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PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA ZINTEGROWANEGO  

ŚRODOWISKA PROGRAMISTYCZNEGO MATLAB&SIMULINK  

DO KOMPUTEROWEJ SYMULACJI WYBRANYCH UKŁADÓW STEROWANIA 

 

W artykule przedstawiono możliwości zastosowania zintegrowanego środowiska programistycznego MATLAB&Simulink do 

komputerowej symulacji wybranych układów sterowania. MATLAB (MATrix LABoratory) to program komputerowy będący in-

teraktywnym środowiskiem do wykonywania obliczeń naukowych i inżynierskich, służącym do tworzenia symulacji komputero-

wych, zaś Simulink  to część pakietu numerycznego MATLAB dający możliwość symulacji komputerowych modeli przy pomocy 

interfejsu graficznego oraz tzw. bloków. W artykule podano przykłady symulacji rozwiązań równań różniczkowych zwyczajnych, 

wyznaczania różnych typów charakterystyk częstotliwościowych; badania stabilności układów na podstawie kryterium Hurwitza 

i Nyquista; badania stabilności, sterowalności i obserwowalności układów wielowymiarowych; wyznaczania portretu fazowego 

oraz regulacji dwupołożeniowej. 

 

WSTĘP 

W artykule  przedstawiono zastosowania zintegrowanego środo-
wiska MATLAB&Simulink (MATrix LABoratory), firmy MathWorks, do 
komputerowej symulacji wybranych układów automatyki [2], [6], [13],  
[15], [16], [17], [18] oraz [19].  

Środowisko MATLAB&Simulink dzięki swojej potężnej bibliotece 
bloków jest niezastąpionym narzędziem do komputerowej symulacji 
układów automatyki, a dzięki pracy na wirtualnych modelach układów 
pozwala zaoszczędzić czas realizując długotrwałe procesy w kilka 
minut, poddając je procesom, które dla fizycznych modeli zakończyły 
by się uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

Należy jednak pamiętać, że programy komputerowe, które są 
wirtualnym środowiskiem pracy – chociaż ułatwiają otrzymywanie 
wyników badań – nie mogą wyręczać studenta na „każdym kroku”  
z takich czynności rysowanie charakterystyk częstotliwościowych 
układu, montaż układu w laboratorium na rzeczywistych elementach 
czy analiza wyników pomiarów. Wymienione umiejętności student 
powinien nabyć w procesie uczenia się, w toku studiów tak, aby mógł 
stać się pełnowartościowym inżynierem, gotowym do pracy zawodo-
wej. 

Zaprezentowana w artykule metoda symulacji układów dyna-
micznych (rysowanie charakterystyk częstotliwościowych, ocena sta-
bilności układu) pozwala studentom na łatwą analizę i porównywanie 
otrzymanych wykresów przy różnych wartościach parametrów. MA-
TLAB&Simulink jest obecnie powszechnie znanym środowiskiem 
programowym do wykonywania obliczeń naukowych i inżynierskich 
oraz wizualizacji danych.  

1. ROZWIĄZYWANIE RÓWNAŃ RÓŻNICZKOWYCH 
ZWYCZAJNYCH 

Równania różniczkowe wyrażające zależność pomiędzy sygna-
łami wejściowymi i wyjściowymi nazywamy równaniami dynamiki [4], 
[5], [7] oraz [8]. Postać równania dynamiki lub transmitancja operato-
rowa określona z tego równania stanowi kryterium, według którego 
klasyfikuje się człony i układy automatyki. 

Przykład 1 
Rozwiązać liniowe, niejednorodne równanie różniczkowe o sta-

łych współczynnikach, z zerowymi warunkami początkowymi [3].  
 

