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Εισαγωγή στο MATLAB  

και βασικές εντολές 

 

 
 
 
 
 
 
 
Διδακτικοί στόχοι του κεφαλαίου  
 

 
Στόχοι: Ο αναγνώστης μελετώντας το κεφαλαίο θα είναι ικανός: 
 

 να κατανοεί την έννοια της μεταβλητής και της εκχώρησης τιμής, 
 να κατανοεί τους αριθμητικούς τελεστές και τις προτεραιότητες τους, 
 να κατανοεί τις ενσωματωμένες συναρτήσεις (π.χ. μαθηματικές συναρτήσεις exp(x), log(x, sin(x) κ.τλ.). 

 
Δεξιότητες: Ο αναγνώστης μετά το πέρας του κεφαλαίου θα είναι ικανός:  
 

 να εισάγει δεδομένα και να εξάγει τα αποτελέσματα ενός προγράμματος, 
 να κάνει χρήση του τελεστή (;) στο τέλος γραμμής για μη εμφάνιση του αποτελέσματος της εντολής, 
 να κάνει χρήση σχολίων σε πρόγραμμα. 

 
Λέξεις κλειδιά: πρόγραμμα, μεταβλητή, εκχώρηση, τελεστής, συνάρτηση, σχόλια, είσοδος έξοδος, δεδομένα. 
   

  
 
Πρακτικός οδηγός εντολών του κεφαλαίου  
 
 

Εντολές 
Ενέργεια Σύνταξη (σελ.) 

Εμφάνιση τιμής μεταβλητής ή/και μηνύματος     
disp(y) 

 
disp([‘συμβολοσειρά’]) 

6 

Εμφάνιση αποτελέσματος σε οποιαδήποτε μορφή    sprintf(  ) 6 

Είσοδος τιμής της μεταβλητής x  input(x) 6 

Μπορούμε να εισάγουμε σχόλιο στον κώδικά μετά από το σύμβολο   ; 17 

Έναρξη και κλείσιμο σχολίων περισσοτέρων της μιας γραμμής ;/  ……..  /; 17 
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Τελεστές  

Τελεστής εκχώρησης τιμής = 
Τελεστής  μη εμφάνισης αποτελέσματος % 
Ίσον σύγκρισης   
Διάφορο ~  
Μεγαλύτερο   
Μικρότερο   
Μεγαλύτερο ή ίσο   
Μικρότερο ή ίσο   

 
 
1.1 Το λογισμικό MATLAB 
 

Το MATLAB αποτελεί ένα λογισμικό περιβάλλον προγραμματισμού αριθμητικών μεθόδων, προσομοί-
ωσης και γραφικής αναπαράστασης. Είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα ανάλυσης δεδομένων και α-
νάπτυξης επιστημονικών εφαρμογών με πολλές δυνατότητες και υψηλές υπολογιστικές επιδόσεις. 
Πέρα από τις πολλαπλές δυνατότητες υπολογισμών σε διάφορα επιστημονικά πεδία, το MATLAB πα-
ρέχει μεγάλη πληθώρα εντολών και συναρτήσεων, που είναι χρήσιμες σε πολλά γνωστικά αντικείμενα 
που καλύπτει το παρόν βιβλίο, όπως για παράδειγμα η επίλυση γραμμικών συστημάτων, ο υπολογι-
σμός παραγώγων και η εύρεση ορισμένων ή αόριστων ολοκληρωμάτων. 

Στο κεφάλαιο αυτό, παραθέτουμε ορισμένες βασικές εντολές και συναρτήσεις που χρησιμεύουν στην 
επίλυση προβλημάτων και εφαρμογών που περιέχονται στο βιβλίο. Αν κάποιος επιθυμεί να εμβαθύνει 
και να εκμεταλλευτεί όλες τις δυνατότητες που προσφέρει το λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιήσει το 
εγχειρίδιο χρήστη (User's Manual) ή να πληκτρολογήσει την εντολή helpdesk στο παράθυρο διαχεί-
ρισης (Command Window) του MATLAB με την οποία ανοίγει ένα παράθυρο με αναλυτική βοήθεια 
για τις εργαλειοθήκες (toolboxes) του λογισμικού. Επιπλέον, με την εντολή help function εμφανί-
ζεται βοήθεια στο παράθυρο διαχείρισης για τη χρήση και τη σύνταξη της συγκεκριμένης συνάρτησης 
και με την εντολή lookfor key-word γίνεται ανασκόπηση σε όλες τις συναρτήσεις του MATLAB για 
την εύρεση της λέξης κλειδί και σχετικές με αυτή συναρτήσεις. 

Οι σύγχρονες υπολογιστικές μηχανές είναι δομές ηλεκτρονικής φύσεως, οι οποίες στην ουσία επιτε-
λούν τις εξής τέσσερις διεργασίες: 
 

1. Γρήγορες προσθέσεις αριθμών. 
2. Γρήγορες συγκρίσεις αριθμών. 
3. Αξιόπιστη καταγραφή πολύ μεγάλου όγκου δεδομένων. 
4. Σχετικά γρήγορη μετάδοση και πρόσληψη δεδομένων. 

 
Οι διαθέσιμες τεχνολογικές υποδομές και οι αντίστοιχες οικονομικές απαιτήσεις οδήγησαν στη δη-

μιουργία υπολογιστών που εσωτερικά χρησιμοποιούν το δυαδικό (δύο ψηφίων) σύστημα αναπαρά-
στασης αριθμών, εξ' ου και ο όρος ψηφιακή τεχνολογία. 

Ο άνθρωπος μπορεί να διαχειριστεί το υλικό ενός σύγχρονου υπολογιστή, το οποίο διεθνώς ονομάζε-
ται "hardware", με ηλεκτρικά σήματα που υπέχουν το ρόλο εντολών. Αφαιρετικά, μπορεί κανείς να 
θεωρήσει ότι το υλικό (hardware) ελέγχεται με διαδικασίες αντίστοιχες με το άνοιγμα και το κλείσιμο 
διακοπτών ηλεκτρικού ρεύματος. 

Η γένεση και ο έλεγχος ροής αυτών των ηλεκτρικών σημάτων πραγματοποιείται με ένα σύνολο εντο-
λών που ονομάζονται "γλώσσα μηχανής". Ο κοινός χρήστης δεν "βλέπει" τις εντολές της γλώσσας μη-
χανής. Αντιθέτως, βλέπει το αποτέλεσμα ενός πολύπλοκου συνόλου εντολών που συνθέτουν το "λει-
τουργικό σύστημα", όπως, για παράδειγμα διάφορες εκδοχές του UNIX, του Linux, των Microsoft 
Windows (XP, 7,10), των ΜacOS της Apple κλπ. Σε απλή διατύπωση, το λειτουργικό σύστημα είναι 
ένα σύνολο προγραμμάτων που διαχειρίζονται τις ιδιότητες και τους πόρους του εκάστοτε υλικού 
(hardware). 
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1.2 Μεταγλωττιστές (compilers) & διερμηνείς (interpreters) 
 

Επί του εκάστοτε λειτουργικού συστήματος εδράζονται τα περιβάλλοντα στα οποία μπορεί να αναπτύ-
ξει τις εφαρμογές που επιθυμεί ο χρήστης. Όσον αφορά τα περιβάλλοντα στα οποία ο χρήστης μπορεί 
να προγραμματίσει, μπορεί κανείς, σε γενικές γραμμές, να διαχωρίσει αυτά σε δύο μεγάλες κατηγο-
ρίες: 

 Τους μεταγλωττιστές. 
 Τους διερμηνείς. 

Στους μεταγλωττιστές (compilers), ο χρήστης πρέπει να πραγματοποιεί κάθε φορά μια ημιαυτόματη 
διαδικασία, η οποία μετατρέπει το πρόγραμμα που έγραψε σε γλώσσα μηχανής. Τέτοιους μεταγλωτ-
τιστές έχουν τα περιβάλλοντα προγραμματισμού σε γλώσσα C, C++, Fortran, Pascal, κ.λπ. 

Η γραφή ενός προγράμματος σε έναν οποιονδήποτε μεταγλωττιστή απαιτεί μεγάλη ακρίβεια και, ε-
πιπλέον, για μια πολύ απλή διαδικασία, π.χ. μια απλή πρόσθεση δύο αριθμών, κατά κανόνα απαιτεί-
ται ασύμμετρα μεγάλος κώδικας και αρκετές, σχετικά περίπλοκες διαδικασίες.  

