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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Εισαγωγή
ΠΩΣ ΝΑ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ
ΤΟ ΠΑΡ Ω Ν
ΕΓΓΡΑΦΟ

Αυτό το Μάθημα Εξερεύνησης των Θετικών Επιστημών και της
Τεχνολογίας έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μπορεί να παραδοθεί από
πανεπιστημιακό προσωπικό και από εθελοντές φοιτητές ως εξωσχολική
δραστηριότητα για τους μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Η γενική ιδέα των δραστηριοτήτων και το σχέδιο μαθήματος

ΘΕΜΑ ΤΟΥ
Μ ΑΘΗΜ ΑΤΟΣ

Εισαγωγή στη Matlab - δράσεις με αριθμούς, πίνακες, πολυώνυμα,
συστήματα εξισώσεων, δισδιάστατα και τρισδιάστατα γραφικά.

ΕΠΙΠΕΔΟ
ΔΥΣΚΟΛΙ ΑΣ /
ΗΛΙ ΚΙ ΑΣ ΤΩ Ν
Μ ΑΘΗΤΩ Ν

Αυτό το μάθημα απευθύνεται σε μαθητές ανώτερης δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης οι οποίοι, με βάση τις μαθηματικές γνώσεις τους, μπορούν
εύκολα να κατανοήσουν και να επιλύσουν εργασίες χρησιμοποιώντας το
λογισμικό Matlab.

ΑΠ ΑΙ ΤΟΥΜ Ε ΝΕ Σ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ
ΓΝΩΣΕΙΣ

Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν βασικές γνώσεις μαθηματικών. Θα πρέπει
να είναι σε θέση να εκτελούν πράξεις με αριθμούς, πίνακες, πολυώνυμα,
συστήματα εξισώσεων. Οι μαθητές θα πρέπει επίσης να έχουν δεξιότητες
για τη σχεδίαση γραφημάτων.

ΑΠ ΑΙ ΤΟΥΜ Ε ΝΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ

2-2.5 ώρες

ΔΙΔ ΑΣΚΟΝΤΕΣ

Φοιτητές ή καθηγητές με εμπειρία σε εισαγωγικά μαθήματα
προγραμματισμού, μαθηματικούς υπολογισμούς και σχεδίαση γραφικών
2D
και
3D.

ΑΠΟΚΤΩΜΕΝΗ
ΓΝΩ ΣΗ ΚΑΙ
ΑΝ ΑΠΤΥΞΗ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Μ ΑΘΗΤΕ Σ

Οι μαθητές θα αναπτύξουν γενική κατανόηση των βασικών εννοιών
προγραμματισμού στο Matlab:

ΑΠΟΚΤΩΜΕΝΗ
ΓΝΩ ΣΗ ΚΑΙ
ΑΝ ΑΠΤΥΞΗ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ –
Δ ΑΣΚ ΑΛ ΟΙ

•

αριθμούς, μεταβλητές, εκφράσεις

•

δράσεις με αριθμούς, πολυώνυμα και πίνακες

•

λύση συστημάτων εξισώσεων

•

σχεδίαση

δισδιάστατων

και

τρισδιάστατων

γραφικών

Οι συμμετέχοντες καθηγητές πληροφορικής που ήδη διδάσκουν
προγραμματισμό θα βελτιώσουν τις δεξιότητές τους για να διδάξουν τους
κανόνες σύνταξης της Matlab καθώς και τις δυνατότητες που προσφέρει
το πρόγραμμα για την εκτέλεση διαφορετικών μαθηματικών ενεργειών
και την σχεδίαση δισδιάστατων και τρισδιάστατων γραφικών. Αυτοί οι
καθηγητές θα είναι έτοιμοι να εισαγάγουν αυτό το πρόγραμμα σε
μαθήματα διδακτικών ή εξωσχολικών τάξεων.
Οι συμμετέχοντες καθηγητές μαθηματικών θα μάθουν τους κανόνες
σύνταξης της Matlab ώστε να μπορούν να χρησιμοποιήσουν το
πρόγραμμα στην τάξη (διδακτικές ή εξωσχολικές τάξεις) για να
απεικονίσουν διαφορετικές μαθηματικές ενέργειες ή / και να σχεδιάσουν
δισδιάστατα
και
τρισδιάστατα
γραφικά.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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ΑΠΟΚΤΩΜΕΝΗ
ΓΝΩ ΣΗ ΚΑΙ
ΑΝ ΑΠΤΥΞΗ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ
Π ΑΝΕ ΠΙ ΣΤΗΜ ΙΟΥ Ή
ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Οι συμμετέχοντες φοιτητές ή οι ακαδημαϊκοί μπορούν να αναπτύξουν τις
δεξιότητές τους στον τομέα της επιστήμης, ιδίως στον τομέα της
επίδειξης του τρόπου με τον οποίο η χρήση προηγμένου λογισμικού
μπορεί να συνδεθεί με καθήκοντα που περιλαμβάνονται συνήθως στο
υποχρεωτικό
πρόγραμμα
σπουδών
και
με
ποιο
τρόπο ένα τέτοιο λογισμικό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί
για
να
διευκολύνει
την
εργασία
των
μαθητών.

ΑΠ ΑΙ ΤΟΥΜ Ε ΝΟ
ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΔΙΕΚΠΕΡ ΑΙ Ω ΣΗ ΤΩ Ν
ΔΡ ΑΣΤΗΡ Ι ΟΤΗΤΩ Ν

Ο λέκτορας θα χρειαστεί έναν υπολογιστή με Matlab και έναν προβολέα
πολυμέσων.

