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Chương 1. CƠ SỞ MATLAB
1.1 LÀM QUEN VỚI MATLAB
MATLAB là từ viết tắt của Matrix Laboratory, được công ty MathWorks khai thác
và phát triển. Đối tượng xử lý cơ bản của MATLAB là các ma trận. Xâu cũng có thể xử lí
được trong MATLAB, nhưng khá hạn chế hơn.
1.1.1 Khởi động và thoát khỏi MATLAB
Khởi động MATLAB bằng chuột trái vào biểu tượng của MATLAB trên màn hình của
Windows. Chờ một chút ta sẽ thấy xuất hiện cửa sổ lệnh Command:

Hình 2.1 Cửa sổ lệnh Command
Để thoát khỏi MATLAB có thể gõ lệnh quit hoặc exit sau dấu mời của MATLAB hay
dùng chuột chọn File/Exit. Đơn giản nhất là dùng tổ hợp phím Ctrl-Q.
1.1.2 Trợ giúp trực tuyến trong MATLAB
MATLAB có trợ giúp trực tuyến đối với tất cả các lệnh và hàm nội trú. Hãy gõ lệnh
help sau đó là tên lệnh hoặc tên hàm mà bạn muốn tìm hiểu.
Thí dụ 1. Nếu trong cửa sổ Command bạn gõ lệnh:
>> help tanh
TANH Hyperbolic tangent.
TANH(X) is the hyperbolic tangent of the elements of X.
See also atanh .
Nếu bạn gõ lệnh help mà không xác định tên lệnh đi theo thì xuất hiện một menu gồm
nhiều chủ đề (topic) để bạn có thể lựa chọn.
Thí dụ 2. Gõ lệnh: >> help
Kết quả trên màn hình là:
HELP topics:
matlab\general
- General purpose commands.
…
For more help on directory/topic, type "help topic".
Nói chung, MATLAB phân biệt chữ hoa và chữ thường trong câu lệnh.
1.1.3 Sử dụng chế độ trực tiếp hay chế độ M-file trong MATLAB?
Có thể sử dụng MATLAB theo một trong hai chế độ làm việc khác nhau: Gõ lệnh trực
tiếp trong cửa sổ Command hoặc lập trình theo một giải thuật nào đó. Trong chế độ trực
tiếp, người sử dụng gõ nội dung câu lệnh vào sau dấu mời của MATLAB. Sau khi gõ
ENTER để kết thúc dòng lệnh, dòng lệnh được MATLAB phân tích và thực hiện ngay.
Thí dụ 3. >> x =1;
>> 4*atan(x)
%% atan là tên hàm arctg trong MATLAB
ans =
3.1416

Dấu chấm phảy (;) ở cuối câu lệnh dùng để thông báo không hiển thị kết quả câu
lệnh. Trong thí dụ trên, giá trị của biến x không được hiển thị, nhưng giá trị của biểu thức
4*atan(x) được lưu trữ trong biến ans và được hiển thị trên màn hình dưới dạng số thực dấu
phảy tĩnh qui tròn với 5 chữ số có nghĩa.
Hai câu lệnh trên có thể được viết thành một chương trình đơn giản file Calpi.m:
% MATLAB code to calculate the value of Pi = 3.141592653589793238...
% Every line that begins with % is a comment line and will be ignored
% by MATLAB
x =1; 4* atan(x)
Tiếp theo, để thực hiện chương trình ta chỉ cần gõ tên của M-file:
>> Calcpi
ans =
3.1416
Chú ý: Mỗi chương trình là một danh sách các dòng lệnh được viết liên tiếp. Khi gọi
tên chương trình, những dòng lệnh đó lần lượt được phân tích và thực hiện theo thứ tự trong
danh sách đã liệt kê.
1.1.4 Một số biến gán sẵn và hàm nội trú của MATLAB
Trong MATLAB có một số các tên hàm và biến chuẩn. Vì vậy, khi đặt tên M-file và
tên biến bạn nên tránh những tên đó để tránh những nhầm lẫn thể xảy ra. Sau đây là một số
tên hàm và biến chuẩn hay được sử dụng:
Danh sách một số biến gán sẵn và hàm nội trú của MATLAB
Tên
Ý nghĩa
Tên biến chứa kết quả nếu chưa gán kết quả tính cho biến nào.
ans
Số epsilon, số thực đủ nhỏ: 2.2204e-016.
eps
Số pi:  =3.1415926...
pi
Số vô cùng, kết quả của phép chia 1/0.
inf
Not-a-Number, số vô định, kết quả của phép chia 0/0.
NaN
i (and) j
Đơn vị ảo hay 1 .
realmin
realmax
abs(x)
acos(x)
asin(x)
atan(x)
atan2(y,x)
conj(x)
cos(x)
exp(x)
imag(x)
log(x)
log2(x), log10(x)

Số dương nhỏ nhất biểu diễn được trên MTĐT: 2.2251e-308.
Số dương lớn nhất biểu diễn được trên MTĐT: 1.7977e+308.
Hàm giá trị tuyệt đối hoặc modul của số phức x.
Hàm arccos(x).
Hàm arcsin(x).
Hàm arctg(x).
Hàm arctg(y/x).
Hàm tính số liên hợp của số phức x.
Hàm cos(x).
Hàm ex.
Phần ảo của số phức x.
Hàm ln(x).
Các hàm log2(x), log(x)

real(x)
sign(x)
sin(x)
sqrt(x)
tan(x)

Hàm lấy phần thực của số phức x.
Hàm dấu của số thực x.
Hàm sin(x).
Hàm x .
Hàm tg(x).

1.1.5 Định dạng dữ liệu hiển thị trên màn hình
Tất cả các giá trị được hiển thị trên màn hình theo các định dạng khác nhau phụ
thuộc vào phương án sử dụng câu lệnh FORMAT mới nhất.
 Câu lệnh FORMAT
Cú pháp: format <string1> [ <string 2>]
Giải thích. Lệnh FORMAT dùng để thay đổi qui cách hiển thị dữ liệu.
- Nếu string1 là long : Hiển thị kết quả tới 16 chữ số có nghĩa; Nếu là short (giá trị
mặc định): Hiển thị kết quả với 5 chữ số có nghĩa; Nếu là rat: Hiển thị kết quả dạng phân
số (giá trị xấp xỉ).
- Nếu string2 là e thì hiển thị kết quả kiểu số thực dấu phảy động; Nếu là g thì hiển
thị kết quả kiểu số thực dấu phảy tĩnh.
Thí dụ 4. >> 4*atan(1)
ans =
3.1416
>> format long e; ans
ans =
3.141592653589793e+00
>> format long g ans
ans =
3.14159265358979
>> format rat ; ans
ans =
355/113
1.1.6 Tạo vector và ma trận
Cú pháp của lệnh tạo vector cách đều như sau:
<Var-Name> = [ First : Increment: Last]
Lệnh sẽ sinh ra một vector hàng với phần tử đầu là First, phần tử cuối là Last và số gia
là Increment. Mặc định của số gia là 1. Vector này sẽ được gán cho biến <Var-Name>.
Thí dụ 5. >> a = [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10];
%% Tạo vector hàng
>> b = [ 1 ; 2 ; 3; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10];
% % Tạo vector cột
>> c = [1:10];
% % Vector hàng giống a
>> d = [1:0.5:5.5]';
% % Vector cột
>> e = sin(a);
% % Vector cùng cỡ với a
>> A=[1 2 3 ; 4 5 6 ; 7 8 9 ];
%% Ma trận cỡ 33
>> f = [ 0.5:2:10]
f=
0.5000
2.5000 4.5000 6.5000 8.5000

1.1.7 Xử lý các phần tử ma trận
Các phần tử của một vector hay ma trận có thể được xác định theo nhiều cách. Đơn
giản nhất là viết tên ma trận kèm với các chỉ số hàng và cột của của phần tử cần xử lý.
Thí dụ 6.
>> A=[1 2 3 ; 4 5 6 ; 7 8 9 ];
>> C = [A; 10 11 12 ];
>> C(4,2)
%% Hiện phần tử hàng 4 cột 2 của ma trận C
ans =
11
>> A(8)
%% Hiện phần tử thứ 8 trong ma trận A
ans =
6
>> A(2,:)
%% Hiện hàng thứ 2 của A
ans=
4 5 6
>>A(:,3)
%% Hiện cột thứ 3 của A
Thậm chí bạn có thể rút trích dữ liệu trong các ma trận để “lắp ghép” với nhau để tạo
thành một ma trận mới:
>> B =A([3 1 1], :)
1.1.8 Các phép toán trên ma trận
Toán tử

.*

Ý nghĩa
Phép nhân nói chung: Vô hướng –Vô hướng, Vô hướng -Vector,
Vô hướng- Ma trận, Ma trận – Ma trận.
Phép nhân phần tử với phần tử tương ứng.

^

Phép luỹ thừa.

.^

Phép luỹ thừa của từng phần tử.

'

Phép chuyển vị ma trận hoặc tính số phức liên hợp.

.'
+ (-)

Phép chuyển vị ma trận.
Phép cộng (trừ) ma trận-ma trận, ma trận-vô hướng.

*

/

Phép chia phải.

./

Phép chia phải tương ứng từng phần tử của ma trận. Các ma trận
phải cùng kích thước.
Phép chia trái.

\
.\

Phép chia trái tương ứng từng phần tử của ma trận. Các ma trận
phải cùng kích thước.

Trong các biểu thức, kích thước của các ma trận phải phù hợp.
Thí dụ 7.
>> d = [10:-1.5:5.5]';
%% Tạo ra một vector cột
>> C = [ 1 2 3; 4 5 6; 7 8 9];
>> b = [ 10 11 12];
>> b.*b
%% Tương tự như b.^2

ans =
100 121 144
>> C*C'
ans =
14 32 50
32 77 122
50 122 194
>> C^2
%% Tương tự như C*C
ans =
30
36 42
66
81 96
102 126 150
>> C*b
%% Câu lệnh có lỗi kích thước
??? Error using ==>*
Inner matrix dimensions must agree
>> d = [ 10; 11; 12];
>> C\d
%% Giải hệ phương trình Cx=d
ans =
2.2667
1.9333
1.2889
Chú ý: Phép nhân ma trận không có tính chất giao hoán. Và:
+ C=A/B nghĩa là C=A*B^-1
+ C=B\A nghĩa là C= B^-1*A
1.1.9 Các hàm về kích thƣớc vector và ma trận
Trong các chương trình của MATLAB, các biến không cần khai báo trước. Kiểu và
kích thước mỗi biến tùy thuộc vào dữ liệu thực tế mà nó đang lưu trữ.
length(x)

Ý nghĩa
Trả về số phần tử của vector x hoặc max của số hàng và số cột của ma trận x.

size(A)

Trả về vector 2 chiều gồm số hàng và số cột của ma trận A.

size(A,p)

Kết quả là : số hàng nếu p =1, số cột nếu p=2 , bằng 1 nếu p>2.

Hàm

Thí dụ 8. >> [ m n ] = size(A)
m=
3
n=
4
>> size(A,2)
ans =
4
1.1.10 Một số ma trận chuẩn của MATLAB
Trong MATLAB có một số ma trận được xây dựng sẵn, gọi là các ma trận chuẩn. Sau
đây là một vài ma trận đơn giản:

Ma trận
ones(m,n)

Ý nghĩa
Ma trận gồm toàn số 1, cỡ mn

zeros(m,n)
eye(m,n)

Ma trận không, cỡ mn
Ma trận đơn vị mở rộng, cỡ mn
Ma trận rỗng, tương tự như ones(0,0), zeros(0,0), eye(0,0)

[]

Thí dụ 9. >> A =ones(3,4)
A=
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
>> B=eye(size(A))
B=
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
>> A+2

%% Ma trận đơn vị mở rộng

%% Cộng từng phần tử của A với 2

 Thực hành một số câu lệnh cơ bản của MTLAB.
- Yêu cầu SV chuẩn bị:
Cài đặt phần mềm MATLAB trên máy tính cá nhân.
- Ghi chú: Đọc các tài liệu tham khảo 1,2,3.
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1.2

NHỮNG CÂU LỆNH ĐIỀU KHIỂN CHƢƠNG TRÌNH

1.2.1 Các toán tử và hàm quan hệ và logic
Khi so sánh 2 số, kết quả đúng là 1 và kết quả sai là 0. Nếu các ma trận so sánh với
nhau, thì chúng phải cùng cỡ và việc so sánh thực hiện với từng phần tử tương ứng.
Danh sách các toán tử quan hệ và logic
Toán tử
Ý nghĩa
So sánh nhỏ hơn
<
So sánh nhỏ hơn hoặc bằng
<=
So sánh lớn hơn
>

>=
==
~=
&
||
~

So sánh lớn hơn hoặc bằng
So sánh bằng nhau
So sánh không bằng nhau
Toán tử logic Hội
Toán tử logic Tuyển
Toán tử logic Phủ định

Thí dụ 10.
>> 5~=7-2
ans =
0
>> A =[ 1 2 3; 3 2 1] ;
>>A(1,:) <= A(2,:)
ans =
1
1
0
Danh sách một số hàm quan hệ và logic
Hàm
any(x)
all(x)
find(x)

exist('Item')

isfinite(x)
isnan(x)
isempty(x)
isstr(x)
strcmp(x,y)
sign(x)

Ý nghĩa
Bằng 1 nếu một phần tử của vector x0, ngược lại bằng 0.
Bằng 1 nếu mọi phần tử của vector x 0, ngược lại bằng 0.
Tạo ra một vector gồm các chỉ số của các phần tử 0 của vector x; nếu
x là ma trận thì nó được coi như 1 vector được tạo bằng cách nối các
cột của ma trận với nhau.
Bằng 0 nếu Item không tồn tại; Bằng 1 nếu Item là biến; Bằng 2 nếu
Item là M-file; Bằng 3 nếu Item là một Mex-file; Bằng 4 nếu Item là
file được dịch từ phần mềm Simulink; Bằng 5 nếu Item là tên hàm nội
trú của MATLAB.
Là ma trận cùng cỡ với x có các phần tử là 1 nếu các phần tử tương
ứng của x là hữu hạn, ngược lại là 0.
Là ma trận cùng cỡ với x có các phần tử là 1 nếu các phần tử tương
ứng của x là NaN, ngược lại là 0.
Bằng 1 nếu x là ma trận rỗng, ngược lại bằng 0.
Bằng 1 nếu x là một xâu, ngược lại bằng 0.
Bằng 1 nếu 2 xâu x và y giống nhau, ngược lại bằng 0.
Hàm dấu của x.

Thí dụ 11. >> A = [ 1 2 3; 4 0 6; 0 0 0];
>> exist('A')
ans =
1
>> exíst(' Calpi')
ans =
2
>> B=[ 1 0 3; 4 5 NaN; inf 7 8];

>>is finite(B)
ans =
1
1
0

1
1
1

1
0
1

1

1

0

0

0

0

>> any(A')
ans =
>> all(A)
ans =
>> C=[ ];
>> isempty(C)
ans =
1
1.2.2 Câu lệnh kiểm tra và quyết định
Cú pháp: if
<ExpL1>
<Commands-1>
[ elseif <ExpL2>
< Commands-2> ] …
[ else
< Commands-3> ]
end
Giải thích. Câu lệnh IF dùng để kiểm tra và rẽ nhánh chương trình dựa vào giá trị của các
biểu thức logic. Câu lệnh con: elseif <ExpL2>
< Commands-2>
có thể không có hoặc có mặt nhiều lần trong cùng một câu lệnh IF.
Đầu tiên, MATLAB kiểm tra giá trị của biểu thức logic <ExpL1>: Nếu nó đúng (hay
khác 0) thì thực hiện nhóm lệnh <Commands-1>. Ngược lại, nếu <ExpL1>=0 MATLAB sẽ
lần lượt kiểm tra các biểu thức logic dạng <ExpL2>, nếu một biểu thức logic là đúng thì
thực hiện nhóm lệnh <Commands-2> tương ứng… hoặc sẽ thực hiện <Commands-3> nếu
không tìm thấy biểu thức logic nào cho giá trị đúng.
Thí dụ 12. Cài đặt chương trình giải phương trình bậc 2: A x2 + Bx + C = 0, với các hệ số
A,B,C được nhập từ bàn phím khi chạy chương trình.
Giải. Soạn thảo chương trình GFTB2.m có nội dung:
% Giai phuong trinh bac 2 : Ax^2+Bx+C =0
a= input(' He so A = ');
b= input(' He so B = ');
c= input(' He so C = ');
delta = b^2-4*a*c;
if delta >0
x(1)=(-b+sqrt(delta))/(2*a); x(2)=(-b-sqrt(delta))/(2*a);
fprintf('Phuong co 2 nghiem thuc x = %f ',x)
elseif delta<0

fprintf( ' Phuong trinh vo nghiem ');
else
x1=-b/(2*a) ; x = [ x1 x1];
fprintf('Phuong co nghiem thuc kep x1 = %f ' ,x1)
end
Gọi thực hiện chương trình trên:
>> GFTB2
He so A = 3
He so B = -5
He so C = 7
Phuong trinh vo nghiem
Do MATLAB có thể xử lý số phức thì có thể viết gọn nội dung chương trình như sau:
% Giai phuong trinh bac 2
a= input(' He so A = ');
b= input(' He so B = ');
c= input(' He so C = ');
delta = b^2-4*a*c;
x(1)=(-b+sqrt(delta))/(2*a); x(2)=(-b-sqrt(delta))/(2*a);
disp(x);
Gọi thực hiện lại chương trình trên:
>> GFTB2
He so A = 3
He so B = -5
He so C = 7
0.83333 + 1.2802i
0.83333 - 1.2802i
1.2.3 Câu lệnh SWITCH
Cú pháp:
switch <Expr>
case <Value-list-1>
< Commands-1>
case <Value-list-2>
< Commands-2>
...
case <Value-list-n>
< Commands-n>
[otherwise
< Commands n+1> ]
end
Giải thích. Câu lệnh SWITCH dùng để rẽ nhánh thực hiện chương trình tùy thuộc giá trị
của một biểu thức.
Thí dụ 13. Hãy soạn thảo và thử thực hiện một đoạn chương trình sau:
Method = 'Cubic';
switch lower(Method)
case 'linear'
disp ('Phương pháp tuyến tính');
case {'cubic', 'quadratic'}

disp('Phương pháp phi tuyến');
otherwise
disp('Không biết phương pháp gì !');
end
1.2.4 Câu lệnh lặp có số lần lặp xác định
Cú pháp: for <Var-Name> = <Expr>
< Commands >
end
Giải thích. Trong câu lệnh FOR , nhóm lệnh <Commands> được thực hiện với số lần lặp
đúng bằng số cột của ma trận A được tính bởi biểu thức <Expr>. Mỗi lần thực hiện một
vòng lặp, biến <Var-Name> nhận giá trị bằng một vector cột tương ứng của A.
Thí dụ 14. >> s=0; A=[1 2 3; 4 5 6];
>> for t=A
s=s+t;
end;
Thí dụ 15. Cài đặt chương trình kiểm tra ảnh hưởng của sai số qui tròn (xem phần sai số qui
tròn trong chương 1).
% Chuong trinh kiem tra anh huong cua sai so qui tron
can2 = [ 1.4 1.414 1.41421 1.414213563 ];
for t= can2
a = (t-1)^10; b = 3363-2378*t;
x =[t a b]
pause;
end
1.2.5 Câu lệnh lặp theo điều kiện
Cú pháp:
while <ExpL>
< Commands>
end
Giải thích. Đầu tiên biểu thức logic <ExpL> được kiểm tra. Nếu nó có giá trị đúng thì
nhóm lệnh <Commands> được thực hiện, sau đó MATLAB quay lại kiểm tra biểu
thức logic <ExpL>... Quá trình này lặp đi lặp lại cho đến khi biểu thức logic <ExpL>
nhận giá trị sai (hoặc bằng 0) thì kết thúc câu lệnh lặp.
Thí dụ 16.
>> s = 0.56;
>> while s < 10
s = s+1;
end; s
s=
10.5600
1.2.6 Câu lệnh BREAK
Cú pháp:
break
Giải thích. Câu lệnh BREAK không có tham số, dùng để chấm dứt tác dụng của một câu
lệnh có cấu trúc như: FOR, WHILE hoặc IF, SWITCH (nhảy về sau câu lệnh END).

