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SINAIS, SISTEMAS E SIMULAÇÃO 
 

Laboratório 1b -  Trabalho de Matlab 
 

“Introdução ao Matlab: comandos (ii)” 
Cursos de LEACI (3º Sem)  e LEII  (5º Sem) 

 
Realizado em Outubro / 2006 por João Nabais. Revisto e formatado em Novembro / 2006 por Rogério Largo 

Objectivos 
 
O trabalho tem por principal objectivo o 
aprofundamento da familiarização com a ferramenta 
computacional Matlab. Está em continuação do 
laboratório de Matlab: comandos e pressupõe a sua 
execução. 
 
Tem por objectivo dotar o alunos dos seguintes conhecimentos, 
 

• Programação Estruturada 
• Controlo de Fluxo 
• Armazenamento de Dados para Sessões Futuras 
• Instruções Gráficas 

 
Nota: O código em M-file vai sofrer melhoramentos ao longo do guia. Em vez de apagar o 
código anterior comente-o de modo a ser perceptível ao formador que foi implementado. Caso 
contrário será considerado não implementado. 
Como sugestão construa 1 M-file por ponto do guia e dê-lhe o nome do ponto mais os números 
dos elementos do grupo. Exemplo: D2_3333_2222.m . 
 
D. Nível Avançado 
O Matlab permite a programação em  ficheiros designados de M-file. No caso existem 
dois tipos distintos de M-file, 
 
Scripts – não aceitam nem retornam argumentos. Operam sobre o workspace e podem 
criar variáveis para o workspace, 
 
Function – aceitam e retornam argumentos. Possuem variáveis locais (internas) à 
própria função. 
 
D1. – M-file  (recordar…) 
[O código elaborado nesta secção tem de ser entregue no final da sessão] 
 
Vamos focar a atenção para já nos Scripts (a utilização de funções é análoga). 
Para consolidar a manipulação de M-file abra a partir da barra de menus do Matlab File/New/M-
file. Assim abre o editor do Matlab onde pode introduzir exactamente os mesmos comandos 
que realizou anteriormente directamente na prompt do Matlab. Realize um ficheiro muito 
simples introduza: 
 
% 
% O meu primeiro M-file 
% 
n = (-5:5)’; 
pow = [ n,  n.^2,  2.^n]; 
plot(n,pow) 
 
Grava o ficheiro com o nome “eureka”. 

Curso: ____ Turma:______ Grupo:   ___ 
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O caracter “%” é especial pois indica que tudo o que estiver à direita é interpretado como 
comentário. Caso a primeira linha de código se inicie com o símbolo “%” então o bloco de 
linhas consecutivo iniciado pela linha indicada representa o help do ficheiro. Confuso? Faz no 
Matlab: 
 
>> help eureka 
 
Mais claro agora? 
 
Para correr o seu ficheiro tem duas alternativas: 

• Chamar directamente a partir da prompt do Matlab introduzido apenas o nome do 
ficheiro 

• Atalhos existente na barra de menus do Editor. 
 
No Matlab faça: 
 
>> eureka 
 
Vamos construir uma função para implementar o mesmo código. A função requer uma 
definição padronizada logo na primeira linha, 
 
function   “valores retornados” = “nome_da_função”(argumentos_entrada) 
 
A função obedece ao mesmo critério de help que um script – o bloco de comentário logo abaixo 
da definição da function  é o help da função. 
O nome do ficheiro M-file da função e o nome da função devem ser o mesmo.  
Usualmente uma função recebe argumentos. Atendendo ao código pode-se utilizar a 
parametrização do vector inicial, isto é, n = (-arg:arg)’. Assim introduz: 
 
function   pow  = eureka_f(arg) 
% 
% A minha primeira function 
% 
n  = (-arg:arg)’; 
pow = [ n,  n.^2,  2.^n]; 
plot(n,pow) 
 
Grava o ficheiro com o nome “eureka_f”. 
 
Antes de correr a função repara no worksapce existente após o Script. Agora apaga todas as 
variáveis e fecha a figura. Chama a tua função com um parâmetro do valor que achares 
criterioso. 
 
