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Maple V - verze 6 – základní příkazy	I.Pultarová, duben 2002

základní operace a datové struktury
vymazání paměti jádra:	restart;
označení výrazu:	vyraz:= x^2+sin(x);
počet operandů ve výrazu:	nops(vyraz);
k-tý operand výrazu:		op(k, vyraz);
označení rovnice:	rov:= x = (x + 12)/y;
pravá (levá) strana rovnice:	rhs(rov); lhs(rov);
označení funkce:	f:= x -> sin(x)/x+1;
funkce více proměnných:	f:= (x,y) -> sin(x+2*y)-x;
po částech definovaná fce:	f:= piecewise(x<0,-x,x>0 and x<=1,x,x>1,x^2);
vyhodnocení výrazu:	eval(vyraz, x=Pi*1.5);
přiřazení hodnoty proměnné:	assign(x, 7.1);
vymazání hodnoty proměnné:	unassign(‘x‘);
desetinná místa:	evalf(0.5*Pi, 20);
zjednodušení:	simplify(sin(x)^2+cos(2*x));
	simplify(sin(x)^2+cos(2*x), trig);
roznásobení:	expand((x+1)*(x-4));
převedení na součin:	factor(x^2-3*x-4);
	factor(x^2-3*x-4, complex);
seznamy(list).	matice:=[[1,2],[3,4]];
	pismenka:=[b, c, a, d, e];
	pismenka[2]:=z;
-třídění:	sort(pismenka);
množiny(set):	m1:={1, 2, 3};
	m2:={3, 4, 5};
-sjednocení:	m3:=m1 union m2;
-průnik:	m4:=m1 intersect m2;
-vyhodnocení:	evalf(map(sin,m1));
	sf:=[sin(x),cos(x),ln(x)];
	evalf(map(diff, sf, x));
pole(array):	matice:=array(1..3,1..3,[[1,1,1],[2,4,8],[3,9,27]]);
	matice[1,1]:=10;
	eval(matice);
vytvoření posloupnosti:	seq(k^2, k=0..6);
spojování jmen nebo řetězců (operátor tečka):	a.(1..3);
Jméno proměnné (na 64 bitových počítačích) smí mít délku nejvýše 32 539 738 335 znaků.

základní funkce
absolutní hodnota:	abs(x);
sinus, kosinus, tangens:	sin(x); cos(x); tan(x);
logaritmus, exponenciela:	ln(x); log[a](x); exp(x);
mocnina:	power(-9,1/2); (-9)^(1/2);
zaoklouhlení:	round(x);
náhodná čísla:	nc:=rand(1..6); nc();
zbytek po dělení (modulo):  	12 mod 5
faktoriál:	8!, a!

základní konstanty
konstanta typu
- integer:	12
- fraction:	3/17
- float:	2.25,  .01,  6.3E8
Ludolfovo číslo:	pi,Pi, evalf(Pi)
komplexní jednotka:	I
základ přiroz. logaritmu:	exp(1)
nekonečno:	infinity

přesná a přibližná řešení, symbolické operace
řešení rovnic nebo soustav:	r:=solve({x+2*y=3,y+1/x=1});
přiřazení výsledku:	assign(r);
	eval([x,y], r[1]);
restrikce řešení:	solve({x^2=y^2,x<>y},{x,y});
	solve({x^2=y^2,x<y},{x,y});
přibližné řešení:	fsolve({cos(x)-x=0},{x},0..2*Pi);
limita:	limit(f(x),x=-4); limit(x*ln(x), x=0, right);
součet řady:	sum(1/n^2,n=1..infinity);
(odstrašující příklad:	sum((-1)^n, n=1..infinity);)
derivace výrazu:	diff(f(x),x); diff(ln(x+y)+y, x, y);
derivace operátoru:	D(y)(0); (D@@2)(y)(2*x+1);
primitivní funkce:	int(f(x),x);
určitý integrál:	int(f(x),x=0..infinity);
	int(int(sin(x*y), x=0..t), y=0..Pi);
řešení diferenciálních rovnic:	drov:={diff(y(t),t,t)+5*diff(y(t),t)+6*y(t)=0};
	podm:={y(0)=0,D(y)(0)=1};
	dsolve(drov union podm, {y(t)});
řešení parciálních diferenciálních rovnic (pouze bez okrajových podmínek):	pdsolve(diff(u(x,y),x)=-3*u(x,y));
trajektorie difer. rovnice:	with(DEtools):
DEplot([diff(x(t),t)=sin(t)], [x(t)], t=0..15, x=0..5, [[x(0)=2],[x(0)=1]], stepsize=.2);
tzv. inertní tvar některých funkcí (přesný, nevyhodnocený, sloužící pro další výpočty):
	Int(…); Diff(…); Limit(…); Sum(…); …