Κ ΑΤ ΑΝΟΜ Η
ΔΡ ΑΣΤΗΡ Ι ΟΤΗΤΩ Ν

Αυτό το μάθημα χωρίζεται σε 3 μέρη:

Οι συμμετέχοντες μαθητές θα χρειαστούν επίσης υπολογιστές με τη
Matlab, όπου μπορούν να εργαστούν γράφοντας κώδικα και να δουν τα
αποτελέσματα
της
απόδοσής
τους.

1. Ενημερωτική ομιλία/Διάλεξη: Αυτό το μέρος θα πρέπει να
πραγματοποιείται σε μια τάξη μέσα στο σχολείο το οποίο οργανώνει
αυτό το μάθημα. Αυτό το μέρος ξεκινά με ένα καλως όρισμα και μια
σύντομη δραστηριότητα που στοχεύει στη συζήτηση της προηγούμενης
εμπειρίας των μαθητών με προγράμματα υπολογιστών για μαθηματικά.
Ακολουθεί μια εισαγωγή στο λογισμικό Matlab και μια επισκόπηση των
δυνατοτήτων εκτέλεσης διαφόρων μαθηματικών δράσεων και σχεδίασης
διαφορετικών γραφημάτων στο Matlab.
2. Πρακτική δραστηριότητα/ επίσκεψη εργαστηρίου: Αυτό το μέρος
πρέπει να πραγματοποιηθεί σε εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα:
Βήμα 1 - Εάν δεν είναι ήδη σε εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών,
οι μαθητές και οι συνοδεύοντες εκπαιδευτικοί τους μετακινούνται στο
εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών όπου θα πραγματοποιηθεί η
εργαστηριακή συνεδρίαση.
Βήμα 2 - Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες (ανάλογα με τον αριθμό των
διαθέσιμων υπολογιστών και τον αριθμό των συμμετεχόντων μαθητών).
Βήμα 3 – Οι μαθητές λαμβάνουν μικρά μαθηματικά προβλήματα που
πρέπει να λύσουν χρησιμοποιώντας το Matlab.
Βήμα 4 - Οι βοηθοί βοηθούν τις ομάδες μαθητών να καταγράψουν τα
αυτά που πρέπει να γίνουν στη Matlab και παρατηρούν τις αποφάσεις που
λαμβάνουν.
3. Προβληματισμός από τη μεριά των μαθητών: Αυτό το τμήμα του
μαθήματος θα πρέπει να λάβει χώρα στην τάξη. Έχει ως στόχο να
επιτρέψει στους μαθητές να μοιραστούν τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν
κατά τη διάρκεια της πρακτικής εργασίας.
Μετά την παρουσίαση των μαθητών, οι διοργανωτές κλείνουν τη
συνάντηση παρέχοντας επιπλέον συνδέσμους και πληροφορίες για όσους
θέλουν να μάθουν περισσότερα για τα θέματα του μαθήματος.
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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ΧΡΗΣΙΜΟΙ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΤΟ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

https://www.mathworks.com/videos/image-processing-made-easy81718.html
https://www.mathworks.com/videos/creating-a-gui-with-guide68979.html

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ
ΥΛΙΚΟΓΙΑ
ΠΕΡ ΑΙ ΤΕΡΩ
ΑΝ ΑΓΝΩΣΗ

Περισσότερες πληροφορίες και εισαγωγικό υλικό για τη Matlab μπορείτε
να βρείτε από:
https://www.mathworks.com/content/dam/mathworks/mathworksdot-com/moler/intro.pdf
https://www.mathworks.com/videos/introduction-to-matlab81592.html

ΠΗΓΕΣ ΠΟΥ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚ
ΑΝ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΙ ΑΜ ΟΡ ΦΩ ΣΗ ΤΟΥ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ

Αυτό το βοηθητικό υλικό βασίζεται σε πληροφορίες σχετικά με τη
Matlab και είναι διαθέσιμες στις παρακάτω διευθύνσεις:
https://www.youtube.com/watch?v=N_T6rtZI_6s
https://www.youtube.com/watch?v=7bnVx34yQf4

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Φύλλο βασικών γνώσεων
ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Συγγραφέας: Elena Monova (Technical University of Gabrovo,
Bulgaria)

ΕΙ ΣΑΓΩ ΓΗ ΣΤΟ
ΘΕΜΑ

Τα τελευταία χρόνια, τα προϊόντα λογισμικού που σχετίζονται με τα
μαθηματικά των υπολογιστών έχουν γίνει ολοένα και πιο διαδεδομένα.
Προσφέρουν ακόμα μεγαλύτερες δυνατότητες - από την εκτέλεση
στοιχειωδών μαθηματικών ενεργειών στην επίλυση προβλημάτων σε
προηγμένα μαθηματικά. Η χρήση αυτού του λογισμικού απαιτεί
συνδυασμό μαθηματικών γνώσεων και γνώσεων στον τομέα του
προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών. Για το λόγο αυτό,
προσφέρονται μαθήματα στα μαθηματικά υπολογιστών σε πολλά
εκπαιδευτικά
ιδρύματα.

