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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ MATLAB – SIMULINK
ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΑΕ Ι
Α. Περιγραφή και βασικές λειτουργίες της MATLAB (εκδόσεις 5.x)
1. Γενικά
Η γλώσσα προγραµµατισµού MATLAB (το όνοµα προήλθε από τις λέξεις Matrix
Laboratory) λειτουργεί ως διερµηνέας εντολών (command interpreter), οι οποίες
δίνονται µέσω του παραθύρου εντολών της (MATLAB command window). Οι
εντολές αυτές µπορεί να είναι:
1. ορισµοί µεταβλητών και πράξεις
2. κλήση ενσωµατωµένων συναρτήσεων της MATLAB και των εγκατεστηµένων
εργαλειοθηκών της (toolboxes)
3. κλήση συναρτήσεων (functions) ή αρχείων εντολών MATLAB (scripts) που
κατασκευάζονται από τους χρήστες µε τη µορφή m-file
Η ευρεία χρήση της MATLAB οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στην επεκτασιµότητα της
µέσω των διάφορων εργαλειοθηκών, κάθε µια από τις οποίες περιέχει ένα αριθµό
συναρτήσεων για ένα συγκεκριµένο αντικείµενο. Η δοµή των υπαρχόντων στοιχείων
σε µια εγκατάσταση MATLAB παρουσιάζεται εκτελώντας την εντολή help
(γράφουµε help δίπλα από την προτροπή » και πατάµε enter):
» help
HELP topics:
matlab\general
- General purpose commands.
matlab\ops
- Operators and special characters.
matlab\lang
- Programming language constructs.
matlab\elmat
- Elementary matrices and matrix manipulation.
matlab\elfun
- Elementary math functions.
matlab\specfun
- Specialized math functions.
matlab\matfun
- Matrix functions - numerical linear algebra.
matlab\datafun
- Data analysis and Fourier transforms.
matlab\polyfun
- Interpolation and polynomials.
matlab\funfun
- Function functions and ODE solvers.
matlab\sparfun
- Sparse matrices.
matlab\graph2d
- Two dimensional graphs.
matlab\graph3d
- Three dimensional graphs.
matlab\specgraph - Specialized graphs.
matlab\graphics - Handle Graphics.
matlab\uitools
- Graphical user interface tools.
matlab\strfun
- Character strings.
matlab\iofun
- File input/output.
matlab\timefun
- Time and dates.
matlab\datatypes - Data types and structures.
matlab\winfun
- Windows Operating System Interface Files (DDE/ActiveX)
matlab\demos
- Examples and demonstrations.
toolbox\control
- Control System Toolbox.
..........................................................................................
MATLABR11\work
- (No table of contents file)
toolbox\local
- Preferences.
For more help on directory/topic, type "help topic".
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Οι συναρτήσεις που περιέχονται σε κάθε ένα κατάλογο ή εργαλειοθήκη εµφανίζονται
δίνοντας την εντολή help όνοµα_καταλόγου. Για παράδειγµα, αν θέλουµε να δούµε τις
συναρτήσεις που περιέχονται στην εργαλειοθήκη control, δίνουµε:
» help control
Control System Toolbox.
Version 4.2.1 (R11.1) 10-Sep-1999
What's new.
Readme - New features and enhancements in this version.
Creation of LTI models.
tf
- Create a transfer function model.
zpk
- Create a zero/pole/gain model.
ss
- Create a state-space model.
dss
- Create a descriptor state-space model.
frd
- Create a frequency response data model.
filt
- Specify a digital filter.
set
- Set/modify properties of LTI models.
ltimodels - Detailed help on various types of LTI models.
ltiprops - Detailed help on available LTI properties.

..................................................................
Για να πάρουµε πληροφορίες για µια συγκεκριµένη συνάρτηση, δίνουµε την εντολή
help όνοµα_συνάρτησης. Για παράδειγµα, αν θέλουµε πληροφορίες για τη συνάρτηση
tf δίνουµε
» help tf
TF Creation of transfer functions or conversion to transfer function.
Creation:
SYS = TF(NUM,DEN) creates a continuous-time transfer function SYS with
numerator(s) NUM and denominator(s) DEN. The output SYS is a TF object.
.................................
onversion:
SYS = TF(SYS) converts an arbitrary LTI model SYS to the transfer
function representation. The result is a TF object.
SYS = TF(SYS,'inv') uses a fast algorithm for conversion from state
space to TF, but is typically less accurate for high-order systems.
See also LTIMODELS, FILT, SET, GET, TFDATA, SUBSREF, LTIPROPS, ZPK, SS.

Η τελευταία γραµµή της απάντησης παραθέτει τα ονόµατα συναρτήσεων που είναι
συναφείς µε αυτή για την οποία ζητήθηκε βοήθεια.
Στα πλαίσια των εργαστηριακών ασκήσεων του µαθήµατος ΣΑΕ Ι είναι απαραίτητη η
χρήση ορισµένων βασικών συναρτήσεων και τελεστών της MATLAB, καθώς και η
χρήση ορισµένων συναρτήσεων της εργαλειοθήκης συστηµάτων ελέγχου (control
systems toolbox). Οι συναρτήσεις αυτές θα παρουσιαστούν σε επόµενη ενότητα µαζί
µε ορισµένες υποδείξεις για τη χρήση τους στην επίλυση των εργαστηριακών
ασκήσεων.
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2. Ορισµοί µεταβλητών και βασικές πράξεις
Κάθε φορά που εκκινείται η MATLAB δηµιουργείται στη µνήµη του υπολογιστή ο
χώρος εργασίας (workspace) εντός του οποίου αποθηκεύονται οι οριζόµενες στο
παράθυρο εντολών µεταβλητές. Οι µεταβλητές αυτές είναι διαθέσιµες µέχρι την
έξοδο από τη MATLAB, ενώ είναι δυνατή η αποθήκευση τους στο δίσκο και η
ανάκτηση τους σε επόµενη εκκίνηση της MATLAB. Ο εξ ορισµού τύπος µεταβλητής
είναι πραγµατικός διπλής ακρίβειας. Άλλοι τύποι µεταβλητών που θα
χρησιµοποιηθούν στα πλαίσια των εργαστηριακών ασκήσεων είναι ο µιγαδικός
αριθµός και η µεταβλητή-αντικείµενο συνάρτησης µεταφοράς. Είναι δυνατή η χρήση
και άλλων τύπων µεταβλητών, η περιγραφή των οποίων είναι εκτός του σκοπού του
παρόντος οδηγού.
Η δήλωση µιας µεταβλητής στο παράθυρο εντολών γίνεται ταυτόχρονα µε την
απόδοση τιµής σε αυτήν. Για παράδειγµα, ο ορισµός µιας µεταβλητής a στην οποία
αποδίδουµε την τιµή 10 γίνεται µε την εντολή
» a=10
a=
10

⇒ Αν δεν επιθυµούµε να εµφανίζεται το αποτέλεσµα της εκτέλεσης µιας εντολής,
βάζουµε στο τέλος της εντολής ένα ελληνικό ερωτηµατικό:
» A=5;
Για να δούµε ποιές µεταβλητές υπάρχουν στο χώρο εργασίας, δίνουµε την εντολή
» who
Your variables are:
A

a

⇒ Η MATLAB κάνει διάκριση πεζών-κεφαλαίων στα ονόµατα µεταβλητών.
Για να δούµε την τιµή µιας µεταβλητής, δίνουµε το όνοµα της στη γραµµή εντολής:
»A
A=
5

