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  برنامه نویسی

  

  زبان برنامه نویسی

ي کاربردي و سیستم کامپیوتر از آن ها هین برنامباز دستور العمل ها و ساختار ها و قوائد که براي ارتباط  اي همجموع

  شود میاستفاده 

  تقسیم بندي زبان برنامه نویسی بر اساس درك و قابلیت خوانایی

  زبان سطح پایین)1

  زبان سطح میانی)2

  زبان سطح باال) 3

  زبان سطح پایین  

براي نوشتن برنامه از در این زبانها درکش براي انسان خیلی مشکل است و شود مینوشته  زبان اینکه با اي هبرنام

  مانند زبان ماشینی و زبان اسمبلی،شود مییک سري اعداد یا یک سري عالئم استفاده

  زبان سطح میانی  

Cمانند زبان برنامه نویسی؛ نیست اي هاین زبان درکش نسبت به زبان سطح پایین باالتر است ولی مانند زبان محاور

  زبان سطح باال  

و ++c#،cمانند زبان برنامه نویسی پاسکال، باشد  میاي هاي انسان ساده بوده و عین زبان محاوربان درکش باین ز

...  

یک زبان برنامه نویسی سطح باال  malabبرنامه . قرار دهیمرا بخواهیم جزء زبانهاي برنامه نویسی  malabبرنامهاگر

  است

  برداري مفید است براي نقشهmatlabل زیر برنامه نویسی یبه دال

  با آن کار کرد توان مییک زبان سطح باال بوده و به راحتی )1

  در آن بسیار ساده بوده ها سکار با ماتری)2

  وجود توابع مفید از قبل نوشته شده در آن)3

  به صورت خط به خط و کاراکتر به کاراکترامکانات بررسی مشکل در برنامه )4

  د محیط گرافیکی خوبی که دار) 5

  ...و قابلیت انجام محاسبات سنگین با سرعت باال ) 6
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ا براي ما حساب کند بنویسیم که معکوس یک ماتریس ر Qbasickبا زبان اي هبه عنوان مثال اگر ما بخواهیم برنام

معکوس آن ، و نام ماتریس ( )invبا تایپ دستور  matlabبرنامه خط برنامه نویسی کنیم اما در 20باید در حدود

  .شود میساب ح

اصول برنامه نویسی

  نوشتن الگوریتم)1

  نوشتن فلوچارت)2

  نوشتن برنامه)3

  )(program tesingبرنامهتست )4

  تعمیم آن)5

الگوریتم  

  .از دستور العمل ها براي حل مسئله با زبانی ساده و بدون ابهام و دقیق و با ترتیب مراحل اي همجموع 

  مراحل نوشتن یک الگوریتم  

  خواندن ورودي ها)1

  همان محاسباتپردازش ورودي ها یا)2

  ي خروجیها هنمایش داد)3

  .الگوریتمی بنویسید که دو عدد را گرفته و مجموع این دو عدد را در خروج چاپ کند: مثال

  شروع) 0

  را بگیر bو  aمقدار عدد ) 1

  قرار بده cجمع کن و در  bرا با مقدار عدد  aمقدار عدد ) 2

  را چاپ کن cدار عدد مق) 3

  پایان) 5

مستطیل را در خروجی چاپ الگوریتمی بنویسید که طول و عرض یک مستطیل را گرفته و محیط و مساحت: مثال

  ؟کند

  شروع)0

  را به عنوان عرض مستطیل بگیرد yرا به عنوان طول و مقدارxمقدار)1

  )مساحت=x*y.( در نظر بگیررا در عرض ضرب کن و به عنوان مساحت طول ) 2

  )محیط=2/(x+y).(محیط در نظر بگیرتقسیم کن و به عنوان  2عرض جمع کن و بر  باطول را ) 3

  مقادیر محیط و مساحت را چاپ کن)4

  پایان)5
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  ؟چاپ کندالگوریتمی بنویسید که عددي را از ورودي گرفته و عالمت آن را در خروجی: مثال

  شروع) 0

  قرار بده nعنوان  مقدار یک عدد را بگیر و به) 1

  5در غیر این صورت برو به مرحله  3بود برو به مرحله n>0اگر مقدار ) 2

  چاپ کن مثبت) 3

  6برو به مرحله )4

  چاپ کن منفی) 5

  پایان) 6

  فلوچارت  

را به صورت نماد بصري نشان یم توسط آنها الگوریتمتوان میاز عالئم و نمادها و شکلهاي ساده است که  اي همجموع

  .دهیم

  نماد شروع وپایان

  کنیم میبراي نمایش شروع و پایان از بیضی استفاده 

  

  ترتیب مراحل

  →↑←↓شوداستفاده می) پیکان(از مسیر جریاننشان دادن به ترتیب مراحل براي 

  ورودي ها و خروجی ها

  شود میازمتوازي الضالع براي نمایش ورودي ها و خروجی ها استفاده 

  

  محاسبات قسمت 

  شود میدادن قسمت محاسبات از مستطیل استفاده براي نشان 

  شرط ها

  شود میبراي نشان دادن شرط ها از لوزي استفاده 

start end

input(b) disp(a)

C=a+b

a>b
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  .ورودي داشته باشد nتواند  میشرط تنها دو خروجی دارد ولی . هر فلو چارت حتما باید خروجی داشته باشد: نکته

؟دي گرفته و مجموع این دو عدد را چاپ کندفلوچارتی رسم کنید که دو عدد از ورو: مثال

  

؟یمم و مینیمم آن را چاپ کندزرا گرفته و ماکدو عدد : مثال

  

  

شروع

input(a,b)

sum=a+b

disp(sum)

end

شروع

end

a>b max=a
min=b

max=b
min=a

disp(max,min)

input(a,b)

TF
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  سه عدد راچاپ کند؟ومینیم این  یممزعدد را گرفته و ماک 3فلو چارتی رسم کنید که : مثال

  

  

  

  

  
  
  
  

                                               
  
  

    

  

    
  

  فلوچارتی رسم کنید که چندین عدد صحیح را با شرط : مثال

  صفر از ورودي گرفته و مجموع این اعداد را در خروجی  پایان

  .چاپ کند

  
  
  

      
        

  
  
  

start

sum=0

input(a)

A<>0 disp(sum)

end

F

T
sum=sum+a

input(a)

start

input(a,b,c)

a>b

c>max max=c

max=a
min=b

max=b
min=a

c<minmin=c

disp(max,min) end

F T

F

T  

T  
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  فلوچارتی رسم کنید که یک عدد طبیعی بزرگتر از صفر: مثال

  .یا نه ن عدد اول استای هرا گرفته و تعین کند ک

  

  
  

    
  
  
  
  
  
  

  :تست الگوریتم

  a/2  n  a
3.527  

  اول  3  

  4

  فلوچارتی رسم کنید که اعداد یک رقمی را به :تمرین

  صورت صعودي در خروجی چاپ کند

  

    
  

    
  
  
  
  

start

n=2

input(a)

A<=4 n<=a/2 (a/n)=mod n=n+1

disp)اول نیست(   disp)اول(
disp  

end

T

F T

F

F

T

disp(i)

i=i+1

start

i=0

i<=9 endT

F
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  اولویت در محاسبات

  باشد  میبه صورت زیر  ي کامپیوتري به ترتیبها هاولویت محاسباتی در همه ي برنام

  باشد  میاز سمت چپ به راست  اسباتمح)1

2*3*4=>6*4=>24
و پرانتز تریناولویت با داخلیباشدو اگر پرانتز تو درتو باشد  میاولویت اول با عبارت داخل پرانتز در عبارت )2

  باشد  میسمت چپی 

  توابع مثلثاتی)3

  و توان جزر)4

  ضرب و تقسیم)5

  جمع و تفریق) 6

  را با ذکر اولویت محاسبات آن بدست آوریدحاصل عبارت زیر : مثال

4+6*(√4*5+6((2+2)*(5+1)-1+sin90)+2)= 1000
)2(هفتم          )4(اول)        6(دوم)          1(سوم                                         

)10(هشتم           )     24(چهارم                                                              

)23(پنجم                                                               

      )24(ششم        

  )144(نهم    

    )154(دهم      

        )156(یازدهم  

  )936(دوازدهم    

    )1000(سیزدهم    

هر جزر  انیدد میهمانطور که باشد  می))^((نمادي که براي توان در نظر گرفته شده نماد  matlabبرنامه در برنامه 

  توان کسري نوشتبه صورت یک توان به صورت یک توان میرا 

    

  0.5^2را در نظر بگیرید وبرورعبارت : نکته

^2ولی در مورد عبارت  2^0.5=1.4142جوابنخواهد بود،جواب این دو عبارت طبق قوانین اولویت با هم برابر 

  .تقسیم شده است 2ده و بعد بر به توان یک رسی 2،اول  ½

^2پس حاصل عبارت    براي دستیابی به حاصل درست باید به قوانین اولویت ها شود میبرابر یک   ½

  .توجه کرد
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^ 0.5 = 2^ (½)  2  

تعاریف اولیه

  ماتریس

ده شوند تشکیل قرار داباز و کروشه بسته از اعداد یا اشیاء با آرایش سطري و ستونی درون کروشه اي ههر گاه دست

a  .هندد مییا آرایه یک ماتریس bc d یا
1 23 4

  مرتبه یک ماتریس

  . شود مییس گفته رمات به تعداد سطردر ستون ماتریس مرتبه

  باشد  می3*2یک ماتریس مرتبه  aماتریس : مثال

= 1 6 15 2 3
  ماتریس هم مرتبه

  .ستون آنها با هم برابر باشد را ماتریس هم مرتبه گوینددو ماتریس که تعداد سطر و 

  هم مرتبه هستند a,b: مثال

= [1 6 1]         = -2 0 2
  ها سضرب ماتری

اول با باید تعداد ستون در ماتریس باید رعایت شود این است که در ضرب ماتریس ها سنکته اول در ضرب ماتری

  .ر باشدتعداد سطر در ماتریس دوم براب

                                                                                                           : مثالبه عنوان 

صورت نظیر به نظیر ماتریس دوم بهي ستون اولها هاول در درآیي سطر اول ماتریس ها هدر ضرب دو ماتریس درآی

  هندد میي ستون اول ماتریس حاصل را تشکیل ها همع و درآیحاصلشان با هم جضرب شده و 

  ي زیر را بدست آوریدها سحاصل ضرب ماتری: مثال

4 1−1 0 1 25 3 =
(4 ∗ 1) + (1 ∗ 5) (4 ∗ 2) + (1 ∗ 3)(−1 ∗ 1) + (0 ∗ 5) (−1 ∗ 2) + (0 ∗ 3)

          

= 9 11−1 −2
[16  28] == [(2 ∗ −1) + (6 ∗ 3) (2 ∗ 2) + (6 ∗ 4)]−1 23 4= 2 6  

A2*3 ×B3*3=C2*3

=
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=(3 ∗ 1) + (5 ∗ 1) = −2                                                                     3 5 1−1     

25 015 5                                =5 ∗ 5 5 ∗ 05 ∗ 3 5 ∗ 1    5 03 1   =                       5

  

  ماتریس مربع

  سطر و ستون آن با هم برابر باشد ماتریسی که تعداد

    1    2
    1   -1

  I)ماتریس همانی(ماتریس واحد

  .صفر باشد را ماتریس واحد گویندآن يها هو دیگر درآیي روي قطر اصلی آن یک ها هآرایماتریس مربعی که در

                       
1 0 00 1 00 0 1

  

                         .خود ماتریس استیا برعکس، ،واحد در ماتریس حاصل ضرب هر ماتریس: نکته

                                                                                                          A*I=I*A=A      

  نداردواصیت جابجایی وجود در ضرب ماتریسها خ: نکته

  A*B≠B*A  

  جمع و تفریق ماتریسها

  .باید حتما دو ماتریس هم مرتبه باشند ها سدر جمع و تفریق ماتری

  

   1 3 0−1 6 2      +     −2 1 73 5 1       =      −1 4 72 11 3
  

  قطر اصلی

  .آن ماتریس تشکیل شدهبر برا یی با سطر و ستونها هاز درآی، قطر اصلی یک ماتریس

     
. 5 2 4−4 0 03 1 −1

  

  

  ماتریس قطري
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  .ي آن صفر باشد را ماتریس قطري گویندها هیگر درآیدطر اصلی آن غیر صفر و قي روي ها هماتریسی که درآی

  

  

  

     
. 5 0 00 1.3 00 0 −1

  مثلثیماتریس باال 

.گوینداشد را ماتریس باال مثلثیي زیر قطر اصلی آن صفر بها هدرآیماتریسی که 

      
1 −1 00 5 40 0 7

ماتریس پایین مثلثی

.باالي قطر اصلی آن صفر باشد را ماتریس پایین مثلثی گویند يها هماتریسی که درآی

       
4 0 05 2 06 −2 3

  ترانهاده  یک ماتریس

می رسیم و عالمت ترانهاده  نسپوز ماتریس ده یا همان تراهر گاه جاي سطر و ستون ماتریس را عوض کنیم به ترانها

'Aمثالً ))'(( است یا ))  t((یا  =At          

  

را بدست آورید Aترانهاده ماتریس : مثال

  

  

       A=     2 5 63 −1 1                    A'=    
2 35 −16 1

  :ریسدترمینان یک مات

  2*2دتر مینان یک ماتریس: مثال

= ∗ ∗
∗ ∗ ⇒ | | = ( ∗ × ∗ )− ( ∗ × ∗ )

= 3 41 6 ⇒ | | = (3 × 6)− (4 × 1) = 14
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ر دیگ ا سطر دیگري و هیچ ستونی با ستونزمانی دترمینان یک ماتریس غیر صفر خواهد بود که هیچ سطري ب: نکته

  رابطه نداشته باشد

  

  5  4  2  
=0A→0-11A=

  9  8  4

  2*2دترمینان ماتریسهاي بزرگتر از 

  روش اول

  

  )شود میحول هر سطر یا ستونی که خواستیم (از راه بسط دادن

  

A=  
1 2 32 1 33 1 2   |A|= 1*(+1) 1 31 2     + (-1)*2   2 33 2    +(+1)*3   2 13 1      =

  -1+10-3=6  1*(-1)+(-2)*(-5)+3*(-1)=  =  |A|
  

  روش دوم

  روش ساروس

  2  1  3  2  1  

  

      1  2  3  1    2  =  |A|

  1  3  2  1  3
و فرعی ي قطر اصلیها همجموع ضرب درآی

((1*1*2+2*3*3+3*2*1)-(2*2*2+1*3*1+3*1*3))=6=

  
  .خواهد بودصفر باشد دترمینان آن ماتریس نیز صفر یماتریسسطر یا ستون ي یک ها هرآید میاگر تما: نکته

.یک ماتریس مربع باشد، زمانی یک ماتریس دترمینان دارد که: نکته

A=  
0 5 −10 3 20 1 6              |A|=0              , A=   2 3 51 −1 0                   |A|= وجود ندارد
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  معکوس یک ماتریس

رفتن معکوس یک ماتریس، باید دترمینان ماتریس وجود داشته باشد و مقدار آن مخالف صفر جهت گ: نکته

)یعنی ماتریس باید تمام شرایط دترمینان پذیري را داشته باشد.(باشد

  .را حساب کرد معکوس یک ماتریس توان میبه سه روش 

  روش اول

  از راه تعریف معکوس ماتریس

  

  4  3  
≠021-20=1=|A|75A=  I-1=A*A

  
  : مثال

  کنیم میاول دترمینان آن را بررسی 

  

  

3 45 7 ∗ = 1 00 1 ⟹ 3 + 4 3 + 45 + 7 5 + 7 1 00 1
    

                                          =7  3 +4 =1     

  =-5      5 +7 =0

                                                  7 −4−5 3  A-1 =  

                                                                                                      =-4  3 +4 =0
  

5 +7 =1                =3          
  

  :زیر بدست می آیدبصورت  بدست می آید 2*2س ماتریس معکو: نکته

  -b  d  b  a  

=A-1A=  
  a  -c  d  c  

  براي امتحان

  0  1  -4  7  4  3  -1  
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==IA*A
  1  0  3  -5  7  5

  روش دوم

  

  وسروش گ

      عملیات مقدماتی     1-         
  A    I          I  A

  سطری      

  بدست آوریدرا  Aمعکوس ماتریس : مثال

  3  3  1
  3  4  1A= 

  43  1    

      3    1  3  3  1  
16+9+9-(12+9+12)=1  =  |A|    4  1  3  4  1  =  |A|

  3  1  4  3  1

A≠01

                                        
1  سطراول  -)+ (سطر دوم                                                                                          سطر دوم)- ٣+(سطر اول          3 31 4 31 3 4         

1 0 00 1 00 0 سطر اول)- +(سطر سوم       1                
1 3 30 1 00 0 1       

1 0 0−1 1 0−1 0 1       سطر سوم )- ٣+(طر اول س

1 0 30 1 00 0 1            4 −3 0−1 1 0−1 0 1       -3 +       
1 0 00 1 00 0 1     

4 −3 0−1 1 0−1 0 1       

                      
  روش سوم

  

  استفاده از ماتریس الحاقی

(adj(A)) '             
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    A- 1 =
                                          |A|           

  ن روش حل کنیدای همثال قبل را ب: مثال

  +  -  +  
(4*4-3*3)   (1*4-3*1)   (1*3-4*1)                                      

  -  +  -  
                (3*4-3*3)   (1*4-3*1)   (1*3-3*1)            =Adj(A)=  

  +  -  +  
                  (3*3-3*4)   (1*3-3*1)   (1*4-3*1)              

  
  

  -1  -1  7  
  

  0  1  -3  
  

  1  0  -3  

  

  -3  -3  7  
  

1=|A|,01-1='Adj(A))(  
  

  1  0  -1  
  

  -3  -3  7  
      

  0  1  -1  1/1=-1A  
    

  1  0  -1  
  

  

  .معکوس ماتریسهاي زیر را بدست آورید :تمرین

  

  2  0  1  5  16  5  -1

  3  0  1  3  -2  2  0
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  3  -4  8  2  6  3  1

  1  -3  6  7  

  3  2  4

  1  5  3

  -2  1  2  

MALABبرنامه 

  

  

  .باشد  میاصلی پنجره 5داراي  matlabبرنامه 

Command windowپنجره .1
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    Command hisory   پنجره.2

Currentپنجره .3 folder

Work spaceپنجره .4

Editor windowپنجره.5

 توان می. ر ها را وارد کرد و دستوراتی اجرا نمودمتغیی توان میدر این پنجره  :Command windowپنجره 

جهت جاري کردن . هدد میدر حقیقت فقط جواب را به ما نشان .آن را ذخیره کرد توان میبرنامه نویسی کرد ولی ن

  .استفاده کرد توان میctrl+0این پنجره از 

 جهت جاري .هدد میه ما نشان کلیه دستورات و متغیرهاي وارد و اجرا شده را ب:Command historyپنجره

  .استفاده کرد توان میctrl+1کردن این پنجره از 

جهت  .و قابل دسترسی بوده شود میي اجرا شده نگهداري ها هدر این پنجره کلیه برنام :Curren folderپنجره 

  .استفاده نمود توان میctrl+2جاري کردن این پنجره از 

. از آنها استفاده کرددید و در صورت لزوم توان میغیرهاي وارد شده را در این پنجره مت :Work spaceپنجره 

  .استفاده کرد توان میctrl+3جهت جاري کردن این پنجره از 

فایل ها را ایجاد یا ویرایش mیا همان  Scriptفایل هاي  توان میدر این پنجره  :Editor windowپنجره 

  .نمود

  :مانند. که کمتر با آنها سروکار داریم باشد  میي نیز ي دیگرها هداراي پنجر matlabبرنامه 

که بخواهیم یک گراف را به نمایش در آوریم  شود میاز این پنجره زمانی استفاده  :Figure windowپنجره 

  .شود میجاد ای هگراف در این پنجر کنیم میبه عبارتی زمانی که ما از دستورات گرافیکی استفاده یا 

  .باشد  میاین پنجره جهت دسترسی به ابزارها، دموها و مستندات  :Launch pad windowپنجره 

 Commandبه ترتیب براي پاك کردن محتواي پنجره ، را پاك کنیم ها هاگر بخواهیم محتواي هر یک از پنجر

window  در همین پنجره فرمانclc  را تایپ کرده وenterي ها هو براي پاك کردن محتویات پنجر. کنیم می

Command window  وCommand hisory   وWork space ، از منويEditمتغیرهاي هر  توان می

تایپ کنیم و سپس  Command windowرا در پنجره  clearاگر فرمان  .را پاك نمود ها هکدام از پنجر

Enter محتویات دو پنجره . کنیمCommand window وWork space   شود میپاك.  

