 1
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>> for i=1:6

>> num = i;

>> end

a) Hvor mange steg er det i løkka?
b) Hvilke(n) verdi(er) har num etter at løkka er ferdig?
c) Hvilke(n) verdi(er) har num etter at løkka har gått 3 ganger?

Oppgave 2

>> for i=1:3

>> num = i;

>> obs(i)= num;

>> end

a) Hva slags type variabel er obs?
b) Hilke(n) verdi(er) har obs når løkka er ferdig?
c) Hva er summen av obs?

Oppgave 3

>> for i=1:3

>> num = i;

>> mtd(i,i)= num;

>> end

a) Hva slags type variabel er mtd?
b) Hilke(n) verdi(er) har mtd når løkka er ferdig?
c) Har mtd(1,2) en verdi?
d) Skriv om innmaten i løkka slik at mtd er en 3x3 matrise med verdier = radnr

Oppgave 4
a) Lag en while-løkke som genererer de n første oddetallene. Sett n lik et tall i
begynnelsen av programmet og lag så en while-løkke der du lager et array med
n antall oddetall.
b) Gjør om på programmet fra oppgave a) slik at while-løkken nå lager de n
første partallene
c) Bruk en for-løkke til å programmere de n første kvadrattallene. Legg tallene
i et arrray som du kaller kvadrat.
d) Bruk så en while-løkke til å gjøre oppgave c. Kall arrayet kvadrat2. Er kvad-
rat og kvadrat2 like? (Hvis ikke har du gjort noe feil;)

Oppgave 5
I kapitlet om arrayer var det en oppgave der du skulle lage et array (1,2,4,8,...,4092).
Lag dette arrayet ved hjelp av en løkke.

Oppgave 6

F = [24.3 25.2 30.9 39.9 50.5 58.8 62.4 59.7 52.0 42.4 32.9 26.8 42.1]

Arrayen F inneholder gjennomsnittstemperatur for hver måned på Blindern gitt
i Fahrenheit. Formelen for å konvertere fra Fahrenheit til Celsius er gitt ved (F-
32)/1.8 = C. Bruk en for-løkke og lag en ny array C som inneholder tilsvarende
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temperaturer i Celsius.

Oppgave 7
a) Bruk en løkke, for eller while, til å beregne

∑M
i=1

1
i . Hva blir summen for M

lik 100, 1000 og 10000?
b) Beregn så

∑M
i=1

1
i2 for de samme M-verdiene. Hva er forskjellen fra summen

i a)?
Om du vil kan du lage arrayer av de to rekkene i a) og b), og så plotte resultatet.
Da ser du godt forskjellen.

Oppgave 8
a) Lag et array x som går fra 0 til 2*pi med 1000 punkter. Lag en figur der du
plotter funksjonen S = sin(x).
Man kan tilnærme funksjonen sin(x) med en sum:
sin(x)≃ S(x;m)=

∑m
j=0(−1)j x2j+1

(2j+1)!

der x er et array og m er antall ganger du summerer.
b) Regn ut denne summen fra null til en gitt verdi m, som du setter i begyn-
nelsen av programmet. m kan ha alle mulige positive verdier, men vi kan bruke
verdier mellom 1 og 10. Bruk arrayen x som du definerte i oppgave a. Selve
for-løkka kan se slik ut:

S_xm=0;

for j = 1:m

S_xm=S_xm+((-1)^(j-1)*(x.^(2*(j-1)+1))/factorial(2*(j-1)+1));

end

S_xm vil etter denne løkka være et array du kan plotte.
c) Lag en figur der du plotter funksjonen sin(x) og S(x;m). Ha ulik farge på de
to grafene. Start med m=1 og lag nye figurer for forskjellige m-verdier mellom
1 og 10. Forklar hva du ser. Hint: det kan være lurt å angi verdiene for y-aksen:
ylim([min(S) max(S)]), der S=sin(x) fra oppgave a.

Oppgave 9
Fibonacci-tallene er en tallfølge der hvert tall er summen av de to forrige tallene
i følgen:

0 1 1 2 3 5 8 13...osv

a) Lag en løkke som lager de femten første Fibonaccitallene, og legger dem i et
array kalt fibonacci.
b) Lag en løkke der du finner Fibonaccitall nr. n. Du velger verdien til n i be-
gynnelsen av programmet. Du skal ikke lage et array som i oppgave a), bare
finne tall nr n.
c) Vanskelig: Du får oppgitt at tallene på plass nr. 16 og 17 i Fibonacci-tallrekka
er henholdsvis 610 og 987. Bruk kun denne informasjonen til å regne ut rekka
bakover fra tall nr 17. Legg disse tallene inn i et array.(Arrayet du får burde
være lik den du fikk i oppgave a) pluss de to tallene du fikk opgitt i denne
oppgaven.)

Oppgave 10
Fakultet = n!=1 · 2 · 3 · 4....·n
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a) Bruk en forløkke til å beregne n!. Sett verdien til n helt i starten av prog-
rammet.
b) Gjør tilsvarende som i oppgave a), bortsett fra at denne gangen lagrer du
alle fakultetverdiene mellom 1! og n! i et array som du kaller fakultet.

Oppgave 11
Modifiser det første programmet med for-løkken i denne seksjonen slik at du
kan lage et plot av avstanden som en funksjon av antall skritt.

Oppgave 12
En tallfølge er gitt ved a1 = 1, a2 = 3 og an+2 = 3an+1− 2an. Skriv et program
som genererer de 8 første leddene i følgen.

Oppgave 13
Vi skal nå se litt på hvordan man kan bruke en if-test i en løkke.
a) Lag en løkke som teller fra 1 til 100, og bruk denne løkken til å lage et array
A, som inneholder verdiene 1 til 100 i stigende rekkefølge.
b) Bruk samme løkke og en if-test til å lage et array B som inneholder alle
tallene i løkka som går opp i 10.
c) Gjør om det inne i løkka slik at de tallene som er i B ikke er med i A. Hvor
lange blir array A og B da?

Oppgave 14
Gitt en serie observasjoner av jordskjelv ved deres seismiske energi.

>> Richter=[5.5, 5.3, 2.9, 3.6, 4.1, 5.2, 3.7, 4.4, 6.9, 5.8, 4.0];

Richters skala beskriver energien i et jordskjelv. a) Bruk en if-test til å legge
disse jordskjelvene inn i 3 kategorier
Lett skjelv ML <= 4
Medium skjelv 4 < ML < 5.5
Alvorlig skjelv ML >= 5.5
b) Skriv til skjerm hver gang det er et medium eller kraftig skjelv, og hvor
mange slike skjelv det har vært tidligere.
c) Forskjellen i energi mellom to skjelv kan beskrives ved ∆E = 10

2
3
(m1−m2)

Hvor mange ganger mer energi er det i det største skjelvet i serien enn i det
minste?

Oppgave 15
Beregn snedybde ut fra følgende meteorologiske data: Temperatur per dag, i
Celcius grader: (0 -2 -3 1 4 -2 -5 -6 -6 -5 1 1). Nedbør per dag, i centimeter: (3
5 6 0 4 4 8 0 0 2 3 3).
Man antar at det var ikke noe sne da målingene startet, at nedbør kommer som
sne for temperatur under 0, og som regn for temperatur på 0 grader og over,
og at sneen ikke har tid til å smelte. Lag et søylediagram av snedybden som
funksjon av tid.

Oppgave 16
I denne oppgaven skal vi se på en modell for samspillet mellom rovdyr og bytte-
dyr. Vi lar xn og yn betegne hhv. antall rovdyr og antall byttedyr etter n uker,
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og vi antar at

xn+1 = xn(1 − r + cyn) yn+1 = yn(1 − dxn + q)

der r, q, c og d er små, positive tall.
a) Forklar tankegangen bak modellen
b) Velg r = 0.02, q = 0.04, c = 0.0002, d = 0.001, x1 = 50, y1 = 200. Lag
et Matlab-program som regner ut xn og yn for n ≤ 1000. Plott følgene xn og
yn i samme koordinatsystem. Hvorfor er toppene til xn forskjøvet i forhold til
toppene til yn?

Oppgave 17
En dyrestamme består av tre årskull. Vi regner med at 40% av dyrene i det
yngste årskullet lever videre året etter, mens 70% i det nest yngste årskullet
lever videre året etter. Ingen dyr lever mer enn tre år. Et individ i det andre
årskullet blir i gjennomsnitt forelder til 1.5 individer som blir født året etter.
Et individ i det eldste årskullet blir i gjennomsnitt forelder til 1.4 individer som
blir født året etter. La xn, yn, zn være antall dyr i hvert årskull etter n år, og
forklar hvorfor

xn+1 = 1.5yn + 1.4zn

yn+1 = 0.4xn

zn+1 = 0.7yn

a) Anta at det er 100 dyr av hvert årskull det første året. Lag et Matlab-program
som regner ut xn, yn og zn for 1 ≤ n ≤ 100. Plott alle tre kurvene i samme vin-
du. Lag et nytt vindu der du plotter alle de relative bestandene x′

n = xn

xn+yn+zn
,

y′
n = yn

xn+yn+zn
, z′n = zn

xn+yn+zn
.

b) Gjenta punkt a), men bruk andre startverdier, f.eks. x1 = 300, y1 = 0,
z1 = 0. Sammenlign med resultatene i a). Gjør oppgavene enda en gang med et
nytt sett av startverdier. Ser du et mønster?

Oppgave 18
Lage matriser ved hjelp av to for-løkker.
a) Lag en 2x6 matrise M der verdien i hvert punkt er gitt av radnr.
b) Lag en 6x2 matrise N der verdien i hvert punkt er gitt av kolonnenr i samme
for-løkker som i a).
c) Lag en matrise P med 5 rader og 5 kolonner der tallet i hvert punkt er gitt
ved radnr*kolonnenr ved å bruke to for-løkker.
d) vanskelig: Lag matrisene fra a), b) og c) samtidig ved å bruke kun to for-
løkker. Hint: bruk if-tester.
e) Lag en matrise Q som er 9x7 som har 0 på alle steder bortsett fra på Q(1,1)
og Q(9,7) uten å bruke if-test.

Oppgave 19
Flervalgsoppgave (kun ett riktig svar): For å få noe ut av oppgaven bør den
gjøres uten å bruke matlab.

tallet=0;

for i=1:2
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for j=2:3

tallet = tallet+i+j;

end

end

tallet

Hva skrives ut?
a) 2 tallet = 7
b) 2 tallet = 0
c) 2 tallet = [0 3 7 11 16]
d) 2 tallet = 16
e) 2 tallet(i,j) = [0 3 7 11 16]
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11 Lese og skrive filer

Vi så i Seksjon 4 at vi kunne skrive variabler til filer, og hente dem igjen ved
en senere anledning med kommandoene save og load. Filene som genereres på
den måten er i såkalt Matlab-format, og kan bare leses av Matlab. Det er ofte
behov for å lese andre typer filer, og vi skal her se hvordan vi kan lese enkle
filer i ASCIIformat. ASCII står for ”American Standard Code for Information
Interchange”, og er et vanlig format som du leser med teksteditorer som Emacs,
vi, eller Matlabs egen editor. Programmene du har laget har du skrevet i ASCII
format.

11.1 Filer med bare tall i matrise-format

Har du en fil med bare tall rangert kolonnevis, kan du lese den med load kom-
mandoen også:

>> load datafil.dat;

For at Matlab skal vite at filen er i ASCII-format og ikke i Matlab-format, er det
lurt å gi filen en endelse, for eksempel .dat, men det er ikke absolutt nødvendig.
Når filen er lastet inn får du en matrise med samme navn som filen, men uten
endelse, og som inneholder alle verdiene i filen. Matrisen har like mange linjer
som filen, og like mange kolonner.

