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קקוכתיבת פונקציותוכתיבת פונקציות

–פונקציות התנייה1.1
         if, else, elseif, switch, case.

ל2 ל –פונקציות לולאה2.
for, while, break

3L i l i .3Logical expressions.
.פונקציות4.
ל5 .תרגילי כיתה5.



פונקציות התנייהפונקציות התנייה
IfIf , ,elseelse  וו - -  elseifelseif

The if statement evaluates a logical 
expression and executes a group of p g p
statements when the expression is true. The 
optional elseif and else keywords provide for p y p
the execution of alternate groups of 
statements. An end keyword, which matches y ,
the if, terminates the last group of statements.
The groups of statements are delineated by g p y
the four keywords — no braces or brackets 
are involved.

בקרת זרימה  וכתיבת פונציות 2



IfIf,,elseelseוו--elseifelseif
:היא ifהצורה הבסיסית ביותר של 

,,

if logical condition 
statementsstatements

end

 יבוצעו end - ה עד הפקודות כל אז ,true הוא הלוגי התנאי אם
endהלאחרהפקודותיבוצעוואז .end - הלאחרהפקודותיבוצעוואז
 לא end - ה עד הפקודות אז ,false הוא הלוגי התנאי אם

.end-השלאחרלפקודות עוברישרmatlab-ומבוצעות ת atע abתעש eשפק d
else ו- elseif נוספת התנייה מוסיפות.  

.לוגית התנייה אין elseif לפקודת
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IfIf,,elseelseוו--elseifelseif   - -דוגמאדוגמא
A=5; B=3;

,,

if A>B
disp(‘A>B’)p( )

elseif A<B
disp(‘A<B’)disp( A<B )

elseif A==B
disp(‘A=B’)

elseelse
disp(‘unexpected situation’)

end
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truetrueערך של ערך של 

מאפסmatlabtrue-ב השונה ערך ככל מוגדר .מוגדר ככל ערך השונה מאפסmatlab,trueב
:שני הרישומים הבאים שקולים

1. if a~=0
disp(‘a is not zero’);
dend

2. if a
disp(‘a is not zero’);

end

גהתנ לifלהל תכ הגםלה מטר
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switchswitchפונקצית פונקצית 
סקלר או  (סמך ערך של משתנה -מבצעת פקודות על switchפונקצית 
)).מחרוזת

:הוא switchהמבנה הכללי של פונקצית 

switch expression
case value1

statements1  % executes if the expression is equal to value1 
case value2

statements2  % executes if the expression is equal to value2
.
.
.

otherwiseotherwise
statements_otherwise 

% executes if the expression doesn't match to any case
end
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דוגמאדוגמא  - -   switchswitchפונקצית פונקצית 

switch ( (-1)^n +1)

case 0
disp(‘n is odd’)

case 2
disp(‘n is even’)( )

otherwise
disp(‘this is impossible’)disp( this is impossible )

end
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מספר תנאים מספר תנאים – – switchswitchפונקצית פונקצית 

זמניתswitchפונקציה בו תנאים מספר לבדוק ביטוייכולה כאשר כאשר ביטוי ,יכולה לבדוק מספר תנאים בו זמניתswitchפונקציה
:לדוגמא. התנאי הוא מערך

switch a
case 1

disp(‘a is 1’);
case {2,3,4,5,6,7,8,9}

disp(‘a is one of 2 3 4 5 6 7 8 9’);disp( a is one of 2,3,4,5,6,7,8,9 );
otherwise

disp(‘Otherwise’);p( );
end
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פונקציות לולאהפונקציות לולאה
forforלולאת לולאת 

ל לfל של מראשקבועמספרפקודות מספרמבצעתforלולאת
:הכללית צורתה .פעמים

for i = s:d:f
statements

end

iלללל iשלםמספראפילואואינדקסלהיותחייבלא.

שאפשרכמהעדforמלולאותלהימנעמאדמומלץ מנעמאדמומלץ .שאפשרכמהעדfor מלולאותלה
Matlab מטריצות על ויעיל מהיר באופו הפועלת שפה היא.  
 את ישפרמטריצותעלהפועלות סטנדרטיותבפונקציותשימוש
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.גודל סדרי בכמה ההרצה מהירות



whilewhileלולאת לולאת 

 לבין while - ה פקודת בין הנמצאות הפקודות על חוזרת while לולאת
להופךהלוגישהתנאיעדפעמיםשלמוגבלבלתימספרendה -ל הופך הלוגישהתנאיעדפעמיםשלמוגבלבלתימספרend-ה

true.  לולאת של הכללי הרישום while הוא:

while logical_condition
statements

dend

פקודותביצועבסוףפעםכלמחושבהלוגיבתנאיהעמידה-איכאשר דהאכאשר צועבסוףפעםכלמחושב הלוגבתנאהעמ  פקודות ב
.statements - ה

