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To SIMULINK του Matlab  
 
Το Simulink είναι μια επέκταση του Matlab για μοντελοποίηση και προσομοίωση 

συστημάτων. Λειτουργεί σε γραφικό περιβάλλον. Ο χρήστης αντί να εισάγει κώδικα, 

δημιουργεί σε γραφικό περιβάλλον ένα είδος διαγράμματος βαθμίδων με την βοήθεια 

έτοιμων δομών και εργαλείων που παρέχει το ίδιο το Simulink και το Matlab. Το 

Matlab αναλαμβάνει να δημιουργήσει κατάλληλο κώδικα, ώστε να μπορέσει να 

εκτελέσει την προσομοίωση. Το Simulink μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον μέσω του  

Matlab και σε συνεργασία με αυτό. 

 
Για να εισαχθεί ο χρήστης στο περιβάλλον του Simulink, πρέπει να γράψει στο 

παράθυρο εντολών του Matlab 

 
>>   simulink 
 
και εμφανίζεται το παράθυρο “Simulink Library Browser” που φαίνεται στην Εικόνα 

1. Ο χρήστης μπορεί είτε να ανοίξει ένα υπάρχον αρχείο simulink με επέκταση .mdl, 

είτε να ζητήσει να δημιουργηθεί ένα καινούριο κενό αρχείο. Έστω ότι επιλέγει να 

δημιουργήσει ένα νέο αρχείο. Μπορεί να το κάνει με τρεις τρόπους: 

 

1. Με την βοήθεια της επιλογής “file→New→Model” 

2. Πατώντας στο εικονίδιο με την λευκή σελίδα πάνω αριστερά 

3. Πατώντας “Control + O” στο simulink. 

 

Εμφανίζεται η Εικόνα 2. 
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Εικόνα 1 



 3

 
 

Εικόνα 2 
 

Ένα πρόγραμμα Simulink αποτελείται από έναν αριθμό από “blocks” και γραμμές 

που ενώνουν με κατάλληλο τρόπο τα διάφορα “blocks” μεταξύ τους. 

 

Στην Εικόνα 1 εμφανίζονται οι διάφορες κατηγορίες “blocks” που μπορεί να 

χρησιμοποιήσει κάποιος. Μπορεί να επιλέξει ανάμεσα από τις εξής κατηγορίες: 

 

• Commonly Used Blocks 

• Continuous 

• Discontinuities 

• Discrete 

• Logic and Bit Operations 

• Lookup Tables 

• Math Operations 

• Model Verification 

• Model-Wide Utilities 

• Ports & Subsystems 
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• Signal Attributes 

• Signal Routing 

• Sinks 

• Sources 

• User Defined Functions 

• Additional Math & Discrete 

 
Το Κεφάλαιο αυτό ασχολείται με τις εξής κατηγορίες: 
 

• Sources 

• Sinks 

• Continuous 

• Math Operations 

 

Στην κατηγορία “Sources” περιέχονται τα “blocks” που φαίνονται στην Εικόνα 3. 

Αυτά αφορούν κυρίως  

• Διάφορα σήματα εισόδου όπως 

• Step    (Βηματικές μεταβολές) 

• Sine Wave   (Ημιτονοειδείς μεταβολές) 

• Ramp    (Γραμμικές μεταβολές) 

• Random Number  (Τυχαίοι αριθμοί με κατανομή Gauss) 

• Uniform Random Number (Τυχαίοι αριθμοί με ομοιόμορφη 

κατανομή) 

κλπ 

• Διάφορα αρχεία με δεδομένα : 

• From File 

• Διάφορες μεταβλητές από το “workspace” του Matlab : 

• From Workspace 

• Ρολόι : 

• Clock 

κλπ 
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Εικόνα  3 
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Στην κατηγορία” “Sinks” περιέχονται τα “blocks” που φαίνονται στην Εικόνα 4.  