Η διαγραφή µιας µεταβλητής από το χώρο εργασίας γίνεται δίνοντας την εντολή
clear όνοµα_µεταβλητής. Αν θέλουµε να διαγράψουµε όλες τις υπάρχουσες
µεταβλητές, δίνουµε απλώς clear (προσοχή στη χρήση...)
Μέχρι στιγµής είδαµε τον τρόπο ορισµού µιας βαθµωτής πραγµατικής µεταβλητής.
Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο τρόπος ορισµού πραγµατικών διανυσµάτων και
πινάκων.
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- Ορισµός διανύσµατος γραµµής:
» a=[1 2 3]
a=
1

2

3

- Ορισµός διανύσµατος στήλης:
» b=[1;2;3]
b=
1
2
3

- Ορισµός πίνακα:
» A=[1 2 3;4 5 6]
A=
1
4

2
5

3
6

- Ορισµός διανύσµατος x τα στοιχεία του οποίου ανήκουν στο διάστηµα [a,b] και
απέχουν µεταξύ τους βήµα d: x=a:d:b. Για παράδειγµα
» x=0:0.1:1
x=
Columns 1 through 7
0 0.1000 0.2000 0.3000 0.4000 0.5000 0.6000
Columns 8 through 11
0.7000

0.8000 0.9000 1.0000

(το x ορίζεται ως διάνυσµα γραµµής).
- Πρόσβαση σε µεµονωµένο στοιχείο διανύσµατος ή πίνακα: χρήση δεικτών (indexes)
γραµµής/στήλης. Για παράδειγµα
» A(1,3)
ans =
3

- Πρόσβαση σε µια γραµµή (στήλη) πίνακα: µέσω του τελεστή “:”. Για παράδειγµα
» A(1,:)
δίνει την πρώτη γραµµή του Α
» A(:,2)
δίνει τη δεύτερη στήλη του Α
Σηµείωση: οι δείκτες γραµµής/στήλης στη MATLAB παίρνουν µόνο θετικές ακέραιες
τιµές (όχι 0 όπως συµβαίνει σε κάποιες γλώσσες προγραµµατισµού).
Οι αριθµητικοί τελεστές της MATLAB είναι κατασκευασµένοι ώστε να δέχονται ως
ορίσµατα όχι µόνο βαθµωτές µεταβλητές, αλλά και µεταβλητές τύπου πραγµατικού
πίνακα ή διανύσµατος. Το αποτέλεσµα της χρήσης ενός τελεστή εξαρτάται από τους
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τύπους των ορισµάτων του. Οι τελεστές και οι ειδικοί χαρακτήρες της MATLAB
παρουσιάζονται εκτελώντας την εντολή help ops.
Στη συνέχεια δίνονται ορισµένα παραδείγµατα χρήσης των βασικών αριθµητικών
τελεστών της MATLAB. Για την εκτέλεση των εντολών που ακολουθούν είναι
απαραίτητο να έχουν προηγουµένως ορισθεί οι εξής µεταβλητές:
a=2
b = [0 1 2]
c = [1 2 3]
Πρόσθεση (αφαίρεση) διανυσµάτων/πινάκων

» b+c (b-c)
ans =
1 3

5

(-1 -1 -1)

⇒ Η µεταβλητή ans χρησιµοποιείται εξ’ ορισµού για να αποθηκεύσει το αποτέλεσµα
εντολής που δεν εκχωρείται σε µεταβλητή οριζόµενη από το χρήστη.
Πολλαπλασιασµός στοιχείων διανυσµάτων

» b.*c
ans =
0 2
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Ανάστροφος διανύσµατος/πίνακα (τελεστής ')

» d=c'
d=
1
2
3

Πολλαπλασιασµός πινάκων

» d*b
ans =
0 1
0 2
0 3

2
4
6

» a*b (ή a.*b)
ans =
0 2

Πολλαπλασιασµός διανύσµατος µε αριθµό

4

∆ιαίρεση στοιχείων διανυσµάτων

» b./c
ans =
0 0.5000 0.6667

» b/a

(ή b./a)

∆ιαίρεση διανύσµατος µε αριθµό

ans =
0 0.5000 1.0000
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Ύψωση στοιχείων διανύσµατος σε δύναµη

» b.^a
ans =
0 1

4

⇒ Αν και τα δυο ορίσµατα είναι βαθµωτά, οι τελεστές .* και ./ είναι ισοδύναµοι µε τους
τελεστές * και /,αντίστοιχα.
⇒ Πολλά µηνύµατα λάθους κατά την εκτέλεση πράξεων οφείλονται στην ασυµφωνία
διαστάσεων των ορισµάτων.
Παράδειγµα (προς αποφυγή...): απόπειρα πρόσθεσης διανύσµατος γραµµής µε
διάνυσµα στήλης
» b+d
??? Error using ==> +
Matrix dimensions must agree.

Οι εντολές save και load (αποθήκευση/ανάκτηση µεταβλητών)
Όπως αναφέρθηκε στην αρχή της ενότητας, είναι δυνατή η αποθήκευση µιας
µεταβλητής (ή και όλων των µεταβλητών) του χώρου εργασίας στο δίσκο του
υπολογιστή, αλλά και η ανάκτηση αποθηκευµένων µεταβλητών από το δίσκο στο
χώρο εργασίας. Η αποθήκευση µεταβλητής γίνεται µε την εντολή save, η οποία
συντάσσεται ως
save fname X
όπου fname είναι το όνοµα αρχείου και X η αποθηκευόµενη µεταβλητή. Εξ’ ορισµού
το αρχείο αποθήκευσης έχει την κατάληξη .mat και είναι δυαδικό (binary). Είναι
δυνατή η αποθήκευση και σε αρχείο κειµένου (text) αν δοθεί η εντολή ως
save fname X -ascii
H ανάκτηση µεταβλητών αποθηκευµένων σε αρχεία τύπου .mat ή αρχεία κειµένου
γίνεται µε την εντολή load. H εντολή αυτή συντάσσεται ως
load fname
εάν το αρχείο µε όνοµα fname είναι τύπου .mat. Οι ανακτώµενες από το αρχείο
µεταβλητές είναι διαθέσιµες στο χώρο εργασίας µε τα ονόµατα που είχαν
χρησιµοποιηθεί κατά την αποθήκευση τους. Στην περίπτωση όπου το αρχείο
αποθήκευσης είναι τύπου κειµένου (περιέχει γραµµές αριθµητικών τιµών
διαχωρισµένων µε κενά), χρησιµοποιείται η σύνταξη
load fname.ext
όπου .ext η κατάληξη του αρχείου. Οι τιµές που περιέχει το αρχείο είναι διαθέσιµες
στο χώρο εργασίας ως µια µεταβλητή µε όνοµα το όνοµα του αρχείου χωρίς την
κατάληξη.
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⇒ Το fname είναι πλήρες όνοµα αρχείου (περιλαµβάνει και τη διαδροµή στο δίσκο).
Παράδειγµα:
» a=[1 2 3];
» save c:\alpha.dat a –ascii
» load c:\alpha.dat

Αποθήκευση του διανύσµατος a σε αρχείο κειµένου
Ανάκτηση των περιεχοµένων του αρχείου alpha.dat στη
µεταβλητή του χώρου εργασίας µε όνοµα alpha