Μία από αυτές τις διαδικασίες είναι η μεταγλώττιση, το αποτέλεσμα της οποίας είναι ένα νέο αρχείο, 
το οποίο λέγεται "εκτελέσιμο" (executable). Αυτό το εκτελέσιμο αρχείο πρέπει να "τρέξει" ή ισοδυνά-
μως να "εκτελέσει" ο χρήστης στον υπολογιστή για να λάβει τα αποτελέσματα που επιθυμεί, εάν έχει 
συντάξει τον κώδικα ορθά. Το εκτελέσιμο στην ουσία προκαλεί τις ηλεκτρικής φύσεως εντολές στο υ-
λικό (hardware) του εκάστοτε υπολογιστή, ώστε αυτό να επιτελέσει τις διαδικασίες που επιθυμεί ο 
χρήστης κάθε φορά. 

Στους διερμηνείς (interpreters), στους οποίους ανήκει το περιβάλλον προγραμματισμού MATLAB, 
δεν απαιτείται η διαδικασία μεταγλώττισης. Ένας διερμηνέας, όπως το MATLAB, πραγματοποιεί αυ-
τόματα τη μεταγλώττιση χωρίς να απασχολείται ο χρήστης. Κατά κανόνα, το MATLAB, μεταγλωττίζει 
και εκτελεί κάθε γραμμή κώδικα χωριστά, γι' αυτό και ονομάζεται "διερμηνέας γραμμής" (line 
interpreter). Εδράζεται τόσο σε περιβάλλοντα Linux, όσο και σε περιβάλλοντα Windows, αλλά και 
MacOS.  

Σε αμφότερες τις περιπτώσεις απαιτείται εγκατάσταση του MATLAB, η οποία γί-
νεται σχετικά ευθύγραμμα. Η διαδικασία εγκατάστασης πραγματοποιείται άπαξ, 
μετά την απόκτηση του σχετικού λογισμικού, το οποίο συνήθως κατευθύνει τον 
χρήστη για την ορθή διαδικασία εγκατάστασης. Μετά την εγκατάσταση, μπορείτε 
να εμφανίσετε ένα εικονίδιο στην επιφάνεια εργασίας σαν αυτό που φαίνεται στην 
διπλανή εικόνα ανάλογα με την έκδοση που έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή 
σας. 

Στα Microsoft Windows το MATLAB εκκινεί με διπλό κλικ επί του εικονιδίου ή κάνοντας διπλό κλικ 
στο εκτελέσιμο αρχείο που βρίσκεται στον υποκατάλογο (subdirectory ή subfolder) «bin» του αρχείου 
MATLAB. Ανάλογες διαδικασίες γίνονται και στο λειτουργικό σύστημα MacOS και linux. Μετά το δι-
πλό κλικ στο εικονίδιο ή στο εκτελέσιμο αρχείο του MATLAB και μετά από πάροδο μικρού χρονικού 
διαστήματος, κατά κανόνα τόσο μικρότερου, όσο ισχυρότερος είναι ο υπολογιστής, εμφανίζεται το πε-
ριβάλλον εργασίας (command window). Μια τέτοια εικόνα περιβάλλοντος εργασίας εμφανίζεται στo 
σχήμα 1.1. Όλες οι εντολές στο command window γράφονται δεξιά του σχήματος που μοιάζει με δι-
πλό μεγαλύτερο ή διπλή κεφαλή βέλους και λέγεται prompt, γράφοντας μόνο μία γραμμή κάθε φορά 
και πατώντας enter.  

 
1.3 Μεταβλητές  
 

 Οι δεκαδικοί αριθμοί στο MATLAB γράφονται στη συνηθισμένη μορφή όπως για παράδειγμα ο 
αριθμός: 2.847634038 , αλλά και στην επιστημονική μορφή (scientific notation), π.χ. ο δε-
καδικός 1255.6  γράφεται ως 1.2556 3e και ο 0.00001395 ως 1.395 5e .  

 Οι μιγαδικοί αριθμοί γράφονται στη μορφή a bi , π.χ. 2 3.56i  . 



4  Κεφάλαιο 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 1.1:Περιβάλλον εργασίας MATLAB (έκδοση 2011b και 2012b . Το περιβάλλον της έκδοσης 2013, 2014, 2015 και 
2016 ακολουθεί τη μορφή του 2012b ). 

 
Στο MATLAB, όπως και σε κάθε μαθηματικό λογισμικό ή γλώσσα προγραμματισμού, η υλοποίηση 

αριθμητικών υπολογισμών γίνεται με τη βοήθεια αριθμητικών μεταβλητών στις οποίες αποθηκεύονται 
δεδομένα, αποτελέσματα, αλλά και αποτελέσματα ενδιάμεσων υπολογισμών, αν χρειάζεται. 
 
1.3.1 Ονόματα μεταβλητών 
 

 Για ονόματα μεταβλητών επιτρέπονται γράμματα (μόνο λατινικοί χαρακτήρες), αριθμοί και η 
κάτω παύλα (underscore).  

 

Τέτοιες επιτρεπτές μεταβλητές είναι οι εξής:  
 

X y z x1 XYZ p12_a13 gg_1 kos_1_nik_2 
 

Επίσης, παραδείγματα έγκυρων αποδόσεων τιμής σε μεταβλητή είναι τα κάτωθι: 
 
 

y1=3.14 (enter) 

to_ypsos_mou=1.75 (enter) 

x_arnitikos=-6 (enter) 

gwnia_se_moires = 30 

 

Προτείνουμε εμφατικά να αποφεύγονται «περίεργα» σύμβολα, όπως:  
 
 

! * % = κενά tabs $ 

‘΄ ΄΄ < + ) [ { 

 

 
Έγκυρες αποδόσεις τιμών 

Περιβάλλον εργασίας 

      Περιβάλλον εργασίας 
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Απαγορεύεται το όνομα της μεταβλητής να αρχίζει με αριθμό ή κάτω παύλα. Προτείνουμε να αρχίζει 
πάντα με λατινικό γράμμα. Παραδείγματα μη επιτρεπτών ή μη προτεινόμενων μεταβλητών του 
MATLAB είναι τα εξής:  
 
 

!a z.1 bc%3 %x 1x xy>3 x=y x^2 x&y|y 

 

Κατά κανόνα, εάν κάνουμε απόδοση σε μια τέτοια μεταβλητή το MATLAB θα «αντιδράσει». Παραδείγ-
ματος χάρη, εάν επιχειρήσουμε την απόδοση «(_α = 3», το MATLAB θα «αντιδράσει» ως εξής: 
 

 
 

Επίσης, απαγορεύεται αυστηρότατα να χρησιμοποιούνται ονόματα με-
ταβλητών που είναι ταυτόσημα με δεσμευμένες συναρτήσεις του 
MATLAB, πολλές από τις οποίες θα περιγραφούν στα επόμενα. Παρα-
δείγματος χάρη, όπως θα γίνει κατανοητό από τις επόμενες ενότητες, 
απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται μεταβλητές όπως: 
 

help cos tan atan log exp min max mean find 

for if while end sym syms det trapz laplace solve 

 

 
1.3.2 Τύποι μεταβλητών 
 

Ο τύπος μίας μεταβλητής καθορίζεται από την τιμή την οποία αποθηκεύουμε σε αυτή. Σε μία μετα-
βλητή μπορούμε να εκχωρήσουμε: 
 

 έναν ακέραιο αριθμό (μεταβλητή ακεραίου τύπου),  
 έναν πραγματικό αριθμό (μεταβλητή πραγματικού τύπου,real), 
 έναν μιγαδικό αριθμό (μεταβλητή μιγαδικού τύπου, complex), 
 μία σειρά χαρακτήρων (μεταβλητή αλφαριθμητικού τύπου, char). 

Command Window 

>> (_a=3 

 (_a=3 

 | 

Error: The input character is not valid in MATLAB statements or expressions. 

 

>> 3x=5 

 3x=5 

 | 

Error: Unexpected MATLAB expression. 

 

>> _x=4 

 _x=4 

| 

Error: The input character is not valid in MATLAB statements or expressions. 

 

>> to _ύψος=5 

Undefined function 'to' for input arguments of 

type 'char'. 

  

>> χ!2=6 

 χ!2=6 

| 

Error: The input character is not valid in MATLAB 

statements or expressions. 

  

>> a,b=10 

Undefined function or variable 'a'. 
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Στο MATLAB χρησιμοποιούμε, επίσης, συμβολικές μεταβλητές (sym) για την εκτέλεση αλγεβρικών 
πράξεων, τις οποίες περιγράφουμε στο Κεφάλαιο 7. 
 
