
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ 

МИНИСТРЛІГІ 

Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті 

Ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялар институты 

«Ақпараттық технологиялар» кафедрасы 

 

                                                       
 

 

В.З.Абдуллина,  Ә.Ӛ. Мұртазина 

 

 

 

 АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕЛЕРДЕГІ МАТЕМАТИКАЛЫҚ  

ЕСЕПТЕУЛЕРДІ ОРЫНДАУ 

 

 

 «Ақпараттық жүйелердегі математикалық есептеулер» пәні бойынша 

зертханалық жұмыстарға арналған әдістемелік нұсқаулар  

        5В070300 – «Ақпараттық жүйелер» мамандығының студенттері үшін  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы 2015 



 

 

 

 

 

2 

ЖОК 681.3.06 

 

 

 ҚҰРАСТЫРУШЫЛАР:  В.З.Абдуллина,  Ә.Ӛ. Мұртазина. Ақпараттық 

жүйелердегі математикалық есептеулерді орындау. 5В070300 – «Ақпараттық 

жүйелер» мамандығының студенттері үшін «Ақпараттық жүйелердегі 

математикалық есептеулер» пәні бойынша зертханалық жұмыстарға арналған 

әдістемелік нұсқаулар. – Алматы: ҚазҰТУ, 2015. - 36 б. 

 

 

 

«Ақпараттық жүйелердегі математикалық есептеулер» пәні бойынша 

«Ақпараттық жүйелердегі математикалық есептеулерді орындау» зертханалық 

жұмыстарға арналған әдістемелік нұсқаулар 5В070300 – «Ақпараттық 

жүйелер» мамандығының студенттеріне арналған. Әдістемелік нұсқаулар 

«Ақпараттық жүйелердегі математикалық есептеулер» пәні бойынша 

зертханалық жұмыстарды орындау үшін мысалдар, жеке тапсырмалардан 

тұрады. Әмбебап матрицалық  формада  берілген кең ауқымды математикалық 

есептерді шешуге арналған MATLAB ресми қабылданған және сенімді 

компьютерлік математика жүйесі болып табылатын, MATLAB пакетінде 

зертханалық жұмыстар орындалады. 

 

 

 

 

 

Пікір беруші:                   Дадаева И.Г. – техн. ғыл. канд., доценті                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                          © Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ, 2015 

 

                                                            

 

 



 

 

 

 

 

3 

КІРІСПЕ 

 

          5B070300 - «Ақпараттық жүйелер» мамандығында оқитын студенттеріне 

арналған «Ақпараттық жүйелердегі математикалық есептеулер» сабағынан зер-

тханалық жұмыстарға арналған «Ақпараттық жүйелердегі математикалық 

есептеулерді орындау» әдістемелік нұсқаулар. «Ақпараттық жүйелердегі 

математикалық есептеулер» курсы ақпараттық жүйелердегі компьютер 

кӛмегімен математикалық есептерді орындау әдістерін және принциптерін 

үйрету, компьютерлік математика программалау пакеттеріндегі талдау және 

алгебра сандық әдістерінен білім алып, дағдылану және ақпараттық 

жүйелердегі ғылыми-техникалық есептеулерге қолдану мүмкіндігі бар.  

         Қазіргі кезде компьютерлік математика белгілі болып, математика мен 

информатика түйісуіндегі алдыңғы қатарлы ғылыми бағыт ретінде қарқынды 

дамуда. Алдыңғы ғасырдың 90-шы жылдардың басында әмбебап программалау 

тілдерінің орнына, мамандандырылған компьютерлік математика жүйелері 

(КМЖ) келді. Солардың ішінде кең тарағаны MATLAB, Eureka, Mercury, 

Mathcad, Derive, Mathematica және т.б. 

            MATLAB пакеті (Math Works, Inc. фирмасы) тек қана үлкен ЭВМ-де 

қолданылатын тар мамандандырылған матрицалық программалау модулінен 

күшті диалогы, графикасы және комплекстік визуализациясы бар жеке 

компьютерлер кластарына арналған әмбебеп интегралдандырылған 

компьютерлік математика жүйесіне дейінгі кӛп жылғы дамудан ӛтті. Әмбебап 

матрицалық  формада  берілген кең ауқымды математикалық есептерді шешуге 

есептелген MATLAB ресми қабылданған және сенімді КМЖ[1-5]. 

        Бірінші кезекте әскери-ӛндірістік комплекс жүйесінде, аэроғарыштық 

саласында, автомобиль жасауда және т.б. салаларда белсенді қолданылатын, 

стандартты пакеттері және қосалқы программалары кӛп техникалық 

есептеулерге арналған жоғарғы дәрежелі программалау тілін нарықта үздік 

MATLAB жүйесі ұсынады. Алдыңғы қатарлы даму тәжірибесін және сандық 

әдістердің компьютерлік іске асырылуын MATLAB пакеті ӛзіне сіңірген.  

        Ақпараттық жүйелердегі қиын математикалық есептерді шешу мүмкіндігі 

бар, қазіргі кездегі есептеу пакеттерін қолдануға дағдылану және білімді 

бекітіп, терендетуге  жеті кӛмектесетін зертханалық жұмыс сипаттамасы 

әдістемелік нұсқауда баяндалған. 

 

1.  1-ші зертханалық жұмыс «Ӛрнектерді есептеу» 

      

           Тапсырма: зертханалық жұмысты орындау үшін MatLab менюсімен 

танысу және жұмыстың қарапайым тәсілдерін меңгеру; вектор жӛне 

матрицаларға барлық арифметикалық операцияларды қолданып қарапайым 

ӛрнектерді есептеу. 

MATLAB-векторлар,матрицалар және массивтер үшін курделі 

есептеулерді орындауға арналған пакет. Мұнда келесім бойынша әрбір берілген 
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айнымалы вектор, матрица немесе массив болып табылады. Мысалы, егер X = 1 

берілген болса, онда  X 1-ге тең мәні бар бір элементен түратын вектор болады. 

Бес элементтен тұратын векторды анықтау керек болса, онда олардың мәндерін 

бос орын арқылы бӛлектеп квадрат жақша ішінде кӛрсету қажет. 

Бес элементтен тұратын вектор анықтауының мысалы: 

»V=[1 3 12 4  23] 

Тура есептеу режим жүйесінде жұмыс істеу диалогты мінездемеге сәйкес 

келеді және ―Сұрақ берілді, жауап алынды‖ ережесі бойынша іс атқарылады. 

Қолданушы пернетақтаны пайдаланып есептелетін ӛрнекті енгізеді, 

командалық жолда  түзетеді (егер қажет болса) және енгізуіді Enter пернесін 

басу арқылы бітіреді. Жұмыстың тәсілдері: 

 берілген мәліметтерді енгізу үшін >> символы қолданылады;  

 кейбір ӛрнектердің есептеу нәтижелерінің шығуына тосқауыл қою үшін  

―;‖ белгісін қою керек;  

 егер есептеу нәтижесін меншіктеуге айнымалы кӛрсетілмесе онда Matlab 

ans атты айнымалыны тағайындайды; 

  теңдік (=) белгіс  меншіктеу белгісі болып табылады; 

 стандартты функциялар кіші әріптермен жазылады және олардың 

аргументі жақша ішінде кӛрсетіледі; 

 clc – экранды тазартады және курсорды бос экранның сол жақ жоғарғы 

бұрышына қояды; 

 home – курсорды терезенің сол жақ бұрышына қайтарады 

Мысалы:  

» 2+3 

ans=5 

» sin(1) 

ans=0.8415 

Қарапайым математикалық ӛрнектердің мысалы: 

1)a+cos(x);   2)  2.301*sin(x); 3) 4+exp(3)/5;    4) sqrt(y)/2;    5) sin (pi/2) 

Сандарды кӛрсету мысалдары: 

1)0;  2)2;  3) -3;   4)2.301; 5)0.00001;  6)123.456e-24;  7)-234.456e10 

Константа – белгілі бір атауы бар алдын-ала анықталған сандық немесе 

символдық мән. Сандар (мысалы, 1,-2 және 1.23) атауы жоқ сандық 

константалар болып табылады. Matlab-та константаның басқа түрлерін жүйелі 

айнымалылар деп атайды. Matlab жүйесінде қолданыатын негізгі жүйелік 

айнымалылар тӛменде берілген:  

 i немесе j – жорамал бір лік ( 1  шығатын мән); 

 рі -  -3. 1415926... саны; 

 eps жылжымалы нүктелі сандармен жасалатын операциялар қателігі (2
-52

); 

 realmin – жылжымалы нүктелі ең кіші сан (2
-1022

); 

 realmax – жылжымалы үтірлі ең алкен сан (2
1023

); 

 inf – машиналық шексіздіктің мәні; 
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 ans – соңғы операциялық нәтижесін сақтайтын  айнымалы.; 

 NaN сандық емес деректерді кӛрсету (Not-a-Number). 

Символдық константа – апострофқа алынған символ дар тізбегі, мысалы:  

‗Hello my friend!‘, ‗Привет‘,  ‗2+3‘. Айнымалылар – мәні жағынан әртүрлі 

деректерді сақтай алатын атауы бар объектер. Берілгендерге байланысты 

айнымалылар сандық немесе символдық, векторлық немесе матрицалық бола 

алады. Айнымалыларға мәндерді беруге келесі оператор арқылы болады:  

                     айнымалы аты = ӛрнек 

Айнымалылар типтері алдын-ала анықталмайды. Олар айнымалыға 

меншіктелген ӛрнек мәндеріне байланысты анықталады. Сонымен, егер ол 

ӛрнек – вектор немесе матрица болса, онда ол айнымалы векторлық немсесе 

матрицалық болады. Компьютер жадысында айнымалылар жұмыс облысы 

(workspace) деп аталатын арнайы орынды алады. Жұмыс облысын азарту үшін 

clear функциясының әртүрлі формаларын қолдануға болады: 

 clear –барлық айнымалылардың анықтамаларын жою; 

 clear х – х айнымалысының анықтамасын жою; 

 clear a,b,c – бірнеше айнымалының анықтамаларын жою. 

Оператор – берілген операндаларға қатысты нақты операциялар үшін 

арнайы белгілеулер. Мысалы, қарапйым математикалық операторлар қосу +, 

алу -, кӛбейту *, бӛлу /, дәрежелеу  белгілеулері жатады. Операторлардың 

кӛбісі матрицалық операцияларға жатады. Мұнда кӛптеген арнайы операторлар 

бар, мысалы, \ операторы оңнан солға қарай бӛлуді білдіреді, ал  .* және ./ 

оператрлары массив элементтері бойынша бӛлуді және кӛбейтуді білдіреді. 