 

 
 

Εικόνα 4 

 

Αυτά αφορούν κυρίως  

• Διάφορα καταγραφικά σημάτων εξόδου όπως 

• Display 

• Floating Scope 

• Scope 

• XY Graph 

• Aρχεία στα οποία θα καταγραφούν δεδομένα: 

• To File 
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• Διάφορες μεταβλητές στο “workspace” του Matlab στις οποίες θα 

συμπληρωθούν δεδομένα: 

• To Workspace 

κλπ 

 

Στην κατηγορία” “Continuous” περιέχονται τα “blocks” που φαίνονται στην Εικόνα 

5. Αυτά αφορούν 

 

 
 

Εικόνα 5 

 

• Μοντέλλα χώρου κατάστασης: 

• State-Space 

• Συναρτήσεις μεταφοράς: 

• Transfer Fcn 
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• Zero-Pole 

• Integrator 

• Συναρτήσεις που σχετίζονται με νεκρό χρόνο: 

• Transport Delay 

• Variable Time Delay 

• Variable Transport Delay 

• Παραγώγιση σήματος εισόδου: 

• Derivative 

 

Στην κατηγορία “Math Operations” περιέχονται τα “blocks” που φαίνονται στην 

Εικόνα 6. Αυτά αφορούν κυρίως διάφορες μαθηματικές συναρτήσεις όπως είναι οι 

συναρτήσεις: Abs,  Add,  Divide,  Dot Product,  Product,  Rounding Function,  Sign,  

Sine Wave Function,  Subtract,  Trigonometric Function  κλπ.  

 

Για τις παραμέτρους που πρέπει να θέσει ο χρήστης υπάρχει βοήθεια που μπορεί να 

αναζητηθεί στο “help” του αντίστοιχου block. 

 

Παράδειγμα 

Δίδεται το εξής διάγραμμα βρόχου ανάδρασης: 
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Να βρεθεί η απόκριση του συστήματος όταν επιβάλλονται ταυτόχρονα 

1. μοναδιαία βηματική μεταβολή του σήματος αναφοράς  ( ) ( )spy t H t=  και 

2. ημιτονοειδής μεταβολή της διαταραχής ( ) sin( )d t A tω= , όπου  

 Α = 2   και   ω  = 2π. 

κάνοντας χρήση του Simulink. 
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Εικόνα 6 



 10

Λύση 

Έστω ότι κάποιος εργάζεται στο Matlab. Γράφει στο παράθυρο εργασίας 

 

>>   simulink 

 

και περιμένει να ανοίξει ο “Simulink Library Browser”. Επιλέγοντας 

“File→New→Model” ανοίγει ένα νέο κενό αρχείο όπου θα δημιουργηθεί το 

ζητούμενο αρχείο του Simulink. 

 

Από την κατηγορία “Sources” θα απαιτηθούν τα blocks  

• Step 

• Sine Wave  και 

• Clock 

 

Τα blocks “Step” και “Sine Wave” θα απαιτηθούν για να περιγραφούν τα δύο σήματα 

εισόδου. 

To block “Clock” θα απαιτηθεί για να γίνει η γραφική παράσταση της μεταβλητής 

εξόδου y ως προς τον χρόνο t. 

 

Από την κατηγορία “Sinks” θα απαιτηθεί το block  XY Graph, όπου θα γίνει η 

καταγραφή της απόκρισης. 

 

Επίσης απαιτείται από την κατηγορά “Continuous” να χρησιμοποιηθεί πέντε φορές το 

block “Transfer Fcn” για να περιγραφούν οι πέντε συναρτήσεις μεταφοράς  

( ) 3cG s = ,    ( ) 1fG s = ,    4( )
3 1pG s
s

=
+

,    2( )
3 1dG s
s

=
+

,    2( )
0.5 1mG s
s

=
+

. 

 

Από την κατηγορία “Math Operations” απαιτείται να χρησιμοποιηθεί δύο φορές το 

block “Add” για άθροιση και/ή αφαίρεση σημάτων και μια φορά το block “Gain” για 

να περιγραφεί η διόρθωση του σήματος αναφοράς. 