3. Χρήση συναρτήσεων MATLAB για την επίλυση των εργαστηριακών
ασκήσεων
Στην ενότητα αυτή δίνεται µια συνοπτική περιγραφή των συναρτήσεων της
MATLAB και της εργαλειοθήκης συστηµάτων ελέγχου που χρησιµεύουν στην
επίλυση των εργαστηριακών ασκήσεων. Περισσότερες πληροφορίες για τις
συναρτήσεις αυτές είναι διαθέσιµες µέσω της βοήθειας της MATLAB (δείτε σχετικά
την ενότητα 1 του παρόντος).
Η κλήση µιας συνάρτησης γίνεται από το παράθυρο εντολών της MATLAB µε την
ακόλουθη γενική σύνταξη:
[Α1, Α2, ..., Αn] = function_name(a1, a2, …, am)
όπου [Α1, Α2, ..., Αn]: η λίστα µεταβλητών στις οποίες επιστρέφονται τα
αποτελέσµατα της συνάρτησης (ορίσµατα εξόδου), function_name: το όνοµα της
συνάρτησης και a1, a2, …, am: η λίστα ορισµάτων εισόδου της συνάρτησης. Το
πλήθος και ο τύπος των ορισµάτων εισόδου και εξόδου εξαρτώνται από την
καλούµενη συνάρτηση. Αν η λίστα ορισµάτων εισόδου δεν είναι κατάλληλη, η
εντολή κλήσης της συνάρτησης διακόπτεται και παράγεται µήνυµα λάθους. Η λίστα
ορισµάτων εξόδου δύναται να είναι κενή, οπότε για την αποθήκευση του
επιστρεφόµενου αποτελέσµατος χρησιµοποιείται η εξ’ ορισµού µεταβλητή ans.
Οι περισσότερες από τις συναρτήσεις που περιγράφονται στη συνέχεια επιστρέφουν
αποτέλεσµα που εκχωρείται σε µια µεταβλητή, οπότε η εντολή κλήσης τους έχει τη
µορφή
Α = function_name(a1, a2, …, am)
ενώ ο τύπος των ορισµάτων και του αποτελέσµατος είναι πραγµατικό διάνυσµα µε
αναπαράσταση διπλής ακρίβειας. Στις περιπτώσεις όπου αυτό δεν συµβαίνει,
αναφέρονται οι κατάλληλοι τύποι των ορισµάτων ή του αποτελέσµατος.
Ας σηµειωθεί τέλος ότι οι συναρτήσεις που περιγράφονται στο παρόν δίνονται υπό τη
µορφή υπόδειξης: η επίλυση των εργαστηριακών ασκήσεων είναι ενδεχοµένως
δυνατή και µε τη χρήση άλλων συναρτήσεων της MATLAB. Στους πίνακες που
ακολουθούν δίνεται η λειτουργία και µια τυπική σύνταξη της εντολής κλήσης για
κάθε µια από τις περιγραφόµενες συναρτήσεις.
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Ενδεικτικές σχετικές συναρτήσεις
C = conv(a,b)

C = το γινόµενο των πολυωνύµων a και b
σηµείωση: ένα πολυώνυµο ορίζεται στη MATLAB µέσω
του διανύσµατος µε στοιχεία τους συντελεστές του σε
φθίνουσα διάταξη, π.χ. το a(s) = 2s2+3s+1 ορίζεται ως
το διάνυσµα a = [2 3 1]

Παράδειγµα:
>> a=[1 2 3];
>> b=[2 6 7];
>> c=conv(a,b)
c=
2 10

25 32 21

B = roots(a)

B = οι ρίζες του πολυωνύµου a (εν γένει µιγαδικές)
σηµείωση: η δήλωση/αναπαράσταση µιγαδικού αριθµού
στη MATLAB γίνεται ως x = m+ni, όπου m,n
πραγµατικοί

Παράδειγµα:
>> a=[1 4 5];
>> b=roots(a)
b=
-2.0000 + 1.0000i
-2.0000 - 1.0000i

plot(y)
plot(x,y)

Σχεδιάζει τα στοιχεία του διανύσµατος y συναρτήσει
του δείκτη τους
Σχεδιάζει το διάνυσµα y συναρτήσει του διανύσµατος
x

Παράδειγµα:
>> plot(a)
>>

9

> t=0:1:2;
>> plot(t,a)
>>

10

max(x)

Το µέγιστο στοιχείο του διανύσµατος x

Παράδειγµα:
>> a=[1 2 3];
>> max(a)
ans =
3
>>

length(x)

To µήκος του διανύσµατος x

Παράδειγµα:
>> length(a)
ans =
3
>>

hold on
hold off

Η επόµενη εντολή plot θα σχεδιάσει στο ήδη υπάρχον
γράφηµα
Αναίρεση της εντολής hold on (κάθε εντολή plot
δηµιουργεί νέο γράφηµα)

Παράδειγµα:
>> a=[1 4 5];
>> plot(a)
>> hold on
>> b=[2 5 6];
>> plot(b)
>> hold off

και τα αντίστοιχα διαγράµµατα παρουσιάζονται στο παρακάτω διάγραµµα :
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Ένας πίνακας m×n του οποίου τα στοιχεία είναι
τυχαίοι αριθµοί που ακολουθούν οµοιόµορφη
κατανοµή στο διάστηµα (0,1)

rand(m,n)

Παράδειγµα:
>> rand(2,3)
ans =
0.9501
0.2311

0.6068 0.8913
0.4860 0.7621

>>

Η απόλυτη τιµή των στοιχείων του διανύσµατος s. Αν
το s είναι µιγαδικό διάνυσµα, το µέτρο των στοιχείων
του s.

abs(s)

Παράδειγµα:
>> a=[-1 5 -9];
>> abs(a)
ans =
1

5

9

12

>>

Η φάση των στοιχείων του µιγαδικού διανύσµατος s.

angle(s)

Παράδειγµα:
>> b=[-1 5 -8];
>> angle(b)
ans =
3.1416

0 3.1416

>>

X = A\b (τελεστής \)

Η λύση του γραµµικού συστήµατος AX=b

Παράδειγµα:
>> a=[5 6;7 8];
>> b=[7 4;9 6];
>> X=a\b
X=
-1 2
2 -1
>>
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4. Κατασκευή συναρτήσεων και αρχείων εντολών MATLAB
Εκτός από την εκτέλεση εντολών και την κλήση ενσωµατωµένων συναρτήσεων µέσω
του παραθύρου εντολών της, η MATLAB παρέχει τη δυνατότητα κλήσης
συναρτήσεων και αρχείων εντολών που κατασκευάζονται από το χρήστη. Οι
συναρτήσεις (functions) και τα αρχεία εντολών (scripts) είναι αρχεία κειµένου τα
οποία περιέχουν κώδικα MATLAB και χαρακτηρίζονται ως m-files, καθώς τα
ονόµατα τους έχουν την κατάληξη .m.
-

-

Τα αρχεία εντολών δεν δέχονται ορίσµατα εισόδου και δεν επιστρέφουν
ορίσµατα εξόδου. Χρησιµοποιούν δεδοµένα (µεταβλητές) του χώρου
εργασίας.
Οι συναρτήσεις δέχονται ορίσµατα εισόδου και επιστρέφουν ορίσµατα
εξόδου (όπως και οι ενσωµατωµένες συναρτήσεις της MATLAB). Οι
µεταβλητές που ορίζονται εντός µιας συνάρτησης είναι τοπικές (γνωστές
µόνο στη συνάρτηση και όχι στο χώρο εργασίας).

