
 120

 سيگنال، سيستم، فيلتر   13 فصل
 تبديالت فوريه 13-1

 ()fftتبديل فوريه گسسته 
العنصر  متساويY  و y. دهد عنصر دارد به دست ميN را كه yي بردار  تبديل فوريه گسستهY = fft(y)دستور 
معموالٌ براي آناليز . نام دارندردار مكمل در حوزه زمان و در حوزه فركانس  دو بY  و yدر تئوري مخابرات . هستند
 . كنيمهاي مخابراتي بين ميدان زمان و ميدان فركانس آمد و رفت ميسيگنال

-اي از نقاط مجزا يا نمونهشود و مجموعهصورت يك بردار تعريف مي بهMATLABبايد دقت داشت كه هر سيگنال در 

 را Y ، بردار Y = fft(y) عنصر است، عبارت N داراي yفرض كنيد سيگنال .  است(sampled)برداري شده 
 :به صورت زير ايجاد خواهد كرد

        N 

Y(k) =   Σ  y(n)*exp(-j*2*pi*(k-1)*(n-1)/N), 1 <= k <= N. 
       n=1 

Y(k) عنصر k ام بردارYچه ذكر شد تعداد عناصر  است، چنانY نيز Nاست .  
 . نمايش دهيم()stem يا ()barرا با دستور مختلط است، بايد قدرمطلق آنY(k)ن چو

 ifft(t)تبديل فوريه گسسته وارون 
 . )رويمهاي مخابراتي از ميدان فركانس به ميدان زمان ميدر سيگنال(برد  را به ميدان معكوس ميYاين تابع بردار 

 :يجاد خواهد كرد را به صورت زير اy ، بردار y = ifft(Y)عبارت 
             N 

y(n) = (1/N) Σ  Y(k)*exp( j*2*pi*(k-1)*(n-1)/N), 1 <= n <= N. 
            k=1 

y(n) عنصر n ام بردارyچه ذكر شد تعداد عناصر  است، چنانy مساوي Nاست . 
 :مثال ها

 مشاهده گستره فركانس يك پالس سينوسي
 . تبديل فوريه گسسته كرده و طيف فركانسي آن را تا هارمونيك دهم مشاهده كنيد رادرايه 500ل ام شسينوسيِبردار يك 

%ffts 
n = 500; 
thet = linspace(-2*pi,2*pi,n); 
sig = sin(thet); 
SIG = fft(sig); 
aSIG = abs(SIG) ; 
bar(aSIG(1:10),0) 
 

 
 شود ده برابر چه تغييري در طيف ايجاد مي تعداد اعضاء بردار سازنده پالس سينوسي به يك دهم و با تغيير:سؤال

 Rampصعودي  تابع  يتبديل فوريه گسسته
  و ايجاد t بردار زمانتابع به صورت  را y  صعوديبردار،  بنويسيدصعودياي براي ايجاد يك تابع برنامه

1-13  شكل
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 .را رسم كنيده نمودارهاي مربوط. سپس تبديل وارون كرده دو پالس را مقايسه كنيد .كنيدتبديل فوريه گسسته 
 .كنيم ضبط ميramp.m تابع زير را نوشته و در فايلي به نام rampبراي ايجاد شكل 

function ot = ramp(t,T)  
% t is the time duration of the wave and T is its period. 
ot = 10*rem(t,T)/T; 
 
% rmp.m 
Tp = 2; 
n=100 
t = linspace(0,Tp); 
y = ramp(t,Tp); 
plot(t,y); 
title('Ramp') 
xlabel 'Time'  
clf 
Y = fft(y); 
aY = abs(Y); 
stem(aY(1:n/2)),  
title 'Descrete Fourier Transform of a Ramp Pulse' 
xlabel 'Frequency' 
clf 
y1 = ifft(Y); 
ay1 = abs(y1); 
plot(t,ay1,'x') 
title 'Inverse Fourier Transform' 

 .امتحان كنيدهم  را ()bar و()plotمايش طيف فركانسي عبارات  نبراي: سؤال

2-13  شكل

 3-13  شكل
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 ها توابع سيستم 13-2
 tf  دستور ايجاد تابع تبديل زمان پيوسته

 و num از كسري با صورت و مخرج SYS يك تابع تبديل زمان پيوسته به نام SYS = tf(num,den)اين دستور
denآورد پديد مي .SYS يك شيء از نوع TF بردارهاي . بود خواهدnum و den از ضرائب sشوند استخراج مي. 
 : مثال

 را از عبارت den و numبردارهاي 
102ss

s
2 ++

 .دست آوريدو تابع تبديل مربوطه را به.  استخراج كنيد
>> num = [1 0]; 
>> den = [1 2 10]; 
>> h = tf(num, den) 

Transfer function:      s 
                   -------------- 
                   s^2 + 2 s + 10 

  براي يك سيستم()bodeترسيم 
 LTI             زمان تغيير بابي را براي يك سيستم خطي Bode ترسيم bode(SYS)دستور

(Linear Time-Invariant) كه با tf()س و دامنه فركان. كند يا دستورات مشابه آن پديد آمده ايجاد مي
 .شوندخود تعيين ميتعداد نقاط خودبه

 ()step(), impulseاي و واكنش ايمپالسي  واكنش پله
 واكنش در مقابل سيگنال ايمپالس impulse(SYS)اي و دستور  واكنش در مقابل پالس پلهstep(SYS)دستور 

دامنه فركانس و تعداد نقاط . ندده يا دستورات مشابه آن پديد آمده نمايش مي()tf كه با LTIيك سيستم را براي 
 .شوندخود تعيين ميخودبه

 Nyquist Diagramدياگرام نايكوييست 
اين دياگرام براي . كند پيوسته يا گسسته رسم ميLTIيك سيستم  دياگرام مربوطه را براي nyquist(SYS)دستور 

 .رودكار ميبه)  ، و پايداريgain margin, phase marginشامل (آناليز سيستم 
 tf2ssتغيير تابع تبديل به فرم فضاي حالت 

 .كند ، پارامترهاي فضاي حالت را از تابع تبديل استخراج ميtf2ss(b,a) = [A,B,C,D]: اين دستور
 :مثال ها
 انتگراتور

 ، دياگرام ()bodeترسيم .  پديد آوريدMATLABدر محيط خودتان پيدا كرده و  را 4-13شكل تابع تبديل مدار 
 RC = 1/1 با فرض .را نمايش دهيداي و واكنش ايمپالسي آنوييست، واكنش پلهنايك

% intr.m 
num = [0 1]; den = [1 1]; 
H = tf(num,den) 
subplot(2,2,1),bode(H) 
subplot(2,2,2),step(H) 
subplot(2,2,3),impulse(H) 
subplot(2,2,4),nyquist(H) 

 

 4-13  شكل

 1/RC 
─────── 
s + 1/RC 
 

 

>> intr 
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Transfer function:   1 
                   ----- 
                   s + 1 

 
 اسيالتور

 ، دياگرام نايكوييست، ()bodeترسيم . پديد آوريد ومحاسبه كرده  را 6-13شكل تابع تبديل زمان پيوسته مدار نوساني 
 .تابع تبديل مثال فوق را به فرم فضاي حالت درآوريد. را نمايش دهيداي و واكنش ايمپالسي آننش پلهواك

 

1/LC 
 ───────    
s2 + 1/LC 
 

 6-13  شكل 

% oscil.m 
B = [10000]; 
A = [1 0 10000]; 
H = tf(B,A); 
bode(H),step(H),impulse(H),nyquist(H) 
[A,B,C,D] = tf2ss(num,den) 
>> oscil 
A = -1   B = 1   C = 1   D = 0 

