
 المات	ب قدمة عنم

 

 MATLAB  أو (matrix laboratory) المعقدة وخصوصا التعامل مع المصفوفات جراء العمليات الحسابية�متقدم  رياضي ھو برنامج ھندسي 

بحث وتصميم ذات مردود أداة ومحاكاة ا*نظمة المختلفة لذا يستخدم كوسيلة تحليل في عدة مجا'ت مثل العلوم و الرياضيات المتقدمة و في الصناعة ك
  :بعض تطبيقات البرنامج .عالي

   .إجراء العمليات الحسابية المعقدة بسرعة فائقة •

 معالجة ا'شارات الرقمية •

 Algorithm development  خوارزمياتال عمل  •

 Modeling & simulation System  محاكاة وتصميم ا*نظمة المختلفة في جميع فروع العلوم و الصناعة  •

    Data analysis and exploration عرضھا ل البيانات وتحلي  •

   3D   رسم المجسمات الھندسية و الصناعية ذات الث6ثة أبعاد  •

 

  الواجھة الرئيسية للمات	ب مكونات

 

 : من خمسة أجزاء رئيسية و ھي MATLAB يتكون برامج

  .كانت ملفات قابلة للتنفيذ او دوال مكتبيةوتحتوي على الملفات التي تم كتابتھا وخزنھا سواء : قائمة الملفات .1

 عند خزنھا   m.وتكون ذات امتداد  functionsويستخدم لكتابة الملفات القابلة للتنفيذ أو الدوال :  Editorمحرر النصوص  .2



 برنامج وتنفيذهويمكن من خ6لھا تنفيذ ايعازات بصورة مباشرة وسريعة دون الحاجة الى كتابة : command windowنافذة ا'يعازات  .3

 :يمكن مث6 ادخال ا'يعاز التالي. ل6د'لة على جاھزية النافذة لتقبل ا'يعازات <<وتظھر ع6مة 

>> x = 10 

  وطباعتھا  xسوف يقوم المات6ب بخزن قيمة 

   x = 

        10 

  :بعدھا يمكن اجراء اي عملية حسابية على المتغير مثل حساب قيمة الجذر

>> sqrt(x) 

     ans = 

              3.1623 

فسوف يقوم المات6ب بحساب   ;y=sqrt(x)تستخدم الفارزة المنقوطة بعد ا'يعاز مباشرة لتجنب طباعة النتيجة، فمث6 اذا تم ادخال  :م	حظة

  .ولكن لن يقوم بطباعتھا yوخزن قيمة 

او حسابھا ببرنامج المات6ب، فعندما يتم تعريف متغير او حسابه سوف  ويحتوي قائمة بالمتغيرات التي تم ادخالھا: Workspaceمجال العمل  .4

يمكن مسح ھذه القائمة . يقوم المات6ب بتذكر ذلك المتغير واظھاره مع قيمته في مجال العمل بحيث يمكن استخدامه 'حقا في عمليات اخرى

  Clear Workspaceثم اختيار  Editمن خ6ل القائمة المنسدلة 

ويحتوي قائمة با'يعازات التي تم ادخالھا في نافذة ا'يعازات حيث يقوم المات6ب بخزن عدد كبير : Command Historyالسابقة ا'يعازات  .5

ويمكن اعادة تنفيذ ا'يعاز من خ6ل النقر المزدوج عليه او نسخه ولصقه في نافذة ا'يعازات ثم الضغط على  من ا'يعازات لفترة طويلة

 Clear Command Historyثم اختيار  Editھذه القائمة من خ6ل القائمة المنسدلة ، يمكن مسح ادخال

التي تساعد على القيام بدراسٍة أوسع في مجا'ت الصناعة و  (Toolboxes) على وسائل مساعدة للتطبيقات المتخصصة و تسمى (MATLAB) يحتوي

 . استخدام التكنولوجيا المتخصصة

 MATLAB التي تعطي (M-Files) تعرف ب MATLAB (مشتقات(ھي عبارة عن مجموعات شاملة من دوال  (Toolboxes) ھذه الوسائل المساعدة

 . قدرات كبيرة لحل مسائل معقدة ذات طابع خاص

  : منھا MATLAB تستخدم ضمنيا معToolboxes ھناك عدة وسائل مساعدة

1. Simulink Toolbox 

2. Control System Toolbox 

3. Signal Processing Toolbox 

4. Communication Toolbox  

5. Model Predictive Control Toolbox 

 

  SIMULINK TOOLBOX  مقدمة عن

SIMULINK  ھو برنامج مصاحب لل MATLAB  يل و محاكاة ا*نظمة الديناميكيةذو استجابة فائقة لتحل. 

