


MATLAB 

 در درس عیظتمٌای کوتصل رطی

مٍزآن
 
 یارآ



ؼوای  ی با مدیط
 
 MATLAB آ

Workspace 

Command History 

Command Window 



ؼوای  ی با مدیط
 
 (آدآمي) MATLAB آ

 M.باز کصدن یک فایل 

 Fileموٍی 

 Newگضیوي      

 M-Fileگضیوي            



ؼوای  ی با دعتٍرآت آولیي
 
 آ

 تفاوت دآرد MATLABبضرگ و کٍچک بٍدن خصوف در 

• clc : مدیطCommand Window رآ پاک میکوس 

 

• clear : مدیطWorkspace  در آؾل )رآ پاک می کوس
ای مكسآردًی ؼسى رآ پاک می کوس  (پارآمتًص

 

• close all :تمام پوجصى ًای  باز ؼسى رآ می بوسد 



ؼوای  ی با دعتٍرآت مداعباتی
 
 آ

 :مكسآر دًی یک متغیص

x=12; 

 :تٍلیس یک بصدآر

X=[2   10   -4   5   0   6   -1   11]; 

 :تٍلیس یک ماتصیط

Y=[1   0    2 ; 0   -4    12 ;  1   6    -1]; 



ؼوای  ی با دعتٍرآت مداعباتی 
 
 (آدآمي)آ

 :جمع، ضصب، تفصیق، تكظیم و لصیوي کصدن

z=x+y; 

z=x*y; 

z=x-y; 

z=x/y; 

Z=-x 



ؼوای  ی با دعتٍرآت مداعباتی 
 
 (آدآمي)آ

 :تٍآن

z=x^y; 

 :جشر

z=sqrt(x); 



•min  :رآیي یک بصدآر رآ بص می گصدآهس
 
 کٍچک تصین آ

M=min(X); 

•max  :رآیي یک بصدآر رآ بص می گصدآهس
 
 بضرگ تصین آ

N=max(X); 

رآیي یک ماتصیط
 
 :بصآی یافتن بضرگ تصین یا کٍچک تصین آ

M=min(min(Y));    N=max(max(Y)); 

ؼوای  ی با دعتٍرآت مداعباتی 
 
 (آدآمي)آ



ؼوای  ی با دعتٍرآت مداعباتی 
 
 (آدآمي)آ

• abs :آهسآزى یک کمیت مزتلط رآ مداعبي می کوس 

A=abs(1+i) 

ans=1.4142 

• angle  : فاز یک کمیت مزتلط رآ بص خظب رآدیان مداعبي می
 کوس

P=angle(1+i) 

ans=0.7854 



ؼوای  ی با دعتٍر ؼصط
 
 آ

 :عارتار ؼصط

if ( ؼصط ) 

 دعتٍرآت لظمت آول          

else 

 دعتٍرآت لظمت دوم          

end 



ؼوای  ی با دعتٍر ؼصط 
 
 (آدآمي)آ

 :عالئم ؼصط

A==B     A~=B 

A>B       A>=B 

A<B       A<=B 

&      | 

 if (A==B | A+B>B & A*B<A)          :مثال



ؼوای  ی با خلكي 
 
 : forآ

 :عارتار خلكي

for j=m:s:n 

 دعتٍرآت          

end 

ؼٍد و با ًص بار آجصآی دعتٍرآت مكسآر  مكسآردًی می mبا مكسآر  jدر آبتسآ 
s ن آضافي می

 
 .بصعس nگصدد تا بي مكسآر  بي آ



ای کوتصل رطی ؼوای  ی با دعتًٍر
 
 آ

• tf2ss : کوس تابع آهتكال رآ بي مسل فضای خالت تبسیل می. 

 :فصض کویس
den

num

sU

sY


)(

)(

رآیي ًای  ی ؼامل ضصآیب چوسجملي آیٌای ؾٍرت و  denو  numآگص 
 
آ

 :مزصج تابع تبسیل بي ؼکل زیص باؼوس

num=[ 2  3  -5 ]       =    

den=[1  3  0  1]       = 

532 2  ss
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ای کوتصل رطی ؼوای  ی با دعتًٍر
 
 آ

هگاى
 
 :آ

[A,B,C,D] = tf2ss(num,den); 

  مصبٍط بي فضای خالت عیظتم رآ بصمی Dو  A ،B ،Cماتصیظٌای 

 .گصدآهس

مسى مصبٍط بي یکی آز بی ؼمار مسلٌای فضای خالت 
 
ماتصیظٌای بسعت آ

 .ممکن بصآی عیظتم آعت



ای کوتصل رطی ؼوای  ی با دعتًٍر
 
 آ

• ss2tf : کوس مسل فضای خالت رآ بي تابع آهتكال تبسیل می. 