  :متغیرهانکاتی در مورد 

با یک کلمه دو متغیر داشت یکی با  توان میبه حروف کوچک و بزرگ حساس بوده پس  matlabبرنامه .1

=A=3                 a                                .یکی با حروف بزرگ حروف کوچک و -1  

.باشد... د یا عالئم و عدتواند  میحروف باشد نبراي تعریف نام متغیر حتما باید کاراکتر اول آن از .2

            A2=5  2       صA=5        غ
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برنامه کارکتر در  63و بیش از  6ورژن  matlabبرنامه کاراکتردر  31تعداد کاراکتر یک متغیر نباید بیش از .3

matlab  در غیر این صورت نرم افزار کاراکترهاي بعدي را در نظر نمی گیرد.گردد  7ورژن.

آن را با حروف  توان میالبته . باشد matlabبرنامه نباید جزء توابع  کنیم میمتغیر مان استفاده  نامی که براي.4

SUM=35          sum=35.            شود میبزرگ نوشت و استفاده کرد ولی توصیه ن

.باید به صورت یکپارچه باشد و فاصله دار نباشد کنیم مینامی که براي متغیر مان استفاده .5

delta  x        غ                deltax              ص

.حتماً بعد از نام متغیر عالمت انتصاب که همان عالمت مساوي است باید بیاید.6

  

  

  :matlabبرنامه ي ها هآوردن پنجر

ر رفته و د desktopبسته شده بود و می خواستیم آن را بیاوریم به منو  matlabبرنامه ي ها هپنجراگر هر یک از 

مثل  matlabبرنامه ي ها هرا انتخاب کرد تا تنظیمات پنجر defaultگزینه  توان میdesktop layouteقسمت 

که می خواهیم وجود داشته باشد را تیک اي هرفته و هر پنجر desktopیا به منو . )حالت پیش فرض(روز اول شود

  کنیم میخواهیم باشد بدون تیک را که نمی  اي هدارد و هر پنجر

  :matlabبرنامه جاد آرایه یا همان ماتریس در ای هنحو

که در مورد انتخاب نام با توجه به نکاتی (حرف یا حروفی که مشخص کنند نام آرایه هست را، ابتدا در خط فرمان

سپس عالمت  کنیم میاب بوده تایپ سمساوي را که نشان دهنده انتسپس عالمت . کنیم میانتخاب ) آرایه گفته شد

ي بعدي که در همان سطر قرار ها هکردن درآیباز را تایپ کرده و بعد در آرایه اول را وارد کرده براي وارد کروشه

کرده و براي استفاده )   (spaceیا عالمت فاصله  ),(دارند براي مشخص کردن جدایی آنها از عالمت کاما 

و در پایان از عالمت کروشه بسته  کنیم میاده استف enterیا عالمت  );(مشخص کردن سطر بعد از نقطه ویرگول 

  .کنیم میاستفاده 

  تعریف کنید به دو روش2*3به ابعاد  Aماتریس : مثال

    >> A=[1 5 6;-1 3 5]  

651A=  
>> A=[1,5,6  

  5  3  -1  
  -1,3,5]

  ):;(سمیکلونعالمت 

  .ودش میاین عالمت در پایان هر خط که بیاید نتیجه آن خط نمایش داده ن
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     > > A=B;  

  (:) :کالنعالمت 

شروع  2جاد کنیم که از عدد ای همثال اگر بخواهیم یک آرای باشد  مییا کالن بیشتر به معناي تا : ) (عالمت دو نقطه 

  .کنیم مین صورت عمل ای هباشد ب 7شده و تا عدد 

a=[2 3 4 5 6 7]        A=[2:7]  

2   3  4 5         A=        a=[2:5;10:13]
         10 11 12 13     

  :dateفرمان 

  .هد د میتاریخ را به ما نشان  کنیم میenterرا تایپ کرده و  dateاگر بخواهیم به تاریخ دست پیدا کنیم کلمه 

version  

.کنیم میرا تایپ کرده و اینتررا مشاهده کنیم این دستور  matlabبرنامه اگر بخواهیم که ورژن 

  

    7.00.294               version   >>       

  

license  
.کنیم میرا تایپ کرده و اینتر licenseرا بیابیم فرمان  matlabبرنامه licenseاگر بخواهیم شماره 

  

   207352               >>   license   

  :دلخواه از ماتریس اي هانتخاب درآی

.کنیم میام ماتریس و سپس درون پرانتز، اول شماره سطر و بعد عالمت و بعد شماره ستون را وارد جهت این کار ابتدا ن

  .را در نظر بگیرید Aماتریس مفروض 

  را انتخاب کنید Aسطر سوم ماتریس : مثال

A=

2 5 7 −16 −2 4 31 7 3 26 −3 0 8
  

  

B=[1 7 3 2]        B=A(3,:) 

ها تونکل س
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  را انتخاب کنید Aم ماتریس ستون چهار: مثال

B=A(:,4) B =

−1328
    

  را بدست آورید Aماتریس  3*3درآیه : مثال

B=3                B=A(3,3)
  را بدست آورید Aماتریس  4*2درآیه : مثال

B=-3            B=A(4,2)  

  را انتخاب کنید Aسطر دوم و سوم و ستون اول تا سوم ماتریس : مثال

                                

                      

B=A(2:3,1:3) ⟹          D= 6 −2 41 7 3
  ي یک ماتریسها هتغییر دادن درآی

  عمل کرد توان میجهت این کار به صورت زیر 

  تغییر دهید 20را به عدد  Aماتریس  3*2درآیه : مثال

A(3,2)=20      

⟹A=

2 5 7 −16 −2 4 31 20 3 26 −3 0 8
             

  را صفر قرار دهید Aسطر سوم ماتریس : مثال

A (3,1:4)=0          یا         A (3,:)=0

⟹ A=

2 5 7 −16 −2 4 30 0 0 06 −3 0 8
  اضافه کنید Aیک سطر و یک ستون به ماتریس : مثال

b = a [3; 5; 4; 6] ⟹ b =
2 5 7 −1 36 −2 4 3 50 0 0 0 46 −3 0 8 6

کل سطر ها
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c = b; [3 1 2 − 7 8] ⟹ c =
⎣⎢
⎢⎢
⎡2 5 7 −1 36 −2 4 3 50 0 0 0 46 −3 0 8 63 1 2 −7 8⎦⎥

⎥⎥
⎤

  :فرمتهاي نمایش اعداد

  .از این فرمتها استفاده نمود توان میجهت نمایش بهینه تعداد ارقام اعشاري  matlabبرنامه در هنگام استفاده از 

format bank  

رقم خواهد  2هد د میم و اینتر کنیم تعداد ارقام اعشاري که پس از محاسبات به ما نشانتایپ کنیاگر این فرمان را 

  .بود

  : مثال

forma bank
A=33.046781                      A= 33.05

format short  

  .هدد میرقم پس از ممیز را به ما نشان  4تا . اگر این دستور را تایپ کرده و اینتر کنیم

  : مثال

forma bank
A=33.046781                      A= 33.0468

format short g
است با این تفاوت که دیگر اگر عدد صفربعد از ممیز وجود داشته باشد  format shortدستور  این دستور  همان

.هدد میآنرا نشان ن

format short g
3.5300  =>  3.53

format short e
.هدد میعداد را بصورت علمی نمایش است با این تفاوت  format shortستور د این دستور  همان

format short e  

3.5300  =>  3.5300e+000  

format  

 4تا عمل کرده و  format shortستور به صورت پیش فرض همانند د .اگر این دستور را تایپ کرده و اینتر کنیم

  .هدد میرقم پس از ممیز را به ما نشان 

  : لمثا

forma bank
A=33.046781                      A= 33.0468
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format long  

  .هدد میرقم پس از ممیز را به ما نشان  15اگر این دستور را تایپ کرده و اینتر کنیم تا 

forma long                                                                                                       : مثال

  A=33.04678100000000                                   A=33.046781
format long g

است با این تفاوت که دیگر اگر عدد صفر بعد از ممیز وجود داشته باشد  format longهمان دستور   این دستور

  .)هدد میعداد غیر ضروري را نشان ن(هدد میآنرا نشان ن

format long g
3.35000  => 3.35  

format long e
.هدد میعداد را بصورت علمی نمایش است با این تفاوت format longدستور  این دستور  همان

format long e  

3.5300  =>  3.530000000000000e+000  

format +  

را (+) ثبت باشد، تنها عالمت مثبت اگر بازگشتی عبارت عدد م. اگر این دستور را تایپ کرده و اینتر کنیم

  .داندگر میرا بر) -(داند و اگر بازگشتی عبارت عدد منفی باشد، تنها عالمت منفی گر میبر

  : مثال

forma +
A=33.046781                      A= +
B=-33.046781                      B= -

هیم در دقت محاسبات هیچ گونه اثري ندارد و نرم افزار با د میر زمانی که ما فرمت نمایش اعداد را تغیی: نکته

  . هدد میباالترین دقت خود محاسبات را انجام 

  :دلخواه و مشخص )گامهاي(ایجاد آرایه با فواصل 

  .کنیم میبه نحو زیر عمل  ایجاد کنیمو شروع و پایان مشخص  سطري با فواصل اي هاگر ما بخواهیم آرای

  : مثال

A=[3:2:20]                 A=3  5  7  9  11  13  15  17  19                 

اگر گام حرکتی یک . باشد  میپایان آرایه  20گام حرکتی آرایه و عدد  2شروع آرایه و عدد  3در مثال باال عدد 

  .آن صرفه نظر کرداز نوشتن  توان میباشد 

  : مثال
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A=[2:5]                   A= [2   3  4    5]                               

  .گام را یک واحد در نظر می گیرداگر گام حرکتی را مشخص نکنیم : نکته

  

  نیز باشد اما باید عضو آخر آرایه باشدمنفی تواند  میگام حرکتی : نکته

A=[10:-1:5]                   A= [10    9  8    7   6   5]               

  

  حذف کردن سطر یا ستون یک ماتریس

را در نظر بگیرید Aماتریس 

  8  4                -3  

201   A=  

  5  6                 5  

  را حذف کنید Aستون سوم ماتریس : مثال

  4                                           -3
01A=A(:,3)=

  6                                            5
  را حذف کنید Aستون دوم و سطر دوم ماتریس : مثال

8-3                       []          A(2,:)=

55                        []           A(:,2)=

  :فواصل مشخصتبدیل یک بازه به تعداد 

  .استفاده نمود  توان میlinspaceجهت تقسیم یک بازه به تعداد مشخص از دستور 

را تایپ کرده و پرانتز باز نموده و مقدار شروع و سپس ) بدون فاصله(linspaceکه دستور ن صورت است ای هب

  .را نوشته و پرانتز را می بندیم تعداد درآیهکاما و بعد مقدار پایانی و سپس کاما و در آخر تعداد 

  

A=linspace(2,10,5)                  A=2  4   6  8  10
A=linspace(2,10,4)                   A=2   4.66 7.33 10      
A=[5 3 4;linspace(10,20,3);1 0 -1]

  

roundدستور 
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  هد و در محاسبات به کار می بردد میاگر این دستور را وارد کنیم اعداد را به صورت رند شده به ما نشان 

A=36         (35.6)          round        A=35       A=              A=round(35.3)

-36              A=(-35.6)      round    A=A=-35       A=round(-35.3)  

  

  floorدستور 

که جزء صحیح عدد تنها نمایش داده  شود میجهت گرد کردن به سمت پایین است این دستور باعث این دستور 

  .شود 

     A=35              35.99  )(A=floorA=35             A=floor(35.3)

A=-36            A=floor (-35.99)A=-36       A=floor(-35.3)  

  ceilدستور 

این دستور جهت گرد کردن به سمت باال است

  : مثال

A=36     A=ceil (35.9)a=36            A=ceil(35.3)

            A=-35-35.9)    A=ceil(a=-35       A=ceil(-35.3)

  fixدستور

  هدد میقسمت صحیح عدد را نمایش تنها . اگر این دستور استفاده شود

  : مثال

    A=35         A=fix(35.9a=35           A=fix(35.3)

A=-35           A=fix(-35.9)     a=-35           A=fix(-35.3)  
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هم نیز  matlabبرنامه هد و در د میرا  اگر عددي را بر صفر تقسیم کنیم به ما مقدار بی نهایتدر ریاضیات : نکته

  .هدد میرا  infچنین است و عبارت 

  : مثال

         Inf   =    A=           A=5/0بی نهایت

  .که نشان دهنده مقدار غیر عددي است. هدد مینشان  nanاعداد مبهم را نیز با عبارت  matlabبرنامه : نکته

A=nan                                                             A=0/0                         : مثال

pi    )π(

  .شود میاستفاده  piیان است از عبارت راد 3.1415که مقدار آن  πبه جاي عالمت  matlabبرنامه در 

A=pi*2           A=6.2830                                                           

ans   

  .شود مینشان دادن نتایج از آن استفاده نام متغیر پیش فرض است که براي 

       : مثال

>> 3
A=ans*2          A=6

  randدستور

انتخاب شده باشد از این  1تا  0ي آن به صورت تصادفی از بازه ها هبخواهیم یک ماتریس ایجاد کنیم که درآی اگر

  .کنیم میدستور استفاده 

  به صورت تصادفی ایجاد کنید 3*2یک ماتریس : مثال
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A=rand(3,2) ⟹ A=
0.20 0.200.02 0.470.45 0.85

            

ورت تصادفی ایجاد کنیدبه ص 4*4یک ماتریس : مثال

A=4*rand(2)      ⟹   A=

4.30 0.89 1.48 4.274.27 1.71 2.48 0.674.09 0.45 3.22 4.192.97 2.48 4.19 3.30
                                           

  zerosدستور 

  .ده نموداستفا توان میي صفر تولید کنیم از این دستور ها هماتریس با آرایاگر بخواهیم 

  ي آن صفر باشدها هایجاد کنید که تمام درآی 3*1یک ماتریس : مثال

A = zeros(3,1) ⇒ A = 000
  onesدستور 

  .استفاده کرد توان مییک تولید کنیم از این دستور ي ها هاگر بخواهیم یک ماتریس با درآی

  :مثال

A = ones(3,2) ⇒ A = 1 11 11 1
eyeدستور 

ي آن ها هآن یک باشد و دیگر درآیي قطر اصلی ها هایجاد کرد که درآی یماتریس توان یمبا این دستور 

  .)ییا ماتریس همان ماتریس واحد(صفر

  ایجاد کنید 3*3ماتریس واحدي با ابعاد : مثال

A = eye(3) ⇒ A = 1 0 00 1 00 0 1
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  ایجاد کنید 2*3ماتریس واحدي با ابعاد : مثال

A = eye(2,3) ⇒ A = 1 0 00 1 0
                                                         

  diagدستور 

  .کنیم میي قطر اصلی آن را استخراج کنیم از این دستور استفاده ها هاگر بخواهیم از یک ماتریس درآی

  را بدست آورید Aاصلی ماتریس ي قطر ها هدرآی: مثال

= 4.30 0.890 1.484.27 1.71 2.484.09 0.45 3.22 ⟹ = ( )⟹ = 4.301.713.22
= ( )⟹ = 4.30 0 00 1.71 00 0 3.22

  realminدستور 

  از آن استفاده کرد توان میدستور برابر است با کوچکترین عدد حقیقی مثبتی که این 

  یعنی

A=realmin             A=2.2251e-308                 

  realmaxدستور 

  از آن استفاده کرد توان میاین دستور برابر است با بزرگترین عدد حقیقی مثبتی که 

  یعنی

A=1.7977e+308                                                                 A=realmax
  تلفیق دو ماتریس

  را در نظر می گیریمA,Bدو ماتریس 

A=[1 2;4 5]

B=[3 2;6 7]

  کنیم میبه گونه زیر عمل ، جهت تلفیق این دو ماتریس به صورت سطري

  

C=[A,B] ⇒    C= 1 2 3 24 5 6 7
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.استفاده می کنیم ,بین نام دو ماتریس از *

  کنیم میبه گونه زیر عمل ، جهت تلفیق این دو ماتریس به صورت ستونی

  

C=[A;B] ⇒    C=

1 24 53 26 7
    

  .استفاده می کنیم;بین نام دو ماتریس از *

  را در یک ستون قرار دهید Aي ماتریس ها ههمه درآی: مثال

             
    

B=A(:) ⇒    C=

1436
                                                                            

  :ي سلولیها هآرای

ند در هر خانه خود یک آرایه یا توان میي سلولی ها هدر این است که آرای ها هبا دیگر آرای هاهتفاوت این نوع آرای

  .یک رشته را جاي دهد

ایجاد کنید 2*2یک آرایه سلولی : مثال

       A=  [1 2;3 5],3;'SALAM',2i

  [3]                                     [1*4 double]
                     A=

  [0+2i]    'salam'                                    

  کنیم میي دو بعدي عمل ها هبراي مشاهده هر آرایه از آرایه سلولی مانند آرای

  2                                                  1            

B=     B=A(1,1)          
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  5                                                  3  

حتی رشته تواند  میهمان طور که مشاهده می کنید ممکن است هر آرایه از آرایه سلولی خود چندین آرایه باشد یا

  .باشد

SALAMC=        C=A(2,1)       

  عملگرهاي ریاضی

  جمع و تفریق+),-(

  هدد مینجام عمل جمع و تفریق اعداد و جمع و تفریق ماتریسها را ا

دو ماتریس یک اندازه باشددر جمع و تفریق ماتریسها باید ابعاد : نکته

  A=              A=3+4   7و          =A=4-2            A                             2: مثال

  5  1  0  -1  5  2  
     C=C=A+BB=    ,A=

  4  1  1  2  3  -1
  

  5  3
D=D=A-B

  2  -3
  ضرب(*) 

با این عالمتصورت می گیرد ها هعمل ضرب اعداد و آرای

  : مثال

A=12A=3*4

  5  8
C=C=a*b

  3  7
  

  کند میقرار گیرد عملگر به صورت جزء به جزء عمل (.) هر گاه قبل از عملگر ریاضی عالمت دات :نکته
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*)(.  

