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Електронният курс „Динамично моделиране с MATLAB&Simulink“ е предназначен за студентите от 

Строителен, Хидротехнически и Транспортен факултет на УАСГ, при изучаването на едноименната избираема 

дисциплина. 

Електронният курс „MATLAB&Simulink за инженери“ е предназначен за курсисти, обучавани в Центъра за 

електронно и следдипломно обучение при УАСГ в краткосрочен курс със същото наименование.  

 

Кратка анотация за избираемата дисциплина и краткосрочния курс са дадени в Тема 1.  

 

Тъй като първите пет теми по избираемата дисциплина и краткосрочния курс са еднакви, се разработва общ 

електронен курс, който да покрива двете програми. 

 

Материалът се преработва в момента отново, поради настъпилите промени в последните 3-4 версии на 

програмната система MATLab/Simulink и се обновява регулярно в електронната платформа на УАСГ, 

https://e-learn.uacg.bg/course/view.php?id=89 

интернет страницата на автора 

http://www.uacg.bg/filebank/att_14962.pdf 

и интернет страницата на Лаборатория за числено и експериментално динамично моделиране, УАСГ.  

 

  

https://e-learn.uacg.bg/course/view.php?id=89
http://www.uacg.bg/filebank/att_14962.pdf


Лаборатория за числено и експериментално динамично моделиране  

<Динамично моделиране с MATLAB&Simulink> ;<MATLAB&Simulink за инженери> - електронен курс  
Кратко представяне на избираемата дисциплина „Динамично моделиране с MATLAB&Simulink“ и краткосрочния курс „MATLAB&Simulink за 

инженери“. Работна среда на системата MATLAB. 

Тема 1. 

Кратко представяне на избираемата дисциплина „Динамично моделиране с MatLab&Simulink“ и 

краткосрочния курс „MatLab&Simulink за инженери“. Работна среда на системата MatLab. 

 1.  Увод 

 2. Кратко представяне на избираемата дисциплина „ДМ с МС“ и краткосрочния курс „МС за И“ 

 3. Въведение в Matlab 

 4.  Графичен интерфейс на програмната система Matlab 

 5.  Системни команди 

 6.  Помощна информация (Help) 

 7.  Демонстрационни задачи (Demos) 

   

1. Увод. 

  

 Всеки инженер, научен работник, преподавател, студент ежедневно в своята работа се сблъсква с 

необходимостта от решение на различни математически проблеми. Аналитичното решение в повечето случаи е или 

доста трудно и отнемащо определено ценно време или практически невъзможно.  

 За тази цел всеки от изброените целеви групи в съвременния век на компютъризация на дейностите ни се 

обръща към различни софтуерни пакети в областта на изчислителната математика.  

  

 Най-разпостранените сред инженерните и научни среди са  

 1) Програмен пакет Maple   

 Maple e ефективна компютърна програма, за изпълняване на алгебрични или символни математически 

пресмятания. Интерфейсът на Maple позволява да се създават документи, съдържащи едновременно текст, 

математически символи, графики и др., поради което той понякога се използва и като редактор за писане на научни 

статии или учебници. 

 Първата и версия е разработена от Symbolic Computation Group от University of Waterloo, Waterloo, Ontario, 

Canada. От 1988 г. програмата е разработена в комерсиален вид и се предлага на пазара на математическия софтуер от 

Waterloo Maple Inc., известна още като Maplesoft – канадска компания, базирана също в Waterloo, Ontario, Canada. 

Последната версия е Maple 18, която е представена през март 2014 г.  Цената на един пълен пакет е $2,275 за 

комерсиална версия, а за академичните среди се предлага академична версия на цена $1,245. Студентска версия с 

ограничени възможности се предлага на цена $99. 

 2) Програмна система Mathematica  

 Mathematica e програмна система за компютърна алгебра, предназначена за научните, инженерните и 

математическите среди.   

 Създадена е от английския математик Stephen Wolfram през 1988 г. от когато е и нейната първа версия.  