Que diferença existe entre o código implementado via Script e via Function? (Sugestão: analisa 
o workspace) 
 
[R] 
 

 
 

 
 
 
D2. – Programação Estruturada 
 
E porque não associar Scripts e Function? Baseado no exemplo vamos construir um pequeno 
“programa” (a correr em Matlab) que pede ao utilizador qual o argumento para a construção do 
vector original. Os limites do vector são assumidos simétricos em torno da origem. Assim, cria-
se um Script para gerir o programa: pedir dados ao utilizador e chamar a função que realiza o 
cálculo.  
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Apenas precisas de saber como pedir dados ao utilizar e escrever informação (texto) na prompt 
do Matlab. (O resto já é do teu conhecimento). 
 
O programa será iniciado com uma apresentação e modo de funcionamento. Para isso utilize-
se a função disp esta função recebe como argumento string’s (texto entre ‘plicas simples’). 
 
%Código do no Script de gestão 
 
clear all      % para limpar o workspace de variáveis parasitas 
disp(‘Este pequeno programa é um primeiro teste de programação em Matlab’); 
disp(‘O programa recebe um escalar, n, para construir o vector inicial de (-n,n) e depois’); 
disp(‘determina o quadrado e exponencial de base dois de cada componente do vector.’); 
n = input(‘Introduza o escalar (positivo):\n’); 
pow = eureka_f(n); 
disp(‘Obrigado pela utilização.\n’) 
 
%Fim do código existente no Script de gestão 
 
Para a apresentação utilizou-se a função disp esta função recebe como argumento string’s 
(texto entre ‘plicas simples’). Feita a apresentação, vamos pedir o escalar ao utilizador, usando 
a função input, o valor introduzido pelo utilizador fica armazenado na variável n. 
 
Agora que já sabes utilizar M-file vamos debruçarmo-nos mais sobre a programação. 
 
D3. Instruções de Controlo de Fluxo 
[O código elaborado nesta secção tem de ser entregue no final da sessão] 
 
O Matlab disponibiliza várias funções de programação nomeadamente,   
 
If, switch-case, for, while, continue, break 
 
A função eureka_f sofre de robustez caso seja introduzido um escalar negativo. Introduz um 
teste de modo a garantir a correcta utilização da função. (Caso seja negativo avisa erro e sai.) 
Talvez um ciclo if ... 
 
[R]     (a registar no ficheiro que é entregue no final da aula…) 
 
Crie-se um vector de dados, v, deste t=0 até t=20 com acréscimos de 0.1s. Com a experiência 
de programação já estás a pensar num ciclo for. 
Implementa num novo M-file o ciclo for que cria o vector. (Uma ajuda o vector tem 201 
elementos e deves criar uma variável auxiliar…) 
 
[R]     (a registar no ficheiro que é entregue no final da aula…) 
 
Um especialista em Matlab, olha por cima do teu ombro e com ar de perplexidade afirma “Você 
gosta de ir pelo caminho mais longo.” E sugere que faça, 
 
>>  w = [0:0.1:20]’ 
  
Qual a relação entre v e w? 
 
[R] 
 

 
 

 
 
Os scripts além de manipular variáveis e criarem novas podem também produzir resultados 
gráficos. Vamos estudar um pouco mais as matrizes mágicas iniciais. De que modo influencia a 
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dimensão da matriz (n) a sua singularidade (dependência de linhas)? (Se tens presente o 
primeiro guia já sabes qual é o comando a utilizar). 
Cria um novo M-file com o código: 
 
% 
% Análise das linhas independentes das matrizes mágicas 
% 
r = zeros(1,32)      % é mais eficiente definir a dimensão da variável se for conhecida 
for   i = 3 : 32    % as mágicas só estão definidas para ordem igual ou superior a 3 
       r(i) = rank(magic(i));  %vector com os ranks das matrizes; 
end 
r 
bar(r) 
 
Que concluis? 
 