 

 5-13  شكل

گذر است مدار انتگراتور و پائينتعلق بهممنحني شارژ خازن  

7-13  شكل 

10H 
 
 10µF 
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 ها براي رسم مكان هندسي ريشه rlocusدستور 
هاي حلقه هاي سيستم بر روي مكان قطبfeedback gainsاين دستور براي بررسي تغييرات ضريب بازخور 

 .نه زير كاربرد دارد مانند سيستم نموclosed-loopبسته 
 :مثال

 

 
 
>> B = [2 5 1]; 
>> A = [1 2 3]; 
>> h = tf(B, A); 
>> rlocus(h) 

 8-13  شكل

 ()feedbackسيستم فيدبك منفي با دستور 
 .دهد را براي يك سيستم بازخور منفي به دست ميLTI مدل ()feedbackدستور 
 :مثال
 .دهد يك سيستم كنترل سرعت را نشان ميLTI مدل 9-13شكل

 9-13  شكل

 

 

G = tf([2 5 1],[1 2 3]); 
H = zpk(-2,-10,5); 
Cloop = feedback(G,H) 
Zero/pole/gain: 
0.18182 (s+10) (s+2.281) (s+0.2192) 
----------------------------------- 
 (s+3.419) (s^2  + 1.763s + 1.064) 

 Discrete-Time Modelsمدل زمان گسسته  13-3
كار كنند، به كار مي(Sampled)برداشتههاي گسسته يا نمونههائي كه با سيگنالمدل زمان گسسته براي آناليز سيستم

برداري     زمان نمونهجا بايد مدتما دراينتعيين سيستم براي آن شبيه به سيستم زمان پيوسته است، ا. رودمي
(sampling period OR sample time)نيز ذكر شود . 

 Leadتابع تبديل زمان گسسته مدار 
 :مثال

 . پديد آوريدابتدا محاسبه كرده، سپس  نام دارد Lead مدار ،را كه در كنترل 10-13 تابع تبديل زمان گسسته مدار
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 .را نمايش دهيداي و واكنش ايمپالسي آنيكوييست، واكنش پله ، دياگرام نا()bodeترسيم 

 

R1 = R2 = 1, C = 100µF,  time sample = 0.1 
 
     s + (1/R1C) 
 ─────────────────── 
 s + (R1+R2)/(R1R2C) 

 

 10-13  شكل

% dtm.m 
B=[1 10000]; 
A=[1 20000]; 
Hz=tf(B,A,0.1) 
subplot(2,2,1),bode(Hz, 'k') 
subplot(2,2,2),step(Hz, 'k') 
subplot(2,2,3),impulse(Hz, 'k') 
subplot(2,2,4),nyquist(Hz, 'k') 
>> dtm 

 

 .اي، و ايمپالسي در مدل گسسته توجه كنيدواكنش پله . (lead)به منحني تغيير فاز 
 فيلترها 13-4

 ()butter دستور  ديجيتال،آنالوگ و Butterworthفيلتر 
 باترورث با فركانس تقطيع          Nگذر درجه يك فيلتر آنالوگ پائينbutter(N,w,'s') = [B,A]دستور 

w rad/secكند را ايجاد مي .B و Aبه ترتيب صورت و مخرج تابع تبديل فيلتر هستند  . 
 دهد،  را ارائه ميw2 و w1ن گذر مابي يك فيلتر ميانbutter(N,[w1 w2],'s') = [B,A]دستور

11-13  شكل
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 .كندگذر ايجاد مي يك فيلتر آنالوگ باالbutter(N,w,'high','s') = [B,A]و دستور
- طرح ميWn با فركانس قطع Nگذر ديجيتال درجه يك فيلتر باترورث پائينbutter(N,Wn) = [B,A]دستور 

برداري  معادل نصف سرعت نمونه بگيريمWn = 1اگر .  استWn < 1.0 > 0.0دامنه فركانس قطع . كند
sample rateخواهد بود . 

 :مثال ها
 گذر باترورث فيلتر آنالوگ پائين

  ، rad/sec 1000 با فركانس تقطيع 3گذر باترورث درجه  فايل يك فيلتر آنالوگ پائين-در يك ام
  ، rad/sec 10000 تا rad/sec 1000 با فاصله عبور 3گذر درجه يك فيلتر آنالوگ ميان
  rad/sec 1000 با فركانس تقطيع 3گذر درجه و يك فيلتر آنالوگ باال

 .ها را رسم نمائيدو نمودار فركانسي آن. ايجاد كنيد
% agfil.m 
echo off 
[B,A] = butter(3,1000,'s'); 
L = tf(B,A); 
clf, bode(L),title('LP'), pause 
[B,A] = butter(3,[1000 10000],'s'); 
B = tf(B,A); 
clf, bode(B),title('BP'), pause 
[B,A] = butter(3,1000,'high','s'); 
H = tf(B,A); 
clf, bode(H),title('HP'), clf 

 
  گذر ديجيتالفيلتر پائين

 . طرح كنيد0.3نس قطع ا با فرك3  درجه ديجيتالگذريك فيلتر پائين
>> [B,A] = butter(3,0.3) 
 

12-13 شكل
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B = 0.0495    0.1486    0.1486    0.0495 
A = 1.0000   -1.1619    0.6959   -0.1378 
>> Hb = tf(B,A,0.1) 
Transfer function: 
0.04953 z^3 + 0.1486 z^2 + 0.1486 z + 0.04953 
--------------------------------------------- 
     z^3 - 1.162 z^2 + 0.6959 z - 0.1378 
Sampling time: 0.1 
>> bode(Hb) 

 

 تمرين 13-5
 bar(aF)ترسيم طيف فركانسي را با  . مربعي شكل را بنويسيد و ترسيم كنيدپالستبديالت فوريه براي  -1

 .  استsin(x)/xتبديل فوريه در حوزه فركانس به شكل  :راهنما . نيز امتحان كنيدplot(aF)و
 .مثلثي شكل بنويسيد و ترسيم كنيدپالس تبديالت فوريه را براي  -2
 كل موج زير بنويسيد و ترسيم كنيديه را براي شتبديالت فور -3

a = linspace(-pi,pi); x = sin(a) - sin(4*a); 
 ، دياگرام نايكوييست، ()bodeترسيم . مدار زير را پديد آوريد  دوو زمان پيوستهتابع تبديل زمان گسسته  -4

 را نمايش دهيدها اي و واكنش ايمپالسي آنواكنش پله

L = 1 mH, C = 100µF, time sample = 0.1 sec 

 
 
  ، rad/sec 10000 با فركانس تقطيع 4گذر آنالوگ و ديجيتال باترورث درجهگذر و باالفيلترهاي پائين -5
.ها را رسم نمائيدو نمودار فركانسي آن.  ايجاد كنيدrad/sec 10000 و  rad/sec 1000گذر مابين و ميان

 13-13  شكل
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 واسط گرافيكي كاربر   14 فصل
 graphical user interface (GUI)ربر واسط گرافيكي كا 14-1

  graphical user interface development environment مخف  guideبا دستور
 :گيرد، كه شامل دو پنجره مهم است در اختيار قرار ميGUIابزار توليد 

Layout Editor(LE), User Interface Controls (uicontrols)  
 خواهد بود، Windowsهاي استاندارد محيط  را كه پس از اجرا مشابه پنجرهGUIدر پنجره اول چهارچوب اصلي 