Поради тази причина програмата често може да бъде срещната с наименованието Wolfram Mathematica. Предлага се 

от американската компания Wolfram Research, базирана в Champaign, llinois, USA. 

Последната предложена версия на пакета Mathematica e от януари 2014 г. Цената на професионалната версия е 

$2,495, на академичната версия - $1,095, а на студентската версия – $140. 

 3) Програмна система Matlab     

 Matlab e интерактивна изчислителна среда за аналитични преобразования, изчисления и визуализации, 

включваща четвърто поколение език за програмиране.  Системата работи в режим на калкулатор и в програмен режим 

и е отворена към останалите математически пакети и приложениата на Microsoft Office.  

 Matlab е създадена от многонационална компания за софтуер и технически приложения MathWorks. 

Корпорацията е основана през 1984 г., а по настоящем в нея работят около 3000 души в 15 страни, като седалището на 

компанията е в  Natick, Massachusetts, U.S.A.  

 Представителството на компанията за Източна Европа е в Будапеща  

Gamax Laboratory Solutions Kft. 

Bartok B. ut 15/d 

1114 Budapest 

HUNGARY 

Phone: +36 1 372 0707 

Fax: +36 1 372 0693 

E-mail: matlab@gamax.hu 

 В момента се работи по откриване на представителство за Балканския полуостров в Румъния. 

Matlab предлага по две версии на година (на всеки 6 месеца по една, напр. R2012a, R2012b). Последната версия на 

програмната система Matlab e R2014b от септември 2014 г. Цената на комерсиалната версия е $2,150,  на академична 

версия - $1,310 и на студентска - $99. 

 

mailto:matlab@gamax.hu
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<Динамично моделиране с MATLAB&Simulink> ;<MATLAB&Simulink за инженери> - електронен курс  
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инженери“. Работна среда на системата MATLAB. 

 

 4) Microsoft Excel     

 Редица математически проблеми могат да се разрешат и с Microsoft Excel. Microsoft Excel е приложение във 

вид на електронни таблици, но предлага и математически изчисления,  графични инструменти и език за програмиране 

Visual Basic for Applications . 

 Някои по сложни аналитични изчисления могат да се извършат и в средата на  Mathematica, чрез разработения 

от корпорацията Wolfram Research Mathematica Link for Excel.  По този начин лесно могат да се обменят данни между 

двата пакета. 

 Последната версия на  Microsoft Excel е Excel 2013, а цената на един пакет Microsoft Excel e $239, а при 

закупуванена целия пакет Microsoft Office, цената е значително по-малка. 

  

 Академичните и научните среди се ориентират естествено към някои от първите три пакета. Повечето 

технически университети в Европа ползват Matlab. Много от българските технически университети - ТУ София, ТУ 

Варна, Русенки университет вече притежават лицензи  на програмната система и провеждат част от обучението си по 

Математика и някои общотехнически дисциплнини чрез нея. 

 УАСГ е ориентиран към същия пакет, но засега прилагането на системата е частично - само за научни 

изследвания и за обучение по някои избираеми дисциплини  („Динамично моделиране с MatLab&Simulink”, 

провеждано от кат. „Техническа механика” и др.) Благодарение на средства по научни проекти от Фонд научни 

изследвания, катедрата притежава 15 групови лиценза за програмната система MatLab и  15 – за основния тулбокс 

Simulink. Частичен екран от лицензния център на MathWorks , с показан общия брой лицензи на УАСГ  може да се 

види на следващата фигура. 

  

 

2.1. Кратко представяне на избираемата дисциплина „Динамично моделиране с MATLAB&Simulink“ 

 

Програмата за избираемата дисциплина "Динамично моделиране с Matlab&Simulink" включва запознаване с 

работната среда, основните обекти и операции в Matlab, въвеждане в програмния език на системата, представяне на 

възможностите за визуализация, използване на основния toolbox Simulink за съставяне на симулационни модели за 

решаване на различни математически и инженерни задачи. Разгледано е приложението на програмната система при 

извършване на често срещани математически изчисления при статични и динамични изследвания в строителната 

инженерната практика. 