  هد یا همان ضرب متناظرد میرا انجام  ها سدر ماتری عمل ضرب درآیه به درآیه

  : مثال

  0  -2  
C=C=a.*b

  3  -2
  توان) ^(

  هدد میرا انجام  ها هعمل به توان رساندن اعداد و آرای

: مثال

A=5            0.5        A=25^A=4A=2^2

  A*A  A^2=  4  2
A=      

  -1  6
  4  28

B=B=A^2

  25  6  
)\()Back slash(  عکستقسیم بر  

تقسیم معکوس و به همین دلیل به آن کند میاصلش عدد سمت راست را بر عدد سمت چپ تقسیم این دستور 

  .گویند

  : مثال

  A=5\15                               A=3                                                          

) (/)slash( تقسیم  

  کند میسمت چپ را بر عدد سمت راست تقسیم هد عدد د میم این دستور عمل تقسیم را انجا

  : مثال

A=0.333                      A=5/15  

  

  ها هتقسیم آرای/.) (

  هدد میرا به صورت نظیر به نظیر انجام  ها هاین دستور عمل تقسیم تک تک آرای

  : مثال
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  رادر نظر بگیرید A,Bدو ماتریس 

     3  1  6  2  
B=A=

  4  2  4  8

  2  2
14C=C=A./B

  ها هتقسیم بر عکس آرای.) (\

  هدد میرا به صورت نظیر به نظیرانجام  ها هاین دستور عمل تقسیم بر عکس تک تک آرای

  : مثال

  0.5  0.5    
C=C=A.\B  

0.25       1  

  توابع

ه نوشتن نیست مانند توابع مثلثاتی و شده اند و دیگر نیازي بیی هستند که براي سهولت در کار قبال نوشته ها هبرنام

  ...حسابی و 

  توابع مثلثاتی

باید مقادیر زاویه را بر  matlabبرنامه مثلثاتی این است که در نکته قابل توجه در هنگام استفاده از توابع : نکته

  .حسب رادیان وارد کرد و ورودي و خروجی برنامه بر حسب رادیان است

  

sin) زاویه(

  .یک زاویه را محاسبه نمود sinتوان میدستور ن ای هبوسیل

  : مثال

A=sin(pi/2) A=1
  ) asinمقدار(

  .یک مقدار را حساب نمود arc sinتوان مین دستور ای هبوسیل



35

e.rastguo@gmail.com      e_rastguo@yahoo.com

  : مثال

A=asin(-1) A=-1.57 A=270
cos) زاویه(

  .یک زاویه را حساب نمود cosتوان میدستور  نای هبوسیل

  : مثال

A=cos(pi/2) A=0
acos)مقدار(

  .یک مقدار را حساب نمود arc cosتوان مین دستور ای هبوسیل

: مثال

A=acos(-1) A=3.1415 A=180
tan)زاویه(

.یک زاویه را حساب نمود tanتوان میدستور  نای هبوسیل

A=tan(pi/4) A=1
 atan)مقدار(

.یک مقدار را حساب کرد arc tanتوان مین دستور ای هبوسیل

√3=1.732
A=atan(1.732) A=1.05 A=30

  به همین ترتیب بقیه توابع مثلثاتی

  .کند مییپربولیک را محاسبه ها سآرك کسینو :acosh)مقدار(

  .کند میرا محاسبه  وتانژانتآرك ک:acot)مقدار(

  .کند میهایپربولیک را محاسبه  کوتانژانتآرك  acoth:)مقدار(

  .کند میرا محاسبه  کانتآرك کس :acsc)مقدار(

  .کند میهایپربولیک را محاسبه  کسکانتآرك  acsch:)مقدار(

  .کند میا محاسبه ر سکانتآرك :asec)مقدار(

  .کند میهایپربولیک را محاسبه  سکانتآرك  asech:)مقدار(

  .کند مییپربولیک را محاسبه ها سآرك سینو :asinh)مقدار(

.کند میهایپربولیک را محاسبه  تانژانتآرك  :atanh)مقدار(

  .کند مییپربولیک را محاسبه ها سکسینو :cosh)زاویه(
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  .کند میمحاسبه را  کوتانژانت:cot)زاویه(

  .کند میهایپربولیک را محاسبه  کوتانژانتcoth:)زاویه(

  .کند میرا محاسبه  کسکانت :csc)زاویه(

:)زاویه( csch کند میهایپربولیک را محاسبه  کسکانت.  

  .کند میرا محاسبه  سکانت :sec)زاویه(

:)زاویه( sech کند میهایپربولیک را محاسبه  سکانت.  

  

sqrtدستور

  .استفاده نمود توان میي یک ماتریس از این دستور ها هیگرفتن جذر یک عدد یا درآ براي

  ؟آوریدجذراعداد و ماتریس زیر را بدست : مثال

A=sqrt(36) A=6
A=[25 36;49 9]
B=sqrt(A) ⇒ B= 5 67 3

  expدستور 

  .بکار می رود براي محاسبه تابع نمایی 

  : مثال

A = exp(1)⟹ = 2.71828
log

  .عدد مورد نظر است Lnکه همان. از این دستور استفاده نمود توان میبراي محاسبه لگاریتم طبیعی یک عددي 

  : مثال

a=Ln(x)=xe  

  = 2.71828eیعنیa=1a= log(2.71828)
log10)مقدار(

  .از این دستور استفاده نمود توان می10به لگاریتم بر مبنا براي محاس

  : مثال

log 100010 =3        log 10   = x       a= 10
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A= log 10(10000) ⟹ = 4 10000 = 10
  

remدستور 

  .ور استفاده کرداز این دست توان میدو عدد بر هم براي بدست آوردن باقیمانده تقسیم 

  : مثال

      
      

                                                       

A=rem (20,3) A=2
A=rem(-15.5,3) A= -0.5  

  

  modدستور 

(x,y):mod)تقسیم )باقیماندهxبهy  هدد میرا به ما نشان  

mod(20,7)=6mod(-20,7)=1
maxدستور  

  از این دستور استفاده کرد توان می، از یک ماتریس سطر یابراي یافتن بزرگترین عدد در هر ستون

  را بیابید Aماتریس سطر هايدر  بزرگترین عدد: مثال

A=
4.30 0.89 1.48 4.274.27 1.71 2.48 0.674.09 0.45 3.22 4.192.97 2.48 4.19 3.30B=max(A) یا B=max(A,1)⟹ B=[4.30 2.48 4.19 4.27]

  را بیابیدAماتریس ستونهاي بزرگترین عدد در : مثال

B=max(A,2) ⟹ B=
4.304.274.193.30

minدستور

  از این دستور استفاده کرد توان می، براي یافتن کوچکترین عدد در هر ستون یا سطر از یک ماتریس

  را بیابیدAون از ماتریس کوچکترین عدد در هر ست: مثال

٢٠  
١٨

٣
۶

rem  ٢  
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A=
4.30 0.89 1.48 4.274.27 1.71 2.48 0.674.09 0.45 3.22 4.192.97 2.48 4.19 3.30

B=min(A)   یا   B=min(A,1)

B=[2.97 0.45 1.48 0.67]
را بیابیدAاز ماتریس کوچکترین عدد در هر سطر : مثال

B=max(A,2)       ⟹      B=

0.890.670.452.47
sumدستور

  ي هر ستون یا سطر را یافتها همجموع درآی توان میتوسط این دستور 

را بیابید Aي هر ستون از ماتریسها همجموع درآی: مثال

B=sum(A) یا B=sum(A,1)
⟹ B=[15.63 5.53 11.37 12.43]

  را بیابید Aي هر سطر از ماتریسها همجموع درآی: مثال

B= sum (A,2) ⟹ B=
10.949.1311.9512.94

  magicدستور 

ي ها هو مجموع درآیي همه ستونهاي ها هدرآییک ماتریس مربع ایجاد نمود که مجموع توان میتوسط این دستور 

  .آن با هم برابر بودهقطر اصلی ي ها هو مجموع درآیهمه سطرهاي 

  : مثال

  13  3  2  16  
  

810115A=A=magic(4)

  12  6  7  9
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  1  15  14  4

B=sum(A)⟹ B=[34 34 34 34]C=sum(A')⟹ C=[34 34 34 34]D=sum(diag(A))⟹ D=34
است  آن است که بزرگترین درآیه موجود در ماتریس آن برابر magicنکته قابل توجه دیگر در مورد دستور : نکته

  2با ابعاد ماتریس به توان

  : مثال

A=magic(4) 4² =16
.باشد  می16= 4²بزرگترین درآیه در این ماتریس

meanدستور

  .از یک ماتریس را بدست آوردي هر ستون یا سطر ها همیانگیین درآی توان میدستور به کمک این 

  را بست آوریدAي هر یک از ستونهاي ماتریس ها همیانگین درآی: مثال

mean(A)                                                    B=  5  -1  0

426A=
Mean(A,1)                        B=[3  0.66  5]  B=

  6  1  3
را بست آوریدAي هر یک از سطر هاي ماتریس ها همیانگین درآی: مثال

  2/3

B=       4                B=mean(A,2)

  10/3  
signدستور 

تبدیل کرده و  -1عدد و اعداد کوچکتر از صفر را به  1رگتر از صفر در یک ماتریس را به عدد این دستور اعداد بز

  هدد میعدد صفر را تغیر ن

: مثال

  -.0001  0    
A=  

  1000  000.1  
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  -1  0  
B=B=sign(A)

  1  1
  prodدستور

  کرد ي هر سطر یا ستون را در هم ضربها هدرآی توان میبا استفاده از این دستور 

  .را بیابید Aاز ماتریس  هر سطر یا ستوني ها هحاصل ضرب درآی: مثال

= 1 2 35 7 6
= ( , 1) ⟹ = 6210= ( , 2) ⟹ = [5 14 18]

real(x)دستور

  .را بدست آورد xمختلط بخش حقیقی عددتوان میبا استفاده از این دستور 

  :مثال

A=2+sqrt(-66)B=real(A) ⟹B=2
imag (x)دستور

  .را بدست آورد xمختلط عدد موهومیبخش توان میبا استفاده از این دستور 

  :مثال

A=2+sqrt(-66)B=imag(A)⟹B=8.1240
isreal(x)دستور

اگر بازگشتی این دستور عدد . یک عدد حقیقی است یا نهxمشخص کرد که عددتوان میبا استفاده از این دستور 

  .یک عدد غیر حقیقی است xباشد عدد  0بازگشتی این دستور عدد یک عدد حقیقی است واگر xباشد عدد 1

  :مثال

A=2B=isreal(A)⟹b=1A=sqrt(-66)B=isreal(A)⟹b=0
  rat(x)دستور

  .شود میxبرابر داند که حاصل تقسیم آنها تقریباًگر میاین دستور دو عدد صحیح حقیقی را بر

  :مثال

A=rat(.6) ⟹A=1+1/(-3+1/(2))



41

e.rastguo@gmail.com      e_rastguo@yahoo.com

  

  absدستور

  انجام داد ها سي ماتریها هعمل قدر مطلق را بر روي اعداد و درآی توان میبا استفاده از این دستور 

: مثال

b=0.354                       abs(A)B=A=-354

  -3  1
  a=  

  0  -2
  3  1

B=B=abs(A)
  0  2

  tril (A)دستور 

  .به ماتریس پایین مثلثی تبدیل کردیک ماتریس را توان میاین دستور  به کمک

  

  tril (A)=      A=

  
triu (A)دستور 

.یک ماتریس رابه ماتریس باال مثلثی تبدیل کرد توان میبه کمک این دستور  

  

triu (A)=                                                   A=           

  save dataفرمان 

ذخیره می شوند  daa.maدر فایل work spaceتمام متغیرهاي جاري در

    >>save data
  شود میذخیره daa.maدر  a ,b ,cفقط متغیرهاي

2      3       5        5
6      1       0        1
-2     5       8        3
2     -3      5        4

2      0       0        0
6      1       0        0
-2     5       8        0
2     -3       5       4

2      3       5        5
6      1       0        1
-2     5       8        3
2     -3      5        4

2      3       5        5
0      1       0        1
0      0       8        3
0      0       0       4
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   >>save data a,b,c    

  

  loadفرمان 

.در هر زمانی کلیه متغیرهاي ذخیره شده در را فراخوانی نمود توان میبا استفاده از این دستور 

>> load data
. فراخوانی کندتواند  میاین دستور حتی اگر از فرمان استفاده کرده باشیم مقادیر را 

  کند میرا فراخوانی  aمقدار 

>> load data  a   
  whoفرمان 

  .هدد میرا نشان  work spaceلیست متغیر هاي ذخیره شده در 

  whosفرمان 

وهمچنین حقیقی یا کند میکه اشغال  اي هرا با ابعاد و مقدار حافظ work spaceلیست متغیر هاي ذخیره شده در

  .هدد میرا نشان ... مختلط بودن آنهاو

  :ترانهاده یک ماتریس

  .کنیم میاستفاده    transposeیا ازدستور) '(جهت بدست آوردن ترانهاده یک ماتریس ،از عالمت کتیشن

    را بدست آورید؟ Aترانهاده ماتریس : مثال

A=

  'B=A
B=B=transpose (A)

detدترمینال یک ماتریس 

  استفاده نمود detاز دستور توان میبراي بدست آوردن دترمینان یک ماتریس 

زمانی یک ماتریس داراي دترمینان است که مربع باشدوزمانی دترمینان آن غیر صفر است که هیچ سطر : نکته

. رابطه نداشته باشندیاستونی باهم 

  دترمینان ماتریسهاي زیر را بدست آورید؟: مثال

  

  A=                                               A=                                                                                  

3   -2   3   1
0    2   1   5
1   -1   3   4

3   0   1
-2   2  -1
3   1   3
1   5   4

1     3    0  
2     1    5

   -1    3    4

1     5     11  
3     15    -1

  2     10     0
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  B=det(A) →B=0B=det(A)→B=-50                           

  inv:معکوس یک ماتریس

  .کنیم میاستفاده  invمی رسانیم یا اینکه از دستور) -1( یک ماتریس، آنرا به توان  هت بدست آوردن معکوسج 

دترمینان آن و نیزمربع باشداول باید توجه کرد که ماتریس ماتریسجهت بدست آوردن معکوس یک: نکته

  .ماتریس مخالف صفر باشد

  معکوس ماتریس زیر را بدست آورید؟: مثال

  A=

B=A^-1                                         B=
B=inv(A)

  

   pinv:شبه معکوس یک ماتریس

.ماتریسی که مربع نباشد یا داراي دترمینان صفر باشد معکوس پذیر نبوده ولی شبه معکوس دارد

شبه معکوس ماتریسهاي زیر را بدست آورید؟: مثال

  

A=  
2 3 54 6 103 −1 2          =>   B=pinv(A)  => B=

−.006 −.012 . 24. 03 . 06 −.21. 02 . 05 . 03  

  

A=  3 2 15 −1 0         =>   B=pinv(A)  => B=
. 67 . 16. 33 −.21. 13 −.07

  traceدستور 

ي قطر ها هاثر یک ماتریس مجموع درآی. از این دستور استفاد کرد توان میبراي بدست آوردن اثر یک ماتریس 

  .اصلی یک ماتریس است

.را بدست آورید Aماتریس  اثر: مثال

= 5 10 13 6 24 5 2= ( )⟹ = 13
  

1      0      3
-1      2       5
4       1       3 .33  -.16  -.16

-3.8   -.8      2.6
1.5      .5      -1
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rankدستور 

تعداد سطر ها یا ستون یک ماتریسرتبه .از این دستور استفاد کرد توان مییک ماتریس  رتبهبراي بدست آوردن 

مورد ستون  و در غیر این صورت شود میبررسی  سطر هاورد متون ها باشد در اگر تعداد سطر بیشتر از تعداد س(هاي