Барлық операторлардың тізімін help ops командасын орындау арқылы алуға 

болады. 

Келесі мысалдар жоғарыда айтылған векторларға қатысты 

операциялармен жұмыс жасауды түсіндіреді: 

» V1=[2 4 6 8]; 

»V2=[1 2 3 4]; 

»V1/V2 

ans=2 

»V1.*V2 

ans=2 8 18 32 

»V1./V2 

ans=2 2 2 2 

: (қос нүкте) операторының қолданылуын қарастырайық. Кей кезде 

реттелген сандық тізбектерді ала білу керек. Мұндай тізбектер векторларды 

құру немесе графикті салу кезінде абцисса мәндері ретінде пайдаланылады: 

бастапқы мәні : қадам : соңғы мән 

Берілген конструкция бастапқы мәннен бастап соңғы мәнге дейін 

берілген қадам бойынша ӛсіп отырып, ӛспелі тізбекті құрайды. Егер қадам 

кӛрсетілмесе, онда оның мәні 1-ге тең болады. Егер соңғы мән бастапқы мәннен 

кіші болса, онда қате екені туалы мәлімет беріледі. Мысалдар: 
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»1:5 

ans=1 2 3 4 5 

»i=0:2:10  

i=0 2 4 6 8 10 

»j=10:-2:2 

j=10 8 6 4 2 

» V=0:pi/2:2*pi; 

Матрицаны беру үшін бірнеше жолдарды кӛрсету қажет. Жолдарды 

тұйықтауға ; (үтірлі нүкте) белгісі қойылады. Бұл белгіні енгізу  соңына қойсақ  

матрицаны немесе векторды дисплей экранына бірден шығармайды. 

Сонымен, енгізу 

» M=[1 2 3; 4 5 6; 7 8 9] 

M=1 2 3 

      4 5 6 

      7 8 9 

Жүйенің қолданылатын кез-келген функцияларын арифметикалық 

ӛрнектер түріндегі матрицаның және векторлардың элементтерін енгізу 

мүмкіндігі бар: 

» V= [2+2/(3+4)  exp(5)  sqrt(l0)]         V = 2.2857  148.4132  3.1623 

Бӛлек вектор немесе матрица элементін кӛрсету үшін, V(1) немесе M(i,j) 

түріндегі ӛрнектер қолданылады. Мысалы: 

» М(2, 2)    ans = 5 

 Егер М(2,2) элементіне 10 санын меншіктеу керек болса, онда   

» М(2,2)=10 деп жазу керек. 

M(i) бір индексті ӛрнегі баған түрінде кӛрсетілген матрица элементтерін 

қарастыруға болады. Мұндай матрица бастапқы матрицадан пайда болады, егер 

оның бағандарын қатар жазса. 

Векторларға арналған операциялардың мысалдары: 

» X = [2  3 7  5; 8  1  9  2; -3  6  4  8; 1  5  6  3]; 

» Z = [11  2  3  ; -4  5  10  3; 1  8  11  -9; 4  5  2  9];  

» X - Z 

» X . * Z  

» X .+ Z 

» Z . ^ 3 

Вектор және матрицаларды анықтау үшін бірнеше арнайы функциялар 

бар. Мысалы, magic(n) функциясы nxn ӛлшемді магикалық матрицаны 

анықтайды, ондай матрицаның барлық баған, барлық жол және 

диагональдардың элементтерінің қосындысы қайсыбір санға тең болады: 

» M=magic(4)  M = 16  2     3    13 

                             5   11  10    8 

                              9    7     6   12 

                              4   14   15   1 
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sum(M) функциясы матрицаның бағандары бойынша элементтерінің 

қосындысын есептейді, ал diag(M) функциясы бас диагональдағы 

элементтерінің қосындысын есептейді. Мысалы:  

» sum(M)     ans = 34  34  34  34  

» sum(diag(M))   ans = 34  

B‘ жазылуы B матрицасының транспонирлеуін кӛрсетеді, яғни жолдар 

бағандармен ауыстырылады. Матрицалық операцияларды орындағанда және 

матрицаларды тасымалдағанда матрицаның бӛлек баған және жолдарды жою  

қажеттілігі пайда болады. Осындай жағдайда [] бос квадратты жақшалар 

пайдаланады. Мысалы, екінші баған, содан кейін екінші жолды жою үшін ―:‖ 

операторы пайдаланады: 

»М(:,2)=[] 

»М(2,:)=[] 

  MatLab жүйесінде жаңа функциялардың анықтаулары және 

айнымалылар жұмыс обласы деп аталатын ерекше жады обласында сақталады. 

MatLab-та айнымалылар мәнін кеңейтілуі .mat болып келетін бинарлы файлдар 

түрінде сақтауға болады. Ол үшін save командасы қолданылады: 

 save fname – fname.mat атты бинарлы форматты файлға барлық 

айнымалылардың жұмыс обласы жазылады; 

 save fname Х – тек Х айнымалысының мәнін жазады; 

 save fname X Y Z – X, Y және Z айнымалыларының мәнін жазады.  

   Жүйемен жұмысты аяқтау үшін Exit, Quit (жұмыс обласының мазмұнын 

сақтайтын және finish.m сценариі бар файлға байланысты басқа әрекеттерді 

орындайды) немесе Ctrl+Q пернелер комбинациясы. Жүктелгеннен кейін load 

командасы осы айнымалының мәндерін есептейді және жұмысты жүйе 

үзілгеннен кейінгі сәттен бастайды.  

     Зертханалық жұмысты орындау үшін қажетті тапсырмалар: 

1)MatLab менюсімен танысу және жұмыстың қарапайым тәсілдерін         

меңгеру;  

2)барлық арифметикалық операцияларды қолданып қарапайым ӛрнектерді 

есептеу; 

3)айнымалыларға мән беру және қарапайым арифметикалық ӛрнектерді 

есептеу; 

4)векторларды беру, оларды есептеу жолдары; 

5)матрицаларды беру, оларды есептеу жолдары; 

6) : (қос нүкте) операторының қолданып матрицаларды беру, үлкен 

матрицаларды құру, оларда кейбір жолдармен бағандарды жою; 

7) магикалық және транспонирленген матрицаларды құру, оларға 

қарастырылған функцияларды қолдану; 

8)есептемені тайындау және зертханалық жұмысты қорғау. 

Бақылау сұрақтары: 

1. Matlab-та вектор қалай анықталады? 

2. Matlab-та матрица қалай анықталады? 
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3. Matlab-та қандай арифметикалық операцияларды орындауға болады? 

4. Matlab-та ӛрнек қалай жазылады? 

5.  Matlab-та вектор және матрица үшін қандай  операцияларды орындауға 

болады? 

      

2. 2- ші зертханалық жұмыс «Элементарлы функциялармен жұмыс» 

          

       Тапсырма: зертханалық жұмысты орындағанда функция мынадай класста-

рымен  жұмыс істеу: арифметикалық,  математикалық, тригонометриялық  фу-

нкциялар.  

        MatLab пакетінде вектор және матрицаларды ӛндеу үшін кӛптеген 

стандартты функциялар бар. Функциялардың келесі класстарын қарастырайық: 

арифметикалық, қатнас,  логикалық, математикалық,  тригонометриялық,  

дӛңгелектеу, ағымдағы уақыт пен мезгілді, жиындарды және жолдарды ӛңдеуге 

арналған   функциялар.   

        1-кестеде арифметикалық операторлардың тізімі және оның қолданылу 

синтаксисі берілген. 

Кесте –1 

             MatLab-тың функциялары және арифметикалық операторлар 

 

Функція Опера-

тор  

Оператор аты Оператор-

дың синта-

ксисы 

Функцияның син-

таксисы  

Plus + Қосу   
М1+М2 

Plus (М1,М2) 

Uplus + Унарлы қосу +М Uplus (М1) 

Minus  - Алу М1-М2 Minus (М1,М2) 

Uminus - Унарлы Алу -М Uminus(М)  

Mtimes * Матрицалық кӛбейту М1*М2 Mtimes (М1,М2) 

Times .* Массивтерді элемент-

тері бойынша кӛбейту 

А1*А2 Times (А1,А2) 

Mpower ^ Матрицант дәрежелеу М1^X Mpower (М1,X) 

Power .^ Массивтің элементте-

рін дәрежеге шығару  

A1^X Power (A1,X) 

Mldivide \ Матрицаны кері бӛлу 

(оңнан солға)  

M1\M2 Mldivide (M1,M2) 

Mrdivide / Матрицаны солдан 

оңға бӛлу 

M1/M2 Mrdivide (M1,M2) 

Ldivide .\ Элементтері бойынша 

оңнан солға бӛлу  

A1.\A2 Ldivide (M1,M2) 

Rdivide ./ Элементтері бойынша 

солдан оңға бӛлу 

A1./A2 Rdivide (A1,A2) 
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Мысалдар: A=[1 2 3];  B=[4 5 6]; 

» power(A,2)      ans =  1   4   9  

» minus (В,А)     ans =  1   2  6  

» rdivide (В,А)    ans =  2   2   3  

Қатынас операторлары екі санды, векторды немесе матрицаны салысты-

руға арналған (2 кесте).  Берілген операторлар бірдей ӛлшемді матрицалар мен 

векторлардың жеке-жеке элементтері бойынша салыстырады, егер элементтер 

салыстыруға сәйкес келсе 1 мәнін қайтарады (ақиқат), кері жағдайда 0 (жалған). 

Егер бір операнда- скаляр шама болса, онда екінші операнда массив 

элементтері осы скаляр шама мәнімен салыстырылады: Жалпы жағдайда 

қатынас операторлары бірдей ӛлшемді екі массивті салыстырып, нәтижесін сол 

массив ӛлшемімен береді. 

Мысалдар:  А=[1  2  3];   В=[4  2  9]; 

» eq(A,b)     ans =  0   1   0  

» ge (В,А)    ans =  1   1   1 

 

2-кесте  

 MatLab-тың қатынас операторлары және функциялары 

Функція Аты Оператор Мысалы 

Eq Тең = = X==y 

Ne Тең емес ~` = X~=y 

Lt Кіші < X<y 

Gt Алкен > x>y 

Le Кіші немесе тең <= X<=y 

Ge Үлкен немесе тең >= x>=y 

Логикалық операторлар – бірдей ӛлшемді массив элементтерімен 

логикалық операцияларды жүргізуге арналған (3 кесте). 