 Следва кратко въведение в теорията на трептенията на материални обекти. В основната група занятия 

последователно се разглеждат  основните видове трептения на материална точка – свободни незатихващи, свободни 

затихващи, принудени незатихващи трептения, принудени затихващи трептения. Провежда се и експериментално 

изследване на трептенията на точка. Предвижда се и кратко въвеждане на  студентите в теорията на трептенията на 

системи с две и повече степени на свобода. Дисциплината завършва с изготвяне на курсова задача за някои от 

видовете трептения. 

 Програмата е съобразена с версията Matlab R2017b (Matlab 9), за която университета притежава ограничен 

лиценз, но може да се ползват и някои от версиите на  Matlab 8. 

 Курсът е в пълно съответствие с основните научни приоритети на УАСГ и ще обогати с тудентите с нови 

знания в областта на приложната изчислителна математика и нейното приложение при решаване на определени 

математически и динамични задачи. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/c/cb/Microsoft_Excel_2013_icon.png
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 Изискванията към курсистите са да владеят математическия апарат до ниво висша математика и да 

притежават определена компютърна грамотност за работа с Windows и неговите приложения. 

  

 Програма на занятията. 

 

 Тема Продължителност 

01. Кратко запознаване с избираемата дисциплина "Динамично моделиране с 

Matlab&Simulink". Работна среда на системата Matlab. 

3 часа 

02. Основни градивни елементи, обекти и операции в Matlab. 3 часа 

03. Програмиране в Matlab. 3 часа 

04. Графични възможности на програмната система Matlab. 3 часа 

05. Simulink – основен инструмент за създаване на симулационни модели за 

изследване на трептенията на материални обекти. 

3 часа 

06. Аналитично и числено изследване на свободни трептения на материална 

точка. 

3 часа 

07. Аналитично и числено изследване на принудени трептения на материална 

точка 

3 часа 

08. Кратко въведение в теорията на трептенията на системи с две степени на 

свобода. 

Експериментално изследване на свободни и принудени трептения на 

материални обекти - провеждане в ЛЧЕДМ към кат. "Техническа механика" 

- Б-113. 

3 часа 

09. Задаване на курсова задача по изучавана тема от трептенията на материални 

обекти и кратки указния за съдържанието и формата и. Работа по курсовата 

задача. 

3 часа 

10. Защита на курсовата задача, кратко събеседване по изучавания материал и 

софтуерния продукт Matlab/Simulink и оформяне на текуща оценка. 

3 часа 

Об

що 

 30 часа 

 

2.2. Кратко представяне на краткосрочния курс „MATLAB&Simulink за инженери“ 

 

Програмата за краткосрочен курс MATLAB&SIMULINK за инженери включва запознаване с работната 

среда, основните обекти и операции в MATLAB, въвеждане в програмния език на системата, представяне на 

възможностите за визуализация, използване на основния toolbox SIMULINK за съставяне на симулационни модели за 

решаване на различни инженерни задачи. Разглежда се приложението на програмната система при извършване на 

често срещани математически изчисления при статични и динамични изследвания в строителн ата инженерната 

практика. 

Програмата е съобразена с версията MATLAB.9 (R2017b), за която университетът притежава ограничен 

лиценз, но материалът е съвместим и с по стари версии като например MATLAB 7.  

Курсът е в пълно съответствие с основните научни приоритети на УАСГ и ще обогати слушателите (преподаватели, 

инженери, студенти) в областта на приложната изчислителна математика и нейното приложение при решаване на 

определени статични и динамични задачи. 

Слушателите в курса придобиват базови знания в областта на изчислителната математика, инженерната 

графика и други необходими за съвременния инженер компетенции. 