Zadanie polega na rozwiązaniu równania różniczkowego po-
staci: 

2𝑦 ′′(𝑡) + 3𝑦 ′(𝑡) + 4𝑦(𝑡) = 15 cos(3𝑡) (1) 
 

przyjmując zerowe warunki początkowe: 

𝑦 ′(0) = 0  oraz  𝑦(0) = 0 (2) 
 

oraz zakładając, że zmienna niezależna t spełnia warunek:  

0 ≤ 𝑡 ≤ 20 (3) 
 

W pierwszej kolejności wyprowadzony zostanie obraz operatorowy 
rozpatrywanego równania. Następnie należy dokonać porządkowa-
nia wyrażenia tak, aby otrzymać operatorową postać rozwiązania 
y(s): 

𝑦(𝑠) =
15𝑠

𝑠2 + 9

1

2𝑠2 + 3𝑠 + 4
 (4) 

 

Stosując funkcję impulse, zdefiniowaną w pakiecie Control Tool-
box, programu MATLAB [18], otrzymamy rozwiązanie w funkcji 
zmiennej t. Funkcja impulse zwraca odpowiedź impulsową, a więc 
odpowiednik czasowy wymiernej funkcji operatorowej. Graficzne 
przedstawienie rozwiązania rozważanego równania otrzymamy jako 
efekt uruchomienia poniższego M-pliku: 

 

Uruchomienie pliku spowoduje wygenerowanie wykresu, przed-
stawionego na rysunku 1.  
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Rys. 1. Przebieg rozwiązania y(t) [3] 

 
Funkcja y=impulse(L,M,t) wyraża odpowiedź impulsową obiektu 

o transmitancji G(s)=L(s)/M(s). L i M są wektorami zawierającymi 
współczynniki wielomianów licznika i mianownika, posegregowane 
według malejących potęg operatorowej zmiennej s.  

2. WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK CZĘSTOTLIWO-
ŚCIOWYCH WEDŁUG ZADANEJ TRANSMITANCJI 
OPERATOROWEJ 

Charakterystyki częstotliwościowe dają pełną informację o dyna-
mice układów liniowych [1], [4], [5], [7], [8], [9], [11] oraz [12]. Na pod-
stawie charakterystyk częstotliwościowych podstawowych elemen-
tów automatyki, można określić ich parametry. Zagadnienie wyzna-
czania charakterystyk częstotliwościowych obiektu związane jest z li-
niowymi układami ciągłymi. 
 
Przykład 2 

Narysować charakterystyki częstotliwościowe członu całkują-
cego z inercją [6]. 

 
Transmitancja członu całkującego z inercją: 

)1(

1
)(




ss
sG  (5) 

 
Rysowanie amplitudowo-fazowej charakterystyki częstotliwo-
ściowej (charakterystyki Nyquista) 
 

Definiujemy model )(sG : 

>> SYS=tf([1], [1 1 0]); 
 
Wykonujemy polecenie: 
>> Nyquist(SYS); 
 
Otrzymujemy charakterystykę przedstawioną na rysunku 2. 

 
Rys. 2. Wykres amplitudowo-fazowej charakterystyki częstotliwo-
ściowej [6] 

Rysowanie charakterystyk częstotliwościowych amplitudy  
i fazy (charakterystyki Bodego) 
 

Definiujemy model )(sG : 

>> SYS=tf([1], [1 1 0]); 
 
Wykonujemy polecenie: 
>> margin(SYS); 
 
Otrzymujemy również zapas amplitudy i zapas fazy: 
>> BODE(SYS); 
 
Otrzymujemy charakterystyki Bodego (częstotliwościowe charaktery-
styki amplitudy i fazy), przedstawione na rysunku 3. 
 

 
Rys. 3. Wykresy częstotliwościowych charakterystyk Bodego [6]  
 
Rysowanie częstotliwościowych charakterystyk Nicholsa (cha-
rakterystyki Nicholsa) 
 

Definiujemy model )(sG : 

>> SYS=tf([1], [1 1 0]); 
 
Wykonujemy polecenie: 
>> Nichols(SYS); 
 
Otrzymujemy częstotliwościową charakterystykę Nicholsa przedsta-
wioną na rysunku 4. 
 