مجا'ت ا*بحاث ا*كاديمية و الصناعية لبناء نماذج تقليدية من اكثر برامج الحاسوب الھندسية شيوعاً و استخداماً في  SIMULINK يعتبر برنامج

يمكن للباحث باستخدام ھذا البرنامج بناء نماذج لGنظمة الحقيقية و محاكاتھا كما يمكن تعديل متغيرات ھذه . لGنظمة الديناميكية و تحليلھا و محاكاتھا 
 . لمنظومةا*نظمة أثناء المحاكاة و م6حظة التغيرات التي تحدث على ا

 

 

  MATLAB  استخدام

 .في قائمة الملفات Exit للخروج من البرنامج انقر علي أيقونة. الموجوده على سطح المكتب  MATLAB نقر علي أيقونةلاستخدام ايمكن دء البرنامج لب



  The Command Window استخدام نافذة ا*وامر (2

 يظھر المترجم الع6مة. وتجرى فيھا جميع العمليات الحسابية Interpreter لھا يتم ا'تصال بالمترجمھي النافذة الرئيسية التي من خ6 'يعازاتنافذة ا

  :في نافذة ا'يعازات بعض المفاتيح المھمة.  ليل علي جاھزيته لتقبل ا*وامردك (<<)

    ctrl+  ←←←←تحرك إلي اليسار كلمة واحد 

  ↑↑↑↑استدعاء السطر السابق 

   home نستخدم مفتاح إلي بداية السطر المؤشر كيتحرل

 ↓↓↓↓استدعاء السطر قبل السابق 

   end إلي نھاية السطرالمؤشر ك يتحر

   escلحذف السطر 

 Interrupting a Running Program  مقاطعة البرنامج

 وذلك اذا كان وقت التنفيذ طوي6 او 'جراء بعض التعدي6ت واعادة التنفيذ Ctrl-c ى في أي لحظة بالضغط علالذي يجري تنفيذه يمكن مقاطعة البرنامج 

  

  Long Command Lines  كتابة ا!وامر الطويلة

 . لبيان استمرارية المعلومة إلي السطر المقبل Enter و… إذا كانت المعلومة طويلة بحيث تأخذ اكثر من سطر يمكن استخدام ث6ثة نقاط 

  

 ENTERING MATRICES  إدخال المصفوفات

  توضع العناصر بين قوسين مربعين ويفصل بينھا بفراغات مث6) ذات بعد واحد('دخال مصفوفة احادية 

>> C = [1  4   6  9   11] 

     C = 

         1     4     6     9     11 

  .حيث يعتبرھا المات6ب متجه افقي 

كما يجب استخدام فاصلة منقوطة عند نھاية كل . عناصر الصف الواحد في المصفوفة بواسطة فراغاتيجب فصل في حال ادخال مصفوفة ثتائية البعد 
  :كالتالي[ ] وأخيرا يحاط جميع عناصر المصفوفة بواسطة قوسين مربعين . صف

A = [16  3  2  13; 5  10  11  8; 9  6  7  12; 4  15  14  1]   وبالضغط علي المفتاح Enter 

  :بإظھار المصفوفة علي النحو التالي MATLAB عندھا يقوم

 

A = 

   16   3   2   13 

   5   10   11  8 

   9    6    7   12 

   4   15  14  1 

 

  جمع وقلب المصفوفة ات على المصفوفاتأجراء عملي

  :نستخدم ع6مة الفارزة العلوية بعد المصفوفة مباشرة مثtranspose 6المصفوفة  دور'يجاد م

>> B = A ' 