3-кесте  

                   MatLab-тың логикалық операторлары мен функциялары 

 

Функция Аты 

And Логикалық және (And) & 

Or Логикалық немесе (OR)\ 

Not Логикалық жоқ (NOT) ~ 

Xor Ерекшеленген немесе (EXCLUSIVE OR) 

Any Дұрыс, егер вектор элементтері 0-ге тең болса 

All Дұрыс, егер вектор элементтері 0-ге тең емес болса 

Мысалдар: 

 M1=[1  0  1];         M2=[1  1   0]; 

 and (M1, M2)    [1  0  0]           or (M1, M2)   [1  1  1]        
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 not (M1)    [0  1  0]                   xor (M1, M2)    [0  1  1]    

 any (M1)    1                             all (M1)   0 

MATLAB пакетінде келесі  математикалық(алгебралық және 

арифметикалық) функциялар қарастырылған: 

 abs(x) – х векторының әрбір сандық элементіне абсолют шамасын 

қайтарады;  

 eхр(х) – х-тің әрбір элементінің экспонентасын қайтарады; 

 factor(n) – n санының қарапайым кӛбейткішінен тұратын векторлық 

жолды қайтарады. Массивтер үшін қолданылмайды; 

 G=gcd(A, B) – А және В массив элементтерінің бүтін сандарының ортақ ең 

үлкен бӛлгіштерінен құрастырылған массивті қайтарады;  

 lcm(A, B) – А және В массивінің сәйкес қос элементтерінің ең кіші ортақ 

еселігін қайтарады. А және В массивтері оң бүтін сандардантұруы және 

бірдей ӛлшемді болуы керек(біреуі скаляр шама бола алады); 

 log(X), Log2(X), Log10(X) – х массив элементтерінің натурал логарифмін, 

негізі 2 немесе негізі 10 логарифмін қайтарады; 

 mod(X,Y) – у модулі бойынша х-ті алу, х-ті у-ке бӛлгендегі қалдықты 

қайтарады(яғни, х-у .*floor(х./у).) у 0 және х-ке кері жағдайда;  

 pow2(Y) - әрбір элементтері 2
y
 болатын х массивін қайтарады;  

 primes(n) функциясы n-ге тең немесе одан кіші жай сандардың жолдық ве-

кторын қайтарады; 

 sqrt(A) – A массивінің әрбір элементінің квадрат түбірін қайтарады.  

Мысалдар:  A=[1 3 4 5]; B=[2 4 6 2]; 

»lcm(A, B)  ans= 2 12 30 4 

» М=mod(16,7)  M=2 

Matlab жүйесінде келесі тригонометриялық және кері тригонометриялық 

функциялар бар. Функциялар массивтің әрбір элементтерін есептеуге арналған. 

Ескерту, барлық бұрыштар функцияларда радианмен беріледі: 

 acos(x) – х-тің әрбір элементі үшін арккосинусты қайтарады. Х элементі [-

1,1] облысында жатқан нақты мән болса acos(х) [0,p] диапазонында жата-

тын нақты мән қайтарады, бұл облысқа жатпаған жағдайда комплекс мән 

қайтарады. 

 acot(x) – х-тің әрбір элементі үшін арккотенгенсін қайтарады; 

 acsc(x) - х-тің әрбір элементі үшін арккосекансін қайтарады; 

 asec - х-тің әрбір элементі үшін аркceкансін қайтарады; 

 asin(x) - х-тің әрбір элементі үшін арксинусын қайтарады. Х элементі [-

1,1] облысына тиеселі нақты мән болса asin(x) [-p/2, p/2] диапазонына тие-

селі нақты мәнді қайтарады, бұл облысқа жатпаған жағдайда комплекс  

мән қайтарады; 

 atan(x) – х-тің әрбір элементі үшін арктангенсін қайтарады. Х-тің нақты 

мәндері үшін atan(x) [-p/2, p/2] облысында жатуы керек; 

 cos(x) – х-тің әрбір элементі үшін косинусы қайтарылады; 



 

 

 

 

 

11 

 cot(x) - х-тің әрбір элементі үшін котангенсі қайтарылады; 

 csc(x) - х-тің әрбір элементі үшін косекансы қайтарылады; 

 sec(x) - х-тің әрбір элементі үшін секансы қайтарылады; 

 sin(x) - х-тің әрбір элементі үшін синусы қайтарылады; 

 tan(x) - х-тің әрбір элементі үшін тангенсі қайтарылады. 

     Бірнеше функциялар қатары берілген сандарды дӛңгелектеу және белгілері-

не талдау жасау операцияларын атқаруға арналған(2-дәріс). 

Мысалдар: 

>> A=[1/3  2/3; 4.99 5.01]; 

>>B= fix(A)  B=[0 0; 4 5] 

Кӛптеген функциялар ағымдағы уақыт пен мезгілді қайтарады. 

 calendar(d) – d аргументімен берілген күн түскен айлық калндарді 

қайтарады ; 

 calendar – ағымдағы айға арналған 6 x7 ӛлшемді матрицалық календарді 

шығарады. Календарь жексенбімен басталады(бірінші баған) және сенбі-

мен аяқталады; 

 calendar(y, m) – m аргументімен берілген ай, у аргументімен берілген жы-

лдың календарін шығарылады; 

 clock – ондық формада ағымдағы күнді және уақытты 6 элементі бар век-

тор ретінде қайтарады [жыл ай күн сағат минут секунд];  

 str= date – дд-ммм-гггг форматтағы даталық жолды қайтарады(күн-ай-

жыл); 

 datenum – даталық жолды датаның реттік номеріне түрлендіреді, кейбір 

даталар бастапқы күйінен басталады (01.01.00); 

 datenum(str) – str жолымен берілген датаны реттік номерге айналдарды. 

String жолы келесі форматтардың біреуін сәйкес келу керек: 

0,1,2,6,13,14,15 немесе 16, datastr функциясы үшін анықталған; 

 datenum(Y.M.D) – Y,M және D массив элементіне сәйкес келетін датаның 

реттік номерін қайтарады (жыл,ай,күн). Y, M және D массивтерінің 

ӛлшемдері бірдей болу керек;  

 datenum(Y.M.D,H,MI,S) – Y, M , D, H,MI және S массив элементтеріне 

сәйкес датаның реттік номерін қайтарады(жыл, ай, күн, сағат, минут, се-

кунд); 

 datestr (D,dateform) – массивтің әрбір элементінің ретттік номерін жолға 

айналдырады. Dateform аргументі нәтиже форматын анықтайды; dateform 

4 кестеге сәйкес номер және жол болуы мүмкін; 

 datevec(A) – [Y,M.D,H,MI,S] векторлық жолының ұзындығына тең 

ӛлшемді массивті тудырады. Вектордың бірінші бес элементі – бүтін сан-

дар. А массиві datestr функциясының форматын қанағаттандыратын жол-

дардан немесе datenum және now функциясымен құрылған скаляр шама-

лар болуы мүмкін;  

4- кесте  

Датаны кӛрсету форматтары  
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   Date-

form(номер) 

Dateform(жол) Мысалдар 

0 ‗dd-rmiM-yyyy HH:MM:SS‘ 11-mar-1995 03:45 

1 ‗dd-mmM- yyyy‘ 01-mar-1995 

2 ‗mm/dd/yy‘ 03/01/95 

3 ‗mmm‘ Mar 

4 ‗m‘ M 

5 ‗mm‘ 3 

6 ‗mm/dd‘ 03/01 

7 ‗dd‘ 1 

8 ‗dd‘ Wed 

9 ‗d‘ W 

10 ‗xxxx‘ 1995 

11 ‗YY‘ 95 

12 ‗mmm YY‘ Mar 95 

13 ‗HH:MM:SS‘ 15:45:17 

 

  [Y,M.,D,H.MI,S] =datevec(A) – дата векторының компонентерін жеке ай-

нымалы ретінде қайтарады; 

 eomday(Y,М) – Y және М массив элементіне сәйкес берілген жылдың 

және айдың ең соңғы күнін шығарады; 

 etime (t2,t1) – t1 және t2 векторымен берілген уақыт аралығының ұзақтық 

уақытын қайтарады(секундпен). Векторлар clock функция-сына 

анықталған форматты қанағаттандыру керек:  T= [жыл ай күн сағат минут 

секунд]; 

 now – ағымдағы уақыт пен күнді сандық формада қайтарады. Rem(now.1) 

қолдану тек уақытты ғана қайтарады, ал floor(now)- тек күнді; 

 tic – таймерді іске қосады; 

  [N, S]=weekday(D) – N саны түрінде аптаның күнін шығарады және D ма-

ссивінің әрбір датасы үшін S жолын қайтарады. 

     Мысалдар.     datestr(12034, 2)    12/11/32 

                                      datestr(12034, 8)    sat 

                                      datestr(12034, 12)    Dec32 

MATLAB пакетінде вектор түрінде ұсынылатын жиындарды ӛңдеуге ар-

налған функциялар бар, олар мәліметтерді талдауға және ӛңдеуге кӛп 

қолданылады. Егер енгізілетін массивтер вектор болмаса, онда олар баған-

вектор ретінде қарастырылады  A=A(:) немесе B=B(:). Осы функцияларды 

қарастырайық: 

 intersect(A,B) – A, B екі вектор жиындарының  қиылысуын анықтайды, A 

және B векторының ортақ элементтері. Нәтиже беретін вектор ӛсу реті 

бойынша беріледі;  

 intersect(A,B,‘rows‘) – A және B –ға ортақ жолдарды қайтарады; 
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 [c. ia. ib]=intersect(A,B) – ia және ib индексті баған –векторын қайтарады, 

с=B(ia) және с= B(ib); 

 ismember(A,S) – енгізілген A векторының ұзындығымен бірдей векторды 

қайтарады. S жиынына жататын A вектор элементтерінің орнына логика-

лық бірліктерден тұратын және логикалық нольдерден тұратын S жиыны-

на жатпайтын A вектор элементтері болуы мүмкін; 

 ismember(A,S, ‗rows‘) – A және S матрицаларына ортақ логикалық бірлік-

терден тұратын векторды қайтарады. А және S матрицаларының бағандар 

саны бірдей болуы керек; 

 setdiff(A,B) – жиындардың айырмашылығын қайтарады, яғни B вектор 

элементтерінде жоқ A вектор элементері шығарады. Нәтиже ретінде бері-

летін вектор ӛсу реті бойынша шығады;  

 setdiff(A,B‘rows‘) – B матрицасында кездеспейтін A матрицасының жолын 

шығарады A және B матрицаларының бағандар саны бірдей болы керек; 

 setxor(A,B) – A және B үшін ерекшеленген Немесе нәтижесі бар  

сұрыпталған вектор. 

 setxor(A,B,‘rows‘) – A және B матрицаларында қиылыспайтын жолды 

қайтарады. Матрицалардың бағандар саны бірдей болу керек; 

 union(A,B) – A және B мәндері ішінен қайталанбайтын элементерінен 

тұратын векторды қайтарады. Нәтиже ретінде берілген ӛсу реті бойынша 

беріледі. 

 union(A,B,‘rows‘) – A және B жолдарының қосындысын қайтарады (а және 

b – бағандар саны бірдей матрица) 

 unique(A) – қайталамайтын мәндерден тұратын а элементтерін қайтарады. 