1.4 Εκχώρηση τιμών σε μεταβλητές 
 

Η εκχώρηση (απόδοση) τιμής σε μία μεταβλητή γίνεται με το "  ". Συγκεκριμέ-
να, για να αποδώσουμε την τιμή 3 στη μεταβλητή x γράφουμε x=3 δεξιά του 
prompt και πατάμε enter. 
 

H εντολή ab=expr; 
εκχωρεί (αποθηκεύει) στην αριθμητική μεταβλητή ab την τιμή της σταθεράς, 
μεταβλητής ή αριθμητικής έκφρασης expr.  

 

Η εντολή epan='σειρά χαρακτήρων';  
εκχωρεί (αποθηκεύει) στην αλφαριθμητική μεταβλητή epan τη συμβολοσειρά 
'σειρά χαρακτήρων'. 

 

Η εντολή ab=expr (χωρίς ;) 
εκχωρεί την τιμή της αριθμητικής έκφρασης expr στη μεταβλητή ab και εμ-
φανίζει την τιμή αυτή για τις δεδομένες τιμές των μεταβλητών που περιέχει, στη 
μορφή 

ab=  

τιμή της expr 

 
 
1.5 Εντολές εισόδου/εξόδου 
 
 

Η εισαγωγή τιμών από το command 
window κατά την εκτέλεση ενός προ-
γράμματος γίνεται με την εντολή input 

με την οποία διακόπτεται η εκτέλεση του προγράμματος έως ότου δώσουμε μία τιμή και πατήσουμε 
enter, οπότε η τιμή αυτή αποθηκεύεται στη μεταβλητή m και συνεχίζεται η εκτέλεση του προγράμμα-
τος. Παράδειγμα χρήσης: M=input(`Δώσε τιμή του m`). 
 

Για να εμφανίσουμε ένα μήνυμα (μία 
σειρά χαρακτήρων). Πολλές φορές ένα 
πρόγραμμα πρέπει να επεξεργαστεί 

πολλά δεδομένα (π.χ. στη Στατιστική, βλ. Κεφάλαια 18-22) τα οποία είναι αποθηκευμένα σε μορφή 
ASCII σε ένα αρχείο τύπου txt. Για να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα στο πρόγραμμα πρέπει να απο-
θηκεύσουμε σε κατάλληλο πίνακα (πίνακες).  
 

 
Για να εμφανίσουμε την τιμή μίας με-
ταβλητής x .  

 
 
 

 

 

Αποτέλεσμα MATLAB 

 
 

Για να εμφανίσουμε ένα μήνυμα, αφού 
το αποθηκεύσουμε σε πίνακα ως συμ-
βολοσειρά. Μπορούμε, επίσης, με την 

Command Window 

>> x=3 

 

x = 

     3 

Εντολή 

MATLAB 
x = input(prompt) 

Εντολή 

MATLAB 

disp( ' ......' ) 

sprintf( ' ...... ' ) 

Εντολή 

MATLAB 
disp(x) 

Command Window 

x = 

    τιμή της x 

Εντολή 

MATLAB 
disp([‘συμβολοσειρά’]) 
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εντολή disp να εμφανίσουμε συνδυασμό μηνυμάτων και τιμών μεταβλητών, αφού τις μετατρέψουμε 
σε συμβολοσειρές με τις εντολές num2str ή char (βλ. Κεφάλαιο 7, Παραδείγματα 7.21-22). 
 

Για να εμφανίσουμε την τιμή μιας 
πραγματικής μεταβλητής x  με καθο-
ρισμένο αριθμό δεκαδικών ψηφίων (k).  

 
 
 

Για παράδειγμα, από την εκτέλεση της εντολής 
sprintf('Η τιμή του a είναι a=% .2f',a)  

 

Το ίδιο αποτέλεσμα προκύπτει με την εντολή disp(['Η τιμή του a είναι a=’,a]) 
 

Για να εμφανίσουμε την τιμή μίας μεταβλητής (μεταβλη-
τών) συνοδεύοντάς την με κείμενο, όπως στα επόμενα πα-
ραδείγματα, χρησιμοποιούμε την εντολή sprintf γρά-
φοντας το κείμενο σε εισαγωγικά και στη θέση που επι-
θυμούμε να εμφανιστεί η τιμή της μεταβλητής, χρησιμο-
ποιούμε %d  αν η μεταβλητή είναι ακεραίου τύπου, ή 
% f  ή %e  για την εμφάνιση τιμής μεταβλητής πραγμα-
τικού τύπου σε δεκαδική ή επιστημονική μορφή αντίστοιχα ή %s για μία αλφαριθμητική μεταβλητή. 
Για παράδειγμα για να εμφανίσουμε: "η αντίδραση δίνει x", όπου x ένα στοιχείο, χρησιμοποιούμε την 
εντολή: 

sprintf( 'η αντίδραση δίνει %s', x) 
 

όπου στην αλφαριθμητική μεταβλητή έχει εκχωρηθεί το όνομα ενός στοιχείου. Για παράδειγμα, αν 
x='Cl' ,  από την εκτέλεση προκύπτει 
 

η αντίδραση δίνει Cl 
 

Στο κείμενο μιας εντολής sprintf (εντός των εισαγωγικών) το % το γράφουμε ως %%  
Για παράδειγμα για να εμφανίσουμε 

το 95% του α είναι 
γράφουμε την εντολή 

sprintf('το 95%% του α είναι') 
 

 

Η εντολή \n στην sprint αλλάζει 
γραμμή στην οθόνη. 

 
1.6 Οι βασικές πράξεις και οι βασικοί τελεστές στο MATLAB 
 

Οι βασικές πράξεις εκτελούνται στο MATLAB όπως και στα μαθηματικά, οι δε βασικοί τελεστές αυτού 
έχουν επίσης μεγάλη ομοιότητα με τους μαθηματικούς τελεστές.  
 

 Η άθροιση γίνεται με το σύμβολο "+".  Εάν στο command window γραφεί η εντολή 
>>x=5+3 και πατήσουμε enter θα εμφανιστεί x=8. 

 

 Η αφαίρεση γίνεται με το σύμβολο "". Εάν στο command window γραφεί η εντολή 
>>y=3-5 πατώντας enter θα εμφανιστεί y=-2. 

 

 O πολλαπλασιασμός γίνεται με το "*". Εάν στο command window γραφεί η εντολή 
>>z=-2*8 και πατηθεί enter, τότε στην οθόνη θα εμφανιστεί z= -16. 

 

 Ο τελεστής της διαίρεσης1 είναι το σύμβολο "/" της πλάγιας καθέτου, εάν γράψει κανείς 
>> w1=-100/25 αφού πατηθεί το enter, τότε θα εμφανιστεί: w1= -4. 

                                                 
1 Σημειώνεται, ότι το MATLAB εκτελεί δεκαδική διαίρεση. 

Εντολή 

MATLAB 
sprintf( '  ...% . kf ', x) 

Command Window 

Η τιμή του a είναι a= -3.75 

Εντολή 

MATLAB 
\n  

Με  την εντολή: 
 

sprintf(' ...%e', x) 
 

η τιμή της μεταβλητής x εμφανίζεται στην 
επιστημονική μορφή. 
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Πίνακας 1.1:  Τελεστές πράξεων μιγαδικών αριθμών 

 Η ύψωση σε δύναμη γίνεται με το σύμβολο "^" . Εάν στο command window γραφεί η εντολή: 
>>x=3^2 και πατήσουμε enter θα λάβουμε x=9. 

 

Συνδυαστικά παραδείγματα 
 
 
 

 Σημειώνουμε ότι εάν δεν διαγράψουμε τις μεταβλητές x και y ή αν δεν 
αποδώσουμε σε αυτές κάποια άλλη τιμή, οι μεταβλητές x και y παρα-
μένουν στην προσωρινή μνήμη του υπολογιστή με την παρούσα τιμή 
τους. Μπορούν, ως εκ τούτου, να συμμετέχουν σε επόμενες διαδικασί-
ες, όσο το command window είναι ανοικτό και δεν δίνουμε εντολή κα-
θαρισμού αυτού, η οποία θα αναφερθεί σύντομα παρακάτω. 
 