B = 



    16     5     9     4 

     3    10     6    15 

     2    11     7    14 

    13     8    12     1 

  sum (A) حيث ان الناتج ھو مصفوفة احادية البعد،  لجمع أعمدة المصفوفة نقوم بالعملية التالية

>> E = sum(A) 

E = 

    34    34    34    34 

 

  حيث يكون الناتج مصفوفة احادية عمودية diag(A)'يجاد العناصر القطرية لمصفوفة نستخدم ا'يعاز 

>> F = diag(A) 

F = 

    16 

    10 

     7 

     1 

 

  :نستخدم ا'يعاز التالي Aتحتوي السطر ا'ول من المصفوفة  افقية لتوليد مصفوفة احادية

>> G= A(1 , 1:4) 

G = 

    16     3     2    13 

 

  :نستخدم ا'يعاز التالي Aلتوليد مصفوفة احادية عمودية تحتوي العمود ا'ول من المصفوفة 

>> K  = A(1:4 , 1) 

K = 

    16 

     5 

     9 

     4 

  :نستخدم ا'يعاز التالي 0.1لتوليد مصفوفة تحتوي على عناصر بفوارق ثابتة، مث6 الفرق بين عنصر وعنصر ھو 

>> x=[0 : 0.2 : 1] 

x = 

         0    0.2000    0.4000    0.6000    0.8000    1.0000 

  .حيث ان الرقم ا'ول من اليسار يمثل البداية والرقم الثاني يمثل مقدار الزيادة والرقم الثالث يمثل النھاية

 mathematical expressions  التعبيرات الرياضية 

لغات البرمجة يتعامل مع المتغيرات وا'رقام بصيغ برمجية وليست كما في الرياضيات ا'عتيادية، اي يجب وضع المات6ب حاله حال بقية : م6حظة
وفيما يلي بعض . كذلك ' يمكن استخدام ا'قواس المربعة في المعاد'ت الرياضية. a*3يجب ان تكتب في المات6ب  3aاذا كنا نقصد  ع6مة الضرب

  :ا'مثلة



Matlab Mathematical 

y = sin(3*x) y=Sin 3x 

 

z = (x^2-1)/(x^2 + y^2) 
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z = exp(x)/(2*log(y)) 
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z = x^2*(y+2) - cos(2*x) 2
( 2) cos 2z x y x= + +  

  

 

 Functions  الدوال الرياضيةأھم 

 

Matlab Mathematical 

sin(x) Sin x 

cos(x) Cos x 

tan(x) Tan x 

cot(x) Cot x 

exp(x) e
x
 

log(x) Ln x 

log10(x) Log10 x 

sqrt(x) x  

sinh(x) Sinh x 

cosh(x) Cosh x 

 

   المصفوفات عمليات على

 

 :المصفوفتان نفس ا'بعاد وا' سوف تظھر رسالة خطأ، مثالولكن يجب ان تمتلك  A+Bبكتابة نقوم  MATLAB باستخدام A , B  لجمع المصفوفتين

 

>> H=A+B 

H = 

    32     8    11    17 

     8    20    17    23 

    11    17    14    26 

    17    23    26     2 

 

 

 



   Matrix Multiplication  ضرب المصفوفات

 

  في برنامج المات6ب بكتابةيمكن ايجاده بسھولة  Bو  Aحاصل ضرب المصفوفتين 

  

>> M=A*B 

M = 

   438   236   332   150 

   236   310   278   332 

   332   278   310   236 

   150   332   236   438 

 

  B فوف في المصفوفة الثانيةصمساويا لعدد ال A ولكن يجب ان يكون عدد ا'عمدة في المصفوفة ا'ولى

  Matrix Inverseمقلوب المصفوفة 

  .اذا كانت ليست مربعة pinv(A)اذا كانت المصفوفة مربعة او  inv(A)يمكن ايجاده بسھولة في برنامج المات6ب من خ6ل ا'يعاز 

  