Нәтиже ретінде берілген вектор ӛсу бойынша реттеледі.  

 unique(A,‘rows‘) – A нақтылы жолды қайтарады. 

        Мысалдар. 

1) A=[1  2  3  4];       B=[2  5  7  3];           intersect(A, B)    2  3 

2)  setdiff(A, B)    1  4 

    Жолдарға арналған функциялар  бір жолдың ішіндегі басқа жолды 

іздеу, символдар регистрін ауыстыру, жолдарды біріктіру және т.б. функциялар 

жатады. Келесі функциялар жолдармен жұмыс істеуге арналған: 

 findstr (str1, str2) – ұзын жолдың ішінен кіші жолды бастапқы индексін із-

деп табуды қамтамасыз етеді және сол индекстердің вектор шамасын 

қайтарады. Индекстер – ұзын жолдың ішінде қысқа жолдың бірінші сим-

волының нӛмірі. 

 lower (str)- жолдағы жоғары регистрдегі символдар тӛменгі регистрге ауы-

стырылып, қалғандары ӛзгертілмей қайтарылады. 

 upper (str) – жолдағы тӛменгі регистрдегі символдар жоғарғы регистрге 

ауыстырылып, қалғандары ӛзгертілмейді қайтарылады. 

 strcat (s1,s2,s3, …)- s1,s2,s3 символдар массивін горизанталь бір-біріне тіз-

бектей жалғайды, сол кезде пробелдар жойылып кетеді. Барлық енгізіле-
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тін массивтерде жолдардың саны бірпдей болуы керек. Егер енгізілген ма-

ссив тек символдардан тұрса, шығатын массивте символдық массив болып 

табылады.  

 strvcat(t1,t2,t3…) – t1, t2, t3 жолдардың вертикалді қосады. 

 strcmp (str, str2) – егер салыстыратын str1, str2 тең болса логикалық 

1қайтарады, қарсы жағдайда – 0. 

 strncmp (str1,str2,n) – салыстырылатын str1 және str2 n бірінші бірдей сим-

волдары табылса логикалық 1-ді қайтарады, кері жағдайда 0. str1 және str2 

аргументтері  ұяшықтардың жолдық массивтерді  алуға болады. 

 strrep (str1,str2,str3) – str2-ге меншіктелген жолды str1-ден тауып, оның ор-

нына str3-ті қояды. 

 strtok (str.delimiter)-del I miter бӛлгішімен аяғынан шектелген str жолының  

текстік бӛлігін қайтарады. Бӛлгіш – символдар жолдың басында санал-

майды. Delimiter векторы мүмкіндігі бар бӛлгіш символдан тұрады; 

 strtok (str) – келісім бойынша бӛлгіш – символды қолданады (―ақ 

кеңістік‖). Бұндағы бӛлгіш – символдар табуляция символы (ASCII – 

код9), каретканы қайтару символы (ASCII – код 13 ) және бос орын (ASCII 

– код32); 

            Мысалдар: 

1) s1=‘мама‘;      s2=‘м‘;    findstr(sl, s2)   1  ; 

2) lower(s1)    МАМА    ; 

3) strrep(sl, s2, ‗у‘)   уауа  

         Зертханалық жұмысты орындау үшін қажетті тапсырмалар: 

1) функция класстарының бәрімен жұмыс істеу: арифмитикалық, қатынас, ло-

гикалық, математикалық, тригонометриялық, дӛнгелектеу және уақыт пен да-

таларды, жиындар мен жолдарға арналған функциялар; 

2)  аргумент ретінде айнымалылар, вектор және массивтерді пайдаланнып бар-

лық  кӛрсетілген функциялардың қолдануын зертеу; 

3) есептемені дайындау және зертханалық жұмысты қорғау. 

   Бақылау сұрақтары: 

1.  Matlab-та стандартты функциялардың қандай кластары анықталған? 

2.   Matlab-та қандай арифметикалық функциялар бар? 

3.   Matlab-та  қандай математикалық функциялар бар? 

4.   Matlab-та қандай тригонометриялық және кері тригонометриялық функция-

лар бар?  

5.  Matlab-та функцияға қандай түрде  қатнас жасалалады? 

 

 

3. 3-ші зертханалық жүмыс «Екіӛлшемді графиктермен жұмыс» 

 

Тапсырма: зертханалық жұмысты орындау үшін графиктерді тұрғызатын 

командалармен танысу,  екіӛлшемді графиктер мен диаграммалардың негізгі 

түрлерін тұрғызу және олардың редакциялауын жүзеге асыруқажет. 
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График түсінігімен белгілі-бір қасиеттері бар графиктік объекттер 

байланысты. Соңғы қолданушыға бағытталған жоғары дәрежелі графиктердің 

кӛптеген командалары графиктік объекттердің қасиеттерін автоматты түрде 

белгілейді және графикті жүйеге керекті координатта, түстер палитрасында, 

масштабта, т.б. шығаруды қамтамасыз етеді.  

Функция графиктерін, логарифдік және жартылогарифмдік графиктерді 

салу үшін екіӛлшемді графиктер тұрғызатын келесі командалар қолданылады: 

    plot (X, Y) – Y және X  ӛлшемдері бірдей векторларынан алынатын (x, y) 

координат нүктелерінен y(x) функция гафигі салынады. Егер X және Y 

матрица болса, онда матрицаның бағандарындағы деректер бойынша  

гарфиктер жиыны құрылады;    

 plot (Y) – y(i) графигін салады, мұнда y мәндері Y векторынан алынады, ал 

i сәйкес элементтің мәнін білдіреді; 

 plot (X,Y,S) - plot (X, Y) командасына ұқсас, бірақ графика сызығының 

түрін S жолдық тұрақтысымен беруге болады, оның мәндері 5-кестеде 

келтірілген : 

5-кесте   

                 S тұрақтысының мәндері  

Сызықтың түсі               

 

Нүктенің түрі 

 

Сызықтың түрі 
Y             Сары                                     .            Нүкте Үздіксіз сызық 

M           Күлгін 

 

0         шенбер Екілік үздік сызық 
C             Кӛгілдір  X         Крест штрих-үздік сызық 

R           қызыл 

                     

қызыл 

R             

қызыл 

R             

қызыл 

R             

қызыл 

R             

қызыл 

 

+           Қосу белгісі   Штрихтік 

G             Жасыл  *          Жұлдызша  

B             Кӛк S          Квадрат  

 

 
W            Ақ D          Ромб    
K             Қара V  Үшбұрыш (астыға) 

 

 
 P       Бесбұрыш 

 

 
 H      Алтыбұрыш  

 

 loglogx(…) – команданың синтаксисі алдында қарастырылған plot (...) 

функциясының синтаксисіне ұқсас;  

 semilogx(…) – функция графигін логарифмдік масштабта (негізі 10) Х ӛсі 

бойынша және сызықтық  масштабта У ӛсі бойынша сызады; 

  semilogу(…) - функция графигін логарифмдік масштабта У ӛсі бойынша 

және сызықтық масштабта Х ӛсі бойынша сызады. 

        

Мысал 1. X=[1  2  3  4  5  6];    Y=[10  3  7  18  4  20]; 

                    plot (X, Y) 

Тұрғызылған график 1-суретте кӛрсетілген. 
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1 –сурет. plot командасы бойынша график 

        Бағандық диаграммалар қаржы және экономика, сонымен қатар 

математикалық әдебиеттерде кең қолданылады: 

 bar (x, Y) – монотонды ӛсу ретімен жүруі керек х векторының 

элементтерінің мәндерімен берілген Y векторының элементтерінің 

бағандық графигін (немесе  Y матрицасына бағандар тобын) 

бағандардың орналасу спецификацичсымен салады; 

 bar (Y) – жоғарыда кӛрсетілгендей Y матрицасының элементтерінің 

мәндерінің графигін сызады, бірақ графикті сызуға x=1:m векторы 

қолданылады; 

 bar(Y, WIDTH) немесе BAR(Y,WIDTH) – команда алдында 

қарастырылған командаларға ұқсайды, бірақ бағандарының енімен 

(WIDTH>1 болғанда бірдей орында тұрған бағандар жабылып қалады). 

Жалпы WIDTH = 0.8. 

      Мысал 2.    bar ( rand (5, 7)) . 

Тұрғызылған график 2-суретте кӛрсетілген.  

 

 
2 –сурет. Бағандық диаграмм 

           Классикалық гистограмма М интервалдарға Y векторының 

элементтерінің мәндерінің түсу сандарын кӛрсетеді, осы сандарды бағанды 

диаграмма түрінде кӛрсетеді. Келесі командалар  гистограммаларды салады: 
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      N=hist(Y) – автоматты түрде таңдалатын 10 интервалдарға түсетін 

сандар векторын қайтарады.  Егер  Ү – матрица болса, оның әр 

бағандарының түсу саны бар деректер массиві шығарылады;  

      N=hist(Y,M) – жоғарыда қарастырылғанға құсайды, тек М 

интервалдар (М – скаляр) қолданылады; 

      N=hist(Y,Х) – Y векторының элементтерінің түсу санын 

интервалдарға қайтарады, бұнда интервалдар центрлері Х векторының 

элементтерімен берілген; 

      [N,X]=HIST(…) – интервалдарға түсу сандарын және 

интервалдардың центрі туралы деректер қайтарады.  