  ייתכן אחרת ,מתישהו להתקיים חייב נעצירה תנאי אם כי לציין חשוב
ל לל לל .מעצמהתיפסקלאלעולםהלולאהבומצב

  או Ctrl+break על לחיצה י"ע מבוצעת סיומה לפני הרצה עצירת
Ctrl+c.
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דוגמאדוגמא--whilewhileלולאת לולאת 

האיטרציות מספר למספרnמציאת להגיע שלוקח שלוקח להגיע למספר  ,n,מציאת מספר האיטרציות
:matlabי "הקטן ביותר המזוהה ע

eps = 1; n = 0;

while (1+eps) > 1
eps = eps/2;

1n = n + 1;
end
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breakbreakפונקצית פונקצית 

הלולאהאתמפסיקה,לולאהבתוךbreakפונקצית ת קה,לולאה בתוךbreakפונקצ  הלולאהאתמפס
  .ממנה ויוצאת

  הנמצאת לולאה מתוך מבוצעת break פקודת אם
יוצאתbreak-הפקודתאזי,חיצוניתלולאהבתוך תלולאהבתוך צונ  וצאת breakהפקודתאז ,ח
.בלבד הפנימית ללואה מחוץ

  לא אך ,m קובץ בתוך מבוצעת break פקודת אם
.נעצרהקובץביצועאזי,לולאהבתוך צועאז,לולאהבתוך .נעצרהקובץ ב
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דוגמאדוגמא  --  breakbreakפונקצית פונקצית 

x = randsrc(1000,1,[1:100]);
i = 0;

while i < 100

i = i + 1;i  i  1;

if x(i) > 40 & x(i) < 50
breakbreak

else
y(i) = x(i);y(i)  x(i);

end

end
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Logical expressionsLogical expressions

 .)0 או false )1 או true של ערך בעלי ביטויים

:לדוגמא

A==B
A~=B
A<B
A>B

:הביטויים תוצאות

.סקלר היא התוצאה –סקלרים הם B -ו A אם
 גודל מאותומטריצההיאהתוצאה–מטריצותהםB-וAאם
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Logical expressionsLogical expressions  --  דוגמאותדוגמאות

A = [6 1 9 3 8];
B = [3 6 9 2 8];B = [3 6 9 2 8];
C = 3;

C >= 0.5  1
A == B [0 0 1 0 1]A == B [0 0 1 0 1]
A < B       [0 1 0 0 0]
A >= 6 [1 0 1 0 1]A >= 6      [1 0 1 0 1]
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Logical operatorsLogical operators

AND : &&AND : &&

X && YX && Y

OR : ||OR : ||

X||YX||Y

logicalאו(סקלריםמשתנים2עלרקליישמםניתן logicalאו(סקלריםמשתנים 2עלרקליישמםניתן
expressions(.
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findfindהפונקציה הפונקציה 
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ותפונקציותפונקציות ותפונקצ פונקצ
מבואמבוא

The MATLAB product provides a powerfulThe MATLAB product provides a powerful
programming language, as well as an
interactive computational environmentinteractive computational environment.
Files that contain code in the MATLAB
language are called M-files You create M-fileslanguage are called M-files. You create M-files
using a text editor, then use them as you would
any other MATLAB function or commandany other MATLAB function or command.
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מבואמבוא
"נוח" לא ארוכהפעולותסדרתלבצע מעונייניםכאשר-mקבצי ק
  .MATLAB -ה של הפקודות בחלון לעבוד
  עם כקובץ אותה ולשמור תוכנית את לכתוב מומלץ זה במקרה
.m.* סיומת

.Editor -ה חלון דרך מבוצעת והרצתם עריכתם
:mקבציסוגי2קיימים :mקבציסוגי2קיימים

.1script–פלטמחזיריםאוקלט מקבליםאינם. pקק
 .העבודה במרחב הנמצא המידע על פועלים              
.העבודה במרחב הפקודות להקלדת שקול              

לל2 לללל  .פלטלהחזיראוקלט לקבליכולים–פונקציה2.
      לפונקציה מקומיים הם הפנימיים המשתנים כל               

הנתונה
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קקהגדרת פונקציותהגדרת פונקציות

:פורמט:פורמט

function [x,y,w...] = function name(a,b,c…);[ ,y, ] _ ( , , );

:כאשר:כאשר

a b c-משתני הכניסה לפונקציה. ק
x y w -     משתנים מקומיים שהם תוצאות ביצוע   

.  הפונקציה  

שמות המשתנים בפונקציה אינם חייבים להיות זהים לשמות  
.המשתנים שבאמצעותם קוראים לפונקציה