  .مستقل یک ماتریس می با شد )شود میها بررسی 

.را بدست آورید ي زیرها سرتبه ماتری: مثال

= 5 10 13 6 24 5 2= ( )⟹ = 3
= 5 10 13 6 14 8 1= ( )⟹ = 2

eigدستور 

  .از این دستور استفاد کرد توان مییک ماتریس ) λ(مقادیر ویژهبراي بدست آوردن 

  .از فرمول زیر قابل محاسبه است یک ماتریس مقادیر ویژه

⎝
⎜⎛[ ]−

⎣⎢
⎢⎢
⎡λ 0 … 0

0 λ … ⋮⋮ ⋮ ⋱ 00 … 0 λ ⎦⎥
⎥⎥
⎤

⎠
⎟⎞ = 0

  .را بدست آورید زیر Aماتریس مقادیر ویژه: مثال

= 1 32 5 ⟹ 1 32 5 − λ 00 λ = 0
1 − 32 5 − = 0 ⟹ (1− ) ∗ (5 − )− 6 = 0

⟹ 5 − 5 − +
  .آن ماتریس است traceبرابر  یک ماتریس مجموع مقادیر ویژه :نکته

� = ( )
trace(A)=6 , ∑ � =3 + √40 + 3 − √40 = 6

  .را بدست آورید زیر Aماتریس مقادیر ویژه: مثال

= 5 3 18 3 57 1 2



45

e.rastguo@gmail.com      e_rastguo@yahoo.com

B=eig(A)⟹B=
10.8742−0.4371 + 2.0773−0.4371 − 2.0773

  sortدستور 

.یا ستون ازکوچک به بزرگ مرتب کرد را براساس سطر ها هآرای توان میبا استفاده از این دستور در یک ماتریس 

را از کوچک به بزرگ مرتب کنید؟ Aي هر ستون از ماتریس ها هدرآی: مثال

  

B=sort(A,1)  , B=sort(A) =>  
−1 0 −23 2 25 6 3A=

−1 0 25 2 −23 6 3
را از کوچک به بزرگ مرتب کنید؟ Aي هر سطر از ماتریس ها هدرآی: مثال

B=sort(A,1)  =>  B=    
−1 0 2−2 2 53 3 6

  sizeدستور 

.کنیم میاگر بخواهیم به ابعاد یک ماتریس پی ببریم از این دستور استفاده 

       رابدست آورید؟ Aابعاد ماتریس : مثال

A=   
3 5 61 3 −10 2 5

404
                  

B=size(A) =>B=[3  4]

  .رابدست آورید Aریس تعداد سطر مات: مثال

B=size(A,1) =>B=3

  .رابدست آورید Aتعداد ستون ماتریس : مثال

B=size(A,2) =>B=4
  

  .رابدست آورید Aسطر ماتریس و  تعداد ستون: مثال

[a,c]=size(A)⟹a=3  ,   c=4

  numlدستور 

  ي یک ماتریس را بدست آوردها هتعداد کل درآی توان میبه کمک این دستور 

  رابدست آورید؟ Aي ماتریس ها هتعداد کل درآی: ثالم

B=numl(A) =>B=9
  

help  
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کمک بگیریم، راه ساده آن این است که ابتدا   helpبخواهیم از matlabبرنامه اگر در مورد یکی از دستورات 

.کلمه را تایپ کرده سپس داخل کتیشن دستور مورد نظر را تایپ کرده 

                                                 'help  'sqrt <<بیاورید؟ sqrtرا در مورد matlabبرنامه help: مثال

       

  inputدستور   

.استفاده نمود توان میواختصاص آن  با یک نام از این دستور  اي هعددي یا رشت جهت دریافت یک مقدار

.ن را در خروجی نشان دهدمقدار یک عدد را گرفته و آبنویسید که  اي هبرنام: مثال

  

a= input ('a=')  =>  a=5  => ans =5  

  .از شما نامتان را بگیرد و آن را چاپ کندبنویسید که اي هبرنام: مثال

a= input ('NAME : ','s')   =>  NAME : ali  => ans = ali
وهمچنین عمل  شود میجی نمایش داده نرا قرار دهیم نتیجه آن خط در خرو) ;(اگر در پایان هر خط از برنامه : نکته

  .هدد میجدایی بین دو خط از برنامه را نیز نشان 

براي جدایی دو خط از برنامه استفاده کنیم،نتیجه هر خط در خروجی نمایش داده ) ,(از) ;(اگر به جاي: نکته

.شود می

  دهد؟بنویسید که دو عدد را گرفته و مجموع آن دو عدد را نمایش  اي هبرنام: مثال

a=input('a=');b=input('b=');c=a+b
a=5
b=6
c=11  

  dispدستور

  .هر چیزي که درون پرانتز جلوي آن است را نمایش داد توان میدر این دستور 

  نام خود متغیر نشان دهید؟ را بدون چاپaمقدار متغیر : مثال

disp(a)   =>5     

  کند؟بنویسید که پیغام نام خود را چاپ  اي هبرنام: مثال

disp('ali')   =>ali  

این دو عدد را چاپ بنویسید که دوعدد را گرفته سپس ما بین سه خط چین جمع و حاصل تفریق  اي هبرنام: مثال

  کند؟

a=input('a=');b=input('b=');disp('-------------'); c=a+b;disp('-------------');d=a-b;disp('--------------');  

  .سه نقطه به سطر بعد رفت و ادامه برنامه را در سطربعد نوشت(...)با تایپ توان میبرنامه زیاد شداگر طول خط : نکته
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تا  توان میاین کار را  .چاپ شود در میان خط چین ها c,dمثال قبل را نوشته وطوري باشد که دیگر نام نتایج : مثال

  .کاراکتر ادامه داد 4096

>> a=input ('a=') ; b=input ('b=') ; c=a+b ; …
d=a-b ; disp ('----+----') ; disp (c) ; disp ('----_----') ; …
disp(d) ; disp ('-----') => a=3   ,   b=6       
---+-----
     9
----_----
   -3
----------

 

تغیر را پیدا آن م.وجوددارد استفاده کنیمcommand historyاگر بخواهیم ازدستورات و متغیرهایی که در: نکته

ظاهر شود یا آن متغیر را از پنجره  command windowتا در پنجره  کنیم میکرده و برروي آن دابل کلیک 

command historyبا کلیک چپ کردن روي آن و نگه داشتن گرفته وبه پنجره می آوریم. 

 توان میمه جهت روبه باالي کیبورد اگر بخواهیم دستوراتی را که قبال وارد کردیم دوباره وارد کنیم با دک: نکته

  .تمام دستورات نوشته شده را آورد

    beep  دستور

کند مین دستور می رسد صداي بیپ ایجاد ای هاگر از این دستور در برنامه استفاده به هنگام اجراء برنامه وقتی ب

یک صداي بیپ نیز ، مایش جوابرا گرفته ودرهم ضرب کندودرپایان با ن a,bبنویسیدکه دو عدد  اي هبرنام: مثال

  ایجاد کند؟

>> a=input ('a=') ; b=input ('b=') ; …

c=a*b ,beep =>        a=2       ,       b=4    ,        c=8   

  

  بنویسیدکه یک عدد را گرفته و جذرآن را در خروجی چاپ کند؟ اي هبرنام: مثال

>> a=input ('a=') ; jazra=sqrt(a) ; =>
a=36
jazra=6  

  را گرفته و ترانهاده آن را در خروجی چاپ کند؟ Aبنویسیدکه ماتریس  اي هبرنام: مثال

>> a=input ('mat A=') ; b=a''
a= [3   2   1 ]                     

b=        
321                               
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نمایش بعد از یک سطر خالی Cموع آن را در ماتریس را گرفته و مج A,Bبنویسیدکه ماتریس  اي هبرنام: مثال

دهد؟

>> A=input ('mat A=') ; B= input ('mat B=') ;disp(' '); C=A+B

  

بنویسیدکه یک ماتریس را گرفته ودترمینان آن ماتریس را در خود ماتریس ضرب کرده و جواب را  اي هبرنام: مثال

  نمایش دهد؟ Cدر ماتریس 

>> a=input ('mat A=') ;c=det (a)*a  
  

بنویسیدکه دو عدد را گرفته و اولی را به توان دومی برساند؟ اي هبرنام: مثال

  

>> a=input ('a=') ; b= input ('b=') ;  c=a^b

  

بنویسیدکه سه عدد را گرفته و میانگین آن را چاپ کند؟ اي هبرنام: مثال

  

>> a=input ('a=') ; b= input ('b=') ;  c= input ('c=') ;  Miyangin = (a+b+c)/3  

  بنویسیدکه نمرات یک دانشجو را دریک ماتریس سطري گرفته ومیانگین آن را چاپ کند؟ اي هبرنام: مثال

>> a=input ('number=') ; b=sum (a,2) ; …
c=size(a,2) ; Miyangin=b/c       
  یا
>> a=input ('number=') ; Miyangin=Mean(a,2)

  

  بنویسیدکه معادله درجه یک را حل کند؟ اي هبرنام: مثال

ax+b=0
>>a=input('a=');b=input('b=');x=-b/a  

  

  را پیدا کند؟ي آن ها هریشبنویسیدکه با گرفتن ضرایب و ثوابت یک معادله درجه دوم  اي هبرنام: مثال

ax +bx+c=0
>>a=input('a=');b=input('b=');c=input('c=');delta=b^2-4*a*c;x1=(-b+sqrt(delta))/(2*a)…  
x2=(-b-sqrt(delta))/(2*a);disp('x1=');disp(x1);disp('x2=');disp(x2);  

  

گرفته و ماکزیمم و مینیمم و میانگین بصورت یک ماتریس ستونی بنویسیدکه نمرات یک دانشجو را  اي هبرنام: مثال

نمرات او را چاپ کند؟

>>a=input('number=');…
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Max=max(a),min=max(a),miyangin=mean(a)  

و ماتریس را در هم ضرب کرده ي نظیر به نظیرآنها ها هبنویسیدکه دو ماتریس مربع را گرفته ودرآی اي هبرنام: مثال

  حاصل را چاپ کند؟

>>a=input('mat a=');
b=input('mat b=');
c=a.*b

  

کند؟را حساب  90˚زاویه COT,TAN,COS,SINبنویسیدکه  اي هبرنام: مثال

>>alfa=90*pi/180;
Tan=tan(alfa),Cot=cot(alfa),Cos=cos(alfa),Sin=sin(alfa), …

  

*At)  را گرفته و مقدار Aبنویسیدکه ماتریس  اي هبرنام: مثال A)-1
  را حساب کند؟

>>a=input('a=');
X=inv(a'*a)

  factorialدستور 

  .فاکتوریل یک عدد را حساب کرد توان مین دستور ای هبوسیل

  را حساب کنید؟ 4فاکتوریل عدد: مثال

a=factorial(4) => a=24
medianدستور 

زوج باشد از دو مقدار میانی  ها همقدار میانی یک آرایه سطري یا ستونی را به تعدادآرای توان مین دستور ای هبوسیل

.هدد میمیانگین می گیرد و نمایش 

براي بدست ، طبق تعریف میانهباید در نظر گرفت این است که medianکه در هنگام استفاده از دستور  اي هنکت

آوردن میانه ابتدا تماس اعضاي یک نمونه از کوچک به بزرگ مرتب می شوند و سپس مقدارمیانه مشخص 

  .هدد میدستور نیز همین عمل را انجام حال این. ددگر می

  ي زیر را بدست آورید؟ها همقدار میانه مجموع: مثال

a=[3 5 6 4 1 2 7 , 8 -1 -5]b=median(a)=>b=4a=[-1 3 -5 2 0 4 3 1]b=median(a)=>b=1.5
  stdدستور 

  .باشد  میزیر فرمول انحراف معیار بصورت.انحراف معیار یک مجموعه را حساب نمود توان مین دستور ای هبوسیل
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δ = ∑ ²− 1
  را بدست آورید؟ Aمعیار اعضاي ماتریس  انحراف: مثال

a=[3.5 , 5 , 4 , 5.5 , 4]b=std(a) => b=0.8216
بنویسیدکه مشاهدات یک طول را که چندین بار اندازه گیري شده در یک ماتریس بگیرد وبهترین  اي هبرنام: مثال

طول و انحراف معیار آن را نیز به ما نشان دهد؟

>>a=input('tol hay andazeehgiri shodh=');distance=mean(a),…Enheraf meyar=std(a)
varدستور 

  استفرمول واریانس یک نمونه به شرح زیر.کند میواریانس یک مجموعه را براي ما حساب  ،این دستور

=²δ
∑ ²

را بدست آورید؟  Aواریانس مجموعه : مثال

A=[4 4.4 4.5 5 5.1]B= var(A) => B=0.205  

covدستور 

زمانی واریانس و کوواریانس یک مجموعه باهم .کند میاین دستور کوواریانس یک مجموعه را براي ما حساب 

وفرمول آن برابر . دو  وسیله با دقتهاي متفاوت برداشت کرده باشیمبرابر نیست که ما دو نوع مشاهده داشته باشیم یا با

  :است با

C = ∑ V − M (V − M ))
  ي زیر را بدست آورید؟ ها هکوواریانس مجموع: مثال

a=[4 4.4 4.5 5 5.1]b=[6 5 5.5 5 5.3]
  

c=cov(a,b)=>c= . 205 −.125−.125 . 173
  .باشدباید برابر کواریانس کواریانس: نکته

Cov = Cova  
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  :)فایل هاmatlab)Scriptبرنامه برنامه نویسی قابل دستیابی در 

ستیم آن را اجرا کنیم و توان میبود و تنها  command windowم در پنجره ای هکه نوشت اي هتاکنون هر برنام

ارتی براي استفاده مجدد از برنامه باید آنرا ذخیره سازي نبود، به عبحاصل را مشاهده کنیم و برنامه نوشته شده قابل

استفاده نمودکه پسوند این نوع  m-fileاز فایل هاي اسکریپت یا توان میجهت رفع این نوع مشکل .نوشتمجدداً

  .این نوع فایل ها قابل ذخیره سازي هستند. باشد  می) m.(فایل ها 

وقتی. شوند یز نامیده مین (program)که برنامه  است matlabبرنامه یک مجموعه دستورهايscriptیک فایل 

ین ا هايخروجی.کند میکه نوشته شده اند اجرا  دستورها را به ترتیبی matlabبرنامه یک فایل اسکریپت اجرا شد 

  .گردد یظاهر م commandفایلها در پنجره 

  .نمود pasteرا آن editorنوشت و بعد در بخش  یتوان در هر نرم افزار متن یپت را میاسکر فایلهاي

یا در را فشار داد و  Enterیپ کرد و کلید تا commandتوان نام آن را در پنجره  ین فایلها میا ياجرا براي

یا در مسیر جستجو current folderبدین منظور فایل باید در . یک کردرا کل) Run)F5یکن آ Editorپنجره 

  .باشد

  :می رویمبه مسیر زیر  m-fileجهت ساختن یک 

File → New → m-file
را بصورت خط به خط نوشت و ذخیره واجراء نمود ودر هر  ها هبرنام توان میکه در آن  شود میباز  اي هسپس پنجر

  .زمانی آنها را فراخوانی کردواجرا نمود

قسیم این دو بنویسیدکه دو عدد را از ورودي بگیردومجموع وحاصل تفریق و حاصلضرب و حاصل ت اي هبرنام: مثال

عدد رانشان دهد؟

a=input ('a=');
b=input('b=');
C=a+b
D=a-b
E=a*b
F=a/b

  )clc)ommandcear clدستور 

  .را کامال پاك نمودcommand windowپنجره توان میبا تایپ این دستور 

clearدستور 

ر یک بار شماره درپنجرهیعنی اگ.را پاك نمودcommand windowحافظه پنجره توان میبا تایپ این دستور 

command window یدبا تایپ نام آن متغیر،ازآن متغیر استفاده کنید ولی اگر توان مییک متغیر را وارد کنیم

  .پاك خواهد شد command windowکلیه متغیرها از حافظه ، این دستور را اجراکنید

clear a,b,c : تنها منغییر هايa,b,c  کند میرا از حافظه پاك.  
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استفاده نمود و در سطر سوم  clear,clcبهتر است در هنگام برنامه نویسی در سطر اول و دوم از دستورات : نکته

  .فرمت نمایش اعداد را مشخص کرد

بنویسیدکه مختصات دو نقطه را بصورت ماتریس سطري گرفته وفاصله بین این دو نقطه را نمایش  اي هبرنام:مثال

دهد؟

clc
clear
format  short  g
a=input('a[x,y]= ');
b=input('b[x,y]= ');
delta=b-a;
distance=sqrt((delta(:,1)^2)+(delta(:,2)^2)

  

ضلع سوم مثلث را حساب کند؟بنویسیدکه با گرفتن طول دوضلع از یک مثلث و زاویه بین آن، طول اي هبرنام: مثال

clc
clear
format  short  g
c=input('zele aval= ');
b=input('zele dovom= ');
A=input('zaviyeh beyn= ');
a=sqrt(c^2+b^2-2*c*b*cos(a*pi/180)) 

% a= c² + b² − 2cb. cosÂ

از  توان میهرگاه بخواهیم در موردیک خط از برنامه توضیحاتی بدهیم که در برنامه نیزتاثیري نداشته باشد : نکته

استفاده کنیم،فرمان هایی بعد از این عالمت % گاه در نوشتن برنامه از عالمت عبارتی هربه  .استفاده نمود% عالمت 

اجراي برنامه تاثیري و در روند شود مینوشته شود به رنگ سبز در می آید و به عنوان یک توضیحات در نظر گرفته 

  .نخواهد داشت

آن مثلث راچاپ کند؟تبنویسیدکه با گرفتن طول سه ضلع از یک مثلث محیط و مساح اي هبرنام: مثال

clc
clear
format short  g%     nemayesh adad ta 4 ragham ashar
a=input(' tole azla be sorat matris satri=')
Mohit=sum(a)
p=Mohit/2
masahat=sqrt(p*(p-a(1,1))*(p-a(1,2))*(p-a(1,3)))

  pauseدستور 

  .شود مینامه تا زمانی که کار بر کلیدي را بفشارد متوقف ن دستور برسیم اجرا برای ههرگاه در برنامه ب