1.3 NHÓM LỆNH INPUT/OUTPUT
1.3.1 File dữ liệu: Trong MATLAB, ma trận có thể được lưu trữ dưới một trong hai dạng
Mat-file và ASCII file. Mat-file lưu trữ dữ liệu dạng nhị phân, thích hợp cho xử lí
trong các chương trình MATLAB. ASCII file lưu trữ dữ liệu dưới dạng text file.
1.3.2 Mở và đóng một ASCII file
a. Câu lệnh mở file FOPEN
Cú pháp: FID = fopen (<File name>,<Permission>)
Giải thích. MATLAB mở file có tên <Filename>, gán file cho biến file có tên FID. Kiểu
mở file được xác định bởi <Permission>. <Permission> là một xâu có thể nhận giá trị sau:
'r' : Mở để đọc (reading);
'w' : Mở để ghi (writing), xóa bỏ nội dung của file cũ;
'a' : Mở hoặc tạo file để ghi, nối (append) dữ liệu vào đuôi file cũ;
'r+' : Mở file (không tạo file mới) để đọc và ghi;
'w+' : Mở hoặc tạo file để đọc và ghi, xóa bỏ nội dung của file;
'a+' : Mở hoặc tạo file để đọc và ghi, nối dữ liệu vào đuôi file cũ.
b. Câu lệnh đóng file FCLOSE
Cú pháp:
fclose(FID)
Giải thích: Lệnh FCLOSE thực hiện đóng file đã mở với tên biến là FID.
Một số câu lệnh nhập/xuất dữ liệu
Cú pháp
Giải thích
Hiện giá trị của biến x hoặc một xâu kí tự
disp(x)
lên màn hình.
<Biến> = input (' Lời thoại')
In xâu „Lời thoại‟ ra màn hình và nhập dữ
liệu từ bàn phím cho biến.
save <Tên-file> x, y
Lưu các ma trận x và y vào Mat-file, mặc
định kiểu file là *.mat trong thư mục chủ.
load <Tên-file>
Nhập dữ liệu từ file, mặc định là kiểu file
*.mat trong thư mục chủ.
fprintf ('Lời thoại % format', x)
Đưa ra màn hình lời thoại và giá trị của x
theo định dạng của format.
fprintf(FID, ' Lời thoại % format', x) Ghi xâu „Lời thoại‟ và giá trị của x theo
định dạng của format vào text file được mở
với tên biến file là FID.
Thí dụ 17. >> h = input (' Cho biet chieu cao: ');
Cho biet chieu cao: |
%% Gõ 15.25 và Enter
>> disp(h)
15.2500
>> x=[ pi exp(1) 12.34567890];
>> dl = fopen('dulieu.dat', 'w');
>> fprintf(dl, ' So Pi =%12.8f m, So e =%f m , f(x) =%2.3e m \n ',x) ;
>> fclose(dl);

Hãy chú ý về định dạng dữ liệu xuất của format trong câu lệnh FPRINTF. Kết quả của
dãy lệnh trên là tạo ra text file dulieu.dat có nội dung:
So Pi = 3.14159265 m, So e = 2.718282 m , f(x)= 1.235e+001 m
Thí dụ 18. Lập bảng tính hàm sin và lưu vào Mat-file dl1.mat:
>> x = [ 0 : pi/60: 2*pi];
>> y = sin(x);
>> t = [x ; y]; save dl1 t;
Vẽ đồ thị hàm sin theo bảng số lấy trong Mat-file dl1.mat :
>> load dl1;
>> a = t(1,:); b =t(2,:);
>> plot(a,b); grid on

 Thực hành một số các câu lệnh Input và Output.
- Yêu cầu SV chuẩn bị:
Tạo các loại file dữ liệu: Text file và Mat-file.
- Ghi chú: Đọc các tài liệu tham khảo 1,2,3.
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Nhóm môn học:
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Thông tin về nhóm môn học:
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Địa điểm làm việc: Bộ môn Toán (1301 nhà S4)
Điện thoại, email: 069 515 330, bomontoan_hvktqs@yahoo.com
Bài giảng 3: Cơ sở MATLAB
Chương, mục: Chương 1, mục 1.4
Tiết thứ: 7-9
Tuần thứ: 3
 Mục đích, yêu cầu:
Hướng dẫn lập một số chương trình sử dụng các câu lệnh đơn giản.
- Hình thức tổ chức dạy học:
Lý thuyết, thảo luận, tự học, tự nghiên cứu
- Thời gian:
Lý thuyết trên lớp: 2 tiết
Thực hành: 1 tiết
Tự học, tự nghiên cứu : 3 tiết
- Địa điểm: Giảng đường do P2 phân công.
- Nội dung chính:
1.4 HÀM VÀ CHƢƠNG TRÌNH TRONG MATLAB
1.4.1 Phân loại hàm. Có thể chia hàm trong MATLAB thành hai loại:
- Hàm chuẩn là các hàm nội trú, được lập sẵn của MATLAB.
- Hàm do người sử dụng tạo ra là các hàm do người sử dụng MATLAB viết dưới dạng
hàm M-file hay dạng hàm Inline.
Hàm số
sinh(x)
cosh(x)

Ý nghĩa
Hàm sh(x).
Hàm ch(x).

Hàm số
round(x)
fix(x)

Ý nghĩa
Qui tròn x.
Làm tròn về 0.

asinh(x)
acosh(x)
atanh(x)

Hàm ngược của hàm sinh(x).
Hàm ngược của hàm cosh(x).
Hàm ngược của hàm tanh(x).

floor(x)
ceil(x)
rem(x,y)

Làm tròn nhỏ đi.
Làm tròn lớn lên.
Phần dư của phép chia x cho y.

Thí dụ 19. >> x=rem(-15.3,2.6)
x=
-2.3000
>> ceil(x)
ans =
-2
1.4.2 File kịch bản (Script file hay M-file): Script file là các file chương trình do người
sử dụng viết ra được lưu dưới dạng M-file (*.m). M-file là loại text file (file văn bản)
nên bạn có thể sử dụng các hệ soạn thảo văn bản (Text Editor) khác nhau để soạn thảo
file hoặc bạn có thể chọn chức năng mở file (New hoặc Open) trong menu File.
1.4.3 Hàm M-file và cách tạo hàm M-file trong MATLAB
Hàm trong MATLAB có thể được viết dưới dạng M-file hay hàm Inline. Hàm M-file
cần được lưu vào thư mục làm việc của MATLAB. Cấu trúc hàm M-file như sau:
- Các dòng chú thích bắt đầu là dấu %.
- Một dòng bắt đầu là từ khóa function, sau đó lần lượt là: Danh sách tham số đầu ra
(vô hướng hoặc vector), dấu bằng, tên hàm và danh sách các tham số vào để trong ngoặc
đơn. Dòng này dùng để phân biệt giữa các file hàm với các script-file;
- Các dòng lệnh của hàm.
- Dòng cuối cùng có thể thêm từ khóa end hoặc không.
Những điều cần chú ý khi tạo hàm:
- Khi kết thúc thực hiện hàm, nếu một trong các tham số ra chưa được gán giá trị lần
nào thì MATLAB sẽ đưa ra thông báo lỗi.
- Các biến sử dụng trong hàm đều là các biến địa phương. Tên biến trong hàm và tên
biến trong bộ nhớ có thể trùng tên nhưng đó là hai biến khác biệt.
- Trong hàm có các biến đặc biệt mặc định là nargin và nargout, chúng là các biến cục
bộ. Chúng tự động được gán giá trị bằng số các tham số vào và số các tham số ra được sử
dụng trong câu lệnh gọi hàm.

Một số lệnh với các M-file
Câu lệnh
Ý nghĩa
Hiện hoặc ẩn các câu lệnh của M-file khi chúng thực hiện.
echo on/off
Kết thúc thực hiện hàm một cách bất thường.
return
type <Tên-file> Xem nội dung file văn bản, mặc định đuôi file là *.m.
Xem danh sách M-file và MAT-file trong thư mục hiện hành.
what
help <Tên-file> Hiện các câu chú thích trong M-file lên màn hình.
Thí dụ 20. Soạn 1 file tên Equa2.m với nội dung như sau:
% Ham giai phuong trinh bac 2
function [x1, x2]=Equa2(a,b,c)

delta = b^2-4*a*c;
x1=(-b+sqrt(delta))/(2*a);
x2=(-b-sqrt(delta))/(2*a);
Sau đó gọi hàm:
>> [ x y ] = Equa2(1, 2, 4)
x=
-1.0000 + 1.7321i
y=
-1.0000 - 1.7321i
1.4.4 Hàm INLINE
Cú pháp: F= inline('Expr','x1', 'x2',..,) hay F= inline('Expr', N)
Giải thích.
F = inline('Expr'): Định nghĩa một hàm inline F bằng một biểu thức nằm trong xâu 'Expr'.
Các tham số vào là các tên biến tự động tìm được trong biểu thức. Nếu biểu thức không
có biến nào thì hàm sử dụng tham số vào giả là 'x'.
F = inline('Expr','x1', 'x2',..,): Định nghĩa một hàm inline F bằng một biểu thức nằm trong
xâu 'Expr'. Tên của các tham số vào của hàm lần lượt là 'x1', 'x2',...
F = inline('Exp', N): Với N là một số nguyên, MATLAB sẽ tạo hàm inline F với (N+1) biến
bằng một biểu thức nằm trong xâu 'Exp'. Tên của các tham số vào của hàm lần lượt là
'x', 'P1' , 'P2', ..., ‟PN‟.
Thí dụ 21.
>> F1 = inline('pi^2')
F1 =
Inline function:
F1(x) = pi^2
>> F2 = inline('sin(2*pi*f + theta)')
F2 =
Inline function:
F2(f,theta) = sin(2*pi*f + theta)
>> F3 = inline('sin(2*pi*f+theta)','theta','f')
F3 =
Inline function:
F3(theta,f) = sin(2*pi*f + theta)
>> F2(2,1)
ans =
0.8415
>> F3(2,1)
ans =
0.9093

 Thực hành các câu lệnh điều khiển chƣơng trình.
- Yêu cầu SV chuẩn bị:
Lập đoạn chương trình tính toán đơn giản.
- Ghi chú: Đọc các tài liệu tham khảo 1,2,3.
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Địa điểm làm việc: Bộ môn Toán (1301 nhà S4)
Điện thoại, email: 069 515 330, bomontoan_hvktqs@yahoo.com
Bài giảng 4: Cơ sở MATLAB
Chương, mục: Chương 1, mục 1.5
Tiết thứ: 10-12
Tuần thứ: 4
 Mục đích, yêu cầu:
Hướng dẫn quản lý bộ nhớ và tính toán thời gian.
- Hình thức tổ chức dạy học:
Lý thuyết, thảo luận, tự học, tự nghiên cứu
- Thời gian:
Lý thuyết trên lớp: 1 tiết
Thực hành: 2 tiết
Tự học, tự nghiên cứu : 3 tiết
- Địa điểm: Giảng đường do P2 phân công.
- Nội dung chính:
1.5

MỘT SỐ LỆNH BỔ TRỢ

1.5.1 Các lệnh tính toán thời gian máy tính
Khi nghiên cứu hiệu quả của một giải thuật, cái được người ta quan tâm đầu tiên là với
một bài toán cụ thể thì chương trình thực hiện giải thuật đó chạy hết bao nhiêu thời gian.
Trong MATLAB có một số hàm giúp người sử dụng kiểm tra thời gian thực hiện toán của
một chương trình.
Danh sách các lệnh tính toán thời gian máy tính
Câu lệnh
Ý nghĩa
Khởi động đồng hồ tính thời gian.
tic

toc
cputime

Dừng đồng hồ tính thời gian và cho biết thời gian tính toán.
Thời gian làm việc từ khi khởi động MATLAB tính bằng
giây.

Thí dụ 22.
>> cputime
ans =
8.2873e+003
Tính thời gian chạy chương trình Calpi.m:
>> tic; calpi;toc
ans =
3.1416
Elapsed time is 0.000204 seconds.
Để tính thời gian thực hiện chương trình bạn cũng có thể làm như sau:
>> t= cputime; Calpi; t=cputime –t
ans =
3.1416
t=
0.0002
1.5.2 Các lệnh quản lí bộ nhớ
Câu lệnh
who
whos
clear
clear x y z…

Ý nghĩa
Liệt kê các biến đang sử dụng.
Liệt kê các biến dang sử dụng với đẩy đủ chi tiết cụ thể.
Xoá tất cả các biến trong bộ nhớ.
Xoá 1 hay nhiều biến cụ thể.

Thí dụ 23.
>> who
Your variables are:
A
B
C
ans
s
>> whos
Name Size
Bytes Class
A
1x2
16 double array
B
3x3
72 double array
C
1x4
32 double array
ans 1x1
8 double array
s
1x7
14 char array
Grand total is 23 elements using 142 bytes
>> clear A B;
>> who
Your variables are :
C
ans
s

>> t=' Hello!' ; s=' Tito';
>> f=[t,s]
f=
Hello! Tito
>> A=t+s
??? Error using ==> plus
Matrix dimensions must agree.
>> t ='Viva';
>> s+t
%% Được hiểu là cộng 2 ma trận
ans =
170 210 234 208
1.5.3 Tạo menu đơn giản
Để người sử dụng có thể linh hoạt trong việc xử lý các tình huống xảy ra trong khi thực
hiện chương trình, ta nên bổ sung các menu vào chương trình. Bạn có thể tìm hiểu phương
pháp tạo menu đồ họa cao cấp hơn trong MATLAB. Tuy nhiên, trong nội dung cuốn sách
về các phương pháp tính toán số chúng tôi chỉ giới thiệu một cách tạo những menu đơn
giản.
 Hàm MENU
Cú pháp: Choice= menu(Header, Item1, Item2, ... )
Choice= menu(Header, ItemList )
Giải thích. Hàm MENU dùng để tạo menu trên màn hình, trong đó:
- Header là một xâu dùng để tạo tiêu đề của menu;
- Item1, Item2,… là một danh sách liệt kê các xâu ghi tiêu đề các nút để người sử dụng
có thể lựa chọn bằng click chuột trái; MATLAB không hạn chế số lượng xâu;
- ItemList là một xâu hoặc một mảng xâu mà mỗi xâu là một tiêu đề của nút có thể
được lựa chọn;
- Kết quả trả về cho biến Choice là số thứ tự của nút được chọn. Nếu chọn nút đóng
cửa sổ
trên menu thì kết quả là số 0. Sau đó Menu biến mất.
Thí dụ 24.
>>
k = menu('Choose a Name', 'Smith', 'Henry', 'Peter', 'Mary')
Khi đó, tại góc trên bên trái màn hình sẽ xuất hiện menu có dạng:

Kết quả câu lệnh trên cũng tương tự như kết quả sử dụng 2 lệnh liên tiếp:
>> ItemList={ 'Smith', 'Henry', 'Peter', 'Mary' };
>> k = menu('Choose a Name', ItemList)
Nếu bạn click chuột trái vào nút “Peter” trên Menu, thì kết quả hiện trên cửa sổ
Command sẽ là:
k=
3
Nếu bạn click chuột trái vào nút
trên góc trên bên phải của Menu, thì kết quả
hiện trên cửa sổ Command sẽ là:
k=
0
Trong cả hai trường hợp trên, khi thực hiện click chuột trái xong thì Menu đều biến
mất. Nếu muốn Menu chỉ có thể biến mất khi chọn nút kết thúc
thì bạn nên đưa câu
lệnh MENU vào một vòng lặp while.

 Thực hành một số chƣơng trình và tạo hàm.
- Yêu cầu SV chuẩn bị:
Tạo một số hàm M-file và hàm Inline.
- Ghi chú: Đọc các tài liệu tham khảo 1,2,3.
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Chương 2. LẬP TRÌNH TRÊN MALAB
2.1 ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH GIẢI TÍCH MA TRẬN
Để các bạn làm quen với các công cụ của MATLAB trong đại số tuyến tính, trước hết
cần nhắc lại một số khái niệm về ma trận và các phép toán đối với ma trận.
2.1.1 Định thức của ma trận vuông
Giả sử A là ma trận vuông cấp n. Ta gọi ma trận con Mij của ma trận A tương ứng với
phần tử aij là ma trận vuông cấp n-1 suy từ A bằng cách bỏ đi các phần tử hàng i và cột j.
Thí dụ 1. Sau đây là ma trận A và các ma trận con M23 và M12 của nó:

1 2 3
1 2
4 6
A   4 5 6  , M 23  
 , M12   7 9  .
7
8
7 8 9







Định thức của ma trận A vuông cấp n, gọi chung là định thức cấp n, được định nghĩa
theo phương pháp qui nạp như sau:
- Nếu A là ma trận cấp 1: A=(a11), thì det(A)=a11;
- Nếu A là ma trận cấp 2: A  

a11 a12 
 thì
 a21 a22 

det(A) = a11 a22 - a12 a21=a11det(M11) - a12 det(M12 );
- Tổng quát: Nếu A là ma trận cấp n ≥ 2 thì
1+n
det( A)  a11det(M11)-a12 det(M12 )+...+ (-1) a1n det(M1n ),
hay

det( A) 

n

 (1) j 1 a1 j det( M1 j ) .

(2.1)

j 1

2.1.2 Ma trận nghịch đảo
Giả sử A là ma trận vuông cấp n. Nếu tồn tại ma trận vuông B cấp n sao cho
AB=BA=E (E là ma trận đơn vị cấp n) thì B được gọi là ma trận nghịch đảo của A và được
kí hiệu là B =A-1. Khi đó A được gọi là ma trận khả nghịch. Có thể tính theo công thức:
 c11 c21

1
1  c12 c22
1
T
A 
C 
...
det( A)
det( A)  ...

 c1n c2n

... cn1 

... cn 2 
.
... ... 

... cnn 

(2.2)

trong đó C=(cij)nxn, với cij=(-1)i+jdet(Mij) gọi là phần phụ đại số của phần tử aij của ma trận
A. C được gọi là ma trận phần phụ đại số của A.
Công thức phân tích định thức theo hàng i hay cột j như sau:
det( A) 

n



j 1

aij cij 

n

 aij cij .

i 1

Một số hàm ma trận và vector trong MATLAB
Hàm
Ý nghĩa
inv(A)
Tính ma trận nghịch đảo của ma trận vuông A.
det(A)
Tính định thức của ma trận vuông A.
A' hoặc A.'
Tạo ma trận chuyển vị của ma trận A.
trace(A)
Vết của ma trận hay tổng các phần tử trên đường chéo ma trận.
rank(A)
Tính hạng của ma trận A.
[m,k]=min(x)
Tính giá trị nhỏ nhất m trong các toạ độ của vector x và vị trí
k đạt min. Nếu x là ma trận thì kết quả là vector hàng gồm giá
trị min của các cột.
[M,k]=max(x)
Tính giá trị lớn nhất M trong các toạ độ của vector x và vị trí k
đạt max. Nếu x là ma trận thì kết quả là vector hàng gồm giá trị
max của các cột.

mean(x)

[y,k]=sort(x)

sum(x)

prod(x)

Tính giá trị trung bình cộng các phần tử của vector x. Nếu x là
ma trận thì kết quả là vector hàng gồm giá trị trung bình cộng
của các cột.
Sắp xếp lại các phần tử của x theo thứ tự tăng dần, kết quả trả
về cho vector y. Vector k là vector số thứ tự cũ trong x của các
phần tử trong y. Nếu x là ma trận thì các cột của x được sắp xếp
tăng dần.
Tính tổng các phần tử của vector x. Nếu x là một ma trận thì kết
quả là một vector hàng, mà mỗi phần tử của vector là tổng các
phần tử của một cột tương ứng.
Tính tích các phần tử của vector x. Nếu x là một ma trận thì kết
quả là một vector hàng, mà mỗi phần tử của vector là tích các
phần tử của một cột tương ứng.

Thí dụ 2.
>> A=[ 1 2 3; 1 5 1; 3 2 1];
>> det(A)
ans =
-32
>> inv(A)
ans =
-3/32
-1/8
13/32
-1/16
1/4
-1/16
13/32
-1/8
-3/32
>> max(A)
ans =
3 5 3
>> min(A)
ans =
1 2 1
>> sum(A)
ans =
5 9 5
>> x= [ 0 0 1 -2 3 4 5 -6 -7 -8];
>> [M,k]=max(x)
M =
5
k=
7
Chú ý k là vị trí đầu tiên của phần tử đạt max trong x. Tương tự ta có:
>> mean(x)
ans =

-10/9
>> [y,k]=sort(x)
y=
-8 -7 -6 -2 0 0 1 3 4 5
k=
10 9 8 4 1 2 3 5 6 7
>> D= sort(A)
D=
1 2 1
1 2 1
3 5 3
2.1.3 Chuẩn của vector
Từ định nghĩa về chuẩn vector, với mỗi số p>0 có một chuẩn loại p (ký hiệu là
trong Rn xác định như sau:

.

p

)

1/ p

x

p

p
n

   xi 
 i 1


với

0 < p  +.