 را GUIهاي ضروري جهت يك برنامه كنترل است كه دكمهtools barپنجره دوم يك ميله ابزار . كنيمطراحي مي
شود، سپس به ل مي منتقLEهاي الزم براي يك برنامه به محوطه گونه است كه ابتدا دكمهروش كار بدين. كندفراهم مي

 نام دارد Callback Functionهر دكمه وظيفه خاص خودش از طرق يك زير برنامه مربوط به آن دكمه كه 
ها نيز ها، و پنجره دكمهpropertiesهاي البته در بين راه اعمال فرعي ديگري نظير تعيين شاخصه. شودمحول مي
 .ه توجه كنيدهاي زير و توضيحات مربوطبه مثال. شودانجام مي

 :مثال
 نوشته شده باشد و پس از Time كه روي آن كلمه push button يك دكمه فشاري -1: اي بسازيد شاملپنجره

 Date كه روي آن Static text button يك دكمه متن ايستا -2.كليك، ساعت را روي خودش نمايش دهد
 Refresh يك دكمه فشاري كه روي آن -3. دهدنوشته باشد و پس از فشردن دكمه فشاري قبلي تاريخ را نشان 

 .نوشته باشد و دو دكمه قبل را به حالت اول برگرداند
 : حل

سه دكمه خواسته ) 1-14شكل   (پس از ظهور ابزارهاي مربوطه. كنيم را ازپنجره فرمان اجرا ميguideابتدا دستور 
ها كه ذكر خواهند آوريم پس از بعضي ويرايشمي LE انتخاب و به داخل uicontrolsي فوق را از ميله ابزار شده

 .شود حاصل مي2-14شد، شكل 

 
 1-14  شكل

 

Layout Editor(LE)

← uicontrols 
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 2-14  شكل

 property inspectorياب شاخصه 
 را كليك property inspectorياب شود انتخاب شاخصهز مي ، راست كليك و از منوي فوري كه باLEروي 
 .شودپنجره مربوطه باز مي. كنيممي

 
 3-14  شكل

 Name or Stringشاخصه عنوان 
راي كار با اين ب. شود گفته شده و روي شيئ حك ميName و براي بعضي Stringاين شاخصه براي بعضي از اشياء 

نام  .نويسيم را ميTime Date را انتخاب و مقابل آن كلمه Nameياب شاخصه  در شاخصه-1شاخصه از مثال فوق 
ي ياب براي شاخصه دكمه متن را فعال كرده از شاخصه-2. شود ميTime Dateي حاصل پس از اجرا  پنجره

String كلمه Dateدكمه فشاري اول را فعال كرده از -3. شود متن حك مياين كلمه روي دكمه. نويسيم را مي 
 دكمه -4. شوداين كلمه روي دكمه حك مي. نويسيم را ميTimer كلمه Stringي ياب براي شاخصهشاخصه

اين كلمه روي . نويسيم را ميRefresh كلمه Stringي ياب براي شاخصهفشاري دوم را فعال كرده از شاخصه
 .شوددكمه حك مي

  عنوانيشاخصه   →
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 Tagخصه برچسب شا
شاخصه برچسب را براي هر چهار . شود نام شيئ است كه در برنامه با اين نام به شيئ مراجعه ميTagشاخصه برچسب 

 .ها نيستيابِ هركدام مالحظه كنيد، اما نيازي به تغيير دادن آنشيئ، در پنجره شاخصه
 :هاي مثالبعضي از شاخصه

 عنوان شيئ
 String or Name 

 )هاديت شد(

  Tagبرچسب 
 )شدهناديت (

 Runtime window Time Date figure1 پنجره اجرا 
 Static text Date text1 دكمه متنِ ايستا 

Push Button1 Time pushbutton1  1دكمه فشاري

Push Button2 Refresh pushbutton2  2دكمه فشاري

 Callback Functionتوابع فراخوان 
نويسيم كه شود تابعي مي عمل يا اعمالي كه با فشردن يك دكمه يا كليك روي يك پنجره انجام ميدر داخل برنامه براي

 .شود گفته ميFunction Callbackتابع فراخوان آن پنجره يا آن دكمه 
 برنامه نويسي

داري دستورات  فايل براي نگه-يك ام. كنيم اجرا ميTools را از ميله ابزار يا از منوي Run انتخاب LEدر پنجره 
 و tim.mهردو فايل  .شود ميtim.figخود  هم خودبهLEنام . گذاريم ميtim.mنام آن را . شودبرنامه باز مي
tim.figحال براي برنامه نويسي به داخل . شوند در ديركتوري جاري ذخيره ميtim.mدر متن تابع . رويم مي

به دستورها و سطرهاي راهنما . كنيم برنامه زير را وارد مي)pushbutton1داراي برچسب  (1فراخوان دكمه فشاري
commentsفايل به صورت خودكار نوشته شده كاري نداريم- كه در داخل ام . 

function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
t = clock; 
d = date; 
tm = sprintf('%2.0f: %2.0f: %2.0f:',t(4),t(5),t(6)); 

 %نويسد  ميtmاي هاي ساعت، دقيقه و ثانيه را داخل متغير رشتهدو رقم از رشته
dt = sprintf('%12s',d);  
 

 %نويسد ي تاريخ را در آن مي مكان ايجاد و رشته12 را با dtمتغير 

set(gcbo,'String',tm)  
 %. دهدقرار مي) زمان (tm را gcbo = get callback objectي عنوانِ شيئ مربوط به تابع شاخصه

set(handles.text1,'String',char(dt)) 
 %. دهدتغيير مي) تاريخ (dtرا به ) دكمه متن (text1ي عنوان شيئ شاخصه

 .كنيمبرنامه زير را وارد مي) pushbutton2داراي برچسبِ  (2در متن تابع فراخوان دكمه فشاري
function pushbutton2_Callback(hObject, eventdata, handles) 
set(handles.pushbutton1,'String','Time') 

 %دهد  تغيير ميTime را به كلمه 2رشته روي دكمه فشاري 
set(handles.text1,'String','Date') 

 %دهد  تغيير ميDateرشته روي دكمه متن را به كلمه 
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 :  طريق قابل اجرا است3 فوق از GUIي برنامه
  از ميله ابزارRunانتخاب  با LEدر پنجره  -

  Tools از منوي Run با انتخاب LEدر پنجره  -
 ها فايل- فايل به طريق معمول اجراي ام-از داخل ام -

 كه گرافيكي است و ساختار پنجره خروجي و اشياء داخل آن fig. داراي دو فايل است، يكي با پسوند GUIهر برنامه 
 .دارد نگه ميcodeكه رفتارهاي هر شيئ را به صورت برنامه )  فايل-ام (m.گيرد، و ديگري با پسوند را دربر مي

 

 . و باز كردن قسمت گرافيكي آن براي اديت، دو عمل متفاوت هستندGUIاجراي 
 و انتخاب شستي                         guide با اجراي GUIقسمت گرافيكي يك ( مثال فوق را باز كنيد GUI پنجره :سؤال

open existing GUIسپس از منوي ). شود براي اديت شدن باز ميTools بر انتخاب GUI Options 
 را Proportional انتخاب :Resize behaviorكليك كرده در پنجره ديالوگ باز شده مقابل عنوان 

هاي دن ماوس به گوشهبار اندازه پنجره خروجي ايجاد شده قابل تغيير است، با براين. سپس پنجره را اجرا كنيد. بياوريد
 . كشيدن، ابعاد پنجره را تغيير دهيد-آن و فشرده