11.2 Filer i GEO1040-format

Filer som kan leses med load kan bare inneholde tall. Det eneste informasjon
vi kan ha om filen er i filnavnet, og dette kan være upraktisk. Spesielt når flere
personer arbeider sammen, er det behov for å legge inn en del informasjon om
filen, gjerne help på toppen. Matlab har mange muligheter for å lese og skrive
komplekse filer. For å begrense inneholdet i kurset har vi utviklet en funksjon
som leser et filformat som vi kaller GEO1040-format. Dette en en fil i ASCII-
format, som på toppen inneholder en del informasjon om innholdet i filen, og
deretter tall kolonnevis, for eks:

Temperatur og nedbør ved Glomma stasjon i 1997

Temperatur gitt i Celsius og nedbør i mm

Dag Temperatur Nedbør

1 -0.5 0

2 -1.5 0

3 -1.8 0

4 -0.4 20

I kurset skal vi ikke jobbe med filer som har en mer kompleks struktur en
dette, og alle filene skal kunne leses med funksjonen read_1040. Denne funk-
sjonen har som inn-parametre (eller argumenter) filnavn, antall linjer med

informasjon, separasjonsindikator for kolonnene. Funksjonen returnerer
to elementer: en som inneholder alle linjene av informasjon på begynnelsen av
filen, og en matrise der hver kolonne inneholder samme verdier som tilsvarende
kolonne i fila.

For å lese inn verdiene fra fileksemplet over med data fra Glomma kaller vi
på funksjonen slik:
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[glommaheader, M] = read_1040(’glomma.dat’,3,’ ’);

hvor det siste element betyr at de forskjellige kolonnene er separert med en
blank. Hadde det vært komma mellom dem, hadde vi lest slik:

[glommaheader, M] = read_1040(’glomma.dat’,3,’,’);

glommaheader inneholder de tre linjene av tekst i filen og M er matrisen:

1 -0.5 0

2 -1.5 0

3 -1.8 0

4 -0.4 20

Oppgaver til seksjon 11

Oppgave 1 Sett alle verdiene til matrisen gitt på begynnelsen av Kapittel 7 i en
fil som du kaller temp.dat, og les den inn i Matlab. Pass på at du ikke har noen
andre tegn enn tallene og mellomrom i fila. Altså ingen semikolon, parenteser
osv.

Oppgave 2 Les inn dataene i filen glomma.dat (denne er i GEO1040format).

Oppgave 3
les inn filene fil1.dat, fil2.dat og fil3.dat
a) Hvor mange rader har henholdsvis fil1, fil2 og fil3?
b) Hvor mange kolonner har henholdsvis fil1, fil2 og fil3?
c) Hva er størrelsen på de tre filene?
d) Legg radene i fil1 inn i arrayer.
e) Legg kolonnene i fil3 inn i arrayer.
f) Finn summen av kolonnene i fil3.
g) Finn summen av radene i fil1.
h) Finn summen av alle tallene i fil2.
i) Hva er gjennomsnittet av kolonnene i fil1?
j) Hva er gjennomsnittet av radene i fil3?
k) Hva er gjennomsnittet av fil2?
l) Hva er summen av alle tallene i de tre filene til sammen?
m) Hva er gjennomsnittet av alle tallene i de tre filene til sammen?

Oppgave 4
Les inn filen temp.dat. Lag en figur der du plotter temp, og en linje som mar-
kerer null grader. Sett navn på aksene og en tittel på grafen.

Oppgave 5
Filen TempNedborVind.dat inneholder temperatur-, nedbør- og vinddata for
ett år. De 365 plassene inneholder temperaturer i Celsius, de neste 365 plassene
inneholder nedbør i mm og de siste 365 plassene inneholder vindstyrke gitt i
m/s. Du skal lese inn filen og lage tre arrayer, med henholdsvis temperatur,
nedbør, og vind. Lag så tre figurer der du plotter arrayene. Husk navn på akser
og tittel.
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Oppgave 6
Les inn filen dallas_temp.dat. Første kolonne inneholder måned, andre kolonne
inneholder dag, tredje kolonne inneholder år, og siste kolonne inneholder tem-
peratur i Fahrenheit.
a) Les inn de fire kolonnene og legg dem i fire forskjellige arrayer som du kaller
mnd, dag, aar, og temp.
b) Gjør om temperaturene i temp fra Fahrenheit til Celsius. Kall den nye tem-
peraturarrayen temp2.
C=(F-32)/1.8
c) Lag en figur der du plotter temp2. Lag en linje i samme figur som markerer
null grader. Sett navn på akser, og en tittel på figuren.
d) To steder ser du målefeil. Der er temperaturen lik -99 Fahrenheit, eller -
72.778 celsius. Lag en løkke der du løper gjennom temp, tester om temperaturen
er -99F, og om den er det erstatter du temperaturen med temperaturen fra dagen
før. Gjør så Oppgave b) og c) om igjen. (Hint: det er mye lettere å gjøre det-
te med temp enn med temp2, siden temp har eksakt -99F som verdi for målefeil)
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12 Kart og andre to og tre-dimensjonale grafer

Geofag handler ofte om kart eller om data som har blitt målt på Jordens over-
flate eller i dybden og som man vil bearbeide og visualisere. Å kunne lage
todimensjonale grafer er derfor et viktig redskap for oss.

Det finnes flere kommandoer som kan brukes til å lage kart, to og tredimen-
sjonale figurer. Vi skal se på et par av de enkleste.

12.1 Kommando contour

Ønsker du å få ut nivåkurvene til en flate, kan du bruke kommandoen contour.
Denne kommer i flere varianter:

contour(x,y,z) % Programmet vil her selv velge hvor mange nivåer

% som blir tegnet

contour(x,y,z,v) % v er en vektor som inneholder

% verdiene til nivåkurvene vi skal tegne

contour(x,y,z,n) % n er antall nivåkurver du onsker

Selve variabelen som vi vil plotte er i matrisen z og vektorene x og y inneholder
koordinatene langs x og y-aksen til elementene i z-matrisen. Er ikke elementene
målt eller gitt ved et regelmessig rutenett, kan x og y bli matriser som inneholder
x og y-koordinatene til alle elementene i z. Da må matrisene x, y og z ha samme
dimensjon.

Fjerde parameter angir antall nivåkurver, eller nivåene til disse. Denne er
ofte nødvendig, siden programmet ikke alltid klarer å finne de mest interessante
nivåkurvene.

Det kan også tenkes at vi er interessert i helt konkrete nivåer, som program-
met umulig kan gjette på. Med kommandoen clabel får du også skrevet nivået
til nivåkurvene på grafen:

clabel(contour(x,y,z,12))

Normalt vil nivåkurvene bli tegnet i forskjellige farger. Dette er nyttig på skjer-
men, men kan være mindre praktisk dersom du ønsker å lime figuren inn i et
svart-hvitt dokument. Skriver du

contour(x,y,z,8,’k’)

får du 8 nivåkurver tegnet i svart (’k’ er symbolet for svart farge).
Figur 11, som viser hvordan temperatur utvikler seg ved dyp og tid ved

årlig overflate temperatur variasjoner mellom -5 og 15 grader, har blitt laget
med følgende programkode:

load varmetransport.mat

contour (time,depth,T,20)

axis ’ij’

colorbar

title(’temperature distribution for yearly variations...

(-5 to 15 deg.) (pb 4-26)’)

xlabel(’time (year)’)

ylabel(’depth (m)’)
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Figur 11: Varmetransport

Dataene ligger i filen ”varmetransport.mat”. time er en vektor med 31 tidspunk-
ter, depth er en vektor med 41 dybdepunkter og T er en 41x31 matrise med
temperatur verdier. Kommandoen axis ’ij’ setter y-aksen nedover, slik at vi
får dypet nedover. colorbar setter en fargeskala på høyre av figuren.

12.2 Kommando mesh

Kommandoen mesh lager konturer av grafen ved å forbinde plottepunktene på
grafen med rette linjestykker. Resultatet ser ut som et fiskegarn med knuter i
plottepunktene. Temperaturen visst med colorbar i figur 12 ser slik ut med
mesh-kommando:

og har blitt laget med følgende programkode:

mesh(time,depth,T)

xlabel(’time (year)’)

ylabel(’depth (m)’)

zlabel(’Temperatur’)

La oss se også hvordan mesh kan brukes til å visualisere matematiske funk-
sjoner. La oss plotte funksjonen z = f(x, y) = xy sin(xy) over området −4 ≤
x ≤ 4,−2 ≤ y ≤ 2.

Vi lager først en oppdeling av de to intervallene vi er interessert i. I koden
vår har vi valgt å dele opp begge intervallene i skritt med lengde 0.05, men du
kan godt velge en finere eller grovere oppdeling. Neste skritt er å lage et rutenett
av oppdelingene våre, regne ut funksjonsverdiene, og til slutt plotte:

r=-4:0.05:4;

s=-2:0.05:2; % Lag en oppdeling av intervallene

[x,y]=meshgrid(r,s); % Lag et rutenett av oppdelingene
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Figur 12: Varmetransport_mesh

z=x.*y.*sin(x.*y); % Regn ut funksjonsverdiene.

% Husk komponentvis multiplikasjon

mesh(x,y,z) % selve plottingen

Husk semikolon etter kommandoene, ellers vil du få lange tallremser som output!
Grafen kommer opp i et eget figurvindu akkurat som for todimensjonale figurer.

Varianten meshc tegner i tillegg nivåkurver til funksjonen, mens surf(x,y,z)
i tillegg fargelegger flateelementene på grafen. Ved å gå inn på menyen i grafvin-
duet, kan du dreie flaten i rommet (aktiver musa ved å klikke på et ikon som
symboliserer dreiing). Dette er ofte nødvendig for å få et godt inntrykk av hvor-
dan grafen ser ut!

12.3 Kommando plot3

Kommandoen plot3 er nyttig når du skal plotte parametriserte kurver i tre
dimensjoner. Skriver du

t=linspace(0,10*pi,100);

x=sin(t);

y=cos(t);

z=t;

plot3(x,y,z)

tegnes kurven r(t) = (sin t, cos t, t) for t ∈ [0, 10π].

0ppgaver til seksjon 12

Oppgave 1
Tegn grafene til disse funksjonene: f(x, y) = x2y2, g(x, y) = sin x

y2 +x2, h(x, y) =
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sin(ex+y). Vri på flatene for å få et best mulig inntrykk.

Oppgave 2
Tegn kurvene r1(t) = (t, t2, sin t) og r2(t) = (sin2 t, cos2 t, e−t). Vri på koordi-
natsystemet for å se kurvene best mulig.

Oppgave 3
Bruk kommandoen plot3 til å lage en tredimensjonal strektegning av en terning.

Oppgave 4
Tegn grafen til funksjonen s(x, y) = sin(πx)sin(πy). La x=y=linspace(0,1,n).
Varier antall punkter, n, for å se hvordan dette endrer flaten.

Oppgave 5

>> load topo

Er en innebygd funksjon i matlab. Den henter inn jordens gjennomsnittslige
høyde i en matrise som blir kalt topo, samt en del annen informasjon.
I variabelen topo blir snitthøyden i meter for et område lagt inn som en verdi.
Der det er hav vil det være negative verdier, som representerer havdypet, der
det er land positive verdier.
a) Last topo inn i matlab. Hva slags type variabel er topo? -Hvilket geografisk
område beskriver hvert punkt?
b) Prøv kommandoen

load topo

geoshow(topo,topolegend,’DisplayType’,’texturemap’)

demcmap(topo)

Hva ser du?
c) Hva er gjennomsnittshøyden i den ruten der Oslo(60N 10Ø) ligger? Hint:
Sjekk hvilken vei topo teller breddegrader.
d) Trekk ut Skandinavia og plott det med en vanlig plottefunksjon fra dette
heftet, gjør deretter det samme med Europa og Nordamerika, lag akser og tall-
forklaring.
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13 Tekstvariable

13.1 Definisjon av tekstvariable

Selv om Matlab jobber stort sett med tall, trenger vi også av og til å bruke
bokstaver, for eksempel for å definere et filnavn eller for å skrive en tittel på en
graf. Til dette trenger vi en ny type variabel: strengvariable. En strengvaria-
bel er navnet til en serie bokstaver og tall. For eksempel er her alfabet navnet
til en strengvariabel som inneholder alle bokstavene i det latinske alfabetet:

>> alfabet=’abcdefghijklmnopqrstuvwxyz’

Elementene til strengvariablen er satt i et array. Vil vi vite hva det tredje ele-
mentet i strengvariablen alfabet er, skriver vi:

>> alfabet(3)

og vi får

>> ans = c

Så lenge vi jobber bare med bokstaver er dette uproblematisk. Har vi noen tall
i navnet, er det viktig å se at strengrepresentasjonen ’3’ er forskjellig fra tallet
3 for Matlab.