Ba loại chuẩn vector thường được sử dụng nhiều nhất là:
-

-

max xi ;
i
x 1 = x1  x2  ...  xn ;
x

1
2 2
n

x 2   x  x  ...  x
2
1

2
2



.

Ba loại chuẩn này tương ứng với ba loại chuẩn ma trận. Cụ thể là cho A là một ma trận
vuông A =( aij )nn , khi đó:




- A  = max  aij  ;
 j



- A 1 = max  aij  ;
j 
i

i

- A 2 = max
j

  j  , với  là các trị riêng của ma trận đối xứng A A.
T

j

 j còn được gọi

là các trị kì dị (singlular value) của ma trận A.
Các chuẩn của ma trận cũng thỏa mãn các tính chất i)-iii) của chuẩn vector. Ngoài ra,
giữa chuẩn loại p=+,1,2 của vector và chuẩn loại tương ứng của ma trận thoả mãn tính
Ax p  A p x p .
chất sau:
Bất đẳng thức trên gọi là tính tương thích của chuẩn ma trận đối với chuẩn vector.
Chuẩn loại 2 của vector trong không gian Rn (còn được gọi là chuẩn Euclide):

x 2  x12  x22  ...  xn2
Thí dụ 3.

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

>> tvh = x*y'
%% Tích vô hướng Euclide
tvh=
70
>> chuanVC=max(abs(x))
chuanVC =
4
>> chuan1=sum(abs(x))
chuan1 =
10
>> A=[ 1 2 3; 4 5 6; 7 8 9];
>>ChuanVC =max(sum(abs(A')))
ChuanVC =
24
>> Chuan1 =max(sum(abs(A)))
Chuan1 =
18
 Hàm NORM : Hàm NORM tính chuẩn loại p của ma trận hay vector V.
Cú pháp:
norm (V, p)
Giải thích. Hàm NORM tính chuẩn loại p của ma trận hay vector V.
- Nếu V là một vector, p > 0 hoặc p = inf thì
norm(V,p) = sum(abs(V).^p)^(1/p)
: Chuẩn loại p;
norm(V) = norm(V,2)
: Chuẩn Euclide;
norm(V,inf) = max(abs(V))
: Chuẩn loại vô cùng;
norm(V,-inf) = min(abs(V)).
- Nếu V là một ma trận, p chỉ có thể là 1, 2, inf hoặc 'fro'. Khi đó:
norm (V) = max(svd(V))
: Trị kì dị lớn nhất của V;
norm (V, 2) = norm (V);
norm (V, 1) = max(sum(abs(V)));
norm (V, inf) = max(sum(abs(V')));
norm (V, 'fro')= sqrt(sum(diag(V'*V))) : Chuẩn Frobenius.
 Phân loại ma trận::
- Ma trận lưu trữ được: Kích thước của các ma trận này không lớn lắm n = O(103).
- Ma trận thưa: Ma trận có kích thước rất lớn, nhưng phần lớn các phần tử của chúng
đều bằng 0.
Thí dụ 4. Ma trận thưa có dạng 3 đường chéo.
2.1.4 MỘT SỐ MA TRẬN ĐẶC BIỆT TRONG MATLAB
Trong MATLAB đã xây dựng sẵn rất nhiều ma trận đặc biệt phục vụ cho việc xây
dựng một số bài toán ứng dụng điển hình.
Danh sách một số ma trận đặc biệt có trong MATLAB
Ma trận
Ý nghĩa
magic(n)
Ma trận ma phương cấp n
pascal(n)
Ma trận Pascal cấp n

hilb(n)
invhilb(n)

Ma trận Hilbert cấp n
Ma trận nghịch đảo của ma trận Hilbert cấp n

vander(x)

Ma trận Vandermonde của vector x

Ma trận ma phương là ma trận vuông cấp n, gồm các phần tử 1, 2, 3, ..., n2 sắp xếp
sao cho tổng của mỗi cột, tổng của mỗi hàng và tổng của mỗi đường chéo đều bằng nhau.
Thí dụ 6. Ma trận magic cấp 3:
8

magic(3) =  3

4


1
5
9

6
7.
2 

Ma trận Pascal là ma trận vuông cấp n chứa số của tam giác Pascal. Ma trận Pascal
cấp 4:

1
1
pascal (4)= 
1

1

1 1 1
2 3 4
.
3 6 10 

4 10 20 

Ma trận Hilber là ma trận vuông cấp n, có phần tử aij = 1/(i+j-1).
Thí dụ 7. >> A= hilb(4)
%% Ma trận Hilbert cấp 4
A=
1.0000 0.5000 0.3333 0.2500
0.5000 0.3333 0.2500 0.2000
0.3333 0.2500 0.2000 0.1667
0.2500 0.2000 0.1667 0.1429
Ma trận Vandermonde của vector x=(x1,x2,.., xn) là ma trận:

 x1n1 ...
 n1
vander(x) =  x2 ...
 ...
 x n1 ...
 n
Hàm
diag(A,p)

triu(A,p)

tril(A,p)

x12
x22
...
xn2

x1 1 

x2 1  .
... ...
xn 1 

Các hàm trích phần tử từ một ma trận.
Ý nghĩa
Nếu A là ma trận thì hàm sẽ tạo ra một vector cột từ đường
chéo thứ p của ma trận A. Nếu A là vector thì hàm sẽ tạo ra một
ma trận vuông có đường chéo thứ p là vector A, còn các phần
tử khác đều bằng 0. Mặc định của p là 0 (đường chéo chính).
Hàm sẽ tạo ra một ma trận cùng cỡ với ma trận A, có các
phần tử từ đường chéo thứ p trở lên được lấy từ A, còn các
phần tử khác (phía dưới đường chéo thứ p) đều bằng 0. Mặc
định của p là 0.
Hàm sẽ tạo ra một ma trận cùng cỡ với ma trận A, có các
phần tử từ đường chéo thứ p trở xuống được lấy từ A, còn các
phần tử khác (phía trên đường chéo thứ p) đều bằng 0. Mặc
định của p là 0.

Thí dụ 9.

>> A =[ 1 2 3 4 ; 5 6 7 8;
>> B = diag(A,-3)
B=
Empty matrix: 0-by-1
>> C = diag(A)
C =
1
6
11
>> D = diag(A, 2)
D=
3
8
>> E = tril(A)
E =
1 0 0 0
5 6 0 0
9 10 11 0
>> F=diag(B)
F=
1 0 0
0 6 0
0 0 11
>> G = triu(A)
G =
1 2 3
4
0 6 7
8
0 0 11 12
>> H = triu(A,2)
H =
0 0 3 4
0 0 0 8
0 0 0 0

9 10 11 12];

2.1.5 CÁC PHƢƠNG PHÁP GIẢI HỆ PHƢƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH
Phần này chỉ xét hệ phương trình tuyến tính Ax=b, trong đó A là một ma trận vuông
cấp n và b là một vector cột n chiều.
1. Phƣơng pháp Cramer :Nếu A là ma trận không suy biến thì hệ phương trình có duy
nhất nghiệm xác định bởi công thức Cramer:
xj 

det( A j )
det( A)

; j  1, n

(2.5)

với Aj là ma trận vuông cấp n suy từ A bằng cách thay cột thứ j của A bởi vector vế phải b.
Thí dụ 10. Hãy giải hệ phương trình bằng phương pháp ma trận Cramer:

2 x1 4 x2

3 x1  x2
4 x 11x
2
 1

3x3
2 x3

 4
 2

7 x3

 7

(2.6)

Giải. >> A=[ 2 4 3 ; 3 1 -2; 4 11 7]; b=[ 4 ; -2; 7];
>> DtA=det(A);
>> for j=1:3
D = A; D(:,j)=b;
x(j)=det(D)/DtA;
end
>> x
x = 1.0000 -1.0000 2.0000
Xét về hiệu quả tính toán thì phương pháp này rất tồi. Người ta tính được số phép tính
số học (+, -,  và / ) của phương pháp này là:xx NC(n)=(n+1)!n .
Hãy tưởng tượng, nếu phải giải hệ phương trình 15 ẩn (n =15) theo phương pháp
Cramer trên MTĐT có tốc độ tính toán là 1 tỷ phép tính/giây thì phải mất ba ngày rưỡi tính
toán liên tục, còn nếu số ẩn là 20 (n =20) thì thời gian tính toán là 32 nghìn năm. Tuy nhiên
công thức Cramer rất có ý nghĩa khi ta nghiên cứu các tính chất của nghiệm.
2. Phƣơng pháp ma trận nghịch đảo: Đây là một hình thức thể hiện khác của phương
pháp Cramer. Nếu A là ma trận không suy biến thì từ biểu thức Ax=b suy ra x=A-1b.
>> x= inv(A)*b
%% hay x=A^-1*b
Thí dụ 11. Hãy giải hệ phương trình (2.6) bằng phương pháp ma trận nghịch đảo.
Giải. >> A = [ 2 4 3 ; 2 1 -2; 4 11 7];
>> b=[ 4 ; -2; 7];
>> x= inv(A)*b
x = 1.0000
-1.0000
2.0000
Thoạt nhìn công thức thì có vẻ đơn giản và rõ ràng, nhưng phương pháp trên lại rất
kém hiệu quả khi tính toán vì phải tính ma trận nghịch đảo. Tuy nhiên việc tính ma trận
nghịch đảo rõ ràng là vẫn rất cần thiết bởi vì công thức trên là biểu diễn “chính xác” nghiệm
của hệ phương trình tuyến tính. Nhiều khi chúng ta cần quan tâm cả vector nghiệm x lẫn các
tính chất của nó.
3. Phƣơng pháp Gauss
a. Hệ tam giác: Xét hệ phương trình Ax =b trong trường hợp A là ma trận tam giác trên và
các hệ số thuộc đường chéo chính đều khác 0:
 a11 a12

 0 a22
 ...
...

 0
0

0
 0

...
...
...
...
...

a1n   x   b 
1
 1
a2, n 1
a2n   x2   b2 

 

...
...   ...    ... 

 

an 1, n 1 an 1, n   xn 1   bn 1 

 

0
ann   xn   bn 
a1, n 1

Khi đó thể giải hệ một cách đơn giản bằng phương pháp thế ngược từ dưới lên theo công
thức sau đây mà không phải tính một định thức nào:
b
xn  n ,
ann

(2.7)

bk - ak , k 1xk 1 - ak , k  2 xk  2 -...- ak n xn
xk 
akk

bk 


n



j  k 1

akj x j

akk

, với k  n, n  1,...,1 .

Tương tự, nếu A là ma trận tam giác dưới và mọi phần tử thuộc đường chéo chính đều khác
0, thì có thể giải hệ phương trình bằng phương pháp thế xuôi từ trên xuống như sau:
b
x1  1 ,
a11

(2.8)

bk - ak1x1 - ak 2 x2 -...- ak , k 1xk 1
xk 

akk

bk 

k 1

 akj x j

j 1

akk

, với k  2, n

b. Phƣơng pháp Gauss: Nếu A không phải một ma trận tam giác, ta có thể dùng các
phép biến đổi sơ cấp để biến đổi dần ma trận mở rộng A =[A,b] về dạng ma trận tam giác
trên, gọi đó là quá trình xuôi của phương pháp Gauss. Sau đó ta dùng phương pháp thế
ngược nói trên để tính vector x, gọi là quá trình ngược của phương pháp Gauss.
Thủ tục tính toán của quá trình xuôi như sau:
- Trước hết đặt A(0)=[A,b].
- Tại bước thứ k=1, n  1 thực hiện:
+ Đặt A(k)=A(k-1) ;

 k 1 .a k 1
k
k 1 aik
kj


+ Tại hàng i >k tính aij  aij

, j  k , n  1.
 k 1
a

(2.9)

kk

k 1

Nếu trong quá trình tính toán các phần trử trụ akk đều khác không thì khi kết thúc
quá trình xuôi ta được ma trận A(n-1) có dạng tam giác trên.
c. Phƣơng pháp Gauss-Jordan (Còn gọi là phương pháp Gauss cải tiến hay phương
pháp Chọn trụ tối đại).
Trong quá trình tính toán của phương pháp Gauss, nếu tại bước k ta gặp phần tử trụ
k 1
akk  0 thì không thể tiến hành bước tiếp theo được hoặc nếu phần tử trụ có giá trị quá
nhỏ thì kết quả của phép chia cũng sẽ kém chính xác. Vì vậy cần phải cải tiến quá trình xuôi
của phương pháp Gauss như sau:
- Đặt A(0)= [A,b].
- Tại bước thứ k= 1, n thực hiện:


+ Tìm r  arg max  aik



k 1


: i  k ,n  ;


+ Nếu ark=0 thì ma trận A suy biến, nên phải ngừng giải. Ngược lại, nếu ark  0 và
r  k thì tiến hành hoán vị hai hàng r và k của ma trận A(k-1);

+ Đặt A(k)=A(k-1) ;

 k 1
k  akj

+ Tại hàng k tính akj 
, j  k, n 1;
k 1

a

(2.10)

 k 1 .a k 1
k
k 1 aik
kj


+ Tại hàng i >k tính aij  aij

, j  k , n  1,
 k 1
a

(2.11)
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kk
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 k   a k 1  a k 1 .a k  , j  k , n  1.

aij
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kj

Kết quả của thủ tục là thu được ma trận tam giác trên A(n) có các phần tử thuộc đường
chéo chính đều bằng 1. Có thể tính được số phép tính số học cần phải sử dụng cho
phương pháp Gauss (kể cả 2 quá trình xuôi và ngược) là:
1
NG  n   (4n3  9n2  7n) .
6

Thí dụ 15. Giải hệ phương trình (2.6) bằng phương pháp Gaus cải tiến.
Giải.
Bƣớc k
A
b
Giải thích
2
4
3
4
3
1
-2
-2
Hệ ban đầu
0
4
11
7
7
4
11
7
7
Hoán vị h1 và h3
3
1
-2
-2
2
4
3
4
1
1
2,75
1,5
1,75
h1/4
-7,25
-7,25
-7,25
h2-3h1
-1,5
-0,5
0,5
h3-2h1
1
2,75
1,5
1,75
h1
1
1
1
h2/-7,25
2
1
2
h3+1,5h2
Quá trình ngƣợc
1
2
h3
1
-1
h2-h3
1
1
h1-2,75h2-1,5h3
Vậy: Nghiệm của hệ là x=(1,-1,2)
Chú ý: Nếu ta kết hợp cả hai quá trình xuôi và ngược của phương pháp Gauss thì công thức
(2.11) có thể viết lại thành:
k
k 1
k 1
k
+ Tại hàng i≠k tính a   a   a  .a  , j  k , n  1
(2.12)
ij

ij

ik

kj

Khi đó kết quả của quá trình xuôi là biến đổi A thành ma trận đơn vị và biến đổi vector
vế phải b thành nghiệm của hệ.
4. Phƣơng pháp phân tích QR và phƣơng pháp phân tích LU

Để giải các hệ phương trình tuyến tính có ma trận hệ số vế trái giống nhau người ta
thường phân tích sẵn ma trận A thành tích của 2 ma trận, mỗi ma trận đó dễ nghịch đảo hơn
ma trận A. Do đó sẽ giảm nhẹ khối lượng tính toán. Có 2 phương pháp phân tích ma trận:
a. Phƣơng pháp phân tích QR: Phân tích ma trận A thành tích của ma trận trực
giao Q và ma trận tam giác trên R. Ta có thể viết lại hệ phương trình gốc như sau:
Ax = QRx = b
Việc tính nghịch đảo của ma trận Q là tầm thường vì Q-1 = QT. Hệ trở thành:
Rx = QTb.
Hệ phương trình mới có dạng tam giác trên nên có thể dễ dàng giải bằng quá trình thế
ngược. Để xác định các ma trận Q và R có thể sử dụng hàm QR của MATLAB với cú pháp:
[Q, R, P] =qr(A)
Giải thích: A là ma trận cần phân tích (có thể không vuông); Q là ma trận trực giao,
R là ma trận tam giác trên và P là ma trận giao hoán thỏa mãn Q*R = A*P.
- Nếu gọi [Q, R] = qr(A) thì ta được Q*R =A.
b. Phƣơng pháp phân tích LU: Xem lại phương pháp Gauss. Tại bước thứ k=1, n  1
của phương pháp Gauss, ta giữ lại k hàng đầu của ma trận A(k-1) và biến đổi phần tử
aikk 1 (i>k) thành 0. Mỗi bước như vậy tương đương với việc nhân bên trái ma trận A(k-1) với
một ma trận sơ cấp có dạng tam giác dưới Ek. Quá trình đó đưa dần dần ma trận A về dạng
ma trận tam giác trên U có các phần tử trên đường chéo bằng 1. Nói cách khác EnEn-1...E1A=
MA=U hay A =M-1U=LU. Ma trận L=M-1 có dạng tam giác dưới.
k 1
Phép phân tích này thực hiện được nếu như tất cả các phần tử trụ a   0, k  1,n tức
kk

là các định thức con chính của ma trận A đều phải khác không. Tuy nhiên trong khi tính
k 1
toán ta có thể gặp trường hợp a   0 , giống như phương pháp Gauss cải tiến, ta cần đổi
kk

chỗ hàng k với một hàng r nào đó ở dưới. Cũng cần lưu trữ các phép đổi chỗ bằng một ma
trận giao hoán để sử dụng cho việc biến đổi tương ứng vector vế phải của hệ phương trình.
Để tìm các ma trận L và U ta có thể dùng thủ tục Crout gồm n-1 bước. Vì L là ma trận
tam giác dưới có các phần tử đường chéo bằng 1 và U là ma trận tam giác trên nên trong khi
tính toán ta có thể lưu trữ cả hai ma trận chung vào một ma trận kí hiệu là B có dạng:
 u11 u12

l
u22
B   21
 ...
...

 ln1 ln 2

... u1n 

... u2 n 
.
... ... 

... unn 

Quá trình tính toán được thực hiện theo thủ tục gồm n bước sau đây.
c. Thủ tục Crout
Bƣớc 0 . Đặt D1 = A.
Bƣớc k=1,2,...n-1. Tại bước k-1 ma trận A đã được biến đổi thành:

u12
 u11

u22
 l21
 ...
...

 lk 1,1 lk 1,2
 ...
...

 ln1
ln 2


u1n 

u2 n 
... 
,
uk 1, n 





... u1k 1 ...
... u2k 1 ...
... ... ...
... u k -1, k -1 ...
...
... ln, k -1

trong đó Dk là ma trận vuông cấp n-k+1 (tức là có k-1 hàng và k-1 cột của B đã được tính
toán xong). Ta tiếp tục biến đổi

 u kk
 sk

Dk = 
theo công thức:

lk 

u
u kT 
 thành  kk
H k 1 
 lk

u kT 

Dk 1 

1
sk và Dk 1  H k 1  lk ukT .
ukk

(2.13)

Bằng phép phân tích trên ta đã biểu diễn A thành tích của hai ma trận tam giác dưới L
và tam giác trên U. Vì vậy chúng ta có:
Ax = LUx = b
Đặt Ux = y, rồi giải hệ phương trình Ly = b. Vì L là ma trận tam giác dưới nên dễ
dàng giải bằng quá trình thế xuôi để tính được y. Sau đó ta lại giải hệ phương trình Ux=y
bằng quá trình thế ngược để tìm nghiệm x. Như vậy chúng ta cũng không cần phải tính ma
trận nghịch đảo nào cả.
Để tính các ma trận L và U có thể sử dụng hàm LU của MATLAB theo cú pháp:
[L, U, P] =lu(A)
Giải thích: A là ma trận cần phân tích (có thể không vuông); L là ma trận tam giác dưới,
U là ma trận tam giác trên và P là ma trận giao hoán thỏa mãn L*U = P*A.
Nếu gọi [L, U] =lu(A) thì được L*U =A. Cần phải sử dụng thêm ma trận giao hoán vì
trong quá trình tính toán, giống như phương pháp Gauss, để tránh chia cho số quá nhỏ thì
cần phải hoán vị các hàng của ma trận (Chọn trụ tối đại).
Tuy nhiên, để giải hệ phương trình Ax=b bằng phương pháp phân tích LU ta có thể
dùng dòng lệnh của MATLAB sau:
>> x = A\ b
Thí dụ 16. Hãy tính các cường độ dòng điện i1, i 2, i 3 của một mạch điện như trên hình vẽ:
R1
+

V1 -

R3

i1

R5

i2
R2

i3
R4

+

- V2

Giả sử các điện trở và điện áp đã biết. Để tính các dòng điện trong mạch điện ta sẽ sử
dụng định luật Kirchhoff: Tổng điện áp rơi trên mỗi mạch vòng phải bằng không để mạch
điện cân bằng. Ta có hệ phương trình:
- V1
+ R1i1 + R2(i1 - i2) = 0
R2(i2 - i1) + R3i2 + R4(i2 - i3) = 0
R4(i3 - i2) + R5i3 + V2
=0
Có thể viết lại hệ phương trình dưới dạng ma trận như sau:

 R1  R2

  R2
 0


 R2
R2  R3  R4
 R4

0  i1   V1 
  

 R4  i2    0  .

