
Maple workshop Introduktion side 1

Indledning

Matematikprogrammet Maple er ét blandt flere matematikprogrammer som (siden 1990) også
bruges på DTU i undervisning og forskning. Maple bruges specielt som fuldt integreret pro-
grammel i forbindelse med den obligatoriske matematikundervisning.

Maple’s historiske udvikling fra version 1.0 i 1982 til (foreløbig) version 13 i 2009 er glimrende
beskrevet i f.eks. http://en.wikipedia.org/wiki/Maple (software)

Eksempler og nogle første øvelser

Start nu en Maple session.

For at vi kan sammenligne hvad der foregår i vore respektive sessioner anbefales følgende fælles
formattering:

• Gå til ’Tools’ i menu-bjælken for oven og dernæst 7→ ’Options’ 7→ ’Display’ 7→ ’Input’ og
skift der til ’Maple Notation’. Afslut med ’Apply Globally’.

• Gå til ’Tools’ 7→ ’Options’ 7→ ’Interface’ 7→ ’Default format for new worksheets’ og skift
til ’Worksheet’. Afslut med ’Apply Globally’.

Maple fungerer efter princippet med spørgsmål og svar: du stiller spørgsmål på en kommandolin-
je (til højre for > tegnet ) som input til Maple , og Maple svarer med et output, centreret og i en
anden farve, således at svar og spørgsmål tydeligt kan skelnes fra hinanden på arbejdsbladet.

Husk at afslutte alle input med et semikolon. Hvis du vil have Maple til at acceptere inputtet men
uden at vise svaret, skal semikolon erstattes af et kolon.

Som det allerførste input i enhver session anbefales det at skrive

> restart:

Dette vil nulstille arbejdshukommelsen for din session, og kommandoen kan senere udføres igen
hvis der er kommet forvirring blandt de variable på arbejdsbladet.

Ved tegning af grafer for funktioner er følgende en god ’pakke’:

> with(plots);

En funktion f (x) kan defineres ved en forskrift (afbildning med pil og ubekendt(e) ):

> f:= x -> x*sin(x);

Ved kommandoen

> diff(f(x), x);

bliver f (x) differentieret med hensyn til x. Alternativt kan f (x) differentieres ved brug af differ-
entialoperatoren D:

> D[1](f)(x);
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Bemærk forskellen: D giver en ny forskrift (afbildning), mens diff "kun"giver et udtryk.

Prøv:
> diff(f(x), y);

> diff(f(x), Pi);

> D[1](f)(y);

> D[1](f)(Pi);

Udtrykket diff(f(x), x) kan dog konverteres til en funktion (afbildning) ved brug af kom-
mandoen 'unapply' :

> fP:= unapply(diff(f(x), x), x);

> fP(x); fP(Pi); fP(1); fP(y);

Hvordan får jeg on-line hjælp i Maple .
På menulinjen for oven helt ude til højre findes menupunktet Help . Maple ’s on-line hjælp er
omfattende, og fyldt med gode eksempler som man kan kopiere, lægge ind i sit arbejdsblad, og
modificere til sin aktuelle situation. Hvis cursoren er anbragt i en Maple kommando kan hjælpe-
funktionen åbnes direkte med F2-tasten på tastaturet. Ellers kan man aktivere en ?-kommando
således (hvis man f.eks. ønsker hjælp om ’polygonplot’):

> ?polygonplot;

Kommandoen for plot af funktioner har et argument for, hvad der skal plottes, og for grænserne
af den (de) uafhængige variable. For at få samme skalerede enheder på akserne skrives desu-
den scaling=constrained . Hvis man eksempelvis ønsker at se funktionen f (x) i intervallet
mellem 0 og 5, benyttes kommandoen

> plot(f(x), x=0...5, scaling=constrained);

Det er altid interessant at se flere funktioner i samme plot. Så ser kommandoen eksempelvis
således ud:

> plot([sin(x), cos(x), f(x)], x=0...5, y=-2...2,

scaling=constrained, gridlines);

Her har vi dels bedt om at få både sin(x), cos(x) og f (x) plottet, og samtidig bedt om at se netop
området på andenaksen mellem -2 og 2. Udelades dette sidste vælger Maple selv et interval ud
fra de funktionsværdier der fremkommer. Desuden har vi her tilføjet ’gridlines’, der markerer
koordinatlinjerne.

Den første egentlige øvelse:

I den første workshop-fil W_01_Dokumentation.mw finder du en lille opgave (med løsnings-
forslag) i brug af Maple’s editerings-funktioner. God fornøjelse!