 
Rys. 4. Wykres charakterystyki częstotliwościowej Nicholsa 
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3. KRYTERIUM HURWITZA STABILNOŚCI UKŁADÓW  
LINIOWYCH 

Stabilność to jedna z najważniejszych właściwości układów dy-
namicznych. Istotą każdego obiektu z punktu widzenia stabilności 
jest fakt, że po wytrąceniu go ze stanu równowagi – po ustaniu sił 
zakłócających – powraca do tego stanu [5] oraz [8].  

Istnieje wiele kryteriów, które pozwalają badać stabilność ukła-
dów dynamicznych. Dla układów liniowych można wymienić kryteria 
analityczne (kryterium Hurwitza, kryterium Routha) oraz kryteria ana-
lityczno-graficzne (kryterium Michajłowa, kryterium Nyquista). 

W artykule przedstawiono możliwości pakietu programistycz-
nego MATLAB w obszarze oceny stabilności linowych układów dyna-
micznych, korzystając z kryterium Hurwitza i Nyquista.  

W zakresie kryteriów stabilności układów liniowych, korzystając 
z kryterium Hurwitza, w MATLABIE nie przewidziano funkcji realizu-
jących to kryterium ze względu na funkcję ROOTS, która wyznacza 
numerycznie pierwiastki wielomianu. Kryterium stabilności Hurwitza 
służy do pośredniego sprawdzenia położenia biegunów na płasz-
czyźnie zespolonej. Sens jego stosowania znika, jeśli mamy do dys-
pozycji funkcję podającą dokładne wartości pierwiastków wielomianu 
[5]. 

 
Przykład 3 

Wyznaczyć pierwiastki równania charakterystycznego 
0)( sM pewnego układu liniowego [5]. 

08133)( 23467  ssssssM  (6) 

 
Do obliczenia pierwiastków danego wielomianu należy zastoso-

wać polecenie: p=roots([1 -3 0 1 -1 13 0 -8]); w którym argumentem 
jest wektor zawierający współczynniki wielomianu zmiennej s. Po wy-
konaniu polecenia w zmiennej p otrzymuje się pierwiastki tego wielo-
mianu: 

 

4. KRYTERIUM NYQUISTA STABILNOŚCI UKŁADÓW  
LINIOWYCH 

Logarytmiczne kryterium stabilności (Rys. 5.) można sformuło-
wać następująco: zamknięty układ regulacji automatycznej jest sta-
bilny asymptotycznie wówczas, gdy logarytmiczna charakterystyka 

amplitudowa układu otwartego L() ma wartość ujemną przy pulsacji 

odpowiadającej przesunięciu fazowemu - [7] oraz [8]. Dla oceny za-
pasu stabilności ocenia się: 

– Zapas amplitudy M, który oznacza o ile amplituda, przy fazie 

równej - różni się od jedności; 

– Zapas fazy , który oznacza, o ile, przy amplitudzie równej jed-

ności, faza różni się od -. 

 

 
Rys. 5. Logarytmiczne charakterystyki częstotliwościowe modułu  
i fazy układu stabilnego po zamknięciu [9] 
 

Program MATLAB bazuje na podstawowym wzorze transmitan-
cji operatorowej zapisywanym w języku programowania. Przyjmijmy 
wzór na transmitancję operatorową: 

)(

)(
)(

sM

sL
sG   (7) 

 
Dane można wprowadzać w następujący sposób: 
>>l=1 – oznaczana przyporządkowanie zmiennej „l” wartości 1 (licz-
nik transmitancji operatorowej )(sG ;  

>>m=[1 1] – oznacza wprowadzenie dwóch wartości do tablicy wie-
lomianu zgodnie z tym przyporządkowaniem: [sn…s2 s1 s0 ].  
 