ΣΗΜ ΑΝΤΙ ΚΟΤΗΤΑ
ΣΤΗΝΚ ΑΘΗΜ ΕΡΙ ΝΗ
ΖΩΗ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
/ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρόκειται για εισαγωγικό μάθημα στα μαθηματικά των υπολογιστών.
Τέτοια μαθήματα (συμπεριλαμβανομένων βραχυπρόθεσμων μαθησιακών
δραστηριοτήτων όπως αυτού του μαθήματος) έχουν αποκτήσει μεγάλη
σημασία τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω της πανταχού παρούσας
χρήσης υπολογιστών. Τέτοια μαθήματα επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς
να εμβαθύνουν τη γνώση και το ενδιαφέρον των μαθητών στον τομέα των
μαθηματικών, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη περισσότερων ταλέντων
STEM.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ
Π ΑΡ ΟΥΣΙ ΑΣΗ ΣΤΟ
ΘΕΜΑ

Το Matlab είναι ένα σύστημα προγραμματισμού για επιστημονικούς και
τεχνικούς υπολογισμούς και την οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων τους.
Ενσωματώνει δυνατότητες για αναλυτικούς μετασχηματισμούς,
αριθμητικούς υπολογισμούς και γραφική αναπαράσταση των ληφθέντων
αποτελεσμάτων. Έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί με πίνακες δεδομένων
- διανυσμάτων, πινάκων, πολυδιάστατων πινάκων, κυψελωτών πινάκων και
πινάκων αρχείων. Το σύστημα μπορεί να λειτουργήσει τόσο με
πραγματικούς όσο και μιγαδικούς πίνακες και επιτρέπει όλες τις
μαθηματικές επεμβάσεις με μήτρες, διανύσματα, πίνακες, κλίμακες
(συλλογή, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό, διαίρεση, ταξινόμηση, μεταφορά,
κλπ.). Στο Matlab υπάρχουν χαρακτηριστικά που επιτρέπουν την
εργασία με πολυώνυμα, καθώς και την επίλυση γραμμικών συστημάτων
εξισώσεων, εμφανίζοντας δισδιάστατα και τρισδιάστατα γραφικά.
Το λογισμικό Matlab έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως στην εκπαίδευση.
Προσφέρει δυνατότητες για την εκτέλεση διαφόρων μαθηματικών
δραστηριοτήτων, καθώς και για την σχεδίαση διαφόρων δισδιάστατων
και τρισδιάστατων γραφημάτων.
Μια λεπτομερής πηγή γνώσης παρέχεται στο Παράρτημα 1. Μπορεί να
διευκολύνει τις προσπάθειες του πανεπιστημιακού προσωπικού να
γνωρίσει τους μαθητές με το πρόγραμμα Matlab και να τους δείξει πώς
μπορεί να χρησιμοποιηθεί το λογισμικό για την εκτέλεση μαθηματικών
δραστηριοτήτων. Οι μαθητές θα επιλύσουν προβλήματα όπως η εύρεση
των ριζών των πολυωνύμων, των επιφανειών σχεδίασης και των
γεωμετρικών σχημάτων και τη σχεδίαση διαφορετικών γραφημάτων με
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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το Matlab.
Κ ΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΓΙ Α
ΤΗ ΔΙΕΞ ΑΓΩ ΓΗ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ
ΛΟΓΟΥ
ΣΕΔΙ ΔΑΣΚΟΝΤΕ Σ

.- Μοιραστείτε με τους μαθητές το πάθος σας για τα μαθηματικά και
πείτε τους πώς σας εισαχθήκατε στα μαθηματικά για υπολογιστές.
Δημιουργήστε μια πιο προσωπική σχέση με τους μαθητές και
διατηρήστε τη σχέση χαλαρή και άτυπη σε όλη την διάρκεια του
μαθήματος.
.- Καθιερώστε την εξουσία σας ως ειδικός, έτσι ώστε οι μαθητές να
αισθάνονται σίγουροι για την επίλυση περίπλοκων προβλημάτων με τη
βοήθειά σας. Ωστόσο, αποφύγετε την προβολή μιας θέσης
ανωτερότητας.
.- Ζητήστε από τους μαθητές να σας πουν για τις προηγούμενες γνώσεις
τους στα μαθηματικά και το αν έχουν κάνει οποιαδήποτε κωδικοποίηση
και προγραμματισμό. Εάν οι μαθητές έχουν σχετικές προηγούμενες
γνώσεις, συνδέστε την παρουσίαση με αυτές όσο το δυνατόν
περισσότερο.
- Κατά τη διάρκεια της θεωρητικής εξήγησης, πρέπει να παρέχετε συχνά
παραδείγματα από το ίδιο το λογισμικό
- Αν χρησιμοποιείτε οπτικό υλικό μέσω μιας παρουσίασης ή ενός
φυλλαδίου, μεγεθύνετε τα πάντα για να επιτρέψετε στους μαθητές να δουν
καθαρά. Για εκτύπωση, εκτυπώστε με χρώμα εάν υπάρχουν σχέδια.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Φύλλο σχεδίασης διάλεξης
ΣΤΟΧΟΣ

Ο στόχος της ενημερωτικής ομιλίας είναι να μεταδώσει γνώση στα
μαθηματικά και στον προγραμματισμό υπολογιστών.

