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 3تکلیف شماره 

 )MATLABنویسی (درس مبانی کامپیوتر و برنامه

 محمدعلی شفیعیان

 

 دقت بخوانید.  دانشجوي گرامی، پیش از انجام و تحویل تکلیف خود، موارد زیر را به ** راهنمایی و نکات مهم:

قرار دهید. اگر در پرسشی  wordکپی نموده و درون یک فایل  MATALBشده براي این تکلیف را از درون محیط اسکریپت هاي نوشته برنامه  -1
 ها را نیز تحت عنوان خروجی در فایل خود قرار دهید.  یا ترسیم نمودار هستند آن Command Windowصورت متن در ها بهخروجی

ید داراي نام و نام خانوادگی کامل، شماره دانشجویی و رشته تحصیلی شما باشد. توجه داشته باشید که این  با wordهاي فایل همه صفحه  -2
 صورت تایپ شده باشد.  باید به شخصات م

   همراه داشته باشید. شده خود را در کالس با خود بهو در زمان تعیین شده تحویل دهید. همچنین کدهاي نوشته   پرینت کنیدخود را    wordفایل    -3

قرار دهید.   1قرار دهید و فاصله سطرها را  11تا  9و انگلیسی را بین   12تا   10هاي فارسی را بین جویی در مصرف کاغذ، فونت نوشته براي صرفه  -4
صورت ها را بهها شماره صفحه بگذارید و آنمتر در نظر نگیرید. براي صفحه سانتی  5/1یل خود را از همه اطراف بیش از همچنین حاشیه صفحه فا

 پشت و رو پرینت کنید.  
 
 زیر را در نظر بگیرید:  رابطه  -1
 )1-1   (  𝑉𝑉𝑜𝑜 = 1

1+𝑗𝑗2𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋𝜋
𝑉𝑉𝑖𝑖 

را بر   oV) و نمودار اندازه و فاز inputاستفاده از دستور  راهنمایی:را از کاربر دریافت کند (  Cو  f ،Rاي بنویسید که مقادیر پارامترهاي در یک اسکریپت، برنامه
 استفاده کنید). angleر و براي محاسبه فاز از دستو absبراي محاسبه اندازه از دستور   راهنمایی:ترسیم نماید. (  در یک نموداررا  iVحسب 

                       f ،10=R=100فرض مقادیر پیش Cو  f ،Rتوانید براي پارامترهاي /. قرار دهید. همچنین، در صورت تمایل می 25هاي + با گام10تا  -10را از  iVـ مقدار 
 را وارد نمایید.   C=1× 10-6و 

اي و نمودار فاز را با  هاي ستارهmarkerچین با صورت نقطههاي مختلف ترسیم شوند. نمودار اندازه را با رنگ قرمز و به و با رنگ figureـ دو نمودار باید در یک 
 قرار دهید.   2شکل ترسیم نمایید. ضخامت خط را در هر کدام برابر با هاي مربعیmarkerچین با رنگ مشکی و خط

استفاده از دستور   راهنمایی:کند منفی بود یک پیغام خطا نمایش داده شود ( که کاربر دریافت می  Cو    f  ،Rهاي  اي بنویسید که اگر مقدار کمیترا به گونه   نامهـ بر

disp.و برنامه اجرا نشود ( 

 
 شود: صورت تابعی از زمان توسط معادالت زیر بیان میرها شود، مکان و سرعت توپ به  0vباالي سطح زمین با سرعت عمودي  0hاگر توپی از ارتفاع  -2
 )1-2  (      ℎ(𝑡𝑡) = 1

2
𝑔𝑔𝑡𝑡2 + 𝑣𝑣0𝑡𝑡 + ℎ0 

 و 
 )2-2 (       𝑣𝑣(𝑡𝑡) = 𝑔𝑔𝑡𝑡 + 𝑣𝑣0 

𝑚𝑚شتاب جاذبه زمین (  gکه در آن 
𝑠𝑠2

 81/9- ،(h  ارتفاع از سطح زمین (با فرض اینکه اصطکاك هوا وجود ندارد) وv اي بنویسید که نیز سرعت عمودي است. برنامه
ر حسب ارتفاع آن را  با صدور پیغامی از کاربر ارتفاع اولیه توپ را بر حسب متر و سرعت اولیه توپ را بر حسب متر بر ثانیه درخواست نماید. براي سرعت توپ ب