Zestaw najczęściej wykonywanych poleceń w środowisku  
MATLAB: 
>>A=[1,2;3,4] – definiowanie macierzy kwadratowej A; 
>>det(A) – obliczanie wyznacznika macierzy  
kwadratowej A; 
>>plot() – rysowanie wykresów na płaszczyźnie; 
>>residue() – rozkład funkcji wymiernej na ułamki proste;; 
>>rlocus() – znajdywanie pierwiastków układu zamkniętego 
>>step(l,m) – rysowanie charakterystyki skokowej o  transmitancji 
(4.43) o liczniku „l” i mianowniku „m”; 
>>nyquist(l,m) - rysowanie charakterystyki amplitudowo-fazowej o  
transmitancji (4.43) o liczniku „l” i mianowniku „m”; 
>>bode(l,m) - rysowanie charakterystyk częstotliwościowych  - am-
plitudowej i fazowej o  transmitancji (4.43) o liczniku „l” i mianowniku 
„m”; 
>> [l,m]=series[l1, m1, l2, m2] – połączenie szeregowe obiektów 
>>feedback(sys1,sys2) – tworzenie systemu złożonego (sys1 z 
ujemnym – domyślnie – sprzężeniem zwrotnym sys2; 
>>parallel(sys1,sys2) – połączenie równoległe systemów sys1 i 
sys2; 

Ważnymi wielkościami stanowiącymi informację o stabilności 
układu są: zapas amplitudy i zapas fazy. W środowisku MATLAB wy-
korzystujemy w tym celu funkcję: >>margin(). 

 
Przykład 4 

Dla podanego układu, przedstawionego na rysunku 6, określić 

przedział wartości współczynnika k , dla których układ jest stabilny 

[6]. 
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Rys. 6. Badany układ regulacji  
 
Transmitancje elementów układu regulacji:  

s
s

k
sGR 1)(  (8) 

 
oraz: 

2)2(

10
)(




s
sG  (9) 

 

Wyznaczamy transmitancję układu otwartego )(sGO
:                                    

2

2

2 )2(

)(10

)2(

10
)1()(























ss

kss

s
s

s

k
sGO  (10) 

 
Skrypt w programie MATLAB dla przykładu obliczeniowego: 

 

 

Dla różnych współczynników wzmocnienia k członu )(sGR  

otrzymano charakterystyki częstotliwościowe (Bodego) układu za-
mkniętego, a następnie określono stabilność i wyznaczono zapas 
modułu i zapas fazy. 
 

a) Dla: 15k  

 

 

Rys. 7. Wykres Bodego na wzmocnienia k=15 [6] 
 

b) Dla: 30k  

 

 

Rys. 8. Wykres Bodego na wzmocnienia k=15 [6] 
 

Z otrzymanych wykresów (rysunek 7 oraz rysunek 8) wynika, że 
na mocy kryterium Nyquista, układ zamknięty dla współczynnika 
wzmocnienia k=15 jest stabilny zaś dla k=30 niestabilny. 

5. BADANIE STABILNOŚCI, STEROWALNOŚCI  
I OBSERWOWALNOŚCI UKŁADÓW LINIOWYCH,  
WIELOWYMIAROWYCH  

Równanie stanu i wyjścia dla układu liniowego  
Postać kanoniczna równania różniczkowego opisującego liniowy 

układ pierwszego rzędu zapisywana w zależności od pojedynczej 

zmiennej stanu )(tx  i wejścia )(tu  układu ma postać [8], [10] oraz 

[12]: 
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)()()(
d

d
tbutaxtx

t


 
   (11) 

 

Odpowiedź układu )(ty  jest liniową funkcją zmiennych )(tx  i 

)(tu , co zapisać można następująco: 

)()()( tdutcxty        

 
(12) 

gdzie: a, b, c, d - stałe współczynniki. 
 