    Мысал 3: 1000 кездейсоқ сандарға арналған гистограмма салынады (3-сурет): 

x = -3 : 0.2 : 3 ; 

>>  y = randn (1000 .1) ; 

>>  hist (y , x) 

 

 
                                                       3 –сурет. Гистограмма 

 

         Баспалдақты графиктер визуалды түрде y(x) функциясымен кӛрсетілген 

баспалдақтар тәрізді кӛрсетіледі. Мұндай графиктер, мысалы, ӛздерінің санау 

басының қасында кӛрсетілген y(x) функциясының кванттық процесстерін 

кӛрсету үшін қолданылады. Бұнда санау аралықтарында функция мәндері 

тұрақты және соңғы санаудың шамасына тең деп саналады. МATLAB 

жүйесінде баспалдақты графиктерді салу үшін келесі командалар қолданылады: 

 stairs(Y) – Y векторының мәлімттері бойынша баспалдақты график 

сызады; 

 stairs(X, Y) – баспалдақтан баспалдаққа ӛту х координатасы бар Y 

векторының мәндерінен және  Х векторының элементтерінің 

мәндерінен ьапалдақты график сызады; 

 stairs(...,S) – іс-әрекеттері жоғарыдағы командаларға ұқсайды, тек 

сызықтары S жолымен берілген стиль  бойынша  график сызады.  

Мысал 4: баспалдақты графиктің салуы(4-сурет): 

» х=[0 : 0.2 : 12];  

» y=sin(x);  
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» stairs(y) 

 

 
                                                   4 –сурет. Баспалдақты график 

 

Дөңгелек диаграммаларды сызу  командаларлы : 

 pie(X) – дүрысталынған X/ SUM(X) векторының диаграммасы бойынша  

дӛңгелек сызады. SUM(X) – вектор элементтерінің қосындысы.Егер 

SUM(X)<=1.0 болса, онда Х – тағы мәндер секторлардың ауданың 

анықтайды;  

 pie(X.EXOLODE) – дӛңгелек диаграмманы сызады. Мұнда 

секторлардың үзіндісі EXOLODE векторымен беріледі, оның ӛлшемі Х 

деректер векторының ӛлшемімен тең болуы керек. 

Мысал 5: дӛңгелек диаграмма сызалады, оның үшінші және алтыншы 

секторлары басқалардан бӛлінген (5-сурет): 

» Х=[1  9  3  4  8  12];  

 » pie(X,[0  0  3  0  0  8]) 

 

   

 
                                                  5 –сурет. Дӛңгелек диаграмма 

Мынандай графиктердің де түрлері бар: қателер зонасы бар графиктер, 

функцияларды дискретті санау графигі, полярлық координаттар жүйесіндегі 
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графиктер, бұрыштық  гистограммалар, векторлар графиктері, жазықтыққа 

векторлар проекциясының графигі, контурлық графиктер және т.б. 

Зертханалық жұмысты орындау үшін қажетті тапсырмалар: 

1) Екіӛлшемді графиктерді тұрғызатын командалармен танысу; 

2) Екіӛлшемді графитер мен диаграммалардың негізгі түрлерін тұрғызу; 

3)Тұрғызылған графиктердің  редакциялауын жүзеге асыру; 

4)Есептемені жазып, зертханалық жұмысты қорғау; 

Бақылау сұрақтары: 

1.  Matlab-та  екі ӛлшемді графиктердің  қандай түрлері бар?           

2. Matlab-та   екі ӛлшемді графиктерді тұрғызу үшін қандай командалар 

пайдаланады? 

3.  Matlab-та   баспалдақты графиктің  қандай түрі бар? 

4.  Matlab-та  дӛңгелек диаграмманың  қандай түрлері бар?  

5.  Matlab-та  бағандық диаграммалардың қандай түрлері бар?  

 

4. 4- ші зертханалық жүмыс «Үшӛлшемді графиктермен жұмыс» 

 

Тапсырма: зертханалық жұмысты орындау үшін графиктерді тұрғызатын 

командалармен танысу,  үшӛлшемді графиктер мен диаграммалардың негізгі 

түрлерін тұрғызу және олардың редакциялауын жүзеге асыруқажет. 

Үшӛлшемді графикті сызуын қарастырайық. Үшӛлшемдік беттер z(x, y) 

екі айнымалылар функциясымен бейнеленеді. Үшӛлшемді графиктерді сызу 

спецификасы х және у мәндерін, яғни х және у векторлаын, енгізуді ғана талап 

етпейді. Ол Х және У екі ӛлшемді массивтердің – матрицалардың 

анықтамаларын талап етеді. Бұндай массивтерді құру үшін meshgrid функциясы 

қызмет етеді. Негізінен ол ұшӛлшемді беттерді салатын функциялармен 

қолданылады. meshgrid функциясы келесі түрлерде жазылады: 

 [X,Y] = meshgrid(x) - [X,Y] = meshgrid(x.x)  функциясы сияқты; 

 [X,Y,Z] = meshgrid(x,y,z) – үш айнымалды функцияларды есептеу үшін 

және үшӛлшемді графиктерді сызу үшін қолданылатын үшӛлшемді 

массивті қайтарады.  

 [X,Y] = meshgrid(x,y) – екі айнымалды функцияларды есептеу үшін 

және үшӛлшемді графиктерді сызу үшін қолданылуы мүмкін, Х және У 

массивтеріне х және у векторларымен берілген облысты түрлендіреді. Х 

шығару массивінің жолдары х векторының кӛшірмесі; ал У бағаны  - у 

векторының кӛшрмесі болып табылады.  

Мысал: 

>> [X, Y] = meshgrid (1 : 4, 13 : 17); 

>>  [X, Y] = meshgrid (-2 : . 2 : 2 . -2 : . 2 : 2) ; 

ndgrid функциясы meshgrid функциясының кӛпӛлшемді аналогы болып 

табылады.  

      [X1.X2.X3,…] = ndgrid(x1,x2,x3…) - x1.x2.x3… векторларымен 

берілген облысты  X1.X2.X3… массивтеріе түрлендіреді. Бұнда 
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массивтер бірнеше айнымалды функцияларды және кӛпӛлшемді 

интерполяцияларды есептеу үшін, хі шығу массивінің і-ші ӛлшемділігі 

хі векторының кӛшірмесі болып табылады; 

     [X1,X2.…] = ndgrid(x) -  [X1.X2.…] = ndgrid(x,x,…) функциясына 

ұқсайды.  

ndgrid функциясының қолданылу мысалы тӛменде кӛрсетілген: 

>> [X1,X2] = ndgrid (-2 : .2 : 2 .  -2 : .2 : 2) ;   

>> Z =  XI   .*  exp ( -X1.^2 – X2 . ^2 ) ; 

>> mesh ( Z ); 

            plot3 (…) командасы рlot (...) командасының аналогы, бірақ z(x, y) екі 

айнымалылар функциясына жатады. Ол үшӛлшемді беттердің аксонометриялық 

кӛріністерін салады және келесітүрлерде кӛрсетілген: 

 plot3(x,y,z) – түзүлер кесінділері арқылы қосып, x, y және z 

векторларымен кӛрсетілген нүктелер массивін сызады. Бұл команда 

шектелген қолданысқа ие;  

 plot3(X,Y,Z) – бұнда X, Y, Z - ӛлшемдері бірдей үш матрица, 

X(і,:),Y(і,:),Z(і,:) координаттармен нүктелер салады және түзулер 

кесінділерімен оларды біріктіреді. 

          Үшӛлшемді беттерді салу мысалы :  

>> [X , Y] = meshgrid ([-3 : 0. 15: 3]); 

>> Z=X.^2+Y .^2; 

>> plot3 (X.Y.Z) 

 Функционалды немесе берілген бояулары бар беттердің торды 

графиктері  ең әдемі болып табылады.  Осындай командалардың үш тобы бар:  

 mesh(X,Y,Z,C) – графитік терезеге С массивімен берілген беттердің 

түійндерінің түстеріне сәйкес Z(X.Y) торды бетті шығарады; 

 mesh(X,Y,Z) – С=Z болғанда алдынғы команданың аналогы . Бұл 

жағдайда беттің биіктігімен берілетін түспен функционалды бояу 

қолданылады. 

 mesh(x,y,Z), mesh(x,y,Z,C), mesh(Z), mesh(Z,C) командалардың түрдлері 

берілуі мүмкін.   

 Мысал 6: торды графикті салу(6-сүрет): 

>> [X,Y] = meshgrid ([ -4:0.25 :5] ) ; 

>> Z=X. ^2+Y.^2 ; 

>> mesh (X,Y,Z) 
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                                        6 -сурет – торды  график 

 

Кеңістікте анықталған кӛпбұрыштыларды бояу үшін fill3 командасы 

қызмет етеді. Тӛменде оның негізгі түрлері кӛрсетілген: 

 fill3(X,Y,Z,C) – X,Y,Z векторларында берілген тӛбелер арқылы және С 

палитрасымен берілген бояу арқылы боялған кӛпбүрыш салады. 

Бірнеше боялған кӛпбұрыштарды сызғанда командалардың 

параметрлері матрица болуы қажет; 

 fill3(X1.Y1,Z1C1.X2,Y2,Z2,C2,…) – кеңстікте бірнеше боялған 

кӛпбұрыштыларды салудың басқа варианты. 

Мысал 7: боялған кӛпбұрыштарды сызу (7-сүрет): 

»  X=[6 5 7 3 5 4]; 

»  Y=[5 4 6 3 7 2]; 

»   Z=[4 3 2 1 6 8]; 

»   C=[1 2 3 4 5 6]; 

»   fill3(X,Y,Z,C) 

 

 

 
                                                        7 -сурет – кӛпбұрыш 

 

      Кӛлемді дӛңгелек диаграммаларды салу үшін pie3 командасы қызмет 

етеді: 
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 pie3(...) – pie(...) командасына ұқсас, бірақ кӛлемді секторларды сызады.  

       Үш ӛлшемді фигура түріндегі surf(X,Y,Z) және surfl(X,Y,Z) кӛмегімен 

цилиндр және сфераны құру үшін  келесі командалар қолданылады:  

 [X,Y,Z]=cy1inder(R,N) —  R радиусты цилиндрлік бетті және 

surf(X.Y.Z) функциясының кӛмегімен тізбектеліп құрылатын N нүктелі  

сандардың жиынын сипаттайтын X, Y және Z массивтерін құрады;   

 [X,Y,Z]=cylinder(R) және [X,Y,Z]=cylinder — N=20 және R=[1 1] 

кезіндегі алдыңғы функцияға ұқсас.  