 د. براي نمودار خود عنوان و براي محورها برچسب منظور کنید.ترسیم نمای
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هاي داخل گاز توان مولکول هاي آن کامالً کشسان باشد. میآل گازي است که تمامی برخوردهاي بین مولکول گاز ایده  آل.ترمودینامیک: قانون گازهاي ایده  -3
شوند. این  گونه انرژي جنبشی از هم جدا میهاي بیلیارد کامالً محکم در نظر گرفت که پس از برخورد با یکدیگر بدون از دست رفتن هیچآل را به مانند توپایده
آل، قانون گازهاي ها در یک گاز ایده). رابطه بین این کمیتT) و دماي مطلق ( V)، حجم ( Pتوان شناسایی نمود: فشار مطلق ( توان توسط سه کمیت میرا می گاز
 آل نام دارد: ایده

 )1-3 (       𝑃𝑃𝑉𝑉 = 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛  
ثابت جهانی گازها  mol ،(Rهاي گاز بر حسب مول ( تعداد مولکول  nو  ) Lحجم گاز بر حسب لیتر kPa ،(V  )فشار گاز بر حسب کیلوپاسکال (  Pکه در آن 

 )L.kPa/mol k  314/8  و (T   ) دماي مطلق بر حسب کلوینkآل حاوي اي از یک گاز ایدهمول). فرض کنید نمونه   1=    02/6  ×  2310باشد (توجه کنید مولکول  ) می
 هاي زیر پاسخ دهید.در دست ما است. اکنون به پرسش k 273یک مول مولکول در دماي 

کند؟ فشار گاز را بر حسب حجم آن در محورهاي مناسب رسم نمایید. از تغییر یابد، حجم این گاز چگونه تغییر می kPa 1000به  kPa 1الف) اگر فشار گاز از 
 پیکسل استفاده نمایید.  2اسب با پهناي یک خط قرمز من

نماید؟ فشار گاز را بر حسب حجم آن در همان محورهاي قبلی (قسمت افزایش یابد. حال حجم گاز چگونه با فشار تغییر می k 373ب) فرض کنید دماي گاز تا 
 پیکسل استفاده نمایید.  2الف) رسم کنید. از خط چین آبی با پهناي 

 برچسب منظور کنید. همچنین توضیحی براي هر نمودار تعیین کنید.  yو  xنوان و براي محورهاي براي نمودار خود ع 
 
شامل یک مقاومت،   RLCنشان داده شده است. این گیرنده از یک مدار    1-4در شکل    AMاي از قسمت جلوي یک گیرنده رادیوي  نوع ساده   گیرنده رادیویی.  -4

) 1-4صورت تابعی از فرکانس بنا به معادله ( هم متصل شده اند، تشکیل شده است. ولتاژ سرتاسر بار مقاومتی در این شکل بهصورت سري بهخازن و سلف که به
 کند:تغییر می

 )1-4 (      𝑉𝑉𝜋𝜋 = 𝜋𝜋

�𝜋𝜋2+�𝜔𝜔𝜔𝜔− 1
𝜔𝜔𝜔𝜔�

2 𝑉𝑉𝑜𝑜 

  
𝜔𝜔که در آن،  = 2𝜋𝜋𝜋𝜋   و𝜋𝜋 باشد. فرض کنید که یفرکانس برحسب هرتز مL=0.2 mH ،C=0.25 nF ،ΩR=50    10=و mVoV   .است 

رسد؟ در این صورت تابعی از فرکانس رسم نمایید. در چه فرکانسی ولتاژ بر روي بار مقاومتی به حداکثر مقدار خود میالف) نمودار ولتاژ روي بار مقاومتی را به
نمایش   Command Windowمتنی در    صورتدست آمده براي ولتاژ و فرکانس را به نام دارد. مقادیر به   0fفرکانس ولتاژ بر چیست؟ این فرکانس، فرکانس تشدید  