 
R4  R5 
 i3   V2 

Sau đây là một chương trình MATLAB cho bài toán trên:
% MATLAB code for electric circuit analysis
R1 = input( 'Enter resistor R1');
R2 = input( 'Enter resistor R2');
R3 =input( 'Enter resistor R3');
R4 = input( 'Enter resistor R4');
R5= input( 'Enter resistor R5');
V1= input( 'Enter voltage source V1');
V2= input( 'Enter voltage source V2');
b= [ V1; 0; -V2];
%% Forming the right-hand-side vector
A=[ R1+R2 -R3 0
-R2 R2+R3+R4 -R4
0 -R4 R4+R5];
%% Forming the matrix
x = A\ b
%% Solving and printing the three currents.
5. Các phƣơng pháp lặp
a.
Phƣơng pháp lặp đơn: Khi giải một hệ phương trình cỡ lớn trong thực tế, nhiều khi
ta không cần phải tính nghiệm của hệ một cách quá chính xác. Đối với một số bài toán ta chỉ
cần tìm nghiệm xấp xỉ của hệ với một sai số cho phép và giải bằng một phương pháp không
mất quá nhiều công sức tính toán.
Xét hệ phương trình Ax=b. Bằng cách nào đó ta đưa hệ về dạng tương đương x=Bx+g.
Tiếp theo ta tính toán theo thủ tục lặp đơn như sau:
- Chọn nghiệm xấp xỉ đầu x(0);
- Tại bước lặp k=1,2,3... tính x(k)= Bx(k-1) + g;
Thuật toán sẽ dừng lại khi x(k) đạt được sai số cho phép.
Giả sử hệ phương trình có nghiệm chính xác là  và . là một loại chuẩn nào đó.
Nếu B =q<1 thì phương pháp lặp đơn hội tụ với mọi vector xấp xỉ đầu x(0) và sai số của lời
giải tại bước k được ước lượng theo công thức:
q k 1  0 
k

x  
x x

(2.14)

1 q

hoặc

q
k
k
k 1
x    
x    x  .
1 q

(2.15)

Thí dụ 17. Giải hệ phương trình tuyến tính bằng phương pháp lặp đơn:
 0, 24 x2
4 x1

0, 09 x1  3x2
0, 04 x  0, 08 x
1
2


Giải. Hệ phương đã cho tương đương với:

 0, 08 x3
 0,15 x3

 8
 9

 4 x3

 20

(2.16)

 x1

 x2
x
 3


 0, 06 x2
 0, 03x1
 0, 01x1

 0, 02 x3
 0, 05 x3

 0, 02 x2

2
3
5

Hệ phương trình trên có dạng x=Bx+g với:
 0 -0,06
B=  -0,03 0
 -0,01 0,02


Do q  B



0,02 
 2

 
0,05  và g=  3  .
5
0 
 

 0,08  1 nên có thể sử dụng phương pháp lặp đơn.

Chọn xấp xỉ đầu x(0)= (0,0,0)T và tính x(k )= Bx(k-1) +g với 4 bước lặp:
clear;
B = [0 -0.06 0.02 ; -0.03 0 0.05; -0.01 0.02 0];
g = [2;3;5]; q=norm(B,inf);
x0=[0 ; 0; 0]; x(:,1) =B*x0 +g;
for k=2:4
x(:,k) = B*x(:,k-1) + g;
end
format long; x
ss = q/(1-q)*norm(x(:,4)-x(:,3), inf))
%% Tính sai số
Kết quả chạy chương trình:
x =
2 1.92 1.9094 1.909228
3 3.19 3.1944 3.194948
5 5.04 5.0446 5.044894
ss = 4.7652e-005
Có thể cài đặt chương trình giải hệ phương trình trên với sai số =10-10:
clear;
B = [0 -0.06 0.02 ; -0.03 0 0.05; -0.01 0.02 0];
g = [2;3;5];
q=norm(B,inf); hs = q/(1-q);
x0=[0 ; 0; 0]; x =B*x0+g; k=1;
while hs* norm(x-x0,inf) >1.e-10
x0=x;
x= B*x+g;
k=k+1;
end
format long; x
fprintf(' So buoc lap k = %d\n',k);
Kết quả chạy chương trình:
x = 1.909198281107627
3.194964416831052
5.044807305520326

(2.17)

k=
9
b. Phƣơng pháp lặp Seidel: Cũng như phương pháp lặp đơn, đầu tiên ta đưa hệ phương
trình Ax=b về dạng tương đương x=Bx+g. Tiếp theo ta phân tích B =B1 + B2,
0
0
 0

0
 b21 0
B1   b31 b32 0

...
 ... ...

 bn1 bn 2 bn3

trong đó:

0
 b11 b12


0
 0 b22
0 , B   0
0
 2 
... 
 ... ...


0
... 0 
 0

...
...
...
...

b13 ... b1n 

b23 ... b2n 
b33 ... b3n  .

... ... ... 

0 ... bnn 

Sau đó tính theo thủ tục lặp :
- Chọn nghiệm xấp xỉ đầu x(0);
- Tại bước lặp k=1,2,3… tính x(k)= B1x(k) + B2x(k-1)+g;
Thuật toán sẽ dừng lại khi đạt được sai số cho phép.
Dạng toạ độ của công thức lặp trong bước k là :

 k   i 1 b x k   n b x k 1
 ij j
 ij j

xi

j 1

(2.18)

j i

Ý tưởng của phương pháp Seidel là thông tin càng được khai thác sớm càng tốt. Vì thế
k
k
khi xi1 vừa được tính xong, nó được được sử dụng ngay để tính xi  . Nếu B =q<1 thì
phương pháp lặp Seidel sẽ hội tụ với mọi vector xấp xỉ đầu x(0) và ta có thể sử dụng công
thức 2ai số như của phương pháp lặp đơn.
Do (2.18), trong thực hành ta không cần tách B1 và B2, mà chỉ cần cập nhật lần lượt
từng tọa độ thành phần của vector nghiệm xấp xỉ x.
Thí dụ 18. Giải hệ phương trình (2.16) bằng phương pháp Seidel.
Giải: Ta đưa hệ (2.16) về dạng tương đương x= Bx+g, với:
 0 -0,06
B=  -0,03 0
 -0,01 0,02

 0
Ta có B1   -0,03
 -0,01


Chọn xấp xỉ đầu x

0,02 
 2

 
0,05  và g=  3  .
5
0 
 

0
 0 -0,06 0,02 



0  và B2 =  0 0
0,05  .
0 0
0,02 0 
0 

0
0

(0)

0
 
  0  và sử dụng công thức (3.18) với 4 bước lặp:
0
 

clear;
B = [0 -0.06 0.02 ; -0.03 0 0.05; -0.01 0.02 0];
g = [2;3;5]; q=norm(B,inf);
x=[0 ; 0; 0];
for k=1:4
x0=x;

for i=1:3
x(i)= B(i,:)*x + g(i);
end;
X(:,k)=x;
%% Ma trận X lưu trữ kết quả của các bước lặp
end
format long; X
ss = q/(1-q)*norm(x - x0,inf)
Kết quả chạy chương trình:
X= 2
1.924376
1.909240285088000 1.909198845137808
2.94
3.19420872
3.194954812167360 3.194964369315489
5.0388 5.0446404144 5.044806693392467 5.044807298934932
ss=
3.603473929759537e-006
Ta có thể cài đặt chương trình giải hệ phương trình trên với sai số =10-10 bằng phương
pháp lặp Seidel như sau:
clear;
B = [0 -0.06 0.02 ; -0.03 0 0.05; -0.01 0.02 0];
g = [2;3;5];
q=norm(B,inf); hs = q/(1-q);
x=[0 ; 0; 0];
x0= 1.e15*[1 ; 1 ; 1]; k=0;
while hs* norm(x-x0,inf)> 1.e-10
x0=x; k=k+1;
for i=1:3
x(i)= B(i,:)*x+g(i);
end;
end
format long; x
fprintf(' So buoc lap k = %d\n', k);
Kết quả chạy chương trình:
x=

c.

1.909198281100063
3.194964416843277
5.044807305525865
So buoc lap k = 7
Phƣơng pháp Gauss-Seidel
Ma trận vuông A được gọi là ma trận chéo trội nếu thoả mãn một trong hai điều kiện:
(1) i  1,n,  a ij  aii ;
ji

(2) j  1,n,  a ij  a jj .
i j

Phương pháp Gauss-Seidel là phương pháp Seidel được sự áp dụng cho trường hợp ma
trận A có dạng chéo trội.

+ Trường hợp A là chéo trội dạng (1). Phương trình thứ i của hệ phương trình Ax = b
được biến đổi theo phương pháp Jacobi như sau:
Phương trình aii xi   aij x j  bi với i  1,n được biến đổi thành
j i

aij

b
x j  i , i  1,n .
aii
j  i aii

xi   

(2.19)

Khi đó, hệ có dạng x=Bx+g trong đó:
khi j  i
0
b

bij   aij
và gi = i .
aii
- a khi j  i
 ii
Rõ ràng là B   1 , nên có thể sử dụng công thức Seidel để tính vector x.

(2.20)

+ Trường hợp A là chéo trội dạng (2). Đổi biến zi = xi.aii, rồi thay vào (2.19) ta được:
zi   

aij

j  i a jj

z j  bi , i  1,n .

(2.21)

Hệ (2.21) có dạng z=Bz+g trong đó:
khi j  i
0
 a
và gi =bi .
bij   ij
khi j  i
- a
 jj

(2.22)

Do B 1  1 , nên có thể sử dụng công thức Seidel để tính vector z. Sau đó tính vector x
theo công thức xi = zi/aii . Tuy nhiên do dãy {z(k)} hội tụ nên dãy {x(k)} cũng hội tụ. Do đó
ta có thể sử dụng công thức lặp (3.19) cho cả trường hợp ma trận A là chéo trội loại (2).

- Yêu cầu SV chuẩn bị:
- Ghi chú: Đọc các tài liệu tham khảo 1,2,3.
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Bộ môn: Toán
Khoa : Công nghệ thông tin
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Địa điểm làm việc: Bộ môn Toán (1301 nhà S4)
Điện thoại, email: 069 515 330, bomontoan_hvktqs@yahoo.com
Bài giảng 6: Thực hành lập trình trên MALAB
Chương, mục: Chương 2
Tiết thứ: 16-18
Tuần thứ: 6
 Mục đích, yêu cầu:
Hướng dẫn lập trình một số bài toán đại số tuyến tính.
- Hình thức tổ chức dạy học:
Lý thuyết, thảo luận, tự học, tự nghiên cứu
- Thời gian:
Lý thuyết trên lớp:
Bài tập+ Thực hành: 3 tiết
Tự học, tự nghiên cứu : 3 tiết
- Địa điểm: Giảng đường do P2 phân công.
- Nội dung chính:
 Các bài luyện tập: Dùng các hàm nội trú của MATLAB
1. Cho hệ phương trình Ax = b sau đây:
 2 1

1 1
 -1 2

0 1

0 3
1

 
2 1
2
x =  .
 1 
3 1

 
2 1
 2 

Phân tích QR ma trận A và giải hệ bằng phương pháp phân tích QR.
2. Giải phương trình ma trận bằng phương pháp phân tích LU:

12 4 7 
 11 20 4 




1 15 
 4 3 1 X  6
8 7 1
13 2 5 





3. Đưa hệ phương trình Ax =b sau đây về dạng chéo trội:
 1 10 1
7


 
 2 1 15  x   9  .
18 2 1 
 2


 

rồi dùng công thức Jacobi đưa hệ về dạng: x=Bx+g. Sau đó:
- Tính chuẩn loại vô cùng của ma trận B;
- Giải hệ với sai số 10-10 bằng phương pháp lặp đơn.
4. Đưa hệ phương trình Ax =b sau đây về dạng chéo trội:
 1 4 9 
1


 
8 3 1  x   2 ,
2 7 1 
6


 

rồi dùng công thức Jacobi đưa hệ về dạng: x=Bx+g. Sau đó:
- Tính chuẩn loại vô cùng của ma trận B;
Giải hệ với sai số 10-10 bằng phương pháp Gauss-Seidel.
 Cài đặt chƣơng trình và lập hàm
1. Không sử dụng hàm det của MATLAB cài đặt hàm Mydet.m tính định thức của một ma
trận vuông A theo định nghĩa qui nạp:
det(A) = a11det(M11) - a12det(M12) + ... + (-1)n+1 a1ndet(M1n).
Lệnh gọi có dạng d =Mydet(A).
2. Cài đặt hàm CramerM.m giải hệ phương trình ma trận AX=B bằng phương pháp Cramer.
Lệnh gọi hàm có dạng: X = CramerM(A,B)
trong đó:
- X là ma trận nghiệm cần tìm;
- A là ma trận hệ số vế trái;
- B là ma trận vế phải.
3. Cài đặt lập hàm Gauss.m giải hệ phương trình tuyến tính Ax=b bằng phương pháp Gauss
(chọn trụ tối đại). Lệnh gọi hàm có dạng: x = Gauss(A,b)
trong đó:
- x là vector nghiệm cần tìm;
- A là ma trận hệ số vế trái;
- b là vector cột vế phải.

- Yêu cầu SV chuẩn bị:
Chẩn bị bài thực hành lập trình trước khi đến lớp.
- Ghi chú: Đọc các tài liệu tham khảo 1,2,3.
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Địa điểm làm việc: Bộ môn Toán (1301 nhà S4)
Điện thoại, email: 069 515 330, bomontoan_hvktqs@yahoo.com
Bài giảng 7: Thực hành lập trình trên MALAB
Chương, mục: Chương 2, mục 2.2
Tiết thứ: 19-21
Tuần thứ: 7
 Mục đích, yêu cầu:
Hướng dẫn thực hành lập trình các bài toán về đa thức.
- Hình thức tổ chức dạy học:
Lý thuyết, thảo luận, tự học, tự nghiên cứu
- Thời gian:
Lý thuyết trên lớp: 2 tiết
Bài tập+ Thực hành: 1 tiết
Tự học, tự nghiên cứu : 3 tiết
- Địa điểm: Giảng đường do P2 phân công.
- Nội dung chính:
2.2 ĐA THỨC
2.2.1 Tính giá trị của đa thức:
Giả sử đa thức P(x) được viết dưới dạng tường minh:
P  x   p1x n 1  p2 x n 2  ...  pn 1x  pn

 Công thức Horner: Tính giá trị đa thức với 2n phép tính
P( x)  ((...((p1x  p2 ) x  p3 ) x...  pn 1) x  pn

2.2.2 Bài toán nội suy: Nội suy đơn giản nhất là nội suy bằng đa thức. Lý do đa thức là
một hàm đơn giản, dễ tính đạo hàm và nguyên hàm… Nội suy hàm bằng đa thức là tìm một

đa thức P(x) bậc n-1 qua n mốc nội suy xi với i  1, n thỏa mãn P(xi )= f(xi )= yi. Nói cách
khác, có thể mô tả tập các điểm dữ liệu rời rạc của hàm y = f(x) dưới dạng bảng:
x
x1
x2
...
xn
y
y1
y2
...
yn
Sau đó tính các hệ số của đa thức P(x) bậc n-1 thỏa mãn:
P (xi)= yi với i  1, n

(2.23)

Bây giời ta cần xây dựng công thức tính các hệ số của đa thức P(x). Giả sử đa thức
P(x) được viết dưới dạng tường minh:
P(x) = p1xn-1 + p2xn-2+...+pn-1x+ pn
Từ điều kiện (2.23), để tìm các hệ số pi của đa thức P(x) ta có thể giải hệ phương trình:
 x n 1... x 2
1
 1
n

1
 x2 ... x22

...
 ...
 n 1
2
 xn ... xn

1   p1   y1 
   
x2 1   p2   y2 

.

... ...   ...   ... 
  pn   yn 
xn 1 
x1

Ma trận hệ số của hệ phương trình là ma trận Vandermonde của vector x=( x1,x2,...xn).
Để giải hệ phương trình trên có thể sử dụng một câu lệnh đơn giản trong MATLAB:
>> p =vander(x)\y
(2.24)
Đa thức nội suy được tính theo công thức trên đơn giản và dễ nhớ. Tính hệ số của đa
thức nội suy dạng tường minh bằng giải hệ phương trình như trên sẽ mất nhiều công sức
tính toán khi số nút nội suy khá lớn. Ta cần phải tìm phương pháp khác tốn ít công sức hơn.
2.2.2 Một số hàm số tính toán với đa thức
Trong MATLAB đã xây dựng sẵn các hàm nội trú thuận tiện cho thực hiện tính
toán các đa thức nội suy nói riêng và tổ hợp các đa thức nói chung.
a. Hàm POLYFIT
Cú pháp:
p = polyfit(x,y,N)
Giải thích: Hàm POLYFIT tính hệ số của đa thức xấp xỉ hàm cho bởi cặp 2 vector
cùng cấp x và y.
- Nếu N  length(x) –1 thì hàm tính vector p là vector hệ số của đa thức nội suy
bậc N: P(x)= p1xN+p2xN-1+...+pNx+pN+1 thỏa mãn P(xi)= yi ,i=1,2,..., length(x).
- Nếu N < length(x)-1 thì hàm sẽ tính vector các hệ số p của đa thức xấp xỉ tốt nhất
đối với bộ dữ liệu, theo nghĩa bình phương tối thiểu.
b. Hàm POLYVAL
Cú pháp:
y = polyval(p,x)
Giải thích. Hàm POLYVAL tính giá trị của đa thức có hệ số cho bởi vector p tại tất
cả các giá trị của vector x, nghĩa là :
y = p1xn-1 + p2xn-2+...+pn-1x+ pn
c. Hàm CONV
Cú pháp:
c = conv(a,b)

Giải thích. Hàm CONV thực hiện việc nhân hai đa thức có hệ số a và b thành đa
thức hệ số c.
Thí dụ 19. Nhân hai đa thức (3x2+4x+5).(2x3-3x2+2)
>> a = [ 3 4 5];
>> b = [2 -3 0 2];
>> c = conv(a,b)
c=
6 -1 -2 -9 8 10
d. Hàm DECONV
Cú pháp:
[q,r] =deconv(a,b)
Giải thích. Hàm DECONV chia đa thức có hệ số là vector a cho đa thức có hệ số là
vector b, được đa thức có hệ số là vector q và phần dư là đa thức có hệ số là vector r.
Thí dụ 20. Chia đa thức (2x2+3x+6)/(2x+3)
>> a = [2 3 6];
>> b = [2 3];
>> [q,r] = deconv (a,b)
%% a =q*b + r
q=
1
0
r=
0
0
6
e. Hàm ROOTS
Cú pháp:
x = roots(p)
Giải thích. Hàm ROOTS tính tất cả các nghiệm thực và phức của đa thức có hệ số
là vector p trả về kết quả là vector nghiệm x.
Thí dụ 21. >> roots([3 4 1])
ans =
-1.0000
-0.3333
>> x= roots([1 2 3 2 1])
x=
-0.5000 + 0.8660i
-0.5000 - 0.8660i
-0.5000 + 0.8660i
-0.5000 - 0.8660i
f. Hàm POLY
Cú pháp :
p = poly(A)
Giải thích. Hàm POLY dùng để tính hệ số của đa thức đặc trưng của ma trận.
Hàm POLY còn dùng để tính hệ số của một đa thức khi biết các nghiệm của nó.
- Nếu A là vector, thì p là vector hệ số của đa thức có nghiệm là vector A.
- Nếu A là ma trận vuông thì p là vector hệ số của đa thức đặc trưng của ma trận A:
det(E-A).

1

2
Thí dụ 22. Tính hệ số của đa thức đặc trưng của ma trận: A  
3

4

2 3 4

1 2 3
.
2 1 2

3 2 1

Giải.