Relacje wyrażone przez równania (11) i (12) można uogólnić  
i zastosować do równań wyższych rzędów. Dla liniowego, stacjonar-
nego, o stałych skupionych, układu n-tego rzędu o r wejściach  
m wyjściach równania (11) i (12) będą miały odpowiednio postać: 

)()()(
 d

d
ttt

t
BuAxx    

 
(13) 

 
oraz: 

)()()( ttt DuCxy   

 
(14) 

 
gdzie:  

– A - macierz stała )( nxn  wymiarowa, tzw. macierz procesu   

(układu); 
– B – macierz stała )( rxn  wymiarowa, tzw. macierz wymuszenia 

(sterowania); 
– C - macierz stała )( nxm  wymiarowa, tzw. macierz odpowiedzi 

(wyjścia); 

– D - macierz stała )( rxm  wymiarowa, tzw. macierz transmisyjna. 

 
Dla układów liniowych niestacjonarnych elementy macierzy A, 

B, C, D są funkcjami czasu t. 
Równaniom (13) i (14) można przyporządkować schemat blo-

kowy przedstawiony na rysunku 9.  
 

 
Rys. 9. Schemat blokowy ciągłego liniowego układu stacjonarnego 
[10] 
 

Przykład 5 
Zbadać stabilność, sterowalność i obserwowalność liniowego 

układu wielowymiarowego, opisanego macierzami: A, B, C oraz D. 

























700

02,20

008,1
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9,1

7,0

8,2

B  281 C

.0D  

Badanie stabilności układu 
Funkcja poly(A) podaje współczynniki wielomianu charaktery-

stycznego: 

 

Funkcja eig(A) podaje wartości własne macierzy A (pierwiastki): 

 
Wszystkie pierwiastki równania charakterystycznego są ujemne – 
spełniony jest zatem warunek konieczny i wystarczający kryterium 
Hurwitza stabilności układów – badany układ jest stabilny 
 
Funkcja ROOTS – wyznacza pierwiastki wielomianu o podanych 
współczynnikach:» P=roots(B). 
 
Badanie sterowalności układu   

Rząd macierzy sterowalności: 

 BAABBM 2

 

(15) 

wyznaczony w MATLABIE: 

 
Rząd macierzy M jest równy 3n - zatem jest równy jej stopniowi 

– układ jest sterowalny. 
 
Badanie obserwowalności układu 

Rząd macierzy obserwowalności: 

 

















2CA

CA

C

G

 

(16) 

wyznaczony w MATLABIE: 

 
Rząd macierzy G jest równy 3. Zatem układ jest obserwowalny. 

6. WYZNACZANIE PORTRETU FAZOWEGO DROGĄ  
MODELOWANIA CYFROWEGO 

Obecnie portrety fazowe wyznaczane i przedstawiane są w po-
staci graficznej za pomocą odpowiedniego oprogramowania [5] oraz 
[8]. 

Metoda płaszczyzny fazowej stanowi poglądowy i dogodny do 
analizy graficznej sposób zobrazowania ewolucji stanów. Choć ogra-
niczona do analizy układów, co najwyżej drugiego rzędu, ze względu 
na rzadkie rozpatrywanie układów dynamicznych stopni wyższych 
lub ich aproksymację układami rzędu drugiego jest użyteczna przy 
rozwiązywaniu następujących problemów: 
– Wyodrębnienia różnych zakresów działania układu; 
– Analizy stabilności układu; 
– Obliczenia przebiegów przejściowych przy różnych warunkach 

początkowych; 
– Określenia charakteru oraz parametrów przebiegów przejścio-

wych przy wymuszeniu skokowym projektowania układów; 
– Określenia, na ile nieliniowość poprawia działanie układu. 
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Program MATLAB dostarcza narzędzi umożliwiających rysowa-
nie trajektorii fazowych układów opisanych równaniami różniczko-
wymi. 

Poniższe przykłady ilustrują wykorzystanie takich funkcji MA-
TLABA, jak:  
– odephas2 - rysuje dwuwymiarową charakterystykę fazową pierw-

szych dwóch składników zmiennych stanu rozwiązania; 
– ode23 - rozwiązuje równania różniczkowe metodą niższego 

rzędu; 
– odest - tworzy odpowiednią strukturę przeznaczoną do przekaza-

nia opcji do rozwiązywania równań różniczkowych (nieliniowych) 
za pomocą funkcji ode23. 