 

1.6.1 Προτεραιότητα τελεστών στο MATLAB 
 

Η σειρά με την οποία εκτελούνται οι πράξεις στο MATLAB είναι η κλα-
σική. Δηλαδή πρώτα εκτελούνται οι πράξεις εντός παρενθέσεων και δη 
με τη σειρά: πρώτα η ύψωση σε δύναμη, μετά ο πολλαπλασιασμός και 
η διαίρεση και τέλος η πρόσθεση ή η αφαίρεση. Σχετικά με πράξεις 
ίδιας προτεραιότητας και ελλείψει παρενθέσεων οι πράξεις εκτελούνται 
από αριστερά προς τα δεξιά. Τα 2 τελευταία παραδείγματα δείχνουν 
αφενός την σημασία της προτεραιότητας των τελεστών στον προγραμμα-
τισμό και αφετέρου το πώς υψώνουμε σε δύναμη στο MATLAB. Όντως, 
στον υπολογισμό του y ο υπολογιστής υψώνει πρώτα το 9 στην δύναμη 
1, και μετά το αποτέλεσμα το διαιρεί με 2, οπότε προκύπτει ο αριθμός 
4,5. Αντιθέτως κατά τον υπολογισμό του y1, ο υπολογιστής εκτελεί 
πρώτα την πράξη εντός των παρενθέσεων γεννώντας το 0,5 και στη συ-
νέχεια εκτελεί την ύψωση σε δύναμη 90,5, η οποία ισοδυναμεί με την 
εξαγωγή της τετραγωνικής ρίζας του 9, εξού και το αποτέλεσμα. Γενικά 
η παράσταση του MATLAB:  

 
 

 b^(p/q) αντιστοιχεί στην μαθηματική οντότητα: q pb  
 

1.7 MATLAB & μιγαδικοί αριθμοί 
 

Εάν στην προαναφερθείσα ύψωση σε δύναμη το 
b είναι αρνητικός αριθμός, το p είναι άρτιος και 
το q περιττός, τότε το b^(p/q) είναι μιγαδικός 
αριθμός. Το MATLAB σέβεται πλήρως αυτή την 
ιδιότητα, όπως και όλες τις ιδιότητες των μιγά-
δων, όπως φανερώνουν και τα διπλανά παρα-
δείγματα. Οι μιγαδικοί αριθμοί στο MATLAB ει-
σάγονται στη μορφή ( )a bi a bj  , αποθηκεύο-
νται, όπως και οι πραγματικοί, σε μεταβλητές οι 
οποίες χρησιμοποιούνται, όπως όλες οι μεταβλη-
τές, σε αλγεβρικές παραστάσεις. Οι βασικοί αριθ-
μητικοί τελεστές λειτουργούν και για μιγαδικούς. 
Τονίζεται, όμως, ότι εάν κλείσει το command 
window και πόσο μάλλον ο υπολογιστής, όλη η 
σχετική πληροφορία χάνεται.  

Command Window 
 

>> x=5+16/4*2 

x = 

    13 

 

>> x1=(2+8)/(2*3) 

x1 = 

    1.6667 

 

>> x1=(2+8)/(2*2.5) 

x1 = 

     2 

 

>> d=7/2*7 

d = 

   24.5000 

 

>> d1=7/(2*7) 

d1 = 

    0.5000 

 

>> y=9^1/2 

y = 

    4.5000 

 

>> y=9^(1/2) 

Y1 = 

     3 

Πράξη Τελεστής 
Πρόσθεση   
Αφαίρεση   

Πολλαπλασιασμός *  
Διαίρεση /  
Δύναμη ^  

Μιγαδικός συζυγής Z’ ή conj(z) 
Μέτρο μιγαδικού abs(z) 

Όρισμα μιγαδικού angle(z) 

Πραγματικό μέρος real(z) 

Φανταστικό μέρος imag(z) 

x=-2+7 (enter)   x= 5  

y=10/5 (enter)   y= 2 

z=(x*y)^3 (enter)  z=1000 
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Σε επόμενη ενότητα θα δούμε πως μπορούμε να σώσουμε την πληροφορία που επιθυμούμε μόνιμα 
στον υπολογιστή, ώστε αυτή να διατηρείται ακόμα και αν κλείσουμε τον υπολογιστή. Οι βασικές α-
ριθμητικές πράξεις υλοποιούνται στο MATLAB με τη βοήθεια των αριθμητικών τελεστών του παραπά-
νω πίνακα με τη γνωστή προτεραιότητα.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Παράδειγμα 1.1 
Nα γραφεί πρόγραμμα που να υπολογίζει και να εμφανίζει το γινόμενο και πηλίκο των μιγαδικών:  

1 1,24 0,38z i   και 2 3,24 0,61z i   καθώς και τον μιγαδικό 
2 3
1 2

2 3
1 2

3
2
z z

z
z z





. 

 

Προγραμματισμός MATLAB        

                                                                                               
z1= 1,24-0,38i;  

z2=3,24+0,61i; 

gin=z1*z2; phl=z1/z2; 

z=(z1^2-3*z2^3)/2*z1^2+z2^3);  

gin=num2str(gin);  

phl=num2str(phl);  

z=num2str(z); 

sprintf('z1z2=(1,24-0,38i)(3,24+0,61i)=%s',gin) 

sprintf('z1/z2=(1,24-0,38i)/(3,24+0,61i)=%s',phl) 

sprintf('z=(z1^2-3z2^3)/(2z1^2+z2^3)=%s',z) 

 
Οι εντολές: 
abs(z),angle(z) 

δίνουν το μέτρο και το πρωτεύον όρισμα του μιγαδικού z σε ακτίνια στο ( , ]  . 
 

real(z),imag(z) 

το πραγματικό και το φανταστικό του μέρος σε δεκαδική μορφή. 
 
O συζυγής του z προκύπτει με την εντολή conj(z)ή την z’. 
 

 

Παράδειγμα 1.2  
Nα γραφεί πρόγραμμα που να εμφανίζει το μέτρο και το όρισμα σε μοίρες του μιγαδι-
κού 1 1z i   καθώς και το πραγματικό και φανταστικό μέρος του μιγαδικού 1 2z z , όπου: 

2 2 2z i   . 

Command Window 

>> z=(2-3i)/(1+21)^2 

z = 

   0.0041 - 0.0062i 

 

>> u=(1+z)/(1-z)^(3/2) 

u = 

   1.0103 - 0.0157i 

 

>> s=u^2-3z^(1/4)*a^2 

 s=u^2-3z^(1/4)*a^2 

        

Error: / Unexpected MATLAB expression. 

  

>>  s=u^2-3*z^(1/4)*a^2 

s = 

   1.3364 + 0.1576i 

Μετατροπή σε χαρακτήρες 

 

Εμφάνιση αποτελεσμάτων 
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Προγραμματισμός MATLAB        

 

z1=-1+i;  

z2=sqrt(-2); 

m1= abs(z1); 

angle1= angle(z1)*180/pi; 

a= real(z1* z2);  

b= imag(z1* z2); 

sprintf('μέτρο1=%.3f', m1) 

sprintf('όρισμα1=%.3f', angle1) 

sprintf('real(z1z2)=%.3f', a) 

sprintf('imaginary(z1z2)=%.3f', b) 

 

 
 
 
 

Αποτέλεσμα MATLAB 
 
 
 
 
Παράδειγμα 1.3 

Αν 1 2 3z i  , να βρεθεί το μέτρο και το όρισμα (με 2 δεκαδικά ψηφία, σε μοίρες) των μιγαδικών:  

α) 4
2 12z iz   και β) 

3
1

3 2
2

z
z

iz
  

 

Προγραμματισμός MATLAB        

z1=2-3i;  

z2=2i*z1^ 4; 

z3=z1^3/(i*(conj(z2))^2); 

 

qz2=num2str(z2);  

qz3=num2str(z3); 

 

m2=abs(z2); 

angle2=angle(z2)^180/pi; 

m3=abs(z3); 

angle3=angle(z3)^180/pi; 

 

sprintf('z2=%s',qz2) 

sprintf('z3=%s',qz3) 

sprintf('το μέτρο του z2 είναι:%.3f', m2) 

sprintf('το όρισμα τουz2 είναι:%.3f', angle2) 

sprintf('το μέτρο του z3 είναι:%.3f', m3) 

sprintf('το όρισμα του z3 είναι:%.3f', angle3) 

 

 
Αποτέλεσμα MATLAB 
 
 
 
 
Δηλαδή,  

α)
0135.2397

2 338 iz e και  β)
04 169.4093

3 4.1028 10 iz e    
 

όπου χρησιμοποιούμε τον συμβολισμό
0ie  στην περίπτωση που το όρισμα 0  δίνεται σε μοίρες.  