Κάθε m-file, είτε είναι συνάρτηση είτε αρχείο εντολών, δηµιουργείται ως αρχείο
κειµένου είτε µέσω ενός απλού επεξεργαστή κειµένου (π.χ. notepad) είτε µέσω του
MATLAB editor. Για να δηµιουργήσουµε ένα νέο m-file µέσω του MATLAB editor,
επιλέγουµε το µενού File του παραθύρου εντολών και στη συνέχεια New Æ M-file.
Όταν ολοκληρωθεί η δηµιουργία του αρχείου, αυτό αποθηκεύεται µε όνοµα το οποίο
έχει την κατάληξη .m. Για να είναι γνωστό ένα m-file στο περιβάλλον της MATLAB, θα
πρέπει να αποθηκευτεί σε έναν από τους καταλόγους που περιλαµβάνονται στη
διαδροµή αναζήτησης της (MATLAB search path). H διαδροµή αναζήτησης της
MATLAB εµφανίζεται αν δώσουµε την εντολή
» path
Κάθε φορά που εκκινείται η MATLAB, ορίζεται ως τρέχων κατάλογος (working
directory) ένας από τους καταλόγους της διαδροµής αναζήτησης. Στην έκδοση 5.3 o
κατάλογος αυτός είναι τυπικά ο x:\MATLABR11\work, ενώ σε παλαιότερες εκδόσεις
ο x:\MATLAB5\bin. Ο τρέχων κατάλογος εµφανίζεται εκτελώντας την εντολή
» pwd
Μια καλή πρακτική για τους νέους χρήστες της MATLAB είναι να αποθηκεύουν τα
m-files που δηµιουργούν στον εξ’ ορισµού τρέχοντα κατάλογο.
Χρειάζεται κάποια προσοχή στην επιλογή των ονοµάτων των m-files που
δηµιουργούνται από το χρήστη, καθώς αν υπάρχουν δυο m-files µε το ίδιο όνοµα η
MATLAB εκτελεί αυτό που συναντά πρώτο στη διαδροµή αναζήτησης (ξεκινώντας από
τον τρέχοντα κατάλογο). Τα επιλεγόµενα ονόµατα δεν θα πρέπει να ταυτίζονται µε
ονόµατα ενσωµατωµένων συναρτήσεων της MATLAB.
Αρχεία εντολών
Όταν καλείται ένα αρχείο εντολών από το παράθυρο εντολών της MATLAB,
εκτελούνται οι εντολές που περιέχονται στο αρχείο. Οι εντολές αυτές µπορεί να είναι
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ορισµοί µεταβλητών, πράξεις, και κλήσεις ενσωµατωµένων συναρτήσεων ή
συναρτήσεων που έχουν κατασκευαστεί από το χρήστη. Η κλήση ενός αρχείου
εντολών γίνεται δίνοντας στο παράθυρο εντολών το όνοµα του χωρίς την κατάληξη
.m. Για παράδειγµα, αν έχει δηµιουργηθεί το αρχείο εντολών my_file.m, η κλήση του
γίνεται µε την εντολή
» my_file
Τα αρχεία εντολών µπορούν να χρησιµοποιούν υπάρχοντα δεδοµένα (µεταβλητές)
του χώρου εργασίας, ή µπορούν να δηµιουργούν και να χρησιµοποιούν νέες
µεταβλητές. Παρ’ όλο που τα αρχεία εντολών δεν επιστρέφουν ορίσµατα εξόδου
όπως οι συναρτήσεις, οποιεσδήποτε µεταβλητές που δηµιουργούνται από αυτά
παραµένουν στο χώρο εργασίας και είναι έτσι διαθέσιµες για περαιτέρω χρήση.
Στη συνέχεια δίνεται ένα παράδειγµα αρχείου εντολών. Οι δύο πρώτες γραµµές είναι
γραµµές σχολίων (µια γραµµή σχολίων δηλώνεται από το σύµβολο % στην αρχή της).
Η ύπαρξη κενών γραµµών και γραµµών σχολίων επιτρέπεται σε οποιοδήποτε σηµείο
ενός αρχείου εντολών. Το αρχείο αυτό έχει αποθηκευτεί µε το όνοµα my_script.m.
Μέσω αυτού του αρχείου ορίζεται αρχικά ο πίνακας A και στη συνέχεια
δηµιουργείται ο ανάστροφος του Β.
% Script example
% Declaration and transposition of a 3x3 matrix
A = [1 2 3;4 5 6;7 8 9];
B = A'

Αν δώσουµε την εντολή
» my_script
έχουµε σαν αποτέλεσµα
B=
1
2
3

4
5
6

7
8
9

Οι µεταβλητές Α και Β που ορίζονται µέσω του αρχείου εντολών είναι γνωστές στο
χώρο εργασίας, όπως διαπιστώνουµε δίνοντας την εντολή
» who
Your variables are:
A

B

Οι γραµµές σχολίων που τυχόν περιέχονται στην αρχή ενός αρχείου εντολών,
εµφανίζονται αν δώσουµε την εντολή help όνοµα_αρχείου:
» help my_script
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Script example
Declaration and transposition of a 3x3 matrix

Συναρτήσεις
Οι συναρτήσεις είναι m-files τα οποία περιέχουν εντολές MATLAB, όπως ακριβώς
και τα αρχεία εντολών, αλλά έχουν δυο βασικές διαφορές µε αυτά: αφ’ ενός δέχονται
ορίσµατα εισόδου και επιστρέφουν ορίσµατα εξόδου και αφ’ ετέρου οι µεταβλητές
που ορίζονται στο εσωτερικό τους δεν είναι γνωστές στο χώρο εργασίας. H κλήση
µιας συνάρτησης που έχει δηµιουργηθεί από το χρήστη γίνεται µε τον ίδιο τρόπο που
γίνεται η κλήση µιας ενσωµατωµένης συνάρτησης της MATLAB (δείτε σχετικά την
ενότητα 3 του παρόντος). Το όνοµα της συνάρτησης πρέπει να είναι το ίδιο µε το
όνοµα του m-file στο οποίο είναι αποθηκευµένη.
Ένα m-file το οποίο ορίζει µια συνάρτηση περιέχει υποχρεωτικά στην πρώτη γραµµή
του την εντολή (στη γενική της µορφή)
function [Α1, Α2, ..., Αn] = function_name(a1, a2, …, am)
όπου [Α1, Α2, ..., Αn] είναι η λίστα των ορισµάτων εξόδου, function_name το όνοµα
της συνάρτησης και (a1, a2, …, am) η λίστα των ορισµάτων εισόδου. Στη συνέχεια
δίνεται ο κώδικας της συνάρτησης my_function.m, η οποία δέχεται ως όρισµα
εισόδου έναν πίνακα και επιστρέφει ως αποτέλεσµα (όρισµα εξόδου) τον ανάστροφο
του. Προφανώς η συνάρτηση αυτή κάνει ότι και το αρχείο εντολών my_script.m,
αλλά για οποιονδήποτε πίνακα της µεταβιβάσουµε ως όρισµα εισόδου. Έχει συνεπώς
γενικότερη εφαρµογή.
function b = my_function(a)
% Function example
% Transposition of a matrix
b = a';

Για να εξετάσουµε τον τρόπο λειτουργίας της συνάρτησης, δηµιουργούµε στο χώρο
εργασίας τον πίνακα Α:
» A = [1 2 3;4 5 6;7 8 9]
A=
1
4
7

