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هـاي مهندسـي، احتيـاج بـه كتـابي كامـل و              در رشـته   MATLABافزار  با توجه به كاربرد گسترده نرم     
از طرفـي دانـشجويان نيـاز بـه كتـابي           . شدافزار احساس مي  كاربردي از توابع و دستورات فراوان اين نرم       

سازي چند پروژه كاربردي را مشاهده كنند، بنابراين بـا توجـه      كمك آن نحوه پياده   اشتند كه بتوانند به   د
افزار، تصميم گرفتم مشغول نگـارش      هاي آموزش اين نرم   هاي فراوان دانشجويانم در كالس    به درخواست 

 انجام شد   1388يز  اين امر در پاي   .  شوم MATLABكتابي با عنوان كاملترين مرجع كاربردي و آموزشي         
افـزار،  با اين وجود، با توجه به گستردگي زياد اين نرم         . و اين كتاب تا به امروز به چاپ سوم رسيده است          

شـد كـه بتوانـد اصـول         احساس مي  SIMULINKسازي به كمك    نياز به كتابي جداگانه در زمينه شبيه      
افزاري را توضـيح    جود در اين بسته نرم    هاي مو سازي از مقدماتي تا پيشرفته به همراه تمامي بلوك        شبيه

عنـوان  كمك همكار توانمندم، سركار خانم مهنـدس رابعـه كريمـي كتـابي بـا              دهد، بنابراي سعي شد به    
SIMULINK    بـه چـاپ رسـيد و اكنـون          1390اين كتاب نيز در فروردين      .  براي مهندسين نوشته شود 

  .چاپ دوم آن در اختيار عالقمندان است
هـا رخنـه    هاي هوش مصنوعي و محاسبات نرم در بسياري از رشـته          روزه استفاده از روش   كه ام از آنجايي 

هاي كارآمد در راستاي بهبود سطح      كرده و محققان علوم مختلف در تحقيقات خود همواره در پي روش           
هايي كه از دانشجويان سراسـر كـشور دريافـت كـرديم،     و بقاي زندگي بشر هستند، و با توجه به فيدبك     

بنـابراين بـا    . روز و مورد استفاده دانشجويان كار شود      م بر آن شد كه روي پنج موضوع كاربردي به         تصمي
التحـصيالن  هاي كاربردي، تيمي از متخصـصان كـه همگـي از فـارغ            تالش ناشر در هر يك از اين زمينه       

  . هاي مطرح كشور هستند، تشكيل شددانشگاه
 است تئوري و عمل در هم آميخته شوند، در اين راسـتا             همانطور كه گفته شد، در اين كتاب سعي شده        

روز بـه نـام     در فصل اول يكي از موضوعات بـه       . اين اثر در پنج فصل كامالً مستقل سازمادهي شده است         
هاي عـصبي، قـوانين و      در اين فصل ساختار كلي شبكه     . هاي عصبي مورد بررسي قرار گرفته است      شبكه

بندي و انجمنـي  ، خاصيت طبقه MATLABزي قوانين و ساختار آن در  ساهاي يادگيري، پياده  الگوريتم
هاي عصبي و در انتهاي     ها به همراه مثال، نمايش گرافيكي شبكه      هاي عصبي و بررسي انواع شبكه     شبكه

. ايـم در فصل دوم به موضوع پردازش تصوير پرداخته       . اين فصل هفت پروژه كاربردي گنجانده شده است       
 ابتدا به مفاهيم پردازش تصوير پرداخته شده و در قالب شش پروژه كامل سعي شده در اين فصل نيز در

با نگاه اجمالي به هر از يـك از موضـوعات ايـن             . است تا تمامي موضوعات پردازش تصوير گنجانده شود       
-در فصل سوم اين كتاب به موضوع جذاب منطق فازي پرداختـه           . فصل، اين حقيقت كامالً مشهود است     

هـاي  هـا، منطـق فـازي و روش       اين فصل نيز سعي شده است تا خواننده با مفاهيم پايه مجموعه           در  . ايم



و  

 بـراي   MATLABافـزار   ابـزار نـرم   استدالل فازي از ديدگاه رياضي و تئوريك آشنا شده و بتواند از جعبه            
داختـه  در فصل چهارم كتاب به موضوع الگوريتم ژنتيـك پر         . هاي فازي استفاده كند   سازي سيستم پياده

در اين فصل كه خود از چند قسمت تشكيل شده، مفاهيم الگوريتم ژنتيك، مراحل و اجـراي   . شده است 
 است و در پايان الگوريتم ژنتيك به همراه مثال و اصول رياضي و كاربردهاي آن مورد بررسي قرار گرفته        

ه و در قالـب مثـال، بـه     كار گرفتـه شـد  سازي به  براي حل چندين مساله بهينه     MATLABافزار  نيز نرم 
  .سازي با استفاده از الگوريتم ژنتيك پرداخته شده استابزار بهينههاي جعبهتوضيح هر يك از گزينه

در پايان، فصل پنجم كه به همت دوست فرهيخته و عزيزمان جناب مهندس دوستي نگاشـته شـده بـه                   
  ابـزار  جعبـه  از مبـاحثي  معرفـي  به تا است اين بر سعي فصل اين در .شد پرداخته ديجيتال مخابرات موضوع

در هـر يـك از      .  كـه در زمينـة مخـابرات ديجيتـال اسـت پرداختـه شـود               MATLABافزار  مخابرات نرم 
 را در آن زمينـه نـشان        MATLABهايي آورده شده است كـه كـاربرد توابـع           هاي اين فصل مثال    بخش
بخـش دوم بـه     . شـوند تال معرفي مي  هاي مدوالسيون ديجي  در بخش اول از اين فصل، تكنيك      . دهند مي

پـردازد و در آن بـه       هاي طيف گستردة مخابراتي مي    هاي گسترش دهندة طيف در سيستم     معرفي دنباله 
در بخـش سـوم، گيرنـدة تطبيقـي و تكنيـك            . شـود  مـي  هـا اشـاره   سازي دنباله هاي مختلف شبيه  روش

شـود كـه در آن كـاربرد        تعريف مـي  اي  در بخش چهارم پروژه   . شوندسازي مي همانندسازي خطي شبيه  
هـايي كـه در محـيط       سـازي كاربره به كمك شـبيه    كاربره و چند  هاي تك هاي تصادفي در سيستم   دنباله

SIMULINK  در بخـش پـنجم نيـز يـك سيـستم مخـابراتي آكوسـتيك               . استشود بيان شده   انجام مي
خش اول از ايـن بخـش معرفـي         شده است؛ برخي از توابعي كه در ب       سازي  طور جامع شبيه  زيرسطحي به 

سرانجام در بخش پاياني از اين بخش شكل مـوج          . گيرنداند در اين بخش نيز مورد استفاده قرار مي        شده
  .شودسازي ميهاي مجموع و تفاضل رادار ردگير مونوپالس شبيهكانال

 دريـغ  بـي  در انتها الزم است همچون گذشته از زحمات جناب آقاي مهندس علي كالنتري براي حمايت              
همچنين جا دارد از دو عزيز كه زحمت ويرايش كتـاب را            . شان در  چاپ كتاب تشكر و قدرداني نمايم        يا

شـرف  برعهده داشتند، خواهر عزيزم خانم مهندس نسرين علمداري و آقـاي مهنـدس ابـراهيم احمـدي                
  . اطب آن قرار بگيردمورد قبول جامعه مخ  در خاتمه اميدواريم كتاب حاضر بتواند.تشكر و قدرداني شود
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