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2 Opmerkingen bij de Matlab-handleiding

De voor dit practicum relevante informatie staat in de paragrafen 3.4, 4.1 en 4.2, en in de
paragraaf 4.3 tot SIMULINK MENUS en vanaf ANALYSIS COMMANDS van de
Matlab-handleiding die bij dit informatievel geleverd is. Lees deze stof en onderstaande
opmerkingen voor het practicum goed door. Opmerkingen:

1. Het subparagraafje Start&Quit in paragraaf 3.1 is verouderd. Na invoeren van login en
password is de nieuwste versie van Matlab te vinden onder het startmenu van Windows.

2. Simulatie met behulp van Matlab en Simulink kan op twee manieren: de oude, omslachtige,
manier, en de nieuwe, snelle, manier. De oude manier staat beschreven in de Matlab-
handleiding (paragraaf 3.4 en 4.1 t/m 4.3), en gaat als volgt:

• Toets ”simulink” in, in de Matlab-omgeving.
• Maak een blokschema van het beoogde systeem in Simulink. Dit staat beschreven in

de paragrafen 4.1, en 4.2 en het eerste deel van paragraaf 4.3. Geef dit blokschema een
naam. Er is in de nieuwste versie van Matlab overigens een grotere verscheidenheid aan
blokken dan beschreven in de Matlab-handleiding. De ingangen definieer je met behulp
van Inport-blokken.
• Keer terug naar het Matlab-scherm, maar sluit de file met je blokschema niet.
• Met behulp van de commando’s beschreven in paragraaf 4.3 onder het kopje Integration

algorithm for simulation kun je nu de simulatie uitvoeren. Definieer daartoe in de
Matlabomgeving eerst een vector t met de tijdstippen waarop je wilt integreren, bi-
jvoorbeeld t = (0 : 0.1 : 10) is de vector (0, 0.1, 0.1, ..., 9.9, 10). In het algemeen geldt:
hoe kleiner de tijdstap (hier 0.1), hoe nauwkeuriger, maar ook hoe trager de berekenin-
gen. Definieer op deze tijdstippen de input u(t) met behulp van de twee-koloms-matrix
u = [t′u(t′)]. Nu kun je een van de integratie-algoritmes uitvoeren. In dit integratie-
algoritme worden de begincondities, eindtijd en integratiemethode gedefinieerd. Vaak
kun je begincondities ook al opgeven in de blokken van je blokschema. Geef dan in het
integratie-algoritme een lege vector voor de begincondities op.
Welke integratiemethode het best werkt is afhankelijk van de systeemvergelijkingen. Als
in de opgave hierover niets vermeld staat, gebruik dan Euler. Mochten de resultaten
je vreemd toelijken, doe dan navraag bij de practicumbegeleider. Vaak volstaat in zo’n
geval de methode rk45.
• Met behulp van de plot-commando’s van paragraaf 3.4 kun je nu de simulatieresultaten

zichtbaar maken.

De nieuwe en veel eenvoudiger manier wordt niet in de handleiding beschreven en gaat als
volgt:

• Toets ”simulink” in, in de Matlab-omgeving.
• Maak een blokschema van het beoogde systeem in Simulink. Dit staat beschreven in

de paragrafen 4.1, en 4.2 en het eerste deel van paragraaf 4.3. Geef dit blokschema een
naam. Er is in de nieuwste versie van Matlab overigens een grotere verscheidenheid aan
blokken dan beschreven in de Matlabhandleiding. Begincondities kun je in het algemeen
reeds in je blokschema verwerken. Met behulp van de blokken uit de Sources Library
van Simulink zijn, eventueel met gebruik van het Fcn-blok uit Non-Linear Library,
alle ingangen te verwezenlijken die voor dit practicum noodzakelijk zijn. Alle variabelen
die je wilt plotten kun je met een Scope-blok verbinden. Er kunnen overigens meerdere
variabelen in één Scope-blok geplot worden.
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• Onder het menu Simulation van het window met jouw Simulink-model moet je nu
eerst de parameters van de simulatie, dat zijn eindtijd en integratiemethode, opgeven.
Kies als integratiemethode de standaardmethode die Simulink aanbiedt (ode45).

• Nu kun je in hetzelfde menu Simulation de simulatie starten. De resultaten maak je
zichtbaar door een dubbelklik op de Scope blokken in je model.

Het is aan te raden de nieuwe methode te gebruiken. Matlab geeft zelf overigens bij gebruik
van de oudere methode ook aan, dat deze verouderd is.


