
  به نام خدا

  ی با متلبـدرس برنامه نویس هفـــتمجزوه جلسه 

 جبري حل معادالت  -1
در دستور  .شود استفاده می rootsو براي یافتن ریشه معادالت جبري از   solveبراي حل معادالت جبري از دستور 

roots قبل از آن باید  می نویسیم.از جمله با توان باال به پایین  به ترتیب نزولی توان یعنی اي را ضرایب چند جمله
  تعریف کنیم. symsمتغیرها را با استفاده از دستور 

 
  معادله زیر را بدست آورد هاي ریشه rootsبنویسید که با دستور  اي برنامه  : 21مثال شماره 

푥 − 6푥 − 6 + 11푥 = 0 
  سپس ضرایب را در بردار قرار می دهیم نویسیم ابتدا معادله به صورت توان نزولی مرتب می

푥 − 6푥 + 11푥 − 6 = 0 

  
  بنویسید که دستگاه دو معادله دو مجهول زیر را حل نماید اي برنامه  : 22مثال شماره 

5푥 − 2푦 = 4
3푥 + 푦 = 9  

 



 مشتق -2
  کنیم قبل از آن متغیر را تعریف می شود. استفاده می diffبراي بدست آوردن مشتق تابع از دستور 

 
توانیم مشتقات مراتب باالتر را  هرگاه بخواهیم نسبت به متغیر خاصی مشتق بگیریم باید آنرا مشخص نماییم همچنین می

توانیم  می و نیز دهیم. می diffبه دستور بعد از متغیر مورد نظر نیز محاسبه کنیم در این صورت مرتبه مشتق مورد نظر را 
 .ت به هر کدام بگیریمبا مشخص کردن متغیرها چند بار مشتق نسب

  محاسبه نماید. yبنویسید که مشتق سوم تابع زیر را نسبت به متغیر  اي برنامه  : 23مثال شماره 
푓(푥,푦) = 3푥 + 5푥푦 + 	3푦 + cos	(푦) 

  
مشتق گرفته و در  yمشتق گرفته سپس نسبت به  xبنویسید که از تابع زیر ابتدا نسبت به  اي برنامه  : 24مثال شماره 

  مشتق بگیرد. xآخر نسبت به 
푓(푥,푦) = 푦푠푖푛(푥) + 푥 푦  

 
 انتگـــرال معین و نامعین -3

توان متغیر مورد نظر  می intدر دستور  کنیم. استفاده می intمحاسبه انتگرال معین از دستور  براي حل انتگرال نامعین و
خواهیم  باید حد پایین و حد باال را تعیین نمود. در هنگامی که میرا تعیین نمود و همچنین براي محاسبه انتگرال معین 

  کنیم. استفاده می infانتگرال را تا بینهایت حساب کنیم از نماد 



  
  محاسبه نماید. 5 تا 3را در بازه  f(x)بنویسید که انتگرال معین تابع  اي برنامه  : 25مثال شماره 

푓(푥) =
1

(푥 − 1)  

 
 محاسـبه حـد -4

. متغیر را مشخص نموده و مقداري که باید متغیر به آن میل کنیم استفاده می limitمحاسبه حد توابع از دستور براي 
  نماید را نیز باید معین کنیم.

  
 تصادفیایجاد اعداد  -5

   کند. اعداد طبیعی تصادفی تولید می randi  کنیم. استفاده می randiو  randایجاد اعداد تصادفی از توابع براي 

 
  