Command Window 

μέτρο1=1.4142 
 

angle1= 135.0000 
 

real(z1z2)= -1.4142 
 

imaginary(z1z2)=-1.4142 

Command Window 

το μέτρο του z2 είναι: 338 
 

το όρισμα του z2 είναι: -135.2397 
 

το μέτρο του z3 είναι: 4.1028e-04 
 

το όρισμα του z3 είναι: -169.4093 

 
 

Εμφάνιση αποτελεσμάτων 

 
Υπολογισμοί 

Μετατροπή σε χαρακτήρες 

 
Εμφάνιση αποτελεσμάτων 
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1.8 Ενσωματωμένες (built-in) συναρτήσεις στον διερμηνέα MATLAB 
 

Θα αναφερθούμε τώρα σε μία πολύ σημαντική ενότητα που αφορά τις εσωτερικές συναρτήσεις του 
MATLAB. Το MATLAB έχει ενσωματωμένες μαθηματικές και άλλου τύπου συναρτήσεις, οι οποίες επι-
τελούν διάφορες προκαθορισμένες λειτουργίες. Οι συναρτήσεις αυτές παίρνουν ως όρισμα μία ή πε-
ρισσότερες τιμές δίνοντας αντίστοιχα αποτελέσματα και συντάσσονται με τον γενικό τρόπο που φαίνε-
ται παρακάτω: 
 

Αποτελέσματα = Όνομα_συνάρτησης (όρισμα1,όρισμα2,…,όρισμαΝ) 

 
1.9 Οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις 
 

Δύο βασικές απλές συναρτήσεις του MATLAB είναι η sin(x) και η 
cos(x). Η sin(x) επιστρέφει το ημίτονο του x. Αυτό ισχύει όταν το 
x είναι σε ακτίνια, δηλαδή, όταν το x είναι ένας οποιοσδήποτε 
πραγματικός αδιάστατος αριθμός. Τότε, η τιμή που επιστρέφει 
αυτή η συνάρτηση είναι, βεβαίως, στο διάστημα (1, 1) κλειστό. 
Ομοίως η cos(x) επιστρέφει το συνημίτονο του x για πραγματικές 
τιμές του x (σε ακτίνια). Το πεδίο τιμών της συνάρτησης είναι το 
διάστημα [-1,1]. Σχετικά παραδείγματα αυτών των συναρτήσεων 
στο παρακάτω πλαίσιο. Δύο ακόμη συναρτήσεις είναι: Η tan(x) 
που επιστρέφει την εφαπτομένη του x και η cot(x) που επιστρέφει 
τη συνεφαπτομένη του x για πραγματικές τιμές του x, δηλαδή σε 
ακτίνια. Και οι δύο με όρισμα πραγματικό αριθμό δηλαδή χ πρέ-
πει αν είναι εκπεφρασμένο σε ακτίνια. Σχετικά παραδείγματα αυ-
τών των συναρτήσεων στο διπλανό πλαίσιο. 

Το MATLAB διαχειρίζεται με αξιοσημείωτη επιτυχία και τις αντί-
στροφες τριγωνομετρικές συναρτήσεις. Πράγματι μια πρώτη τέτοια 
συνάρτηση είναι η acos(x) η οποία είναι η αντίστροφη τριγωνομε-
τρική συνάρτηση του συνημίτονου, η οποία στα αγγλικά γράφεται 
ως arccos(x) και στα ελληνικά τοξσυν(x) και ισοδύναμα διεθνώς 
cos1(x). 

Υπενθυμίζουμε πως αυτό σημαίνει ότι για κάθε αριθμό x ισχύει 
η μαθηματική ταυτότητα cos(acos(x)) = x. Προφανώς το φυσικό 
νόημα της acos(x) είναι ότι «δίνει τη γωνία η οποία έχει γνωστό 
συνημίτονο».  

Αντιστοίχως, η asin(x) είναι η αντίστροφη τριγωνομετρική συνάρ-
τηση του ημιτόνου, η οποία προφανώς προσφέρει τη γωνία (σε 
ακτίνια) που έχει δεδομένο ημίτονο και συμβολίζεται στα μαθημα-
τικά στα αγγλικά ως arcsin(x) και στα ελληνικά τοξημ(x) και ισο-
δύναμα διεθνώς sin1(x). Τα προηγούμενα αναδεικνύονται στα δι-
πλανά παραδείγματα. 

Η συνάρτηση atan(x) επιστρέφει τo τόξο που έχει εφαπτομένη x. 
Είναι το tan εις την 1 του x, στα αγγλικά arctan(x) ή στα ελληνι-
κά τοξεφ(x). 

Όταν το x είναι πραγματικό, το αποτέλεσμα της συνάρτησης εί-
ναι επίσης πραγματικό. Η συνάρτηση acot(x) επιστρέφει το τόξο 
συνεφαπτομένης του x ή το cot εις την 1 του x ή/και arccot(x) ή/και τοξσφ(x). Όπως και στις προη-
γούμενες περιπτώσεις, αν το όρισμα είναι πραγματικό, η acot επιστρέφει πραγματικό αριθμό. Ακο-
λουθεί σχετικό παράδειγμα στο παρακάτω πλαίσιο.  

Command Window 

>> x=pi/2; 

>> y=sin(x) 

y = 

     1 
 

>> a=1.32; 

>> b=cos(1-2*x) 

 

b = 

   -0.5403 

 

Command Window 

>> x=pi/4; 

>> y=tan(pi-x) 

y = 

   -1.0000 

>> z=cot(3*pi-5*x) 

z = 

   -1.0000 

 

Command Window 

>> a=asin(1) 

a = 

    1.5708 

>> k=0.5; 

>> b=acos(k) 

b = 

    1.0472 

 

>> a=pi/5 

>> z=asin(sin(a)) 

z = 

    0.6283 

 

>> y=1-asin(sin(1-a)) 

y = 

    0.6283 

 

>> k=0.32; 

>> w=cos(acos(k) 

w = 

    0.3200 
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Στα παραπάνω παραδείγματα παρουσιάζουμε τόσο την 
χρήση των προαναφερθεισών συναρτήσεων αλλά και την ισχύ 
της σχέσεως μεταξύ ευθείας και αντιστρόφου συναρτήσεως 
δηλαδή την: 
 

  1f f x x   και   1f f x x   
 

Σημειώνεται ότι και στις τέσσερις συναρτήσεις που δείξαμε 
έως τώρα, το όρισμα μπορεί να είναι και μιγαδικός, οπότε το 
αποτέλεσμα θα είναι επίσης μιγαδικός αριθμός, σύμφωνα με 
τη μιγαδική ανάλυση. Στα πλαίσια, όμως, του παρόντος ενό-
τητας δεν θα ασχοληθούμε περισσότερο. 
 
1.10 Εκθετικές και λογαριθμικές συναρτήσεις 
 

Μία άλλη εξαιρετικά χρήσιμη συνάρτηση είναι η exp(x). Υ-
ψώνει το e που είναι η σταθερά του Euler εις την x. Παρα-
δείγματα εφαρμογής αυτής της συνάρτησης φαίνονται στην 
εικόνα exp(1). Όπως γενικά ισχύει στην ύψωση σε δύναμη, 
αν υψώσουμε το e σε αρνητικό πραγματικό αριθμό, το απο-

τέλεσμα θα είναι ίδιο με αυτό που προκύπτει αν υψώσουμε το e στον αντίστοιχο θετικό εκθέτη και 
αντιστρέψουμε το αποτέλεσμα. 

Ισοδύναμα, στο MATLAB, αν το όρισμα της συνάρτησης exp είναι αρνητικό, το αποτέλεσμα της ε-
κτέλεσης της αντίστοιχης εντολής είναι ίδιο με το αποτέλεσμα που προκύπτει αν υπολογίσουμε την 
τιμή της συνάρτησης exp για το αντίστοιχο θετικό όρισμα και αντιστρέψουμε το αποτέλεσμα. Ένα τέ-
τοιο παράδειγμα δίνεται στη συνέχεια. 