 

H διαδικασία εισαγωγής κάθε block στο υπο δημιουργία αρχείο βασίζεται στην 

επιλογή του επιθυμητού block και στην συνέχεια στο “σύρσιμο” του block μέσα στο 

αρχείο. Με τον τρόπο αυτό ο χρήστης θα πάρει την Εικόνα 7. 
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Εικόνα 7 
 
Στην συνέχεια πρέπει να δοθούν τα ακριβή δεδομένα που σχετίζονται με το 

συγκεκριμένο πρόβλημα. 

Κάνοντας διπλό κλικ στο block “Step” ανοίγει παράθυρο που φαίνεται στην Εκόνα 8. 

 

 
 

Εικόνα 8 
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Στην θέση του 1 για το Step time” τίθεται η τιμή 0, αφού η μοναδιαία βηματική 

μεταβολή λαμβάνει χώρα την χρονική στιγμή 0. 

 

Κάνοντας διπλό κλικ στο block “Sine Wave” ανοίγει παράθυρο που φαίνεται στην 

Εκόνα 9. 

 

 
 

Εικόνα 9 
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Στα πεδία  Amplitude,  Bias,  Frequency(rad/sec),  Phase(rad),  Sample time 

τίθενται οι κατάλληλες τιμές. 

 

Κάνοντας διπλό κλικ στο block “Gain” ανοίγει παράθυρο που φαίνεται στην Εκόνα 

10. 

 

 
 

Εικόνα 10 
 
Στo πεδίo   Gain   τίθεται η κατάλληλη τιμή. 
 
Κάνοντας διπλό κλικ στο block “Transfer Fcn1” ανοίγει παράθυρο που φαίνεται στην 

Εκόνα 11. 

Στα πεδία “Numerator coefficient” και “Denominator coefficient” τίθενται οι 

κατάλληλες τιμές. 

 

Το ίδιο επαναλαμβάνεται και για τα άλλα τέσσερα blocks “Transfer Fcn2”, “Transfer 

Fcn3”, “Transfer Fcn4”, “Transfer Fcn”.   

 

Κάνοντας διπλό κλικ στο block “Add” ανοίγει παράθυρο που φαίνεται στην Εκόνα 

12. 
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Εικόνα 11 

 

 
 

Εικόνα 12 
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Επειδή υπάρχει αρνητική ανάδραση, τα πρόσημα στον αθροιστή είναι “+” και “-“. 

Η διαδικασία επαναλαμβάνεται για τον δεύτερο αθροιστή “Add1”. Στην περίπτωση 

αυτή και τα δύο πρόσημα είναι θετικά. 

 

Κάνοντας διπλό κλικ στο block “ΧΥ Graph” ανοίγει παράθυρο που φαίνεται στην 

Εκόνα 13. Τίθενται κατάλληλες τιμές στα πεδία x-min, x-max, y-min, y-max. Στην 

πραγματικότητα οι τιμές για τα x προκύπτουν ανάλογα με τον χρόνο προσομοίωσης 

και οι τιμές για τα y προκύπτουν μετά από δοκιμές ανάλογα με το εύρος διακύμανσης 

της μεταβλητής y. 

 

 

 
 

Εικόνα 13 

 

 

Επίσης για να είναι πιο ευανάγνωστο το πρόγραμμα, ο χρήστης μπορεί να αλλάξει τα 

ονόματα των “blocks” ως εξής: 
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Step    ysp 

Sine Wave   d 

Gain    Km 

Transfer Fcn1   Gc 

Transfer Fcn2   Gf 

Transfer Fcn3   Gp 

Transfer Fcn4   Gm 

Transfer Fcn   Gd 

 

Όταν γίνουν όλα τα παραπάνω, το παράθυρο θα πρέπει να μοιάζει με την Εικόνα 14: 

 

 
 

Εικόνα 14 

 