 
Przykład 6 

Przeprowadzić analizę pewnego układu nieliniowego metodą 
płaszczyzny fazowej wykonaną za pomocą programu MATLAB [5]. 
 

Dla równania: 

  0)()(
 d

d
))(1()(

 d

d 2

2

2

 tyty
t

tyty
t

  (17) 

 
będącego klasycznym równaniem różniczkowym van der Pola, przy 
warunkach początkowych: 
a) 

  1)0(1)0(
 d

d
 yy

t
 (18) 

b)  

  3)0(3)0(
 d

d
 yy

t
 (19) 

 
wyznaczyć trajektorię fazową w przedziale czasu: od 0 do 40s. 
 
a) 

W celu otrzymania symulacji będącej rozwiązaniem równania  
w MATLABIE tworzymy polecenia: 

 

 
 
Wyniki obliczeń otrzymujemy na płaszczyźnie fazowej (Rys. 10.). 
 

 
Rys. 10. Trajektoria fazowa równania dla warunków początkowych  
z przykładu a) [9] 
 
 

b) 
Podobnie jak dla przykładu a) podajemy polecenia: 
 

 

 
Rys. 11. Trajektoria fazowa równania dla warunków początkowych  
z przykładu b) [9] 

 
Wykorzystując program MATLAB otrzymaliśmy dwa portrety fa-

zowe (cykle graniczne stabilne). Dane zostały tak dobrane, aby tzw. 
„punkty startujące” były raz wewnątrz krzywej zamkniętej (Rys. 10.), 
raz na zewnątrz (Rys. 11.).  

7. REGULACJA DWUPOŁOŻENIOWA 

Spośród regulatorów przekaźnikowych można wymienić regula-
tory dwupołożeniowe lub trójpołożeniowe. Wspó1ną, cechą charak-
terystyczną tych regulatorów jest nieciągłość sygnału wyjściowego, 
który może przyjmować tylko dwie lub trzy wartości, w zależności od 
rodzaju elementu przekaźnikowego, który stanowi podstawową 
część funkcjonalną regulatora [9] oraz [11]. 

Wszystkie układy regulacji z regulatorami przekaźnikowymi są 
układami nieliniowymi. Zakres zastosowań regulatorów przekaźniko-
wych jest dość szeroki. Największe zastosowanie mają regulatory 
dwu- i trójpołożeniowe,  ze  względu na prostą budowę i niską cenę. 

Wykorzystuje się je najczęściej w układach regulacji elektrycz-
nych urządzeń grzejnych (do regulacji temperatury), gdzie rola ich 
sprowadza się do załączania lub wyłączania obwodu grzejnego  
w zależności od temperatury rzeczywistej obiektu. 

Modele oraz symulację układów regulacji w tym ćwiczeniu stu-
denci wykonują w środowisku programistycznym MATLAB&Simulink. 
 
Przykład 7 

Zbudować model układu regulacji temperatury przedstawionego 
na rysunku 12 i przeprowadzić jego symulację dla zadanych parame-
trów: współczynnik wzmocnienia  ko = 1; stała czasowa obiektu  To = 
1 [s]; wartość zadana  yo = 0,45 oraz szerokość histerezy przekaźnika 
dwupołożeniowego (zakres regulacji temperatury): y1=0,4; y2=0,5 [9] 
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Rys. 12. Schemat układu regulacji temperatury w piecu: S - obiekt 
regulacji, Reg - regulator dwustawny: W - stycznik, będący członem 
wykonawczym, T - czujnik temperatury. 

 
Rysunek 12 przedstawia schemat prostego układu regulacji 

dwupołożeniowej. Obiektem regulacji jest proces zmiany temperatury 
w piecu  S,  a regulatorem  Reg. – przekaźnik dwupołożeniowy.  

