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 matlabآموزش نرم افزار 

 

 -مقدمه

 به عنوان يكي از قطبهاي اساسي نرم افزار هاي شبيه matlabنرم افزار 

در سطح وسيعي در دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي دنيا بكار ، سازي سيستم 

 .ميرود

در كشور ما اين نرم افزار هنوز نوپاست و بسياري فقط به جهت كارهاي 

براي آنكه جايگاه اين نرم افزار را .تمند را ميشناسندرياضي اين نرم افزار قدر

در حيطه نرم افزارهاي .بهتر درك كنيد توجه شما را به يك مثال جلب ميكنم 

گرافيكي و توليد و ساخت تصوير و ويرايش آن و توليد انيميشن نرم 

افزارهاي مختلفي وجود دارند كه هر كدام داراي امكانات خاص خود براي 

ميباشند اما اگر نظري كلي بر اين نرم افزارها داشته باشيم اين منظور 

 يكي از بهترينها در زمينه انيميشن ٣DMAXميبينيم كه نرم افزار قدرتمند 
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 هم صادق است منتها در زمينه كارهاي Matlabاين مثال در مورد .است

 .رياضي و رسم نمودار و شبيه سازي سيستم ها

 شبيه سازي را مديون نرم افزاري  تمام شهرت خود درMATLABالبته 

 است و بسياري از داده هاي عددي و غير عددي مابين اين simulinkبنام 

پردازش شده و نهايتاً نتايج در خروجي ،دو نرم افزار رد و بدل ميشود 

بگونه اي كه ،  اجرا نمودmatlab را بايد تحت simulink.ظاهر ميگردد

 . استmatlabي از  زير مجموعه اsimulinkميتوان گفت 

 درس اول 

 -Matlabشروع كار با 

پنجره ها و منوهاي  ،matlabبراي شروع بهتراست ابتدا با محيط نرم افزار 

 .آن آشنا شويد

 نيز داراي منوهايي است matlab،همانند ساير نرم افزارهاي تحت ويندوز

 :كه به شرح زير ميباشند

 : FILEمنوي 
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ين منو ميتوانيد از توضيحات زير كمك در مورد هركدام ازگزينه هاي ا

 :بگيريد 

 

 :matlabپنجره هاي 

همان جايي است كه از : »پنجره دستورات  « command windowپنجره 

 را درآنجا وارد نموده و matlabاين به بعد عادت ميكنيم تمامي دستورات 

 خروجي

جره خواهيم بسياري از دستورات غير گرافيكي را نيز در همين پن» يا نتيجه « 

 .ديد

حاوي سابقه اي ازكليه دستورات تايپ شده  : command historyپنجره 

در روزها وماههاي قبلي است كه همگي در يكجا ليست شده اند تا در مواقع 

 لزوم از

براي فراخواني دستوراتي . تايپ مجدد دستورات طوال ني صرف نظر كنيم 

  ازكليدهاي command windowكه قبآل تايپ نموده ايم بايد در پنجره 
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 .در صفحه كليد استفاده كنيم 

اين .  نيز شامل ليستي از متغيرها ومشخصات آنهاست : work spaceپنجره 

در ؛ متغيرها توسط خود ما تعريف وساخته شده اند وكامآل اختياري هستند 

 مورد 

 .نحوه ساخت وقوانين حاكم بر متغيرها توضيح خواهيم داد

 براي current directory» زبانه  « tab ميتوان از work spaceدر پنجره 

مشاهده وياتغيير فولدر فعلي وپيش فرض ذخيره فايلهاي مختلف استفاده 

 .نمود

 command windowبراي پاك كردن محتويات وپنجره : چند دستور مفيد

 ميباشد استفاده clear command window كه مخفف clcاز دستور 

 ميكنيم كه 

 برويم command window اين كار بايد به محل ورود دستورات در براي

  را وارد clcسپس دستور ؛ مشخص ميشود << اين محل همواره با عالمت ؛ 

 . را بزنيمenterنموده وكليد 
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چندين دستور ديگر نيزبه شرح زير داريم كه به همين منظور و براي پنجره 