 : مثال
 شبيه سازي مدوالسيون دامنه

 Carrierروي فركانس ) 100فرض پيش (Signalفركانس . كنيديك مدوالسيون دامنه را مطابق شكل، شبيه سازي 
فشردن دكمه . آيد ميDurationيستاي دامنه و گام زمان زير متن ا. شود مي(AM)مدوله ) 1000فرض پيش(

Modulateمحور . دهدسازي را انجام مي شبيهaxes1سپس در داخل برنامه . دهدموج مدوله را نمايش مي شكل
شود كه بايستي سري فوريه اين شكل موج تعيين و دوباره تبديل فوريه معكوس انجام مي) كه شرح آن در زير آمده(

 .شود نمايش داده ميaxes2نتيجه روي .  باشدنتيجه آن، شكل موج اوليه
 LEسازيمي م4-14  را مطابق شكل: 

 

 4-14  شكل
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 :دهدهاي اشياء را به دست ميجدول زير شاخصه
)فرضپيش (Tagبرچسب )اديت شده (String or Nameعنوان  شيئ

LE TwoA figure1 
Static Text5دكمه متن ايستا را مطابق شكل نام گذاريد  text1...text5 

Edit 100, 1000, 0:0.0001:0.03 edit1...edit3 
Axes  axes1,axes2 
Push ButtonModulate pushbutton1 

ستورات داري د فايل براي نگه-يك ام. كنيم اجرا ميTools را از ميله ابزار يا از منوي Run انتخاب LEدر پنجره 
هردو فايل در  .شود ميTwoA.figخود  هم خودبهLEنام . گذاريم ميTwoA.mنام آن را . شودبرنامه باز مي

در متن تابع فراخوان . رويم ميTwoA.mحال براي برنامه نويسي به داخل. شوندديركتوري جاري ذخيره مي
pushbutton1ي راهنما به دستورها و سطرها. كنيم برنامه زير را وارد ميcommentsفايل به - كه در داخل ام 

 .صورت خودكار نوشته شده كاري نداريم
function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
f1 = str2double(get(handles.edit1,'String'));  

 %. ريزد ميf1 را به عدد تبديل و در edit1نوشته روي دكمه با برچسب 
f2 = str2double(get(handles.edit2,'String')); 
t = eval(get(handles.edit3,'String')); 

 %كند  را به يك ماتريس عددي تبديل ميedit3نوشته روي دكمه 
omg1 = 2*pi*f1; 
omg2 = 2*pi*f2; 
yt = cos(omg1*t) .* cos(omg2*t); 
axes(handles.axes1) %    شود محور اولي فعال مي

plot(omg1*t, yt) 
set(handles.axes1,'XMinorTick','on')% كند درجه گذاري ريز محور افقي را آشكار مي  
grid on 
yf = fft(yt);% شود، ضرائب اين سري اعداد موهومي هستند سري فوريهِ شكل موج تعيين مي  

yt1=real(ifft(yf));% شوند معكوس سري فوريه براي مقادير حقيقي ضرائب فوريه تعيين مي   

axes(handles.axes2)% شودمحور دومي فعال مي    
plot(omg1*t, yt1) 
set(handles.axes2,'XMinorTick','on')% كند درجه گذاري ريز محور افقي را آشكار مي  

grid on 
 با تابع AM ابتدا از موج (axes2)2براي نمايش روي محورين. دهد موج مدوله را نشان مي(axes1) 1محورين
fft()قَطَّع  تسپس قسمت حقيقي ضرائب فوريه را با تابع . ايمگرفته) سري فوريه(بديل فوريه مreal() پيدا كرده 
نتيجه اجرا پس از . بايستي شكل موج اوليه دو باره به دست آيد. ايمداده تبديل فوريه معكوس انجام ()ifftو با تابع 

 . است5-14 شكل  Modulateيك بار فشردن دكمه 
 . ببينيدModulate مقادير سيگنال، كرير، و فاصله زماني را چند بار تغيير دهيد و نتيجه را با فشردن دكمه :سؤال

 تمرين 14-2
و با .  اعداد اول را نمايش دهدStartطراحي كنيد كه با فشردن دكمه ) 6-14مطابق شكل  (new به نام GUIيك 

 . در جدول آمده استGUI اشياء اين مجموعه.  برنامه تمام و پنجره بسته شودExitفشردن دكمه 
 . استفاده شودclose(handles.new) براي بستن پنجره از دستور :راهنما
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)فرضپيش (Tagبرچسب  )اديت شده (String or Nameعنوان  شيئ
Static TextEnter the upper limit(5<n<100) tex1 
Edit 100 edit1 
Push ButtonStart pushbutton1 
Static TextOutput text2 
Static Text text3 
Push ButtonExit pushbutton2 

 
 5-14  شكل

 
 6-14  شكل
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 نكاتي پيرامون صفحه گسترده   15 فصل
 برچسب گذاري 15-1

 فرض يك سلول برچسب پيش
هر خانه اين جدول يك . شودپس از اجراي برنامه اكسل، صفحه گسترده به صورت يك جدول پيش روي ما ظاهر مي

ها با عدد در منتهااليه ها با حروف بزرگ انگليسي در باالي جدول و برچسب رديفبرچسب ستون. شودسلول ناميده مي
شده و برچسب فرض هر سلول از تقاطع نام ستون و رديف آن سلول حاصلشبرچسب پي. اندسمت چپ جدول آمده

 مربع .هاي برنامه نويسي است رديف هر سلول مشابه نام متغير در زبان-برچسب ستون. شود رديف گفته مي-ستون
ويات  نام دارد، و محتfill handleگيره انتقال ) سلولي كه روي آن كليك شده(كوچك در گوشه يك سلول فعال 

 .براي اطالع بيشتر به مطالعه مباحث ادامه دهيد. كشديك سلول را به طور نسبي به اطراف مي
 :مثال
ي نام نشان فرض هر سلول در جعبه رديفِ پيش-برچسب ستون. كنيمابتدا روي آن كليك مي D7سلول فعال كردن  براي

 .شودداده مي

 
 1-15  شكل

 ، متغير و آرايه در اكسلخواه برچسب گذاري دل
و سپس در ارجاعات از . خواهي را براي يك ستون يا يك رديف در محلي از جدول وارد كنيمهاي دلتوانيم برچسبمي

را خواهد  رديف جديد -خواه نام ستونهاي دلسلول محل تقاطع برچسب. هاي اختصاصي خودمان استفاده كنيمبرچسب
 :خواه بايستي ابتدا انتخاب زير را تيك بزنيمبراي فعال كردن برچسب گذاري دل. گرفت

Tools_Options_Calculation_Accept labels in formulas 
البته با .  رديف آن است-فرض متغير همان برچسب ستوناگر يك سلول را مشابه يك متغير در نظر بگيريم، نام پيش

ماند و اما نام پيش فرض هميشه معتبر مي. خواه تعيين كردرا به دل) سلول(توان نام متغير گذاري مينامبرچسب گذاري و 
 .شودبر چسب يا نام سلول در جعبه نام نشان داده مي. قابل مراجعه است

-توضيح نام(اري گذگذاري يا نامها براي توضيح مطالب يا برچسباز رشته. توان مقدار سلول را يك رشته قرار دادمي

 .شودرشته اي كه مقدار سلول است در داخل آن نمايش داده مي. شوداستفاده مي) آيدگذاري بعداٌ مي
 .شوداين عدد در داخل سلول نمايش داده مي. توان مقدار سلول را يك عدد قرار دادمي

فرمولِ محاسبه در ميله فرمول  نشان . دشواگر مقدار سلول نتيجه يك محاسبه باشد، مقدار در محل سلول نشان داده مي
 .شودداده مي