>> ord=’dag3liste’

>> tre= ord(4)

>> a= tre + 2

gir ”3” for tre, men gir noe maskin-avhengig tull på tredje linje siden man prøver
å addere en del av en tekststreng (’3’) med et tall (2).

Skal vi transformere ’3’ til 3, må man bruke kommandoen str2num, som
står for ”string to number”. Riktig fremgangsmåte blir derfor:

>> ord=’dag3liste’

>> tre= ord(4)

>> a= str2num(tre) + 2

Motsatt bruker man num2str for å konvertere et tall til en streng. Dette er nyttig
når man for eksempel skal skrive en tittel på en figur og vil bruke i tittelen et
tall man har fra før:

>> dag=10

>> tittel=[’temperatur den ’,num2str(dag),’. mai 1999’]

>> title(tittel)

setter ”temperatur den 10. mai 1999” i strengvariabelen tittel, og bruker den
som tittel til figuren. Legg merke til at denne strengvariabelen er satt sammen
av flere ord og inneholder derfor noen blanke tegn. Dette er uproblematisk.

Det finnes også mange andre nyttige funksjoner for strenger. Funksjonen
strcmp sammenligner to strenger. Returverdien er ”sant” hvis og bare hvis de
er like.

13.2 Formattering

Funksjonen sprintf gir oss mye fleksibilitet i å sette sammen vår egen streng-
variabel. Skriver vi
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svar=sprintf(’Ferdig med %i iterasjoner av løkka’,k)

vil koden returnere strengen i variabelen svar. Input til funksjonen sprintf

kalles også for en formattert streng, det vil si en streng som blir prosessert ved
at verdier blir satt inn på forskjellige steder, indikert ved prosenttegnet. Her blir
verdien til k skrevet som et helltall ved plassen hvor %i står. Forskjellige typer
variable kan bli satt inn på forskjellige måter. De viktigste er %i for innsetting
av heltall, %f for innsetting av flyttall, og %s for innsetting av strengvariable.
Med formatet f%f kan man si fra hvor mange tegn man vil ha totalt, og hvor
mange av disse skal være etter kommategnet. For eksempel gir π printet med
formatet %6.4f svaret ”3.1416” dvs 6 tegn totalt og 4 etter komma.

Oppgaver til seksjon 13

Oppgave 1
Kandidatene 1 til 10 har fått følgende poengsum på eksamen:
51, 42, 70, 99, 65, 12, 78, 67, 33 og 90.
Kandidatene står hvis de har minst 44 poeng. Lag et program som skriver ut,
med en linje per kandidat, kandidatnummer og om han har stått eksamen eller
ikke.

Oppgave 2
a) Lag en strengvariabel az som inneholder alle bokstavene i alfabetet.
b) Hva blir H når: H(1)= az(8), H(2)= az(5) og H(3)= az(9)
c) Skriv navnet ditt ved å trekke ut de riktige bokstavene fra az
Hint: Trenger du mellomrom kan du legge til dette på slutten av alfabetet.
b) Bruk en løkke til å lage strengvariabelen za, som er alfabetet baklengs.

Oppgave 3
gitt løkka:

m=0;

for i=1:10

m=m+i;

end

a) bruk sprintf til å skrive ut verdien til m for hvert steg i løkka sammen med
hvilket steg det er i løkka
b) La m starte på 0.5, og gjenta det samme, slik at m får to desimaler.
c) Gjør om løkka slik at det kun blir skrevet til skjerm hvis i er større enn 6.

Oppgave 4
tall = (’u2 liv3 4ever’)

a) Bruk str2num til å legge sammen tallene i denne teksten.
b) Hva får du om du ikke bruker str2num?

Oppgave 5
dato1 = 19990115;
dato2 = ’2010.30.05’;
dato3 = ’5/01/2008’;
a) Bruk num2str, str2num og sprintf til å skrive ut disse datoene på formen
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”Denne datoen er fra året yyyy og dagen er dd i mm”

b) Vanskelig: istedenfor tallet til måneden, skriv forkortelsen på tre bokstaver
til den aktuelle måneden, som jan, feb, mar, osv.
”Denne datoen er fra året yyyy og dagen er dd.mnd”
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14 Funksjoner

Programmering av mer komplekse problemer krever at du deler problemet opp i
mindre deler som hver for seg løser sin del av problemet. Dette gjøres ved hjelp
av det vi kaller funksjoner. Vi har sett mange funkjoner allerede i løpet av dette
kurset: Matlab har mange innebygde funksjoner som vi har brukt, for eksempel
sind eller length:

>> a=10.;

>> b=sind(a);

>> B=[1 3 4 8 3 1];

>> ll=length(B);

>> matc=[44.5 5.2 100.56];

>> nmatc =length(matc);

Vi har også laget for dere en funksjon som leser filer i GEO1040format.
Det som karakteriserer en funksjon er at den har en eller flere inn-parametre
(argumenter), og en eller flere returverdier. Disse argumentene er tall, matriser,
eller strengvariable. Funksjonen kan brukes flere ganger med forskjellig verdi for
inn-parametrene (B og matc i eksempelet over), og returverdiene. Den generelle
formen er:

[ut1,ut2,...]=funcname(in1,in2,...)

hvor funcname et navnet til funksjonen. Legg merke til bruken av [] parenteser
for returverdiene, og () for inn-parametrene. Man kommer et godt stykke med
alle predefinerte funksjoner i Matlab. Er det derimot et litt stort prosjekt, er man
nødt til å definere nye funksjoner selv. Det er det vi skal se på nå. Funksjoner
brukes når vi skal utføre den samme rekken av operasjoner med forskjellige
inn-parametre, eller for å dele problemet opp i mindre deler som er lettere å
forstå.

En ny funksjon settes i en fil som slutter med .m. Den første linjen i filen
som ikke er kommentar må begynne med ordet ’function’, og så en eller flere va-
riable som skal inneholde resultatet av operasjonene inne i funksjonen. Deretter
kommer navnet på funksjonen og inn-parametrene. Før den første linjen med
operasjoner (kommandoer) er det lurt å sette inn noen linjer med kommentarer
som forklarer kort hva funsjonen gjør, og hva inn-parametrene og returverdie-
ne er. Slike linjer begynner med prosenttegnet %, og blir skrevet på skjermen
hvis man skriver » help funcnavn. De hjelper deg senere når du skal bruke
funksjonen, men husker ikke akkurat hvordan du har laget den. Variablene som
brukes i funksjoner er lokale, som betyr at verdiene de får ikke er kjent utenfor
funksjonen (vi skal se senere hva det innebærer) og lagres ikke i det ordinære
arbeidsområdet. Navnet til funksjonen må være det samme som filnavnet den
er i, men uten endelsen ”.m”.

Vi skal nå se på et eksempel. Hvis vi ønsker å lage en funksjon som finner
røttene til en vilkårlig annengradsligning ax2 + bx + c = 0, kan vi la brukeren
spesifisere ligningskoeffisientene a, b, og c som inn-parametre til funksjonen og
la resultatet som funksjonen returnerer være en 2-dimensjonal radvektor som
inneholder røttene r1 og r2. På filen annengrad.m legger vi da følgende kode (de
to første linjene er kommentarer som forklarer hva funksjonen gjør og rekkefølgen
til inn-parametrene og returverdiene):

% løsning til annengradsligningen a*x^2+b*x+c=0
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% function [r1, r2]=annengrad(a,b,c)

function [r1, r2]=annengrad(a,b,c)

if a~=0 % sjekker at a ikke er null

r1=(-b+sqrt(b^2-4*a*c))/(2*a);

r2=(-b-sqrt(b^2-4*a*c))/(2*a);

else

disp(’Koeffisienten til x^2 kan ikke være null’)

end

Vi kan nå finne røttene til annengradsligningen 2x2 + 3x + 1 = 0, ved å gi
kommandoen

>> [x1,x2]=annengrad(2,3,1)

Matlab returnerer igjen svarene x1 = −0.5000 og x2 = −1.
Det er viktig å skjønne her at det spiller ingen rolle for hovedprogrammet

hvilke navn som er brukt i funksjonen både for inn-parametre og returverdier,
og for de interne variablene i funksjonen. Her bruker vi r1 og r2 i funksjonen
og x1 og x2 i hovedprogrammet. Er det noen som har laget en funksjon som du
skal bruke i ditt program, må du få vite fra ham/henne navnet til funksjonen
og hvilke innparametre og returverdier funksjonen har, og i hvilken rekkefølge.
Men det spiller ingen rolle hvilke navn han/hun har brukt til å definere dem inne
i funksjonen. Det spiller heller ingen rolle hvilke variable han/hun har brukt
underveis i funksjonen. Har han brukt for eksempel i som indeks i en løkke,
kan du også bruke i i hovedprogrammet for noe annet. Hovedprogrammet får
ikke kjenskap til variablene brukt i funksjonen. Man sier at variablene brukt
i funksjonen er lokale. Omvendt vet funksjonen verdien bare til de variablene
som den får som inn-parametre. Dette gjør at funksjoner er en fleksibel måte å
programmere på, og at koden blir ryddig og lett å bruke.

Oppgaver til seksjon 14

Oppgave 1
Lag en funksjon som returner både gjennomsnitt og standardavvik av verdiene i
et array. Sjekk at dine resultater er riktig ved hjelp av de to Matlab-funksjonene
mean(x) og std(x), men ikke bruk dem i din egen funksjon.

Oppgave 2
Lag en funksjon som regner ut leddene i følgen {xn} gitt ved:

xn+2 = axn+1 + bxn x1 = c, x2 = d

Filen skal ha inn-parametre a, b, c, d, m, og skal returnere de m første verdiene
til følgen.

Oppgave 3
Lag en funksjon som regner ut leddene i følgen {xn} gitt ved:

xn+1 = axn(1 − xn) x1 = b

Filen skal ha inndata a, b, m, og skal returnere de m første verdiene til følgen.
Sett m = 100, se på tilfellene b = 0.2 og b = 0.8, og kjør programmet for hhv.

77



a = 1.5, a = 2.8, a = 3, a = 3.1, a = 3.5, a = 3.9. Plott resultatene. Ekspe-
rimenter videre hvis du har lyst, men behold humøret selv om du ikke finner
noe mønster; fenomenet du ser på er et av utgangspunktene for det som kalles
“kaos-teori”!

Oppgave 4
a) Lag en funksjon som tar inn et vilkårlig array som inn-parameter, og retur-
nerer maks, min, gjennomsnitt, og lengde.
b) Test at funksjonen virker ved å lagre svarene som feks m, mi, gj og l for
arrayer fra noen tidligere oppgaver.

Oppgave 5
a) Lag en funksjon som tester om en tallvariabel er et heltall og returnerer sva-
ret.
b) Lag en funksjon som tester om en tallvariabel er partall eller oddetall og
returnerer svaret
c) Lag en funksjon som tester hvilken av 2 variabler som er størst og returnerer
kun den største.
d) Lag en funksjon som tester hvilken av 2 arrayer som er lengst og returnerer
den korteste.

Oppgave 6
Lag en funksjon fakultet, som tar inn et heltall n, og returnerer n! altså n*(n-
1)*(n-2)*...*1. Merk at 0! =1.

Oppgave 7
a) Lag en funksjon som omregner Fahrenheit til Celsius,
b) og en som regner regner Celsius til Fahrenheit.
c) Lag en funksjon som tar inn en tempereatur og en strengvariabel som sier
hva slags temperatur det er f.eks (K,F eller C), og returnerer temperaturen i
både Kelvin, Celsius og Fahrenheit.
d) Lag funksjonen din i c) slik at temperaturene er arrayer. Tips: Dette er en
nyttig funksjon som er grei å ha lagret.