 

 
 
 
 
 
 

Command Window 

>> a=-2.31; 

>> x=atan(a) 

x = 

   -1.1623 

 

>> y=acot(a) 

y = 

   -0.4085 

 

>> y=tan(atan(a)) 

y = 

   -2.3100 

 

>> z=tan(atan(a)) 

z = 

   -2.3100 

 

>> d =1-acot(cot(1-a)) 

 

d =  

    0.8316 

 

Command Window 

>> a=3.356; 

>> b=exp(-a) 

 

b = 

    0.0349 

 

>> c=1/exp(a) 

 

c = 

    0.0349 

 

z=3-4i; 

 

>> w=exp(z) 

 

w = 

 -13.1288 +15.2008i 

 

>> u=2i/exp(w-2*z) 

 

u = 

  -3.7983e+08 - 1.4347e+08i 

 

>> v=exp(w-z)/(1-2i) 

 

v = 

4.9636e-09 + 4.3967e-08i 

Command Window 

>> exp(1) 

ans = 

    2.7183 

 

>> =2.123; 

 

b=1-2*exp(1-2*a)/(1-exp(1-a) 

 

 =2.123; 

| 

Error: The expression to the left of the 

equals 

sign is not a valid target for an assign-

ment. 

  

>> b=1-2*exp(1-2*a)/(1-exp(1-a)) 

 

b = 

   -0.4167 

 

Τονίζεται ότι η συνάρτηση exp(x) λειτουργεί πολύ 
ικανοποιητικά και στην περίπτωση που ο x είναι μι-
γαδικός αριθμός, οπότε το MATLAB εφαρμόζει τον 

τύπο Euler De Moivre   cosa bj ae e b jsinb   . 
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Αναφέρουμε ότι τόσο η μεταβλητή j όσο και ή i είναι δεσμευμένες στο 
MATLAB για τη μονάδα των φανταστικών αριθμών. Για τον λόγο αυτόν, στα 
επόμενα θα προσπαθήσουμε να αποφύγουμε τη χρήση τους όσον τον δυνατόν 
περισσότερο. Άλλη μία πολύ χρήσιμη συνάρτηση είναι η log(x), η οποία υπο-
λογίζει την τιμή του φυσικού λογαρίθμου του x, ο οποίος είναι η αντίστροφη 
συνάρτηση της exp(x). Είναι, δηλαδή, το ln(x), ή αλλιώς ο λογάριθμος του 
x με βάση το e (νεπέριος λογάριθμος). Για να υπολογίσουμε τo δεκαδικό λογά-
ριθμο του x, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη συνάρτηση log10(x). Σχετικά 
παραδείγματα φαίνονται στο διπλανό πλαίσιο. 
 
1.11 Εγγενής συνάρτηση υπολογισμού τετραγωνικής ρίζας αριθμού 
 

Ακόμα μία πολύ χρήσιμη συνάρτηση του MATLAB είναι η sqrt(x) που υπολογίζει την τετραγωνική 
ρίζα του x. Υπενθυμίζεται ότι η κάθε άρτια ρίζα, προκειμένου να επιστρέψει πραγματική τιμή σαν 
αποτέλεσμα, πρέπει η τιμή της υπορίζου ποσότητας να είναι μεγαλύτερη ή ίση του μηδενός. Ο προ-
γραμματιστής, εφόσον θέλει το αποτέλεσμα να είναι πραγματικός αριθμός, πρέπει να είναι ιδιαιτέρως 
προσεκτικός, προκειμένου οι τιμές του υπορίζου να μην είναι αρνητικές. Σε αντίθετη περίπτωση, το 
αποτέλεσμα θα είναι φανταστικός αριθμός, όπως φαίνεται και στο επόμενο παράδειγμα. Εάν το όρι-
σμα της sqrt( ) είναι πραγματικός αρνητικός ή μιγαδικός αριθμός, τότε και το αποτέλεσμα θα είναι 
μιγαδικός σύμφωνα με τον τύπο De Moivre, όπως φαίνεται στο επόμενο παράδειγμα. Στο MATLAB, 
επίσης, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μεγάλο αριθμό στοιχειωδών μαθηματικών συναρτήσεων, οι 
βασικότερες από τις οποίες δίνονται στον Πίνακα 1.1 
 

Πίνακας 1.1  Μαθηματικές συναρτήσεις 
 

 
 
 
 
1.12 Μόνιμη διατήρηση επιθυμητής πληροφορίας σε αρχεία τύπου .m 
 

Όταν κλείνουμε το command window ή τον υπολογιστή, τότε όλη η πληροφορία που είχαμε παράξει 
στο command window χάνεται. Γι’ αυτό, στο MATLAB υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας ολοκλη-
ρωμένων προγραμμάτων και καταγραφής αυτών σε αρχείο στο σκληρό δίσκο, τα οποία εκτελούν πολ-
λές εντολές στη σειρά. 

Command Window 

>> a=10; 

 

>> b=log(a) 

b = 

    2.3026 

 

>> log(exp(a)) 

ans = 

 

   10 

Συνάρτηση Συμβολισμός 
στο MATLAB 

Τετραγωνική ρίζα sqrt(x) 

Απόλυτη τιμή abs(x) 

Εκθετική συνάρτηση exp(x) 

Φυσικός λογάριθμος [ln(x)] log(x) 

Ημίτονο (x σε ακτίνια) sin(x) 

Συνημίτονο (x σε ακτίνια) cos(x) 

Εφαπτομένη (x σε ακτίνια) tan(x) 

Ημίτονο (x σε μοίρες) sind(x) 

Συνημίτονο (x σε μοίρες) cosd(x) 

Εφαπτομένη (x σε μοίρες) tand(x) 

Αντίστροφο ημίτονο (σε ακτίνια) asin(x) 

Αντίστροφο συνημίτονο (σε ακτίνια) acos(x) 

Αντίστροφη εφαπτομένη (σε ακτίνια) atan(x) 

Command Window 

>> a=sqrt(121) 

a = 

   11 

 

>> b=sqrt(7) 

b = 

    2.6458 

 

>> c=sqrt(-4) 

c = 

        0 + 2.0000i 

>> d=sqrt(3-41) 

d = 

        0 + 6.1644i 

 

>> d=sqrt(3-4i) 

d = 

   2.0000 - 1.0000i 
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Ο τρόπος αυτός προγραμματισμού είναι σαφώς πολύ περισσότερο λειτουργικός από τη γραφή των 
εντολών μία προς μία στο command window, αφού επιτρέπει τη δημιουργία ενιαίων προγραμμάτων. 
Ακριβώς επειδή αυτά τα προγράμματα μπορούν να αποθηκευτούν στο σκληρό δίσκο, είναι δυνατόν 
είτε να ανακληθούν από τον προγραμματιστή ή τον χρήστη που επιθυμεί να τα “εκτελέσει”, να τα δια-
συνδέσει , να τα επεκτείνει είτε να τα τροποποιήσει ανά πάσα στιγμή.  

Τα αρχεία στα οποία μπορούμε να δημιουργήσουμε ολοκληρωμένα προγράμματα στο MATLAB έ-
χουν πάντα την κατάληξη .m, γι’ αυτό θα χρησιμοποιούμε γι’ αυτά και το αφαιρετικό όνομα «αρχεία 
.m». Για τη δημιουργία ενός τέτοιου αρχείου, έχουμε δύο δυνατότητες: στην πρώτη, κάνουμε κλικ στο 
εικονίδιο ‘New Script’ πάνω αριστερά στο command window, όπως φαίνεται στη παρακάτω εικόνα 
για την έκδοση 2012b και 2016b ή επιλέγoντας FileNewBalnk M-File για την έκδοση 2011b. 
Εναλλακτικά, μπορούμε να κάνουμε κλικ στην επιλογή NewScripte που φαίνεται στην παρακάτω 
εικόνα.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αφού δημιουργήσουμε ένα νέο αρχείο .m, το οποίο λέγεται διεθνώς και MATLAB script file, αυτό 
εμφανίζεται σε ένα νέο παράθυρο στο οποίο μπορούμε να γράψουμε και να αποθηκεύσουμε την ακο-
λουθία εντολών που επιθυμούμε να εκτελέσουμε. Ένα παράδειγμα του περιεχομένου ενός τέτοιου 
αρχείου είναι το εξής:  
 

a=pi/5; 

b=pi-2*a; 

y=sin(2*a-b)-2*cos(a+2*b); 

disp(y) 

  
Το σύνολο αυτό των εντολών μπορούμε να το αποθηκεύσουμε σαν ένα ενιαίο πρόγραμμα στο σκλη-