 →جعبه نام ميله فرمول←

 ↑ گيره انتقال

D7 فعال ل سلو

↓
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هاي واقع در بين نام كند كه اعضاء آن آرايه سلولاي عمل ميوقتي به يك ستون مراجعه كنيم نام ستون مانند نام آرايه
 ستون و محل فرمول است 

 : هامثال
 )سلول(مراجعه به نام متغير 

 C6در سلول محل تقاطع آن دو يعني . مكنيمي وارد B6يف در محل  و يك برچسب ردC3يك برچسب ستون در محل 
 رفته با A8سپس به سلول . مكني مي را وارد25عدد )  نيز قابل ارجاع استCnam Rnamكه از اين پس با برچسب (

 رسيبروضعيت ميله فرمول و جعبه نام را . مدهيمي قرار A8 دو برابر مقدار آن را در Cnam Rnamارجاع به سلول 
  .مكنيمي

ضرب در دو ) Cnam Rnamيعني  (C6 را مساوي برچسب جديدِ A8شود، سلول  مي2-15طور كه در شكل همان
 .شود را هم وارد كنيم همين نتيجه حاصل ميC6*2 فرمولِ A8اگر در محل . ايمقرار داده

 
 2-15  شكل

 .مدهيمي قرار C7 در ()SUMاي خانهها را با استفاده از تابع كتابجمع آن حاصلم،كنيمي سه عدد وارد Cnamدر زيرِ 
كنيم، مجموع اعداد ستون  را وارد ميSUM(Cnam)=رويم و عبارت  ميC7 به Cnamپس از وارد كردن اعداد در زير 

Cnamشود در اين سلول نمايش داده مي. 

 
 3-15  شكل

 )آرايه(عناصر يك ستون نام و مراجعه به 
 شكل زير را با استفاده از برچسب گذاري در سلول بعد از آخرين مقدار fxمتعلق به ستون ) هايسلول(تعداد عناصر 

 4-15 شكل .كنيم كه مخصوص شمارش است استفاده مي()COUNTاز تابع دهيم، ميقرار 

ميله فرمول ← → جعبه نام
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 را با استفاده از برچسب گذاري در سلول بعد از آخرين 5-15 شكل fxcمتعلق به ستون ) هايسلول(موع عناصر مج
 .دهيممقدار قرار مي

 

 
 

ها به آن گذاري آن ستون استفاده و سپس در فرمول آمده براي برچسبE كه در باالي ستون fxcتوان از عنوان مي
 . رجوع كرد

 . بايد از منيوي اصلي انتخاب زير تيك زده شوددنشوقابل ارجاع   خواههاي دلاي اين كه برچسبكنم بريادآوري مي
Tools_Options_Calculation_Accept labels in formulas 

 كتابخانه داخلي اكسل
وع م مجSUM(fxc)هاي ستون و فرمول  تعداد سلولCOUNT(fx)شود فرمول طور كه در تصويرها ديده ميهمان

هاي  جزو كتابخانه داخلي اكسل هستند كه شامل تعداد زيادي توابع در زمينههر دو فرمول. كنندمي تعيين  راادير ستونمق
 .باشدمي... نياز ازقبيل توابع رياضي، آماري، تجاري، و مختلف مورد 

 فرمول دهي 15-2

 Formula Barميله فرمول 
كه (هاي تعريف شده هاي ديگري از صفحه گسترده يا ناملشود، شامل نام سلوهر فرمول كه در يك سلول نوشته مي

. شودفرمول نوشته شده در صورت انتخاب سلول مربوطه در ميله فرمول نشان داده مي. است) آيدشرح آن بعداٌ مي
ا هرگاه بخواهيم در سلولي فرمول قرار دهيم آن سلول ر. شود رديفِ سلول در جعبه نام نمايش داده مي-برچسبِ ستون

 . فرمول را وارد ميكنيمنوشتن عالمت مساوي  كرده ودر ميله فرمول پس از انتخاب
 :مثال

 .مدهيمي قرار D2 را در سلول fx=ax+bهاي تعيين شده فرمول  با توجه به برچسب6-15در شكل 
رويم  ميD2به سپس . دهيمچه در فرمول فوق آمده قرار ميابتدا براي هر ستون در باالترين سطرش يك عنوان مانند آن

هرگاه . نويسيم ميميله فرمول در A$2*C2+$B2$=:  رديف به اين شكل-فرمول فوق را برحسب برچسب ستونو 
 خواهيم ديد كه چگونه اين فرمول به شكل  گذارينامدر مبحث . شود ميظاهرفرمول در ميله فرمول  برويم اين D2به 

fx=ax+bشوده مي نوشت. 

4-15  شكل 5-15  شكل
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 وع مطلق به سلولرجوع نسبي و رج

ها ، لذا فرمولشودهاي رجوع كننده و رجوع شونده حفظ مينسبت يا فاصله سلول) $بدون عالمت (در رجوع نسبي 
مقدار ) هاي ستون و رديفبرچسب در كنار $با دو عالمت ( در مراجعه مطلق .دهندخود را با وضعيت جديد تطبيق مي

كه مقدار آن)  در كنار نام ستون يا نام رديف$با يك عالمت ( جاع نيمه نسبي در ار. ماندمورد مراجعه دست نخورده مي
 .يابديا ستون حالت نسبي ميجائي در رديف  به تناسب جابهديگرياما ماند، دست نخورده مي  دارد$عالمت 

 :مثال
 .مكنيمي را بررسي E3 ، فرمول پديدار شده در سلولاده قرار دfxc را در ستون fx يك كپي از ستون 7-15در شكل 

 ارجاع هم D3→E3 نسبي است يعني با كپي كردن Cهاي رديف شود كه رجوع به سلولبا دقت در ميله فرمول ديده مي
.  دست نخوردهA$2$ هم E3 مطلق است زيرا در خانه A2مراجعه به سلول  . C3→D3يك خانه به راست آمده 

رو به (جائي در رديف آن ثابت مانده اما شماره رديف به تناسب جابه نيمه نسبي است زيرا ستون Bمراجعه به ستون 
 ثابت، a نوشته شده، مقدار fx=ax+b كه فرمول جبري Dبه اين ترتيب در ستون . B2→$B3$تغيير كرده  ) پائين

 . متغير استx، و مقدار )ثابت نسبي( ستون - در- ثابتbمقدار 

 
 ). C2مثل (آوريم سب آن را مينسبي به يك ستون فقط برچبراي مراجعه  •
 ). A$2$مثل  (دهيم قرار مي$عالمت   ستون و قبل از شماره رديف برچسبقبل از براي رجوع مطلق،  •
 ).B2$مثل (گيرد  قرار مي$در ارجاع نيمه نسبي يا قبل از رديف يا قبل از ستون عالمت  •

6-15  شكل 

7-15  شكل 
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 گذارينام
هاي مجاور هم، عمودي يا افقي، وارد كرده تدا نام و مقدار را در سلولها، ابتر در فرمولهاي سادهبراي استفاده از نام

كنيم آوريم و نگاه ميرا ميInsert_Name_Create از منيوي اصلي . كنيمسپس نام و مقدار را با هم انتخاب مي
ها اي از سلولوعهتوان به مجمچنين ميهم. كنيمنام در چه سمتِ مقدار واقع شده، و برحسب نسبت مكاني نام عمل مي

  .اندهاي مجاور نام چيده شدهكند كه مقادير آن در سلولاي عمل ميداد، اين نام مانند آرايهاختصاص  ناميك 
فرض پيش كه برچسب a2, R1, C23هائي نظير از اختصاص نامخواه يك سلول يا يك ستون بايد دلگذاري در نام