Oppgave 8
a) I kapitlet om arrayer og løkker lagde du et array (1,2,4,8,16,...,4096). Nå
skal du lage en funksjon som tar i mot antall plasser du vil ha i arrayen(i dette
tilfellet 13), og sender tilbake arrayen du ser over.
b) Gjør om funksjonen slik at den kan ta imot enhver lengde, og sende tilbake
arrayen.

Oppgave 9
a) Vi skal se på utviklingen til tre generasjoner av en dyrepopulasjon. Den
første generasjonen kalles x, den midterste y og den eldste z. 40% av dyrene i
generasjon x overlever til generasjon y, og 70% av dyrene i generasjon y overlever
til generasjon z pr. år. Dyrene i generasjon y får gjennomsnittlig 1.5 barn hver
pr. år, og dyrene i generasjon z får 1.4 barn hver pr. år. Du skal lage en funksjon
som tar i mot hvor mange dyr det er i hver generasjon ved tiden t=1, og sender
tilbake tre arrayer som inneholder utviklingen til hver generasjon. I tillegg skal
funksjonen også ta imot hvor mange tidsskritt(år) frem i tid du vil se på.
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Første linje i programmet ditt skal se slik ut:

function[x,y,z] = populasjon(x1,y1,z1,t)

Her er x1, y1, z1 og t vanlige tall, mens x,y og z er arrayer.
b) I denne funksjonen var z den eldste generasjonen. Under studiet av denne
dyrepopulasjonen fant du ut at det var en generasjon til som var enda eldre
enn z, nemlig generasjon b! Det var 20% av dyrene som var i generasjon z som
overlevde til generasjon b, og annethvert dyr i generasjon b fikk ett barn pr. år.
Gjør endringene som trengs i funksjonen for at den skal beregne utviklingen til
bestanden inkludert generasjon b. Første linje i programmet ditt skal nå se slik
ut:

function[x,y,z,b] = populasjon(x1,y1,z1,b1,t)

c) Lag en ny funksjon der du sender inn arrayene x,y,z, og b. Funksjonen skal
lage et plot som viser utviklingen til populasjonene. Figuren skal ha navn på
aksene, tittel og de fire grafene skal ha ulike farger.
Første linje i programmet ditt skal se slik ut:

function figur(x,y,z,b)

Oppgave 10 Vanskelig
Lotto er spillet der du vinner førstepremien hvis du har tippet de 7 tallene som
blir trukket blant 34 tall.
a) Lag en funksjon, Lotto, som trekker ut a vilkårlige tall mellom 1 og n, og ut

fra inputene returnerer et array, dagens tall, med de utvalgte tallene i stigende
rekkefølge.
Hint: funksjonen randperm(10) trekker tallene fra 1 til 10 i tilfeldig rekkefølge.
Man kan evt bruke rand og ceil, men må da passe på å ikke ha flere like tall
b) Gjør om funksjonen Lotto slik at den i tillegg til å returnere dagens tall

også returnerer arrayen tilleggstall der tre ekstra tall er blitt trukket ut.
c) Vi skal nå lage en ny funksjon, Mulige, der vi skal se litt på vinnersjansene

til rekker i lotto. Opprett funksjonen Mulige som tar inn a og n som i a), og ut
fra disse returnerer antall mulige rekker funksjonen fra a) kan ha.
Hint: Antall rekker for n = 10 og a = 3 er ant = (10 · 9 · 8)/(1 · 2 · 3) =
n!/((n − a)!a!) = nCa, evt. se oppgave fra kapitlet om løkker.
d) I viking-lotto vinner man førstepremien ved å trekke ut 6 tall blant 46 mulige,
dvs n=46 og a=6. Bruk funksjonen Mulige til å beregne hvor mye vanskeligere
er det å vinne i viking-lotto enn i vanlig lotto? -hva hvis du trengte 7 rette der
og?
e) Lag et program som kaller funksjonen Mulige, og plotter mulige utfall for

forskjellige verdier av antall rette man må ha for å vinne for hhv. lotto og
viking-lotto. Hvor mange rette er det vanskeligst å få i de to spillene?
f) VANSKELIG: Lag et program som sender inn dine lotto-rekker, og som

trekker ut en rekke fra Lotto og gir deg antall riktige i din rekker. Hvor mange
rette klarer du? (ignorer tilleggstall) Hint: du kan bruke Lotto til å lage rekkene
dine. Denne oppgaven trenger god kjennskap til for-løkker.
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15 Programmere

I løpet av kurset har dere skrevet en del programmer, både små og litt større.
Nå er det på tide å se litt nærmere på hva programmering egentlig er. I dette
kapitlet skal vi se på noen spørsmål. Hva er programmering, hvorfor skal vi
programmere og hvordan lager vi et program som virker?

15.1 Hva er programmering?

Det er mange former for programmering, men i vår sammenheng består det i å
løse et problem ved hjelp av en datamaskin som får instruksjoner om hvordan
problemet skal løses. Instruksjonene skriver vi i et programmeringsspråk som
oversettes til binære instruksjoner som maskinen forstår. En binær kode er, som
vi vet, en sekvens med nuller og enere i forkjellig rekkefølge. Det finnes vel-
dig mange forskjellige programmeringsspråk med ulike egenskaper, men vi har i
dette kurset valgt å satse på Matlab. Ved å bruke Matlab som programmerings-
språk ser vi også hvordan vi kan bygge opp et program fra enkelte kommandoer
vi skriver i det interaktive kommandovinduet. Slike kommandoer og hvordan de
er satt sammen er essensen i ethvert program, enten det er skrevet for Matlab
eller andre programmeringsspråk.

15.2 Hvorfor skal vi programmere?

Det er mange problemer vi ikke kan løse med papir og blyant. Mange oppgaver
er svært rutinemessige og krever mye arbeid med store muligheter for menneske-
lige feil. La oss for eksempel ta værmeldingen vi får servert hver dag. For femti
år siden var det vanskelig å forutsi to dager fram i tid, men med de siste vær
og klimamodellene som består av mange hundre tusen linjer med kode får vi nå
en værmelding som er ganske nøyaktig tre til fem dager fram i tid og gir oss en
pekepinn på hvordan været blir ti dager framover. Uten datamaskiner og prog-
rammer ville dette vært helt umulig. Hver dag pumper vi opp olje for millioner
av kroner takket være simuleringer av forholdene nede under havbunnen. Også
dette takket være datamaskiner og simuleringsmodeller.

Datamaskiner og programmer er en viktig del av vårt samfunn og vi blir
bare mer og mer avhengig av dem. For mange problemstilinger kan vi kjøpe
eller laste ned programmer som vi kan bruke direkte. Men det er ikke slik i alle
tilfeller, og vi må da lage våre egne programmer for å få løst problemet.

15.3 Hvordan lager vi et program?

Det første vi gjør er å se på problemstillingen, og se hvordan problemet kan
brytes ned til mindre biter som er lette å løse ved hjelp av et program. Vi deler
gjerne programmet inn i en del som har med innlesning av data vi skal bruke,
en del som setter opp betingelsene, det vil si initialverdier for problemstillingen,
en del som utfører selve løsningen av problemet og til slutt en del som lagrer
resultatet vi kommer fram til. I tillegg kan det også være en visualiseringsdel
som lager en grafisk illustrasjon av resultatet.

Husk alltid å skrive kommentarer som forklarer hvordan de enkelte delene
av programmet virker, også der løsningen er komplisert. Dette er nødvendig
både for den som lager programmet, og spesielt dersom andre skal bruke koden
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og endre den. Etter et par måneder har den som laget programmet også glemt
detaljene i hvordan problemet ble løst. Det er også viktig for lesbarheten at
koden er ryddig skrevet med innrykk på passende steder slik at det er lett å se
hvor for eksempel en løkke begynner og slutter.

La oss ta for oss et eksempel på en problemstilling. Et stort vulkanutbrudd
har sendt et askeregn ned over store områder. På et 3 ganger 3 kilometer stort
testfelt er det plassert ut måleinstrumenter med en avstand av 100 meter som
måler mengden av aske som faller ned, mengden av nedbør og surhetsgraden i
jorden på måleområdet. Vår jobb er å finne ut hvor lang tid det tar før jorden
har fått sin normale surhetsgrad ut fra mengden av aske og gjennomsnittlig
nedbør for området.

Hvordan løser vi dette?
Vi vet følgende:

• Måledata for asken er lagret i en tekstfil med 30 verdier på en linje, og 30
linjer for hver dag med målinger. Det er måledata for 20 dager i filen

• Tilsvarende data for surhetsgraden og for nedbøren i tidsrommet er lagret
på hver sin fil

• Vi har en formel for beregningen av endringen i surhetsgraden med måle-
dataene som inngangsverdier.

• Programmet skal lagre resultatet i en tekstfil

• Vi skal lage en animasjon som viser endringen i surhetsgraden for hver uke
over et år

Hvordan bryter vi ned problemet til enkle deler som lar seg programmere?
Det første vi må se på er hvordan vi leser inn måledataene. Siden det er tre

filer med måledata må vi lage kode som åpner hver fil, og leser data inn i hver
sin matrise. Siden området er på 3 ganger 3 kilometer, og hvert måleinstrument
er 100 meter fra det neste, så får vi en matrise på 30 ganger 30 elementer for
måleområdet og i tillegg er det data for 20 dager, så våre matriser vil da være
tredimensjonale med mål 30x30x20 for overflate og tid. Siden alle måledataene
er lagret på samme form kan vi bruke samme kode til å lese inn datene. Vi har
også lært at det er fornuftig å lage en slik kode som en funksjon der vi har navnet
på filen som inn-parameter, og en 3D matrise som får de innleste verdiene som
returverdi.

Når vi så har fått lest inn verdiene må vi se på hvordan formelen for bereg-
ningene er, og om vi skal lage en funksjon av formelen eller bare programmere
den inn i hovedprogrammet. Vi bør merke oss at hovedprogrammet bør være så
kort som mulig for å få en best mulig lesbarhet, og heller bruke funksjoner for
å løse de enkelte delene av problemet. Vi lager derfor formelen som en funksjon
som returnerer endringene i surhetsgraden. Inngangsdata til formelen vil jo være
askemengde, nedbør og surhetsgrad fra forrige tidssteg.

Nå gjenstår det bare å lagre resultatet av beregningene i en tekstfil. Vi må da
finne ut hva vi skal lagre, og formatet på dette. Siden vi skal lage en animasjon
for hver uke behøver vi ikke å lagre data for hver dag, men kun for hver uke.
Det betyr at vi kun skriver resultatet ut til en fil for hver syvende gang vi kaller
funksjonen for beregning av surhetsgraden.
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Til slutt lager vi et Matlab-program som leser inn dataene fra beregningene,
og lager et plot over surhetsgraden, et for hver uke, og setter dette sammen til
en animasjon.

Dette er en litt forenklet beskrivelse av løsningen på et slikt problem, men
viser hvordan et problem kan brytes ned til enklere deler som lar seg program-
mere.

15.4 Kommentere

Ethvert program bør ha en forklaring på hva programmet gjør, og gjerne også
navnet på filen med kildekode. Et eksempel har vi her:

%

% mittprogram.m

%

% Dette er mitt nye program som leser et tall fra

% tastaturet inn i variablelen r1 og skriver ut

% verdien på skjermen

%

% Be brukeren om å taste inn et tall

r1 = input(’Tast inn et tall: ’,’s’);

% Skriv ut tallet til skjermen

disp(r1);

Vi ser her at navnet på programmet er mittprogram.m og vi får en enkel
forklaring på hva programmet gjør. I dette tilfellet består programmet av kun
to linjer med instruksjoner, mens det er ni linjer med kommentarer. Noen vil si
at dette er i overkant mye kommentarer siden programmet egentlig er selvfor-
klarende, men dersom programmet hadde vært på flere hundre linjer med kode
ville det vært alt for lite.