2
5
8

3
6
9

Στη συνέχεια καλούµε τη συνάρτηση ως εξής:
» B = my_function(A)
B=
1
2

4
5

7
8

16

3

6

9

Ο πίνακας Α µεταβιβάζεται ως όρισµα εισόδου, ενώ στη µεταβλητή Β (όρισµα
εξόδου) αποθηκεύεται το αποτέλεσµα της κλήσης της συνάρτησης. Οι µεταβλητές a
και b που ορίζονται και χρησιµοποιούνται από την συνάρτηση δεν είναι γνωστές στο
χώρο εργασίας, όπως µπορούµε να διαπιστώσουµε δίνοντας την εντολή
» who
Your variables are:
A

B

Οι γραµµές σχολίων που ακολουθούν την πρώτη γραµµή του m-file που ορίζει µια
συνάρτηση εµφανίζονται όταν δώσουµε την εντολή help όνοµα_συνάρτησης, όπως
ακριβώς συµβαίνει και µε τις ενσωµατωµένες συναρτήσεις της MATLAB:
» help my_function
Function example
Transposition of a matrix

Καθολικές µεταβλητές
Στην περίπτωση όπου είναι αναγκαίο µια µεταβλητή να είναι γνωστή ταυτόχρονα σε
περισσότερες από µια συναρτήσεις, αυτή δηλώνεται ως καθολική (global) σε κάθε µια
από αυτές. Εάν είναι επιθυµητό η µεταβλητή αυτή να είναι γνωστή και στο χώρο
εργασίας, ή σε αρχείο εντολών το οποίο καλεί τις εν λόγω συναρτήσεις, θα πρέπει να
δηλωθεί και εκεί ως καθολική. Η δήλωση µιας µεταβλητής ως καθολικής πρέπει να
προηγείται της χρήσης της και γίνεται χρησιµοποιώντας τη δεσµευµένη λέξη global,
όπως φαίνεται και στο παράδειγµα που ακολουθεί:
global G
G = 9.81;
Είθισται οι καθολικές µεταβλητές να έχουν ονόµατα µε κεφαλαία γράµµατα ώστε να
διακρίνονται από τις υπόλοιπες µεταβλητές, χωρίς αυτό να είναι δεσµευτικό.
Έλεγχος ροής – λογικοί και συσχετιστικοί τελεστές
Η MATLAB διαθέτει πέντε δοµές ελέγχου ροής:
-

εντολές if
εντολές switch
βρόχους for
βρόχους while
εντολές break

Eντολές if
Το γενικό συντακτικό µιας δοµής ελέγχου if έχει τη µορφή:
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if λογική_συνθήκη_1
µπλοκ_εντολών_1
elseif λογική_συνθήκη_2
µπλοκ_εντολών_2
………………………
elseif λογική_συνθήκη_n-1
µπλοκ_εντολών_n-1
else
µπλοκ_εντολών_n
end
Η δοµή αυτή εξετάζει την ισχύ των λογικών συνθηκών που συνοδεύουν τις
δεσµευµένες λέξεις if και elseif. Η πρώτη από τις λογικές συνθήκες που υπολογίζεται
ως αληθής (true) συνεπάγεται την εκτέλεση του αντίστοιχου µπλοκ εντολών και την
έξοδο από τη δοµή if. Εαν καµµία λογική συνθήκη δεν είναι αληθής, εκτελείται το
µπλοκ εντολών που ακολουθεί το else. Οι δοµές elseif και else είναι προαιρετικές, εν
αντιθέσει µε την ύπαρξη του end που σηµατοδοτεί την ολοκλήρωση της δοµής
ελέγχου if.
Εντολές switch
Το γενικό συντακτικό µιας δοµής ελέγχου switch έχει τη µορφή:
switch µαθηµατική_έκφραση
case τιµή_1
µπλοκ_εντολών_1
.............................
case τιµή_n
µπλοκ_εντολών_n
otherwise
µπλοκ_εντολών_n+1
end
Η δοµή ελέγχου switch έχει ως αποτέλεσµα την εκτέλεση µπλοκ εντολών ανάλογα µε
την τιµή της µαθηµατικής έκφρασης. Συγκεκριµένα, εκτελείται µόνο το µπλοκ
εντολών του πρώτου case για το οποίο η τιµή συµπίπτει µε την τιµή της έκφρασης.
Αν αυτό δεν συµβαίνει για κανένα case, εκτελείται το µπλοκ εντολών που ακολουθεί
το otherwise.
Βρόχοι for
Ένας βρόχος for εκτελεί ένα µπλοκ εντολών για ένα καθορισµένο αριθµό
επαναλήψεων. Το γενικό συντακτικό µιας δοµής ελέγχου for έχει τη µορφή:
for µετρητής = n1:step:n2
µπλοκ εντολών
end
Ως µετρητής χρησιµοποιείται µια µεταβλητή η οποία παίρνει τιµές από n1 ως n2 µε
βήµα step. Οι τιµές των n1, n2 και step καθορίζουν και το πλήθος των εκτελούµενων
επαναλήψεων. Αν η step παραληφθεί, θεωρείται ότι έχει την τιµή 1 (σύνηθες).
Συνήθως η µεταβλητή µετρητής παίρνει ακέραιες τιµές και χρησιµοποιείται εντός του
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µπλοκ εντολών (π.χ. ως δείκτης γραµµών/στηλών κάποιου πίνακα). Είναι δυνατή η
ύπαρξη φωλιασµένων (nested) βρόχων for:
for µετρητής_α = n1_α:step_α:n2_α
for µετρητής_β = n1_β:step_β:n2_β
µπλοκ εντολών
end
end
Βρόχοι while
Ένας βρόχος while επαναλαµβάνει το µπλοκ_εντολών για ένα ακαθόριστο αριθµό
επαναλήψεων εφ’ όσον η λογική_συνθήκη είναι αληθής. Το γενικό συντακτικό ενός
βρόχου while έχει τη µορφή:
while λογική_συνθήκη
µπλοκ_εντολών
end
Εντός του µπλοκ εντολών θα πρέπει να υπάρχει απαραίτητα µια εντολή η οποία
επιδρά στην τιµή της λογικής συνθήκης έτσι ώστε αυτή κάποτε να γίνει ψευδής,
διαφορετικά ο βρόχος θα γίνει ατέρµονας. Η λογική συνθήκη θα πρέπει να έχει αληθή
τιµή πριν την είσοδο του προγράµµατος στο βρόχο while.
Εντολές break
Η εντολή break προκαλεί τον πρόωρο τερµατισµό ενός βρόχου for ή while και την
έξοδο της ροής του προγράµµατος από αυτόν. Σε φωλιασµένους βρόχους, η break
προκαλεί την έξοδο µόνο από τον πλέον εσωτερικό βρόχο. Συνήθως η εντολή break
περιλαµβάνεται στο µπλοκ εντολών κάποιας δοµής ελέγχου if εντός βρόχου
ανακύκλωσης, ώστε αυτός να τερµατιστεί µε την ικανοποίηση κάποιας λογικής
συνθήκης.
Λογικοί και συσχετιστικοί τελεστές
Οι λογικές συνθήκες που χρησιµοποιούνται στις δοµές ελέγχου if και while παίρνουν
µια από τις τιµές αληθής (true) ή ψευδής (false) και κατασκευάζονται µε τη βοήθεια
των λογικών (logical) και των συχετιστικών (relational) τελεστών. Οι κυριότεροι
λογικοί τελεστές της MATLAB είναι οι ακόλουθοι:
Λογικό AND: &
Λογικό OR: |
Λογικό NOT: ~
Οι κυριότεροι συσχετιστικοί τελεστές της MATLAB είναι οι ακόλουθοι:
- Ισότητας:
- Aνισότητας:
- Μικρότερο:
- Μεγαλύτερο:
- Μικρότερο ίσο:
- Μεγαλύτερο ίσο:

==
~=
<
>
<=
>=
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Οι συσχετιστικοί τελεστές µπορούν να δεχτούν ως τελεσταίους και διανύσµατα ή
πίνακες εκτός από βαθµωτές µεταβλητές ή παραστάσεις, αλλά κάτι τέτοιο χρειάζεται
προσοχή καθώς η λειτουργία τους είναι διαφορετική στην περίπτωση αυτή.
Περισσότερες πληροφορίες για τους λογικούς και συσχετιστικούς τελεστές είναι
διαθέσιµες µέσω της βοήθειας της MATLAB (εντολή help relop).
Σχετικές µε τις ασκήσεις εντολές:
1η σειρά ασκήσεων
Sys = tf(num,den)

step(sys)

impulse(sys)

Y = lsim(sys,u,t)

Y= polyval(p,x)

Sys = series(sys1,sys2)

Sys = parallel(sys1,sys2)

Sys = feedback(sys1,sys2)

Sys = µεταβλητή-αντικείµενο τύπου συνάρτησης
µεταφοράς µε αριθµητή και παρανοµαστή τα
πολυώνυµα num και den, αντίστοιχα
Υπολογίζεται και σχεδιάζεται η µοναδιαία βηµατική
απόκριση του συστήµατος µε συνάρτηση µεταφοράς
sys (sys=µεταβλητή-αντικείµενο τύπου συνάρτησης
µεταφοράς)
Υπολογίζεται και σχεδιάζεται η µοναδιαία κρουστική
απόκριση του συστήµατος µε συνάρτηση µεταφοράς
sys (sys=µεταβλητή-αντικείµενο τύπου συνάρτησης
µεταφοράς)
Y = η απόκριση του συστήµατος sys στην είσοδο u
κατά το χρονικό διάστηµα t
υπόδειξη: ορισµός t ως t1:dt:t2, ενώ το u είναι το
διάνυσµα τιµών της συνάρτησης εισόδου u = f(t) που
υπολογίζεται για το διάνυσµα t
Y = η τιµή του πολυωνύµου p(r) όταν r = x (το x
µπορεί να είναι και µιγαδικός)
Sys = µεταβλητή-αντικείµενο τύπου συνάρτησης
µεταφοράς που προκύπτει από τη σύνδεση σε σειρά
των συστηµάτων µε συναρτήσεις µεταφοράς sys1 και
sys2
Sys = µεταβλητή-αντικείµενο τύπου συνάρτησης
µεταφοράς που προκύπτει από την παράλληλη
σύνδεση των συστηµάτων µε συναρτήσεις µεταφοράς
sys1 και sys2
Sys = µεταβλητή-αντικείµενο τύπου συνάρτησης
µεταφοράς που προκύπτει από τη σύνδεση των
συστηµάτων sys1 και sys2 σε σύστηµα κλειστού
βρόχου, όπου sys1: συνάρτηση εγκατάστασης και
sys2: συνάρτηση ανατροφοδότησης (αρνητική
ανατροφοδότηση)

3η σειρά ασκήσεων
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rlocus(sys)

Υπολογισµός και σχεδίαση του γ.τ.ρ. της εξίσωσης
1+ΚG(s) = 0, όπου G(s): η συνάρτηση µεταφοράς
συστήµατος που αναπαρίσταται µε τη µεταβλητήαντικείµενο τύπου συνάρτησης µεταφοράς sys

4η σειρά ασκήσεων
Συνάρτηση
[k,poles] = rlocfind(sys)

[num,den] = ord2(wn,z)

[z,p,k] = tf2zp(num,den)

Επιστρεφόµενο αποτέλεσµα
Εύρεση της τιµής του K και των αντίστοιχων ριζών
της χαρακτηριστικής εξίσωσης 1+ΚG(s) = 0 από το
γ.τ.ρ. µε γραφικό τρόπο (προϋποθέτει τη σχεδίαση του
γ.τ.ρ. µέσω της εντολής rlocus(sys))
∆ηµιουργία συνάρτησης µεταφοράς (πολυώνυµα
αριθµητή-παρανοµαστή: num και den, αντίστοιχα)
πρότυπου συστήµατος 2ης τάξης µε επιλεγµένα ζ και
ωn
Εύρεση των µηδενικών και πόλων (z και p αντίστοιχα)
της συνάρτησης µεταφοράς µε πολυώνυµα αριθµητήπαρανοµαστή num και den, αντίστοιχα

Σηµείωση: οι συναρτήσεις που υποδεικνύονται για την 4η σειρά ασκήσεων (πλην της
rlocfind) µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τον υπολογισµό των παραµέτρων ενός PID
ή PD ελεγκτή σύµφωνα µε τη µεθοδολογία που παρουσιάζεται στην παράγραφο 5.1.3.5
των σηµειώσεων.
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Β. Περιγραφή και βασικές λειτουργίες του SIMULINK (εκδόσεις 2.x και άνω)
1. Γενικά
Το SIMULINK είναι ένα λογισµικό πακέτο που επιτρέπει τη µοντελοποίηση,
προσοµοίωση και ανάλυση δυναµικών συστηµάτων. Υποστηρίζει γραµµικά και µη
γραµµικά συστήµατα, µοντελοποιηµένα σε συνεχή ή διακριτό χρόνο, ή ακόµη και
υβριδικά συστήµατα (εν µέρει µοντελοποιηµένα σε συνεχή και εν µέρει σε διακριτό
χρόνο). Υποστηρίζονται ακόµη συστήµατα µε τµηµατικά διαφορετικούς χρόνους
δειγµατοληψίας.
Για τη µοντελοποίηση, το SIMULINK παρέχει ένα γραφικό περιβάλλον διεπαφής
(GUI) που επιτρέπει την κατασκευή µοντέλων ως δοµικών διαγραµµάτων,
χρησιµοποιώντας λειτουργίες click-and-drag του ποντικιού. Το SIMULINK
περιλαµβάνει ένα πλήθος βιβλιοθηκών δοµικών στοιχείων (blocks), τα βασικότερα
από τα οποία είναι οι πηγές (sources), τα στοιχεία «απορρόφησης» (sinks), τα συνεχή
γραµµικά στοιχεία, τα µη γραµµικά στοιχεία και τα στοιχεία σηµάτων και
συστηµάτων. Είναι επίσης δυνατή η τροποποίηση και η δηµιουργία νέων δοµικών
στοιχείων από το χρήστη.
Τα µοντέλα SIMULINK είναι ιεραρχικά (ένα µοντέλο µπορεί να περιέχει µπλοκ τα
οποία περιέχουν µε τη σειρά τους άλλα µπλοκ), έτσι µπορούν να ιδωθούν σε διάφορα
επίπεδα. Ένα σύστηµα που έχει ιεραρχική δοµή µπορεί να ιδωθεί αρχικά σε υψηλό
επίπεδο ως ένα σύνολο διασυνδεµένων υποσυστηµάτων, κάθε ένα από τα οποία
µοντελοποιείται ως ένα µπλοκ. Στη συνέχεια, κάνοντας διπλό κλικ µε το ποντίκι στα
επί µέρους µπλοκ, ο χρήστης µπορεί να κατέβει σε χαµηλότερα επίπεδα ώστε να δει
αυξανόµενους βαθµούς λεπτοµέρειας.
Μετά τη δηµιουργία ενός µοντέλου, είναι δυνατή η προσοµοίωση του,
χρησιµοποιώντας µια από τις διάφορες µεθόδους ολοκλήρωσης που παρέχει το
SIMULINK. Χρησιµοποιώντας παλµογράφους (scopes) και άλλα µπλοκ απεικόνισης,
είναι δυνατή η παρακολούθηση των αποτελεσµάτων της προσοµοίωσης καθώς αυτή
εξελίσσεται. Επιπλέον, είναι δυνατή η εξαγωγή αποτελεσµάτων της προσοµοίωσης
στο χώρο εργασίας της MATLAB για περαιτέρω επεξεργασία. Είναι ακόµη δυνατή η
χρήση του SIMULINK για προσοµοίωση αλλά και έλεγχο συστηµάτων σε
πραγµατικό χρόνο, µέσω της εργαλειοθήκης πραγµατικού χρόνου (Real Time
Workshop).
Στη συνέχεια θα δοθούν κάποιες βασικές οδηγίες χρήσης µε έµφαση στην
προσοµοίωση έτοιµων µοντέλων SIMULINK και θα γίνει µια συνοπτική περιγραφή
των βιβλιοθηκών και ορισµένων δοµικών στοιχείων τα οποία είναι πιθανό να
χρησιµοποιηθούν στα πλαίσια των εργαστηριακών ασκήσεων του µαθήµατος ΣΑΕ Ι.
Περαιτέρω πληροφορίες για τα δοµικά στοιχεία και τις βιβλιοθήκες του SIMULINK
είναι διαθέσιµες µέσω της βοήθειας της MATLAB.
Σηµείωση: η οργάνωση των βιβλιοθηκών και το γραφικό περιβάλλον παρουσιάζουν
ορισµένες διαφορές µεταξύ των εκδόσεων 2.x και 3.x του SIMULINK, παρ’ όλα αυτά οι
βασικές λειτουργίες παραµένουν οι ίδιες. Οι πληροφορίες που δίνονται στη συνέχεια
αφορούν την έκδοση 3.
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2.