 .كردهستند خودداري 
 : هامثال

 به يك سلولدادن نام 
 .مدهيمي نسبت a را به 3-گذاري كرده و مقدار  نامa را با حرف A2 سلول 8-15در شكل 

 از منيوي اصلي . كنيمها را انتخاب ميهاي مجاور هم، عمودي يا افقي، وارد كرده سپس آنابتدا نام و مقدار را در سلول

Insert_Name_Create در مثال زير چون نام . چه سمتِ مقدار واقع شدهكنيم نام در آوريم و نگاه ميرا مي
 به مجموعه 3- و با مقدار aبه اين ترتيب متغيري عددي با نام . كنيم ميOK را تيك زده Top rowباالي مقدار است 

د شو نمايش داده ميa را انتخاب كنيم، در ميله برچسب نام آن A2حاال اگر سلول . شودهاي صفحه گسترده افزوده مينام
توان  را بعداٌ ميaنام .  مراجعه كردA2 و هم با برچسب aتوان با نام از اين به بعد به اين سلول هم مي). 9-15شكل (

 .تغيير داد

 

 

 9-15  شكل

 دادن نام به آرايه
كرده و مقادير زير هر ستون را به آرايه مربوطه نسبت اي تعريف  را به صورت دو متغير آرايهx و b 10-15در شكل 

 . شوند ميx و bها ،  نام آرايهكنيم عمل ميملحوظ در شكلها و مقادير را انتخاب كرده، به ترتيب ابتدا نام. مدهيمي

 
 

8-15 شكل

10-15  شكل
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 هاي قرارداديبا استفاده از نامفرمول  ندروارد ك
 )11-15شكل (كشيم ين ميهاي زيربا گيره انتقال فرمول را به خانه را وارد ميكنيم، سپس a*x+b رفته فرمول D2به 

 . وجود ندارد انتقال نسبي خواهد بود$چون عالمت 

 
 ها با ليست هاي قرارداديپر كردن سلول  15-3
 :مثال

 را در Mon ابتدا كلمه 12-15در شكل  .دهيمهاي افقي يك صفحه قرار ميروزهاي هفته را به صورت سري در خانه
 . كشيم به راست ميfill handle وارد كرده سپس آن را با گيره انتقال A1انه خ

 راست يك -مربع كوچك پائينچنان كه گفته شد . شودهاي طرف راست به صورت سري با روزهاي هفته پر ميخانه
اي براي سري پر شدن بايستي ابتدا با اجر.  نام داردfill handelسلولِ انتخاب شده گيره انتقال 

Tools_Options_Custom Lists بعضي از .  ليست سري مورد نظر را وارد كنيم13-15 مطابق شكل
 .فرض از قبل وجود دارندها به صورت پيشليست

 
 
 
 
 
 
 
 

 12-15  شكل

 
 

 

11-15  شكل
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 تمرين 15-4
سپس به . دكني عدد وارد يكدر سلول آن . كنيد وارد D8يك برچسب ستون و يك برچسب رديف در محل  -1

وضعيت ميله فرمول و . د قرار دهيA10 مقدار آن را در  مربع رفته با ارجاع به سلول محل تقاطعA10سلول 
 .دكنيجعبه نام را بررسي 

رين اي در سلول زيخانهها را با استفاده از تابع كتابكنيد، معدل آندر زيرِ برچسب ستون فوق پنج عدد وارد  -2
 .دهيدقرار 

-سلول(تعداد عناصر جمع و حاصل. يك ستون را برچسب قراردادي دهيد، و تعدادي عدد زير آن وارد كنيد -3

در سلول بعد از آخرين مقدار خانه داخلي اكسل و كتبمتعلق به ستون را با استفاده از برچسب گذاري ) هاي
 .بايد انتخاب الزم در منيو تيك زده شود  خواهلهاي دشدن برچسبقابل ارجاع براي  :راهنما. ددهيقرار 

 در .بينيدسلول مربوطه را انتخاب كنيد، در ميله برچسب چه مي. دهيدگذاري كرده و مقدار  را ناميك سلول -4
 زير هر ستون ي مقاديرنام در دو سرستون، ودو  .سلول ديگري به اين نام با يك عمل رياضي مراجعه كنيد

ي  فرمولسلول سمت راست رفتهبه سپس . گذاري كنيدرا نامها  مقادير را انتخاب كرده، آرايهها و نام.بنويسيد
 .دكشيبهاي زيرين ، سپس با گيره انتقال فرمول را به خانهد را وارد كنيمتشكل از دو نام

. شيد به پائين بكfill handle وارد كرده سپس آن را با گيره انتقال A1نام فصل اول سال را در خانه  -5
 براي سري پر شدن بايد انتخاب الزم در منيو تيك :راهنما. شودندها پر ها به صورت سري با نام فصلبايد خانه
 .زده شود
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 توابع و نمودارهاعمليات محاسباتي،  16 فصل
 اي خانه چند تابع كتاب 16-1
 : مثال

  به ترتيب توابع داخلي B4, B5, B6هاي  كمينه دماي روزهاي هفته را وارد كرده، در خانه- بيشينه1-16در شكل 
AVERAGE(B2:H3), Max(B2:H3), Min(B2:H3) مكنيمي را قرار داده، نتيجه را بررسي. 

 
 نمودارها 16-2

 نمودار ستوني
 :مثال

 .مدهيميبا استفاده از جدول فوق درجه حرارت بيشينه و كمينه هر روز را برحسب روز هفته با نمودار ستوني نمايش 
 رفته براي سري Series به لبه Nextاز ميله ابزار كليك كرده، پس از انتخاب نمودار ستوني و زدن دكمه چارت را 

- را وارد ميCategory (X) axis labels: ، B1:H1 و براي B3:H3 و براي سري دو B2:H2يك 

 :كنيم رسم مي2-16هاي مناسب نمودار را به شكل پس از انتخاب اسامي و برچسب. كنيم

 
 ترسيم منحني

 :مثال
دكمه چارت را از ميله ابزار كليك كرده، پس از انتخاب نمودار  ) 3-16شكل جدول ( x برحسب fx نمودار براي رسم

  fx يك، ستون  رفته براي سريSeriesِ به لبه Nextمنحني و زدن 
 .نيمكمي را وارد x ، ستون :Category (X) axis labelsو براي 
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 2-16  شكل
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 جبري سازي منحني
 :مثال
 را  Add Trendline راست كليك كرده وفوق روي يكي از نفاط منحني جبري منحني ترين نزديك حصولبراي 

 . انتخاب ميكنيمخود را منحني باناسب تهاي م يكي از منحنيType در لبه 4-16شكل در جعبه محاوره . كنيمكليك مي
 R-squaredپارامتر. شود نتيجه مي5-16منحني . كنيم ميOKزده  را تيك شكلهاي  انتخابOptionsلبه درسپس 

  .تر باشد، تقريب منحني بهتر استيا ضريب تعين هر قدر به يك نزديك

 

y = -2.9273x + 18.2
R2 = 0.9309
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 3-16  شكل

4-16 شكل

5-16 شكل



 
 

144

 هيستوگرام 16-3
و موجودي هر ريزد تعدادي عدد تصادفي نامرتب در نظر بگيريد، هيستوگرام عددهاي مساوي را داخل يك ظرف مي

 .ظرف را نمايش ميدهد
 موجود نباشد، از منيوي اصلي انتخاب            Tools در زيرمنيوي Data Analysisاگر انتخاب 