Å beskrive hva slags inn-parametre programmet trenger og returverdier som
programmet gir er veldig viktig. Denne beskrivelsen bør være en del av kom-
mentarene først i programmet. Dette gjelder både for hovedprogrammet og for
funksjoner der argumentene til funksjonen (inn-parametrene) og resultatet som
funksjonen returnerer (returverdier) beskrives. Det er også viktig å beskrive
komplekse regneoperasjoner inne i programmet eller funksjonen. Det er bedre å
skrive en linje for mye med kommentar enn en linje for lite.

Videre er det viktig å fortelle hva de forskjellige variablene brukes til. I
eksemplet over vet vi ikke om variabelen r1 er et heltall eller et desimaltall,
men vi ser fra teksten at r1 skal være et tall. I store komplekse modeller finnes
det både kommentarer i selve kildekoden slik som vi snakker om her, og i tillegg
er det vanlig å ha et eget vedlegg gjerne i en .pdf fil som gir en detaljert
beskrivelse av både datastrukturen og funksjonaliteten til programmet.

I dette kurset skal det leveres et sett med obligatoriske oppgaver. Her er
det ekstra viktig å ha med fyldige kommentarer slik at de som skal bedømme
besvarelsen ser hvordan problemet har blitt løst. Uten slike kommentarer kan
besvarelsen misforstås, noe som kan resultere i en dårligere karakter enn den
som ellers ville blitt gitt.
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16 Finne feil

Det er to hovedtyper feil som kan oppstå i et program: syntaksfeil og program-
meringsfeil.

Syntaksfeil er feil bruk av Matlab-kommandoer, for eksempel manglende end
i en løkke, en funksjon brukt med feil antall parametre, eller at man prøver å
jobbe med vektorer som har ulik lengde. Disse feilene er de letteste å finne og
å rette, fordi Matlab stopper opp og gir beskjed. Da er det bare å gå syste-
matisk gjennom alle feilene frem til alle er rettet, og Matlab kjører fornøyd.
At Matlab er fornøyd betyr ikke at du også skal være det: det er egentlig da
ditt arbeid med å finne egne programmeringsfeil i programmet begynner. Pro-
grammeringsfeil vil si at programmet kjører, men gjør egentlig noe annet enn
det man vil. Programmeringsfeilene er mye mer vanskelig å finne, og det kjø-
res mange programmer rundt omkring i verden med mer eller mindre alvorlige
programmeringsfeil. Første versjon av et program inneholder så å si alltid prog-
rammeringsfeil, selv om det er skrevet av erfarne programmerere. Derfor er det
avgjørende å ha gode rutiner for hvordan man tester et program, og hvordan
man luker ut feilene. Her skal vi først se på noen vanlige syntaksfeil, før vi går
over til hvordan man skal gå frem for å finne programmeringsfeil.

16.1 Syntaksfeil

I Matlabs egne feilmeldinger skrives kun en kort beskrivelse av feilen, samt hvor
i koden feilen inntraff. De vanligste feilmeldingene Matlab gir er:

1. Du har glemt en avsluttende end til en for- eller while-løkke, eller if-
test. Matlab sier da At least one END is missing..., og gir beskjed
om hvilken løkke- eller test som mangler en end. Når en end eller flere
mangler kan Matlab bli forvirret når det gjelder hvor de forkjellige løkke-
ne/testene slutter, og det er ikke uvanlig at den oppgir en annen løkke/test
som mangler en end enn den vi forventer. I så fall kan vi bare gå syste-
matisk til verks og sjekke alle løkkene og testene. Å ha gode rutiner for
indentering er en stor fordel for å rette slike feil raskt.

2. Du aksesserer et element i en vektor som er utenfor grensene til vektor-
en. Matlab sier da ??? Index exceeds matrix dimensions. Husk at du
definerer en vektor med en gitt størrelse, og at posisjonen du angir i en
vektor må ikke kan være større enn denne. I tillegg er det ikke tillatt med
en indeks lik null.

3. Du ber om verdien til en variabel som ikke er definert. Matlab sier Undefined
function or variable...

4. Du gjør en operasjon som bare er definert når størrelsene på matrisene
matcher, og det viser seg at de ikke gjør det. Et eksempel er matrisemul-
tiplikasjon når antall rader og søyler i matrisene ikke matcher. Matlab sier
Matrix dimensions must agree.... Da må du sjekke hvilken dimensjo-
ner matrisene/vektorene har. Hvis disse ikke er så store kan du få Matlab
til å skrive de ut på skjermen, slik at du kan se deres størrelser der. Husk
feks. at en søylevektor ikke kan summeres med en linjevektor av samme
lengde: den ene vektoren må først snus før man kan summere dem sam-
men. En annen vanlig feil er å bruke de vanlige operatorene (for eks *for
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multiplikasjon) istedenfor den punktmarkerte operatoren (for eks. .*) når
man vil utføre elementvise operasjoner på to vektorer. Da kan Matlab gi
tilbakemeldingen Matrix dimensions must agree... selv om det ikke
er noe med feil med vektorene, men hvordan Matlab tror du vil bruke
dem.

5. I Matlab kan en funksjon kalle seg selv, og man kan da fort gjøre den
feilen at programmet kaller seg selv i det uendelige. Matlab vil da feile når
programmet har kalt seg selv for mange ganger.

Selv om Matlab vanligvis gir en grei beskjed om hvor feilen inntreffer og hva
den er, er det ikke alltid like enkelt å vite hvorfor feilen oppstår. En god del
feil skyldes at noen variabler har fått andre verdier enn de skulle ha (se ne-
denfor om programmeringsfeil). En enkel måte å gjøre feilsøking på er derfor å
se i Workspace om alle variable som brukes der feilen oppstår har forventede
verdier. Man kan også fjerne en del ;-tegn for å kunne følge med på skjermen
i forandringen av en del variable. Deretter kan man sette inn noen linjer med
kode (for eksempel i for-løkker som kjøres mange ganger) som skriver ut på
skjermen hvor langt programmet har kommet. Skriver du

disp(’Nesten ferdig’)

så vil programmet skrive den gitte teksten ut på skjermen (de to siste tegnene
betyr linjeskift). En litt mer avansert variant er

svar=sprintf(’Ferdig med %i iterasjoner’,k)

disp(svar)

Hvis k er en løkkevariabel, så vil utskriften fra koden over til enhver tid fortelle
oss hvor langt vi er kommet i løkka. Hvis en feil inntreffer så vil vi dermed vite
hvilken verdi k hadde når feilen inntraff. Dette kan hjelpe oss videre til å finne
nøyaktig hvor feilen inntreffer, ved at man kan zoome videre inn på et punkt i
koden. Denne fremgangsmåten kan også brukes hvis programmet vi har skrevet
ser ut til aldri å bli ferdig.

16.2 Programmeringsfeil

Etter å ha fjernet syntaksfeil, og programmet kjører innen rimelig tid og gir oss
resultater, må vi forsikre oss om at programmet gjør det vi vil den skal. Det
er mange feil som Matlab ikke kan oppdage, og som kan gjøre at programmet
gir meningsløse resultater. For eksempel kan man ha glemt å konvertere en
variabel fra mm til meter, og alt blir dermed 1000 ganger for stort. Det kan også
være at en variabel har blitt brukt til to forkjellige ting, og det har oppstått
feilberegninger på grunn av dette. Man kan ha brukt feil kolonne i en matrise,
osv. Det er utrolig mange forskjellige feil som vi kan lage når vi programmerer,
og det er som oftest de mest elementære feilene som er de vankeligste å finne!
Vi kan ofte se oss “blinde” på feilen og det kan da være en god idé å be andre
om å se på koden for om mulig å oppdage hva som er galt.

Feilsøking kalles også for debugging. Vi skal ikke gå inn på avanserte feil-
søkingsprogrammer som brukes av profesjonelle programmerere, men bare se
hvordan vi enkelt kan gå fram for å forsikre oss at programmet gjør det vi
ønsker.

84



Første regel for å unngå mye feilsøking er å gjøre unngå å skrive et langt
program før du begynner å søke etter feil, men sjekke hver liten del hver for seg
så snart det er mulig. Selfølgelig kan noen feil oppstå når alt blir satt sammen
så feilsøking må også gjøres når programmet er helt ferdig.

Med ;-tegnet, gir Matlab mulighet til å ikke vise verdiene til middlertidi-
ge variabler. Et godt program viser bare de endelige resultatene, og ikke alle
mellomregningene. I feilsøkingsfasen er det imidlertid ønskelig å skrive ut verdi-
ene til mellomregninger, og følge med i utviklingen til noen variabler i løkkene.
Da kan man arbeide seg gjennom programmet ved å fjerne og sette tilbake
;-tegnene, for å sjekke at programmet gjør hva det skal.

Har man for lange løkker til å skrive ut alt på skjermen, kan man løpe
gjennom dem bare noen få ganger for å sjekke at ting utvikler seg riktig. Det
gjør man veldig enkelt med å duplisere linjen, kommentere den opprinnelige og
sette en tallverdi på løpenummeret:

%for i=1:n

for i=1:4

Det fungerer også å skrive:

n=4

for i=1:n

men det er kanskje litt mer vanskelig å oppdage at man har satt en debugging-
test ved den andre måten, skulle man ha glemt å sette løkken riktig tilbake når
man er ferdig.

Det er også viktig å sjekke om if-testene fungerer som de skal. Man kan
bruke disp for å skrive ut forskjellige ting avhengig av hvor i testen man er.

if a>b

a=2*a;

disp(’a doblet’)

else

b=b*2;

disp(’b doblet’)

end

Er det noe i testen som ikke stemmer når man bruker de opprinnelige verdiene
til a og b, kan man overskrive dem men enkle verdier:

a=1;

b=2;

if a>b

a=2*a;

disp(’a doblet’)

else

b=b*2;

disp(’b doblet’)

end

Men da er det viktig å ikke glemme å gå tilbake til det opprinnelige programmet
til slutt!

Så langt det er mulig, skal man teste programmet med inputverdier som gir
kjente resultater, eller med små datamengder slik at det blir mulig å følge med
i utviklingen.
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Når skal man være fornøyd og anta at programmet er riktig? Vanligvis har
man en viss ideóm forventede resultater. Man kan være fornøyd når man har
testet alt man kommer på (som regel tester man aldri for mye), og resultatene
har verdier som virker rimelige. Er det noe som er rart, må man komme til
bunns i det. Vet man ikke i det hele tatt hva som er rimelig og hva som ikke er
det, er det mer vanskelig å oppdage programmeringsfeil, og man kan bare stole
på at man har testet alt man kunne.

Det er ikke alltid mulig å finne ut om programmet gir en abolutt korrekt
løsning. Ofte må vi godta at resultatet er innenfor rimelige verdier, og ikke en
abolutt matematisk løsning som vi er vant med. Vi vil ofte få det som kalles
avrundingsfeil siden datamaskinen opererer med en digital represantasjon av
reelle tall. Dersom beregningene uføres på basis av forrige beregning kan en
slik avrundingsfeil akkumuleres og bli ganske stor. Det er derfor viktig å sjekke
at resultatet ser rimelig ut dersom vi ikke har andre muligheter for å teste
programmet.

16.3 Feil i andre programmeringsspråk

Her har vi bare omtalt feil som oppstår i Matlab. Andre språk kan være en-
ten mer eller mindre tolerant enn Matlab når det gjelder visse type feil. Noen
språk gir for eksempel ikke beskjed når en variabel brukes før den er definert,
og setter systematisk ikke-definerte variable til null. Å glemme å definere en
variabel, som er en forholdvis lett feil å finne i Matlab, blir da til en program-
meringsfeil som er mye mer vanskelig å oppdage. Til gjengjeld tillater Matlab
at man dividere med null. 1/0 gir svaret Inf, og Matlab fortsetter videre. Det
er veldig sjelden at en divisjon med null ikke er en programmeringsfeil, og de
andre språkene som ikke tillater slik divisjon, og gir en feilmelding, er i så måte
mer programmeringsvennlige enn Matlab!

