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Хэрэглэгчийн функцтэй танилцах хичээл 

Зорилго 

Хэрэглэгчийн функц үүсгэн удирдаж сурах  

Зорилт 

Матлав програмын нэгэн давуу тал болох хэрэглэгчийн функцийг үүсгэн өөрийн 

хүссэнээр удирдан стандарт функцийн ижлээр ашиглаж сурах нь энэ хичээлийн 

гол зорилт юм. 

Онолын хэсэг 

Лекцийн материалиуд, илтгэл файлтай танилцсан байна. Интернэт эх 

сурвалжаас нэмэлт мэдээлэл олж уншсан байж болно. 

Ажлыг хийх дараалал 

1. Графиктай ажиллах. 

1.1. Зураг 1-д өгсөн графикийг байгуул. 

 
Зураг 1. 

1.2. Ашигласан командаа тайланд тэмдэглэ. 

1.3. Доор өгөгдсөн командуудаар график байгуул. 

x = [-100:20:100]; 

y = x.^2; 

plot(x, y) 

1.4. Улмаар энэ графикийг илүү мөлгөр болгож хурц өнцөгүүдийг нь багасган 

дахин байгуул. 

1.5. Үүсгэсэн 2 графикийг ялгаатай болгож байгаа шалтгааныг тайланд тусга. 

1.6. Өгөгдсөн командуудар график байгуул. 

 x = [0:0.01:10]; 
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y = sin(x); 

plot(x, y), xlabel('x'), ylabel('Sin(x)'), title('Sin(x) Graph'), 

grid on, axis equal 

1.7. Үүсгэсэн графикийн нэрийг өөрчлөн Өөрийн нэрээр нэрлэ. 

1.8. Өөрчилсөн командаа тайланд тусга. 

1.9. Өгөгдсөн командуудаар график байгуул. 

x = [0 : 0.01: 10]; 

y = sin(x); 

g = cos(x); 

plot(x, y, x, g, '.-'), legend('Sin(x)', 'Cos(x)') 

1.10. Өгөгдсөн командуудаар график байгуул. 

1.11. Байгуулсан графикийн тэнхлэгүүдийн тэмдэглээг хийж гарчиг өгөн 

дахин байгуул. 

1.12. Нэмсэн болон өөрчилсөн командаа тайланд тусга. 

2. Өгөгдсөн функцүүдээр график байгуулах. 

2.1. Х нь [-10 : 0.01: 10] завсарт байх үед доор өгөгдсөн функцүүдийн 

графикийг нэг тэнхлэг дээр байгуул. Ингэхдээ эхний графикийг улаанаар 

хоёр дахийг нь ногооноор гарахаар зурна. 

f(x) = 3x4 + 2x3+ 7x2 + 2x + 9 and 

g(x) = 5x3 + 9x + 2 

2.2. График байгуулсан командуудаа тайланд тусга. 

2.3. Өгөгдсөн командаар график байгуул. 

x = [0:0.01:5]; 

y = exp(-1.5*x).*sin(10*x); 

subplot(1,2,1) 

plot(x,y), xlabel('x'),ylabel('exp(–1.5x)*sin(10x)'),axis([0 5 -1 1]) 

y = exp(-2*x).*sin(10*x); 

subplot(1,2,2) 

plot(x,y),xlabel('x'),ylabel('exp(–2x)*sin(10x)'),axis([0 5 -1 1]) 

2.4. Шинээр ашигласан команд болон график байгуулсан функцүүдийн 

тэгшитгэлийг тайланд тусга.  

3. Функцийн олон хэлбэрийг ашиглах.  

3.1. Доор өгөгдсөн командаар баганан график буюу Bar chart байгуул. 

x = [1:10]; 

y = [75, 58, 90, 87, 50, 85, 92, 75, 60, 95]; 

bar(x,y), xlabel('Student'),ylabel('Score'), 

title('First Sem:') 

print -deps graph.eps 

3.2. Гарсан графикийг тайланд тайлбарын хамт тусга. 

3.3. 25-н оюутантай анги байжээ. Оюутан бүрийн сургалтын үнэлгээ өгөгдсөн 

хэмээн үзэж сурагчидын үнэлгээг харуулсан баганан графикийг байгуул. 

3.4. Ашигласан команд болоод үүссэн графикийг тайланд тусга. 

3.5. Өгөгдсөн командаар график байгуул. 

[x,y] = meshgrid(-5:0.1:5,-3:0.1:3);  
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g = x.^2 + y.^2 

contour(x,y,g)                       

print -deps graph.eps 

3.6. Өмнөх графикийг байгуулж байгаа командуудын мөр бүрийг тайлбарлан 

тайланд бич. 

3.7. g = xe-(x2 + y2) функцийн графикийг 3-н хэмжээт хэлбэрээр байгуулъя. 