[R] 
 

 
 

 
 
 
D4. Armazenamento de variáveis para sessões futuras 
[O código elaborado nesta secção tem de ser entregue no final da sessão] 
 
(Apaga tudo o que tiveres em memória, incluindo figuras.) 
 
É muito comum ter como variável uma matriz cujas colunas são vectores contendo dados 
significativos, por exemplo da análise do comportamento de uma suspensão tem-se a variável 
tempo, deslocamento do pneu e deslocamento do habitáculo entre outras. Nem sempre uma 
sessão de trabalho é suficiente para concluir a análise dos dados. 
 
As variáveis existentes no Workspace não se perdem necessariamente após a conclusão da 
sessão de trabalho podem-se gravar dados para sessões futuras. 
 
Para já recuperemos dados que existem na Base da Dados do Matlab, faça, 
 
>> load dryer2 
 
Para gravar utiliza-se a função save.  
Acabaste de recuperar para o worspace dados de uma sessão de análise de um sistema de 
controlo de temperatura. 
u2 é a sequência de entrada dos sistema (potência eléctrica). 
y2 é a sequência de saída do sistema (temperatura). 
Reduz a dimensão dos vectores 50 vezes menos (1/50). Cria u2_novo e y2_novo e grava 
apenas os novos dados. 
 
Qual o código (instruções) que executa o pretendido? Quais as dimensões dos vectores 
criados: 
 
[R] 
 

 
 

 
 
Outra forma de guardar dados é escrevê-los para um ficheiro em formato ASCII. Vamos 
escrever a mesma informação mas agora para um, ficheiro. Primeiro formatemos os dados 
para uma matriz, 
 
A = [u2_novo  y2_novo]; 
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E agora sim cria os ficheiro com os dados 
 
save dryer_novo.txt A  -ASCII 
 
Abre o ficheiro criado. Repara no seu conteúdo. 
Para teste limpe o workspace. Recupere os dados com: 
 
A = load('dryer_novo.txt'); 
 
 
D5. Capacidades Gráficas 
[O código elaborado nesta secção tem de ser entregue no final da sessão] 
 
Para ilustrar as capacidades gráficas vamos começar por representar o polinómio (x^2-1)x no 
intervalo -2 a 2. Vamos realizar duas abordagens distintas, 

• avaliação analítica 
• avaliação vectorial 

 
Para avaliar de modo analítico definam o polinómio como uma string (cadeia de caracteres).  
 
No Matlab tudo o que estiver compreendido entre plicas é considerado como string (texto). 
 
pol = ‘x^3-x’ 
ezplot(pol,-2,2)  
 
Para a análise vectorial considere-se o polinómio definido pelos seus coeficientes de ordem 
decrescente [1 0 -1 0],  
 
x = -2:0.1:2; 
polinomio = [1 0 -1 0]; 
y=polyval(polinomio,x) 
plot(x,y) 
 
O polinómio é definido como um vector de componentes iguais aos coeficientes, de modo 
decrescente. 
 
Corra o seu código. 
Qual a diferença entre as duas figuras? Apenas viu uma figura !!! Experimente entre os 
comandos de desenho introduzir o comando pause (espera um toque de teclado para 
prosseguir).  
 
[R] 
 

 
 

 
 
A menos que sejam tomadas medidas o Matlab desenha o gráfico pedido sobre a figura aberta 
apagando as curvas anteriores. Para apagar figuras faz-se “close all”. 
 
A figura pode ser editada entre outros campos 

• Título    title 
• Legenda do eixo x  xlabel 
• Legenda do eixo y  ylabel 
• Modifique os eixos  axis 
• Legenda de curvas  legend 
• Introdução de texto na curva text 

 
Experimente o comando: 
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title('Polinomio: x^3+x'), xlabel('x'), ylabel('y') 
 
Curioso o resultado. A escrita é executada via interpretação de Tex. Daí o resultado do 
expoente. (Um outro processador de texto de filosofia diferente do word) 
 
Para fechar todas as figuras existentes faça: 
 
>> close all 
 
Considere-se que no domínio [-2π ; 2π] se pretendia analisar os sinais seno, cos e seno + cos. 
Pode realizar operações sobre os vectores directamente: 
 
s = sin( 2* pi .* x ); 
c = cos( 2* pi .* x ); 
spc = s + c ; 
 