53

e.rastguo@gmail.com      e_rastguo@yahoo.com

  .ثانیه مکث کند  nن خط از برنامه که رسیدای هاین دستور را با مدت زمان مکث استفاده کرد مثال ب توان می

>>  pause (n)                                                                                                         
و در . و زاویه سوم را حساب کندبنویسیدکه با گرفتن دو زاویه و ضلع بین از یک مثلث ،دیگر اضالع اي هبرنام: مثال

  ؟ثانیه مکث کند 3هر مرحله از نمایش جوابها 

clc
clear
format  short  g
a=input('zaviyh(a)=');
b=input('zaviyh(b)=');
C=input('tole(c)=');
pause(3)
c=180-(a+b)
pause(3)
A=C*sin(a*pi/180)/sin(c*pi/180)
pause(3)
B=C*sin(b*pi/180)/sin(c*pi/180)

یا فشردن آیکون Runو زدن  Debugیا رفتن به منوبار  F5از کلید  توان میجهت اجراي برنامه : نکته

.استفاده نمود

  انجام دهد؟ضلعی را بگیرد و تصحیح روي آنها بنویسیدکه زوایاي یک چهار اي هبرنام: مثال

clc
clear
format long g
A=input('zaviyh(A)=');%zaviyh bar hasb daragh
B=input('zaviyh(B)=');% zaviyh bar hasb daragh
C=input('zaviyh(C)=');% zaviyh bar hasb daragh
D=input ('zaviyh(D)=');% zaviyh bar hasb daragh
S=A+B+C+D
e=360-S
c=e/4
A=A+c
B=B+c
C=C+c
D=D+c
یا
clc
clear
format long g
a=input('zavaya[A,B,C,D]=')
s=sum(a,2)
e=360-s
c=e/4
a=a+c
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  که با داشتن اضالع مثلث زوایاي آن مثلث را حساب کند؟بنویسید اي هبرنام: مثال

a = b + c − 2bc cosa => A=cos ( )

  

clc
clear
format  long  g
a=input('a=');
b=input('b=');
c=input('c=');
A= acos((b^2+c^2-a^2)/(2*b*c))*180/pi
B= acos((a^2+c^2-b^2)/(2*a*c))*180/pi
C= acos((a^2+b^2-c^2)/(2*a*b))*180/pi

  .شود میه بعد از هر اجرا برنامه به صورت خودکار ذخیر: نکته

  

  قوس ساده را حساب کند؟ يها هبنویسیدکه با گرفتن شعاع قوس و زاویه انحراف مسیر کلیه مولف اي هبرنام: مثال

  

clc
clear
format  short  g
R=input('radius=');%
delta=input('zaviyh enheraf=');% ه بر حسب درجهیزاو

del=delta*pi/180;% انیه بر حسب رادیزاو

T=R*tan(del/2)% T=R.tan(Δ/2)
L=R*del% L=R.Δ
C=R*2*sin(del/2)% C=2Rsin(Δ/2)
Bis=T*tan(del/4)% Bis=T.tan(Δ/4)
M=R*(1-cos(del/2))% M=R(1-cos(Δ/2))

  

  .مختصات منحنی الخط را به مختصات کارتزین تبدیل کندبنویسیدکه اي هبرنام: مثال

= φ = 66° 34′ 59"
λ = 20° 0′ 16"

h = 171.472568199
�      ,     a=6378137       ,        f=1/298.2572221

clc
clear
format long
a=input('a= ');%a=6378137
f=input('f= ');%f=1/298.2572221;
b=a*(1-f);
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%b=input('b= ');
phi=input('phi mat= ');%phi=[66    34    59];
phi=phi(1,1)+(phi(1,2)/60)+(phi(1,3)/3600)
landa=input('landa mat= ');% landa =[20     0    16];
landa = landa (1,1)+( landa (1,2)/60)+( landa (1,3)/3600)
h=input('h= ');%h=171.47256819997
phi=phi*pi/180; landa = landa *pi/180;
e=sqrt(1-b^2/a^2);
N=a/(1-e^2*(sin(phi))^2)^.5;
M=(a*(1-e^2))/(1-e^2*(sin(phi))^2)^1.5;
X=(N+h)*cos(phi)*cos(landa)
Y=(N+h)*cos(phi)*sin(landa)
Z=(N*b^2/a^2+h)*sin(phi)
%X =2.388666469347600e+006
%Y =8.696133357440095e+005
%Z = 5.830247232893203e+006

  .تبدیل کند) سطح بیضوي(ین را به طول بر روي سطح مبنا بنویسیدکه طول مشاهده شده بر روي زماي هبرنام: مثال

clc
clear
format long g
a=input('a= ');%a=6378137
f=input('f= ');%f=1/298.2572221;
b=a*(1-f);
%b=input('b= ');
e=sqrt(1-b^2/a^2);
phi1=input('phi(1) mat= ');%phi1=[66 34 59];
phi1=phi1(1,1)+(phi1(1,2)/60)+(phi1(1,3)/3600)
phi2=input('phi(2) mat= ');%phi2=[66 35 24];
phi2=phi2(1,1)+(phi2(1,2)/60)+(phi2(1,3)/3600)
phi=(phi1+phi2)/2;
N=a/(1-e^2*(sin(phi))^2)^.5;
M=(a*(1-e^2))/(1-e^2*(sin(phi))^2)^1.5;
R1=input('R1= ');%R1=6375701
R2=input('R2= ');%R2=6373636
R=(R1+R2)/2;
h1=input('h1= ');%h1=163.231
h2=input('h2= ');%h2=56.385
D=input('D= ');%D=7562.534
L0=sqrt((D^2-(h1-h2)^2)/((1+h1/R)*(1+h2/R)))
S=2*R*asin(L0/(2*R))
%L0 =7561.64893010818
%S =7561.64937343412

  

  :اي هعملگرهاي رابط
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  .می پردازدن دو عبارتاین عملگرها به بررسی روابط بی

  .کند میتساوي دو عبارت را بررسی ):مساوي= (=

  .کند میمخالف بودن دو عبارت را بررسی ):مخالف(~=

  .کند میکوچکتر بودن دو عبارت را بررسی ):کوچکتر(>

  .کند میبزرگتر بودن دو عبارت را بررسی ):بزرگتر(<

  .کند میارت را بررسی کوچکتر یا مساوي بودن دو عب):کوچکترمساوي(=>

  .کند میبزرگتر یا مساوي بودن دو عبارت را بررسی ):بزرگترمساوي(<=

می  Trueدرست است که به آن که رابطه یا.باشد  مییک عبارت منطقی منطقی،و اي هخروجی عبارتهاي رابط

  .ر داردمی گوییم ومقدار صف Falseویا رابطه درست نیست که به آن.گوییم ومقدار یک دارد

بررسی کنید؟ a,bرا بر روي دو عدد  اي هعملگرهاي رابط: مثال

a=5                     b= -1
a= =b               ans=0
a~=b                ans=1
a<b                ans= 0
a<=b                ans= 0
a>b                   ans=1
a>=b                ans=1

  

  کنیم میرا که براي ذخیره انتخاب باید توجه داشت که نامی  m-fileدر هنگام ذخیره کردن یک : نکته

.اعداد نباشد-1

.نباشد matlabبرنامه از دستورات -2

.نام با فاصله نوشته نشود-3

  دستورات شرطی

ifدستور 

جهت انجام تصمیم .را داریم... اهی ها یا سه راهی ها و یاما نیاز به تصمیم گیري در سر دو ر ها هدر برخی از برنام

.شود میساختارهاي متفاوتی است که برحسب نیاز از آنها استفاده استفاده نمود که داراي ifاز فرمان  توان میگیري 

  

(A ساختار تک انتخابی  

.بسته شود endباید با یک دستور  ifهر دستور : نکته
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ifجمله شرطی     

         راتدستو

.              

.              

end  

  

  

  

  

ماکزیمم این دو عدد را چاپ کند؟ ifبنویسیدکه دو عدد را گرفته و به کمک دستور  اي هبرنام: مثال

clc
clear
format  short  g
a=input('a=');
b=input('b=');
if  a>b
m=a;
end
if  a<b
m=b;
end

disp('  **max**')
disp(m)

بنویسیدکه یک عدد را گرفته و با یک پیغام مشخص کند که عدد زوج است یا فرد؟ اي هبرنام: مثال

clc
clear
format  short  g
a=input('a=');
if  mod(a,2)==0
disp('zoj')
end
if   mod(a,2)~=0
disp('fard')
end

بدست آورد و در صورتی که دلتا ي یک معادله درجه دو راها هبنویسیدکه ریش اي هبرنام: مثال

)b²-4ac(منفی شود پیغامی مبنی برعدم وجود ریشه چاپ کند؟

Start

End

شرط

  ١عملیات 
.  

T

F

  ادامه برنامه
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clc
clear
format  short  g
a=input('a=');
b=input('b=');
c=input('c=');
d=b^2-4*a*c;
if  d<0
disp('rishh nadarad')
end
if  d>0
D=d^0.5;
x1=(-1*b+D)/(2*a);
x2=(-1*b-D)/(2*a);
x=[x1   x2];
disp('     **** x1 ********** x2 ****')
disp(x)
end

با این سه زاویه یک مثلث  توان میا ای هبنویسیدکه با گرفتن سه زاویه با یک پیغام مشخص کند ک اي هبرنام: مثال

تشکیل داد یا خیر؟

clc
clear
format  short  g
a=input('a=');
b=input('b=');
c=input('c=');
s=a+b+c;
if    s==180
disp(' mosalas')
end
if   s~=180
disp('no   mosalas')
end

عدد را چاپ کند؟بنویسیدکه یک عدد را گرفته و با یک پیغام مثبت یا منفی بودن آن اي هبرنام: مثال

clc
clear
format  short  g
a=input('a=');
if   a>0
disp('+')



59

e.rastguo@gmail.com      e_rastguo@yahoo.com

end
if   a<0
disp('-')
end

بنویسیدکه براي ورود به برنامه یک کد عبور از کاربر درخواست کند در صورت درست بودن کد  اي هبرنام: مثال

  وارد برنامه شده و سه زاویه از یک مثلث 

  عملگرهاي منطقی 

  .می کنندارائه اي هعملگرهاي منطقی روشی رابراي ترکیب یا قرینه کردن عبارتهاي رابط

&)(AND:  به معناي )) باشد  می)) و.  

│)OR(: به معناي )) با ترکیب کلیدباشد  می)) یا،        Shift+ شود میحاصل.  

~)NOT(:با ترکیب کلید.باشد  مین ونه آن ای هبه معناي ن        Shift+ شود میحاصل.  

  .کند میعمل این گونه بر روي آنها  NOTعملگر . داشته باشیم Bو  Aاگر عبارت 

A B NOT
T T F
F T T
T F T
  F F F

  

 okیک پیغام بنویسیدکه عدد صحیحی را از ورودي گرفته و در صورت زوج و یک رقمی بودن آن، اي هبرنام: مثال

  دهد؟

clc
clear
a=input('a=') ;
if   mod(a,2)==0 & (a<10  &  a>-10)
disp('ok')
end
if   mod(a,2)~=0 | (a>=10  |   a<=-10)
disp('no')
end

  

بخش پذیر  5و  2ن عدد بر ای هکبنویسیدکه یک عدد را از ورودي گرفته و با یک پیغام مشخص کند اي هبرنام: مثال

)NOیا  YESپیغام ( است یا خیر؟

clc
clear

|
  \

~
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a=input('number=');
m1=mod(a,5);
m2=mod(a,2);
if   m1==0&m2==0
disp('yes')
end
if   m1~=0 | m2~=0
disp('no')
end

  if-else-endدستور 

زمانی است که دو انتخاب داریم ،یعنی می خواهیم در صورت برقراري شرط یک عملیات را انجام دهدودر صورت 

  .شود میکه به آن ساختار دو انتخابی گفته  کنیم میبرقرار نبودن شرط عملیات را انجام دهد، از این دستور استفاده 

(B ساختار دوانتخابی  

if   شرط

       1عملیات 

            :
            :
else

         2عملیات    

            :
            :
end        

  

درغیـر ایـن   بود یکی به آن اضـافه کنـد و  مثبتن عدد ای هدرصورتی کبنویسیدکه عددي را گرفته و اي هبرنام: مثال

از آن کم کند؟ صورت یکی

clc
clear
format  long  g
a=input('number=');
if   a>0
mosbat=a+1
else
manfi=a-1
end

دوبرابر آن عدد ودرصورت فرد بودن سه بنویسیدکه عدد صحیحی را گرفته ودر صورت زوج بودن، اي هبرنام: مثال

برابر آن عدد را در خروجی چاپ کند؟

clc

Start

End

شرط   ١عملیات 
.  

  ٢عملیات 
.  

TF

ادامه برنامه
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clear
format  short  g
a=input('number=');
if   mod(a,2)==0
zoj=a*2
else
zoj=a*3
end

بنویسیدکه سه عدد صحیح را از ورودي گرفته وماکزیمم این سه عدد را در خروجی چاپ  اي هبرنام: مثال

)maxبدون استفاده از فرمان (کند؟

clc
clear
format short g
a=input('number A=');
b=input('number B=');
c=input('number C=');
max=a; 
if b>max
max=b;

end
if c>max
max=c;
end
disp('**** max ****')
disp(max)

  
بنویسیدکه سه صحیح را از ورودي گرفته وماکزیمم ومینیمم این سه عدد را در خروجی چاپ  اي هبرنام: مثال

)  minو maxبدون استفاده از فرمان (کند؟

clc 
clear
format short g
a=input('A=');
b=input('B=');
c=input('C='); 
if a>b
max=a;
min=b;
else
max=b;
min=a;
end
if c>max
max=c;
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end
if c<min
min=c;
end
disp('*** max ****')
disp(max)
disp('*** min ****')
disp(min)

if-elseif----endدستور 

که حالت ساختار  کنیم میشرطی بگذاریم که از دو انتخاب بیشتر باشد از این دستور استفاده زمانی که ما بخواهیم 

  .چند انتخابی دارد یا همان شرط هاي تو در تو 

(C  ساختار چند انتخابی:  

  حالت کلی آن به صورت

       I      ifاولجمله شرطی                                                                                    

اولعملیات   

else       دومجمله شرطی                                                                                      if  

  عملیات دوم   

else       له شرطی سومجم                                                                                if 

  .

    .  

  .  

  ام nعملیات   

end

  

  

  

  

  .باید گذاشت  endیک  ifفاصله بگذاریم براي هر  elseifاگر بین دستور : نکته

؟بنویسید که معادله درجه دو را حل کند اي هبرنام: مثال

Start

End

١شرط   ١عملیات 
.  

  ٢عملیات
.  

T

F

ادامه برنامه

٢شرط
T

F

  nشرط
  ام

T

F

  امnعملیات 
.  
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clc
clear
format long
a=input('enter a (a*x^2+b*x+c):');
b=input('enter b (a*x^2+b*x+c):');
c=input('enter c (a*x^2+b*x+c):'); 
delta=b^2-4*a*c ;
if a==0 & b~=0
x=-c/b;
elseif delta<0
disp('not equation')
elseif  a~=0
x1=(-b+sqrt(delta))/(2*a)
x2=(-b-sqrt(delta))/(2*a)
elseif a==0 & b==0
disp('not equation')
end

  

بر (؟بنویسید که مختصات دو سر یک امتداد را گرفته و طول و ژیزمان این امتداد را حساب کند اي هامبرن: مثال

)حسب گراد 

clc
clear
format long g
x1=input('x1='); %vorod noghat aval
y1=input('y1=');  %#ok<NASGU>
x2= input('x2=');% vorod noghat dovom
y2=input('y2=');
dx=x2-x1
dy=y2-y1
tol=sqrt(dx^2+dy^2);
disp('***tol***');
disp(tol);
v=atan(abs(dx/dy))*200/pi;
if   dx>=0  &   dy>=0  
az=v;
elseif    dx>=0  &   dy<=0 
az=200-v;
elseif    dx<=0  &   dy<=0 
az=200+v;
elseif    dx<=0  &   dy>=0 
az=400-v;
end
disp('azimuth=')
disp(az)
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switch-caseدستور شرطی 

زمانی که می خواهیم از بین چندین عملیات یکی انجام شود که همگی آنها به یک شرط بستگی دارد بهتر است به 

  .استفاده نمود switch-caseاز if-elseifجاي استفاده از 

  .به صورت زیر است switch-caseصورت کلی شرط 

  switch                 عدد یا رشته باشد          تواند  مییک متغیر سنجش که                                                                    

  case                 شود میمتغیر سنجش دوم که با متغیر اول سنجش                                                                            

  شود میانجام  1و در صورت درستی عملیات                                                                                  

  1عملیات                                                                                                       

  case                  شود میمتغیر سنجش سوم که با متغیر اول سنجش                                                                        
  شود میانجام  2و در صورت درستی عملیات                                                                            

  2عملیات                                                                            

                                                 case       
                    .    

   .
              .  

Otherwise                                                                                                                   
                                

  ام را انجام بده nدر صورتی که هیچ کدام از شروط برقرار نبود عملیات                                                                     

  ام nعملیات                                          

                                                                                   end  

  

  

را وارد  sیا  xیا  yا کاربر کاراکتر ای هبنویسید که یک کاراکتر را از کاربر گرفته و تشخیص دهد ک اي هبرنام: مثال

ده؟کرده یا هیچ کدام را وارد نکر

clc
clear
a=input('enter string= ','s');
switch a
case 'y'
disp('yyy')
case 'n'
disp('nnn')
case's'
disp('sss')
otherwise
disp('none')

Start

End

١شرط
  

١عملیات 
.  

٢عملیات 
.  