 دهید. 
 بیشتر از فرکانس تشدید تغییر نماید، ولتاژ با چه خواهد بود؟  %10ب) اگر فرکانس به مقدار 

 هایی ولتاژ روي بار به نصف ولتاژ در زمان فرکانس تشدید افت خواهد کرد؟ پ) در چه فرکانس
 

Antenna L C

R
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+

-

+

-

 
 AMشده قسمت جلویی یک گیرنده رادیوي هنسخه ساد :1-10شکل 
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نشان داده شده است. شتاب شعاعی الزم   1-5کند در شکل  حرکت می  vاي با سرعت مماسی ثابت  یک شی که در یک مسیر دایره  شعاع چرخشی هواپیما.  -5
 شود: اي توسط معادله زیر بیان میبراي حرکت شی در یک مسیر دایره

 )1-5 (       𝑎𝑎 = 𝑣𝑣2

𝑟𝑟
 

 
شعاع گردشی بر حسب متر است. فرض کنید که شی در یک  rو  m/sسرعت مماسی شی بر حسب  v، کمیت 2m/sشتاب مرکزگراي شی بر حسب  aکه در آن، 

 هاي زیر پیرامون آن پاسخ دهید: هواپیما قرار دارد و به پرسش
باشد، شعاع گردشی هواپیما چقدر خواهد بود؟  2gکند. اگر شتاب مرکزگرا سرعت صوت حرکت می %85ماخ و یا  85/0الف) فرض کنید که هواپیما با سرعت 

 است).  2m/s 81/9  =1gو   m/s  340ماخ برابر با  1توانید فرض کنید ن مسأله می(توجه: براي ای

v

r

a

 
 کند.طور یکنواخت حرکت میاي بهدر یک مسیر دایره  aیک شی که به خاطر شتاب مرکزگراي  :1-5شکل

 
 شعاع گردشی هواپیما چه مقداري است؟ماخ افزایش یابد. حال  5/1ب) فرض کنید که سرعت هواپیما به 

 ماند، رسم نمایید. باقی می  2gماخ، با این فرض که شتاب  2ماخ تا  5/0هاي صورت تابعی از سرعت هواپیما براي سرعتپ) شعاع گردشی را به
 قدر است؟ی هواپیما چهماخ مینیمم شتاب گرانش 5/1است. در  7gتواند تحمل نماید  ت) فرض کنید که شتاب ماکزیممی که خلبان می

 ماخ رسم نمایید. 85/0با فرض سرعت ثابت  8gتا   2gهاي صورت تابعی از شتاب مرکزگرا بین شتابث) شعاع گردشی را به
 

 شود: وسیله معادله زیر بیان میبه  f(t)فرض کنید تابع مختلط  -6
 )1-6 (      𝜋𝜋(𝑡𝑡) = (0.5 − 0.25𝑖𝑖)𝑡𝑡 − 1.0 
 

0ازاي نمودار دامنه و فاز این تابع را به ≤ 𝑡𝑡 ≤  رسم نمایید.   4
 
که زمین روي یکی از  طوري دهد بهچرخد، مدار چرخش آن تشکیل یک بیضی میدور زمین میهنگامی که یک ماهواره به ترسیم مدار چرخش ماهواره. -7

 زیر بیان نمود:    صورتتوان بهگیرد. مدار چرخش ماهواره را میهاي بیضی قرار میکانون
 )1-7 (       𝑟𝑟 = 𝑃𝑃

1−𝜀𝜀 cos𝜃𝜃
 

 
کننده میزان بیضوي بودن مدار است.  پارامتر تعیین εکننده اندازه مدار و یک پارامتر مشخص Pترتیب فاصله و زاویه ماهواره از مرکز زمین، به θو  rکه در آن، 

0باشد و براي یک مدار بیضوي اي صفر میبراي یک مدار دایره εمقدار  ≤ 𝜀𝜀 ≤ 𝜀𝜀است. اگر  1 > باشد، ماهواره یک مسیر هایپربولیک را دنبال خواهد کرد و  1
 شود. از محدوده جاذبه زمین خارج می