Tools_Add-Ins... را اجرا و Data Analysis را به زير منيوي Toolsكنيم اضافه مي . 
 :مثال

 2,8-,6-,6,4-,10-,7-,2,8,8,8,4,6,4,8,6,3-,7,5-,0,5اين تعداد عدد صحيح تصادفي 
 تا 10-(ابتدا مطابق شكل، بازه اعداد ها هيستوگرام آنبراي رسم  فرار دارند در نظر بگيريد، 10 تا 10-را كه در بازه 

از منيوي اصلي، . كنيمرا به صورت مرتب در ستون سمت چپ و اعداد تصادفي فوق را درستون مقابل آن وارد مي) 10
Data Analysis Tools_سپس از جعبه محاوره ظاهر شده . كنيمي را كليك مHistogramرا انتخاب مي -

       قرار دادهBin Range را به عنوان A و ستون Input Range را به عنوان Bستون . )6-16شكل  (كنيم
New Worksheet Ply و Chart Output ،را تيك زده OKنتيجه در يك كاربرگ ). 7-16شكل (كنيم مي

 ).8-16شكل (شود ديگر ظاهر مي

 

 

6-16 شكل

7-16  شكل 
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 VBA in Excel در اكسل  تعريف -تابع كاربر 16-4

 نويسي برنامه
ها نوشت و  اكسل داخل سلولكتاب خانه ايها را نظير توابع هائي را تعريف كرد و آنتوان فرمول ميVBAبا استفاده از 
ك زبان برنامه  است كه يVisual Basic for Applications تقطيع عبارت VBA حروف .به كار برد

 . تعبييه شده استWord, Excel نظير Microsoft Officeافزارهاي نويسي است كه در داخل نرم
 :مثال

نواخت برسد، در لحطات مختلف با آناليز عددي به سرعت يك چتر باز را از لحظه پرش تا زماني كه به سرعت يك
 . نشان دهيدcv، و ضريب مقاومت هوا را با  mوزن چترباز را با . دست آورده و منحني آن را رسم كنيد

 برابر نيروي ثقل زمين منهاي نيروئي است كه در اثر مقاومت هوا درجهت t1نيروي وارد به چترباز در لحظه : حل
 :نيروي مقاومت هوا با سرعت متناسب، و برابر است با. شودخالف نيروي ثقل وارد مي

Fair(t1) = cv * v(t1)   

 :معكوس حاصل از مقاومت هوا برابر است بادر نتيجه شتاب 
accair = (cv/m)*v(t1)  

 : مساوي شتاب گرانش خواهد بود منهاي شتاب معكوسt1شتاب كل در لحظه 
acc(t1) = g - (cv/m)*v(t1)  

 ): يعني تقريبي استapproximated همان apprزيرنويس (شود  ميt1شتاب تقريبي در لحظه 
accappr = [v(t1+DELt) - v(t1)]/DELt  

 .دهد رشد زمان را نشان ميDELtعدد ثابت 
 :دهيمحال مقدار واقعي شتاب را با مقدار تقريبي آن برابر قرار مي

accappr ≈ acc(t1) → [v(t1+DELt) - v(t1)]/DELt ≈ g - (cv/m)*v(t1) 
v(t1+DELt) = v(t1) + [g-(cv/m)v(t1)] * DELt  

8-16  شكل 
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v(t1+DELt) = v(t1) + acc * DELt سرعت پس از رشد زمان  
 :    شودعبارت فوق را اگر بخواهيم به صورت كامپيوتري بنويسيم مي

v = v + acc * DELt 
 VBA را اجرا و تابع زير را در اديتور Tools_Macro_Visual Basic Editorحال از منيوي اصلي 

 . استQuick Basicا حدي شبيه ت قواعد خاصي دارد و VBAزبان . كنيمنوشته و ضبط مي
Function Vnum(DELt, t1, t2, v1, m, cv) 
Dim t As Single, dvBdt As Single, acc As Single, v As Single 
Const g As Single = 9.8 
t = t1 
v = v1 
Do 
 acc = g - (cv / m) * v 
 v = v + acc * DELt 
 t = t + DELt 
 If t >= t2 Then Exit Do 
Loop 
Vnum = v 
End Function 

 DO ... LOOPسپس در داخل حلقه . ايماي تقسيم كرده ثانيهDELt به قطعات t2 و t1در اين تابع زمان را بين 
چنين هم(t = t + DELt): ايم يعني را مساوي زمان قبل از آن به عالوه رشد زمان قرار دادهDELtزمان بعد از 

                                :ايم يعنيوه رشد سرعت قرار داده را مساوي سرعت قبل از آن به عالDELtسرعت بعد از 
(v = v + acc * DELt) .شود تا به زمان در هر تكرار، سرعت در داخل حلقه حساب ميt2 برسيم و حلقه 

 سرعت و زمان اوليه، ضريب مقاومت هوا، و .شود به عنوان خروجي تابع برگشت داده ميt2سرعت در . تمام شود 
 .اين تابع جمعاٌ شش آرگومان دارد.  هستندVnumهاي ديگر تابع اب ثقل آرگومانشت

  در صفحه گستردهVBAاستفاده از تابع 
 اكسل به صورت فرمول در كتاب خانه ايايم، نظير توابع  نوشتهVBAتوان توابعي را با طور كه ذكر كرديم، ميهمان
 .دهد را نشان ميVnumتابع مثال زير كاربرد . ها نوشت و به كار بردسلول
 :مثال

- ثانيه3 را از زمان صفر شروع كرده با افزايش tسپس ستون . مدهيمي عنوان Vnum و ستون ديگري را tابتدا ستوني را 

 هاي فرمول منتج از تابع فوق را با آرگومانVnum در ستون ه،در سلول را پر ك20اي حدود 
 m = 70kg, DELt = 0.1sec, cv = 12.5kg/sec 

 .مكنيميمنحني سرعت بر حسب زمان را رسم . مدهيميقرار 
 )9-16 شكل (كنيمگذاري وارد ميها را به صورت نامها و مقادير آنابتدا آرگومان

 واحد 3 اول صفر را وارد كرده و در رديف بعد tزير . دهيمهاي مربوطه قرار مي را در سلولVnum و tسپس عناوين 
 .)10-16شكل  (كشيمهاي مورد نظر پائين ميسپس با گيره انتقال آن را به تعداد خانه. كنيمبه آن اضافه مي

 

 
9-16 شكل 10-16 شكل  
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در اين . نويسيمشود مي ديده مي11-16 در شكل چه را چنانVBA ابتدا صفر و در رديف بعد تابع Vnumدر ستون 
فرمول نوشته شده . ايم قرار دادهB2 را برابر v1  و آرگومانA3 را برابر t2 ، آرگومان A2 را برابر t1فرمول آرگومان 

 ,A2, A3با توجه به ارجاع نسبي مقادير . كشيمهاي مورد نظر پائين مي را با گيره انتقال آن به تعداد خانهB3در سلول 

B2كندهاي زيرين به تناسب تغيير مي در سلول . 
- هم ديده مي11-16ين موضوع در نمودار رسم شده شكل شده، انواخت  به بعد تقريباٌ يك19مقدار سرعت از رديف 

 .شود
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 ضبط ماكرو 16-5
ميله ابزار ضبط ماكرو ظاهر شده و از . كنيم را اجرا ميTools_Macro_Record New Macroاز منيوي اصلي 