>> A=[ 1 2 3 4; 2 1 2 3; 3 2 1 2 ; 4 3 2 1];
>> p = poly(A)
p=
1.0000 -4.0000 -40.0000 -56.0000 -20.0000
Chú ý: Hàm ROOTS và hàm POLY là hai hàm ngược của nhau.
Thí dụ 23.
>> x =[ 2 3 4];
>> poly(x)
ans =
1 -9 26 -24
>> roots([1 -9 26 -24])
ans =
4.0000
3.0000
2.0000
 Thực hành: Dùng các lệnh nội trú của MATLAB
1. Hàm số y=f(x) được cho dưới dạng bảng. Tính vector hệ số của đa thức nội suy bậc 5
bằng cách sử dụng ma trận Vandermonde
x
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
y
-2,30650 -1,12320 -1,00020
2,75754 8,37002 15,83752
2. Cho 2 đa thức:

5x10  12 x9  4 x7  3x6  5x2  10
3x8  6 x5  8x7  3x3  2 x4  11x  2
Hãy tính các vector s, p, q và r tương ứng là hệ số của các đa thức tổng , tích, thương và
phần dư phép chia của 2 đa thức đã cho.
 Cài đặt chƣơng trình:
1. Cài đặt lập hàm GaussM.m giải hệ phương trình ma trận AX=B bằng phương pháp Gauss
(chọn trụ tối đại). Lệnh gọi hàm có dạng:
X = GaussM(A,B)
trong đó:
- X là ma trận nghiệm cần tìm;
- A là ma trận hệ số vế trái;
- B là ma trận vế phải.
2. Cài đặt hàm giải hệ phương trình tuyến tính Ax=b bằng phương pháp Gauss-Seidel, với
ma trận hệ số A là chéo trội. Lệnh gọi hàm có dạng:
x = GaussSeidel(A,b)
trong đó:

- x là vector nghiệm xấp xỉ cần tìm với sai số 10-10;
- A là ma trận hệ số vế trái;
- b là vector vế phải.
3. Cài đặt hàm giải hệ phương trình tuyến tính Ax=b bằng phương pháp lặp đơn, biết ma
trận hệ số A là chéo trội. Lệnh gọi hàm có dạng:
x = SingIter(A,b)
trong đó:
- x là vector nghiệm xấp xỉ cần tìm với sai số 10-8 ;
- A là ma trận hệ số vế trái;
- b là vector vế phải.
4. Cài đặt hàm MyInv.m tính ma trận nghịch đảo của 1 ma trận A vuông theo phương pháp
Gauss. Lệnh gọi hàm có dạng:
B = MyInv(A)

- Yêu cầu SV chuẩn bị:
Chẩn bị bài thực hành lập trình trước khi đến lớp.
- Ghi chú: Đọc các tài liệu tham khảo 1,2,3.

BỘ MÔN DUYỆT
Chủ nhiệm bộ môn

Tô Văn Ban

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT BÀI GIẢNG
( Dùng cho 3
tiết giảng)

Học phần: Lập trình MATLAB
Nhóm môn học:
Bộ môn: Toán
Khoa : Công nghệ thông tin

Thay mặt nhóm
môn học

Nguyễn Trọng Toàn

Thông tin về nhóm môn học:
Họ tên giáo viên
Nguyễn Trọng Toàn
Vũ Thanh Hà
Vũ Anh Mỹ

TT
1
2
3

Học hàm
Giảng viên chính
Giảng viên chính
Giảng viên

Học vị
TS
TS
ThS

Địa điểm làm việc: Bộ môn Toán (1301 nhà S4)
Điện thoại, email: 069 515 330, bomontoan_hvktqs@yahoo.com
Bài giảng 8: Thực hành lập trình trên MALAB
Chương, mục: Chương 2, mục 2.2
Tiết thứ: 22-24
Tuần thứ: 8
 Mục đích, yêu cầu:
Hướng dẫn thực hành lập trình các bài toán về đa thức.
- Hình thức tổ chức dạy học:
Lý thuyết, thảo luận, tự học, tự nghiên cứu
- Thời gian:
Lý thuyết trên lớp: 1 tiết
Bài tập + Thực hành: 2 tiết
Tự học, tự nghiên cứu : 3 tiết
- Địa điểm: Giảng đường do P2 phân công.
- Nội dung chính:
2.2 Đa thức
2.2.3 Đa thức nội suy Lagrange
Trước hết ta xây dựng các đa thức cơ bản như sau:
Li  x  

 x  x1  x  x2  ...  x  xi 1  x  xi 1  ...  x  xn  với i  1, n .
 xi  x1  xi  x2  ... xi  xi 1  xi  xi 1  ... xi  xn 
 0 khi i  j
Li x j  
1 khi i  j

 

Các đa thức cơ bản có tính chất:
Do đó, nếu đặt

n

P (x) =  yi Li ( x)
i 1

(2.25)

thì P(x) là đa thức bậc không quá n-1 thoả mãn P(xi)=yi, với i  1, n . Do đó P(x) chính là đa
thức nội suy bậc n-1 của hàm số đã cho.
Thí dụ 1. Xây dựng đa thức nội suy Lagrange bậc 2 từ bảng dữ liệu có dạng sau đây:
x
x1
x2
x3
y
y1
y2
y3
Giải: Ta có các đa thức nội suy cơ bản:

 x  x2   x  x3 
 x  x1   x  x3  và L ( x)   x  x1  x  x2  .
, L2 ( x) 
3
 x3  x1  x3  x2 
 x1  x2   x1  x3 
 x2  x1   x2  x3 
 x  x2   x  x3 
 x  x1   x  x3 
 x  x1  x  x2  y .
Do đó P( x) 
y1 
y2 
 x1  x2   x1  x3 
 x2  x1   x2  x3 
 x3  x1  x3  x2  3
L1( x) 

2.2.4 Đa thức nội suy Newton
Nội suy bằng đa thức Lagrange là một phương pháp khá đơn giản, sử dụng rất ít các
kiến thức về đại số, nên dễ nhớ. Tuy nhiên đây lại là một phương pháp kém hiệu quả. Bây
giờ xét trường hợp giữ bảng dữ liệu cũ và bổ sung thêm một nút nội suy mới (để hàm số
được nội suy chính xác hơn) thì tất cả các đa thức nội suy cơ bản lại phải tính toán lại từ
đầu. Thay cho công thức nội suy dạng Lagrange ta viết đa thức nội suy P(x) dưới dạng:
P(x)= a1+ a2(x-x1) + a3(x-x1)(x-x2)+…+ aN(x-x1)(x-x2)(x-x3)...(x-xn-1)
(2.26)
Các hệ số ai của đa thức có thể được tính và đưa vào trong bảng tỉ hiệu (tỉ sai phân) theo
công thức qui nạp như sau:
y y
f1  xi , xi 1   i 1 i
xi 1  xi

: Tỉ hiệu cấp 1 tại xi ;

f [ x , x ]  f1[ xi , xi 1]
f 2  xi , xi 1, xi  2   1 i 1 i  2
xi  2  xi

: Tỉ hiệu cấp 2 tại xi ;…

f [ x , x ,..., xi  k ]  f k 1[ xi , xi 1,..., xi  k 1]
:Tỉ hiệu cấp k
f k  xi ,..., xi  k   k 1 i 1 i  2
xi  k  xi
f [ x , x ,..., xn ]  f n  2[ x1, x2 ,..., xn 1]
… f n 1  x1, x2 ,..., xn   n  2 2 3
:Tỉ hiệu cấp n-1 tại x1.
xn  x1

tại

xi;

Khi đó các hệ số của đa thức nội suy (5.4) được xác định như sau:
a1=y1 , a2= f1[x1,x2], a3= f2[x1,x2,x3] ... an= fn-1[x1,x2,x3,...,xn].
Công thức (2.26) với cách tính các hệ số ai như trên gọi là công thức nội suy Newton
tiến xuất phát từ x1. Với công thức này, khi thêm một nút nội suy mới xn+1 thì ta chỉ cần tính
thêm một hệ số mới an+1. Khi đó bảng tỉ hiệu chỉ phải thêm một dòng. Mặt khác, nếu chú ý
ta thấy công thức Newton không đòi hỏi sự sắp xếp thứ tự về giá trị của dữ liệu, nên khi đảo
ngược thứ tự của dữ liệu thì dạng mới của đa thức nội suy là:
P(x)=b1+ b2(x-xn) + b3(x-xn)(x-xn-1)+…+bn(x-xn)(x-xn-1)(x-xn-2)...(x-x2) (2.27)
Khi đó các hệ số của đa thức nội suy dạng trên được xác định như sau:
b1=yn , b2= f1[xn-1,xn], b3= f2[xn-2,xn-1 ,xn] ... bn= fn-1[x1,x2,x3,...,xn].
Tại nút xi chỉ phải tính các tỉ hiệu cấp 1 đến cấp n-i. Ta lập một bảng để thuận tiện khi
tính toán các tỉ hiệu.

x
x1
x2
x3
x4
x5
x6

y
y1
y2
y3
y4
y5
y6

f1
f1[x1,x2]
f1[x2,x3]
f1[x3,x4]
f1[x4,x5]
f1[x5,x6]

Bảng tỉ hiệu với 6 nút nội suy
f2
f3
f4
f2[x1,x2,x3]
f2[x2,x3,x4]
f2[x3,x4,x5]
f2[x4,x5,x6]

f3[x1,x2 ,x3,x4]
f3[x2,x3,x4,x5]
f3[x3,x4,x5,x6]

f4[x1,x2,x3,x4,x5]
f4[x2,x3,x4,x5,x6]

f5

f5[x1,x2,x3,x4,x5,x6]

Công thức (2.27) với cách tính các hệ số bi như trên gọi là công thức nội suy Newton
lùi xuất phát từ xn. Có thể thấy công thức Lagrange và các công thức Newton tiến hay lùi
đều xác định cùng một đa thức, chỉ có hình thức thể hiện là khác nhau và thuận tiện áp dụng
cho các trường hợp khác nhau.
Thí dụ 2. Cho hàm y =f(x) dưới dạng bảng số sau:
x
1
2
3
5
6
8
y
5,230
2,092
1,406
-1,202
-1,321
0,015
Hãy lập đa thức nội suy cho hàm F(x) đã cho dưới dạng:
a. Tường minh;
b. Lagrange;
c. Newton tiến xuất phát từ x1 =1.
d. Newton lùi xuất phát từ x6 =8.
Giải. a. Để tìm hệ số tường minh của đa thức P(x) ta sử dụng công thức (5.2):
>> x=[1 2 3 5 6 8];
>> y=[ 5.230 ; 2.092; 1.406; -1.202 ; -1.321; 0.015];
>> p=vander(x)\y
p=
-0.0187
0.4201
-3.4803
13.2919
-24.3719
19.3890
Do đó: P  x   0, 0187 x5  0, 4201x 4  3, 4803 x3 + 13.2919 x 2  24,3719 x  19,3890
b. Lập đa thức nội suy Lagrange:
P( x)  5, 230
+1, 406
1,321

hay

( x  2)( x  3)( x  5)( x  6)( x  8)
( x  1)( x  3)( x  5)( x  6)( x  8)
2,092

(1  2)(1  3)(1  5)(1  6)(1  8)
(2  1)(2  3)(2  5)(2  6)(2  8)

( x  1)( x  2)( x  5)( x  6)( x  8)
( x  1)( x  2)( x  3)( x  6)( x  8)
1, 202
(3  1)(3  2)(3  5)(3  6)(3  8)
(5  1)(5  2)(5  3)(5  6)(5  8)

( x  1)( x  2)( x  3)( x  5)( x  8)
( x  1)( x  2)( x  3)( x  5)( x  6)
 0,015
(6  1)(6  2)(6  3)(6  5)(6  8)
(8  1)(8  2)(8  3)(8  5)(8  6)

P( x)  0,0187( x  2)( x  3)( x  5)( x  6)( x  8)  0,0291( x 1)( x  3)( x  5)( x  6)( x  8)

0,0234( x 1)( x  2)( x  5)( x  6)( x  8)  0,0167 ( x 1)( x  2)( x  3)( x  6)( x  8)
0,0110( x 1)( x  2)( x  3)( x  5)( x  8)  0,00001( x 1)( x  2)( x  3)( x  5)( x  6)

c. Lập đa thức nội suy Newton tiến xuất phát từ x1 =1.
x
y
f1
f2
f3
1
5,230
-3,1380
2
2,092
1,2260
-0,6860
-0,3580
3
1,406
-0,2060
-1,3040
0,1502
5
-1,202
0,3950
-0,1190
-0,0265
0,2623
6
-1,321
0,6680
8
0,015

f4

0,1016
-0,0295

f5

-0,0187

Từ bảng tỉ hiệu ta có:
P  x   5, 230  3,1380  x  1  1, 2260  x  1 x  2  0,3580  x  1 x  2  x  3
0,1016  x  1 x  2  x  3 x  5   0, 0187  x  1 x  2  x  3 x  5  x  6 

d. Lập đa thức nội suy Newton lùi xuất phát từ x6 =8.
Từ bảng tỉ hiệu ta có:
P  x   0, 015  0, 0668  x  8   0, 2623  x  8  x  6   0, 0265  x  8  x  6  x  5 

0, 0295  x  8  x  6  x  5  x  3  0, 0187  x  8  x  6  x  5  x  3 x  2 



Minh hoạ đa thức nội suy
Như đã trình bày ở trên, việc nội suy bằng đa thức với các nút nội suy cách đều có thể
gây ra sự dao động không mong muốn cho đa thức nội suy của một hàm số. Thí dụ sau đây
sẽ là lời cảnh báo về điều này.
Thí dụ 3. Hãy nội suy hàm số

f x 

1
1  16x2

với x [-1,1].

Giải. Ta tạo một tập dữ liệu tại 20 mốc cách đều trên đoạn [-1,1] là:
xi 

2(i  1)
1
 1, fi 
, i  1, 20 .
19
1  16 xi2

Từ tập dữ liệu này nội suy bằng đa thức bậc 19. Kết quả minh hoạ trên đồ thị trên hình 5.2
cho thấy: Mặc dù hàm P19(x) thoả mãn P19(xi) = yi , nhưng giá trị xấp xỉ bởi nội suy tại gần
2 đầu mút của khoảng nội suy không tốt.
Sau đó, ta tạo lại tập dữ liệu như sau:
(i  1)
1
xi  cos

19

, fi 

1  16 xi2

, i  1, 20

và vẽ lại đồ thị của đa thức nội suy mới.
 Chương trình tạo file dữ liệu ban đầu của hàm số:
% MATLAB Code to Produce Data file
n=20;
x=zeros(n,1); y=x;
for t=1:n;
x(t)=2*(t-1)/19-1; y(t)=1/(1+16*x(t)^2);
end;

save dulieu x y;
%% Hoặc save('dulieu.mat', 'x', 'y'
- Chương trình vẽ đồ thị của các hàm nội suy:
% Demonstrate the "failure" of Polynomial Interpolation on equidistant grids
clear;
load dulieu; n=length(x);
axis([-1 1 -0.5 4]);
plot(x,y,'o');
%% Đánh dấu các điểm dữ liệu bằng hình chữ “ o”
hold on; grid on;
coef=polyfit(x,y,n-1);
xx=[-1:0.01:1]; yy=polyval(coef,xx);
plot(xx,yy,'r');
xlabel(' Truc X'); ylabel(' Truc Y');
title( ' Noi suy da thuc ');
for t=1:n
x(t)=cos((t-1)*pi/19); y(t)=1/(1+16*x(t)^2);
end
coef1=polyfit(x,y,n-1); yy=polyval(coef1,xx);
plot(xx,yy,'b'); hold off;
Kết quả chạy chương trình được minh họa trong hình .. cho thấy: Với các nút nội suy
mới đồ thị của đa thức nội suy chính xác hơn rất nhiều.
2.2.4 XẤP XỈ HÀM
1. Phân tích hồi qui tuyến tính: Phân tích hồi qui tuyến tính là tìm phương trình đường
thẳng phù hợp với một tập dữ liệu của một hàm viết dưới dạng bảng số. Đây là một bài toán
được áp dụng nhiều trong nghiên cứu khoa học thực nghiệm. Có nhiều phương pháp khác
nhau để nghiên cứu hồi qui tuyến tính. Tuy nhiên trong thực tế người ta thường sử dụng
phương pháp bình phương tối thiểu.
Giả sử cho một tập gồm n cặp dữ liệu thống kê {(xi,yi), i  1,n }, ta cần phải tìm các
hệ số a và b của một phương trình đường thẳng có dạng y(x)=ax+b sao cho đường thẳng đó
“phù hợp nhất ” với tập dữ liệu đã cho.
Đặt ei  yi   axi  b  là sai số của đường hồi qui tại điểm xi. Ta cần phải tìm đường
hồi qui sao cho tổng bình phương của các sai số trở nên bé nhất, nghĩa là:
n

L(a,b) =   yi   axi  b   min
2

i 1

Để tìm lời giải tối ưu của bài toán cực trị hai biến ở trên ta cần giải hệ 2 phương trình
 L n
2{ yi  (axi  b)}( xi )  0
 
 a i 1
của a và b: 
hay
 L n
2{ yi  (axi  b)}(1)  0
 b 

i 1





n
 n

 n

 xi2  a   xi  b 
xi yi


 i 1 
i 1
 i 1 

n

 n


x
a

n
.
b

yi

i 
i 1
 i 1 




Thí dụ 8. Tạo một text file có tên data.m gồm 2 cột dữ liệu:
0
2.38471
1.0e-01
1.82271
2.0e-01
2.03641







3.0e-01
2.41649
4.0e-01
2.17773
5.0e-01
1.98777
Sau đây là chương trình xây dựng và vẽ đường hồi qui tuyến tính:
% MATLAB code for linear regression
clear;
load data.m;
x = data(:,1); y=data(:,2);
plot(x,y,'*');
axis([0 0.5 0 4]);
hold on; grid on;
a11=sum(x.*x) ; a12=sum(x);
n=length(x);
b1=sum(x.*y) ; b2=sum(y);
A=[ a11 a12; a12 n]; B=[b1;b2];
sol = A\B;
a=sol(1) ; b=sol(2);
x0 = x(1) ; xn=x(n);
y0 = a*x0 + b; yn=a*xn+b;
plot([x0 xn],[y0 yn],'r'); hold off;
xlabel(' X-Axis'); ylabel('Y-Axis');
title( ' Linear Regession Analysis ');
2. Xấp xỉ hàm bậc cao
Phân tích hồi qui tuyến tính là một trường hợp xấp xỉ hàm số chưa biết (hàm thực
nghiệm) bởi một hàm bậc nhất. Bây giờ ta xét một trường hợp xấp xỉ hàm thực nghiệm bởi
một đa thức bậc 2. Bằng cách tương tự học viên có thể tự xây dựng công thức tính cho các
xấp xỉ hàm bậc cao hơn và một số dạng khác cũng theo phương pháp bình phương tối thiểu.
Để tìm các hệ số a, b, c của đường parabol y(x) = ax2+bx +c sao cho nó phù hợp
nhất theo nghĩa bình phương tối thiểu với một tập gồm n cặp dữ liệu thực nghiệm
{(xi,yi)}, i  1, n ta cần giải bài toán tìm cực trị:


n

L(a,b,c) =

i 1



yi  axi2  bxi  c



2

 min

Từ đó dẫn đến cần giải hệ 3 phương trình tuyến tính của 3 ẩn a, b, c:
 L n
 n
2
2
2{ yi  (axi  bxi  c)}( xi )  0  xi4
 

a
 i 1

i 1


 n 3
 L n
2
2{ yi  (axi  bxi  c)}( xi )  0  
xi
 
 b i 1
 i 1

 n
n
 L
 x2
2
2{ yi  (axi  bxi  c)}(1)  0
i
 c 

i 1

 i 1

n

 n

 xi2 yi 

 i 1

i 1
 a 

n
   n

xi   b   
xi yi  (2.29)
  c   i 1

i 1
   n



n 
yi 


 i 1

n









 xi2 







 xi



i 1
n

i 1
n

i 1







xi3

xi2 



Bằng phương pháp tương tự bạn có thể tự xây dựng được hệ phương trình tính hệ số
của đường hồi qui bậc 3,4,5... Để tiện cho việc tính toán các hệ số của hệ phương trình

