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  به نام خدا
MATLAB ن يـ  بـه کمـک ا  .سـازد  يفراهم مها    داده يکيش، گراف ي نما ي را برا  ي گسترده و گوناگون   يها ، روش

هـا را   ن دادهيـ ن، ايهمچنـ . مينيهـا بـر گـز    ش دادهي نماين روش را براين و کارآتريم بهتر يتوان ي سودمند، م  يابزارها
هـا از آنهـا بهـره     ه کنفـرانس يـ م در اراي نمونـه بتـوان  يم و برايافزارها، صادر کن گر نرميا به ديم و يم چاپ کن يتوان يم
  .ميريگ
  

  سم نمودارند ريفرآ
. شـوند، دارد   ش داده يهـا چگونـه نمـا      م داده يخـواه  ين کـه مـ    يـ هـا و ا     داده ي  بـه گونـه    ي نمودار، بـستگ   ي گونه

MATLAB  دو يهـا   دادهي بـرا يا رهيـ ستوگراف و دايـ ، هيا لـه ي، م ي خط ي نمودارها يفرض، دارا  شي پ ي  به گونه 
  .ست ايبعد  سهيها  دادهي برا… و يا ه، تکهي روي و نمودارهايبعد

  :جاد نمودار وجود داردي اي برايا هيدو روش پا
 ها گيري از خط فرمان و واردکردن دستورهاي و تابع بهره -۱

  )Plotting Tools( رسم نمودار ي از ابزارهايريگ بهره -۲

  
 .ميبهـره ببـر  ... ب و ي، شـ ي نهيشيـ از، مانند بي مورد نيها تيمي استخراج، کيم از آن برايتوان يپس از رسم نمودار، م    

گر اطالعات را بـه آن  يا نام نمودار و ديم و يم کنينه تنظيهي بيريگ  بهرهي نمودار را برا  يها يژگيم و يتوان ين م يهمچن
  .مييا آن را چاپ نمايره کرده و ين نمودار را ذخين ايتوا ين ميهمچن. مييافزايب

  
  ها  و تابعيخط فرمان و واردکردن دستورها

  : منظور آمده استني اي ساده برايا ر نمونهيدر ز
x = 0:pi/100:2*pi; 
y = sin(x); 
plot(x,y) 

 x ي را بـرا ييهـا  افـزار داده  ن کـار نـرم  يم؛ با ايکن ين ميي و دقت آن را تعx ي  در خط نخست فرمان، بازه     -۱
]ن جا يدر ا . دهديش م ين کرده و نما   يتع ]x ∈ 0 , πباشد و دقت آن  ي م2

ان خـط دسـتور   يـ در پا.  است100
  .ميبر يرگول بهره ميو- نقطهي ز از نشانهين
 .ميا ف کردهيرا تعر x برحسب y ي در خط دوم فرمان، رابطه -٢

 . را رسم کندx-yم که نمودار يا سرانجام در خط سوم، فرمان داده -۳
  :مينگون عمل کنيم ايتوان يها م يگژگيگر وي افزودن ديبرا

xlabel('x = 0:2\pi') 
ylabel('Sine of x') 
title('Plot of the Sine Function','FontSize',12) 

  .ميا مشخص کرده» '«ن دو يرا بy  و x يها در خط نخست و دوم، عنوان داده -۴
 .ميا  قلم آن را مشخص کردهي ز عنوان نمودار و اندازهيدر خط سوم ن -۵



 ٢

  :مين کني است چنيز کافي رسم همزمان دو نمودار نيبرا
x = 0:pi/100:2*pi; 
y = sin(x); 
y2 = sin(x-.25); 
y3 = sin(x-.5); 
plot(x,y,x,y2,x,y3) 

ـ y، بر هـر  plotد دقت داشت، که در دستور يبا. ميا ف کرده و رسم کردهي تعرx را برحسب   y، چند   يعني ش از ي، پ
  .ميا ف کردهي رسم تعري براxک يآن 

  
  :ن صورت بهره بردي بدsurface و mesh يتوان از دستورها ي ميبعد  سهي نمودارهايبرا

[X,Y] = meshgrid(-8:.5:8);  
R = sqrt(X.^2 + Y.^2) + eps; 
Z = sin(R)./R; 
mesh(X,Y,Z,'EdgeColor','black') 

  .ميا ف کردهيها و دقت آنها را تعر  دادهي در خط نخست، گستره -۱
 .ميا ف کردهي را تعرz = f (x,y) ي در خط دوم و سوم، رابطه -۲

 .ميا ز مشخص کردهيرنگ آن را نن يم و افزون بر ايا  رسم به کار بردهي را براmesh خط چهارم دستور در -۳

  
   رسم نموداريابزارها

گر را بـه  يا اطالعات ديم و ير دهييا آن را تغيم ي نمودار را برگزني دهد که گونه ين امکان را م  ين ابزارها به ما ا    يا
 يم از منـو يتـوان  يت ابزارها مـ ي به ا  ي دسترس يبرا. ميبر ينمودارها از آن بهره م     ري رسم ز  ين برا يهمچن. مييافزايآن ب 

View ا نوار ابزار، يShow Plot Tools ا در خط فرمان، دستوريم و يني را برگز plottoolsمييپ نمـا يـ  را تا .
 ي بـرا Property Editor و Figure Palette ،Plot Browser ي ن مورد، شـامل سـه دسـته ابـزار جداگانـه     يا

ز يـ  ن propertyeditor و figurepalette  ،plotbrowser يهـا  باشـد؛ کـه بـا فرمـان        يت نمودارها مـ   يريمد
  .شوند يفراخوانده م

  :ميکن ين عمل مين مورد، چني ساده از ايا  نمونهيبرا
  م؛يکن ي آنها را به هر روش دلخواه مشخص مي ها و گستره هنخست داد -۱
 م؛يکن يف ميا تعر تابع ري در گام دوم، رابطه -۲

، در Plottools ي، بـا اجـرا  surface ايـ  و plot ،mesh ي از دسـتورها يريـ گ ه  بهـر يدر گام سوم به جا  -۳
 م؛يکن ي نمودار را مشخص مي م و گونهيا دهيرها را برگزي، متغVariabelsبخش 

  .شود ش دادهيتا نمودار نما
انيپا  
وشاياشکان ن  

  