[x,y] = meshgrid(-2:.2:2); 

g = x .* exp(-x.^2 - y.^2); 

surf(x, y, g) 

print -deps graph.eps 

3.8. Өмнөх графикийг байгуулж байгаа командуудын мөр бүрийг тайлбарлан 

тайланд бич. 

4. Хэрэглэгчийн функц үүсгэн удирдах. 

4.1. Өгөгдсөн 5-н тооны хамгийн ихийг олж байгаа функц үүсгэ. 

function max = mymax(n1, n2, n3, n4, n5) 

%This function calculates the maximum of the 

% five numbers given as input 

max =  n1; 

if(n2 > max) 

    max = n2; 

end 

if(n3 > max) 

   max = n3; 

end 

if(n4 > max) 

    max = n4; 

end 

if(n5 > max) 

    max = n5; 

end 

4.2. Үүсгэсэн функцээ дуудан ажиллуулж турш. 

4.3. Help командыг өөрийн үүсгэсэн файл дээр ажиллуулж туршин гарсан үр 

дүнг тайланд тусга. 

4.4. Өгөгдсөн функцийг үүсгэн ажиллуулж турш. 

power = @(x, n) x.^n; 

result1 = power(7, 3) 

result2 = power(49, 0.5) 

result3 = power(10, -10) 

result4 = power (4.5, 1.5) 

4.5. 4.1 дээр үүсгэсэн функцээс юугаараа ялгаатай байгааг тайланд дүгнэн 

бич. 

5. Дэд функц үүсгэн ашиглах. 

5.1.    Квадрат тэгшитгэл тооцоолох функцийг доор өгсөн байдлаар үүсгэн 

quadratic нэрээр хадгал. 
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 function [x1,x2] = quadratic(a,b,c) 

%this function returns the roots of a quadratic equation. 

% It takes 3 input arguments 

% which are the co-efficient of x2, x and  

% the constant term It returns the roots 

d = disc(a,b,c);  

x1 = (-b + d) / (2*a); 

x2 = (-b - d) / (2*a); 

end  

% end of quadratic 

 

function dis = disc(a,b,c)  

%function calculates the discriminant 

dis = sqrt(b^2 - 4*a*c); 

end  

% end of sub-function 

5.2. Хамгийн багадаа хоёр жишээн дээр гар тооцоо хийж гарсан үр дүнгээ 

5.1-д бичсэн функцийг дуудан ажиллуулж шалга. 

5.3. Гар тооцоо ба Матлавын тооцоот үр дүнгүүдийг хүснэгтлэн тайланд 

тусга. 

6. Давхарлагдсан функцийг үүсгэн ашиглах.  

6.1. 5.1 дээр үүсгэсэн функцийг өөр нэгэн хувилбараар бичье. Доор өгөгдсөн 

байдлаар функц үүсгэн  quadratic2 нэрээр хадгал. 

function [x1,x2] = quadratic2(a,b,c) 

function disc  % nested function 

d = sqrt(b^2 - 4*a*c); 

end % end of function disc 

disc; 

x1 = (-b + d) / (2*a); 

x2 = (-b - d) / (2*a); 

end % end of function quadratic2 

6.2. 5.2. дээр туршсан өгөгдөлөөрөө функцийг турш. 

6.3. Өгөгдсөн командуудаар дахин функц үүсгэн disc нэрээр хадгал. 

function dis = disc(a,b,c)  

%function calculates the discriminant 

dis = sqrt(b^2 - 4*a*c); 

end % end of sub-function 

6.4. Өгөгдсөн командуудаар дахин үүсгэн quadratic3 нэрээр хадгал 

function [x1,x2] = quadratic3(a,b,c) 

%this function returns the roots of  

% a quadratic equation. 

% It takes 3 input arguments 

% which are the co-efficient of x2, x and the  

%constant term 
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% It returns the roots 

d = disc(a,b,c);  

x1 = (-b + d) / (2*a); 

x2 = (-b - d) / (2*a); 

end % end of quadratic3 

6.5. 5.2. дээр туршсан өгөгдөлөөрөө функцийг турш. 

6.6. Quadratic1, quadratic2, quadratic3 функцүүдийг харьцуулсан дүгнэлтийг 

тайланд тусга. 

7. Өгөгдөл оруулах.  

7.1. Зургийн файлыг өгөгдөл болгон дуудах. Доор өгөгдсөн командуудыг 

бичиж ажиллуулж турш. Ингэхдээ filename.jpg файлын оронд дурын 

зурган файлыг дуудаж болно. 

filename = 'filename.jpg'; 

A = importdata(filename); 

image(A); 

8. Лабораторийн ажлын тайланг боловсруулан багшид үзүүлж хийсэн ажлаа 

дүгнэлтийн хамт хянуулсан хамгаална. Тайланд заавал тусгах зүйлс: 

8.1. Ажлын зорилго, зорилт 

8.2. Ажлыг хийсэн дараалал 

8.3. Лабораторийн хичээлийн Дүгнэлт 

 