ρό δίσκο του υπολογιστή πατώντας το εικονίδιο του editor που φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα ή 
επιλέγοντας File και μετά Save από τη γραμμή εργαλείων. Στη συνέχεια, το MATLAB εμφανίζει ένα 
παράθυρο διαλόγου, μέσα από το οποίο μπορούμε να επιλέξουμε όνομα για το αρχείο που δημιουρ-
γήσαμε, καθώς και το που θα σώσουμε το αρχείο αυτό. Όπως βλέπουμε, το MATLAB έχει έναν προε-
πιλεγμένο φάκελο, στον οποίο μπορούμε να σώσουμε προγράμματα. Ωστόσο, μπορούμε να επιλέ-
ξουμε οποιονδήποτε φάκελο εμείς επιθυμούμε μέσα στον υπολογιστή μας για να σώσουμε το αρχείο 
μέσω κατάλληλης πλοήγησης (browsing) σε αυτό το παράθυρο διαλόγου. Μια τέτοια διαδικασία φαί-
νεται στην παρακάτω εικόνα. 
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Δίνοντας το όνομα, π.χ. example1.m, στο πρό-
γραμμα και πατώντας save στο παράθυρο διαλό-
γου, αποθηκεύουμε το αρχείο. Παρατηρούμε ότι, 
πλέον, αλλάζει και το όνομα του προγράμματος 
στον editor και από Untitled γίνεται η διαδρομή 
μέσα στον υπολογιστή στην οποία είναι αποθη-
κευμένο το αρχείο. Όπως ήδη έχει τονιστεί, στον 
υπολογιστή, όλα τα αρχεία τα οποία περιέχουν 
κώδικα MATLAB έχουν κατάληξη .m. 

Η ονοματολογία των αρχείων ακολουθεί τους ίδιους κανόνες με την ονοματολογία των μεταβλητών 
του MATLAB. To όνομα του αρχείου πρέπει να ξεκινάει από λατινικό χαρακτήρα, πεζό ή κεφαλαίο, 
και μπορεί να περιέχει αριθμούς και τον χαρακτήρα κάτω παύλα. Απαγορεύεται το όνομα του αρχεί-
ου να ξεκινάει από αριθμό ή κάτω παύλα και να περιέχει ένα ή περισσότερα κενά ή “περίεργους” χα-
ρακτήρες, όπως κενό, παρένθεση,  /,  *,  %,  =  
 
Επιτρεπτά ονόματα αρχείων 
 

to_programma_mou.m, PrwtoParadeigma.m,  

ASKISI_1.m, Lysi_eksiswsis.m, 

 
Απαγορευμένα ονόματα αρχείων 
 

_to_programma_mou.m, ΠρωτοΠαραδειγμα.m,  

DEDOMENA&LYSI.m, (Lysi_eksiswsis).m,  

onoma me kena.m 

 
 
 

1.13 Εκτέλεση κώδικα από αρχεία τύπου .m 
 

Θα περιγράψουμε τώρα πως εκτελούνται στο MATLAB τα ήδη καταγεγραμμένα προγράμματα “.m”. 
Όντως, η εκτέλεση ενός αποθηκευμένου προγράμματος γίνεται είτε μέσω του editor είτε μέσω του 
command window. Μέσω του editor του MATLAB επιτρέπεται η εκτέλεση του κώδικα που περιέχεται 
σε ένα αρχείο με κατάληξη .m, πατώντας το κουμπί της γραμμής εργαλείων, όπως φαίνεται στην πα-
ρακάτω εικόνα. 
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Ύστερα από την εκτέλεση ενός αρχείου .m, στο command window εμφανίζεται το αποτέλεσμα της 
εκτέλεσης, σαν να γράφαμε μία προς μία τις εντολές σε αυτό. Στη συνέχεια δίνεται το αποτέλεσμα 
εκτέλεσης κώδικα που έχει ήδη σωθεί στο προαναφερθέν αρχείο example1.m.  
 

 
Εμφατικά τονίζουμε ότι, για να εκτελεστεί ένα αρχείο του MATLAB πρέπει αυτό και το prompt στο 

command window να είναι στον ίδιο κατάλογο (directory). Παρατηρώ τον κατάλογο στον οποίο βρί-
σκεται το prompt, κοιτώντας αμέσως πάνω από το command window, δίπλα από την ένδειξη “Cur-
rent Folder”, όπως φαίνεται παρακάτω εικόνα. 
 

 
 

Εάν ο τρέχων κατάλογος του prompt, που λέγεται διεθνώς cur-
rent directory, είναι διαφορετικός από τον κατάλογο που βρί-
σκεται ο κώδικας που θέλουμε να εκτελέσουμε, τότε μπορούμε 
είτε να μεταφέρουμε το αρχείο .m στον τρέχοντα κατάλογο είτε 
να αλλάξουμε αυτόν. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Πράγματι, για αλλαγή του τρέχοντος καταλόγου, πάνω από το command window, δίπλα στην ένδει-
ξη Current Folder υπάρχει ένα εικονίδιο στο οποίο όταν κάνουμε κλικ εμφανίζεται ένα δένδρο. “Ταξι-
δεύουμε” στο δένδρο έως ότου φτάσουμε στο φάκελο στον οποίο επιθυμούμε. Κάνουμε διπλό κλικ 
στον κατάλογο που μας ενδιαφέρει και αμέσως το command window βρίσκεται σε αυτό το φάκελο. 
Στις τελευταίες εκδόσεις του MATLAB, αυτό διευκολύνει τον χρήστη αλληλοδραστικά, με την έννοια 
ότι όταν το αρχείο που θέλουμε να εκτελέσουμε δεν βρίσκεται στο current folder, τότε ο διερμηνέας 
MATLAB υποδεικνύει στον χρήστη τις ορθές δυνατότητες.  

Command Window 

>> example1.m 

z = 

   -5.2601 

το αποτέλεσμα είναι=0.030249 

Σημειώνουμε εδώ, ότι το MATLAB επι-
τρέπει ενίοτε την αποθήκευση αρχείων με 
μη-επιτρεπτά ονόματα, αλλά εμφανίζει 
προβλήματα κατά την εκτέλεσή των α-
ντίστοιχων προγραμμάτων. 
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1.14 Ο ρόλος του ερωτηματικού (semicolon) στο τέλος κάθε γραμμής κώδικα 
 

Στο σημεία αυτό πρέπει να επισημάνουμε πως, γενικά, η εκτύπωση των αποτελεσμάτων των 
εντολών στο command window καθυστερεί σημαντικά την εκτέλεση των προγραμμάτων. Ε-
πίσης, πολλές φορές, ούτε ο χρήστης επιθυμεί την εμφάνιση αυτών των τιμών. Ιδιαίτερα σε 
μεγάλα προγράμματα στα οποία εκτελούνται πολλές εντολές το δευτερόλεπτο και αλλάζουν 
συνεχώς τα περιεχόμενα των μεταβλητών, ο χρήστης δεν μπορεί να παρακολουθήσει αυτές τις αλλα-
γές. Σε αυτές τις περιπτώσεις, βάζοντας στο τέλος των γραμμών που επιθυμούμε το ελληνικό ερωτη-
ματικό (semicolon), μπορούμε να εμποδίσουμε την εμφάνιση των αποτελεσμάτων της εκτέλεσης των 
αντίστοιχων εντολών.  
 

Εφιστούμε την προσοχή! 
 

Με ερωτηματικό περατούνται μόνο οι γραμμές κώδικα οι οποίες εκφράζουν 
ολοκληρωμένες λογικές προτάσεις, όπως για παράδειγμα, οι αποδόσεις τιμών 
σε μεταβλητές ή πίνακες. Θα δούμε στα επόμενα εντολές στις οποίες απαγο-
ρεύεται αυστηρά η χρήση ερωτηματικού στο τέλος της γραμμής τους.  

 
 
1.15 Εισαγωγή σχολίων σε κώδικα αρχείων .m 
 

Πρέπει επίσης να αναφέρουμε ότι κατά τη συγγραφή μεγάλων προγραμμάτων είναι πολύ δύσκολη η 
παρακολούθηση της πορείας τους και της διαδικασίας ανίχνευσης λαθών και αποσφαλμάτωσής τους. 
Είναι, εξάλλου, εν γένει, πολύ δύσκολη η κατανόησή ενός κώδικα από τρίτους προγραμματιστές οι 
οποίοι ενδεχομένως να αναλάβουν μελλοντικά την αναβάθμισή του. Συνεπώς, είναι πολύ χρήσιμη η 
συγγραφή σχολίων, τα οποία επεξηγούν τη λειτουργία των διαφόρων λειτουργικών μονάδων του προ-
γράμματος και βοηθούν σημαντικά στην κατανόηση του κώδικα. Τα σχόλια είναι εντολές μη εκτελέ-
σιμες από το διερμηνέα MATLAB που μπορούν να γραφούν οπουδήποτε μέσα στον κώδικα ενός προ-
γράμματος και ξεκινούν πάντα με το χαρακτήρα επί τοις εκατό. 
 