 هاي زیر رسم کنید: تدر نظر بگیرید. مدار چرخش این ماهواره را براي حال P=1000 kmاي را با پارامتر اندازه ماهواره
𝜀𝜀الف)  = 𝜀𝜀ب)   0 = 𝜀𝜀پ)   0.15 = 0.5 
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 Pتوانید متوجه مفهوم پارامتر شوند؟ این سه نمودار را با هم مقایسه کنید. آیا با نگاه کردن به این نمودارها میهر یک از این محورها چقدر به زمین نزدیک می
 شوید؟ 

 

 شود: هادي توسط معادله زیر بیان میجریان گذرنده از یک دیود نیمه جریان گذرنده از دیود. -8

 )1-8 (      𝑖𝑖𝐷𝐷 = 𝐼𝐼𝑜𝑜 �𝑒𝑒
𝑞𝑞𝑣𝑣𝐷𝐷
𝑘𝑘𝑘𝑘 − 1� 

 که در آن: 
 𝑖𝑖𝐷𝐷 .جریان گذرنده از دیود بر حسب آمپر = 

𝑣𝑣𝐷𝐷  .ولتاژ دو سر دیود بر حسب ولت = 
𝐼𝐼𝑜𝑜  .جریان نشتی دیود بر حسب آمپر = 
𝑞𝑞   1.602= بار یک الکترون برابر با ×  کولن.  10−19
𝑘𝑘   1.38= ثابت بولتزمن برابر با × 10−23  k/ .ژول 
𝑛𝑛  ) دما بر حسب کلوین =k .( 

حساب  v 1/0هاي در گام  v 6/0تا  - v 1اي بنویسید که جریان گذرنده از این دیود را براي تمامی ولتاژهاي از است. برنامه µA 2دیود برابر با  𝐼𝐼𝑜𝑜جریان نشتی 
دماي مختلف   3از دما بر حسب ولتاژ ایجاد نمایید. در این نمودار منحنی  درجه فارنهایت تکرار نمایید و نموداري    125و    100، 75نماید. این روند را براي دماهاي  

 هاي متفاوت نشان دهید.را با رنگ 
 

) و این تیرك توسط یک محور به دیوار متصل شده 1-9پوندي از انتهاي یک تیرك عمودي آویزان شده است (شکل  200یک جسم  تنش روي یک کابل. -9
 شود: شود. تنش روي این کابل توسط معادله زیر محاسبه میاي باالتر به دیوار متصل است، حمایت میفوتی که در نقطه   8است و همچنین توسط یک کابل 

 )1-9 (       𝑛𝑛 = 𝑊𝑊.𝑙𝑙𝑙𝑙.𝑙𝑙𝑙𝑙
𝑑𝑑�𝑙𝑙𝑙𝑙2−𝑑𝑑2

   

 
 باشد.  فاصله بین تیرك و نقطه اتصال آن به دیوار می  dطول تیرك و  𝑙𝑙𝑙𝑙طول کابل،  𝑙𝑙𝑙𝑙وزن جسم،  Wتنش کابل،  Tکه در آن، 

فوتی از فوت   1هاي منظم را طوري محاسبه کند که تنش کابل حداقل شود. براي این کار برنامه باید تنش روي کابل را در فاصله dاي بنویسید که فاصله برنامه
شود را بیابد. همچنین این برنامه باید نمودار تنش کابل را بر حسب منجر به حداقل تنش میکه    dبایست فاصله  اول تا فوت هفتم را محاسبه نماید و همچنین می

 به همراه نمودار و برچسب محورها رسم نماید.   dتابعی از 
 

W = 200 lb

d

lp = 8 ft

lc = 8 ft
Cable

 
 شود.پوندي که از یک تیرك آویزان شده است. این تیرك توسط یک کابل حمایت می 200یک وزنه  :1-9شکل 
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شود (شکل وارد شود، دچار شکست می 2nاي با ضریب شکست متفاوت به ناحیه  1nاي با ضریب شکست هنگامی که یک باریکه نور از ناحیه  شکست نور. -10
 دست آورد: صورت زیر به توان توسط قانون اسنل به ) زاویه شکست را می1-10