W układzie tym występują dwa obwody: zasilania  i sterujący. 
Sygnałem sterującym jest wartość temperatury mierzona w piecu za 
pomocą czujnika T, np. termometru i przekazywana do regulatora  
Reg. 

Jeżeli temperatura obiektu jest mniejsza od zadanej, to regulator 
dwupołożeniowy podaje sygnał sterujący na cewkę stycznika W, 
zwierając tym jego zestyki, co powoduje załączenie obwodu zasilania 
grzejnika.  

Model i proces symulacji wykonano w oparciu o pakiet  
MATLAB&Simulink (Rys. 13.). 

 
Rys. 13. Model układu regulacji dwupołożeniowej zrealizowany  
w programie Simulink 

 
Ustawienie parametrów przekaźnika dwupołożeniowego z histe-

rezą przedstawiono na rysunku 14: 
 

 
Rys. 14. Okno Relay bloku Block Parameters  
 

Ustawienie parametrów obiektu regulacji, typu inercyjnego I 
rzędu przedstawia rysunek 15: 

 

 
Rys. 15. Okno Transfer Fcn bloku Block Parameters 

 
Otrzymane wyniki procesu regulacji przedstawia rysunek 16: 

 
Rys. 16. Przebiegi wielkości regulowanej (temperatury) y(t) na wyj-
ściu układu [9] 

PODSUMOWANIE 

Przedstawione w artykule oprogramowanie MATLAB jest przy-
jaznym środowiskiem integrującym niezawodne algorytmy matema-
tyki stosowanej i liczne moduły rozszerzeń. Simulink, część pakietu 
numerycznego MATLAB, wyposażony jest w interfejs graficzny po-
zwalający w łatwy sposób opisywać procesy w postaci schematów 
bloków, wykorzystując odpowiednie ikony reprezentujące dane wej-
ściowe (input), składowe układu i dane wyjściowe (output). Posiada 
również biblioteki rejestrów i źródeł sygnału, elementów liniowych i 
nieliniowych oraz połączeń między nimi.  

Do zalet środowiska MATLAB&Simulink zaliczyć można: 
– Łatwość konstruowania schematów blokowych; 
– Dostępność złożonych funkcji matematycznych; 
– Dzięki możliwości maskowania i grupowania bloków, czytelność 

dużych schematów blokowych; 
– Łatwość porównywania i analizy otrzymanych wyników przy 

zmiennych wartościach parametrów. 
 
Przedstawione badania symulacyjne wykonano w środowi-

sku programistycznym MATLAB&Simulink (producent: The 
MathWorks). Autorzy artykułu oświadczają, że używając w pracy 
w/w znaku towarowego zrobili to z myślą tylko o tej publikacji i 
z taką intencją, aby było to z korzyścią dla właściciela znaku, bez 
zamiaru naruszania znaku towarowego. 
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Application of MATLAB&Simulink software for examination 
the selected control systems 

The paper presents the possibilities of using the integrated 

environment of MATLAB&Simulink for computer simulation 

of selected control systems. MATLAB (matrix laboratory) is a 

multi-paradigm numerical computing environment and fourth-

generation programming language.  

A proprietary programming language developed by Math-

Works, MATLAB allows matrix manipulations, plotting of 

functions and data, implementation of algorithms, creation of 

user interfaces, and interfacing with programs written in other 

languages. Simulink, also developed by MathWorks, is a 

graphical programming environment for modeling, simulating 

and analyzing dynamic systems. It offers tight integration with 

the rest of the MATLAB environment and can either drive 

MATLAB or be scripted from it. The paper shows examples of 

solutions of ordinary differential equations, determination of 

different types of frequency characteristics, system stability 

tests based on the Hurwitz and Nyquist criteria, stability test-

ing, controllability and observability of multidimensional sys-

tems, creation of phase-portrait and study of two-position con-

trol. 
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