 [X,Y,Z]=sphere(N) — surf (X, Y.Z) немесе surfl (X. Y.Z) 

командаларының кӛмегімен тізбектеліп құрылатын (N+l)x(N+l) ӛлшемді 

X, Y и Z сфералық матрицасын генерациялайды;  

 [X,Y.Z]=sphere — N=20 үшін алдыңғы функцияға ұқсас.  

         Мысал 8: кӛлемді цилиндрді құрастыру (8-сүрет) :  

» [X,Y,Z]=cylinder(15,40);   

» surf(X,Y,Z,X)  

           Сфераны құрастыру мысалы:  

» [X,Y,Z]=sphere(30);   

» surfl(X.Y.Z)  

Графиканың арнайы түрлеріне жазық үшбұрыштардың кӛмегімен 

құрылған кӛлемді фигуралар жатады. Каркас түріндегі (бояулар мен 

жазықтықтағы бейнелерінсіз ) мұндай фигураларды құрастыру үшін trimesh 

командасы қолданылады:  

 trimesh(TRI,X,Y,Z,C) — координаттары X, Y, Z векторларымен 

таңдалатын индекстерді анықтау жолымен бір үшбұрыштың қырларын 

анықтайтын және әрбір жолы 3элементтен тұратын TRI беттік арнайы 

матрицалармен, үшбұрыштармен бейнеленгенкӛлемді каркастық 

фигурасын құру. Қырлардың түсі С векторымен беріледі;  

 trimesh(TRI,X,Y.Z) — C=Z, яғни қабырғалардың түстері биіктіктің 

мәніне тәуелді болғанда, алдыңғыға ұқсас тұрғызу;  

Келесі мысал параметрлері кездейсоқ сандардың генераторының 

кӛмегімен берілетін кездейсоқ кӛлемді фигураларды құрастыру : 

» х = rand(1,40):   

» у = rand(1,40):   

» z = sin(x.*y);   

» tri = delaunay(x,y);   

» tnmesh(tri, x,y,z)  

 



 

 

 

 

 

23 

 
                                                             8 -сурет –  Цилиндр 

 

 Редакциялық графика режимін ауыстырып қосу үшін бағыттауыш-

меңзерлі кескінді Edit Plot (Графикті редакциялау) батырмасын шерту керек.       

Бұл режимде тышқанның оң батырмасын басқанда шақырылатын контекстік 

меню кӛмегімен графикті басқаруға болады. MATLAB жүйесінде графиктер 

алдамшы, қарапайым тұрғызылады. Бұл – графиканың қасиеттерінің кӛбі 

кӛрсетілмей қойылғандыққа байланысты. Мұндай қасиеттерді шығару немесе 

координаттық осьтерді жасыру, олардың центрде орналасуы, графиктердің 

сызықтарының түсі, оның жуандығы және т. б. жатады. Графиканың параметр-

лер командаларының кӛмегіменкеңейтлген шекте графиканың түрі мен 

қасиетін қалай ауыстыру керек екендігі туралы тӛменде кӛрсетіледі. Бұл жол 

MATLAB жүйесінің дескрипторлық графикасын және программалық тілдің 

бӛлшектерін жақсы білуді талап етеді. Графикті форматтау барынша қатал әрі 

тиімді түрде болды, яғни кӛптеген қажетті баптауларымен Figure Properties 

(фигураның қасиеті) және Axis Properties (осьтер қасиеті) командалары 

қолданылады. 

 MATLAB графикасы түрлі – түсті кескіндердің пайда болуын 

қамтамасыз ететіндіктен,онда түстер мен әртүрлі жарықтық эффектерді 

басқаратын командалардың қатары бар.Олардың ішінде түстердің палитрасын 

орнату маңызды болып есептелінеді.RGB түстерінің палитрасы үш бағанды 

МАР матрицасымен беріледі,олар қызыл (red),жасыл (green) және кӛк (blue) 

түстерінің интенсивтік мәнін анықтайды.Олардың интенсивтілігі 0.0 ден 1.0 – 

ге дейін қатысты бірліктермен беріледі.Мысалы,[0 0 0] – қара түсті, [1 1 1] –ақ 

түсті, [0 0 1] – кӛк түсті береді.Түстердің интенсивтілігін кӛрсетілген шекте-

улерге дейін ӛзгерту арқылы кез – келген түсті беруге болады.Осылайша түс 

жалпықабылданған RGB пішіміне сәйкестендіріледі. 

       Графиканың редакциялау командалары  4-дәрісте келтірілген.  

 Титулдық жазуларды және графиканың осьтерінің жазуларын 

қондыратын мысал тӛменде кӛрсетіледі:  

» [X,Y]=meshgrid([-3:0.1:3]);  

» Z=sin(X)./(X.^2+Y.^2+0.3);  

» surfl(X,Y,Z)  
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» colorbar  

» colormap(gray)  

» shading interp  

» xlabel('Axis X')  

» ylabel('Axis Y')  

» zlabel (‗Axis‘) 

» title (‗My graphic‘) 

Тӛменде берілген мысалдағы «(sin(x^3)) функциясының графигі» деген 

жазба, позициясы (-4,0.7) болатын графиктің қисығына орналасады:  

>>  x = 10 : 0.1 : 10 ; 

>>  plot (x, sin (x) . ^3) 

>>  text (-4, 0.7, ‗Graphic sin (x) ^3‘ ) 

       Команда help graphSd MATLAB графиктік жүйесімен қолданылатын 

сәйкес параметрлер толық тізімін басқалармен қатар шығарады: 

 hsv – кемпірқосақ түстері; 

 hot – қара, қызыл, сары және ақ түстердің ауысып отыруы; 

 gray – сұр түсті реңдердегі сызықтық палитра; 

 bone – кӛк реңді сұр түстер; 

 copper – мыс реңді сызықтық палитра; 

 pink – жылы реңді қызғылт түстер; 

 white – ақ түсті палитра; 

 flag – қызыл, ақ, кӛк және қара түстердің ауысып отыруы; 

 lines – сызықтық түстер ауысып отыратын палитра; 

 colorcube – RGR кеңейтілген палитра; 

 jet – HSV палитраның бір түрі; 

 prism – түстердің призмалық палитрасы; 

 cool – кӛгілдір – күлгін түстерінің реңдері; 

 autumn – қызыл және сары түстердің реңдері; 

 spring – сары  және күлгін түстерінің реңдері; 

 winter – кӛк  және жасыл түстердің реңдері; 

 summer – жасыл және сары түстердің реңдері; 

       Үшӛлшемді графикпен жұмыс істегенде екіӛлшемді графикті 

форматтауды қолдануға болады – графикке жазуды шығарады, аңыздар мен 

түстер шкаласын  шығарады.   

Зертханалық жұмысты орындау үшін қажетті тапсырмалар: 

1) үшӛлшемді графиктерді тұрғызатын командалармен танысу; 

2) үшӛлшемді графиктерді тұрғызу үшін мәндерді беріп, оларды тұрғызу; 

3) үшӛлшемді графиктердің барлық түрлерінің редакциялауын жүзеге асыру; 

4) есептемені жазып, зертханалық жұмысты қорғау. 

Бақылау сұрақтары: 

1.  Matlab-та  үшӛлшемді графиктердің  қандай түрлері бар?           
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2. Matlab-та   үшӛлшемді графиктерді тұрғызу үшін қандай командалар 

пайдаланады? 

3. Matlab-та   боялған кӛпбұрыштыларды салудың қандай командалар 

пайдаланады? 

4.  Matlab-та  цилиндрді салудың қандай командалар пайдаланады?  

5.  Matlab-та  графиктердің редакциялауының қандай командалар бар?  

 

5. 5- ші зертханалық жүмыс «Статистикалық ӛндеу» 

 

Тақырып: зертханалық жұмысты орындау үшін   статистикалық ӛндеудің 

барлық функциялармен жұмыс істеу қажет. 

Вектор және массив элементтерінің максимальды және минимальды 

мәндерін табу, орта мәнін, медиана және стандарты ауытқуын, корреляция 

коэфициенттерін есептеу, мәліметтердің сұрыптауы статистикалық ӛндеуі 

әдістеріне жатады.  

MATLAB пакетінде вектор немесе матрица (массив) максимальды және 

минимальды элементерді табу үшін келесі функциялар анықталған: 

 mах(А) – функциясы бірӛлшемді массив кезінде ең үлкен элементін 

қайтарады; екі ӛлшемді массив болса – бұл векторлық жол, сол жол әрбір 

бағанда максималды элементтерінен тұрады; 

 mах(А,В) – функциясы А және В массивтерінде бар ӛлшемімен C 

массивін қайтарады, соның әрбір элементі сол массивтердің сәйкес 

элементтерінің ішіндегі максималды элемент болып табылады; 

   max(A,[ ],dim) – функциясы dim скаляр мәніне байланысты матрица 

баған немесе жолдар бойынша максимальды элементтерін қайтарады; 

 [C,I] = max(A) функциясы максималды элементтерінен басқа, сол 

элементтердің берілген бағанның вектор жолын қайтарады ; 

 min(A) –  функциясы бірӛлшемді массив кезінде ең кішкентай элементті 

қайтарады, ал екіӛлшемді массив болса – бұл әрбір бағанда орналасқан 

минимал элементінен тұратын векторлық жол;  

 min(A,B) – функциясы А және В массивтерінде бар ӛлшемімен C 

массивін қайтарады, соның әрбір элементі сол массивтердің сәйкес 

элементтерінің ішіндегі минималды элемент болып табылады; 

 min(A,[ ],dim) – функциясы dim скаляр мәніне байланысты матрица баған 

немесе жолдар бойынша минимальды элементтерін қайтарады; 

 [C,I] = min(A) функциясы минималды элементтерінен басқа, сол 

элементтердің берілген бағанның вектор жолын қайтарады. 