0ppgaver til Seksjon 16

Hver oppgave nedenfor inneholder feil. Rett opp feilen(e) slik at programmet
virker:

Oppgave 1

a=1:10;

sum=0;

for k=1:11

sum=sum+a(k);

end

Oppgave 2

function fak=fakultet(n)

fak=n*fakultet(n-1);

Oppgave 3

A=[1 2 3; 4 5 6];

B=[1 2; 3 4];

A*B
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Oppgave 4
Dette programmet lager et array med n oddetall:

n=10;

odde=zeros(1,n);

odde(1)=1;

i=2;

while i <= n

odde= odde(i-1)+2;

i=i+1;

end

Oppgave 5
Plot de to funksjonene f(x)=e−0.5x2

og h(x)=e−(x−3t)2 :

f=exp(-0.5*x.^2);

t=0.5;

h_xt=exp(-(x-3*t).^2);

figure(1)

plot(f)

hold on

plot(h_xt,’g’)

Oppgave 6
Vi skal se på utviklingen av tre generasjoner av en dyrepopulasjon Vi skal lage
en funksjon som tar som inn-parametre hvor mange dyr det er i hver generasjon
ved tiden t=1, og returnerer tre arrayer som inneholder utviklingen til hver
generasjon:

function[x,y,z] = populasjon(x1,y1)

x(1)=x1;

y(1)=y1;

z(1)=z1;

% ser på 100 år frem i tid:

for n=1:100

x(t+1)=1.5*y(t)+1.4*z(t);

y(t+1)=0.4*x(t);

z(t+1)=0.7*y(t);

Oppgave 7
Denne funksjonen tar imot 3 arrayer og plotter dem:

function figur(x,y,z)

plot(x)

hold on

plot(y,’r’)

plot(z,’g’)

plot(b,’k’)

legend(’x’,’y’,’z’,’b’)
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Oppgave 8
Funksjonen variabler tar som inn-parametre a, b, og antall elementer, N, som
arrayene skal inneholde. Funksjonen sender tilbake to arrayer x og y.

function [a,b,N]= variabler(x,y)

x = linspace(0,a,N);

y = linspace(0,b,N);

Oppgave 9
Jeg har en fil T.dat som inneholder måledata fra 4 stasjoner med en måling pr.
dag i tre mnd(jan,feb,mars). size(T)= 4 90
Jeg har en tilsvarende fil, P.dat, med nedbørsdata fra de samme stasjonene og
de samme tidspunktene. size(P)= 4 90
Jeg antar at det faller snø hvis temperaturen er lik eller under null. Jeg skal
lage et program som beregner snødybden for de 4 stedene jeg antar at snøen
blir liggende om temperaturen er under eller lik null, og at alt smelter om
temperaturen er over null Virker dette programmet? Hvis ikke, hva gjør jeg
feil?

load P.dat;

load T.dat;

sno0=0;

for j=1:4

for i=1:90

if T(i)<=0

snodybde(j,i)=P(i)+sno0;

sno0=snodybde;

else

snodybde(j,i)=0;

sno0=0;

end

end

end

plot(snodybde,’r’)
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17 Skrive en rapport

I forbindelse med obligatoriske innleveringer blir du spurt om å innlevere en rap-
port som dokumenterer oppgaveløsningen. En slik rapport skal være fullstendig
og selvstendig, dvs. den skal kunne forstås uavhengig av oppgaveteksten. Den
har til hensikt å forklare problemstillingen og hvordan du har løst den. I til-
legg skal du også vise resultatene. Programkoden vil være bare en del av selve
dokumentasjonen. I tillegg bør du også beskrive andre viktige aspekter, som
problemstillingen, hvordan du bryter den ned i små biter, og hvordan du løser
disse i Matlab. Selve koden skal bare være et vedlegg i rapporten, men du kan
gjerne bruke biter av koden i rapportteksten for å vise hvordan du har gått
fram.

Rapporten bør begynne med en del overordnet informasjon, slik at man med
en gang ser hva den handler om. Slik metainformasjon kan være:

• Kurskode og Kursnavn

• Oppgavetittel eller nummer

• Dato og navn(ene) til hvem som har jobbet med oppgaven.

Så skal problemstillingen beskrives, slik at den gir et kort oversikt over prob-
lemstillingen og oppgaven du prøver å løse.

Deretter beskriver du detaljene om hvordan du bryter problemet ned i biter
(=moduler), hvordan du løser disse og oppbygningen av hele programmkoden.

Dette vil omfatte følgende temaer:

• Moduler: Hvordan bryter du problemet i moduler, og hva gjør de enkle
modulene?

• Kode implementering: Hvilke algoritmer blir brukt? Gjerne beskriv
med egne ord de viktigste algoritmene. I tilfelle du bruker kodebiter fra
andre kilder, så bør du henvise til kilden her. (Hvilke variabler er brukt?)

• Struktur: Hva er sammenhengen mellom de enkle modulene, hvordan er
de avhengig av hverandre? Noen ganger hjelper det med en skisse (flyte-
diagram).

Meningen med dokumentasjonen er å gi andre nok informasjon til å forstå
din kode uten at en behøver å lese selve koden. Selvsagt er det også relevant for
å vise læreren at du har jobbet nøye med oppgaven.
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Eksempel for oppgavedokumentasjon

GEO1040

Prosjektoppgave 2099

10.nov 2099

Levert av: Petter Smart & Ola Norman

Oppgavestilling

Vi kjenner til resultatet y av en funksjon y = f(x), men vi kjenner ikke til
inngangsverdien x. Dersom funksjonen ikke lar seg analytisk løse for x, så kan
vi finne x med hjelp av iterasjon. Her skal vi bruke en såkalt “bisekjon”, som
fungerer slikt: gjett et intervall [x1, x2] hvor du er sikker på at den riktige verdien
av x ligger. Finn så midtpunktet xmid i intervallet, og beregn f(x1), f(x2) og
f(xmid). Hvis ikke f(xmid) = y (du er sannsynligvis ikke så heldig, men det
er ikke umulig!), så finnes det to muligheter: enten f(x1) og f(xmid), ligger på
hver sin side av y, dvs x ∈ [x1, xmid], eller det er x ∈ [xmid, x2]. Velg tilsvarende
subintervall og bruk samme metode om igjen. Slik vil intervallet som inneholder
den riktige verdien x reduseres hver gang med 50%. Vi gjentar metoden til
avviket mellom x og mid faller under en bestemt toleranseverdi. Skriv et matlab-
program som finner verdien til x som gir y = 4.5, hvis f(x) = x + sin(x).

Nedbrytning

Oppgavestillingen over lar seg bryte ned i biter som vi godt kan håndtere.

1. Estimer et interval [x1, x2] som inneholder den riktige verdien av x (kva-
lifisert gjettning). For funksjonen vi skal bruke vet vi at sin(x) varierer
mellom −1 og 1, dvs for x+ sin(x) = 4.5 må x ligge i intervallet [3.5, 5.5].

2. Beregn xmid i midtpunktet xmid = (x1 + x2)/2 av intervallet. Evaluer
funksjonen for x1, x2 og xmid, dvs f(x1) = x1 + sin(x1) etc. (man kunne
lage en funksjon her men det er ikke så viktig nå).

3. Her finnes det 4 muligheter, oppgaveteksten nevner 3:

(a) f(x1) og f(xmid ligger på hver sin side av y, dermed kan vi bruke
xmid som det nye x2,

(b) f(x2) og f(xmid ligger på hver sin side av y og vi setter x1 = xmid,

(c) f(xmid) = y, i hvilket tilfelle programmet er ferdig,

(d) vi opprinnelig gjettet feil intervall [x1, x2], dvs f(x1),f(x2) og f(xmid)
ligger alle på samme side av y (omfatter ikke y), da skal vi gi en
feilmedling og stoppe programmet.
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4. Forskjellen mellom ymid og y avtar med hver gang vi gjentar iterasjonen.
Kjør iterasjonen til forskjellen er lavere enn en forhåndsdefinert toleranse-
verdi, eller hvis antall iterasjoner har nådd en øvre grense for å unngå at
iterasjonen tar veldig lang tid.

Implementering

I følgende del går vi gjennom punktene over og viser hvordan dette ble prog-
rammert i Matlab.

1. Vi starter programmet med å definere variablene og deres verdier som vi
kjenner allerede til:

y = 4.5;

x1 = 3.5;

x2 = 5.5;

Så definerer vi ønsket nøyaktighet, dvs. største feil som vi aksepterer, feks.:

tol = 1e-10;

som er et ganske lite tall. Vi definerer også en variabel for maksimalt antall
iterasjoner:

max_iter = 50;

2. Nå går vi inn en for-løkke med en tellevariabel som går fra 1 til max_iter

3. Inne i løkka: vi bestemmer xmid og beregner funksjonsverdiene i x1, x2 og
xmid:

xmid = (x1+x2)/2;

y1 = x1 + sin(x1);

y2 = x2 + sin(x2);

ymid = xmid + sin(xmid);

Vi bestemmer også avvikene mellom disse funksjonsverdiene og y:

e1 = y1 - y;

e2 = y2 - y;

emid = ymid - y;

4. Nå skal vi teste hvilken av de 4 mulighetene som inntreffer. For dette bru-
ker vi en if-test.

• Første mulighet var at f(x1) og f(xmid ligger på hver sin side av y, dvs
f(x1) > y og f(xmid) < y, eller omvendt f(x1) < y og f(xmid) > y.
Dette tilsvarer e1 > 0 og emid < 0 hendholdsvis e1 < 0 og emid > 0.
Dette betyr at e1 og emid har forskjellig fortegn, en av de er positiv
og den andre negativ. I dette tilfelle er produktet e1 ∗ emid negativ
og vi setter x2 = xmid.
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• Tilsvarende gjør vi for den andre muligheten, og vi tester om e2 ∗
emid < 0. Hvis sant så setter vi x1 = xmid

• Den tredje muligheten er at vi er heldige og har truffet direkte på y,
dvs vi tester om f(xmid) = y. Vi bør også steppe ut av løkka her, og
skal skrive en beskjed på skjermen.

• Hvis ingen av de første tre tilfellene inntreffer, betyr det at alle tre
funksjonsverdier (y1, y2 og ymid) ligger på samme side av y og dermed
er [x1, x2] et dårlig valg. Vi bør avslutte programmet her med en
feilmelding.

Vi kan sette alle tester inn i samme sekvens:

if(e1*emid<0) % that means e1 and emid have same sign

x2 = xmid; % take xmid as the new x1

elseif(e2*emid<0) % opposite situation

x1 = xmid;

elseif(emid==0)

disp(’bingo!’)

break

else % in case y1 and y2 are on the same side of y

error(’bad guesses’)

end

5. Forskjellen mellom ymid og y avtar med hver gang vi gjentar iterasjonen.
Vi stepper ut av løkka hvis emid er lavere enn den ønskede toleransen.

if(abs(emid)<=tol)

break

end

Deretter avsluttes løkka. Nå kan vi også skrive ut resultatet til skjerm:

disp([’x_mid = ’,num2str(xmid)])

disp([’error = ’,num2str(emid)])

disp([’number of iterations needed = ’,num2str(i)])
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Struktur

Programstrukturen er ganske rett fram etter vi har gått gjennom alle punktene.
I første delen definerer vi funksjonen og y-verdien, og gjør vårt estimat for
[x1, x2]. Så går vi inn i en for-løkke og går gjennom de andre punktene (3. og
4.). Deretter skriver vi noen resultater til skjerm.
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Illustrasjon av de første fire iterasjonsskrittene

Programkoden

Vedlagt følger hele programmet. Kommentarene er på engelsk. Det er også lagt
inn noen plot-kommandoer for å illustrere framgangen iterasjon. Se også på
vedlagt bilde.

% iteration.m

% suppose we know the result y of a function, the function y=f(x)

% but not the input value x.

% if the function cannot be solved analytically for x, we have to

% find x by iteration

%

% 1) make qualified guesses for an interval comprising the true value

% of x

% 2) evaluate F(x1/2) where x1/2 is the midpoint between the two

% estimates

% 3) refine the guesses based on the error associated with the initial

% guesses.

% 4) re-iterate the process until the error is below a predefined

% tolerance.