 در ميله ابزار Stop Recordingبا زدن دكمه . شوندآن لحظه اعمالي كه روي صفحه گسترده انجام دهيم ضبط مي
كه از داخل اكسل قابل اجرا يا قابل . آيد در ميVBAاعمال ضبط شده به صورت يك فايل . شودضبط ماكرو متوقف مي

 .اديت است
 براي فعال شدن ماكروها بايستي.  يا از طريق ضبط ماكرو تهيه شود، ماكرو نام داردVBAدر اكسل يك برنامه كه با 

Tools_Options_Security_Macro Security_Mediumبه اين .  را از منيوي اصلي اجرا كرد
 .شوندترتيب به هنگام شروع اكسل ماكروها به اختيار خودتان فعال يا غير فعال مي

 .كپي كردن و چسباندن آن به سلول ديگر را به صورت ماكرو ضبط كنيد.  نام خود را در يك سلول وارد كنيد:سؤال

11-16 شكل
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 ابزارهاي محاسباتي   16-6
 Goal Seek 

تواند پس از رساندن يك تابع به مقدار نهائي، مقدار متغير مستقل را براي اين مقدار نهائي تعيين  ميGoal Seekابزار 
 .كند

 :مثال
 . مآوريمي به دست x - cosx = π را براي برقراري تساوي  xمقدار 
 بر حسب xبراي اين كه . كنيمارد مي وB2  را به شكل فرمول درA2-COS(A2) و تابعA2 را در سلول xمقدار 

ها توضيح مربوط به هر يك ازاين سلول. دهيم را هم در ستون بعد قرار ميDEGREES(A2)درجه هم ديده شود، تابع 
 ).  نداردGoal Seek نقشي درx Degستون  (12-16، شكل در سلول باالي آن آمده

 

 12-16  شكل

، در           (B2)اي را كه معادله در آن آمده  خانهSet cellدر . كنيم را اجرا ميTools_Goal Seekاكنون 
To value مقدار سمت راست معادله π  و درBy changing cellي متغير  خانهx A2) (نويسيم و را مي

OKدر  .13-16 شكل كنيم ميTo valueد صحيح يا اعشاري وارد كرد بايستي حتماٌ يك عد. 
Goal Seek مقداري براي xكند، در صورت پذيرش اين مقدار  را كه در معادله صدق كند محاسبه ميOKكنيم مي. 

 . فقط توضيح است1هاي رديف نوشته

 13-16  شكل

 .ها وارد كنيد را در يكي از خانه()PI ثابتِ-تابعِ مقدار π براي مشاهده مقدار :سؤال
Solver 

 .روداين ابزار براي حل معادالت چند مجهولي و موارد مشابه آن به كار مي
 را به Solver را اجرا و ...Tools_Add-Ins موجود نباشد، Tools در زيرمنيوي Solverاگر انتخاب 
 . كنيم اضافه ميToolsزير منيوي 

 : مثال
 :مكنيميعادالت سه مجهولي زير را حل دستگاه م
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y + 3xy
2
 + z

2
 = 58 

x
2
 + xy + z = 9 

x - y - z = 0 
هائي در خانه. كنيم توليد ميInsert_Name_Create را به عنوان سه نام از طريق x=0, y=0, z=0ابتدا 

 .توجه كنيد به ميله فرمول 14-16در شكل نويسيم ها، طرف چپِ معادالت فوق را مينزديك به آن

 

 

 

 14-16  شكل

 برچسب سلول معادله Set Target Cellدر مقابل  .كنيم را اجرا ميTools_Solverسپس از منيوي اصلي 
 By Changing Cells جعبه، و در 58 اول  مقدار سمت راست معادلهValue of، در مقابل A$4$اول

 Subject to the Constraintsدر قسمت  .دهيم را قرار ميx, y, zهاي شامل مقادير لولدامنه س
 و مقادير Cell Referenceهاي دو معادله ديگر را به ترتيب در هاي شامل فرمول را اجرا كرده و خانهAddدكمه 

 به Solver Parameters جعبه محاوره OKپس از .  كنيم وارد ميConstraintها را در سمت راست آن
 دكمه Solver Resultsدر جعبه . زنيم را ميSolveسپس دكمه  .آيد در مي15-16شكل نشان داده شده در 

Keep Solver Solution  را OKمقادير . )16-16شكل (كنيم  ميx, y, zهاي  در سلولA2, B2, 

C2اگر در جعبه  .)17-16شكل (شوند نوشته ميSolver Results دكمه Save Scenarioاعمال .  را بزنيم
 را Scenarioشود  ميTools_Scenarioبا اجراي . شوند ضبط ميScenarioانجام شده به صورت 

 .مشاهده كرد يا گزارش گرفت
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 15-16  شكل

 

 
 16-16  شكل

 
  17-16  شكل
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 Data Tableجدول داده 
 : مثال

به دست آورده بر حسب  R3 <=18 >=0 و R1 = 10, R2 = 15با مقادير مقاومت معادل اين شكل را 
 .مكنيمي رسم R3تغييرات 

 R_1گذاري از فرض است براي نام رديف پيش-ستون برچسب R1ون چ. كنيمابتدا سه نام با مقادير مربوطه تعريف مي 
 ). 18-16شكل  (ايماستفاده كرده

كنيم  را رو به پائين وارد ميR3ها نوشته يك ستون به چپ، يك رديف پائين رفته و مقادير فرمول را در يكي از خانه
 )19-16شكل (

 در . كنيم را اجرا ميData_Tableيوي اصلي  هستند مارك كرده، از منR3هائي را كه شامل فرمول و مقادير سلول
Column input cell محل متغير را كه در اين جا E3 است وارد و OK20-16شكل (كنيم  مي( 

 . شودها نوشته مي  در مقابل آنR3مقادير مقاومت معادل برحسب مقادير 
 )21-16شكل . (كنيمسپس منحني مربوطه را رسم مي

 
 

 
 

18-16 شكل

19-16 شكل
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 21-16  شكل

 تمرين 16-7
 .دهيدتائي تقسيم و با نمودار ستوني نمايش نمرات بيست دانشجو را به چهار دسته پنج -1
 .از رسم منحني دو نوع جبري سازي انجام دهيدهاي يك سال را در جدولي قرار داده، پسميزان باران ماه -2
 .سني تعريف كنيد، و هيستوگرام آن را نمايش دهيدبراي پانصد نفر ده مجموعه  -3
 سرمايه نهائي،               B سرمايه اوليه، A = 300000 را كه در آن B = A * (1+r)^nفرمول   -4

r = 0.1 نرخ سود و nدر يك ستون سرمايه . ها است، به صورت فرمول كاربر تعريف بنويسيد تعداد سال
 .ايد سرمايه نهائي را بر حسب سال نمايش دهيدده از تابعي كه نوشتهاوليه و در ستون ديگر با استفا

 .جمع يك ستون را به صورت ماكرو ضبط و سپس اجرا كنيدچند عمل مانند محاسبه حاصل -5

+−=0 معادله  -6 xe
5x

 . حل كنيدGoal Seek  را با 2

                                                                                  :حل كنيد solverبا دستگاه را اين  -7
uw2 + t2 = -5, u2 + w2 + t2 = 14, u - 2w - 2t = -10 

 P = [rL(1+r/12)12N]/[12[(1+r/12)12N -1]]: فرمول قسط ماهانه پرداخت وام خانه -8
د، قسط ماهانه را براي شو سال بازپرداخت ميN = 3 ساالنه در مدت r = 0.15 وام با سود L = 10e6مبلغ 

 .به صورت جدول داده نشان دهيد،و رسم كنيد است)   سال3(زمان بازپرداخت 

20-16 شكل