T

F

ادامه برنامه

٢شرط
  

T

F

  nشرط
ام

T

F

امnعملیات 
.  
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end
  

بنویسید که دو عدد را از کاربر گرفته و با انتخاب کاربر عملیات جمع، تفریق، تقسیم یا ضرب را  اي هبرنام: مثال

ا انجام دهد و در صورت انتخاب صفر از برنامه خارج شودروي آنه

  

clc 
clear 
format short g
a=input ('number 1=> ' );
b= input ('number 2 => ' );
disp ('1:sum (+)' )
disp ('2:subtract (-) ' )
disp ('3:divide( / ) ' )
disp ('4:multiply (*) ' )
disp('0:exit ' )
c=input ('select number for(0-4): ' );
switch  c
case 1
disp (a+b)
case 2
disp(a-b)
case 3
disp (a/b)
case 4
disp (a*b)
case 0
exit 
end

  

، بنویسید که یک طول را برحسب سانتیمتر گرفته و آن را به دستور کاربر به یکی از واحد هاي متر اي هبرنام: مثال

  .اینچ تبدیل کند، وتف، سانتیمتر، میلیمتر

clc 
clear
format short
disp('centimeter units distance')
x=input('distance =');
a=input('units=','s') ;
disp('input convert')
switch  a
case { 'inch','in'} 
distance=x*2.54
case {'feet' , 'ft' }
distance = x*2.54/12
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case {'meter' , 'm'}
distance = x/100
case{'millimeter' , 'mm'}
distance = x*10
case {'centemeter' , 'cm'}
distance=x
otherwise
disp ('unknown units')
distance= 'non'
end

 forحلقه 

تکرار  اي ههد تا به صورت ثابت و به تعداد دفعات از پیش شدد میاین امکان را به گروهی از دستورات  forحلقه 

                                                   .باشد  میکه ساختار کلی آن به صورت زیر . شوند

  forاسم متغیر=شروع حلقه: گام حلقه:  پایان حلقه

  عملیات تکراري                                                                                    

end                                                                                                             

  

  

  

  

  

  .تا پایان حلقه شود میقرار دارند یک بار براي هر گاه اجرا  endو  forدستوراتی که بین 

: مثال

for    n=1:10
x(n)=sin(n*pi/10);
end
x=   0.3090   0.5878   0.8090    0.9511    1.0000   0.9511    0.8090   0.5878   0.3090    
0.0000

  ؟یمم و مینیمم آنها را در خروجی نمایش دهدو ماکز بنویسید که پنج عدد را گرفته و میانگین اي هبرنام: مثال

clc
clear
format long g

       for i=1:5تا به پنج برسد شود مییکی یکی اضافه  و شود میو از یک شروع  باشد  میشمارنده 
a(i)=input('ai=')
end

Start

End   عملیات تکراری
TF  

ادامه برنامه شمارنده>=مقدار نهایی

  زایش شمارندهاف

  عملیات تکراری

  عملیات تکراری

F  

T
شمارنده=مقدار نهایی
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  .شود مییعنی گام آن یک در نظر گرفته ، اگر گام برنامه مشخص نشود برنامه یکی یکی جلوي رود: نکته

                                                                    for   i=1:2:5شود میحلقه روبرو چند بار تکرار : مثال

  بار 3

نفري را گرفته ومیانگین  30بنویسید که میانگین نمرات یک درس مربوط به دانشجویان یک کالس  اي هبرنام: مثال

  ؟را مشخص کند، نمرات دانشجویان کالس

clc
clear
format long g
for  i=1:30
a(i)=input('number= ');
end
m=mean(a)

  

بنویسید که تعداد دانشجویان کالس را گرفته و سپس با گرفتن نمرات یک درس آنها میانگین کالس  اي هامبرن: مثال

  ؟و مجموع نمراتشان را نشان دهد

clc
clear
format short g
n=input('tedad daneshjoyan=');
for i=1:n
a(i)=input('number=');
end
miyangin=mean(a)
majmoe=sum(a)

  ؟را چاپ کند 20تا  1بنویسید که مجموع اعداد فرد از  اي هرنامب: مثال

clc
clear
format short g
s=0;
for i=1:2:20
s=s+i;
end
s

  ؟بنویسید که مجموع اعداد زوج را از دو تا یک عدد دلخواه بدست آورد اي هبرنام: مثال
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؟رت نزولی در خروجی چاپ کندرا به صو 2تا  20بنویسید که اعداد زوج از  اي هبرنام: مثال

  

for    i=20:-2:2
i
end

؟دانشجو را در یک ماتریس ستونی قرار دهد و چاپ کند 7بنویسید که نمرات  اي هبرنام: مثال

  

for  i=1:7
a(i,:)=input('ai=');
end
a
یا

for   i=1:7
a(i)=input('ai=');
end
a'

  

  ؟جمع کند و نمایش دهد 2نج را در دو ضرب کرده و با بنویسید اعداد یک تا پ اي هبرنام: مثال

for    i=1:5
i=i*2+2
end

  

  ؟بنویسید که جدول ترازیابی تدریجی را گرفته و حل کند اي هبرنام: مثال

clc
clear
format long g
n=input('number reading= ');
for   i=1:n
a(i,1)=input('backside reading=' );
a(i,2)=input('forside reading= ');
end
ertefa=input('bm=');
b=.001*a(:,1);
c=.001*a(:,2);
deltaH=b-c
ertefanoghat=ertefa+deltaH
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بنویسید که نمرات درس یک دانشجو را به همراه تعداد واحد گرفته و معدل آن را حساب کند و در  اي هبرنام: مثال

؟صورت مشروط شدن با یک پیغام اعالم کند

clc
clear
format short g
n=input('tedad dars:  ');
s=0;
majmoevahed=0;
disp(      '***************');
for i=1:n
nomreh=input('nomreh= ');
vahed=input('vahed= ');
disp(      '***************');
s=s+nomreh*vahed;
majmoevahed=majmoevahed+vahed;
end
moadel=s/majmoevahed
if moadel<12
disp('****<< mashrot >>****')
end

  

)factorialبدون استفاده از فرمان (بنویسید که فاکتوریل یک عدد را محاسبه کند  اي هبرنام: مثال

clc
clear
format short g
a=input('a=');
fact=1;
for i=a:-1:1
fact=fact*i;
end
fact

  

قرار را گرفته و اعدادي را که جذر کامل دارند در یک ماتریس  1000تا 1نویسید که جذر اعداد ب اي هبرنام: مثال

  .دهد
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s.(را محاسبه کند sمقدار  yو  xبنویسید که با گرفتن مقادیر  اي هبرنام: مثال = ∑ x(  

  

clc
clear
format short g
n=input('n=');
x=input('x=');
s=0
for i=1:n
s=s+x^I;
end
s

  

s.(بنویسید که با گرفتن مقادیر نمونه میانگین هندسی آنها را حساب کند اي هبرنام: مثال = ∏ l(  

  

clc
clear
format short g
n=input('n=');
s=1
for i=1:n
li=input('li=');
s=s*li;
end
s=s^(1/n)

  

  

  ؟تر از صفررا گرفته و مشخص کند این عدد اول هست یا نهگربنویسید که یک عدد صحیح بز اي هبرنام: مثال

عدد اول عددي است که تنها بر خودش و یک بخشپذیر است

clc
clear
format short g
n=input('n=');
if n<4
a='aval';
end
for i=2:(n/2)
b=mod(n,i);
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if b==0 
a='aval  nist';
end
if b~=0
a='aval';
end
end
disp(a)

  

و خودش بخش پذیر  1هر عدد به (؟ي آن را چاپ کندها هبنویسید که یک عددرا گرفته و مقسوم علی اي هبرنام: ثالم

  )j=2←است

clc
clear
format short g
a=input('a=');
c=(a/2);
j=2;
for i=2:c
if mod(a,i)==0
j=j+1;
end
end
j

  

از صفر را گرفته و مشخص کند این عدد اول هست یا نه ودر بنویسید که یک عدد صحیح بزرگتر  اي هبرنام: مثال

؟ي آن را در خروجی چاپ کندها هصورت اول نبودن مقسوم علی

clc
clear
format short g
n=input('x=');
j=2;
if  n<4
a='aval';
disp(a);
end
for  i=2:(n/2)
b=mod(n,i);
if  b==0
j=j+1;
end
end
if j==2
    disp('aval')
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else
    disp('aval nist')
    j
end

  ؟ضلعی را گرفته و زوایا را سرشکن کند nبنویسید که زوایاي یک  اي هبرنام: مثال

clc
clear
format  long  g
disp ('***n=tedad zele***')
n=input('n=');
disp('***alfa  be  grad*8*')
for  i=1:n
alfa(i)=input('alfa=');
end
e=(2*n-4)*100-sum(alfa);
c=e/n%correction;
for  i=1:n
delta(i)=alfa(i)+c;
end
delta

زوایا را ، ضلعی را گرفته و در صورت مجاز بودن خطا nبنویسید که مقدار زوایاي یک پلی گون  اي هبرنام: مثال

؟سرشکن کند

clc
clear
format  long  g
disp('***n=tedad  zele  polygon***')
n=input('n=');
d.alfa=input('d.alfa=');
disp('***alfa  be  grad***')
for  i=1:n
alfa(i)=input('alfa=');
end
disp('***m=tedad  defeat  gharaate  zavey***')
m=input('m=');
emax=2.5*d.alfa*sqrt(n/m);%  باشد میه گراد یبرحسب ثان    

e=(2*n-4)*100-sum(alfa);%   اي هیبست زاو يمقدار خطا      

c=e/n;
if   abs (emax)>abs(e)
for   i=1:n
delta(i)=alfa(i)+c;
end
delta
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else
disp('out of error');
end

  ؟بنویسید که چندین طول را بگیرد و میانگین و انحراف معیار آن را چاپ کند اي هبرنام: مثال

б = ∑ ²
               

clc
clear
format long g
n=input('n=')% شده يریتعداد طول اندازه گ

for i=1:n
l(i)=input('li=');%  شده يریطول اندازه گ        

end
L=sum(l)/n
s=0;
for  i=1:n
s=(l(i)-L)^2+s; 
end
sigma=s^(1/2)/(n^.5) 

ای     

clc
clear
format  long g
n=input('n=')% شده يریطول اندازه گ تعداد

for i=1:n
l(i)=input('l=');% شده يریاندازه گ يطولها      

end
L=mean(l);
sigma=std(l);
L
sigma     
       

  echoفرمان 

استفاده  echo onخود فرمان روي صفحه نمایش داده شود از فرمان  شود میهر گاه بخواهیم هر دستوري که اجرا 

.کنیم میاستفاده  echo offي غیر فعال کردن آن از فرمان و برا کنیم می

  

dir:  کند میکلیه فایل هاي فهرست یا مسیر جاري را لیست.  

ls:  همان کار فرمانdir  هدد میرا انجام.  
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type test : محتواي فایلtest  هدد میاگر برنامه باشد کل برنامه را نشان (.هدد میرا نمایش (  

cd: هدد میهاي جاري را نشان فهرست مسیر.  

delete test : فایلtest.m  کند میرا پاك.  

what:  لیستm  فایل ها و فایل هایی با پسوندmat دهدرا نمایش می.

  

  :cdاجراي یک برنامه استفاده از فرمان 

  کنیم میو سپس مسیر و نام برنامه را می نویسیم و اجرا  cdبراي اجراي یک برنامه ابتدا 

  قرار دارد worksو فولدر  fکه در درایو  testاجراي برنامه : مثال

cd       f:\works\ali

  utm:در سیستم ها هطریقه آوردن نقشه کشورها و قار

  :دو روش دارد

  :با استفاده از نام کشور یا قاره)1

>>world map('iran')
aAsia=>              >>world map('asia')=world map('a')

Africa=af                   South America=sa  
Pacific=pa                                 North pole=np  
Europe=e                                                                                                                South pole=sp                       

North america=na                                              World=wo  

  

  ∅,λ:با استفاده از مشخصات محدوده جغرافیایی منطقه )2

>> worldmap ([φ1 , φ2] , [λ1 , λ2])

  num2strدستور 

  تبدیل نمود) string(یک عدد را به رشته  توان میبا این دستور 

     a=num2str (12)    => a= '12'

  str2numدستور 

  یک را به عدد تبدیل کرد توان میبا این دستور 

     a= '12'    => c= str2num (a) => c=12   

  tic tocدستور 
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که در آخرین خط  tocو قسمت  clearکه بعد از فرمان  ticقسمت : شود میاین دستور از دو قسمت تشکیل 

  .دبرنامه قرار می گیرن

  هدد میاین دستور زمان انجام عملیات اجراي یک برنامه را حساب کرده و به ما نشان 

  whileحلقه 

گروهی از تواند  می، که گروهی از دستورات را به دفعات ثابتی اجرا می کرد forاین حلقه بر خالف حلقه 

  .کند میدستورات را به تعداد دفعات نامحدودي اجرا 

  .باشد  میصورت زیر صورت کلی این حلقه به 

  while                شرط پایان حلقه            

  1عملیات                                                                                                         

  2عملیات                                                                                                           

                                                                                                                .  

                                                                                                                 .  

                                                                                                               .  

  ام nعملیات                                                                                                  

                                                                                                                     end
  

بنویسید که یک عدد را از کاربر گرفته و آن عدد را به توان دو برساند و تا زمانی که کاربر کاراکتر  اي هبرنام: مثال

n مل را انجام دهدن عای هبه معنی انصراف را وارد نکرد.

clc
clear
format  long g
b= 'y'
a=input('number=')
while  b ~= 'n'
p =a^2 ;
a=p
disp ('edameh => y') ;
disp ('enseraf => n')
b=input ('vorod: ' , 's') ;
end

  

آن را در خروجی چاپ کندبنویسید که یک عدد را بگیرد و فاکتوریل  اي هبرنام whileبا استفاده از فرمان : مثال

clc 
clear
format  long g ;

Start

End

T

F  
ادامه برنامه

عبارت شرطی   عملیات تکراری
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i=1 ;
f=1 ;
a=input ('a=') ;
while   i<a  ;
i=i+1  ;
f=f  *  i ;
end ;
disp (f)

  

مقدار ، medianمقدار میانه ، مینیمم، بنویسید که یک سري مشاهدات را گرفته و مقدار ماکزیمم اي هبرنام: مثال

.واریانس این مشاهدات را در خروجی چاپ کند،انحراف معیار، میانگین

clc 
clear 
format  long g
i=0 ; 
b = 'y' ;
while  b~= 'x'
a=input('number=') ;
i=i+1 ;
disp('repetition => y   exit => x') ;
c(i,1)=a;
b=input ('wat…? ', 's' ) ;
end
MAX=max(c) 
MIN =min(c)
MEDIAN= median(c)
VAR=var(c)
STD=std(c)
MEAN=mean(c)

  .مختصات کارتزین را به مختصات منحنی الخط تبدیل کندبنویسید که اي هبرنام: مثال

= X = 2381914.2501Y = 867157.75143Z = 5852715.2350
�      ,     a=6378137       ,        f=1/298.2572221

clc
clear
format long g
a=6378137; %or a=input('a= ')
f=1/298.2572221; %or f=input('f= ')
b=a*(1-f);
e=2*f-f^2;
X=2.381914250138316e+006; %or X=input('X= ')
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Y=8.671577514392249e+005; %or Y=input('Y= ')
Z=5.852715235032766e+006; %or Z=input('Z= ')
%for phi=66 34 59;lan=20 0 16;171.47256819997;
P=sqrt(X^2+Y^2);
lan=2*atan((-X+sqrt(X^2+Y^2))/Y);
N0=a;h0=(X^2+Y^2+Z^2)^.5-(a*b)^.5;phi0=atan(Z/P*(1-(e^2*N0)/(N0+h0))^-1);
N=1;h=1;phi=1;
while (abs(h-h0)>.00001)&(abs(phi-phi0)>.0000001)
N=a/(1-e^2*(sin(phi0))^2)^.5;
h=P/cos(phi0)-N0;
phi=atan(Z/P*(1-e^2*N0/(N0+h0))^-1);
N0=N;h0=h;phi0=phi;
end;
phi=phi*180/pi;
phi=abs([fix(phi) fix((fix(phi)-phi)*60) round((( ix(( ix(phi)-phi)*60))-((fix(phi)-
phi)*60))*60)])
lan=lan*180/pi;
lan=abs([fix(lan) fix((fix(lan)-lan)*60) round((( ix(( ix(lan)-lan)*60))-((fix(lan)-
lan)*60))*60)])
h

  

  prodدستور 

کند میرا در هم ضرب  ها هکلیه درآی، حاصلضرب Π (product(باشد  میهمان حاصلضرب 

                                         : مثال

a=   
2 3 −15 6 01 4 8    =>prod(a,1) =[10   72   0]

                                prod(a,2) =    

مقدار آن را ، بنویسید که چندین مشاهده یک طول را گرفته و در صورت وجود اشتباه در مشاهدات اي هبرنام: مثال

  نمایش داده و مقدار صحیح میانگین و انحراف معیار را نمایش دهد

clc
clear
format  long g
i=0 ;
b='y';
z=input('accuracy instrument = ') ;
while  b~= 'x'
a=input('distance =');
i=i+1 ;
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disp('repetition =>y    exit =>x') ;
c(i,1)=a ;
b=input('wate…? ' , 's')
end
L=mean(c) ;
for e=1:i
v(e,1)=L
emax =2.5*z
if abs(v(e,1)) >abs(emax) ;
c(e,:)=[ ]
end
end
L =mean(c) 

  
طول هر ضلع و زوایاي مثلث و مساحت و محیط مثلث ، ا گرفتن مختصات سه راس مثلثبنویسید که ب اي هبرنام: مثال

را به ما بدهد

clc
clear
format  long g
XA =input ('xA=') ;
YA= input ('yA=') ;

XB =input ('xB=') ;
YB= input ('yB=') ;

XC =input ('xC=') ;
YC= input ('yC=') ;

a= sqrt ((xC-Xb)^2 +(yC-Yb)^2)                                      a= ( − )² + ( − )²
b= sqrt ((xC-XA)^2 +(yC-YA)^2)                                      Â=cos ( ² ² ²)
c= sqrt ((xB-XA)^2 +(yB-YA)^2)                                               P=

A=a  cos((c^2+b^2-a^2)/(2*c*b))                                              S = ( − )( − )( − )
B=a  cos((c^2+a^2-b^2)/(2*c*a))
C=a  cos((a^2+b^2-c^2)/(2*a*b))
p= a+b+c ;
s=p/2 ;
Area=sqrt (s*(s-u)*(s-b)*s-c))  