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
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% for example we use y = x+sin(x)

% we have y= 4.5 and are looking for x

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

clear all

close all

y = 4.5;

% make two guesses: the sine is varying between [-1,1] so the result

% should be within [3.5,5.5]

x1 = 3.5;

x2 = 5.5;

% desired tolerance

tol = 1e-10;

% for plotting: make a quasi-continuous vector of values around the

% selected interval...

xvec = 2:.1:7;

yvec = xvec+sin(xvec);

% plot

figure

plot(xvec,yvec,’k’)

hold all

% plot stippled line at the value of y

plot([2,7],[y,y],’--k’)

xlabel(’x’)

ylabel(’y’)

% we do not want to iterate for very long time...

% define max. amount of iterations

max_iter = 50;

%% iteration

for(i = 1:max_iter)

% determine half-way value

xmid = (x1+x2)/2;

% evaluate

y1 = x1 + sin(x1);

y2 = x2 + sin(x2);

ymid = xmid + sin(xmid);

% plot actual interval, only for the first 4 iterations

% (otherwise they are too closely spaced)

if(i<=4)

plot([x1,x2],[y1,y2],’.’, ’Markerfacecolor’,’auto’,...

’Markersize’,15)

end

94



% determine errors

e1 = y1 - y;

e2 = y2 - y;

emid = ymid - y;

if(e1*emid<0) % that means e1 and emid have same sign

x2 = xmid; % take xmid as the new x1

elseif(e2*emid<0) % opposite situation

x1 = xmid;

elseif(emid==0)

disp(’bingo!’)

break

else % in case y1 and y2 are on the same side of y

error(’bad guesses’)

end

% step out of the loop if the absolute value of emid <= tol

if(abs(emid)<=tol)

break

end

end

% xmid is now the value we were looking for and emid is its error

disp([’x_mid = ’,num2str(xmid)])

disp([’error = ’,num2str(emid)])

disp([’number of iterations needed = ’,num2str(i)])

plot(xmid,ymid,’d’,’Markerfacecolor’,’r’)
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A Sammensatte øvelser

I dette appendixet har vi samlet øvelser som ikke hører til noe spesielt kapittel.
Disse er sammesatte øvelser som trenger elementer fra flere kapittler for å kunne
løses. De fleste trenger også at du først utreder selv hvilke ligninger du skal
programmere. Her skal du ikke bare skrive et program, men man forventer at du
skal også oppsummere resultatene i en liten rapport som inneholder resultatene
du har fått og en diskusjon av dem, samt figurene som har blitt produsert hvis
aktuelt. Husk å teste programmet. Du kan gjerne skrive litt i rapporten om
hvordan du har testet at programmet er riktig. Mange øvelser forutsetter at du
leser en datafil som er å finne på Frontersidene til kurset.

Øvelse om vannføring i Liavatn

Filen liavatn.dat inneholder verdiene til vannføring i utløpet av insjøen Liavatn
fra det hydrologiske året 1966 til det hydrologiske året 1999. Et hydrologisk år
begynner 1. oktober. Når vi snakker om år 1966 for eksempel i dette oppgave,
mener vi derfor egentlig fra 1. oktober 1965 til 30. september 1966.

1. Les filen liavatn.dat og gjør først en enkel plot av vannføringen over hele
perioden. Hva kan du si om vannføringen?

2. Din forrige plot har antagelig en tidsakse som går fra 0 til rundt 13000.
Hva er tidsenhet på denne aksen? Du skal prøve å gjøre en ny plot som er
slik at tidsaksen viser årene verdiene er målt på.

3. Plot over hverandre vannføringen for alle hydrologiske årene du har data
for. Det vil si at dette plottet skal ha et tidsakse som er bare et år og skal ha
like mange kurver over hverandre som du har av hydrologiske å i datafilen.
Du behøver ikke å ta hensyn til at du ha skuddår i tidsperioden. Hint: du
kan først finne indeksen til alle dataene målt en 1. oktober. Hvordan ser
vannføringen over et hydrologisk å?

4. Lag en vektor som inneholder alle dataene som har blitt målt i en oktober
måned. Beregn gjennomsnitt vannføring i oktober og sin standardavvik.

5. Utfra det du har gjort for oktober, lag en funksjon som returnerer gjen-
nomsnitt vannføring og standardavvik for et gitt måned.

6. Bruk funsjonen for å beregne gjennomsnitt vannføring og sin standardav-
vik for alle måneder i løpet av et hydrologisk år. Plot dem med standard-
avvik vist som et feil margin på kurven til gjennomsnittverdiene (errorbar
funksjonen). Sammenlign med forrige figur.
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A.1 Øvelse om deklinasjon og inklinasjon i Oslo

Du finner i filen GeomagOslo.dat verdi til de tre komponentene mot Nord (BN ),
Øst (BE) og nedover (BZ) til det magnetiske feltet i Oslo siden 1900. Utfra det,
skal du vurdere om deklinasjon og inklinasjon har forandret seg i denne perioden.

Deklinasjon D måler deviasjon mellom geografisk Nord og magnetisk Nord og
er relatert til de to horizontal komponentene til feltet slik:

tan D = BE/BN

Inklinasjon I måler i hvilken retning feltet peker i forhold til horizontal planet
og er relatert til de tre komponentene slik:

tan I = BZ/
√

(B2
N + B2

E)

1. Les verdiene til felt komponentene samt på hvilket år de har blitt målt.
Gå og se på filen GeomagOslo.dat for å vurdere hvordan du kan gjøre det.

2. Basert på formlene over eller på oppgaven i kapitel 4(sjekke), lag en funk-
sjon som beregner inklinasjon og deklinasjon ut fra de 3 komponentene til
feltet.

3. Beregn inklinasjon og deklinasjon fra 1900 frem til nå og plot dem. Dis-
kuter de forandringene du ser.
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A.2 Øvelse om algeblomstring

Noen typer alger er encellede organismer som forplanter seg ved deling. Hvor
stor antall som deler seg hver dag er avhengig av hvor mye lys som er tilgjengelig.
I tillegg er deling avhengig av tilgjenglighet av hovedsakelig nitrogen. Vi skal
evaluere utklingen av antall alger i løpet av et år ut fra noen parametre.

Vi antar at lysstyrket varierer med følgende funksjon i løpet av året:

l(t) = 55 − 50 ∗ cos(2πt/365) (3)

hvor t er tid i døgn.

Prosentvis antall alger a som kan dele seg varierer med lysstyrket l slik:

a = l/lmax ∗ 100% (4)

hvor lmax er maksimum lysstyrket i løpet av året.

Når lysstyrket er på sitt maksimum, kan derfor alle algene dele seg. Deling
er imidlerdig avhengig at det er nok nitrogen tilgengelig siden hver algedeling
bruker opp 0.01 enhet av nitrogen. Hver dag, blir noen av algene spist opp. Og
hver dag blir noe nitrogen tilført systemet.

1 - Lag først et program som evaluerer utviklingen av antall alger i løpet av
et år uten å ta hensyn til at algene trenger nitrogen til å dele seg. Vi antar av
vi starter 1. januar med 1000 alger og at hver dag blir 50 alger spist opp. Husk
at antall alger må aldri bli negativ og at programmet må ta hensyn til at algene
kan dø ut. Plot lysstyrket og antall alger som en funksjon av tid i to forskjellige
plot. Prøv å skjønne hva som skjer.

2 - Modifisér det forrige programmet for å ta hensyn til at algene trenger
nitrogen til å dele seg. Lag et program som evaluerer utviklingen av antall alger
og mengde nitrogen i løpet av et år. Vi antar av vi starter 1. januar med 1000
alger og 100 enhet av nitrogen per cm3; hver dag blir 50 alger spist opp og 1
enhet av nitrogen tilført systemet per cm3. Husk at antall alger eller mengde
nitrogen må aldri bli negativ og at programmet må ta hensyn til at algene kan
dø ut. Plot lysstyrket, antall alger og mengde nitrogen som en funksjon av tid i
tre forskjellige plot. Prøv å skjønne hva som skjer.

3 - Se hva som skjer hvis 200 alger per cm3 blir spist opp hver dag. Forklar
hvorfor.

4 - Se hva som skjer hvis det blir tilført 10 ganger mer nitrogen. Forklar
hvorfor.

5 - Se hva som skjer hvis det blir ikke tilført nitrogen. Forklar hvorfor.
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A.3 Øvelse om forurensning

En fabrikk slipper et kjemisk stoff ut i en elv. Mengden av utslippet er kjent
og varierer i døgnet med et maksimum tidlig på morgen og et minimum om
ettermiddagen. Hvor mye vann som renner ut i elven varierer også. Hydrologene
har varslet et sterkt avtagende mengde vann i de neste 10 dagene. Din jobb er
å varsle hvis og eventuelt når konsentrasjonen av stoffet i vannet kommer til
å overstige 5 promille (0.5%).

Konsentrasjonen c av stoffet i elven kan regnes ut som ratio mellom utslippet
av kjemiske stoff F og vannføringen Q:

c = F / Q

1. Lag en vektor som inneholder forkjellige tidspunkter og som streker seg
fra dag 1 til dag 10. Du velger selv hvar mange elementer du vil ha i denne
vektoren.

2. Lag en annen vektor F som definerer, på de samme tidspunktene som
ovenfor, utslippet av det kjemiske stoffet. Utslippet følger følgende funk-
sjon: F (t) = 5 + 2sin(2π t). hvor t er tiden målt i antall døgn.

3. Lag en tredje vektor Q som inneholder vannføringen. I denne perioden av
10 dager avtar vannføringen fra 5000 to 1000.

4. Beregn c og plot resultatet sammen med en linje som viser maksimalt
tillatt konsentrasjon.

5. Lag en test som sier om konsentrasjonen overstiger 5 promille og, hvis den
gjør det, på hvilken dag det skjer. Du kan sjekke om testen din virker bra
ved å se på figuren din.
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A.4 Øvelse i radioaktiv nedbrytning

Radioaktiv nedbrytning kan brukes til å avgjøre alderen på stein ved å måle
mengden av radioaktive elementer i steinen. Forholdet mellom elementene kan
bli brukt slik:

t =
ln(

Nf

N + 1)

λ
(5)

der t er alderen på steinen, Nf er mengden av datterelementene, N er meng-
den av foreldreelementene og λ er en konstant karakteristikk for hvert foreldre-
datterpar. Noen isotopiske systemer og deres karakteristiske nedbrytningskons-
tanter er gitt i tabellen under.