ΣΚΗΝΙΚΟ

Ο ιδανικός αριθμός μαθητών εξαρτάται από το δεύτερο μέρος της
δραστηριότητας που θα λάβει μέρος σε ένα εργαστήριο πληροφορικής.
Οι λέκτορες καλούνται να περιορίσουν τον αριθμό των συμμετεχόντων
στη διάλεξη σε μια διαχειρίσιμη ομάδα που μπορεί να φιλοξενηθεί στο
εργαστήριο υπολογιστών.
Η διάρκεια αυτού του τμήματος αυτής της φάσης είναι 40-60 λεπτά,
ανάλογα με το πόσο λεπτομερώς ο λέκτορας θα πρέπει να περιγράψει τις
λειτουργίες του λογισμικού, καθώς και το ενδιαφέρον που θα δείξουν οι
μαθητές σε πρόσθετες εργασίες.
Ο λέκτορας θα χρειαστεί υπολογιστή, προβολέα και ασπροπίνακα.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ
ΟΜ ΙΛΙ ΑΣ / ΔΙ ΑΛ ΕΞΗΣ

Σχολική τάξη

ΠΙΘ ΑΝΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ
ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗ
ΔΡ ΑΣΤΗΡ Ι ΟΤΗΤΑ

Οι φοιτητές μπορούν να αναλάβουν την ευθύνη να παρουσιάσουν το
Λογισμικό Μαθηματικών Υπολογιστών εφόσον έχουν επαρκείς γνώσεις
σχετικά με αυτό και έχουν αποδείξει επαρκείς δεξιότητες επικοινωνίας
στην επιστήμη.

ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ &
ΣΥΝΟΨΗ

Αρ.Φάσης Περιγραφή της φάσης

Διατιθέμενος
Χρόνος

1

Καλωσόρισμα και αποσαφήνιση του 3-5 λεπτά
στόχου του μαθήματος

2

Μια σύντομη συζήτηση για την 3-5 λεπτά
προηγούμενη εμπειρία των μαθητών
σε
προγράμματα
μαθηματικών
υπολογιστών

3

Μια εισαγωγή στο λογισμικό Matlab 35–40 λεπτά
και μια επισκόπηση των δυνατοτήτων
εκτέλεσης διαφόρων μαθηματικών
ενεργειών και σχεδίασης διαφορετικών
γραφημάτων στο Matlab.

4

Κλείσιμο
και
μετάβαση
στο 5 λεπτά
εργαστήριο
υπολογιστών.
Ο
εκπαιδευτής παρουσιάζει εν συντομία το
τι θα ακολουθήσει στο εργαστήριο
υπολογιστών.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Φύλλο πρακτικής δραστηριότητας/σχεδίασης πειράματος
ΣΤΟΧΟΣ

Ο στόχος της πρακτικής δραστηριότητας είναι να βοηθήσει τους
μαθητές να γράψουν μικρά προγράμματα για την εκτέλεση διαφόρων
μαθηματικών δραστηριοτήτων και για τη σχεδίαση γραφημάτων. Αυτή η
δραστηριότητα αποσκοπεί στην ενίσχυση της γνώσης που αποκτήθηκε
κατά τη διάρκεια της θεωρητικής διάλεξης με την εφαρμογή της στην
πράξη.

ΣΚΗΝΙΚΟ

Οι μαθητές πρέπει να εργάζονται μόνοι τους ή σε ομάδες ανάλογα με το
διαθέσιμο χώρο. Το μέγεθος των ομάδων θα πρέπει να καθορίζεται από
τον αριθμό των διαθέσιμων υπολογιστών.

ΤΟΠΟΘΕ ΣΙ Α Κ ΑΙ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Το πρακτικό μέρος του μαθήματος αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε
ένα εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών. Οι υπολογιστές στο
εργαστήριο πρέπει να έχουν εγκατεστημένο το πρόγραμμα Matlab.

ΠΙΘ ΑΝΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ
ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗ
ΔΡ ΑΣΤΗΡ Ι ΟΤΗΤΑ

Αυτή η δραστηριότητα έχει σχεδιαστεί για να συμπεριλάβει τους
φοιτητές ως βοηθούς (σε εθελοντική βάση). Η συμμετοχή των φοιτητών
είναι ιδιαίτερα επιθυμητή καθώς θα βοηθήσει τους μαθητές να
αισθανθούν πιο άνετα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ
ΠΡ ΑΚΤΙ ΚΗΣ
ΔΡ ΑΣΤΗΡ Ι ΟΤΗΤΑΣ

Κατά τη διάρκεια αυτής της δραστηριότητας, οι μαθητές θα λύσουν
μαθηματικά προβλήματα χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Matlab.
Ορισμένες από τις βασικές εργασίες που θα πρέπει να εκτελέσουν οι
μαθητές περιλαμβάνουν:
Εργασία: Καθορίστε στο Matlab τις ακόλουθες μεταβλητές:
1) X1 = -7
2) a_1 = 3*pi
3) y = cos(a_1)
4) 5a = -10
5) b.1 = 3.5
Ποιο είναι το αποτέλεσμα των εκτελούμενων ενεργειών;
Εργασία: Βρείτε το γινόμενο των πολυώνυμων p1 και p 2

p1  x 2  2 x  3 and p2  x 2  5x  6 .
Εργασία: Βρείτε τις ρίζες του πολυωνύμου p  x 3  6 x 2  11x  6 .
Εργασία: Βρείτε τους συντελεστές του πολυωνύμου p 4 , αν οι ρίζες του
είναι

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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  2
r    5 .
 7
Εργασία: Υπολογίστε την τιμή του πολυωνύμου p 4 για x  3 .
Εργασία: Σχεδιάστε ένα γράφημα που απεικονίζει τα στοιχεία ενός
διανύσματος
x  3 5 2 13 7 9 .