(2.29) người ta thường lập bảng tính toán có dạng:
Bảng tính toán cho đa thức hồi qui bậc 2
xi
yi
xi yi
x2
x3
x4
x1
x2
…
xn
n

 xi
i 1

y1
y2
…
yn
n

i

i

i

…
…
…
…

…
…
…
…

…
…
…
…

n

 yi

 xi2

i 1

i 1

n

 xi3
i 1

xi2 yi

…
…
…
…

n

 xi4
i 1

…
…
…
…

n

 xi yi
i 1

n

 xi2 yi
i 1

Thí dụ 9. Tính hệ số của đa thức bậc 2 xấp xỉ tốt nhất hàm số y=f(x) được cho dưới dạng
bảng:
x
1
1,5
2
2,5
3
3,5
y
1,2341
3,9242 2,4563 - 0,2224 -1,3215 0,5506
Giải. Đầu tiên ta lập bảng tính toán:
xi
yi
x2
x3
1
1,5
2
2,5
3
3,5
13,5

1,2341
3,9242
2,4563
-0,2224
-1,3215
0,5506
6,6213

i

i

1,00
2,25
4,00
6,25
9,00
12,25
34,75

1,000
3,375
8,000
15,625
27,000
42,875
97,875

xi4
1,0000
5,0625
16,0000
39,0625
81,0000
150,0625
292,1875

xi yi
1,2341
5,8863
4,9126
-0,5560
-3,9645
1,9271
9,4396

xi2 yi
1,2341
8,8294
9,8252
-1,3900
-11,8935
6,7448
13,3501

Giải hệ phương trình:
 292,1875 97,875 34, 75  a  13,3501

  

34, 75 13,5  b    9, 4396 
 97,875
 34, 75
 

13,5
6 

 c   6, 6213 

ta được các hệ số a= -0,1868, b= -0.4071 và c = 3,1013.
3. Một số dạng xấp xỉ khác bằng phƣơng pháp bình phƣơng tối thiểu
Cho một tập gồm n cặp dữ liệu thực nghiệm {(xi,yi), i  1, n }. Cần phải xác định các
hệ số a, b và c… của một số quan hệ hàm sao cho chúng “phù hợp nhất” (theo nghĩa bình
phương tối thiểu) với tập dữ liệu đã cho.
a. Quan hệ hàm y = aebx
Giả sử a >0. Lấy logarithm hai vế ta được:
logy= log a + bxloge
Đặt Y =logy , b =loga và A = bloge ta có quan hệ:
Y = Ax + B

Bây giờ có thể áp dụng phương pháp đã được giới thiệu trong mục 1 để xấp xỉ hàm
Y(x) từ đó suy ra hàm y(x).
b. Quan hệ hàm y = axb, b>0
Giả sử a > 0. Lấy logarithm hai vế ta được:
logy= log a + blogx
Đặt Y =logy , b =loga , A = b và X= log x ta có quan hệ:
Y = AX + B
Ta lại áp dụng phương pháp đã được giới thiệu trong mục 1 để xấp xỉ hàm Y(X) từ đó
suy ra hàm y(x).
 LUYỆN TẬP
- Cài đặt chƣơng trình và lập hàm.
1. Hàm y  f  x  cho bởi hai vector x và y cùng cỡ n. Hãy cài đặt hàm tính vector hệ số

a   a1 ,a2 , a3 ,, an  của đa thức nội suy Newton tiến bậc n-1, xuất phát từ x1:
P(x) = a1 +a2(x-x1)+ a3(x-x1)(x-x2) +...+ an(x-x1)(x-x2)…(x-xn-1)
theo bảng tỉ hiệu. Lệnh gọi hàm có dạng:
a = NewtonFit(x,y).

2. Hàm y  f  x  cho bởi hai vector x và y cùng cỡ n. Hãy cài đặt hàm tính xấp xỉ giá trị
của đa thức nội suy P  x  bậc n-1 tại xx=(xx1, xx2,xx3,…,xxm) bằng phương pháp Lagrange.
Lệnh gọi hàm có dạng:
yy = Lagrange(x,y,xx)
trong đó yy là vector giá trị đa thức tính được tại xx.
3. Hàm số y  x 2 + bx  c cho bởi hai vector x và y cùng cỡ. Hãy cài đặt hàm tính các hệ
số a, b và c của hàm phương pháp bình phương tối thiểu. Lệnh gọi hàm có dạng:
[a,b,c] =ParaboFit(x,y).
- Sử dụng các hàm nội trú của MATLAB.
1. Tìm xấp xỉ các hệ số của đa thức P(x) bậc 4 được cho trong bảng bằng phương pháp bình
phương tối thiểu và tính P(x) tại x= 1; 1,2; 1.4; ...; 2,8; 3.
x
1
1,5
2
2,5
3
3,5
y
1,2341
3,9242 2,4563 - 0,2224 -1,3215 0,5506
3
2. Đa thức P(x)= ax + bx2 +cx +d đo được dưới dạng bảng:
x
1
1,5
2
2,5
3
3,5
y
5,23401 2,09242 1,40563 - 1,20224 -1,32105 0,01501
- Tìm các hệ số a, b, c, d bằng phương pháp bình phương tối thiểu.
- Tính P(x) tại x = 1,5; 1,6; 1,7; ... 3,2.
3. Dùng ma trận pascal, đưa ra màn hình vector hệ số của khai triển nhị thức Newton bậc 10

- Yêu cầu SV chuẩn bị:
Chẩn bị bài thực hành lập trình trước khi đến lớp.
- Ghi chú:

Đọc các tài liệu tham khảo 1,2,3.
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Hướng dẫn thực hành lập trình các bài toán về tính tích phân.
- Hình thức tổ chức dạy học:
Lý thuyết, thảo luận, tự học, tự nghiên cứu
- Thời gian:
Lý thuyết trên lớp: 2 tiết
Bài tập: 1 tiết
Tự học, tự nghiên cứu : 3 tiết
- Địa điểm: Giảng đường do P2 phân công.
- Nội dung chính:
2.3 TÍNH TÍCH PHÂN XÁC ĐỊNH
1. Phƣơng pháp ký hiệu
b

Giả sử ta cần tính tích phân xác định dạng I =  f ( x )dx .
a
b

Thí dụ 1. Tích phân: I =  x dx =
a

2 3/ 2 3/ 2
(b
a
)
3

Trong MATLAB đã xây dựng sẵn hàm INT để tìm nguyên hàm cũng như tính tích
phân xác định theo phương pháp giải tích.
 Hàm INT (Integral)
Cú pháp:
int (S,v,a,b)

Giải thích. Hàm INT tính tích phân bất định và tích phân xác định theo phương pháp
giải tích. Kết quả là một biểu thức viết dưới dạng xâu.
int(S): Tính tích phân bất định của biểu thức S viết dưới dạng xâu. Biến lấy tích phân
được MATLAB xác định tự động từ xâu S. Mặc định của biến lấy tích phân là x.
int(S,‟v‟): Tính tích phân bất định của biểu thức S viết dưới dạng xâu. Biến lấy tích
phân là v.
Thí dụ 2. >> int('tan(u)')
%% Lấy tích phân theo biến u
ans =
log(cos(u))
>> int('tan(u)','x')
%% Lấy tích phân theo biến x
ans =
x*tan(u)
>> int('k*x^2*(1-x)^2')
%% Lấy tích phân theo biến x
ans =
(k*x^3*(6*x^2 - 15*x + 10))/30
int (S,a,b): Tích phân xác định từ a đến b của biểu thức S viết dưới dạng xâu. Các
cận tích phân là a và b là các giá trị hoặc biến vô hướng Biến lấy tích phân được
xác định từ câu lệnh xâu S, mặc định là biến x.
int (S,‟v‟,a,b): Tích phân xác định từ a đến b của biểu thức S viết dưới dạng xâu. Các
cận tích phân là a và b là các giá trị hoặc biến vô hướng. Biến lấy tích phân là v.
Thí dụ 3. >> int('cos(u)',1,2)
ans =
sin(2) - sin(1)
>> int('cos(u+2*x)',1,2)
ans =
sin(u + 4)/2 - sin(u + 2)/2
>> int('cos(u+2*x)','u',1,2)
ans =
sin(2*x + 2) - sin(2*x + 1)
Nó chung tính nguyên hàm trên máy tính rất khó. Ngay cả một số phần mềm được xem
là mạnh nhất cũng chỉ tính được nguyên hàm của một số rất hạn chế hàm số.
Thí dụ 4. >> int(„sin(cos(x))‟)
Warning: Explicit integral could not be found.
ans =
int(sin(cos(x)), x)
>> int(„tan(cos(x))‟,0,pi)
Warning: Explicit integral could not be found.
ans =
int(tan(cos(x)), x = 0..pi)
Trong thực tế, rất nhiều bài toán ứng dụng cần sử dụng tích phân xác định. Thậm chí
một số hàm lấy tích phân mới chỉ được cho dưới dạng bảng số. Vì vậy ta cần phải nghiên
cứu các phương pháp tính gần đúng các tích phân xác định với một sai số cho phép.
2. Công thức hình thang
Đầu tiên chia đoạn [a,b] thành n đoạn nhỏ bằng nhau bởi các điểm chia
a  x0  x1  x2  ...  xn  b , trong đó xi = a + ih, i  0, n và h =

ba
. Sau đó tính yi= f(xi),
n

i  0, n . Khi h đủ nhỏ ta thay hàm f(x) trong đoạn [xi-1, xi] bởi một phương trình đường

thẳng đi qua 2 điểm Mi-1(xi-1, yi-1) và Mi(xi, yi). Do đó diện tích của mỗi hình thang cong nhỏ
được tính xấp xỉ bằng diện tích một hình thang:

Hình … Hình thang Mi-1xi-1xiMi
Từ

xi

x



xi 1

b
n i
n
y y
y y
f ( x)dx  h i 1 i suy ra I   f ( x)dx    f ( x)dx   h i 1 i .
2
2
i 1 xi 1
i 1
a

Ta nhận được công thức hình thang:

 y  yn

I  IT  h  0
 y1  y2  ...  yn 1 
 2


(2.31)

Trong công thức hình thang, ta đã hàm f(x) trong đoạn [xi-1, xi] bởi phương trình
đường thẳng đi qua 2 điểm Mi-1(xi-1, yi-1) và Mi(xi, yi). Nghĩa là người ta đã sử dụng nội suy
bậc nhất trong mỗi đoạn con [xi-1, xi]. Từ đó sai số của phương pháp là:
IT  I 

trong đó M 2  max

x[ a,b]

M2 2
h b  a  ,
12

(2.32)

 f "( x)  : Là công thức có độ chính xác cấp 2.

2. Công thức Parabol (Hay công thức Simpson): Đầu tiên chia đoạn [a, b] thành 2n đoạn
nhỏ bằng nhau bởi các điểm chia a  x0  x1  x2  ...  x2n 1 < x2n  b , trong đó xi = a + ih,
i  0 , 2n và h =

ba
. Sau đó tính yi = f(xi), i  0 , 2n . Khi đó:
n
b

I   f ( x)dx 
a

n

x2i

 

f ( x)dx

i 1 x2i  2

Nội suy hàm f(x) trong [x2i-2, x2i] bởi một đa thức bậc 2 qua 3 nút x2i-2, x2i-1 và x2i:
P( x) 

 x  x2i 1  x  x2i  y   x  x2i 2  x  x2i  y 
 x2i 2  x2i 1  x2i 2  x2i  2i 2  x2i 1  x2i 2  x2i 1  x2i  2i 1
 x  x2i 2  x  x2i 1  y .

 x2i  x2i 2  x2i  x2i 1  2i

Sau đó tính xấp xỉ tích phân trong mỗi đoạn con bởi tích phân của parabol nội suy, ta
được:

x2i



f ( x)dx 

x2i  2

h
( y2i  2  4 y2i 1  y2i ) .
3

Từ đó ta có công thức Parabol:
I  IS 

h
( y0  y2n )  4( y1  y3  ...  y2n1)  2( y2  y4  ...  y2n2 )
3

(2.33)

Từ công thức khai triển Taylor đến bậc 2, người ta chứng minh được sai số của công
thức Parabol là:

IS  I 





M4 4
h  b  a  , trong đó M 4  max f (4) ( x) .
180
x[a,b]

(2.34)

Công thức Parabol có sai số tỷ lệ với h4, nên gọi công thức có độ chính xác cấp 4.

3. Một số hàm tính gần đúng tích phân xác định trong MATLAB
a. Hàm QUAD (Quadrature)
Cú pháp:
I = quad(FUN,a,b,Tol)
Giải thích. Hàm QUAD tính gần đúng tích phân xác định bằng phương pháp Simpson
thích nghi.
I = quad(FUN ,a,b): Tính gần đúng tích phân xác định của hàm số FUN từ a đến b
với sai số tuyệt đối mặc định là 10-6, theo phương pháp Simpson thích nghi. FUN
là một xâu chứa tên hàm. Nếu kết quả trả về là I=Inf thì nghĩa là số bước lặp đã
quá lớn và tích phân có thể là phân kì. Nếu a và b là vector thì kết quả I cũng là
vector cùng cỡ với a và b.
I = quad(FUN,a,b,Tol): Tính tích phân với sai số tuyệt đối Tol thay cho sai số mặc
định 10-6.
b. Hàm QUADL
Cú pháp:
I = quadl(FUN,a,b,Tol)
Giải thích. Hàm QUADL tích tích phân xác định bằng phương pháp số có cấp chính
xác cao.
I = quad8(FUN ,a,b): Tính gần đúng tích phân xác định của hàm số FUN từ a đến b
với sai số tuyệt đối mặc định là 10-6, theo phương pháp Lobato thích nghi .
I = quadl(FUN,a,b,Tol): Tính tích phân với sai số tuyệt đối Tol thay cho sai số mặc
định 10-6.
Thí dụ 5. Cài đặt chương trình so sánh kết quả của các phương pháp đối với tích phân
b

I =  x dx .
a

Giải:
Cài đặt chương trình Tpxd61.m:
% MATLAB Code for Intergration
clear;
a = input(' Enter the Lower limit: ');
b = input(' Enter the Upper limit: ');
Kq = 2/3*(b^1.5-a^1.5); Kq2=quad('sqrt',a,b); Kq8=quad8('sqrt',a,b);
fprintf(' Analytical: %f \n Numerical: %f \n %f \n',Kq,Kq2,Kq8)
- Chạy chương trình:
>> Tpxd61
Enter the Lower limit: 1
Enter the Upper limit: 20
Analytical:
58.961813
Numerical:
58.961623
58.961794
Trường hợp hàm lấy tích phân không phải là hàm nội trú thì cần lập hàm trước khi tính
gọi hàm tích phân. Các bạn cũng cần chú ý cách tính tích phân của hàm phụ thuộc tham số:
>> F=inline('x.*cos(x)-5*y.*sin(x)')
F=
Inline function:
F(x,y) = x.*cos(x)-5*y.*sin(x)
>> TP= quad( @(x)F(x,3), -pi, 1)
% % Lấy tích phân theo x, y=3
TP =

25.4863
>> TP= quad (@(x)F(x,5), -pi, 1)
TP =
40.8893
Thí dụ 6. Cài đặt chương trình tính tích phân xác định
Vave 

2vmax
r02

ro

1/ n


r 
 r 1  r 
0
0 

dr .

Giải. Lập hàm dưới dấu tích phân:
% MATLAB Code for Evaluation of the User-Supplied Function
function v=velocity(r)
n=8 ; r0=0.5;
v = r.*(1-r/r0).^(1/n);
- Cài đặt chương trình tính tích phân Tpxd62.m:
% MATLAB Code for Integration of User-Supplied Function
clear;
Vmax = 1.5; r0=0.5;
Integral= quad('velocity',0,r0,1e-9);
Vave=2*Vmax/(r0^2)*Integral
- Gọi thực hiện chương trình
>> Tpxd62
Vave =
1.25490183114015
c. Hàm FEVAL
Cú pháp: [y1,y2,...,ym] = feval(FUN , x1,x2,...,xn)
Giải thích. Hàm FEVAL dùng để tính giá trị của một hàm mà tên hàm được dùng làm
tham số vào của hàm khác.
Nếu bạn gọi hàm:
[y1,y2,...,ym] = feval(FUN , x1,x2,...,xn)
thì MATLAB sẽ trả lại giá trị cho các tham số ra y1,y2,...,ym của hàm FUN (thường là xâu
tên của hàm M-file) với các tham số vào x1,x2,...,xn. Câu lệnh trên được hiểu là
[y1,y2,...,ym] = FUN( x1,x2,...,xn).
Chẳng hạn, nếu viết y = feval(„Myfunc‟,91,64), MATLAB sẽ tính giá trị
y=Myfunc(91,64).
Thí dụ 7. >> x=[1 pi];
>> y=feval('sin',x)
%% y=sin(x)
y=
0.8415 0.0000
>> A=hilb(5);
>> S=‟eigs‟;
>> [V,D] =feval(S,A,3);
%% [V,D] = eigs(A,3);
Bây giờ chúng ta hãy cài đặt hàm tính gần đúng tích phân xác định bằng công thức
hình thang với số bước chia là N (chưa xác định sai số): File Tpxd.m.
% Thi du ve tinh tich phan so bang cong thuc hinh thang voi N buoc
function Tp =Tpxd(FUN, a , b, N )
h=(b-a)/N;
x = [a+h: h: b-h];
y = feval(FUN,x);

Tp =h* ( sum (feval(FUN,[a b]))/2 + sum(y) );
Thí dụ 8. Tính gần đúng tích phân xác định sau bằng công thức hình thang với số bước chia
N =100:

I

20



xdx .

1

Giải: >> I =Tpxd('sqrt',1,20, 100)
I=
58.9606
4. Công thức ngoại suy Richardson
a. Cấp chính xác
Giả sử (h) là một hàm của h. Nếu lim  ( h)  0 thì (h) là vô cùng bé đối với h. Ngoài
h 0

ra nếu tồn tại 2 hằng số C và p không phụ thuộc h thỏa mãn:  (h)  Ch p ,với mọi h đủ nhỏ
thì (h) gọi là một vô cùng bé bậc p dối với h. Khi đó ta viết: (h) = O(hp)
Nếu (h) là công thức sai số của phương pháp số nào đó thì ta nói phương pháp đó có
độ chính xác cấp p. Nói chung, nếu p ≥ 2 ta gọi đó là phương pháp có độ chính xác cao.
Trong các phương pháp tích phân số đã nêu ở trên, một điều khá rõ ràng số các đoạn
chia càng lớn thì tích phân số càng chính xác. Có một điều người ta thường quan tâm là:
Tốc độ tiến tới 0 của sai số là bao nhiêu so với độ dài bước chia h ?
Xét tích phân số theo công thức hình thang với bước đi h. Khi khai triển theo công
thức Taylor hàm f(x) tại xi trong mỗi đoạn con [xi-1, xi] đến đạo hàm bậc nhất ta được
 y0  yn

 y1  y2  ...  yn 1   O(h 2 )
 2


b

công thức sai số: E  h   I  I h   f ( x)dx  h 
a

Như vậy sai số của công thức hình thang là vô cùng bé bậc hai đối với h. Cho nên
phương pháp hình thang được gọi là phương pháp có độ chính xác cấp hai. Tương tự,
phương pháp Simpson có độ chính xác cấp bốn.
Nếu sử dụng công thức Euler-MacLaurin người ta chứng minh được rằng:

 

I  I h  Ch 2  O h 4 ,

trong đó hằng số C chỉ phụ thuộc hàm số f(x) mà không phụ thuộc vào h. Vì vậy, nếu thay h
bởi h/2 vào công thức trên ta có: I  Ih / 2  C

 

h2
 O h4 .
4

Do đó ta cũng có thể viết: 3I = 4Ih/2 –Ih +O(h4)
hay

I

 

1
 4Ih/2 – Ih   O h 4 .
3

(2.35)

b. Kinh nghiệm khi cài đặt chƣơng trình
Giả sử ta cần tính xấp xỉ tích phân của hàm F(x) trong đoạn [a, b] với sai số  cho
trước. Như đã trình bày ở trên, sai số của công thức hình thang là:
E  h  I  Ih 

M2 2
h  b  a   O(h 2 )
12

Khi cài đặt chương trình tính toán việc xác định số M2 nhiều khi rất khó, nhất là khi tên
hàm lấy tích phân là tham số vào của chương trình. Từ công thức sai số trên có thể viết:
 Ih - I | = Ch2+ O(h3) hay I = Ih + Ch2 + O(h3).
Từ đó lần lượt suy ra các công thức:

 

h2
I  Ih / 2  C
 O h3 ,
4

I – Ih /2  C

h2
h2
3
Ih – Ih /2  3C
 O(h )  C
 O ( h3 ) ,
4
4

h2
 O(h3 )  I h – I h /2 .
4

Do đó khi cần cài đặt tính toán xấp xỉ tích phân I với sai số  cho trước ta có thể thực
hiện theo thủ tục sau đây:
Bƣớc 1. Chọn h ban đầu đủ nhỏ và tính Ih .
Bƣớc 2.
- Tính Ih/2 ;
- Nếu | Ih –Ih/2 |≤  thì dừng thủ tục và Ih/2 là giá trị xấp xỉ cần tìm của I.
Ngược lại, nếu | Ih –Ih/2 |> thì sang bước 3.
Bƣớc 3.
- Thay Ih bởi Ih/2 ;
- Thay h bởi h/2 ;
- Lặp lại bước 2.
Thủ tục trên hoàn toàn có thể áp dụng cho các công thức có cấp chính xác lớn hơn 2.
b

Thí dụ 9. Hãy cài đặt hàm M-file tính tích phân xác định: I =  f ( x ) dx bằng công thức
a

Parabol. Lệnh gọi hàm có dạng: Tp = ParIntegr(FUN, a,b,Tol), trong đó:
- FUN : Tên hàm lấy tích phân;
- a, b : Tương ứng là cận dưới và cận trên của tích phân;
- Tol : Sai số tuyệt đối cho trước hoặc mặc định là Tol=10-6.
Giải. Soạn thảo hàm ParIntegr.m có nội dung như sau:
% ParIntegr : Numerically evaluate integral, Simpson quadrature.
function Tp = ParIntegr(FUN, a,b, Tol)
if nargin == 3
Tol =1.e-6;
end
h=(b-a)/50;
s1 = sum(feval(FUN,[a, b]));
x2 = [a+2*h:2*h:b-2*h]; s2 = sum(feval(FUN,x2));
x4 = [a+h:2*h:b-h]; s4 = sum(feval(FUN,x4));
Tp=(s1+2*s2+4*s4)*h/3;
Tp1=realmax;
while abs(Tp-Tp1)>Tol
Tp1=Tp;
s2=s2+s4;
clear x4; h=h/2;
x4 = [a+h:2*h:b-h]; s4 = sum(feval(FUN,x4));
Tp=(s1+2*s2+4*s4)*h/3;
end
Bây giờ ta thử nghiệm hàm ParIntegr để tính tích giá trị biểu thức :
Vave 

2vmax
r02

ro

1/ n


r 
 r 1  r 
0
0 

dr .

