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  به نام خدا

  هفتمجزوه برنامه نويسي متلب، جلسه 

استفاده کرد. برا اين مساحت دايره توان از  مي مختلفي وجود دارد. برا شروع ها روش πبرا محاسبه عدد :  πمحاسبه عدد 
به  محاسبه نماييم. اين تابع نمودار دايره ۱تا  ۰را بين  f(x)تابع  ترين روش مساحت زير نمودار منظور ابتدا سعي مي کنيم به ساده

 ۱تا  ۰ها زير نمودار را با هم جمع بزنيم. ابتدا فاصله  است. بنابراين بايد مساحت مستطيل yدر قسمت مثبت محور  شعاع واحد
زرگ آن مقدار تابع در باشد که ضلع کوچکتر مستطيل است. ضلع ب مي h=1/Nهر قسمت  کنيم. طول قسمت تقسيم مي Nرا به 
 Nباشد لذا بايد با استفاده از عمل تکرار اين محاسبه را برا  است و حاصلضرب اضالع برابر با مساحت مستطيل مي xنطقه 

. اين بدست آيد πره بدست آيد سپس آنرا در عدد چهار ضرب مي کنيم تا عدد يمستطيل انجام دهيم تا مساحت يک چهارم دا
  را همگرايي آن کم و خطا آن باال مي باشد.روش مناسب نيست زي

  
  گردد.  گيرد در اين روش به جا مساحت از محيط دايره واحد استفاده مي انجام مي مثلث بند دايرهروش دوم نيز بر اساس 
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مثلث متساو  ۶در اين حالت  کنيم مثلث تقسيم مي ۶در گام نخست دايره را به  برا محاسبه 2πمحيط دايره واحد برابر است با 
درجه خواهد  ۶۰گردد زاويه داخلي برابر با  ۶درجه است که اگر تقسيم بر  ۳۶۰آيد زيرا محيط دايره متناظر با  االضالع بدست مي

ع ضلعي طول مساو با شعا ۶درجه خواهند شد بنابراين هر ضلع اين  ۶۰شد و لذا دو زاويه ديگر هر مثلث هم که با هم برابرند 
که همان تفاضل شعاع دايره  yو پس از آن  را محاسبه نمودهاست  x که همان  سپس ارتفاع مثلث.  s=1 خواهند داشت ۱يعني 
برابر  2nجديد است  sرا محاسبه کنيم که همان  Zتوانيم وتر  مي s/2و  yآوريم. با داشتن  ) و ارتفاع است را بدست مي۱(عدد 

جديد  s در گام بعد πبرابر است با تقريبي از  Zضرب در   nلذا  2πخواهد بود با محيط دايره واحد يا همان  هم برابر طول آن
محاسبه  xمقدار  sشود با داشتن  مثلث تقسيم مي ۱۲بار دايره به  دو برابر خواهد شد يعني اين nگردد و  قبلي مي sجايگزين 

تقريب  Zدر  nآيد پس از آن با ضرب نمودن  بدست مي zمقدار  s,yو با داشتن شود  محاسبه مي yمقدار  xگردد با داشتن  مي

 πها برا محاسبه عدد  ترين روش بدست خواهد آمد. اين روش که در کد زير نشان داده شده از جمله قديمي πجديد از 
  اعشار محاسبه نمود.رقم  ۵۰را تا  πعدد توان  تکرار مي ۱۰۰است که سرعت همگرايي مناسبي نيز دارد. با 

  
  

 دانآمار مجله به نياسلو وياست از ا نامه در بار نياول مسئله نيا. است احتماالت در مبحث مسائل جالب از يک: ي هال مساله مانتي
 و شده زير طرح »ميکن معامله ايب« نام به ييکايآمر يونيزيتلو مسابقه کي اساس بر ساله م نياشد  مطرح ۱۹۷۵ سال در ييکايآمر

با وجود سادگي بسيار گيج کننده است و بسيار  هال ينتام مسئله. است گرفته ،مانتي هال مسابقه، نيا مجر نام از زين را نامش
به اشکال ديگر نيز  له،امس نيا. کنند رسند و بطور جد از آن جواب دفاع مي از افراد در برخورد اول به جواب نادرست مي

