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 مقدمه

با پیشرفت علوم و گسترش استفاده از رایانه، انجام محاسبات مهندسی بـا سـرعت و دقـت    

نویسـی راه حـل    برنامـه هاي مختلف  گیرد در این میان استفاده از زبان بسیار باالتري صورت می

 باشد. سریع و دقیقی براي انجام این امور می

با دارا بودن کتابخانه وسیعی از توابع محاسباتی، ترسـیمی، تحلیلـی و     MATLABنرم افزار

 هاي فراوان و سهولت در استفاده مورد توجه مهندسین قرار گرفته است. قابلیت

آشـنا کـرده و بـا    نویسی  برنامه اصول و قوائدکتاب پیش رو در ابتدا تالش نموده شما را با 

هاي مختلف آماده کند و در ادامه به معرفـی   هاي ساده ذهن شما را براي ایجاد برنامه طرح مثال

برداري پرداخته و با بیان مسائل  ها و جعبه ابزارهاي مختلف مرتبط با رشته مهندسی نقشه بخش

کد نویسی این مسائل کار را براي فهم و انجام  برداري و بیان نحوه مختلف رشته مهندسی نقشه

 محاسبات مرتبط آسان کرده است.

توان آن را در سطح اطمینان صـد در   از آنجا که طول بیضی خطا هیچگاه صفر نیست و نمی

شود هرگونه خطا و اشتباه در متن کتـاب یـا    از شما خواننده گرامی تقاضا می ،صد بدست آورد

 ا جهت ارتقاي سطح کیفی کتاب براي ارسال کنید.هرگونه نظر و پیشنهاد ر

که  در پایان از اساتید بزرگوار خود آقایان مهندس متینی، مهندس داورپناه و مهندس سامانی

 اند کمال تشکر را داریم. همواره پشتیبان و همراه ما بوده

 

 با تشکر 

Email: Seyed.M1990@yahoo.com 
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 فصل اول  

 آشنایی با متلب

 افزار متلب آشنایی با نرم 

 افزار نصب نرم 

 افزار آشنایی با محیط نرم 
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 افزار متلب آشنایی با نرم 1-1

، به معنـاي آزمایشـگاه   MATrix LABoratory) مخفف دو کلمه MATLABنرم افزار متلب (

هـا و   رشـته  افزارهاي پر قدرت براي حـل مسـائل گونـاگون در    باشد که یکی از نرم ماتریس می

افزار به دلیـل   نرم با ایننویسی  برنامه باشد. هاي مختلف ریاضی و به خصوص مهندسی می زمینه

دارا بودن توابع ریاضی مختلف و قابلیت باالي گرافیکی در ترسیم نمودارها و ... کـار را بـراي   

 کاربران بسیار آسان کرده است.

 

 افزار نصب نرم 1-2

 Math Worksبرنامه را اجـرا نماییـد تـا پنجـره      Setupافزار متلب ابتدا فایل  نرم براي نصب

Installer باز شود    : 

 Math Works Installerپنجره  :    1-1شکل 

را انتخـاب کنیـد و بـر روي دکمـه      Install without using the Internetدر این پنجره گزینـه  

Next  کلیک کنید تا پنجرهLicense Agreement باز شود     : 
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 License Agreementپنجره  :    2-1شکل

 File Installationکلیک کنید تـا پنجـره    Nextرا انتخاب و بر روي دکمه  Yesدر این پنجره 

Key  باز شود    : 

 File Installation Keyپنجره  :    3-1شکل

 

افزار را وارد کنیـد و   نرم مربوط به Serialرا انتخاب کرده و  ..… I haveدر این پنجره گزینه 

 :    باز شود Installation Typeکلیک کنید تا پنجره  Nextبر روي دکمه 
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 Installation Typeپنجره  :    4-1شکل

 

فـرض   پـیش  افـزار بـه صـورت    نرم خواهید تنظیمات نصب در این پنجره در صورتی که می

را انتخـاب و   Customخواهید تنظیمات را تغییر دهید گزینه  و اگر می Typicalانجام شود گزینه 

 :    باز شود Folder Selectionکلیک کنید تا پنجره  Nextبر روي دکمه 

 Folder Selectionپنجره  :    5-1شکل

 Nextافزار را انتخـاب و بـر روي دکمـه     نرم مسیر نصب .… Enterدر این پنجره در قسمت 

 :    باز شود Folder Selectionتا پنجره کلیک کنید 
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 Folder Selectionپنجره  :    6-1شکل

کلیـک کنیـد تـا پنجـره      Yesدر این پنجره براي ساخت پوشه انتخاب شده بـر روي دکمـه   

Confirmation باز شود    : 

 
 Confirmationپنجره  :    7-1شکل

 کنیـد کـه بـراي آغـاز نصـب      مـی در این پنجره مسیر نصب و مشخصات نصب را مشاهده 

 :    کلیک کنید تا پنجره زیر باز شود  Installافزار بر روي دکمه  نرم

 پنجره نصب :    8-1شکل

 