 

Παράδειγμα 1.4 

Να γραφεί πρόγραμμα για τον υπολογισμό της ταχύτητας ενός σωματιδίου Σ μάζας 0,0027m gr  
από τη σχέση  

2
0 2gh    

και στη συνέχεια της κινητικής ενέργειας από τη σχέση 21
2

m  . 

Δίνονται οι τιμές των σταθερών του προβλήματος: 
 

0 455 /Km h  , 2852 /h m s  και 29,81 /g m s  
Η εμφάνιση των αποτελεσμάτων να γίνεται με αντίστοιχα μηνύματα και σε δεκαδική μορφή με ένα 
δεκαδικό ψηφίο για την ταχύτητα και σε επιστημονική μορφή για την κινητική ενέργεια. 
 
 

Προγραμματισμός MATLAB 

 

v0=455; 

m=0.0027; 

h=852; 

g=9.81; 

 

v0=v0/3.6; 

m=m/1000; 

 

v=sqrt(v0^2-2*g*h); 

k=1/2*m*v^2; 

 

 

Εισαγωγή σταθερών 

Μετατροπή v0 σε μονάδες SI 
 

 

Υπολογισμοί 
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sprintf('Η ταχύτητα είναι v=%.1f  m/s', v) 

sprintf('Η κινητική ενέργεια είναι K=%e J', k) 
 

 

 

 

Αποτέλεσμα MATLAB 
 
 
 

 

Παράδειγμα 1.5 

Η θέση και η ταχύτητα τη χρονική στιγμή t ενός σώματος, που κάνει ταλάντωση κυκλικής συχνότητας 
ω, πλάτους Α και αρχικής φάσης φ, είναι:  
 

 
2sin( )     και    cos( ),    όπου    x A t v A t


        


. 

και Τ η περίοδος της ταλάντωσης. 
 

Να γραφεί πρόγραμμα που να διαβάζει το πλάτος Α, την περίοδο Τ και την αρχική φάση της ταλά-
ντωσης και να εμφανίζει με τη βοήθεια κατάλληλων μηνυμάτων τη θέση και ταχύτητα του σώματος τις 

χρονικές στιγμές  1 2   και   1,32
4
T

t t T  . 

 
A=input('Δώσε πλάτος '); 
T=input('Δώσε περίοδο '); 
fi=input('Δώσε αρχική φάση '); 

 
w=2*pi/T; 

 
t1=T/4; 
t2=1.32*T; 

 
x1=A*sin(w*t1+fi); 
v1=A*w*cos(w*t1+fi); 

 

 

x2=A*sin(w*t2+fi); 
v2=A*w*cos(w*t2+fi); 

 
sprintf('Τις χρονικές στιγμές %.2f s και %.2f s η     

θέση και η ταχύτητα του σώματος είναι:',t1,t2)  
sprintf('x(%.2f)=%.3f m\n v(%.2f)=%.3f 

m/s',t1,x1,t1,v1) 
sprintf('x(%.2f)=%.3f m\n v(%.2f)=%.3f  

m/s',t2,x2,t2,v2) 

 
Αποτέλεσμα MATLAB 

 

 

 

 

Command Window 

Η ταχύτητα είναι v=65.6 m/s 

 

Η κινητική ενέργεια είναι Κ=5.809536e-6 J 

Command Window 

Τις χρονικές στιγμές 1.14 s και 6.02 s η θέση και η ταχύτητα του σώματος       

είναι: 

x(1.14)=0.064 m 

v(1.14)=-0.460 m/s 

x(6.02)=-0.084 m 

v(6.02)=-0.454 m/s 

 

Εισαγωγή δεδομένων 

Υπολογισμός κυκλικής συχνότητας 

 Οι χρονικές στιγμές t1 και t2 
 

Υπολογισμός θέσης και ταχύτητας 
τη χρονική στιγμή t1 

 
Υπολογισμός θέσης και ταχύτητας 
τη χρονική στιγμή t2 

 

  
Εμφάνιση αποτελεσμάτων 

 

  
Εμφάνιση αποτελεσμάτων 
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

 

  

Άσκηση 1.1 

Ο συντελεστής επιφανειακής αντίστασης (παράγοντας τριβής) σε έναν σωλήνα είναι 
1

16 88 6

0,9

64 5,74 25009,5 ln
Re 3,7 Re Re

e
f

D

       
         

        

 

όπου: 
e :η μέση τραχύτητα του σωλήνα, 
D : η διάμετρος του, 

Re : ο αριθμός Reynolds,
 
Re VD

v
  

V :η ταχύτητα του ρευστού στον σωλήνα και  
 :το ιξώδες του. 
Να υπολογιστεί η τιμή του f αν:  

25D cm , 
261,103 10 m
s

   , 0,3e mm  και 4,2 m
V

s
 . 

Άσκηση 1.2 

Η πτώση πίεσης κατά τη διέλευση αερίου από έναν κυλινδρικό αγωγό είναι 
1,75

1,32

Lv
p k

d
  ,  k σταθερά 

όπου L  και d το μήκος και η διάμετρος αγωγού και v η ταχύτητα του αερίου. 

Αν όταν:                         1 1d mm ,  1000L mm   και    1 min
kmv    

προκύπτει                                              30p pa  , 
να υπολογιστεί η πτώση πίεσης για:  

7d cm ,  5L km   και  2 min
kmv   

Άσκηση 1.3 

Η απομάκρυνση ενός σώματος Σ που κάνει ταυτόχρονα δύο ταλαντώσεις της ίδιας συχνότητας ω και 
πλατών 1A  και 2A  με απομακρύνσεις:  

 1 1 1cosx A t       2 2 2cosx A t    
είναι                                                   

 cosx A t    
όπου                                             

2 2
1 2 1 22 cosA A A A A     

και                                                   

2

1 2

sin
cos







  

,     όπου     2 1     

 

Να γραφεί πρόγραμμα που να διαβάζει την συχνότητα ω, τα πλάτη 1A , 2A  και τις αρχικές φάσεις 1 , 

2  (σε ακτίνα) και να εμφανίζει:  
α) την εξίσωση της συνολικής απομάκρυνσης,  

β) τις τιμές της απομάκρυνσης τις χρονικές στιγμές 1 0,72t T  και 2 1,87t T , όπου 
2

T
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Άσκηση 1.4 

Η ροή αέρα σε έναν ορθογώνιο αεραγωγό με διαστάσεις 1d και 2d  δέχεται αντίσταση ανάλογη του 
 

 
0,222,7

1 2

1 2

d d

d d

 
 

    
 

Αν για 1 2 1d d m  η αντίσταση είναι R =12,4, να υπολογιστεί η τιμή της αντίστασης αν:  
 

1 40d cm και 2 70d cm . 
Άσκηση 1.5 

Η ακτινική και η εφαπτομενική τάση σε έναν μακρύ κυλινδρικό σωλήνα λόγω θερμοκρασίας 
aT στην 

εσωτερική του επιφάνεια και bT στην εξωτερική είναι: 
  
 

 

 

2 2

2 2 2 1 ln ln
2 1 ln

a b

r

KE T T a b b b

b b a r a r

a





   
    

      
   

 

 

 

2 2

2 2 21 1 ln ln
2 1 ln

a bKE T T a b b b

b b a r a r

a





   
     

   

 

 

όπου  
r : η απόσταση από τον άξονα του σωλήνα,  
E : το Young modulus του υλικού του σωλήνα,  
 : το κινηματικό ιξώδες του ρευστού,  
k : ο συντελεστής διάσπασης του υλικού του σωλήνα, και  
a και b : η εσωτερική και εξωτερική ακτίνα του σωλήνα.  

 

Επίσης, η κατανομή θερμοκρασίας στα τοιχώματα του σωλήνα είναι 
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Αν: 5 14,7 10k C   , 11
23,4 10 N

E
m

  , 0,25  , 320aT  , 190bT  , 2,4a cm , 3b cm , να υπολογι-

στούν η ακτινική και η επιφανειακή συνιστώσα της τάσης καθώς και η θερμοκρασία στα σημεία του 
αγωγού που απέχουν απόσταση 2,8r cm από τον άξονα του αγωγού. 
 
 
 
 