Массив элементтерінің қарапайым статистикалық ӛндеуі әдетте олардың 

орта мәнің, медиана және стандарты ауытқуын табуына келтіріледі: 

 mean (А) – функциясы бірӛлшемді массив болса, массив элементінің 

ортақ арифметикалық мәнін қайтарады; екіӛлшемді массив болса - бұл 

әрбір бағанда орналасқан элементтердің ортақ арифметикалық мәнінен 

тұратын векторлық жол; 
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 mean(A,dim) – функциясы dim скаляр мәніне байланысты матрица баған 

немесе жолдар бойынша  элементтердің орта мәнін қайтарады; 

 median (A) – функциясы бірӛлшемді массив болса ортақ элементінің 

мәнін қайтарады; егер екіӛлшемді массив болса – бұл әрбір бағанда 

орналасқан элементтердің ортақ мәнінен тұратын векторлық жол; 

  median(A,dim) – функциясы dim скаляр мәніне байланысты матрица 

баған немесе жолдар бойынша  ортақ элементтің  мәнін қайтарады; 

 std(X) –егер X –вектор болса массив элементтерінің стандартты 

ауытқуын қайтарады немесе X- матрица болса, әрбір баған 

элементтерінің стандартты ауытқудан тұратын вектор-жолды қайтарады; 

 std(X,flag) – егер flag=0  std(X) функцияның мәнін қайтарады, ал егер 

flag=1 орта квадраттық ауытқуын қайтарады; 

 std(X,flag,dim) – функциясы dim скаляр мәніне байланысты матрица 

баған немесе жолдар бойынша  стандартты немесе орта квадраттық 

ауытқуын қайтарады. 

     Мысал:   A=[1  50  100]; 

                     mean(A) = 50.3333; 

           median(A) = 50; 

           std(A) = 49.5008 

       Берілген массив элементтерін сұрыптап алғанда, кӛптеген операциялар мен 

есептеулер тез және сенімді орындалады. Және де ол кӛзге де жақсырақ 

кӛрінеді, оның үстіне кез-келген элементті табу да оңай. Кӛптеген функциялар 

массив элементтерін сұрыптау үшін қолданылады(6-дәріс). 

            Корреляция - деп  матрица немесе вектор түрінде берілген деректердің 

арасындағы байланысты айтамыз. Сызықты корреляцияның қабылданған ортақ 

шаралардың бірі корреляция коэфициенті. Оның бірлікке жақындығы сызықты 

тәуелділіктің жоғарғы дәрежесін кӛрсетеді. Енгізілген массив деректерінің 

корреляция коэфициенттерін есептегенде тӛменде келтірілген функцияны 

қолданамыз: 

     corrcoef(X) – енгізілген матрицаның корреляция коэфициенттерінен 

тұратын матрицаны қайтарады, жолдар бақылаушы ретінде, ал бағандар – 

айнымалылар ретінде қарастырылады. S=coorcoef(X) матрицасы С=cov(X) 

матрицасымен келесі түрде байланысқан:  

 S(I.J)=C(I.J)/sgrt(C(i.i)C(j.j) 

 S = corrcoef (х,у) – функциасындағы x және y  - вектор-баған функциясы; 

     cov(x) – әрбір жолы бақылау ретінде, ал әрбір баған айнымалы ретінде 

қарастырылатын матрица үшін ковариация матрицасын есептеу немесе x 

вектор элементтерінің ығысқан дисперсиясын қайтарады; 

   diag(cov(x)) -әрбір баған үшін  ығысқан дисперсиялар векторы; 

   sqrt(diag(cov(x))) – стандартты ауытқулар векторы;  

   С = cov(x,y) –  cov([x у]) функциясына ұқсас, мұнда x  және  y- бірдей 

ұзындығы бар вектор – бағандар. 

Мысалдар: 
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» D=[2 -3 6;3 6 –1; 9 8 5]; C=cov(D);   

С =   14.3333  16.3333     3.6667  

         16.3333  34.3333   -10.3333  

          3.6667  -10.3333    14.3333   

» std(D)     ans = 3.7859  5.8595   3.7859 

 Зертханалық жұмысты орындау үшін қажетті тапсырмалар: 

1) статистикалық ӛндеудің барлық функциялармен жұмыс істеу; 

2)  корреляция коэфициенттері матрицасың және ковариация матрицасын 

құру; 

3) есептемені дайындау және зертханалық жұмысты қорғау. 

Бақылау сұрақтары: 

1.  Matlab-та  вектор элементтерінің максимальды және минимальды мәндерін 

табу үшін қандай функциялар бар?           

2. Matlab-та матрица элементтерінің максимальды және минимальды мәндерін 

табу үшін қандай функциялар бар? 

3.  Matlab-та    орта мәнін және медиананы қалай табуға болады? 

4.  Matlab-та   мәліметтер сұрыптауының қандай командалары  бар?  

5. Matlab-та    корреляция коэфициенттерінің матрицасын қалай табуға болады? 

 

6. 6- ші зертханалық жүмыс «Сызықты теңдеулер жүйесін шешу» 

   

        Тапсырма:  Зертханалық жұмысты орындау үшін   MATLAB пакетінің әр 

түрлі функцияларын қолданып бірнеше сызықтық теңдеулер жүйесінің 

шешімін табу қажет. 

Сызықты теңдеулер жүйесін (СТЖ)  шешуде матрицалық әдістер кең 

қолданылады. Сызықты теңдеулер жүйесі келесі түрде болады: 

 

  а11Х1 + а12Х2 + ... + а1пХп = b1 

а12Х2 + а22Х2 + ... + а2nХn = b2 

…………………………… 

аn1X1 + an2X2 + … + annXn = bn 

мұндағы а11 , а22 , ... , ann  А матрицасын құратын - нақты және комплексті 

нәтижеге ие бола алатын коэффициенттер  Х1 , Х2,  ... , Хп  Х векторын құратын-  

белгісіз мәндер және в1 , в2 ,..., вn В векторын құратын– бос мүшелер (нақты 

және комплексті). Бұл жүйе АХ=В матрица түрінде беріледі, мұнда а 

матрицасы – белгісіз мәндерге ие коэффициенттер, Х векторы – белгісіз 

бастапқы мәнен шығу (искомы), В векторы – бос мүшелер. А матрицасының 

түрі мен құрамына қарай MATLAB кӛмегімен шешімдердің әр түрлі әдістерін 

қолдануға болады. 

 Сызықтық теңдеулер жүйесінің 3 қарапайым  шешу әдістерін 

қарастырамыз. 

1) Х=В / А;  

2) Х= В*А^ (-1); 
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3) X= В*inv(A). 

         Мысалдар: 

A= [4 4 3; 5 4 3; 6 5 4]; B= [31 37 41]; 

1) X1= B/A; → X1= [2.0000 –59.0000 53.0000]; 

2) 2) Х2= В*А^ (-1); → X2= [2.0000 –59.0000 53.0000]; 

3) X3= В*inv(A); → X3= [2.0000 –59.0000 53.0000]. 

Сызықты теңдеулер жүйесінің басқадай шешу әдістерін қарастырамыз. 

      1) АХ=В сызықтық теңдеулер жүесінің (ряда) шешімін Х=В/А ӛрнегі береді. 

Мұндағы А матрицасының ӛлшемі mxn және В матрицасының ӛлшемі  nxk. 

        2) ХА=В сызықтық теңдеулер жүйесінің шешімін Х=В/А ӛрнегі береді. 

Мұндағы А матрицасының ӛлшемі mxn және В матрицасының ӛлшемі  nxk. 

Егер де А квадратты матрица болса, мысалға А/В да сол сияқты,   inv(A)* В да, 

басқа жағдайда тӛмендегідей варианттарды қарастырамыз. 

      3)Егер А матрицасының ӛлшемі mxn, ал n компоненттері бар В вектор 

бағаны немесе бірнеше ұқсас бағандардан құралған матрица болса сонда АХ=В 

ӛрнегінің (теңдеуінің) шешімі Х=А/В,  ол белгілі Гаусс әдісімен шешіледі. 

Енді шектеулі сызықтық теңдеулер жүйесін ең кіші квадраттау әдісін 

қолданып шешуге арналған функцияларды қарастырамыз. 

 Х=lscov(A,B,V) ӛрнегі А*Х=В+е сызықтық теңдеулер жүйесінің шешу 

түрін Х векторы қайтарады мұнда е- шулар векторы, яғни 

ковариациялық V матрицадан құралған. Ең кіші квадраттау әдісі белгілі 

бір шулары бар ковариациямен анықталған.Тік тӛртбұрышты А 

матрицасы mxn ӛлшемді болу керек. Мұнда m>n келесі ӛрнек шешімі 

былай анықталады. (AX-B)‘*inv(V) *(AX-B); шешімі келесі түрде: 

X=inv(A‘*inv(V)*A)*A‘*inv(V)*B, алгоритм шешімі,бірақ V матрицасы-

ның  инвертирлеу операциясы ӛткізілмейтіндей етіп тұрғызылған; 

 [X,dX]=lscov(A,B,V)- сонымен қатар X-тің стандартты қателігін 

қайтарады, оны dX айнымалысына меншіктейді. 

 X= isqnonneg(A,B)-оң шектеулі сызықтық теңдеулер жүйесінің 

шешімін ең кіші квадраттау әдісімен шешеді, мұнда А-нақты тік 

тӛртбұрышты матрица, В-нақты вектор; 

Мысалдар: 

A=[3 4; 1 2; 7 5]; B=[10; 15; 3]; 

V= [0.4 0.1 0.5;0.3 –0.2 0.5; 0.7 0.3 0.1]; 

>> X= lscov(A,B,V)  → X=[-3.3272  4.2531]; 

>>X1=lsqnonneg(A,B) → X1=[0.0000  1.8889]; 

Cызықты теңдеулер жүйесін кескінделген матрицамен шешу 

кескінделген матрица апаратының негізгі шешім әдістерінің бірі екендігі айғақ 

бірақ шешімі жалғыз ол емес. Кескінделген матрицада қолданылатын функция-

лар тӛменде кӛрсетілгендей.Кӛптеген сипатталған әдістер итерациялық 

әдістерге жатады, олардың шешімі итерациялар қадамыныңкӛмегімен 

алынған.Бұл әдіс берілген қателіктермен немесе максималды ақиқаттылығымен 

нәтижені алуға қадамдап әкеледі. Тӛменде сипатталған функцияларды 
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MATLABта қарапайым сызықтық теңдеулер жүйесінде кескінделген матрица-

сыз да қолдануға болады. 

 lsqr(A,B)- А*Х=В егер матрица тізбектелген болса сызықтық теңдеулер 

жүйесінің Х  тура шешімін қайтарады, кері жағдайда онда итерациялық ең 

кіші квадраттау әдісімен алынған шешімін қайтарады.А матрицасының 

коэффициенттерінің ӛлшемі mxn тік тӛртбұрышты болу керек.Теңдеудің 

оң жақ бӛлігіндегі В вектор бағаны m ӛлшемді болу керек. Мұнда m>=n 

шарты мүмкін қажетте емес. lsqr функциясы итерацияларын бастапқы 

бағалаудан бастайды. 0 ден құралған n ӛлшемді вектор. Шешімі шықанша 

немесе қате табылғанша немесе итерацияның max санына жеткенше 

келісім бойынша (min (20, m,n)- немесе 20), теңдеулер санына немесе 

белгісіздер санына тең  жасалады.Екі ӛлшемді векторлардың қатынас 

жағдайлары келісім бойынша мына       ұқсастыққа жеткізіледі norm(B-

AX)/norm(B)<=tol ; 

 lsqr(A,B, tol)- берілген қателіктері бар шешімін қайтарады.(таңдау 

сатысымен) tol;  

 lsqr(A,b, tol,maxit)- maxit бірге берілген итерацияда берілген максималды 

санымен, немесе келісім бойынша берілген ең аз санмен шешімін 

қайтаруы мүмкін. 