یل دو سیستم مختصات دو بعدي به یکدیگرتبد

= >       =         ?            *   
′′

Xp= r cos (∆+ ) =r cos ∆. cos – r sin ∆. sin

*1= > xp =x'p cos – y' p sin 
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Yp= r sin (∆+ ) =r sin ∆. cos – r cos ∆. sin

*2= > yp=y'p cos – x'p sin 

= > *1,*2 =>      =  −      
′′

  

  .در جهت خالف عقربه ساعت است θاین ماتریس دوران براي زمانی است که 

وض و جاي منفی سینوسها ع شود میدر جهت عقربه ساعت باشد یک منفی در ماتریس دوران ضرب  θاگر

  .شود می

:اگر مبدا نیز تغییر مکان داده باشد داریم

  +   y=      cos − sinsin cos    
′y′    

:داریم ،اگر مقیاس سیستم مختصات دوم نیز تغییر کرده باشد

   +   y=  λ   cos − sinsin cos ′y′y    

=     
cos − sin 0sin cos 00 0 1         

′y′z′  yz  

  :تبدیل در حالت سه بعدي

    :پس داریم

ω x => y         zحول  :

φ  :  حولy => z         x

κ  :  حولz => x         y         

    

  :)φ,kω,(ي دوران ها سماتری

ي ساعت چرخشها هخالف عقرب

Z

X

Y
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mω=  

1 0 00 cos ω sin ω

0 − sin ω cos ω
           mφ = cos 0 − sin0 1 0sin 0 cos                                      

mκ= 
cos κ sin κ 0
− sin κ cos κ 00 0 1

              y   =    
cos − sinsin cos     

′y′                                     

                         

     y                   = >   
′y′    cos − sinsin cos        y     =>   

′y′   =  cos sin−sin cos  

  

و مقدار انتقال  θبگیرد و سپس با گرفتن مقدار  x,yبنویسید که مختصات یک نقطه را در سیستم  اي هبرنام: مثال

  به ما بدهد'yو  'xمختصات نقطه را در سیستم ،  'yو  'xسیستم 

clc
clear 
format long g
a=input('Xa= '); 
b=input('Ya= ');
c=input('X0= '); 
d=input('Y0= ');
disp('teta bar hasb darageh'); 
tata=input('      tata= ');
A=[a;b];
T=[c;d];
tata=tata*pi/180;
xy=[cos(tata),sin(tata);-sin(tata),cos(tata)]*A+T

  

  :Matlabبه  Excelات از نرم افزار نحوه ورود اطالع

  xlsreadدستور 

صورت کلی . استفاده کرد توان میاز این فرمان  matlabبرنامه اکسل به نرم افزار جهت وارد کردن اطالعات از  

  .باشد  میاین دستور به شکل ذیل 

A=xlsread('نام فایل اکسل مورد نظر نام شیت مورد نظر',' ',' یتمحدوده مورد نظر درش ')
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فایل اکسل مورد نظر باید در مسیر . هنگام استفاده از این دستور نباید فایل اکسل در حالت اجرا باشددر: نکته

  .باالتر باشد 2003باشد یعنی نباید فایل اکسل از  xlsقرار داشته باشد و داراي فرمت  matlabبرنامه جاري 

 Book1ي به نام work bookکه در  numberبه نام یدر شیت G25تا E1اطالعات موجود در محدوده  :مثال

  .کنید matlabبرنامه وجود دارد را وارد 

A=xlsread(' Book1 ','number','E1:G25')
  

  :Excelبه  Matlabنحوه خروج اطالعات از نرم افزار 

  xlswriteدستور 

صورت کلی . استفاده کرد توان مین به اکسل از این فرما matlabبرنامه نرم افزار جهت خارج کردن اطالعات از  

  .باشد  میاین دستور به شکل ذیل 

A=xlswrite('نام فایل اکسل مورد نظر نام متغییر ,' نام شیت مورد نظر', محدوده مورد نظر درشیت',' ')

  

ي به نام work bookکه در  numberدر شیتی به نام  G25تا E1را در محدوده  Aمقادیر ماتریس  :مثال

Book1 خروجی بگیرید.  

A= xlswrite (' Book1 ',a,'number','E1:G25')
  

تعریف شده وجود نداشته باشد، به صورت خودکار  شیتنام اگر در آدرس دهی نام فایل خروجی اکسل یا :نکته

  .کند میآنها را ایجاد 

  

  :matlabبرنامه ورود اطالعات به 

→ Fileبه مسیر  توان میجهت این ورود اطالعات  Import Data  سپس .رفت و فایل مورد نظر را انتخاب کرد

اطالعات  Finishو در نهایت با زدن دکمه  کنیم میجدا کننده ي ستون ها را مشخص  شود میکه باز  اي هدر پنجر

  .وارد می شوند

تور همانند که با اجراي این دس. نیز استفاده کرد uiimportاز دستور  توان میبراي ورود اطالعات بجز روش باال 

  .کنیم میکه همانند روش قبل عمل  شود میجهت ورود اطالعات باز  اي هروش قبل پنجر
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  :دو بعدي نمودارهاي 

  plotدستور 

  .منحنی دو بعدي را ترسیم کرد نمودارهاي توان میبه کمک این دستور 

  .باشد  میplot(x,y)صورت پیش فرض این دستور به صورت 

  :مثال

y=10:10:100;
plot(y)

  

  :مثال

x=linspace(0,2*pi,30);
y=sin(x);
plot(x,y)
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  .باشد  میبه صورت ذیل  plotصورت کلی دستور 

plot(xمقدار ,yمقدار نوع خط و رنگ آن', ','شاخص ها و مشخصات خط',' ('مقدار شاخص ها و مشخصات خط

  

  :ي نوع خطها صشاخ

  شاخص  نوع خط

  -  )Solid(خط پیوسته 

  --  )Doshid(خط چین 

  :  خط بصورت دو نقطه

  -.  خط و نقطه

  

  :خطرنگي ها صشاخ                                     :عالمتي نوع ها صشاخ

  شاخص  نوع عالمت

  +  بعالوه

o  دایره

  *  ضربدر

S  مربع

d  لوزي

p  ستاره پنج رأس

h  ستاره شش رأس
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  :و مشخصات خط ها صشاخ

  کاربرد دستور  دستور مورد استفاده

linewidht(مقدار ضخامت خط   تعیین عرض خط(

marksize(اندازه عالمت   اندازه عالمتتعیین (

markeredgecolore(شاخص رنگ   رنگ لبهء عالمت هاي توپرتعیین (

Markerfacecolore(شاخص رنگ   تعیین رنگ داخلی عالمت هاي توپر(

  

  :مثال

x=linspace(0,2*pi,30);
y=sin(x);
plot(x,y,'-mo','linewidth',2,'markersize',12,'markeredgecolor','g','markerfacecolor','y')

.  نقطه

v  نمثلث رو به پائی

>  مثلث رو به چپ

<  مثلث رو به راست

^  مثلث رو به باال

  شاخص  نوع رنگ

b  آبی

r  قرمز

g  سبز

y  زرد

k  سیاه

w  سفید

m  ارغوانی

c  اي هفیروز

o  زیتونی
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  :figureترسیم چند نمودار روي هم در یک پنجره 

  .باشد  میصورت کلی آن بصورت زیر 

plot(x1 , y1 تنضیمات نمودار اول', ',x2 , y2 تنضیمات نمودار دوم', ','………………. ')

  :مثال

x=[-2:.1:4];
y1=3*x.^3-26*x+6;
y2=9*x.^2-26:
y3=18*x:
plot(x,y1,'-b',x,y2,'--r',x,y3,':m')

  

  holdدستور 

براي ترکیب  holdاجراکنیم، از فرمان  plotجاي اینکه بصورت متوالی متغییرها را در یک فرمان ب توان می

ترسیم کرده سپس براي ترسیم  plotنمودار اول را با دستور ن صورت که ای هب. نمودارها ي مختلف استفاده کنیم

براي ترسیم  plotرا اجرا کرده و بعد از دستور  hold onاي بعدي بر روي این نمودار ابتدا دستور نموداره

 holdبر روي هم ترسیم شوند از دستور  زمانی که دیگر نمی خواهیم نمودارها. کنیم مینمودارهاي بعدي استفاده 

off  کنیم میاستفاده.  

  .جرا کنیدا holdمثال قبل را با استفاده از دستور  :مثال
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x=[-2:.1:4];
y1=3*x.^3-26*x+6;
y2=9*x.^2-26;
y3=18*x;
plot(x,y1,'-b')
hold on
plot(x,y2,'--r')
plot(x,y3,':m')
hold off

  

  

  titleدستور

صورت کلی این دستور بصورت ذیل . کنیم میاگر بخواهیم براي گراف خود عنوانی بنویسیم از این دستور استفاده 

  .باشد  می

title('متن عنوان گراف ')

  ylabelو  xlabeiدستور

صورت کلی این دستور بصورت .برچسبی چاپ کرد yو  xیم در کنار محور هاي توان میبه کمک این دو دستور 

  .باشد  میذیل 

xlabel(' هاxمتن کناري محور ')

ylabel(' هاyمتن کناري محور ')

textدستور 

صورت کلی این دستور بصورت ذیل .استفاده کرد توان مینویسیم از این دستور اگر بخواهیم درون گراف متنی ب

  .باشد  می

text( مقدار xمحل قرار گیري متن مقدار yمحل قرار گیري متن , متن مورد نظر', ')

  gtextدستور 

رت کلی صو. شود میاست با این تفاوت که محل قرار گیري متن با ماوس مشخص  textاین دستور همان دستور 

  .باشد  میاین دستور بصورت ذیل 

gtext('متن مورد نظر ')

  legendدستور 
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. یک راهنما ایجاد کرد figureبراي هر یک از نمودارهاي ترسیم شده در یک پنجره  توان میبه کمک این دستور 

  .باشد  میصورت کلی این دستور بصورت ذیل 

legend('متن راهنماي اولین نمودار ',' ماي اولین نمودارمتن راهن محل قرار گیري راهنما',.………,' ')

.گیردتا آخرین نمودار قرار می... دوم،نوع خط نمودار اول، به ترتیب در مقابل  شود میمتن هاي راهنمایی که نوشته 

  .ددگر میمشخص  4تا  -1محل قرار گیري راهنماي نمودار با عدد 

  

  محل قرار گیري راهنماي در نمودار  عدد

  خارح از مرزهاي محورها در سمت راست  -1

  با کمترین تداخل با نمودار هاداخل مرزهاي محورها که در یک محل   0

  )به صورت پیش فرض (باال سمت راست   1

  و سمت چپباال گوشه   2

  پائین وسمت چپ  3

  گوشه پائین و سمت راست  4

  

  legendو  ylabelو  xlabelو  gtextو  textو  titleتعیین نوع فونت دستورهاي 

نوع فونت متن را به کمک دستورهاي ذیل  توان میکنیم میفوق براي نوشتن متن استفاده زمانی که از دستورهاي 

  .تغییر داد

  عمل کرد دستور  دستور

\bf فونت بولد شود شود میباعث.  

\it شود) کج(فونت ایتالیک  شود میباعث.  

\rm فونت نرمال شود شود میباعث.  

\fontname{نام فونت مورد نظر   مشخص کردن فونت متن{

\fontsize{اندازه فونت مورد نظر   فونت متناندازه مشخص کردن {

  

  :ي گرافها هبکارگیري نمادهاي یونانی در نوشت

  .با یک سري کاراکترها تعریف شده اند که در ذیل تعدادي از آنها آورده شده matlabبرنامه نمادهاي مختلف در 
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  : مثال

x=[-2:.1:4];
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y1=3*x.^3-26*x+6;
y2=9*x.^2-26;
y3=18*x;
plot(x,y1,'-b')
xlabel('\bf\itx-axis')
ylabel('\bf\ity-axis')
title('\it\bf\fontname{titr}\fontsize{14} igure (3) plot')
text(-1.5,40,'\fontsize{14}x,y1')
hold on
plot(x,y2,'--r')
gtext('\rm x,y2')
plot(x,y3,':m')
gtext('\alpha\sim\beta')
legend('y1=3*x.^3-26*x+6','y2=9*x.^2-26','y3=18*x',2)
hold off

  

  box offو  box onدستور 

  .کند میهمه خطوط اطراف گراف را بجز خطوط محور مختصات را غیر فعال  box onدستور 

  .کند میهمه خطوط اطراف گراف را فعال  box offدستور 

gridدستور  on  وgrid off  

  .کند میشبکه مختصات بصورت خط چین بر روي نمودار فعال  grid onدستور 

  .کند میشبکه مختصات بر روي نمودار را غیر فعال  grid offدستور 

رت آن بکار ببریم اگر فعال باشد آن را غیر فعال و در غیر این صو on,offرا بدون پسوند  boxیا  gridاگر دستور 

  .کند میرا فعال 

  

  : مثال
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x=[-2:.1:4];
y1=3*x.^3-26*x+6;
y2=9*x.^2-26;
y3=18*x;
plot(x,y1,'-b')
xlabel('\bf\itx-axis')
ylabel('\bf\ity-axis')
grid
title('\it\bf\fontname{titr}\fontsize{14} igure (3) plot')
text(-1.5,40,'\fontsize{14}x,y1')
hold on
pause(3)
plot(x,y2,'--g')
gtext('\rm x,y2')
grid
box
plot(x,y3,'*c')
pause(3)
box 
grid
gtext('\alpha\sim\beta')
legend('y1=3*x.^3-26*x+6','y2=9*x.^2-26','y3=18*x',2)
hold off

  

  

  دستورات محور مختصات

axis([xmin xmax ymin ymax]):  کند میمشخص محدوده نمایش محورهاي مختصات را.  

axis auto: داندگر میصات را به حالت پیش فرض برتدرجه بندي محور مخ.  
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axis ij:  محور افقی از سمت چپ به راست و محور قائم از . کند میمحور مختصات را به حالت ماتریس تنظیم

  .یابندسمت باال به پائین افزایش می

axis xy: محور افقی از چپ به راست و محور قائم از پائین . کند میم محور مختصات را به حالت کارتزین تنظی

  .به باال افزایش می یابند

axis equal: که فاصله بین دو عالمت بر رو ي محورهاي مختصات  کند میتنظیم  اي هضرایب تناسب را به گون

  .با هم به یک اندازه باشند

axis image: کند میت را تنظیم براي نمابش یک تصویر محدوده محورهاي مختصا.  

axis square: انداره محورهاي مختصات را به شکل مربع در می آورد.  

axis normal: می رساند و هر نوع  ها همختصات را به انداره حداکثر تغییرات دادانداره جعبه محورهاي

  .اردد میمحدودیتی را از واحد اندازه گیري بر

axis off: مختصات، عالئم و زمینه نمودار را غیر فعال چسب ها ي محورهايتمام حالت هاي مربوط به بر

  .کند می

axis on: کند میمختصات، عالئم و زمینه نمودار را فعال تمام حالت هاي مربوط به برچسب ها ي محورهاي.  

  :مثالً. را یکباره انجام داد axisچند دستور تابع  توان می: نکته

axis on auto xy
figure(number):  اگر بخواهیم پنجره گرافیکی جدیدي با شماره دلخواهی ایجاد کنیم از این دستور استفاده

  .کنیم می

clf:از دستور  و نمودار را پاك نکنیم پنجره گرافیکی را پاك کنیم تنها هر گاه بخواهیمclf)igurefear cl (

  .کنیم میاستفاده 

clg:  نمودارهاي آن پاك کنیم از دستور  هر گاه بخواهیم کل پنجره گرافیکی را باclg)clear graph 

window ( کنیم میاستفاده.

close (window figure number):  کنیم میاگر بخواهیم پنجره گرافیکی را ببندیم از این دستور استفاده.  

close all: کنیم میي گرافیکی را ببندیم از این دستور استفاده ها هاگر بخواهیم تمام پنجر.  

  : مثال

x1=-2:.1:4;
x2=-4:.1:4;
y1=3*x1.^3-26*x1+6;
y2=x2.^4;
y3=18*x1;

igure(4)
pause(2)
plot(x1,y1,'-b')
grid
pause(2)
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xlabel('\bf\itx-axis')
pause(2)
ylabel('\bf\ity-axis')
pause(2)
axis([-4 4 -30 70])
pause(2)
axis ij
pause(2)
title('\it\bf\fontname{titr}\fontsize{14} igure (3) plot')
pause(2)
text(-1.5,35,'\fontsize{12}x,y1')
hold on
pause(2)
plot(x2,y2,'--g')
pause(2)
gtext('\rm y=x^4')
pause(2)
axis square
pause(1)
plot(x1,y3,'-.c')
pause(1)
gtext('\bf\alpha\sim\beta')
legend('y1=3*x1.^3-
26*x1+6','y2=x2.^4','y3=18*x1')
pause(1)
axis auto
pause(1)
axis normal xy
pause(5)
axis off
pause(2)
clf
pause(1)
close(4) 
hold all

  

  : مثال

x=0:.25:4*pi;
y1=sin(x);y2=cos(x);

igure(1);plot(x,y1,'r^');grid
xlabel('\bfx-axis');ylabel('\bfy-axis');
title('\it\bf\fontname{titr} igure (4) plot sin\alpha')
text(6.5,0,'\bf\fontsize{14}sin\alpha')

igure(2);plot(x,y2,'b*');grid
xlabel('\bfx-axis');ylabel('\bfy-axis');
title('\it\bf\fontname{titr} igure (5) plot cos\alpha')
text(5,0,'\bf\fontsize{14}cos\alpha')
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  نمودارهاي دو بعدي دیگرانواع 

  )bar(قائم  اي هنمودار میل

  .باشد  میbar(x,y)صورت شکل کلی این دستور ب

  : مثال

x=0:pi/10:4*pi;
y=sin(x);
bar(x,y)
xlabel('\bf\itx-axis')
ylabel('\bf\ity-axis')
title('\it\bf\fontname{titr}\fontsize{14} igure (4) plot bar')
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  )barh(افقی  اي هلنمودار می

  .باشد  میbarh(x,y)صورت دستور ب شکل کلی این

  :مثال

x=0:pi/10:4*pi;
y=sin(x);
barh(x,y,'r')
xlabel('\bf\itx-axis')
ylabel('\bf\ity-axis')
title('\it\bf\fontname{titr}\fontsize{12} igure (5) plot barh')

  )stairs(نمودار پلکانی 

  .باشد  میstairs (x,y)صورت دستور ب شکل کلی این

  :مثال

x=0:pi/10:4*pi;
y=sin(x);
stairs(x,y,'--g')
xlabel('\bf\itx-axis')
ylabel('\bf\ity-axis')
title('\it\bf\fontname{titr}\fontsize{12} igure (6) plot stairs')
grid
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  zoomدستور 

صورت شکل کلی این دستور ب.نجره گرافیکی را تنظیم کردبزرگ نمایی پ توان میبه کمک این دستور 

zoom(factor)باشد  می.  