Οι βασικές λειτουργίες του SIMULINK

Τα µοντέλα δυναµικών συστηµάτων που κατασκευάζονται µε το SIMULINK
αποθηκεύονται ως αρχεία µε την κατάληξη .mdl. Προκειµένου να δηµιουργήσουµε
ένα νέο µοντέλο ή να ανοίξουµε ένα αποθηκευµένο µοντέλο, στο παράθυρο εντολών
της MATLAB κάνουµε αρχικά κλικ στο εικονίδιο
το οποίο ανοίγει τον browser
των βιβλιοθηκών του SIMULINK. Από το παράθυρο του browser µπορούµε να
ή να ανοίξουµε
δηµιουργήσουµε ένα νέο µοντέλο, κάνοντας κλικ στο εικονίδιο
ένα αποθηκευµένο µοντέλο, κάνοντας κλικ στο εικονίδιο
. Ένα τυπικό µοντέλο
γραµµικού χρονικά αναλοίωτου συστήµατος αυτοµάτου ελέγχου µιας εισόδου µιας
εξόδου µε PID ελεγκτή παρουσιάζεται στο σχήµα που ακολουθεί.

Τα βασικά δοµικά στοιχεία του µοντέλου είναι: α) το µοντέλο συνάρτησης
µεταφοράς του ελεγχόµενου συστήµατος (µπλοκ “servo model”), β) το µοντέλο του
ελεγκτή PID (µπλοκ “PID Controller”) γ) η είσοδος του συστήµατος, σταθερά στην
περίπτωση αυτή (µπλοκ “Constant”, ανήκει στην κατηγορία των source blocks) και δ)
ο αθροιστής (µπλοκ “Sum”) ο οποίος κατασκευάζει το σήµα σφάλµατος. Τα µπλοκ
που περιέχουν το “K” πραγµατοποιούν πολλαπλασιασµό µε µια σταθερά (µπλοκ
κέρδους, εδώ χρησιµοποιούνται για µετατροπή µονάδων). Τα αριθµηµένα κυκλικά
µπλοκ (ανήκουν στην κατηγορία των µπλοκ σηµάτων και συστηµάτων) αποτελούν
τις θύρες εξόδου του µοντέλου (παρακολουθούµενα σήµατα) προς το χώρο εργασίας
της MATLAB, όπως θα δούµε αργότερα. Το µπλοκ µε το όνοµα “Saturation” είναι
ένα µη γραµµικό στοιχείο κόρου.
Κάθε ένα από τα µπλοκ χαρακτηρίζεται από ορισµένες παραµέτρους. Οι τιµές των
παραµέτρων αυτών µπορούν να καθοριστούν κάνοντας διπλό κλικ πάνω στο µπλοκ,
οπότε ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου, όπως αυτό που φαίνεται στο σχήµα που
ακολουθεί για το µπλοκ µοντέλου συνάρτησης µεταφοράς συστήµατος µιας εισόδου
µιας εξόδου:
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Μετά τον καθορισµό όλων των απαιτούµενων παραµέτρων για τα µπλοκ που
περιλαµβάνονται στο µοντέλο, πρέπει να καθοριστούν οι παράµετροι της
προσοµοίωσης. Αυτό είναι δυνατό µέσω του µενού “Simulation” του παραθύρου του
µοντέλου. Επιλέγοντας το µενού “Parameters…” εµφανίζεται το παράθυρο που
φαίνεται στο σχήµα που ακολουθεί:

Μέσω της καρτέλας “Solver” καθορίζονται ο χρόνος έναρξης και λήξης της
προσοµοίωσης (σε δευτερόλεπτα), η µέθοδος ολοκλήρωσης που θα χρησιµοποιηθεί
και ανάλογα µε αυτήν οι απαιτούµενες παράµετροι (σηµείωση: τα συστήµατα που
µοντελοποιούνται στα πλαίσια του µαθήµατος ΣΑΕ Ι είναι όλα συνεχούς χρόνου,
εποµένως και η επιλεγόµενη µέθοδος ολοκλήρωσης πρέπει να είναι συνεχούς χρόνου).
Μέσω της καρτέλας “Workspace I/O”, που παρουσιάζεται στο σχήµα που ακολουθεί,
είναι δυνατή η επικοινωνία µε το χώρο εργασίας της MATLAB. Πιο αναλυτικά:
-

Μέσω των επιλογών “Load from workspace” καθορίζεται αν το µοντέλο θα
δεχτεί είσοδο ή κάποια αρχική κατάσταση µέσω µεταβλητών του χώρου
εργασίας (δεν έχει επιλεγεί κάτι τέτοιο στο συγκεκριµένο µοντέλο).
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-

Μέσω των επιλογών “Save to workspace” καθορίζονται οι έξοδοι προς το
χώρο εργασίας. Στο συγκεκριµένο µοντέλο έχει επιλεγεί η αποθήκευση στο
χώρο εργασίας του χρόνου προσοµοίωσης (διάνυσµα µε τις χρονικές στιγµές
της ολοκλήρωσης) ως µεταβλητή tsim και των εξόδων του µοντέλου ως
µεταβλητή sim_out (οι τιµές των τριων σηµάτων που οδηγούνται στα sink
blocks κατά τις χρονικές στιγµές της ολοκλήρωσης).