lineární algebra	(with(LinearAlgebra):)
označení matice:	M:=Matrix(3,3,[[2,1,1],[1,2,3],[9,8,7]]);
jednotková matice:	M:=Matrix(3,3,shape=identity);
označení pole:	A:=Array(1..3,1..3,[[2,1,1],[1,2,3],[9,8,7]]);
označení vektoru:	V:=Vector([7,8,9]);
nulový vektor:	V:=Vector(N, shape=zero);
součet matic:	M1+M2;
vynásobení matice číslem:	c*M;	
přičtení čísla k hlavní diagonále: M+c;
součin matic:	Multiply(M,b); Multiply(M1,M2);
součet prvků polí:	A1+A2;
násobení prvků pole číslem:	c*A;
násobení prvků dvou polí po složkách: A1*A2;
součet vektorů:	V1+V2;
násobení vektoru číslem:	c*V;
vyhodnocení maticového výrazu: evalm(...);
transpozice:	Transpose(M);
determinant:	Determinant(M);
hodnost matice:	Rank(M);
inverze matice:	MatrixInverse(M);
řešení soustavy lin. rovnic:	LinearSolve(M,V);
LU rozklad matice:	LUDecomposition(M);
QU rozklad matice:	QRDecomposition(M);
vlastní čísla:	Eigenvalues(M);
vlastní vektory:	Eigenvectors(M);
skalární součin:	DotProduct(V1,V2);
vektorový součin:	CrossProduct(V1,V2);
p-norma matice, vektoru:	MatrixNorm(M,p); VectorNorm(V,p);
číslo podmíněnosti:	ConditionNumber(M);
diagonální matice:	DiagonalMatrix([seq(2,n=1..N)],N,N);
pásová matice:	BandMatrix([-1,2,-1],1,6,6);


2D grafy
graf funkce:			plot(f(x),x=-1..12);
parametrické kreslení:	plot([[3*cos(t),sin(t),t=0..Pi],[t,t^2,t=-1..1]]);
kreslení více funkcí:	
		plot([f(x),diff(f(x),x),diff(f(x),x,x)],x=0..1,y=-10..10);
		plot([seq(x^n, n=1..4)], x=-2..2);
polární souřadnice:
					plot([sin(4*x),x,x=0..2*Pi],coords=polar);
					with(plots): polarplot(sin(3*t), t=0..2*Pi);
nesouvislá množina dat:	with(plots):
					pointplot([[1,1],[2,4],[3,9]],style=line);
					pointplot([[1,1],[2,4],[3,9]],style=point);
barva:				plot(f(x),x=-1..12, color=COLOR(RGB,0,0.3,1));
animace:		with(plots): animate(sin(x*t),x=-10..10,t=1..2);