Мысалдар: 

» А=[0  0  1  2; 1  3  0  0; 0  1  0  1; 1  0  1  0];  

» В=[11; 7; 6; 4];  

» lsqr(A, B, le-6.5)  

lsqr converged at iteration 5 to a solution  with relative residual  1.9e-013   

ans = 1.0000   2.0000   3.0000   4.0000  

         Зертханалық жұмыстарды орындау үшін қажетті таисырмалар. 

1) Бірнеше сызықтық теңдеулер жүйесін таңдау; 

2) Осы сызықтық теңдеулер жүйелерін матрицалық түрінде жазу; 

3) MATLAB-та СТЖ шешу тәсілдерін оқып үйрену; 

4) MATLAB пакетінің әр түрлі функцияларын қолданып бірнеше сызықтық 

теңдеулер жүйесінің шешімін табу; 

5) есептемені дайындау және зертханалық жұмысты қорғау. 

Бақылау сұрақтары: 

1. Сызықты теңдеулер жүйесі жалпы түрде қалай жазылады?           

2.  Сызықты теңдеулер жүйесі матрицалық түрде қалай жазылады? 

3.   Matlab-та  СТЖ  шешу әдістерін қандай түрлері бар? 

4.   Matlab-та  СТЖ  шешімін  қалай табуға болады?  

5.  Matlab-та   СТЖ  шешімін  табу үшін қандай функциялар бар? 
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7.7- ші зертханалық жүмыс «Функциялардың нӛлдерін есептеу және  

минимизациялау» 

     

        Тапсырма: Зертханалық жұмысты орындау үшін   MATLAB пакетінің әр 

түрлі функцияларын қолданып бір айнымалы функциялардың нӛлдерін есептеу 

және бір айнымалы функцияларды минимизациялау қажет.  

   MATLAB пакетінің бірнеше функциялары функциялармен жұмыс 

істеуге арналған. Дескрипториялық аналогы бойынша графикалық аймақты 

дескрипторлар функция класында берілген @ символдың кӛмегімен қолдануға 

болады, мысалы:>> fe=@exp. Берілген m-файлдар- функциялар үшін мысалы, 

sin(x) немесе exp(x ) функцияларды тұрғызу функция ішінде түсіндіріледі, 

мысалы f(x) функцияларды қолданушы үшін түсіндіріледі.f(x)=0 немесе f1(x)= 

f2(x) түрдегі бейсызықты теңдеулер есебі жиі кездеседі. Соңғы теңдеуді мына 

түрге келтіруге болады f(x)= f1(x)- f2(x)=0. Фукциялар мәні нӛлге тең болған 

жағдайда f(x) функцияларында х аргументінің мәні жоғарыда берілген есепке 

сәйкес келеді. MATLAB функцияларында жоғарыдағы есептің шығарылуы 

тӛменде келтірілген. 

 fzero(@fun,x) Егер бұл нүкте табылмаған жағдайда, символ түрінде 

кӛрсетілген х аргументінің бастапқы мәнінде қайтқан нүктеге жақын мән 

функция белгісін ӛзгерткен кезде немесе NaN-ға тең болса fun функциясы 

0 ге жеткенше нақты мәнін қайтарады.  

 fzero(@fun,[x1 x2])- fun(x)=0 болған жағдайда x=[x1 x2] векторының 

кӛмегімен интервал іздеу тапсырмасы, [x1 x2]) х мәнін қайтарады,  мына 

белгі fun(x(1) келесі белгіден ӛзгеше fun(x(2),егер ондай болмаса қатесі 

кӛрсетіледі, fzero интервалмен функциясын шақыру нүктеге жақын fzero 

мәнін қайтаруы, fun белгісін ӛзгертілуіне кепілдік береді.. 

 fzero(@fun,x tol) tol берілген қатесінің шешімін қайтару. 

          fzero функциясы үшін нол нүкте ретінде қарастырылады,  fun 

функциясының графигі х осімен қиылысады бірақ оған қатысты емес.  fzero  

функциясының  берілген формасы бойынша келесі функцияның нолін іздейтін 

жақсы белгілі  сандық әдістер іске асырылады: кесіндіні екіге бӛлу, қиынды 

және кері квадратты интерполяциясы. 

cos(x)=0 ӛрнегінің есептелу мысалы: 

>> x=fzero@cos,[1 3] 

     x=1.5708 

Оданда  күрделі жағдайларда олардың орналасқан шегінде түбірлер мен 

интервалдарды шамалас анықтау үшін нақты түрде f(x) графигін тұрғызу 

кӛзделеді. 

 m  файл түрінде берілген fun1.m функциясының түбірлерін табуға мысал: 

  function f = funl(x) 

f = 0.25*x + sin(x) - l; 

mailto:fe=@exp
mailto:x=fzero@cos,[1
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 Функция  нӛлдерін анықтауға аралықтарды табу үшін берілген  функцияының  

графигін тұрғызамыз (9-сурет):  

» х = 0 : 0.1 : 10;  

» plot(x, funl(x)); 

» grid on; 

 

 
 

  9-сурет.  funl функциясының графигі. 

 

Суретте кӛрініп тұрғандай, түбірлер мәні мына аралықтарда 

 [0.5   1], [2   3] және [5   6] орналастырылған. Оларды fzero  функциясын 

қолдану арқылы табамыз.  

» xl = fzero(@funl, [0.5   1])   

   x1 = 0.8905  

» x2 = fzero(@funl, [2   3])   

   x2 = 2.8500  

» x3 = fzero(@funl,[5  6])   

   x3 = 5.8128  

» x3 = fzero(@funl, 5, 0.001)  

   x3 = 5.8111  

Х3 түбірі екі әдіспен табылған, ондық нүктеден кейінгі сандардың үшінші 

белгісі tol=0.001 қателіктер арасында ерекшелінеді. Ӛкінішке орай fzero 

функциясының барлық түбірін табу мүмкін емес. 

Есептеу әдістерінің негізгі есебі болып, Х1-ден Х2-ге дейінгі 

аралықтарындағы Х ӛзгерістері бар f(x) функциясының ең кіші мәнін табу.  Бұл 

функцияның ең үлкен мәнін табу үшін функциясының алдына ―теріс‖ таңбасын 

қою керек. fminbnd функциясының берілген формуласына қарай ең кіші мәнді 
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табу белгілі алтын кесу немесе параболдық интерполяция әдістерімен 

орындалады. Шешімін табу үшін келесі функциялар қолданылады: 

 fminbnd(@fun,x1,x2) Ол х1<x<x2 аралығында орналасқан fun(x) 

функциясының локальды минимумын(ең кіші мәнін) Х мәнін қайтарады. 

 fminbnd(@fun,x1,x2,options) жоғарыда айтылған функцияларға ұқсас, 

алдын-ала options командасымен орнатылған options есептеулерінің tolx, 

maxfuneval,maxiter, display векторлар параметорларын қолданады.  

 f(x) функциясының ең кіші мәнін табу мысалы, m-файл түрінде 

кӛрсетілген: 

              function y = f(x) 

              y=x.^3 - 2*x - 5; 

Ең кіші мәнін табу үшін функция графигін тұрғызамыз (10-сурет): 

» х = 0 : 0.2 : 2;  

» plot(x, f(x)); 

» grid on;  

            

10-сурет.   f(x) функциясының графигі. 

 

Х-тің мәнін және функцияның ең кіші мәнін табамыз: 

» x = fminbnd(@fun, 0, 2) 

   x = 0.8165 

» y = f(x) 

   y = -6.0887 

MATLAB пакетінде есептеу әдістерінің мынандай есептер түрлері 

шығарылады: туандылар апроксимациясы, сандық интегралдау, 

полиномдармен жұмыс істеу, дифференциялдық теңдеулерді шешу, мәндерді 

интерполяциялау және аппроксимациялау.   

Зертханалық жұмыстарды орындау үшін қажетті таисырмалар. 
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1) MATLAB пакетінің әр түрлі функцияларын қолданып бір айнымалы 

функциялардың нӛлдерін есептеу   тәсілдерін оқып үйрену. 

         2) MATLAB пакетінің әр түрлі функцияларын қолданып бір айнымалы 

функциялардың   ең кіші мәнін табу тәсілдерін оқып үйрену. 

3) бірнеше бір айнымалы функциялардың нӛлдерін есептеу, оларды       

графигін тұрғызу және берілген аралықтардан нӛлдерді табу. 

4)  бірнеше бір айнымалы функциялардың ең кіші мәнін табу, олардың графигін 

тұрғызу және берілген аралықтардан ең кіші мәнін табу. 

5) есептемені дайындау және зертханалық жұмысты қорғау. 

Бақылау сұрақтары: 

1) Бір айнымалы функциялардың нӛлдерін қалай есептеуге болады?    

          2)  Бір айнымалы функциялардың   ең кіші мәнін қалай табуға болады?  

3) MATLAB пакетінде бір айнымалы функциялардың нӛлдерін есептеу қандай 

тәсілдері бар? 

4) MATLAB пакетінде бір айнымалы функциялардың ең кіші мәнін табу қандай 

тәсілдері бар? 

5) MATLAB пакетінде бір айнымалы функциялардың нӛлдерін есептеу үшін 

қандай функциялар бар? 
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