+ isotopisk system λ in year−1

147Sm −143 Nd 6.54 10−12

87Rb −87 Sr 1.42 10−11

40Ar −40 Ar 5.55 10−10

232Th−208 Pb 4.99 10−11

238U −206 Pb 0.155 10−9

235U −207 Pb 0.985 10−9

I filen UPb.dat finner du de isotopiske forholdene målt på forskjellige sampler
fra Merensky Reff in South Africa, for 238U −206 Pb systemet i den første kolon-
nen og for 235U −207 Pb systemet i den andre kolonnen. Skriv et program som
leser denne filen, beregner gjennomsnittlig alder av steinen og standardavviket
målt med de to systemene. Vis resultatet på skjermen og avgjør om disse to
målingene er kompatible (det vil si at de gir samme alder innenfor feilmarginen
angitt med standardavviket).
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A.5 Øvelse om temperatur

Temperaturdata:
Filen alaska_temp.dat inneholder temperaturdata fra Anchorage. Dataene star-
ter 1.januar 1995 og varer frem til 11.februar 2010. Filen inneholder fire kolonner,
der første kolonne inneholder mnd, andre dag, tredje år og fjerde temperatur i
Fahrenheit. Filen dallas_temp.dat er en tilsvarende fil som inneholder tempera-
turer fra Dallas fra 1.januar 1995 til 27.desember 2000. Vurder om resultatene
du får gir mening!

a) Les inn begge filene

b) Plot temperaturen for Anchorage og Dallas for år 1999 i samme figur.
La grafene ha ulik farge. Sett navn på aksene og tittel på figuren.

c) Lag en linje som markerer null grader, dvs 32 Fahrenheit.

d) I figuren ser du en dag der grafen viser -99F. Det er vanlig å skrive inn
-99 når man ikke har data fra den dagen. Lag en ny løkke der du tester om det
finnes temperaturer lik -99. Om det gjør det skal du skifte ut temperaturdataen
for den dagen med temperaturen for dagen før . Gjør dette for begge arrayene
med temperaturdata for 1999, og plot det hele på nytt. Ble denne figuren an-
derledes enn den forrige?

e) I USA er det vanlig å måle temperatur i Fahrenheit. Her i Norge måler
vi heller i Celsius. Formelen for å konvertere grader fra Fahrenheit til Celsius
er gitt ved (°F - 32) / 1.8 = °C. Bruk denne til å endre temperaturene i de to
arrayene med data fra 1999, fra Fahrenheit til Celsius.

f) Lag en ny figur der du plotter temperaturene i celsius. Ha med en linje
som markerer null grader.

g) Plot også forskjellene mellom de to stedene for samme år.

h) Finn maks og min temperatur for de to stedene. Skriv ut til skjerm:
1) Hvilket sted som hadde lavest temperatur og hvor lav denne var.
2) Hvor mye lavere var den enn på det andre stedet.
3) Gjør det tilsvarende for høyest temperatur.
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A.6 Øvelse om nedbør

Vi har 4 datafiler med meteorologiske data over Oslo, Bergen, Røros og Kara-
sjok for 2009. Filene inneholder en rad pr. dag og 22 kolonner med ulike data.
De kolonnene vi er interessert i er:
-Kolonne 3: dato, på formen yyyymmdd
-Kolonne 4: gjennomsnittlig døgntemperatur i fahrenheit
-Kolonne 6: duggpunktstemperatur i fahrenheit
-Kolonne 20: nedbør pr. døgn i 0.1 inches
-Kolonne 21: snø dybde i 1 inches

a)
Last opp de fire datafilene oslo_data.dat, bergen_data.dat, roros_data.dat og
karasjok_data.dat. Legg de aktuelle kolonnene(3, 4, 6, 20, 21) inn i arrayer.

b)
Lag en metode for å konvertere temperatur fra fahrenheit til celsius. Forholdet
mellom fahrenheit og celsius er gitt ved (°F - 32) / 1.8 = °C. Bruk metoden slik
at arrayene med temperaturdata inneholder verdier i celsius.

c)
Leg en figur der du plotter temperaturene for de fire stedene gjennom hele 2009.
Gi grafene ulike farger, lag tittel og sett navn på aksene. Lag en linje som mar-
kerer null grader.

d)
Sammenlign temperaturene for Oslo og Karasjok. Når er det størst forskjell?
Hvilken dato er det da? Er det noen gang varmere i Karasjok enn i Oslo? (NB!
Løs denne oppgaven ved programmering, ikke bare les av grafen!)

e)
Lag en figur over nedbøren og en figur over snødybden i de 4 byene. Om det ikke
finnes data for en dag vil det stå 99.99 for nedbør og 999.9 for snødybde. Du
må derfor gå igjennom nedbørsarrayene og erstatte 99.99 med 0 før du plotter.
Tilsvarende for snødybde. Nedbøren er gitt i 0.1inches, og snødybden i inches.
Vi vil ha nedbøren angitt i mm og snø dybden i cm. Du må derfor også lage en
metode der du gjør om fra inches til mm/cm. Forholdet er gitt ved: 1 inches =
24.5 mm.(NB! Test om det er data FØR du gjør om på enhetene!)
Hvorfor tror du det er mer snø i Oslo enn i Karasjok, selv om det er mye varmere
i Oslo?

f)
Vi skal se videre på Oslo og Karasjok. Anta at om temperaturen er null eller
mindre vil nedbøren falle som snø. Lag en array for de to byene som inneholder
nedbør falt som snø for hver dag i 2009. Lag en figur over nedbøren falt som
snø. Sett ulik farge på de to grafene, sett på tittel og navn på aksene. Passer
denne figuren med figuren over snødybden?

g)
Om lufttemperaturen er lik duggpunktstemperaturen vil vi få skyer. Vi skal anta
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at lufttemperaturen synker med 9 grader pr. km og at duggpunktstemperaturen
synker med 6.5 grader pr. km. Vi skal kun se på skyer i 2km høyde. Vi antar at
om lufttemperatueren blir lik duggpunktstemperaturen ved 2 km oppstigning
får vi skyer! (Dette er en veldig grov tilnærmelse, det skjer ikke helt på denne
måten i virkeligheten.) Ta for deg hver av de fire byene, og finn ut hvilke dager
det var skyer og hvilke det ikke var det. Lag et søyleplot for hvert sted der
verdien 1 markerer sky og verdien 0 markerer skyfritt.
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A.7 Øvelse om trykket i atmosfæren

Vi har to filer med meteorologidata fra 2009 over Oslo og Karasjok. Filene inne-
holder 365 rader, en for hver dag, og 22 kolonner. De kolonnene vi er interessert
i er:
-Kolonne 4: gjennomsnittstemperatur i fahrenheit
-Kolonne 8: trykk ved havoverflaten gitt i mb (millibar)

a)
Last opp de to filene oslo_data.dat og karasjok_data.dat. Legg de aktuelle ko-
lonnene(4, 8) inn i arrayer.

b)
Lag en figur som viser trykk ved havoverflaten for de to stasjonene. Lag også
en linje som markerer trykk lik 1013 mb, som er normaltrykket.

c)
Om trykket er lavere enn 1013 mb har vi en lavtrykksanomali. Lag et søylediag-
ram som viser 1 om det var en lavtrykksanomali den dagen, eller 0 om det ikke
var det, for beggestasjonene for hele 2009.

d)
Trykket synker eksponentielt med høyden. Dette forholdet kan uttrykkes ved:
P = P0e

−z/H , der H = RT/g
P0 :trykket ved havoverflaten.
R: 287JK−1kg−1, gasskonstanten for tørr luft.
g: 9.81 ms−2, tyngdesakselerasjonen
T: temperatur i Kelvin
z:høyden over havet, 96m for Oslo og 131m for Karasjok
Du skal ta utgangspunkt i denne ligningen og regne ut trykket for stasjonene
hver dag, ved help av formelen, trykkdataene for havoverflaten og temperaturda-
taene. Lag figur!
NB! Husk å konvertere temperaturene fra Fahrenheit til Kelvin K = (°F +
459.67)/1.8

e)
I kolonne 10 i filene oslo_data.dat og karasjok_data.dat er det verdier over
trykket målt på stasjonen. Sammenlign disse dataene med tallene du regnet ut.
Er det samsvar?
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A.8 Øvelse2 om nedbør

Dette er en vanskelig oppgave for dere som føler at dere behersker filbehandling
og løkker godt nå.

Vi har tre filer med meteorologidata fra 2009 over Oslo, Bergen og Karasjok.
Filene inneholder 365 rader, en for hver dag, og 22 kolonner. De kolonnene vi er
interessert i er:
-Kolonne 3: dato, yyyymmdd
-Kolonne 20: nedbør i 0.1 inches

a)
Lag et søylediagram for hver by der du viser total nedbør pr. måned i millimeter.
Forholdet er: 1 inches = 25.4 millimeters. Om det ikke finnes data for en dag vil
det stå 99.99 for nedbør. Du må derfor gå igjennom nedborsarrayene og erstatte
der det står 99.99 med 0 før du plotter. Du skal ha måneder på x-aksen(skriv
gjerne navnet på hver måned) og antall millimeter falt nedbør på y-aksen. Ps.
det var ikke skuddår i 2009.

b)
Beregn også antall nedbørsdager pr. måned og lag tilsvarende søylediagram for
hver by.

Tips:et tips er å bruke funksjonene num2str og str2num for å gjøre om hen-
holdsvis fra tall til tekststreng og tilbake igjen når man skal finne ut hvilken
måned man er i. Om du gjør om datoen til en tekstarray kan du hente ut
plassene 5 og 6 i arrayen. Disse vil inneholde måneden.
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A.9 Øvelse 1 om refraksjon

Når lys eller andre bølgefenomener propagerer fra et medium til et annet blir
bølgene brutt. Dette kalles refraksjon. Det mest kjente eksemplet på refraksjon
er når lyset går fra luft til vann.

1. Fermats prinsipp sier at bølgen propagerer fra punkt A til punkt B ved å
følge den veien som gir minst resetid mellom punktene. For flere posisjoner
av X langs grenselaget mellom mediene, beregn tiden det tar bølgen å
forplante seg fra punkt A til punkt B og krysser grenselaget mellom de
to mediene i punktet X. Plot reisetiden som en funksjon av X. Avgjør
hvilken verdi av X gir den minste reisetiden. Bruk V 1 = 1000 km/s og
V 2 = 600 km/s for hastighetene i de to lagene. De andre dimensjonene er
gitt i figuren under.

2. Sjekk at den veien du har funnet tilfredstiller Snells lov ved grenselaget.
Snells lov sier at innfallsvinkelene til grenselagene i og j til veien gjennom
grenselaget (se figuren) tilfredstiller følgene relasjon:

sin j/V 1 = sin i/V 2 (6)

X

B

jV1

V2
i

50 m 

10 m 

5 m 

A

Figur 13: Refraksjon
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A.10 Øvelse 2 om refraksjon

I den første oppgave om refraksjon har vi laget et program som beregner
reisetid til en bølge gjennom to lag som en funksjon av hvor bølgen krysser
grenselaget. Vi har ogsåsett at bølgen krysser på det punktet som gir minste
reisetid fra punkt A til punkt B.

Antar nå at vi ikke kjenner hastigheten V2 i laget hvor punkt A befinner
seg, men at vi har til gjengjeld målt gangtiden til bølgen mellom A og B.

Lag et program som finner hva er hastigheten V2 gitt at gangtiden er 0.05
s. Du kan anta at hastighetene i lag 2 kan variere mellom 300 m/s og 2000 m/s.
Som i forrige oppgave er V 1 = 1000 m/s. Geometrien er uforandret og visst i
figuren under.

Hint: Bruk fasiten til den forrige oppgave og forandre den til en funksjon
som beregner minste gangtid som en funksjon av hastigheten V2.

X

B

jV1

V2
i

50 m 

10 m 

5 m 

A

Figur 14: Refraksjon
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Indeks for grunnleggende kommandoer

*, 5
+, 5
-, 5
ˆ , 5

clear, 16
ctrl-c, 6

format long, 7
format short, 7

who, 16
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Indeks for matematiske funksjoner

abs, 9
asin, 9
asind, 9
atan, 9
atand, 9

ceil, 10
cos, 9

exp, 9

fix, 10
floor, 10

log, 9
log10, 9

pi, 9

round, 10

sin, 9
sind, 9
sqrt, 9

tan, 9
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Indeks for array- og matrisedefinisjon og manipu-

lasjon

(), 19, 35
*, 21
+, 21, 39
-, 21, 39
.*, 22, 39
./, 22, 39
.ˆ , 22
:, 19, 36
;, 35
[], 19, 35

eye, 38

length, 19
linspace, 21

mean, 45

ones, 38

prod, 23

rand, 38

std, 45
sum, 23, 45

zeros, 23, 38
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Indeks for grafikk

axis, 28

bar, 30

clabel, 69
colorbar, 70
contour, 69

errorbar, 30

figure, 27

hist, 30
hold off, 27
hold on, 26

mesh, 70
meshc, 71
meshgrid, 70

plot, 26
plot3, 71
print, 29

subplot, 28
surf, 71

text, 28
title, 27

xlabel, 27

ylabel, 27
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Indeks for strenger

disp, 48

num2str, 73

sprintf, 73
str2num, 73
strcmp, 73
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Indeks for programmering

<, 49
<=, 49
==, 49
>, 49
>=, 49
&, 49
|, 49
˜ , 49
˜ =, 49

break, 58

disp, 48

else, 48
end, 53

for, 53
function, 76

if, 48

while, 57
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Indeks for filhåndtering

diary, 16

load, 16, 66

read_1040, 66

save, 16, 66
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