Участниците в курса придобиват начални умения за работа с програмната система MATLAB в режим на 

калкулатор и режим на програмиране, усвояват графичната среда за символни изчисления Simulink. В рамките на 

упражненията обучаемите придобиват практически умения за приложение програмната система  MATLAB и нейния 

основен toolbox  Simulink при  извършване на често срещани в инженерната практика инженерни изчисления. 

Изискванията към слушателите са да владеят математическия апарат до ниво висша математика и да 

притежават определена компютърна грамотност за работа с Windows и неговите приложения.  

  

СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

 

І. ЛЕКЦИИ 

 

 Тема Продължителност 

1. 
Кратко запознаване с краткосрочния курс "MATLAB&Simulink за инженери". 

Работна среда на системата Matlab. 
2 часа 

2. Основни градивни елементи, обекти и операции в MATLAB. 4 часа 

3. Програмиране в MATLAB 6 часа 

4. Графични възможности на програмната система Matlab. 4 часа 
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5. 
Simulink – основен инструмент за създаване на симулационни модели за решаване 

на определени инженерни задачи 
4 часа 

Общо  20 часа 

 

ІІ. УПРАЖНЕНИЯ 

 Тема Към тема № Продължителност 

1. Приложение на MATLAB при извършване на често срещани в 

инженерната практика инженерни изчисления 

- определяне корените на алгебрични уравнения от n-та степен 

- решение на системи линейни алгебрични уравнения 

- минимум на функция с една или повече променливи 

- числено пресмятане на определени интеграли 

- решение на задачата за собствените стойности и собствените 

вектори. 

3. 4 часа 

2. Приложение на MATLAB при решаване на обикновени 

диференциални уравнения (ODE)  и системи ODE 

- избор на подходящ метод за интегриране на диференциалните 

уравнения 

- решение на ODE в програмен режим  

- решение на система ODE в програмен режим  

3. 2 часа 

3. Приложение на SIMULINK при решаване на обикновени 

диференциални уравнения (ODE)  и системи ODE 

- избор на подходящ метод за интегриране на диференциалните 

уравнения 

- решение на ODE чрез създаване на симулационен модел 

- решение на система ODE чрез създаване на симулационен модел. 

5. 2 часа 

4. Приложение на MATLAB при решаване на някои основни задачи на 

динамиката на материални системи 

- праволинейно движение ма материална точка 

- движение на материална точка в декартовата координатна 

система, математично махало 

- ротационно движение на твърдо тяло, физично махало  

- движение на равнинни системи от тела, елиптично махало. 

3. 2 часа 

5. Приложение на SIMULINK при решаване на някои основни задачи 

на динамиката на материални системи 

- праволинейно движение ма материална точка 

- движение на материална точка в декартовата координатна 

система, математично махало 

- ротационно движение на твърдо тяло, физично махало  

- движение на равнинни системи от тела, елиптично махало . 

5. 2 часа 

6. Приложение на MATLAB при изследване трептенията на 

материални системи 

- свободни и принудени трептения на системи с една степен на 

свобода 

- свободни и принудени трептения на системи с краен брой степени 

на свобода. 

3. 2 часа 

7. Приложение на SIMULINK при изследване трептенията на 

материални системи 

- свободни и принудени трептения на системи с една степен на 

свобода 

- свободни и принудени трептения на системи с краен брой степени 

на свобода. 

5. 2 часа 

8. Съставяне на програма и симулационен модел от курсистите по 

зададена тема 

1-5. 4 часа 

Общо 
  20 часа 
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 3. Въведение в Matlab . 

 

 Програмната система Matlab (съкращение от MATrix LABoratory) е най-разпостранената система в областта 

на съвременната изчислителна математика. Потребителите на системата са инженери, преподаватели, научни 

работници и специалисти в почти всички области на науката и техниката. Програмната система е ориентирана към 

работа с масиви от данни – вектори, матрици, многомерни матрици, като елементите в тези масиви могат да са от 

числов и текстов тип. При голяма част от математическите изчисления, независимо дали се работи в режим на 

калкулатор или в програмен режим, с един единствен оператор се извършват действия над всички елементи в масива. 