בקרת זרימה  וכתיבת פונציות 20



דוגמאדוגמא- - הגדרת פונקציות הגדרת פונקציות 

זוויתישרבמשולשהיתרלחישובהאלמנטריתהפונקציה

קק

ה תהפונקצ שובהאלמנטר תרלח ת שרבמשולשה זוו
:היתר ובין הצלע בין הזוויות ולחישוב

function [h,angle]=pyt(a,b)

% thi f ti l l t h t d l% this function calculates hypotenuses and angle
% a and b - cathetus length 

h=sqrt(a.^2+b.^2);
angle=atan2(b,a);

end
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קקריאה לפונקציותקריאה לפונקציות קק ק
:קריאה לפונקציה מהתוכנית הראשית מתבצעת באופן הבא

» d=3;
» e=4;

» [p,q]=pyt(d,e);
:  לב-שים

של משתנים
p=

5

משתנים של 
  pytפונקצית 

)h ו-(angle  
5ל

q=
0 9273;

.לא נשארו בזיכרון
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מקומיים וגלובאלייםמקומיים וגלובאליים::משתניםמשתנים

:וגלובלייםמקומייםמשתנים

קק

ם םמשתנ םמקומ :וגלובל

local
globalglobal

- ואי לוקליים משתנים הם מטלב בפונקציות משתנים
.אחרות פונקציות עבור בהם להשתמש אפשר

  במשתנים להשתמש מאפשרת global פקודת
-בהמשתניםאתולראותאחרותבפונקציות ות םאתולראותאחרותבפונקצ  ב המשתנ

workspace.  
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דוגמאדוגמא--מקומיים וגלובאלייםמקומיים וגלובאליים::משתניםמשתנים קק
function tic1
% tic1 simply stores clock in a global variable% tic1 simply stores clock in a global variable
global TICTOC
TICTOC=clock
end

function t= toc1
% toc1 returns the time in seconds between the time 
% now (clock) and the time stored in TICTOC
global TICTOC
t=etime(clock,TICTOC);t etime(clock,TICTOC);
end

>> tic1
>> whos global

>> tic1
>> t=toc1
t =

7 0320

Name         Size       Bytes  Class
TICTOC       1x6      48  double array (global)
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7.0320 Grand total is 6 elements using 48 bytes



תרגילי כיתהתרגילי כיתה

המקדמיםpolyהפונקציה1 את שלc-וabמקבלת של  c -וa,bמקבלת את המקדמיםpolyהפונקציה1.
ומחזירה את  , xהמשוואה הריבועית ואת הווקטור 

המשוואה .תוצאת המשוואהתוצאת

function p = poly(x a b c)function p = poly(x,a,b,c)

p = a*x ^2+b*x+c;p = a x. 2+b x+c;

endend
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ךךהמשךהמשך  --תרגילי כיתהתרגילי כיתה
 הגודל באותו מטריצה ומחזירה מטריצה שמקבלת פונקציה2.

הגדוליםהאיבריםעבוראךהקלטלמטריצתזהיםשאיבריה ה בר םשא צתזה םעבוראךהקלט למטר בר ם הא  הגדול
.99 הערך את להם תוסיף ,0.5 -מ

A = rand(3,3);

function B = big2bigger(A)function B = big2bigger(A)
[m,n] = size(A);
for i = 1:n

for j = 1:m
if A(i,j) > 0.5

A(i j) = A(i j) + 99;A(i,j) A(i,j) + 99;
end

end
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end
end



ךךהמשךהמשך  --תרגילי כיתהתרגילי כיתה

של השטחאתומחזיקהמחשבתarea_polygonהפונקציה3.
  .A ,צלעות שווה מצולע

  הצלעות ומספר ,a ,הצלע אורך הם הפונקציה של הקלט נתוני
אזי,3הואהצלעותמספראם,לדוגמא(,n,המצולעשל  אז ,3 הואהצלעותמספראם,לדוגמא(,n,המצולעשל

  אזי 4 הוא הצלעות מספר אם ,צלעות שווה במשולש מדובר
.)'וכו במרובע מדובר
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33--פתרון לפתרון ל,,המשךהמשך--תרגילי כיתהתרגילי כיתה
function A = area polygon(n,a)

ןן,,ךך
_p yg ( , )

% Calculates the area of a polygon with n sides of length a.
if nargin<2

disp('Not enough input arguments')disp('Not enough input arguments')
else

if n~=round(n) | n<3( ) |
disp('Number of sides must be an integer and greater than 2');

end
if a<=0if a<=0

disp('Sides length must be positive');
end
else

A=0.25*n*a^2*cot(pi/n);
end

בקרת זרימה  וכתיבת פונציות 28

end
end


