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راهنمای دوره آشنایی با نرم افسار MATLAB
ًزم افشار  MATLABیکی اس هفیذتزیي ٍ پز کارتزدتزیي ًزم افشارّا در سهیٌِ ریاضی ٍ هٌْذسی هی تاضذ .ایي ًزم افشار
دارای قاتلیت ّای هتؼذدی اس اًجام اػوال ریاضی سادُ ٍ پیطزفتِ تا داهٌِ ٍسیؼی اس تستِ ّای هفیذ در ػلَم هٌْذسی هی
تاضذ .تِ ػٌَاى هثال ایي ًزم افشار هی تَاًذ اس سادُ تزیي هحاسثات در سهیٌِ جثز هاتزیس ّا تا حل پیچیذُ تزیي دستگاّْای
هؼادالت دیفزاًسیل را پَضص دّذ .در سهیٌِ ػلَم هٌْذسی ٍ کارتزدی ًیش ایي ًزم افشار دارای تستِ ّای هتؼذدی هاًٌذ
پزداسش سیگٌال ،پزداسش تصَیز ،هٌطق فاسی ،ضثکِ ػصثیَّ ،ش هصٌَػی ٍ ًظایز آى هی تاضذّ .وچٌیي اهکاى تزًاهِ
ًَیسی در هحیط ایي ًزم افشار ایي قاتلیت را تِ کارتز هی دّذ تا تتَاًذ یک تستِ هٌاسة تِ دلخَاُ تزای اًجام اّذاف خَد
طزاحی ًوایذ.
دٍرُ آهَسضی ًزم افشار  MATLABتَسط هَسسِ آهَسش ػالی فاضل تا ّذف آضٌایی داًطجَیاى تا ًحوَُ کوار توا ایوي ًوزم
افشار طزاحی گزدیذُ است .در ایي دٍرُ جاهغ سؼی هی ضَد داًطجَیاى تا توام قاتلیت ّای ًزم افشار هذکَر آضٌا ضًَذ.
تِ طَر خالصِ ٍار اّن سزفصل هطالة تذریس ضذُ تَسط هَسسِ آهَسضی فاضل تِ ضزح سیز خالصِ هی گزدد.

بخش اول :هفاهین پایه
 هؼزفی ٍ آضٌایی تا  ،Matlabتیاى ًقص ٍ اّویت ًزم اسار  MATLABدر تحلیل ٍ هحاسثات هٌْذسیهؼزفی کلی هحیط MATLABآهَسش طزیقِ ًصة MATLABهذیزیت فضای کارهذیزیت پٌجزُ فزهاىهؼزفی تَاتغ اٍلیِ ٍپایِچگًَگی تؼاریف ٍ هقذاردّی هتغیزّا ،هحاسثات ػذدیطزیقِ استفادُ اس ً helpزم فشار ضزٍع تَاتغ ریاضی ػوَهی تا تَاتغ هثلثاتی اداهِ تَاتغ ریاضی  ،اداهِ تَاتغ هثلثاتی  ،تَاتغ ًوایی ٍ لگاریتوی ،تَاتغ تَاًی هختلط ،تَاتغ تثذیل هختصات دٍ تؼذی تَاتغ تثذیل هختصات سِ تؼذی ،تَاتغ ضزب ًقطِ ای ٍ تزداری ،سایز تَاتغ هفیذ در MATLABبخش دوم :آرایه ها و توابع هرتبط با آنها
آضٌایی تا هاتزیسْا ٍ تزدارّا ٍ ػولیات رٍی آًْا ٍ تَاتغ هزتثطتَاتغ تصادفی ،تَاتغ ، sumاًحزاف هؼیارٍ ،اریاًس ،تَاتغ آهاریتَاتغ  ،min،max، sortهثلثیبخش سوم :برناهه نویسی
هقذهات ٍ ًَضتي ٍ اجزای اسکزیپتْای mfile1
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آهَسش هقذهات تزًاهِ ًَیسی هؼزفی ساختارّای تصوین ٍ if،else ifحل چٌذ هثال ػولگزّای هٌطقی ٍ راتطِ ای هؼزفی ساختار تکزار while هؼزفی  ٍ m-fileتاتغ ٍ هثالْای هختلف جْت رٍضي ضذى هَضَع ساختار تصوین switchحل هسایل هختلف تزًاهِ ًَیسی تا  MATLABتا توزکش تز ضزطْا ٍ حلقِ ّا ًکات رفغ ػیة ٍ کار تا اًَاع تَاتغ حل هسایل هختلف تا تَاتغ – فزاخَاًی تَاتغ اس درٍى تَاتغ تٌظین ٍرٍدی ٍ خزٍجی تَاتغ ٍ رفغ ػیة تَاتغ تاسگطتیبخش چهارم :گرافیک و رسن نوودار و هنحنی
 رسن ًوَدارّا ٍ گزافیک دٍ تؼذی گزافیک سِ تؼذیا ًَاع تَاتغ plotبخش پنجن :جعبه ابزارهای هفیذ و پر کاربرد
آضٌایی تا جؼثِ اتشار سوثَلیکدستَرات سوثَلیکچٌذ جولِ ای ّا،هطتق،اًتگزال ٍ جؼثِ اتشار ( polynomialچٌذ جولِ ای)تزاسش هٌحٌیهسایل پیشرفته و تکویل
تاًکْای اطالػاتی ،آرایِ ّای سلَلی ٍ ساختاریحل هؼادالت دیفزاًسیلحل دستگاُ هؼادالت خطی ٍ غیز خطیارسال ًتایج تزًاهِ درٍى فایلآضٌایی تا هٌْذسی کٌتزل ٍ SimuLink-حل هثالْای کلی ٍ چٌذ جاًثِ
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