Για περισσότερα παραδείγματα εργασιών και για λεπτομέρειες σχετικά
με τη λύση τους, βλ. Παράρτημα II - Πρότυπο φύλλο δραστηριότητας.
ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ &
ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ
ΠΡ ΑΚΤΙ ΚΗΣ
ΔΡ ΑΣΤΗΡ Ι ΟΤΗΤΑΣ

Αρ.Φάσης Περιγραφή της φάσης

Διατιθέμενος
Χρόνος

1

Οργάνωση ομάδων
απαραίτητο)

(εάν

2

Οι
μαθητές
μαθαίνουν
να 5-7 λεπτά
χρησιμοποιούν τη διεπαφή Matlab

3

Οι μαθητές λαμβάνουν σύντομα 5-7 λεπτά
μαθηματικά προβήματα τα οποία
πρέπει να λύσουν χρησιμοποιώντας τη
Matlab

4

Οι σπουδαστές
εργασίες τους

5

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων

εργάζονται

είναι 2-3 λεπτά

στις 30-35 λεπτά
15 λεπτά

Σε κάθε φοιτητή ή ομάδα πρέπει να δοθεί
ένα σύντομο χρονικό διάστημα για να
παρουσιάσει/ουν το έργο της/τους και να
μοιραστεί/ουν
τις
προκλήσεις
που
αντιμετώπισαν/ε κατά τη διάρκεια της
άσκησης.
6

Ανταπόκριση και προβληματισμός εκ 5 λεπτά.
μέρους των φοιτητών
Students should be invited to share what they
have learned and how it could be used in
school or in other areas of their lives. They can
be invited to also share their ideas about
further training or exercises that they would
be interested in. Οι μαθητές θα πρέπει να
κληθούν να μοιραστούν αυτά που έμαθαν και
τα πώς θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν
στο σχολείο ή σε άλλους τομείς της ζωής
τους. Μπορούν επίσης να προσκληθούν να
μοιραστούν τις ιδέες τους σχετικά με την
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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περαιτέρω κατάρτιση τους ή τις ασκήσεις
που θα τους ενδιέφεραν.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Annex I: Knowledge Resource

Computer-based Mathematics
Editor: Elena Monova (Technical University of Gabrovo, Bulgaria)
OPERATING MODES IN MATLAB

Matlab has a built-in high level programming language which supports system operation not only
in calculator mode but also in program mode.

Fig.1
Matlab operates in two modes - command and program. The execution of a program written in
Matlab is performed by calling a command representing its name.
MATLAB SOFTWARE PRODUCT INTERFACE

The Matlab interface consists of 4 windows (Fig. 2):
- Command Window (1);
- Current Folder (2).
- Command History (3);
- Workspace (4);

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Fig.2
The most commonly used windows are the Command Window and the Command History.

The Command Window is the main window of Matlab, in which the commands are executed

after the symbol „>>”. Pressing „Enter” enters the numerical results, while the graphical results
are displayed in a separate window. The following rules apply when entering commands:
- If the command ends with the symbol ";", the result of its execution is not displayed.
- If the command does not end with the symbol ";", the result will be displayed after its
execution.
- The results of the execution of a command are the same, whether or not there is a ";" at the end
of the command line.
- If an expression is calculated without assigning the result to a specific variable, Matlab
automatically assigns it to the system variable "ans" (originating from answer).
- The commands entered in a work session are saved by the system and can be called at the
command prompt by an upward pointing arrow, after which they can be corrected and executed
again by pressing "Enter".
- On a single line more than one command can be entered and they can be separated by one of
the characters "," or ";". In the first case, the results of the execution of the commands are
displayed, and in the second case, the commands are executed without visualizing the results
obtained.
- The symbol "%" is used for starting a comment.

The Command History - Matlab saves all entered commands from both the current and the

previous sessions. These commands are displayed in the Command History window. The
following operations can be performed on them:
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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- double-clicking on a command makes a copy and executes the command in the Command
Window;
- another way to execute a command from the Command History is by dragging it to the command
window and pressing „Enter”.
- when you right-click on a command (or a sequence of commands) in the Command History, a
context menu appears, in which there are several selection choices, outlined in Fig. 3.

Fig.3

The Workspace - All variables that are defined in the current session are stored in the so-called
Workspace. The Workspace window displays exhaustive information about these variables, such
as: name, dimension, size and class.
SYNTAX OF COMMANDS IN THE MATLAB SOFTWARE

In Matlab uses two command formats - functional and command.


Function format

In this format, the command consists of the name of the function, followed by an input argument
in parentheses. If the input arguments are more than one, they are separated by a comma.
Function_name (argument1, argument2, …)
An example of a command saved in this format is:
sin(pi),
which finds and displays the value of the function sinus from  .
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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The result of executing a function can be assigned to one or more variables, called output
arguments. When output arguments are more than one, they are separated by commas and are
enclosed in square brackets.
[out1, out2, …] = Function_name (argument1, argument2, …)
An example of using output arguments is finding the solution of
a variable x.