 If ..else...endاداة الشرط 

  :4سوف تكون  bمث6، اذا قمنا بكتابة وتنفيذ البرنامج التالي فان قيمة . تستخدم في البرمجة لتحديد سير البرنامج في حال وجود أكثر من حالة

a=1; 

if(a > 2) 

   b = 3; 

else 

  b = 4; 

end 

  :فيما يلي العمليات الشرطية ورموزھا. جوإ' لن يقوم المات6ب بتنفيذ البرنام endالشرطية بكلمة  ifيجب انھاء عبارة : م6حظة

Operator Description 

< Less than 

<= Less than or equal to 

> Greater than 

>= Greater than or equal to 

== Equal to 

~= Not equal to 

  

  :بعد التنفيذ 6سوف تكون قيمتھا  b، مث6 في البرنامج التالي فان elseifيمكن دمج أكثر من عبارة شرطية باستخدام  :م	حظة

a=1; 
if(a == 2) 
  b = 3; 
elseif(a == 3) 
  b = 4; 



else 
  b = 6; 
end 

 :والمخطط ا'نسيابي التالي يوضح سير البرنامج

 

  

  for...endالحلقات والتكرار 

  :، حيث ان الصيغة العامة لھذا ا'يعاز ھيلزيادة متغير بصورة متكررةتستخدم لتنفيذ مجموعة من ا'يعازات بصورة متكررة او 

for var= initial : increment : final 

..... 

end 

ھي القيمة  finalفي كل خطوة، والقيمة  varفتمثل مقدار الزيادة على المتغير  incrementأما . varالقيمة ا'بتدائية للمتغير  initial تمثل حيث

وا'  endكذلك يجب وضع عبارة .  1كون مقدار الزيادة يالزيادة وكتابة القيمة ا'بتدائية والنھائية فقط كتابة مقدار النھائية، مع م6حظة انه عند أھمال 

  .سوف لن يقوم المات6ب بتنفيذ البرنامج

  :مث6 عند تنفيذ البرنامج التالي

for i=1:1:10 
    w(i)=i+2 
end 

  :بحيث تكون النتيجة كالتالي w(10)وانتھاءاً بالعنصر  w(1)الواحد بعد ا'خر بدءاً بالعنصر  wيقوم المات6ب بحساب عناصر المصفوفة 

w = 

     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12 

  

  :من خ6ل ا'يعاز التالي عبارة عن عمود وليس صف، يجب او' تعريفھا بصورة اولية wاذا اردنا ان تكون : م6حظة

a = 1

Is a = 2?

b = 3

Yes

Is a = 3?

b = 4

Yes

b = 6

No

No



w = zeros(10,1) 

  :wتتكون من عمود واحد وعشرة صفوف وتأخذ القيم صفر كقيم ابتدائية، بعدھا يمكن كتابة البرنامج اع6ه لتوليد قيم  wومعناه ان 

  

w=zeros(10,1) 
for i=1:10 
    w(i)=i+2 
end 

  .حيث يكون الناتج عبارة عن صف وليس عمود

 

    MATLAB  باستخدام GRAPHICS ةم البيانيوالرس

 

فينتج عنه الرسم  plot(x,y) اما ا'مر ،ترتيب العناصر في المصفوفةلكدالة  y لكميةينتج عنه رسم بياني ل plot(y) كمية متجھة فان ا'مر y اذا كانت

  y = sin(t) البياني للدالةمث6 'يجاد الرسم  x و y البياني

 
t = 0:pi/20:6*pi; 
y = sin(t); 
plot(t,y,'b-') 

 

 

 

 

 

 

 

لتعيين النقاط  *وھو باللون ا'زرق مع استخدام النجمة  yاذا استخدمنا ا'يعازات التالية فسوف يكون الرسم مؤلف من ث6ثة رسومات ا'ول للعنصر  اما

وھو باللون ا'حمر مع استخدام الخط ا'عتيادي للتوصيل بين النقاط، اما الرسم الثالث وھو باللون  y2المرسومة، اما الرسم الثاني فھو للعنصر 

 y3ا'خضر فھو للعنصر 

 
t = 0:pi/20:6*pi; 
y = sin(t); 
y2 = sin(t-1.25); 
y3 = sin(t-2.5); 
plot(t,y,'b*-',t,y2,'r',t,y3,'g') 

 

 

 

 

 