- Lập hàm dưới dấu tích phân :
% MATLAB Code for Evaluation of the User-Supplied Function
function v=velocity(r)
n=8 ; r0=0.5;
v = r.*(1-r/r0).^(1/n);
- Cài đặt chương trình tính tích phân Tpxd63.m:
% MATLAB Code for Numerical Integral of User-Supplied Function
clear;
Vmax = 1.5; r0=0.5;
Integral= ParIntegr('velocity',0,r0, 1e-9);
Vave=2*Vmax/(r0^2)*Integral
- Gọi thực hiện chương trình
>>format long g;
>> Tpxd63
Vave =
1.25490195364465

- Yêu cầu SV chuẩn bị:
Chẩn bị bài thực hành lập trình trước khi đến lớp.
- Ghi chú: Đọc các tài liệu tham khảo 1,2,3.
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Địa điểm làm việc: Bộ môn Toán (1301 nhà S4)
Điện thoại, email: 069 515 330, bomontoan_hvktqs@yahoo.com
Bài giảng 10: Thực hành lập trình trên MALAB
Chương, mục: Chương 2, mục 2.4
Tiết thứ: 28-30
Tuần thứ: 10
 Mục đích, yêu cầu:
Hướng dẫn thực hành lập trình các bài toán về giải phương trình một biến.
- Hình thức tổ chức dạy học:
Lý thuyết, thảo luận, tự học, tự nghiên cứu
- Thời gian:
Lý thuyết trên lớp: 3 tiết
Tự học, tự nghiên cứu : 3 tiết
- Địa điểm: Giảng đường do P2 phân công.
- Nội dung chính:
2.4 GIẢI PHƢƠNG TRÌNH MỘT BIẾN
1. Khoảng phân ly nghiệm: Xét phương trình một biến có dạng: f(x) = 0
(2.36)
Nếu hàm f(x) liên tục trong đoạn [a,b] và đổi dấu tại hai đầu mút của đoạn, tức là
f(a).f(b)<0, thì đoạn [a,b] chứa ít nhất một nghiệm của phương trình (2.36). Nếu trong đoạn
[a,b] có đúng một nghiệm thì nó được gọi là khoảng phân ly nghiệm của phương trình.
a. Phương pháp khảo sát hàm số. Dựa vào các tính chất: Nếu trong đoạn [a,b] hàm f(x)
liên tục, đơn điệu và hàm số đổi dấu tại hai đầu mút của đoạn thì [a,b] là một khoảng phân
ly nghiệm của phương trình f(x)=0.

b. Phương pháp đồ thị: Đưa phương trình f(x)=0 về dạng h(x)-g(x) =0, sao cho các hàm
h(x) và g(x) dễ vẽ phác đồ thị. Dựa vào dạng đồ thị và một số điểm đặc biệt ta xác định các
khoảng phân ly nghiệm.
y
y=h(x)
y=g(x)

1

2

x
Thí dụ 1. Tìm các khoảng phân ly nghiệm của phương trình: x3 - x – 1 = 0
Giải. Đặt y= x3 - x – 1. Tính y‟ = 3x2 và giải phương trình y‟ = 0 được x = 

(2.37)

1
.
3

Bảng biến thiên của hàm số:

1 / 3

-

x
y‟

+

0

+

1/ 3
-

0

+
+

M
y

-

Với M  f (

m

1
1
1
1
)

 1  0 , do đó m  f ( )  0 . Ta tính thêm giá trị hàm
3
3 3
3
3

tại một vài điểm đặc biệt: f(1) = 13 – 1 – 1 = -1 < 0,

f(2) = 23 – 2 – 1 = 5 > 0.

Vậy [1,2] là khoảng phân ly nghiệm của phương trình (5.2) và phương trình chỉ có một
nghiệm duy nhất. Nhược điểm của phương pháp khảo sát là cần phải tính đạo hàm
Thí dụ 2. Tìm các khoảng phân ly nghiệm của phương trình: lg x 
Giải.

Khoảng xác định của hàm số y=f(x) là (0,+).
Đặt h(x)=lgx và g ( x) 
y

1
x2

1
 0.
x2

. Khi đó dạng đồ thị của chúng là:

g=

1
x2
h=lgx

1



x

Dáng điệu đồ thị của các hàm h(x) = lgx và g ( x) 

1
x2

Từ đồ thị trong hình 5.2 ta tính giá trị hàm tại một số điểm đặc biệt:
x = 1, y = 0 - 1 < 0;

x =10, y =1  1 > 0.
100

(2.38)

Vậy phương trình có một nghiệm duy nhất nằm trong khoảng phân ly nghiệm [1,10].
2. Phƣơng pháp Chia đôi (Bisection)
Giả sử [a,b] là một khoảng phân ly nghiệm của phương trình f(x)=0. Ta cần phải tìm
nghiệm  của phương trình trong khoảng này với sai số tuyệt đối không quá .
 Thủ tục Bisection
Bước lặp k=1,2,...
+ Tính x =

ab
;
2

+ Nếu f(x) và f(a) cùng dấu thì gán a =x;Ngược lại thì gán b =x;
+ Nếu b  a   thì dừng và x là nghiệm xấp xỉ; Trái lại, chuyển sang bước k+1.
Quá trình lặp của thủ tục sẽ ngừng khi b- a   . Do đó khi kết thúc thủ tục ta được x
là nghiệm xấp xỉ cần tìm.
Do sau mỗi bước lặp độ dài khoảng phân ly nghiệm là b  a sẽ giảm đi đúng một nửa
nên thủ tục trên sẽ dừng lại ở bước k thỏa mãn: k  log 2

ba


(2.39)

Phương pháp Chia đôi
 Cài đặt hàm MATLAB
Bây giờ hãy cài đặt hàm MATLAB tên là Bisection.m để giải phương trình f(x)=0
trong khoảng phân ly nghiệm [a,b] bằng phương pháp Chia đôi. Để lệnh gọi hàm có dạng:
x  Binary  FUN , a, b, Tol  ,
trong đó:
- x là nghiệm cần tìm trong khoảng phân ly nghiệm [a,b];
- FUN là xâu tên hàm của phương trình;
- Tol là sai số tuyệt đối có thể cho trước hoặc mặc định là 10- 6.
Nội dung hàm Bisection.m:
% BISECTION : Giai phuong trinh bang phuong phap Chia doi.
function x = Bisection(FUN,a,b,Tol)
if nargin==3
Tol=1e-6;
end
Sig = sign (feval(FUN,a)); x = (a+b)/2;
while abs(b-a)>Tol
if Sig*feval(FUN,x)>0
a = x;
else
b=x;
end;

x=(a+b)/2;
end
Thí dụ 3. Giải phương trình: lg x 

1
-10
 0 trong khoảng phân nghiệm [1,10] với sai số 10 .
2
x

Giải:

>> F = inline('log10(x)-1/x^2');
>> format long g
>> x = Bisection(F,1,10,1e-10)
x=
1.8966510020291
Phương pháp Chia đôi là đơn giản và dễ tính toán hay cài đặt chương trình nhưng hội
tụ khá chậm. Nếu yêu cầu tìm lời giải với độ chính xác cao mà khoảng phân ly nghiệm tìm
được quá rộng thì phương pháp Chia đôi phải thực hiện rất nhiều bước.
3. Phƣơng pháp Dây cung (Cát tuyến)
Giả sử [a, b] là khoảng phân ly nghiệm của phương trình f(x)=0. Ta cần phải tìm
nghiệm  của phương trình trong đó với sai số tuyệt đối không quá . Trước hết có nhận
xét: Phương trình cát tuyến của đường cong y=f(x) đi qua 2 điểm  a, f  a   và  b, f  b   là:
y  f (a )
xa
.

f (b)  f (a) b  a

Cho y =0, ta xác định được cát tuyến cắt trục hoành tại: x 

a. f (b)  b. f (a)
.
f (b)  f (a)

(2.42)

Vì vậy để giải phương trình có thể thực hiện theo thủ tục lặp sau đây:
 Thủ tục tính toán
Bước lặp k=1,2,...
+ Tính x 

a. f (b)  b. f (a)
;
f (b)  f (a)

+ Nếu f(x) và f(a) cùng dấu thì gán lại a=x, ngược lại thì gán b =x;
+ Nếu

f ( x)
  , với m  min  f '( x)  , thì dừng thủ tục và x là nghiệm xấp xỉ cần
m
x[ a,b]

tìm; Ngược lại thì chuyển sang bước k+1.
Có thể chứng minh rằng: Nếu hàm số f(x) khả vi liên tục trong khoảng phân ly nghiệm
[a,b], đồng thời m  min  f '( x)  >0 thì thuật toán trên sẽ kết thúc sau một số hữu hạn
x[ a,b]

bước lặp. Tuy nhiên đánh giá m rất khó. Vì vậy nếu thấy hai lời giải xấp xỉ liên tiếp có xk-1
và xk đã khá gần nhau thì chỉ cần kiểm tra điều kiện: f(xk-) f(xk+)  0.
y


a

xk
Phương pháp dây cung

b

x

 Cài đặt hàm MATLAB
Cài đặt hàm Arc.m để giải phương trình f(x)=0 trong khoảng phân ly nghiệm [a,b]
bằng phương pháp Dây cung đế lệnh gọi hàm có dạng: x = Arc(FUN,a,b,Tol), trong đó:
- x là nghiệm cần tìm trong đoạn [a,b];
- FUN là xâu chứa tên hàm của phương trình;
- Tol là sai số tuyệt đối có thể cho trước của x hoặc mặc định là 10- 6.
 Nội dung file Arc.m:
% ARC : Giai phuong trinh bang phuong phap day cung;
function x = Arc(FUN,a,b,Tol)
if nargin==3
Tol=1e-6;
end
x=(a+b)/2;
fa=feval(FUN,a); fb=feval(FUN,b);
while feval(FUN, x -Tol)*feval(FUN, x+Tol)>0
x=(a*fb - b*fa) / (fb - fa);
if
fa*feval(FUN,x)>0
a = x; fa=feval(FUN,a);
else
b= x; fb=feval(FUN,b);
end;
end
Thí dụ 5. Giải phương trình: lg x 

1
x

Giải.

2

-10
 0 trong khoảng phân nghiệm [1,10] với sai số 10 .

>> F = inline('log10(x)-1/x^2');
>> x=Arc(F,1,10,1e-10)
x=
1.89665100209995
4. Phƣơng pháp Newton (Tiếp tuyến)
Giả sử hàm f(x) có đạo hàm liên tục đến cấp 2, đồng thời f‟(x) và f”(x) không đổi dấu
trong [a, b]. Công thức khai triển Taylor đến bậc 2 hàm f(x) tại x0 [a,b]:
f  x  = f ( x0 )  f '  x0  x  x0   f ''  c 

 x  x0 2
2

với c[a,b].

Nếu x0 khá gần x thì có thể bỏ qua một vô cùng bé bậc 2. Khi đó ta được phương trình
tiếp tuyến của đường cong y=f(x) tại x0 là: y = f ( x0 )  f '  x0  x  x0 
Nếu f ‟(x0) ≠ 0 thì từ (6.9) suy ra: x  x0 

f ( x0 )
f '( x0 )

(2.43)

là giao điểm của tiếp tuyến với trục hoành.
Để tìm nghiệm  của phương trình trong đoạn [a,b] với sai số tuyệt đối không quá  ,
bạn có thể thực theo thủ tục lặp sau đây:
 Thủ tục tính toán
- Bước 0. Chọn x0 =a hay x0 =b thỏa mãn f(x0).f”(x0)  0;
- Bước lặp k=1,2,...
+ Tính xk  xk 1 

f ( xk 1)
f '( xk 1)

+ Nếu

f ( xk )
  thì dừng, xk là nghiệm xấp xỉ cần tìm; Ngược lại thì sang bước k+1.
m

Chú ý rằng khi xk đã khá gần  thì đạo hàm của f(x) trong đoạn [x,] thay đổi gần
như không đáng kể. Vì vậy, trong quá trình thực hiện phương pháp Newton, khi nhận thấy
có bất đẳng thức:

f ( xk )
  thì có thể dừng lặp và khi đó lấy xk là nghiệm xấp xỉ cần tìm.
f '( xk )

Khi cài đặt hàm cho phương pháp Newton trong MATLAB, tên hàm f(x) cần giải
phương trình là tham số của hàm giải nên nói chung không xác định được đạo hàm f‟(x) một
f ( x   )  f ( x)
cách tường minh. Ta nên tính xấp xỉ theo công thức: f ‟  x  

f ( xk 1 )
 . f ( xk 1)
Khi đó xk = xk-1 có thể được thay bởi : xk  xk 1 
.
f ( xk 1   )  f ( xk 1)
f '( xk 1 )

Phương pháp Newton
5. Một số hàm sử dụng để giải phƣơng trình của MATLAB
a. Hàm FZERO
Cú pháp: [ x f ] = fzero(FUN,Init) :
Giải thích. Hàm FZERO tìm không điểm của một hàm số xác định bởi tham số FUN và sử
dụng xấp xỉ đầu Init.
- Nếu Init là một số thì nó xác định xấp xỉ đầu của lời giải;
- Nếu Init là vector 2 chiều thì nó xác định khoảng chứa nghiệm cần tìm, khi đó
MATLAB sẽ kiểm tra điều kiện hàm FUN phải đổi dấu tại 2 biên của khoảng;
- Các tham số ra: x là lời giải xấp xỉ cần tìm và f là giá trị của hàm tại x.
Thí dụ 7. Soạn file Myfunct.m có nội dung như sau:
function z=myfunct(x)
z = tan(x) – x;
Sau đó lần lượt gọi hàm:
>> fzero('Myfunct',[-0.5 1])
Zero found in the interval: [-0.5, 1].
ans =
-1.1801e-008
>>[ x f]=fzero('Myfunct',-1)
Zero found in the interval: [-0.36, -1.64].
x=
-1.5708
%% Kết quả sai
f=
1.2093e+015

b.

Hàm ROOTS
Cú pháp:
x = roots(p)
Giải thích. Hàm ROOTS tìm tất cả các nghiệm của đa thức có hệ số là vector p trả về
kết quả là vector nghiệm x, bao gồm tất cả nghiệm thực và nghiệm phức.
Thí dụ 8. >> roots([3 4 1])
ans =
-1.0000
-0.3333

- Yêu cầu SV chuẩn bị:
Chẩn bị bài thực hành lập trình trước khi đến lớp.
- Ghi chú: Đọc các tài liệu tham khảo 1,2,3.
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Địa điểm làm việc: Bộ môn Toán (1301 nhà S4)
Điện thoại, email: 069 515 330, bomontoan_hvktqs@yahoo.com
Bài giảng 11: Thực hành lập trình trên MALAB
Chương, mục: Chương 2, mục 2.4
Tiết thứ: 31-33
Tuần thứ: 11
 Mục đích, yêu cầu:
Thực hành lập trình các bài toán về giải phương trình một biến và tích phân.
- Hình thức tổ chức dạy học:
Lý thuyết, thảo luận, tự học, tự nghiên cứu
- Thời gian:
Lý thuyết trên lớp:
Bài tập + Thực hành: 3 tiết
Tự học, tự nghiên cứu : 3 tiết
- Địa điểm: Giảng đường do P2 phân công.
- Nội dung chính:
Bài tập: Giải phương trình một biến.
1. Giải các phương trình:
a. xlgx –1,2 = 0
b. x2lgx – 5 = 0
c. 2lg(x) –

x
+1 = 0.
2

2. Tìm tất cả nghiệm thực của phương trình:
x8 + 10x6 -7x7 +3x2 +2x4 -8 = 0

3. Tìm tất cả các nghiệm thực của các hàm số:
a. F ( x)  x  5 

1
x2

b. F ( x)  lg( x  3) 

1
x2

4. Giải phương trình và giá trị nhỏ nhất của đa thức vế trái:
a.

2x10 + 21x9 -8x8 +2x6 + x2 -15 = 0

b.

3x8 + 17x5 -9x7 +3x3 +2x4 -10 = 0

5 Giải phương trình trong đoạn [0,1 ; 2]:
ex- lg(15x) – arctg(1/x)= 0
6. Tìm giá trị nhỏ nhất của đa thức:
(x-1)(x-2)…(x-10)
 Thực hành.
Lập trình tính tích phân xác định với sai số cho trước:
- Công thức hình thang
- Công thức Simpson
- Yêu cầu SV chuẩn bị:
Chẩn bị bài thực hành lập trình trước khi đến lớp.
- Ghi chú: Đọc các tài liệu tham khảo 1,2,3.
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Địa điểm làm việc: Bộ môn Toán (1301 nhà S4)
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Bài giảng 12: Thực hành lập trình trên MALAB
Chương, mục: Chương 2, mục 2.5
Tiết thứ: 34-36
Tuần thứ: 12
 Mục đích, yêu cầu:
Thực hành lập trình các bài toán về xác suất thồng kê.
- Hình thức tổ chức dạy học:
Lý thuyết, thảo luận, tự học, tự nghiên cứu
- Thời gian:
Lý thuyết trên lớp:
1 tiết
Bài tập + Thực hành: 2 tiết
Tự học, tự nghiên cứu : 3 tiết
- Địa điểm: Giảng đường do P2 phân công.
- Nội dung chính:
2.5 Xác suất thống kê
a) Hàm Gauss và hàm Laplace
 Định nghĩa. BNN liên tục X nhận giá trị trên R được gọi là có phân bố chuẩn
(hay phân bố theo luật chuẩn) với tham số a và  2 ký hiệu là X ~ N (a, 2 ) , nếu
hàm mật độ của nó có dạng:
f ( x) 

 ( x  a) 2 
exp 
, x  R
22 
22

1

Mật độ của phân bố chuẩn
 Phân bố chuẩn chuẩn tắc: BNN Z được gọi là có phân bố chuẩn tắc, ký hiệu
Z ~ N (0,1) , nếu hàm mật độ có dạng:

( x) 

1
e
2



x2
2 ,

x  R (Hàm Gauss).