 است. کارت سهو مساله » يزندان سه مساله زندانبان و«از ظاهر شده که دو نمونه 

 جايزه کي درها از يکي پشت. ديکن انتخاب را يکي ديبا در سه انيم و ديا کرده شرکت يونيزيتلو مسابقه کي در که ديکن فرض
 داند يماز قبل  که برنامه مجر). ۱ شماره در مثالً( ديکن يم انتخاب را درها از يکي شما. پوچ است دو گريد در دو پشت و است
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 از بعد. است پوچ پشتش که دهد يم نشان شما به و) سه شماره در مثالً( کند يم باز را گريد در است، زيچ چه در هر پشت
  د؟يکن عوض را انتخابتان که شماست نفع به ايآ »؟عوض کنيد ۲ شماره با را ۱ شماره در ديخواه يم« که پرسد يم شما

درست آنست که اگر شرکت کننده جواب خود را عوض کند شانس موفقيت او از يک سوم به دو سوم افزايش در واقع پاسخ 
  کند. ساز مي يابد. برنامه زير اين روند را شبيه مي
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توان  بار در زبانشناسي مورد توجه قرار گرفت اما مي : قانون زيف يک فرمول تجربي است که اگرچه اولين Zipf's  lawقانون زيف 
، دنباله پروتئين ها، شدت طوفان نظير جمعيت شهردر بسيار از مسائل طبيعي  ها ايمني، ترافيک  ها و گيرنده ها خورشيد

ها عصبي، مواد  ها خانوادگي، الگو تحريک شبکه ها، تعداد دفعات ارجاع به مقاالت علمي، نام لرزه ها، شدت زمين سايت وب
،  اوليه در کتاب . را ديدها مورد ديگر ردپا قانون زيف  ها ماه و ده تعداد تماسها تلفني دريافتي اشخاص، قطر دهانهها آشپز

پر تکرارترين در زبانشناسي قانون زيف به اين ترتيب است که اگر کلمات را بر اساس دفعات تکرار آنها در متون مرتب کنيم 
تکرار شده است  theباشد حدود يک دوم  مي of. دومين کلمه پرتکرار که theگردد مثال در زبان انگليسي کلمه  کلمه مشخص مي

تکرار شده است و الي آخر در واقع تعداد تکرار يک کلمه با معکوس رتبه آن متناسب  theيک سوم  andسومين کلمه پرکاربرد 
  است.

  

با اند.  وز دانشمندان موفق به ترجمه متون آن نشدهها باستاني که هن اين الگو تقريبا برا همه زبانها يکسان است حتي برا زبان
اعداد را با توزيع زيف قرار داشته باشند کد  Aاگر در بردار  توان به تحقيق در خصوص قانون زيف پرداخت. استفاده از متلب مي

را بصورت نمودار  Wس دهد. سپ قرار مي Wزير تعداد تکرار هر عدد را مشخص نموده و نسبت آن را به بشترين تکرار در بردار 
  ها دارا توزيع زيف باشند نمودار حاصل بصورت خط خواهد بود. نمايد اگر داده لگارتمي ترسيم مي
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  ود:ش ) تابع فاکتوريل بر اعداد حقيقي است و بصورت زير نشان داده ميتعميم دادن-: توسيع (وسيع نمودن تابع گاما

  

  شود در متلب بصورت زير استفاده مي

  

: يک تبديل انتگرالي خطي است که در حل معادالت ديفرانسيل خطي کاربرد دارد. اين تبديل با فرمول زير  تبديل الپالس
  گردد. مشخص مي

  

  گردد. در متلب تبديل الپالس به شکل زير استفاده مي

  

  

کند. در  حوزه فــرکانس (بسامد) تبديل مي: يک تبديل بسيار پرکاربرد است که يک سيگنال را از حوزه زمــان به  تبديل فـــوريه
ها مختلف و ضرايب  مثلثاتي) با فرکانس-تبديل فوريه يک سيگنال را بصورت جمع تعداد سيگنال متناوب (سينوسيواقع 
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به  فرمول تبديل فوريه پيوسته و گسسته پذيرد. ند. تبديل فوريه در دو حوزه پيوسته و گسسته انجام ميک تبديل ميوزني مختلف 
  شکل زير است.

  

ݕدستور  استفاده نمود که روش سريع و موثر برا انجام تبديل فوريه است.توان از تبديل فوريه سريع  در متلب مي =  (ܺ)ݐ݂݂
ر نشان اصلي در جدول زيتوابع رود.  بکار مي discrete Fourier transform (DFT)برا محاسبه تبديل فوريه سريع گسسته يا 

  داده شده است.

  
کنيم پس از آن از سيگنال تبديل فوريه گرفته و نشان  را تعريف مي x(t)يگنال سکنيم سپس  را تعريف مي tتغير مکد زير ابتدا در  

  گيرد سپس تبديل فوريــــه انجام ميشود  تعريف مي fاعالن شده و تابع نمايي  yو  xمثال دوم متغيرها در  دهيم. مي

   

  


