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دانشکده مهندسی برق

 )1نمودار توابع زیر را به صورت مستقل از هم ولی در یک شکل (دستور  )subplotو در بازه ] [1 111با گام مناسب
رسم نمایید.
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 )2رابطههای زیر را در نظر بگیرید

))𝑡𝑥 (𝑡) = 2.5sin2 (−5𝑡) × 2cos(cos(4.28×2.3
)𝑡𝑦(𝑡) = 2.5 sin(sin(−5𝑡)) × cos2 (4.28 × 2.3
متغیر  tرا در بازه ] [-6 6با گام  0.01در نظر گرفته و توابع زیر را روی هم در یک شکل و با یک رنگ مشابه رسم
کنید:
-

 yبر حسب x

-

 yبر حسب –x

-

 xبر حسب y

-

 -xبر حسب y

 )3برنامهای بنویسید که رابطه زیر را به ازای ضرایب  aمختلف ( aاز  21تا  111با گام  )21رسم کند (روی هم در
یک شکل)(این کار باید با یک برنامه صورت گیرد نه اینکه پنج منحنی یکی یکی رسم شوند):
 xدر بازه ] [-11π 11πبا گام 1/11

)𝑥(sin
𝑥

× 𝑎 = )𝑥(𝑦

 )4برنامهای بنویسید که در آن مقدار مقاومت  ،Rاندوکتانس سلف  ،Lکاپاسیتانس خازن  Cو فرکانس مدار  fبا
استفاده از دستور  inputاز کاربر دریافت شده و موارد زیر انجام شود (در تمامی موارد زیر سه عنصر را سری در نظر
بگیرید):

 محاسبه امپدانس کل مدار به صورت یک عدد مختلط
 محاسبه فرکانس رزونانس مدار
 محاسبه ضریب توان مدار
 تعیین پسفازی یا پیشفازی مدار (اگر پسفاز بود عبارت  ،lagاگر پیشفاز بود عبارت  leadو اگر هم فاز بود
عبارت  in phaseرا در خروجی نمایش دهد .یادآوری :برای ذخیره کاراکتر در یک متغیر به این صورت عمل
میشود.)a='lag' :
بنابراین وقتی برنامه اجرا میشود ،باید  4متغیر از کاربر دریافت شده و  4خروجی نمایش داده شود.

 )5با توجه به خالقیت و آموختههای خود در کالس ،برنامهای در زمینه تحلیل مدارهای الکتریکی بنویسید!!! (تمرین
شماره  4یک نمونه از آن بود) .توضیحات برنامه را نیز بنویسید تا بنده متوجه بشوم که قرار است چه کاری انجام
شود.

------------------------------------------------------------------------------------------همه تمرینها را در محیط برنامهنویسی  m( MATLABفایل) بنویسید .لطفاً برای بنده  6فایل در یک ایمیل بفرستید:
پنج ام-فایل مربوط به هر تمرین (نام فایلها  tamrin2 ،tamrin1و  )...و یک فایل  pdfکه تنها شامل شکلهای تمرین
 1و  2و  3و توضیحات مربوط به تمرین  5است .شکلها باید بر اساس آموختههای کالس ،به صورت حرفهای ویرایش
شده باشند .در تمامی تمرینها ،دستورات مربوط به ویرایش حرفهای شکل باید در همان ام-فایل مربوط به خود
برنامه نوشته شده باشد .تمامی شکلها باید با دستور  printو با فرمت  emfذخیره شوند.
در صفحه اول فایل  pdfمربوط به شکلها ،مشخصات کامل اعضای گروه ذکر شود و مشخص کنید وظیفه و درصد
مشارکت کل هر نفر در این تمرین چه بوده است؛ صرفنظر از میزان مشارکت ،نمره یکسانی به همه اعضای گروه داده
خواهد شد .مهلت ارسال فایلها تا روز چهارشنبه  20/10/22است .این زمان به هیچ عنوان تمدید نمیشود .اگر پس
از  40ساعت از ارسال ایمیل ،بنده به آن ایمیل پاسخ ندادم و زمان تحویل سپری نشده بود ،لطفاً دوباره ارسال نمایید؛
اما اگر زمان تحویل گذشته بود ،موضوع را اطالع دهید تا بررسی شود .توجه داشته باشید این تمرینها در ارزیابی
نهایی این درس تأثیر به سزایی خواهند داشت.
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