 ؛هاي ديگر نيز به كار ميروند

 clc:command windowمحتواي پاك نمودن 

  clf»گرافيك «figureپاك نمودن محتواي يك پنجره 

 clear : workحذف كليه متغيرهاي تعريف شده توسط كاربر از پنجره 

space  

enter[در مثالهاي زير هركجا عبارت « : كارمان را باچند مثال ادامه ميدهيم 

 ».است  Enterبه معني فشردن كليد ، رامشاهده نموديد ] 

<<٢+١٢] enter]  

 <<a=12+3 [enter]  

 در پاسخ به محاسبه اي كه matlabبا انجام دستور اول مشاهده ميكنيد كه 

مي سازد و  » answerمخفف  « ansشما وارد نموده ايد يك متغير به نام 

 نتيجه 

 به عنوان تنها ansمتغير .  ميشودans=14محاسبات را در آن مي ريزد يعني 
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 براي ذخيره نتيجه محاسبه بكار ميرود و هرجا matlabيش فرض متغير پ

 كه 

 ans از متغير matlab؛كاربر نتيجه محاسباتش را در متغيري ذخيره نكند 

اين متغير همواره حاوي نتيجه آخرين . براي اين منظور بهره مي برد

 محاسبه انجام شده 

 .مي باشد

 ٣ باعدد١٢ليات جمع عدد اما در مثال دوم مشاهده مي كنيم كه حاصل عم

 work spaceحاال اگر نگاهي به پنجره .  ريخته ايم aرادر متغيري به نام 

 بياندازيم 

 متغير در آنجا ليست شده و در مقابل هر يك از ٢مشاهده مي كنيم كه نام 

 .متغيرها مشخصات آنها نيز آمده است 

 :يكنيم دستورات زير را يكي يكي وارد نموده ونتايج را مشاهده م

١٣*٤>> 

١٢+٣>> 
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<<result= ٩*sin(3*pi/2) 

<<res1=4+3*cos(-pi) 

مي توان ازمحتواي متغيرهاي موجود در حافظه براي انجام محاسباتي ديگر 

 : مثال ؛ نيز استفاده نمود 

bb=res+2*result>> 

اما آيا مي توان ،همگي متغير هستندres1,result,bb,a,ans،درمثالهاي فوق 

بايد نام متغيررا با ؛ براي متغيرها برگزيد؟ پاسخ منفي است هر نامي را 

 توجه 

 ؛ به قوانين زير تعريف كنيم

پس اين متغيرها در ،  نام متغير نمي تواند با يك عدد شروع شود -١

matlab ١؛ نادرست هستندaa,23type  

% ؛ @ ، # ، $ ، & ،  نام يك متغير نمي تواند شامل عالمت ويژه از جمله-٢

 .نيز نمي تواند باشد ] space[يز فاصله ون

 باشد بلكه مي توان از عالمت - نام متغير نمي تواند داراي عالمت -٣
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underline استفاده نمود _  يا. 

 ؛پس اين نام متغيرها غلط وغير مجاز هستند 

٣fun,12res,b&u,botter-fly, 

 ؛و اين نام متغيرها صحيح و مجاز هستند

fun3,bandu,fit38,ali_2 

٤- matlab به كوچك وبزرگ بودن حروف نام متغير حساس است وبين 

آنها تفاوت قايل مي شود پس با متغيرهاي زير به صورت كامآلمستقل از 

 ديگري رفتار

 ؛ خواهدشد 

ali13=80>> 

Ali13=80>> 

aLi13=188 >> 

بايد نام آنها را در مقابل  ، Workspaceبراي حذف يك يا چند متغيراز

 :مثال،  ذكر كنيم clearدستور
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clear aLi13>> 

در ضمن مي توان باعث ،  حذف شد aLi13مشاهده مي كنيم كه متغير

 ؛  شدwork space متغير مذكور از پنجره ٢حذف

clear res1 bb>> 

مي توان از  ، command historyبراي حذف يك يا چند دستور در پنجره 

 ؛ روش ذيل استفاده نمود 

 . راست كليك ميكنيم command history در داخل پنجره -١

كار ؛ يكي راانتخاب ميكنيم .................... ،..................... ،delete all از بين عبارات -٢

 :اين گزينه ها به ترتيب عبارت است از

 حذف تمام سابقه دستورات وارد شده

 

 