3D grafy
zobrazení plochy:		plot3d(x*y, x=-1..1, y=-1..1);
parametrické:	plot3d([sin(x),cos(x)*sin(y),sin(y)],x=-Pi..Pi,y=-Pi..Pi);
sférické a cylindrické souřadnice:
	plot3d(r(theta,z), theta=a..b, z=c..d, coords=cylindrical); 
	plot3d(r(theta,phi), theta=a..b, phi=c..d, coords=spherical);	
vrstevnice:		contourplot(sin(x*y),x=-1..1,y=-1..1);
		densityplot(sin(x*y),x=-1..1,y=-1..1);

přesměrování grafického výstupu do souboru formátu gif
plotsetup(gif); interface(plotoutput=`obr.gif`);

připojení „balíku funkcí“ (package):	
		with(Detools); with(linalg);
	
integrální transformace 		with(inttrans);
Fourierova transformace:		fourier(3/(1 + t^2),t,w);
Laplaceova transformace:		laplace(f(s), s, t);
diskrétní Fourierova transformace:	readlib(FFT): 
			x := array([1,2,3,4]); y:=array([0,0,0,0]);
			FFT(2,x,y); print(x); print(y);

ortogonální polynomy		with(orthopoly);
Hermiteovy polynomy:		H(n,x);
Čebyševovy polynomy:		T(n,x);	

aproximace a interpolace
metoda nejmenších čtverců:	with(stats):
		fit[leastsquare[[x,y]]]([[1,3,4,7],[13,14,15,16]]);

numerická integrace
např. pomocí Newton-Cotesových vzorců na 8 desetinných míst: 
		evalf(Int(sin(x)/x, x=0..Pi, 8, _Ncrule));

vstupy a výstupy
pracovní adresář:		currentdir();
změna prac. adresáře:	currentdir("C:\\muj\\Maple");
otevření souboru pro čtení:	s1:=fopen("abc.txt", READ);
otevření souboru pro zápis:	s2:=fopen("abc.txt", WRITE);
		s2:=fopen("abc.txt", APPEND);
čtení ze souboru:		dveCela:=fscanf(s1, "%d%d");
		triDesetinna:=fscanf(s1, "%e%e%e");
test na konec souboru:	feof(s1);
zápis do souboru:		fprintf(s2, "%5d%5d", m,n);
zavření souboru a jeho zápis na disk:				fclose(s1);
převedení textového řetězce na příkaz v jazyku Maple:	parse(`b:=a+4`);
načtení souboru ve formátu Maplu a vykonání příkazů:	read ”soubor.m”;
uložení proměnných do souboru ve formátu Maplu:		save a, b, ”soubor.m”;

systémové funkce a proměnné
příkaz systému:		system("ren abc abc.txt");
čas potřebný pro řešení:	t1:=time(); C:=linsolve(A,B): cas:=time()-t1;
počet platných míst pro přibližné operace: 		Digits;
- největší možný počet platných míst:		kernelopts(maxdigits);
celkový čas CPU od spuštění programu:		kernelopts(cputime);

základy programování
rozhodování:		if (a > b) then a:=b else b:=a fi;
cyklus:		s:=1; 
		for k from 1 by 2 to 100 do s:=s*k od;
skok z cyklu:			break;
ukončení jedné iterace cyklu:		next;
procedury např.		
- výběr největšího prvku vektoru:		N:=3:  
			A:=array(1..N):  
			A:=[1,6,3]:	
				nejvetsi := proc()#   název procedury 
					global A, N;#    globální proměnné 
					local i, imax;#  lokální proměnné
					imax:=1:
					for i from 2 to N do
						if (A[i]>A[imax]) then imax:=i: fi:
					od:
					A[imax]:#  procedura vraci poslední vypočtenou hodnotu 
			end;
			c:=nejvetsi();# volání procedury

-  hodnota polynomu: 	N:=5:  
		C:=array(1..N):
		C:=[1,5,7,0,1]:#	pole koeficientů polynomu
		pol := proc(x)#	x je parametr procedury
			global C;#	globální proměnné 
			local i, y;#	lokální proměnné
			y:=C[N]:
			for i from N-1 to 1 by -1 do y:=y*x+C[i]: od:
			y:
		end;
	hodnota:=pol(0.02);
vynucený návrat z procedury:		return;

Další funkce a jiné podrobnosti: viz “Help” programu Maple V.
Informace na www-stránkách: http://www.maplesoft.com.