39 and assigning the result to

x = sqrt(39)


Command format

In this format, the command consists of the name of the function, followed by the input
arguments, separated by intervals.
Function_name argument1 argument2 …
In this format there are no output arguments, i.e. the result of implementing the function cannot
be assigned to a variable.
An example of a command written in this format is the definition of character variables in Matlab,
which is written as:
syms fun1 matricaA
SYSTEM COMMANDS IN MATLAB

The most commonly used system commands in Matlab are:
► clear – deletes the variables from the workspace;


clear var1 var2 … - deletes the specified variables.

► which – displays the full path to the specified file;
► lookfor – searches through all the m-files by a keyword;

lookfor keyword – searches a keyword in the first line of comments in all m-files, which
the system has access to;

lookfor keyword –all – searches a keyword in the whole first comment block (up to the
first Matlab command or the first blank line) in all m-files, which the system has access to.
► clc – clears the command window, deleting all existing commands;
► home – clears the visible part of the command window by scrolling it. If the command window
has not been filled in, no changes occur;
► format – adjusts the output data format;
Matlab calculations are performed with a double precision, i.e. with about 15 significant digits.
However, the results can be displayed in a different format, which is determined by the format
command.


format short –fixed point (decimal point) with 4 digits after the dot;



format long - fixed point (decimal point) with 15 digits;
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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format short e – floating point with 5 digits - exponential shape;



format long e - fixed point with 15 digits;


format short g – selects and displays the more compact of the two representations
(fixed and floating point) with 5 digits;

format long g – selects and displays the more compact of the two representations (fixed
and floating point) with 15 digits.
RECEIVING HELP INFORMATION

Matlab offers three ways of receiving information:
► from m-files – when entering a command help file_name all comments appear at the beginning
of the specified file up to the first command or to the first blank line;
► corporate documents in a html or pdf format;
► the website of the company Math Works.
Access to the information can be generated in several ways:
► From the main menu Help – Help->Using The Command Window;
► With the button „?”;
► From the Command Window using the commands:

Window;

help …– displays information about the corresponding command in the Command



helpwin …– the information from the m-file is displayed in the Help Browser;



doc …– information from the documentation is displayed in the Help Browser;

Task: Display information from the command tan in two ways – in the Command Window and in
the Help Browser.

DEMOS

Matlab offers a large set of demo tasks which demonstrate the capabilities of both the Matlab
kernel and the various Toolboxes. These tasks can be accessed in the following ways:
► From the main menu – Help->Demos;
► In the command prompt of the Command Window when the demo command is entered;
A window is displayed, from which the desired topic is selected from Matlab or the
corresponding Toolbox, task, and then the demo task starts from Run this demo.
Task: Use one of the following methods to open the demo example window. Select from the list
on the left Toolboxes/ Control System/ Interactive Demos/ RLC Circuit Response.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Fig.4
After opening the window, start the example using Run this demo (top right). The selected example
is started, after which the values for the parameters R, L and C can be changed, and in the System
and Topology fields different variants from the drop-down menus can be selected (Fig.5).

Fig.5
EXPRESSIONS, NUMBERS, VARIABLES

In Matlab it is not necessary to pre-declare the type and dimension of a variable.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Matlab variable names can contain lowercase, uppercase letters, numbers, and the "_" character.
There are several rules that must be met:
- always begin with a letter after which all of the above-mentioned characters may be present;
- there is no limit to the length of the name, but the system distinguishes only the first 31
characters;
- Matlab can distinguish upper from lowercase letters, i.e. koren1 and Koren1 are the names of
two different variables;
- variable names should not duplicate system command names and functions in Matlab.
The operators recorded in Matlab take the following form:
variable = expression
or just
expression
The expressions consist of signs for operations, commands, variable names.
The initiation of expressions ends with pressing the „ENTER” key.
Example:

Fig.6
The initiation of numbers in Matlab is as follows:
► integers – 1, 5, 27, -139, -21;
► decimals – 5.21, 3.457, -2.87, 0.36. The last decimal number can be written in another way,
omitting the zero - .36.
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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► numbers in exponential form – 0.273е+5, 30.27е-3, 0.037е5.

Fig.7
In Matlab information about several system constants is stored:
► pi – the number π, which is calculated by Matlab in two ways - as 4 * atan (1) and imag (log (1));
► i or j – imaginary unit;
► realmin – the minimum real number;
► realmax - the maximum real number;
► Inf – infinity (result of actions divided by 0);
► NaN (Not-a-Number) – this result is returned by the system in case the calculation of an
expression results in an uncertainty of the type 0/0, ∞-∞.
MATHEMATICAL OPERATORS

The common arithmetic operators can be used in expressions stored in Matlab:
- addition „+”;
- subtraction „-”;
- multiplication „*”;
- division on the right and division on the left „/” and „\”;
- grading „^”.
The sequence for performing mathematical actions in a certain expression is performed
according to all the mathematics rules, and this sequence can be changed by the parentheses “()”.
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Fig.8
In addition to these arithmetic operations, many other mathematical actions can be performed in
Matlab, which can be examined in a library elfun (>> help elfun).

Setting of polynomials
In Matlab the polynomial
Px   a0 x n  a1 x n1    an1 x  an

is set as a vector row, the elements of which are the coefficients of a given polynomial.
The type of vector is

P  a0

a1  an1 an .