Στην συνέχεια πρέπει να συνδεθούν με γραμμές τα αντίστοιχα blocks. Στα blocks 

εισόδου (ysp, d, clock) υπάρχουν μόνον σημεία εξόδου. Στα blocks εξόδου (XY 

Graph) υπάρχουν μόνον σημεία εισόδου. Στα υπόλοιπα blocks υπάρχουν και σημεία 

εισόδου και σημεία εξόδου. Σε ένα ολοκληρωμένο σωστά πρόγραμμα, από κάθε 

σημείο εξόδου πρέπει να αναχωρεί μια γραμμή και σε κάθε σημείο εισόδου πρέπει να 

καταλήγει μια γραμμή. Η χάραξη των γραμμών πρέπει να ξεκινάει πάντα από σημείο 
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εξόδου και να καταλήγει σε σημείο εισόδου. Όταν ο κένσορας βρεθεί πάνω από 

σημείο εξόδου μετατρέπεται σε σταυρό. Ο χρήστης έχοντας διαρκώς πατημένο το 

αριστερό πλήκτρο του «ποντικιού» συνδέει το σημείο εξόδου που θέλει με το σημείο 

εισόδου που θέλει. Όταν γίνουν όλα τα παραπάνω, το παράθυρο θα πρέπει να μοιάζει 

με την Εικόνα 15: 

 

 
 

Εικόνα 15 
 
Το πρόγραμμα δεν έχει ολοκληρωθεί καθώς χρειάζεται να υπάρχει διακλάδωση στην 

έξοδο του αθροιστή “Add1” που να οδηγείται στην είσοδο του μετρητικού Gm. Αυτό 

επιτυγχάνεται οδηγώντας τον κένσορα σε κάποιο σημείο πάνω στο επιθυμητό 

ευθύγραμμο τμήμα, πατώντας “Ctrl” και ταυτόχρονο κλικ στο αριστερό πλήκτρο. 

Αυτό επιτρέπει την λήψη διακλάδωσης, η οποία οδηγείται στην συνέχεια κατά τα 

γνωστά στο block Gm. Όταν γίνουν όλα τα παραπάνω, το παράθυρο θα πρέπει να 

μοιάζει με την Εικόνα 16: 

 

Τώρα το πρόγραμμα είναι ολοκληρωμένο. Το σώζετε με όνομα paradeigma_01.mdl. 

Στην μπάρα επιλογών φαίνεται και η διάρκεια προσομοίωσης που έχει την τιμή 10. 

Αν θέλει ο χρήστης, μπορεί να τροποποιήσει την διάρκεια προσομοίωσης. 
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Εικόνα 16 

 

Το επόμενο στάδιο είναι να «τρέξει» η προσομοίωση. Αυτό επιτυγχάνεται πατώντας 

Simulation→Start. Θα δημιουργηθεί το παράθυρο της Εικόνας 17: 

 

 
 

Εικόνα 17 
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Το Simulink κάνει την προσομοίωση με βάση παραμέτρους που είναι 

προκαθορισμένες. Αν ο χρήστης δεν είναι ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα μπορεί 

να επέμβει και να τροποποιήσει τις παραμέτρους. Αυτό επιτυγχάνεται πατώντας 

Simulation→Configuration Parameters…  . Ανοίγεται το παράθυρο που φαίνεται 

στην Εικόνα 18 

 

 
 

Εικόνα 18 
 
Εδώ φαίνονται οι διάφορες επιλογές που αφορούν χρόνο έναρξης και χρόνο 

τερματισμού, αλγόριθμο επίλυσης των διαφορικών εξισώσεων του μοντέλου, αν η 

επίλυση θα γίνει με σταθερό ή μεταβλητό βήμα ολοκλήρωσης, μέγιστο και/ή 

ελάχιστο βήμα ολοκλήρωσης κλπ. Για παράδειγμα, αν τεθεί το μέγιστο βήμα 

ολοκλήρωσης ίσο με 0.1, τότε επαναλαμβάνοντας την προσομοίωση λαμβάνεται πιο 

ομαλή καμπύλη που φαίνεται στην Εικόνα 19. 

 

 
Εικόνα 19 