 :آگص چٌار ماتصیط مصبٍط بي فضای خالت در آرتیار باؼس

[num,den]=ss2tf(A,B,C,D,iu) 

بص آعاس )تابع تبسیل عیظتم رآ بي ؾٍرت دو بصدآر ؾٍرت و مزصج 
 .بصمی گصدآهس( مػزؽ ؼسى iuورودی 

 .هیظت iuبصآی عیظتمٌای تک ورودی هیازی بي مكسآردًی 



ای کوتصل رطی ؼوای  ی با دعتًٍر
 
 آ

•tf  : همایغ تابع تبسیل: 

tf(num,den) 

هظبت دو )ؼٍد  تابع تبسیل عیظتم رآ بي ؾٍرتی کي در ریاضیات هٍؼتي می
 :همایس آرآئي می( آی چوس جملي

25 s + 5 

---------------------- 

s^3 + 5 s^2 + 25 s + 5 



ای کوتصل رطی ؼوای  ی با دعتًٍر
 
 آ

•step : همایغ پاعذ خالت گشرآ بي ورودی پلي وآخس 

step(num,den,t) 

رآیي آز ضصآیب چوسجملي
 
مزصج  و آیٌای ؾٍرت تابع تبسیل رآ بي ؾٍرت دو آ

آی جسیس همٍدآر پاعذ خالت گشرآی عیظتم بي  ؾفدي و در کوس می دریافت
 .همایس رعم می tورودی پلي رآ تا زمان 

 .آرتیاری آعت tمكسآردًی 



ای کوتصل رطی ؼوای  ی با دعتًٍر
 
 آ

 :    مثال

step([25 5],[1 5 25 5],10); 



ای کوتصل رطی ؼوای  ی با دعتًٍر
 
 آ

بي ؼکل زیص آعتفادى هماییم آهسآزى همٍدآر در تعسآد  stepآگص آز دعتٍر 
رآیي آی بي هام  101

 
ذریصى می گصدد و همٍدآر پاعذ همایغ  aهكطي در آ
 :دآدى همی ؼٍد

a=step(num,den); 

 .آین کار بصآی آهجام مداعبات مصبٍط بي پاعذ خالت گشرآ مواعب آعت

رآیي می tبوسی دلزٍآى زمان،  بصآی تكظیم
 
 :دًیم رآ بي ؾٍرت آ

a=step(num,den,1:0.01:5); 



•ord2 :  تٍلیس تابع تبسیل یک عیظتم مصتبي دوم آعتاهسآرد بي ؼکل

 :زیص

 

 

[num,den]=ord2(wn,damp_ratio); 

 .تٍجي کویس کي ؾٍرت تابع تبسیل یک آعت
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ای کوتصل رطی ؼوای  ی با دعتًٍر
 
 آ



•rlocus : تصعیم مکان ًوسعی ریػي ًای تابع آهتكال خلكي بظتي 

rlocus(num,den,K); 

رآیي 
 
 .رعم می کوس Kمکان ًوسعی ریػي ًا رآ بصآی مكادیص آ

 .آرتیاری آعت Kمكسآردًی 

 .عازی در یک ماتصیط آعت مکان ًوسعی ریػي ًا لابل ذریصى

ای کوتصل رطی ؼوای  ی با دعتًٍر
 
 آ



•bode : تصعیم همٍدآر بٍد یک عیظتم 

bode(num,den,w); 

رآیي 
 
 wمكسآردًی . )رعم می کوس wهمٍدآر بٍد عیظتم رآ بي آزآی مكادیص آ

 (آرتیاری آعت

 .همٍدآر بٍد لابل ذریصى عازی در عي بصدآر آعت

[mag,phase,w]=bode(num,den,w); 

ای کوتصل رطی ؼوای  ی با دعتًٍر
 
 آ



•nyquist : تصعیم همٍدآر هایکٍییظت یک عیظتم 

nyquist(num,den,w); 

رآیي  همٍدآر هایکٍییظت رآ بصآی مكادیص
 
 .کوس می رعم wفصکاهظی آ

 .آرتیاری آعت wمكسآردًی 

 :هایکٍییظت لابل ذریصى عازی در عي بصدآر آعت

[re,im,w]=nyquist(num,den,w); 

ای کوتصل رطی ؼوای  ی با دعتًٍر
 
 آ



رطای  MATLABآگص در ًوگاى رعم همٍدآر هایکٍییظت بصهامي       
تؿدیح  axisتكظیم بي ؾفص دآد، مدسودى همایغ همٍدآر رآ با دعتٍر 

 :کویس

axis([x1 x2 y1 y2]); 

و مدٍر عمٍدی رآ در  x2تا  x1آین دعتٍر مدٍر آفكی رآ در مدسودى 
 .تصعیم می کوس y2تا  y1مدسودى 

 .آین دعتٍر رآ می تٍآهیس بصآی مکان ًوسعی ریػي ًا هیض بکار ببصیس

ای کوتصل رطی ؼوای  ی با دعتًٍر
 
 آ