OPERATIONS WITH POLYNOMIALS

A list of polynomial commands can be seen with the command
>> help polyfun
The most commonly used commands related to actions with polynomial are:


multiplication of polynomials - with the command p=conv(p1, p2);
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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calculating the roots of polynomial p - with command r = roots(p);


=poly(r);

finding the coefficients of a polynomial p by given roots r - by the command p


calculating the value of a polynomial p for a specific value of the argument x through the command polyval(p, x).
GRAPHS IN MATLAB

Matlab has a large variety of tools for graphically presenting and visualizing data and program
outputs, including two-dimensional, three-dimensional graphics and animation.
The most used chart drawing feature in Matlab is the plot. It produces linear graphs in a
rectangular coordinate system. The number of arguments using the function is different.

plot (y) – draws a graph of a function whose values are given by the vector y. In this case,
the indices of the elements of the vector y stand on the abscissa axis;

plot (x,y) – draws a graph of the function y = f (x). In this case, the elements of the
vector x set the values of the graph along the abscissa and those of vector y - along the ordinate
axis;

plot (x, y1, x, y2, …) – draws simultaneously the graphs of several functions (y1,
y2,…), in which case the values for both the abscissa and the ordinate axis are mandatory;

plot (x, f1(x), x, f2(x), …) – draws at the same time the graphs of several functions,
which are calculated directly in the plot command;

plot (x, y1, 'str1', x, y2, ' str2', …) – the third argument in this case is a string, consisting of
1 to 3 characters, with the help of which the color and type of the line and the type of marker can
be specified.
Detailed information about the type of these symbols can be obtained using the help command:
>> help plot
The colors, that can be used for the lines are the following:
r - red;

m – magenta;

g – green;

c – cyan;

b – blue;

k – black;

y – yellow;

w – white.

Tag Type:
stop

. period, dot of full

d rhombus

+ sign “plus”

v top down triangle

* asterisk

^ top up triangle

о circle

> top right triangle
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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х cross

< top left triangle

s check box
Types of lines for drawing graphs
- continuous line;

: the line is displayed with dots;

- - dashed line;

-. hyphen and dot.

THREE-DIMENSIONAL GRAPHICS IN MATLAB

Matlab has a large variety of tools for graphically presenting and visualizing data and program
outputs, including two-dimensional, three-dimensional graphics and animation. This exercise
introduces some of the most basic and commonly used graphical commands and features for 3D
graphics - spatial curves, surfaces, and more.
Simple 3D graphics


An analogue of the two-dimensional drawing command plot is the function plot3
plot3(x,y,z),

which draws a graph of a spatial curve set in parametric form;
To display surfaces described by the function z = f (x, y), the following commands can be used:


mesh – depicts the surface through a grid;

Fig.9
► surf – depicts the graph through a continuous surface;

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Fig.10
► surfl – draws the chart with additional coloring.

Fig.11
Plotting the graph is made in the following order:
Using the meshgrid function, the matrices X and Y are calculated from the x and y coordinates of
the network nodes:
[X, Y] = meshgrid(x, y) – transforms the plane described by the vectors x and y into arrays X and
Y. The rows of the output array X are copies of the vector x, and the columns of the output array
Y are copies of the vector y;
► The matrix Z with function values at all nodes is calculated:
Z = F(X, Y), where F is the specific function, introduced using element operators .*, ./, .^ ;
In order to build the graph, one of the three functions is called mesh, surf or surfl:
mesh(X, Y, Z); surf(X, Y, Z); surfl(X, Y, Z).
Additional graphics layout features
Additional features to layout the graphics are:
► title('text') – writes a title at the top of the graphics;
► xlabel ('text') – writes text on the x axis;
► ylabel ('text') – writes text on the y axis;
► zlabel ('text') – writes text along the z axis;
► colormap ('colmap') – a color map that determines the color of the image.
The argument 'colmap' can have the values grey, copper, pink, spring, summer, etc. (Fig.12.);

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Fig.12
► colorbar – a color bar is displayed;
► shading interp – smooth transition between shadows. This function is without arguments.
Symbolic Math Toolbox
The Symbolic Math Toolbox is designed to perform analytical transformations in the environment of
Matlab. The available opportunities it presents are:


transformation and simplification of expressions;



analytical and numerical solution of algebraic equations;



mathematical analysis - differentiation, integration, limits, sums, Taylor series.

DEFINING OF CHARACTER VARIABLES AND EXPRESSIONS

Defining character variables is done using the syms command - when using this function,
character variables are defined by writing them after the command, without the need of
parentheses
syms y
When defining character variables through the syms function, more than one variable can be
defined in a row, separating them from one another with intervals.
syms a b c d x
By default, in these cases, the defined character variables are of type real (real numbers).
Simplification and conversion of symbolic expressions


expand – expands the expression by opening the brackets


simplify – simplifies symbolic expressions, which includes sums, degrees, roots,
trigonometric, exponential functions, etc.

simple – simplifies a given expression by trying out all possible options and returns
the solution with the least characters as a result
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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To see the difference between the commands simplify and simple, perform the specified actions
without assigning the result to a variable.
>> simple(exp(x)*exp(y)-sin(x)^2+cos(x)^2)
When using the various commands in Matlab, the records are made in a single row, which can
sometimes make it difficult to determine the individual elements of an expression. For a more
legible preview of the expressions, the command pretty can be used. Its syntaxes is as follows:
pretty(f)

Fig.13
SOLVING ALGEBRAIC EQUATIONS



solve(f) – solves the equation f = 0 with regard to the implied symbolic variable;

!!! Usually the equation f = 0 is represented only by its left-hand side f. If the equation is of the
type f  x   q  x  , it either has to be converted into the type f  x   q  x   0 , or it has to be
enclosed in apostrophes solve(‘f(x)=q(x)’).
Solving of system equations
With the function solve, a system of two or more equations can be solved.