  :مثال

x=0:pi/10:4*pi;
y=sin(x);
stairs(x,y,'--g')
xlabel('\bf\itx-axis')
ylabel('\bf\ity-axis')
title('\it\bf\fontname{titr}\fontsize{1
2} igure (7) plot stairs with zoom 3')
grid
pause(2)
zoom (3)

  

  

  

  

  

  

  

  )stem(اي هساقنمودار 
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  .باشد  میstem (x,y)صورت شکل کلی این دستور ب

  :مثال

x=0:pi/10:4*pi;
y=sin(x);
stem(x,y,'* m')
xlabel('\bf\itx-axis')
ylabel('\bf\ity-axis')
title('\it\bf\fontname{titr}\fontsize{12} igure(8)  plot stem')

  errorbarر دستو

صورت کلی این دستور .رسم کرد که تلورانس خطا را نیز نشان دهد اي هنمودار میل توان میبه کمک این دستور 

  .باشد  میبصورت ذیل 

errorbar(x,y,مقدار خطا براي هر نقطه )

  :مثال

x=0:pi/10:2*pi;
y=sin(x);
e=rand(size(x))/10
errorbar(x,y,e,'--g')
xlabel('\bf\itx-axis')
ylabel('\bf\ity-axis')
title('\it\bf\fontname{titr}\fontsize{12} igure(9)  plot errorbar')
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  )polar(نمودار قطبی 

  .باشد  میpolar (θ,r)شکل کلی این دستور بصورت 

  :مثال

teta=0:pi/150:2*pi;
polar(teta,sin(4.*teta),'-b')
title('\it\bf\fontname{titr}\fontsize{12} igure(10)  plot polar')
legend('sin(4*\theta)',0)

  )subplot(فیکی ترسیم زیر نمودار یا چندین نمودار در یک پنجره گرا
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. کنیم میاستفاده  subplotچندین نمودار را  رسم کرد جهت این کار از دستور  figureدر یک پنجره  توان می

در اصل مانند یک ماتریس تعداد  nو  mکه . باشد  میsubplot(m,n,p)که شکل کلی این دستور به شکل

محل هر زیر نمودار را در این ماتریس  pرا مشخص کرده و ) n(و تعداد نمودار ها در ستون ) m(نمودار ها در سطر 

  .کند میمشخص ) figureپنجره (

  :مثال

x=-3:.2:3;
y=exp(-x.*x);
subplot(2,2,1)
bar(x,y,'r')
title('\it\bf\fontname{titr} igure(10)  plot bar')
subplot(2,2,2)
barh(x,y,'b')
title('\it\bf\fontname{titr} igure(11)  plot barh')
subplot(2,2,3)
stairs(x,y,'m')
title('\it\bf\fontname{titr} igure(12)  plot stairs')
subplot(2,2,4)
stem(x,y,'y')
title('\it\bf\fontname{titr} igure(13)  plot stem')

  :مثال

clc
clg
clear
teta=0:pi/150:4*pi;
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subplot(3,2,1)
polar(teta,cos(3.*teta),'-b')
title('\it\bf\fontname{titr} igure(14)  polra')
legend('r=cos3\theta',-1)
subplot(3,2,2)
polar(teta,sin(3.*teta),'--b')
title('\it\bf\fontname{titr} igure(15)  polra')
legend('r=sin3\theta',-1)
subplot(3,2,3.5)
polar(teta,teta,'-b')
title('\it\bf\fontname{titr} igure(18)  polra')
legend('r=\theta',-1)
subplot(3,2,5)
polar(teta,cos(4.*teta),'-.b')
title('\it\bf\fontname{titr}figure(16)  polra')
legend('r=cos4\theta',-1)
subplot(3,2,6)
polar(teta,sin(4.*teta),':b')
title('\it\bf\fontname{titr} igure(17) polra')
legend('r=sin4\theta)',-1)

  :مثال

clc
clg
clear
teta=0:pi/150:4*pi;
subplot(3,2,1)
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polar(teta,2+3.*sin(teta),'-r')
title('\it\bf\fontname{titr} igure(19)  polra')
legend('r=2+3sin\theta',-1)
subplot(3,2,2)
polar(teta,2-3.*sin(teta),'-r')
title('\it\bf\fontname{titr} igure(20)  polra')
legend('r=2-3sin\theta',-1)
subplot(3,2,3)
polar(teta,2+3.*cos(teta),'-r')
title('\it\bf\fontname{titr} igure(21)  polra')
legend('r=2+3cos\theta',-1)
subplot(3,2,4)
polar(teta,2-3.*cos(teta),'-r')
title('\it\bf\fontname{titr} igure(22)  polra')
legend('r=2-3cos\theta',-1)
subplot(3,2,5)
polar(teta,7+7.*cos(teta),'-r')
title('\it\bf\fontname{titr} igure(23) polra')
legend('r=7+7cos\theta)',-1)
subplot(3,2,6)
polar(teta,7-7.*cos(teta),'-r')
title('\it\bf\fontname{titr} igure(24) polra')
legend('r=7-7cos\theta)',-1)
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  رسم گراف هاي سه بعدي

  )plot3(نمودار خطی سه بعدي 

  .به آن اضافه شده) z(با این تفاوت که یک مقدار ارتفاعی  باشد  میplotاین دستور کامالً شبیه به دستور 

  :مثال

clc
clf
clear
t=0:.1:10*pi;
plot3((sqrt(t).*sin(2*t)),(sqrt(t).*cos(2*t)),t,'-g')
xlabel('sin(\theta)')
ylabel('cos(\theta)')
zlabel('\theta')
text(0,0,0,'origin')
title('\bf igure (25) helix')

  :یا سطحی) surface(اي هو صفح) mesh(نمودار توري 

  ).z=f(x,y)(باشد  میx,yآنها تابعی از  zي هستند که مقدار نمودارهاي سه بعدي توري و سطحی  نمودارهاي 

بعد آن با ي هر ها هبه عبارتی براي ترسیم یک نمودار سه بعدي باید یک آرایه سه بعدي ایجاد کرد که تعداد در آی

  .هم برابر باشند

و در نهایت به هر  نقطه . تشکیل دهیم x,yصفحه ه یک کاولین کار براي رسم یک  نمودار سه بعدي این است 

x,y  یک مقدارz اختصاص دهیم.  

  :x,yایجاد صفحه 
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  X=

⎣⎢
⎢⎢
⎢⎢
⎢⎢
⎢⎡

⎦⎥
⎥⎥
⎥⎥
⎥⎥
⎥⎤

                ⟹

  Y=

⎣⎢
⎢⎢
⎢⎢
⎢⎢
⎢⎡

⎦⎥
⎥⎥
⎥⎥
⎥⎥
⎥⎤

  meshgridدستور 

 meshgridاما با استفاده از دستور. باشد  میyو  xي مانند شکل فوق نیاز به دو ماتریس  x,yبراي ایجاد صفحه 

  .باشد  میyي روي نحور ها هو درآی xي روي نحور ها ها نیاز به درآیتنه x,yبراي ایجاد صفحه 

  .ایجاد کنید meshgridباال را با استفاده از دستور x,yشبکه صفحه  :مثال

[X,Y] = meshgrid(0:6,0:9)
یا     
X=0:6;Y=0:9
[X,Y] = meshgrid(X,Y)

یعنی به ازاء هر . باشد  میyو  xن آرایه تابعی از ای هک. رسد می zجاد آرایه ای هنوبت ب x,yحال بعد از ایجاد دو آرایه 

x  وy  باید یک مقدارz داشته باشیم.  

  .را بدست آورید zماتریس  =اگر  :مثال

Z=(x.*y.^2)/(x.^2+y.^2)

  .باشد  میبصورت ذیل  surfصورت کلی دستور 

surf(x,y,z)

  .باشد  میصورت ذیل ب meshصورت کلی دستور 

mesh(x,y,z)
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  :مثال

[X,Y] = meshgrid(-2:.2:2, -2:.2:2); 
Z = X .* exp(-X.^2 - Y.^2); 
surf(X,Y,Z)
title('\it\bf\fontname{titr}\fontsize{12} igure(24) surface')
colorbar
xlabel('x \bf\rightarrow axis')
ylabel('y \bf\rightarrow axis')
zlabel('z \bf\rightarrow axis')

  

  colorbarدستور 

  .از رنگ ها ایجاد کرد legendدر کنار گراف یک  توان میبه کمک این دستور 

  :مثال

x=-3:.25:3;
y=x;
[x,y] = meshgrid(x,y);                                
z=1.8.*sqrt(x.^2+y.^2).*cos(.5*y).*sin(x);                                        
mesh(x,y,z)
title('\it\bf\fontname{titr}\fontsize{12} igure(25) mesh')
colorbar
xlabel('x \bf\rightarrow axis')
ylabel('y \bf\rightarrow axis')
zlabel('z \bf\rightarrow axis')
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  colormapدستور 

تا بتوان از گراف یک تصویر سه بعدي  کند میتغییر ) z(رتفاع نمودار ترسیم شده رنگ بندي دارد که برحسب ا

  .تغییر داد توان میاین رنگ ها را . تصور کرد

پس براي ایجاد رنگ مورد نظر، باید از هر سه رنگ . بوده RGBسیستم بکار رفته براي نمایش گراف سیستم 

  . کنیم میاستفاده  colormap(c)ز فرمان جهت این کار ا. مقداري را انتخاب کنیم تا رنگ مورد نظر ایجاد شود

چگالی رنگ قرمز، چگالی ها هکه بترتیب از چپ به راست هر کدام یک از درآی باشد  می  3×1یک ماتریس  cکه 

  .شود میکه در نهات از ترکیب این سه رنگ جدیدي ایجاد  باشد  میرنگ سبز و چگالی رنگ آبی 

  

مقادیر چگالی رنگ رنگ
Short 
name

دیر چگالی رنگمقا رنگ
Short 
name

[0 0 1] آبی b [0 0 0] سیاه k

[1 1 0] زرد y [1 1 1] سفید w

[1 0 1] زرشکی m [1 0 0] قرمز r

[.5 .5 .5] زیتونی [0 1 0] سبز g

  .از آنها نیز بسته به نیاز استفاده کرد توان میاز پیش تعریف شده که  matlabبرنامه یک سري ترتیب رنگی در 
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  :مثال

[x,y,z]=peaks(35);
meshgrid(x,y);                                
colormap ([.2 .6 .8])
mesh(x,y,z)
title('\it\bf\fontname{titr}\fontsize{12} igure(26) mesh')
colorbar
xlabel('\bfx\rightarrow axis')
ylabel('\bfy\rightarrow axis')
zlabel('\bfz\rightarrow axis')

  :مثال

[x,y,z]=peaks(35);
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meshgrid(x,y);
colormap lines
surf(x,y,z)
title('\it\bf\fontname{titr}\fontsize{12} igure(26) surface')
colorbar
xlabel('\bfx\rightarrow axis')
ylabel('\bfy\rightarrow axis')
zlabel('\bfz\rightarrow axis')

mesh(مودار توري ن curtain(  یا)mesh zero(  

  .یک نمودار سه بعدي توري طوري ایجاد کرد که سطح زیر صفر آن دیده نشود توان میmeshzبه کمک دستور 

  .باشد  میبصورت ذیل  meshzصورت کلی دستور 

meshz(x,y,z)
  :مثال

[x,y,z]=peaks(30);
meshgrid(x,y,z);
meshz(x,y,z)
title('\it\bf\fontname{titr}\fontsize{12} igure(28) mesh zero')
colorbar
xlabel('\bfx\rightarrow axis')
ylabel('\bfy\rightarrow axis')
zlabel('\bfz\rightarrow axis')
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mesh(نمودار توري  and contour(  

آن نیز   x,yبر روي صفجه  یک نمودار سه بعدي توري طوري ایجاد کرد که توان میmeshcبه کمک دستور 

  .منحنی میزان نمودار ترسیم گردد

  .باشد  میبصورت ذیل  meshcصورت کلی دستور 

meshc(x,y,z)
  :مثال

[x,y,z]=peaks(30);
meshgrid(x,y,z);
meshc(x,y,z)
title('\it\bf\fontname{titr}\fontsize{12} igure(29) mesh with contour')
colorbar
xlabel('\bfx\rightarrow axis')
ylabel('\bfy\rightarrow axis')
zlabel('\bfz\rightarrow axis'
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  waterfallآبشارينمودار 

ها xبا این تفاوت که خطوط ایجاد کننده نودار تنها در جهت محور  باشد  میmeshنمودار نیز مانند نمودار این 

  .شود میایجاد 

  .باشد  میبصورت ذیل  meshcصورت کلی دستور 

waterfall(x,y,z)
  :مثال

[x,y,z]=peaks(40);
meshgrid(x,y,z);
waterfall(x,y,z)
title('\it\bf\fontname{titr}\fontsize{12} igure(30) waterfall')
colorbar
xlabel('\bfx\rightarrow axis')
ylabel('\bfy\rightarrow axis')
zlabel('\bfz\rightarrow axis')
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  )surface and contour(سطحینمودار 

آن نیز   x,yیک نمودار سه بعدي سطحی طوري ایجاد کرد که بر روي صفجه  توان میsurfcبه کمک دستور 

  .منحنی میزان نمودار ترسیم گردد

  .باشد  میبصورت ذیل  surfcصورت کلی دستور 

surfc(x,y,z)
  :مثال

[x,y,z]=peaks(40);
meshgrid(x,y,z);
surfc(x,y,z)
title('\it\bf\fontname{titr}\fontsize{12} igure(31) surface with contour')
colorbar
xlabel('\bfx\rightarrow axis')
ylabel('\bfy\rightarrow axis')
zlabel('\bfz\rightarrow axis')
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  )surface light(نمودار سطحی درخشان 

  .نمودار سه بعدي سطحی درخشان ایجاد کردیک  توان میsurflبه کمک دستور 

  .باشد  میبصورت ذیل  surflصورت کلی دستور 

surfl(x,y,z)
  :مثال

[x,y,z]=peaks(40);
meshgrid(x,y,z);
surfl(x,y,z)
title('\it\bf\fontname{titr}\fontsize{12} igure(32) surface light')
colorbar
xlabel('\bfx\rightarrow axis')
ylabel('\bfy\rightarrow axis')
zlabel('\bfz\rightarrow axis')
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  )shading(سایه زدنی نمودار 

بصورت تواند  میسایه زنی . م سایه زنی کردای هجاد کردای هتوان نمودارهاي سه بعدي را کبه کمک این دستور می

  .باشد) interp(یا درونیابی شده ) faceted(یا تراشیده شده ) flat(مسطح 

  :مثال

[x,y,z]=peaks(40);
meshgrid(x,y,z);
subplot(2,2,1)
surfl(x,y,z)
shading flat
title('\bf\fontname{titr}\fontsize{10} igure(33) surface light with shading lat')
xlabel('\bfx\rightarrow axis')
ylabel('\bfy\rightarrow axis')
zlabel('\bfz\rightarrow axis')
subplot(2,2,2)
surfl(x,y,z)
shading faceted
title('\bf\fontname{titr}\fontsize{10} igure(34) surface light with shading lat')
xlabel('\bfx\rightarrow axis')
ylabel('\bfy\rightarrow axis')
zlabel('\bfz\rightarrow axis')
subplot(2,2,3.5)
surfl(x,y,z)
shading interp
title('\bf\fontname{titr}\fontsize{10} igure(35) surface light with shading lat')
xlabel('\bfx\rightarrow axis')
ylabel('\bfy\rightarrow axis')
zlabel('\bfz\rightarrow axis')
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  :مثال

[x,y,z]=peaks(40);
meshgrid(x,y,z);
subplot(1,2,1)
surfc(x,y,z)
shading flat
title('\bf\fontname{titr}\fontsize{10} igure(36) surface light with shading lat')
xlabel('\bfx\rightarrow axis')
ylabel('\bfy\rightarrow axis')
zlabel('\bfz\rightarrow axis')
colormap pink
subplot(1,2,2)
surfl(x,y,z)
shading interp
title('\bf\fontname{titr}\fontsize{10} igure(37) surface light with shading interp')
xlabel('\bfx\rightarrow axis')
ylabel('\bfy\rightarrow axis')
zlabel('\bfz\rightarrow axis')
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  )view(تنظیم زاویه دید نمودار 

  .صورت کلی این دستور بصورت ذیل است. استفاده نمود viewجهت تنظیم زاویه دید نمودار متوان از دستور 

view(AZ,EL)
  ).EL(و زاویه ارتفاعی دید) AZ(، آزینوت دیدباشد  میاین دستور داراي دو پارامتر 

  .باشد  می˚el=30و  ˚az=-37.5در حالت پیش فرض 

همان طور که در شکل نیز مشخص است مبدأ آزیموت 

که در جهت حرکت  باشد میها yامتداد منفی محور 

ي ها هي ساعت منفی و خالف جهت حرکت عقربها هعقرب

و مبدأ زاویه . باشد  میساعت مقدار آزیموت مثبت 

  .باشد  میx,yارتفاعی دید صفحه 

  

  

  

  

  :مثال

[x,y,z]=peaks(40);
meshgrid(x,y,z);
surfc(x,y,z)
shading interp
title('\bf\fontname{titr}\fontsize{10} igure(38) view(az=60 el=30)')
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xlabel('\bfx\rightarrow axis')
ylabel('\bfy\rightarrow axis')
zlabel('\bfz\rightarrow axis')
colormap copper
view(60,30)




