
Príklady na precvi£enie - Matlab

Príklad 1 Vytvorte maticu

A =


1 −1 3 7.5
0 2 1 1
−5 2 2 2
4 1 3 2

 .

Vypo£ítajte jej determinant [-185.5000], Frobeniovu normu (vi¤ Help norm) [9.2201]. Vy-
po£ítajte vlastné £ísla a vlastné vektory, a odpove¤ vypí²te na obrazovku spôsobom:

Vlastné £ísla matice A sú −4.3539, 4.9384− 2.1112i, 4.9384 + 2.1112i, 1.4770
Prvý vlastný vektor je ...

Maticu vlastných vektorov zapí²te do excelovského súboru (xls alebo csv).

Príklad 2 Napí²te script, v ktorom znázornite graf funkcie danej predpisom

z = sin(x2 + 1)− x cos(y2)

na oblasti [0, 2π]× [0, 2π].

Príklad 3 Vygenerujte st¨pcový vektor d¨ºky 1000, ktorého prvky budú náhodné £ísla z
rovnomerného rozdelenia na intervale [3, 5] (pozri Help rand). Na obrazovku vypí²te (aj s
popisom) strednú hodnotu a medián. Nakreslite histogram tohto vektora a do¬ho zvislou
£iarou inej farby znázornite vypo£ítanú strednú hodnotu.

Príklad 4 Vygenerujte st¨pcový vektor d¨ºky 1000, ktorého prvky budú náhodné £ísla
z normálneho rozdelenia na intervale s teoretickou strednou hodnotou 0 a disperziou 1
(príkaz randn). Potom z tohto vektora vypo£ítajte odhad strednej hodnoty (t. j. priemer)
a tieº ²tandardnú odchýlku. Nakreslite histogram tohto vektora a do¬ho zvislou £iarou
inej farby znázornite vypo£ítanú strednú hodnotu a tieº hodnoty stredná hodnota +/-

²tandardná odchýlka.

Príklad 5 Vyrie²te optimaliza£nú úlohu:

max
x1,x2,x3

2x1 + x2 + x3

pri ohrani£eniach

3x1 + x2 + 2x3 ≤ 2

x1 + x2 + 3x3 ≤ 5

x1;x2;x3 ≥ 0.

Na obrazovku vypí²te nájdené optimum [0,2,0] a funk£nú hodnotu v optime [2].

Príklad 6 Napí²te funkciu, ktorej vstupom bude nejaké celé £íslo vä£²ie ako 5. Pokia©
zadané £íslo nebude sp¨¬a´ tieto podmienky, na obrazovku sa vypí²e chybová hlá²ka typu:
��íslo nie je celé�, prípadne ��íslo má by´ vä£²ie ako 5�. Umoºnite vo funkcii vo©bu opa-
kova´ (pomocou príkazu input). Zadané £íslo de©te £íslom 2, aº kým nebude men²ie ako 1.
Výstupom funkcie bude po£et potrebných iterácií a výsledok.
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