solve(f1, f2) – solves the system of equations f1 = 0 and f2 = 0 with regard to default
symbolic variables;

solve(f1, f2, x, y) – solves the system of equations f1 = 0 and f2 = 0 with regard to
explicitly specified x or y symbol variables.
The output argument is a record of the fields in which the corresponding roots are stored. The
field names match with the unknown values:
K = solve(f1, f2, x, y)
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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The solutions for х are stored in the field K.x, and those for y in the field K.y. In order to output
the results, it is necessary to write the commands
x = K.x and y = K.y

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Annex II: Model hands-on activity sheet
Editor: Elena Monova, Technical University of Gabrovo, Bulgaria
Task: Define in Matlab the following variables:
1) X1 = -7
2) a_1 = 3*pi
3) y = cos(a_1)
4) 5a = -10
5) b.1 = 3.5
What is the result of the performed actions?

Fig.14
Task: Define the variables a = -1, b = 3.61, c = -25 and d = 11 and perform the following
actions:
1) a d  c  ;

2)

c
;
a b

3) a 2 

d b
c

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Fig.15
Task: Find the product of polynomials p1 and p 2

p1  x 2  2 x  3 and p2  x 2  5x  6 .

Fig.16.
Task: Find the roots of the polynomial p  x 3  6 x 2  11x  6 .
Task: Find the coefficients of the polynomial p 4 , if its roots are

  2
r    5 .
 7
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Task: Calculate the value of the polynomial p 4 for x  3 .

Fig.17.
Task: Draw a graph depicting the elements of a vector
x  3 5 2 13 7 9 .

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Fig.18.
Task: Draw a graph of the function
t
y  sin   ,
2

where t changes in the interval from 0 to 10 with a step


10

.

!!! In Matlab, the interval can be defined as follows:
variable = interval start value: change step: final value
x = -5 : 0.2 : 10
Instructions: To define in Matlab the interval of change of t it is necessary to write the following:
>> t = 0:pi/10:10*pi;
variable t are displayed

% Insert a symbol ; at the end of the line, so that not all values of the

The next step is to calculate the function y:
>> y = sin(t/2);
variable y are displayed

% Insert a symbol ; at the end of the line, so that not all values of the

After which it is drawn with the help of the command plot:
>> plot(y)

Fig.19.
t
Task: Draw once again a graph of the function y  sin   , giving the command plot two
2
arguments – t and y.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Fig.20.
Task: Draw function graphs on a coordinate system

y1  e 2t cos 3t and y 2  sin

2t
.
3

Fig.21
Task: Draw function graphs on a coordinate system
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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y1  e



t
2

sin t and y 2  e



t
2

cos t ,

calculating them directly in the drawing command.

Fig.22
Task: Draw graphs of two functions on one coordinate system

y3  t sin t and y 4  t cos t ,
where y 3 should be drawn with green ‘plus’ signs, while y 4 - with a red dashed line.

Fig.23
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Task: For the values of t from 0 to 10 with step change

50
with x  sin t  , y  cost  and z  t . Add a grid to the graph.

, draw a spatial curve, described

Fig.24
Task: Draw the surface described by the function x3  abx2  ax22 , with values of a  2.33 ,
b  28 , x1  0 to 20 and a step of change 0.1, and x 2  0 to 20 with a step change 0.1.

Fig.25
Task: On the figure from the last task, place the inscriptions on the three coordinate axes,
respectively - x1 , x2 , x3 .
Task: Draw the surface described by the function x3  e  x1  x2 , for the values of x1 and x 2 from
-2 to 2 with a step change 0.05. The surface should be in color range autumn and inscriptions on
the three coordinate axes should be placed.
2

2

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Fig.26
Task: Calculate the volume and the full surface of a cylinder with a given radius and height, then
draw the cylinder itself.

Fig.27
Task: Reveal the parentheses in the expressions:


(x+2)(x-3)(x-6), write the result as a variable p1 ;



sin(2y)cos(y) , write the result as a variable p 2 .

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Fig.28
Task: Perform the following actions in expressions:


e x e y  sin 2 x  cos 2 x , write the result as a variable p3 ;



3

1
6 12
 2   8 , write the result as a variable p 4 .
3
z
z
z

Fig.29
Task: Solve the equation:
x 3  14 x 2  59 x  70  0 .

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Fig.30
Task: Solve the system of equations:
x  2y  7  0
3x  10 y  27  0

.

Fig.31

Self-Check Questions
1. Enter arbitrary values for the variables x, y, z and v in Matlab (you can use integers and
fractions, positive and negative numbers). Perform the following actions:
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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f1  xy  sin( 3 ) ;



  y  z
;
f 2  cos  
v
2



f3 

zv 3  yx
z

.

2. Find the roots of the polynomial:
P  x 3  16 x 2  81x  126 .

3. Find the coefficients of the polynomial which has the roots:

r1  4, r2  3, r3  5, r4  11 .
4. Draw functions in one graph x1  sin t cos t and x 2  sin t cos 3t . For t set values from 0 to

2 with a step
. Draw the function x1 with blue-green asterisks, x 2 - with a green line with
300
a dash and a dot. Insert a legend to the depicted graphics.
5. With the help of Matlab, solve the system of equations:
2 x  3 y  11  0
 3x  6 y  36  0

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