 )1-10 (      𝑛𝑛1 sin𝜃𝜃1 =  𝑛𝑛2 sin𝜃𝜃2 
 

باشد. با استفاده از قانون اسنل و معلوم بودن زاویه  می 2زاویه خروج نور با محور عمودي در ناحیه  𝜃𝜃2و  1زاویه ورود نور با محور عمودي در ناحیه  𝜃𝜃1که در آن، 
 توان از معادله زیر استفاده کرد: بینی کرد. براي این کار میپیش 2را در ناحیه  𝜃𝜃2توان زاویه شکست ، می𝑛𝑛2و  𝑛𝑛1و ضرایب شکست  𝜃𝜃1ود ور

 )2-10 (      𝜃𝜃2 = 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑛𝑛 −1 �𝑛𝑛1
𝑛𝑛2

sin𝜃𝜃1� 

 

θ1

θ2

1ناحیه 

2ناحیه 

1nضریب شکست 

2nضریب شکست 

θ1 > θ2 
 (الف) 

 

θ1

θ2

1ناحیه 

2ناحیه 

1nضریب شکست 

2nضریب شکست 

θ1 < θ2 
 (ب)

اي با ضریب  اي با ضریب شکست پایین به ناحیه شود. (الف) اگر باریکه نور از ناحیهرود، دچار شکست می اي دیگر می یک باریکه نور وقتی از یک ناحیه به ناحیه  :1-10شکل 
 اي با ضریب شکست پایین برود، از خط عمودي دور خواهد شد. ناحیه اي با ضریب شکست باال به شود. (ب) اگر باریکه نور از ناحیه شکست باال برود، به خط عمودي متمایل می 

 
محاسبه نماید. (توجه کنید که اگر  𝑛𝑛2و  𝑛𝑛1و ضرایب  1در ناحیه  𝜃𝜃1بر حسب درجه با داشتن زاویه  2اي بنویسید که زاویه شکست باریکه نور را در ناحیه برنامه

𝑛𝑛1 > 𝑛𝑛2  آنگاه بریا بعضی زوایاي ،𝜃𝜃1   ) جواب حقیقی نخواهد داشت، زیرا قدرمطلق    ) 1معادله�𝑛𝑛1
𝑛𝑛2

sin𝜃𝜃1�  افتد، که این اتفاق میبیشتر از یک خوهد شد. هنگامی
درستی این شرایط را شناسایی کرده و تصمیم مناسبی اتخاذ شود. برنامه شما باید بتواند بهنمی 2شود و هیچ نوري وارد ناحیه بازتابانده می 1تمام نور در ناحیه 

 ). نماید
شده در ناحیه دوم ایجاد نماید. برنامه خود را براي براي موارد دهنده باریکه ورودي، مرز بین دو ناحیه و باریکه شکستههمچنین این برنامه باید یک نمودار نشان

 زیر آزمایش کنید: 
𝜃𝜃1الف)  = 𝑛𝑛2و   45° = 𝑛𝑛1و  1.7 = 1.0  
𝜃𝜃1ب)   = 𝑛𝑛2و  45° = 𝑛𝑛1و   1.0 = 1.7 
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10−اي بنویسید که تابع چند ضابطه زیر را در بازه برنامه  -11 ≤ 𝑥𝑥 ≤ ها محاسبه  ها و بار دیگر بدون استفاده از حلقهیک با استفاده از حلقه 20
 نموده و ترسیم نماید: 

𝜋𝜋(𝑥𝑥) =  �

𝑠𝑠𝑖𝑖𝑛𝑛(𝑥𝑥)      − 10 < 𝑥𝑥 ≤ −2
𝑥𝑥3                 − 2 < 𝑥𝑥 ≤ 3
√𝑥𝑥                  3 < 𝑥𝑥 ≤ 12
𝑥𝑥              12 < 𝑥𝑥 ≤ 20

 

 
 

 شتافت اریبس هیباد نیدل گر چه در

 شکافت ي مو یندانست و بس يمو کی

 بتافت دیز دلم هزار خورش گرچه

 افتیراه ن يابه کمال ذره آخر
 ریابوالخ دیابوسع