Do ( x) là hàm chẵn nên đồ thị của nó đối xứng qua trục tung. Giá trị của ( x)
được lập bảng với x[0, 4] .
t2

1 x  2
Hàm phân bố tương ứng: ( x) 
 e dt cũng được lập bảng.
2 

Tuy nhiên, để tiết kiệm bảng, thay cho ( x) , người ta lập bảng của hàm Laplace
t2

1 x  2
 0 ( x) 
 e dt với x  0, 3 .
2 0
 0 (0) là hàm lẻ :  0 ( x)   0 ( x) và  0 (0)  0 . Với x  3 0 ( x) 

Khi cần tính
( x) 

( x)

qua  0 ( x)

1
.
2

hay ngược lại ta dùng công thức:

1
  0 ( x) .
2

Công thức tính xác suất BNN Z nằm trên đoạn [a;b]:
P(a  Z  b)   0 (b)   0 (a).



Biến đổi tuyến tính BNN chuẩn: Nếu X ~ N (a, 2 ) thì Z 

X a
 N (0, 1) .


Biến đổi này để thuận lợi cho để tính xác suất của BNN có phân bố chuẩn:
a X a a
a
a
P(  X  )  P 


  0 
  0 


 
 
  
  

b) Tính kỳ vọng và phƣơng sai ;
 Kỳ vọng (hay giá trị trung bình) của BNN X, ký hiệu là EX, được xác định như
sau:
- Nếu X là BNN rời rạc với pi  P( X  xi ), i  1, 2,... thì EX =  xi pi
i



- Nếu X là BNN liên tục với hàm mật độ f ( x) thì EX   xf ( x)dx


 Phương sai của BNN X, ký hiệu là VX hay DX, là VX  E  X  EX 2 
Phương sai là trung bình của bình phương độ lệch, nó đặc trưng cho mức độ phân
tán của X xung quanh giá trị trung bình.
Khai triển vế phải của (*) ta suy ngay ra: VX  E ( X 2 )  ( EX )2 .
Sử dụng tính chất của kỳ vọng ta nhận được các công thức:
+ Nếu X là BNN rời rạc:

VX    xi  EX  pi   xi2 pi   EX 
2

i

+ Nếu X là BNN liên tục:

VX 





2

i

( x  EX ) 2 f ( x)dx 







x 2 f ( x)dx   EX  .



c) Tìm khoảng tin cậy của kỳ vọng.
Thực hành: Lập trình giải phương trình một biến và xác suất thống kê.
- Yêu cầu SV chuẩn bị:
Chẩn bị bài thực hành lập trình trước khi đến lớp.
- Ghi chú: Đọc các tài liệu tham khảo 1,2,3.

2
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Địa điểm làm việc: Bộ môn Toán (1301 nhà S4)
Điện thoại, email: 069 515 330, bomontoan_hvktqs@yahoo.com
Bài giảng 13: Ôn tập và kiểm tra
Chương, mục: chương 2
Tiết thứ: 37-39
Tuần thứ: 13
 Mục đích, yêu cầu:
Ôn tập các nội dung đã học và kiểm tra đánh giá định kỳ
- Hình thức tổ chức dạy học:
Lý thuyết, thảo luận, tự học, tự nghiên cứu
- Thời gian:
Lý thuyết trên lớp:
1 tiết
Kiểm tra: 2 tiết
Tự học, tự nghiên cứu : 3 tiết
- Địa điểm: Giảng đường do P2 phân công.
- Nội dung chính:
Ôn tập các thuật toán và cài đặt chương trình cho các bài toán đã nghiên cứu
trong chương 2.
Làm bài kiểm tra

- Yêu cầu SV chuẩn bị:
Chẩn bị bài thực hành lập trình trước khi đến lớp.
- Ghi chú: Đọc các tài liệu tham khảo 1,2,3.
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Bài giảng 14: Đồ hoạ trong MATLAB
Chương, mục: Chương 3, các mục 3.1-3.3
Tiết thứ: 40-42
Tuần thứ: 14
 Mục đích, yêu cầu:
Hướng dẫn sử dụng đồ họa trong MATLAB
- Hình thức tổ chức dạy học:
Lý thuyết, thảo luận, tự học, tự nghiên cứu
- Thời gian:
Lý thuyết trên lớp:
3 tiết
Tự học, tự nghiên cứu : 3 tiết
- Địa điểm: Giảng đường do P2 phân công.
- Nội dung chính:
3.1 Đồ hoạ 2 chiều
3.1.1 Hệ toạ độ Semilogarithm
Các thủ tụctựa logarithm như loglog, semilogx, semilogy thích hợp các tập dữ
liệu biến thiên lớn, đặc biệt các quá trình biến đổi (tiệm cận) theo hàm mũ hay
hàm luỹ thừa.
Thí dụ 1. Vẽ đồ thị của hàm f ( x) 

x
1 ex

bằng các hàm plot và semilogy:

Đồ thị hàm f ( x) 

Hình 1.

Hình 2. Đồ thị hàm f ( x) 

x
1 ex

x
1 ex

vẽ bằng hàm PLOT

vẽ bằng hàm SEMILOGY

3.1.2 Hệ toạ độ cực
Trong một số ứng dụng, việc mô tả bài toán trong hệ toạ độ nào đó có lợi hơn
là mô tả dữ liệu trong toạ độ Đề-các chuẩn. Thí dụ như nghiên cứu tốc độ của
thuyền buồm chịu ảnh hưởng của tốc độ và hướng gió.
y
M (x,y)
(r, )
r

O

x
Hình 3. Hệ tọa độ Đề các và hệ tọa độ cực

 Hàm POLAR
Cú pháp:
polar (Theta, R, Symbol)
Giải thích. Hàm POLAR vẽ đồ thị hàm số trong hệ tọa độ cực.
- Theta: Vector trị số góc từ trục cố định đến bán kính, đơn vị đo là radian;
- R : Giá trị của hàm R=R(Theta) ;
- Symbol là một xâu qui định kiểu vẽ (xem plot).
Thí dụ 2.
>> t = 0:.01:2*pi;
>> polar(t,sin(2*t).*cos(2*t),'--r')

Hình 4. Vẽ đồ thị hàm số bằng hàm POLAR

3.2 Đồ họa 3 chiều
3.2.1 Hàm CONTOUR
Cú pháp:
contour(Z)
contour(Z,N)
contour(Z,V)
contour(X,Y,Z)
contour(X,Y,Z,n)
contour(X,Y,Z,V)
contour(...,'linespec')
[C,H] = contour(...)
Giải thích. Hàm CONTOUR vẽ đồ thị đường mức 2 chiều.
contour(Z): Vẽ đồ thị đường mức của ma trận Z, được xem như độ cao so với
một mặt phẳng. Các giá trị V độ cao của các đường mức được chọn tự động.
contour(X,Y,Z): X và Y xác định toạ độ (x,y) của mặt mức Z=F(X,Y) (Như trong
SURF).

contour(Z,N) và contour(X,Y,Z,N): Vẽ N đường mức lồng nhau với các giá trị
độ cao được chọn tự động.
contour(Z,V) và contour(X,Y,Z,V): Vẽ N = length(V) đường mức với các giá
trị độ cao xác định bởi vector V.
[C,H] = contour(...), C = contour(...): Trả về ma trận C như trong contourc và
vector cột h điều khiển các đối tượng LINE hoặc PATCH (mảnh). Cả hai đối tượng
này được sử dụng làm tham số trong clabel. Màu đường mức là các màu chuẩn của
bản đồ.
contour(...,'linespec'): Vẽ các đối tượng LINE với màu và kiểu đường xác định
bởi linespec. Sử dụng mã R. Pawlowicz để quản lý các tham số mặt và nhãn đường
mức.
Thí dụ 3.
>> [C,H] = contour(peaks(20),10);

colormap autumn

Hình 5. Đồ thị CONTOUR của hàm PEAKS
3.2.2 Hàm CONTOUR3
Cú pháp:
contour3(Z)
contour3(Z,N)
contour3(Z,V)
contour3(X,Y,Z)
contour3(X,Y,Z,n)
contour3(X,Y,Z,V)
contour3(...,'linespec')
[C,H] = contour3(...)
Giải thích. Hàm CONTOUR3 vẽ đồ thị contour 3 chiều.
CONTOUR3(...) có các tham số giống như CONTOUR(...), chỉ khác ở cách

vẽ tương ứng với các mức Z tương ứng trong hệ trục 3-D.
Thí dụ 4.
[X,Y] = meshgrid([-2:.25:2]);
Z = X.*exp(-X.^2-Y.^2);
contour3(X,Y,Z,30);
surface(X,Y,Z,'EdgeColor',[.8 .8 .8],'FaceColor','none');
grid off; view(-15,25);
colormap cool;

Hình 6. Đồ thị CONTOUR3 của hàm PEAKS

3.2.3 Hàm CLABEL
Cú pháp:
clabel(cs,h)
clabel(cs,h,V)
Giải thích. Hàm CLABEL gắn nhãn cho các đường mức.
clabel(cs,h): Gắn nhãn độ cao cho đồ thị contour hiện thời. Các nhãn được
xoay và chèn vào các đường mức. cs và h là các ma trận được tính toán từ các đói
tượng điều khiển của CONTOUR, CONTOUR3 hay CONTOURF.
clabel(cs,h,V): Chỉ gắn nhãn cho các đường mức được cho trong vector V.
Mặc định là gắn nhãn cho tất cả các đường mức. Vị trí gắn nhãn được chọn ngẫu
nhiên.
clabel(cs,h,‟manual‟): Gắn nhãn tại vị trí nháy (click) chuột. Kết thúc bằng
phím Enter hoặc nháy chuột ra ngoài đồ thị.
h = clabel(...): Trả về giá trị của chế độ gắn nhãn dạng text.
3.2.4 Hàm PEAKS
Cú pháp:
Z = peaks : Tạo ra một ma trận vuông Z cấp 49.
Z = peaks(N) : Tạo ra một ma trận vuông Z cấp N.

Z = peaks(V) : Tạo ra một ma trận vuông Z cấp N, với N=length(V).
Z = peaks(X,Y) : Tạo ma trận Z được tính theo X và Y. X, Y và Z có cùng
kích thước.
Giải thích. PEAKS là hàm mẫu 2 biến để minh hoạ cho các thủ tục vẽ đồ thị.
Khi gọi peaks, peaks(N), peaks(V) hay peaks(X,Y) không có tham số ra
MATLAB sẽ vẽ một đồ thị dạng SURF từ hàm PEAKS.
Mặc định của V là vector cách đều từ -3 đến 3 có N phần tử.
Nếu gọi hàm không tham số thì mặc định của N là 49.
Mặc định của X, Y là [X,Y] = meshgrid(V,V). (Đọc thêm về MESHGRID).
Thí dụ 5.
>> peaks
z = 3*(1-x).^2.*exp(-(x.^2) - (y+1).^2) ...
- 10*(x/5 - x.^3 - y.^5).*exp(-x.^2-y.^2)...
- 1/3*exp(-(x+1).^2 - y.^2)

Hình 7. Đồ thị SURF của hàm PEAKS
3.2.5 Hàm MESH
Hàm MESH dùng để vẽ đồ thị màu dạng lưới 3-D.
 Các phƣơng án sử dụng
mesh(X,Y,Z,C): Vẽ đồ thị dạng lưới xác định bởi 4 ma trận X, Y, Z, C. Điểm
quan sát xác định bởi VIEW. Phạm vi của các trục toạ độ xác định bởi phạm vi
của X, Y, Z. Các ma trận X và Y phải có cùng cỡ với Z, mỗi nút lưới là bộ ba
(X(i,j), Y(i,j), Z(i,j)). Thang màu xác định bởi C hoặc xác định bởi giá trị hàm
CAXIS hiện tại, như chỉ thị trong COLORMAP hiện tại.
mesh(X,Y,Z): Sử dụng C = Z, nghĩa là màu tỉ lệ với chiều cao.
mesh(x,y,Z) và mesh(x,y,Z,C): Nếu x, y là 2 vector với length(x) = n,
length(y)= m thì [m,n] = size(Z). Khi đó mỗi nút lưới là bộ ba (x(j), y(i), Z(i,j)).
Chú ý: x tương ứng với cột của ma trận Z , y tương ứng với hàng của ma trận Z.

mesh(Z) và mesh(Z,C): sử dụng giá trị mặc định x =1:n và y =1:m với
[m,n] = size(Z).
h = mesh(…) : Trả về các tham số điều khiển đối tượng SURFACE.
Chú ý: Các hàm AXIS, CAXIS, COLORMAP, HOLD, HIDDEN và VIEW
SHADING xác định thuộc tính của hình vẽ, các trục toạ độ, bề mặt cong, màu
sắc... cho hàm MESH.
Thí dụ 6. Vẽ đồ thị mặt cong tham số của các phương trình trên:
% MATLAB code demontrating cropping surfaces
clear
colormap(aquamarine);
n=50;
phi=[ 0:2*pi/n:2*pi];
psi=[ 0:2*pi/n:2*pi];
R = 5 ; r = 2 ; a = 0.5 ;
for i=1:length(phi)
for j =1:length(psi)
z(i,j) = (r + a*sin(6*psi(j)))*sin(phi(i));
y(i,j) = R*sin(psi(j)) + (r + a*sin(6*psi(j)))*cos(phi(i))*sin(psi(j));
x(i,j)= R*cos(psi(j)) + (r + a*sin(6*psi(j)))*cos(phi(i))*cos(psi(j));
c(i,j) =0.8;
end;
end;
mesh(x,y,z,c);
axis([-7 7 -7 7 -7 7]);
axis('square');

Hình 8. Đồ thị dạng MESH của mặt cong 3 lá

3.2.6 Hàm SURF
Hàm SURF dùng để vẽ đồ thị màu dạng mặt cong 3D.
 Các phƣơng án sử dụng:
surf(X,Y,Z,C): Vẽ đồ thị dạng mặt cong xác định bởi 4 ma trận X, Y, Z, C.
Điểm quan sát xác định bởi VIEW. Phạm vi của các trục toạ độ xác định bởi
phạm vi của X, Y, Z. Các ma trận X và Y phải có cùng cỡ với Z. Các điểm trên
mặt tương ứng bộ ba (X(i,j),Y(i,j), Z(i,j)). Thang màu xác định bởi C hoặc xác
định bởi giá trị hàm CAXIS hiện tại , như chỉ thị trong COLORMAP hiện tại.
surf(X,Y,Z): Sử dụng mặc định C = Z, nghĩa là màu tỉ lệ với chiều cao.
surf(x,y,Z) và SURF(x,y,Z,C): Nếu x, y là 2 vector với length(x)=n,
length(y)=m thì [m,n] = size(Z). Khi đó các đỉnh của ô màu là bộ ba (x(j), y(i),
Z(i,j)). Chú ý là x tương ứng với cột của ma trận Z , y tương ứng với hàng của ma
trận Z.
surf (Z) và surf (Z,C): Sử dụng giá trị mặc định x = 1:n và y = 1:m, với
[m,n] = size(Z).
h =surf (…): Trả về các tham số điều khiển đối tượng SURFACE.
Chú ý: Các hàm AXIS, CAXIS, COLORMAP, HOLD, HIDDEN và VIEW
SHADING xác định thuộc tính của hình vẽ, các trục toạ độ, bề mặt cong, màu
sắc... cho hàm SURF.
Thí dụ 7.
clear ;
colormap(gray); % Xác định thang màu cho đồ thị
n=65;
theta =pi*[-n:2:n]/n;
phi=(pi/2)*[-n:2:n]'/n;
R = 5;
X= R*cos(phi)*cos(theta);
Y=R*cos(phi)*sin(theta);
Z=R*sin(phi)*ones(size(theta));
[xd,yd,C]=peaks(n);
cmax=max(max(C));
cmin=min(min(C));
C = (C-cmin*ones(size(C)))/(cmax-cmin);
surf(X,Y,Z,C);
axis([ -11 11 -11 11 -11 11]);axis('square');
phi = [ 0:2*pi/n:2*pi]; psi=phi;
R=9; r =1.5;

for i=1:length(phi)
for j=1: length(psi)
z(i,j)= r/10*sin(phi(i));
y(i,j)=R*sin(psi(j))+ r*cos(phi(i))*sin(psi(j));
x(i,j)=R*cos(psi(j))+ r*cos(phi(i))*cos(psi(j));
c(i,j) = 1;
end;
end;
hold on; surf(x,y,z,c); hold off;
view([120 25]); grid on;
xlabel(' X'); ylabel(' Y');zlabel('Z');
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Thí dụ 8.
clear ;
colormap(gray);
n=65;
theta =pi*[-n:2:n]/n;
phi = [ 0:2*pi/n:2*pi];
psi=phi;
R = 5; a=1;
for i=1:length(phi)
for j=1: length(psi)
z(i,j)= -a*sin(3+phi(i))*sin(phi(i));;
y(i,j)=(R+a*sin(3*phi(i))*cos(phi(i)))*cos(psi(j));
x(i,j)=(R+a*sin(3*phi(i))*cos(phi(i)))*sin(psi(j));
c(i,j) = 0.8;

end;
end;
mesh(x,y,z,c);
xoff =R;
for i=1:length(phi)
for j=1: length(psi)
y(i,j)= a*sin(3+phi(i))*sin(phi(i));;
z(i,j)=(R+a*sin(3*phi(i))*cos(phi(i)))*cos(psi(j));
x(i,j)=xoff+(R+a*sin(3*phi(i))*cos(phi(i)))*sin(psi(j));
c(i,j) = 0.8;
end
end;
hold on; mesh(x,y,z,c); grid on;
axis([ -6 10 -6 10 -6 10]);
axis('square');
hold off;
view([-20 25]);
xlabel(' X'); ylabel(' Y');zlabel('Z');
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3.3 Hoạt hình
3.3.1 Thủ tục MOVIE
Cú pháp:
movie(M,N,fps)
Giải thích. Thủ tục MOVIE trình chiếu các khuôn hình (frame).
movie(M): Biểu diễn dãy M một lần. M phải là dãy các khuôn hình thường
được tạo bởi lệnh GETFRAME.

movie(M,N): Biểu diễn N lần. Nếu N<0 thì mỗi biểu diễn là một tiến và một
lần lùi. Nếu N là vector, phần tử đầu tiên là số lần biểu diễn và các phần tử còn lại
kết hợp thành một danh sách các khuôn hình để biểu diễn. Thí dụ nếu M có 4
khuôn hình thì N = [10 4 4 2 1] biểu diễn 10 lần và mỗi lần biểu diễn khuôn hình
4, tiếp theo 4, rồi 2 và 1.
movie(M,N,fps): Biểu diễn fps khuôn trong 1 giây. Mặc định của fps là 12.
Tuy nhiên tốc độ có thể chậm hơn nếu tính năng của PC kém.
3.3.2 Thủ tục GETFRAME
Thủ tục GETFRAME dùng để lưu các khuôn hình cho thủ tục MOVIE. Thủ
tục này lấy 1 khuôn hình từ đồ thị hiện tại và gán cho một biến. Thủ tục getframe
thường được sử dụng trong vòng lặp FOR để tạo thành dãy khuôn hình trình diễn
trong MOVIE.
Thí dụ 9.
for j=1:n
<plot_command>
M(j) = getframe;
end
movie(M);
 Các chƣơng trình minh hoạ cho hoạt hình:
Chƣơng trình 1 (Chiếc vòng quay)
clear ;
n=32;
M=moviein(n);
phi=[0:0.1:2*pi];
R = 5; r =2 ; Rmax =R+r+1;
for j=1:n
x1 = R*cos(phi);
y1 = R*sin(phi);
z1 = zeros(size(phi));
x2 = (R+r*cos(phi))*cos(2*j/n*pi);
y2 = (R+r*cos(phi))*sin(2*j/n*pi);
z2 = r*sin(phi);
plot3(x1,y1,z1,x2,y2,z2);
axis([-Rmax Rmax -Rmax Rmax -Rmax Rmax]);
axis('square');grid on;
M(:,j)=getframe;
end

Thực hiện trình chiếu:
>>movie(M,15,10);

%% Biểu diễn lặp lại 15 lần với 10 hình/giây

Hình 11. Chiếc vòng tròn con chuyển động quanh vòng tròn lớn
Chƣơng trình 2 (Đồ thị hàm PEAKS chuyển động nhấp nhô tạo hình sóng)
clear ;
n=32;
for j=1:n
mesh(cos(2*pi*j/n)*peaks(30));
axis([0 30 0 30 -10 10]);
axis('square');grid on;
M(:,j)=getframe;
end
(Trình chiếu)
- Yêu cầu SV chuẩn bị:
Chẩn bị bài thực hành lập trình trước khi đến lớp.
- Ghi chú: Đọc các tài liệu tham khảo 1,2,3.
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