-

Μέσω των επιλογών “Save options” καθορίζονται ορισµένες επιλογές για
την αποθήκευση µεταβλητών στο χώρο εργασίας. Η επιλογή του “Limit
rows to last:” έχει ως αποτέλεσµα την αποθήκευση µόνο του αριθµού των
τελευταίων βηµάτων της ολοκλήρωσης που εµφανίζεται στο παράθυρο (εξ’
ορισµού 1000).

Σηµείωση: αν δεν καθοριστούν παράµετροι προσοµοίωσης, το SIMULINK
χρησιµοποιεί τις εξ’ ορισµού παραµέτρους (αυτό συµβαίνει γενικά µε όλα τα µπλοκ που
περιλαµβάνουν παραµέτρους).
Μετά και τον καθορισµό των παραµέτρων της προσοµοίωσης είναι δυνατή η
εκτέλεση της. Αυτό µπορεί να γίνει είτε από το µενού “Simulation”, όπου επιλέγουµε
“Start”, είτε κάνοντας κλικ στο εικονίδιο
. Η προσοµοίωση σταµατάει µόλις ο
χρόνος φτάσει την τιµή που είχε τεθεί στην παράµετρο “Stop time”. Μπορούµε να
διακόψουµε την προσοµοίωση αν επιλέξουµε “Stop” από το µενού “Simulation” ή
κάνουµε κλικ στο εικονίδιο
(όταν δεν τρέχει η προσοµοίωση είναι
απενεργοποιηµένο).
Προκειµένου να δηµιουργήσουµε ένα νέο µοντέλο SIMULINK εξ΄ αρχής, η
διαδικασία είναι η ακόλουθη:
- κάνουµε κλικ στο εικονίδιο
του browser βιβλιοθηκών, οπότε ανοίγει
ένα παράθυρο νέου µοντέλου (untitled)
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-

-

εισάγουµε τα επιθυµητά µπλοκ από τις κατάλληλες βιβλιοθήκες κάνοντας
click-and-drag µε το ποντίκι απ’ ευθείας στο παράθυρο του νέου
µοντέλου (τα περιεχόµενα µιας βιβλιοθήκης εµφανίζονται κάνοντας διπλό
κλικ πάνω στο εικονίδιο
του browser).
Κάνουµε τις κατάλληλες διασυνδέσεις µε click-and-drag από την έξοδο
ενός µπλοκ στην είσοδο του άλλου
Καθορίζουµε τις παραµέτρους των µπλοκ και της προσοµοίωσης
Αποθηκεύουµε το µοντέλο µέσω του µενού “File”

Μπορούµε να διαγράψουµε, να αντιγράψουµε, ή να κόψουµε και να επικολλήσουµε
µπλοκ ή συνδέσεις -αφού πρώτα τα επιλέξουµε κάνοντας κλικ πάνω τους- µε το
συνήθη τρόπο. Μπορούµε επίσης να επιλέξουµε µια οµάδα µπλοκ και συνδέσεων
κάνοντας click-and-drag µε το ποντίκι και περιλαµβάνοντας τα.
3.

Οι βασικές βιβλιοθήκες δοµικών στοιχείων του SIMULINK

Στον πίνακα που ακολουθεί περιγράφονται ορισµένα από τα δοµικά στοιχεία των
βιβλιοθηκών του SIMULINK, οι οποίες χρησιµοποιούνται συνήθως κατά τη
µοντελοποίηση γραµµικών χρονικά αναλλοίωτων συστηµάτων συνεχούς χρόνου.
Βιβλιοθήκη
Sources
- περιέχει µπλοκ τα οποία
είναι πηγές σηµάτων (δεν
έχουν είσοδο, παράγουν
ως έξοδο ένα σήµα)

∆οµικό στοιχείο
Constant
Step
Ramp
Pulse generator
Random number

Display
Scope

Λειτουργία
Σταθερά
Βηµατική συνάρτηση
Συνάρτηση αναρρίχησης
Γεννήτρια παλµών
Γεννήτρια τυχαίου σήµατος
(κανονική κατανοµή)
Γεννήτρια ηµιτόνου
Γεννήτρια σηµάτων (παράγει
διάφορες κυµατοµορφές)
Οθόνη απεικόνισης τιµών
Παλµογράφος

Stop Simulation

Τερµατισµός προσοµοίωσης

To Workspace

Αποθήκευση
στο
χώρο
εργασίας
Παραγώγιση
Ολοκλήρωση
Μοντέλο συστήµατος στο
χώρο κατάστασης
Μοντέλο συστήµατος συνάρτησης µεταφοράς
Μοντέλο συστήµατος πόλων –
µηδενικών
Στοιχείο κόρου
Χειροκίνητος διακόπτης
∆ιακόπτης
Κβαντιστής σήµατος

Sine wave
Signal generator
Sinks
- περιέχει µπλοκ τα οποία
είναι στοιχεία «απορρόφησης» σηµάτων (δεν
έχουν έξοδο, δέχονται
µόνο είσοδο)
Continuous
- περιέχει µπλοκ για τη
µοντελοποίηση γραµµικών
συστηµάτων
συνεχούς
χρόνου

Derivative
Integrator
State space
Transfer function
Zero-pole

Saturation
Nonlinear
- περιέχει µπλοκ που Manual Switch
µοντελοποιούν µη γραµ- Switch
µικά στοιχεία
Quantizer
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Βιβλιοθήκη
Math
- Περιέχει µπλοκ που
µοντελοποιούν µαθηµατικές
πράξεις
και
συναρτήσεις

∆οµικό στοιχείο
Abs
Gain
Math function
Matrix Gain
MinMax
Product
Rounding Function
Sign
Slider gain

Λειτουργία
Απόλυτη τιµή
Κέρδος
∆ιάφορες
µαθηµατικές
συναρτήσεις
Πίνακας κερδών
Ελάχιστο ή µέγιστο
Πολλαπλασιασµός ή διαίρεση
Συνάρτηση στρογγύλευσης
Εύρεση προσήµου
Μεταβλητό κέρδος

Sum

Άθροιση ή αφαίρεση

Trigonometric function

Τριγωνοµετρικές συναρτήσεις
Θύρα εισόδου υποσυστήµατος
ή µοντέλου
Αποπλέκτης σηµάτων
Πολυπλέκτης σηµάτων
Τερµατισµός
ασύνδετων
σηµάτων
(δέχεται
µόνο
είσοδο)
Θύρα εξόδου υποσυστήµατος
ή µοντέλου
Μοντελοποίηση
γραµµικού
χρονικά
αναλλοίωτου
συστήµατος µε διάφορους
τρόπους (µέσω συνάρτησης
µεταφοράς,
στο
χώρο
κατάστασης, αναπαράσταση
πόλων – µηδενικών)

In1
Signals and Systems
Περιέχει
στοιχεία
διασύνδεσης σηµάτων και Demux
συστηµάτων
Mux
Terminator

Out1
Control Systems Toolbox LTI System
Περιέχει
στοιχεία
µοντελοποίησης
συστηµάτων ελέγχου

Υπενθυµίζεται ότι η οργάνωση των βιβλιοθηκών του SIMULINK όπως
παρουσιάστηκε στον προηγούµενο πίνακα αναφέρεται στην έκδοση 3.
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