O estudo destas funções pode ser realizado graficamente. Vamos abordar em simultâneo as 
duas abordagens, 
 

• Subdividir a figura em sub figuras e colocando apenas uma curva por figura 
• Utilizar apenas uma figura com a sobreposição de curvas 

 
% Para visualizar em gráficos distintos 
figure   % abre uma nova figura 
subplot(3,1,1)    % divide a figura em sub figuras de acordo com um vector 3x1, 1º activo 
plot(x,s) 
subplot(3,1,2)    % divide a figura em sub figuras de acordo com um vector 3x1, 2º activo 
plot(x,c) 
subplot(3,1,3)    % divide a figura em sub figuras de acordo com um vector 3x1, 3º activo 
plot(x,spc) 
 
Edite as figuras de modo a serem completamente legíveis. Não se esqueça de que para uma 
boa comparação visual os eixos devem ser idênticos. Edite-os. 
 
% Para visualizar num único gráfico 
figure     % abre uma nova figura 
plot(x,s), hold    % desenha a primeira curva e segura para manter as próximas 
plot(x,c) 
plot(x,spc) 
 
Corra o ficheiro. Que grande confusão ...  
 
Para já distinga as curvas, reescreva o código anterior alterando os comandos plot, 
 
plot(x,c,’.’)    % marca apenas os pontos existentes 
plot(x,spc,’g’)    % muda a cor 
 
Está a ver sinais periódicos perfeitos? Porquê? 
 
[R] 
 

 
 

 
 
Experimente redefinir o vector x. Utilize como incremento 0.01. Já obteve o resultado 
esperado? Porquê? 
 
[R] 
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Para se referenciar as curvas pode-se adicionar texto no ambiente da figura ou adicionar 
legendas: 
 
legend(‘sen(2\pi x)’,’cos(2\pi x)’, ‘sen(2\pi x) +cos(2\pi x)’) 
 
O Matlab também permite gráficos tridimensionais. Experimente…. 
 
Visualização de Linhas a 3D 
 
t = 0:pi/50:10*pi; 
plot3(sin(t),cos(t),t) 
axis square,  grid on 
 
Visualização de Funções de 2 Variáveis 
 
[X,Y] = meshgrid(-8:.5:8); 
R = sqrt(X.^2+Y.^2)+eps; 
Z = sin(R)./R; 
figure, mesh(X,Y,Z) 
 
D6. Truques de programação – Vectorização 
[O código elaborado nesta secção tem de ser entregue no final da sessão] 
 
Mas existe uma forma muito mais fácil de implementar a criação de vectores do tipo indicado e 
deve ser utilizada por melhorias de desempenho. Realize um programa para calcular o 
logaritmo de x, sendo x compreendido entre 0.01 e 10 com incrementos de 0.01. Já concebeste 
que terás dois vectores um x e outro y de 1000 elementos.  
Realiza o código como anteriormente com recurso ao ciclo for.  
 
[R]       (a registar no ficheiro que é entregue no final da aula…) 
 
Para efeitos de análise de desempenho iremos medir o tempo de execução:  
 
cputime  %devolve o tempo nesse instante. 
 
Assim, adiciona ao teu código:      (a registar no ficheiro que é entregue no final da aula…) 
 
t = cputime 
   ..... O teu código .... (ciclo for) ... 
t_meu_algoritmo = cputime – t 
 
Agora adiciona o seguinte código, (com a mesma estratégia para análise de desempenho) 
    (a registar no ficheiro que é entregue no final da aula…) 
 
t = cputime; 
v = .01:0.01:10; 
y = log(x); 
t_algoritmo = cputime – t 
 
As duas estratégias devolvem o mesmo resultado? Qual a que tem melhor desempenho? 
 
[R] 
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 [Não se esqueça de enviar por e-mail para o docente o código 
implementado. Compacte os seus ficheiro e respeite a sintaxe: 
MATLAB_1B_numero1_numero2.] 