Това прави програмния език на Matlab език от високо поколение, за разлика от по-старите езици като  Fortran, Pascal и 

др. при които същите изчисления се извършват чрез организиране на цикли. 

 Програмната система Matlab се състои от ядро и приложни пакети (инструменти - toolboxes). Чрез последните 

се решават изчислителни проблеми в различни области на науката и техниката.  Във версията Matlab 8 R2014b 

предлаганите toolboxes са над 50, разделени в 11 категории. По-важните, които имат своето приложение в 

инженерните изчисления, са. 

 Symbolic Math Toolbox - предлага функции за решаване и преобразуване на символни математически изрази и 

извършване на аритметични пресмятания с променлива точност. 

 Partial Differential Equation Toolbox - съдържа инструменти за изучаване и решаване на частни диференциални 

уравнения (PDEs) в двумерното пространство и времето. 

 Statistics Toolbox - предлага статистически алгоритми и инструменти за организация, анализ и моделиране на 

информацията. 

 Optimization Toolbox - предлага функции за определяне на параметрите, които минимизират или 

максимизират определени величини, като същевременно отговарят на зададените ограничения.  

 Curve Fitting Toolbox - предоставя функции и приложения за построяване на криви и повърхнини на данни. 

 Neural Network Toolbox - предлага функции и приложения за моделиране на сложни нелинейни системи, 

които трудно биха се моделирали със стандартните уравнения от затворен тип. 

 System Identification Toolbox - предлага Matlab функции и приложения за съставяне на математически модели 

на динамични системи на база отчетени входно-изходни данни. 

 Signal Processing Toolbox - предлага индустриално-стандартизирани алгоритми и приложения за аналогови и 

цифрови сигнални процеси. 

 Image Processing Toolbox - предлага подробни стандартни алгоритми, функции и приложения за обработка на 

изображения. 

 Mapping Toolbox - предлага алгоритми, функции и приложения за анализ на географски данни и създаване на 

карти, визуализирани в средата на Matlab. 

 Instrument Control Toolbox свързва програмната система Matlab с инструменти като осцилоскопи, генератори, 

сигнални анализатори и др. 

 Matlab coder - генерира C и C ++ кодове от Matlab код. 

 

 В миналото като основен toolbox, а сега като отделна програмна среда за блочно моделиране на динамични 

системи се явява Simulink. Simulink, съдържащ почти толкова toolboxes , колкото и Matlab, предлага графичен 

редактор и съпътстваща го библиотека от блокове, както и подходящи солвери за моделиране и симулиране 

динамиката на различни динамични системи. 

 Програмната система Matlab е отворена към интегриране с други софтуерни системи, намиращи широко 

приложение в отделни области на науката и техниката. В програмен режим или в режим на калкулатор могат да се 

изпълняват оператори и функции от програмната система Maple, както и такива от програмния език на Symbolic Math 

Toolbox - Mupad. Много опростена е връзката на продуктите от фамилията Matlab  с отделните компоненти на 

Microsoft Office, Adobe, Java - експортиране и импортиране на данни, създаване на docs, ppt, pdf, tex, latex файлове 

директно през Matlab. Matlab предлага и създаване на файлове със HTML формат, готови за споделяне в интернет 

пространството.    

  

 

 4. Графичен интерфейс на програмната система Matlab. 

 

   Интерфейсът на Matlab 8 съдържа основно меню (HOME),  графично меню (PLOTS) и меню за приложения 

(APPS). 
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 Основното меню включва меню за работа с файлове (FILE),  което не се различава от повечето приложения 

работещи под Windows. Следва меню за обработка на променливи (VARIABLE) - импортиране, въвеждане на нови 

променливи, записване, изтриване и др. Третото меню (CODE) съдържа икони за анализиране кода и профила на  

изчисленията, които се извършват, както и икони за изчистване на информацията от отделни прозорци от интерфейса 

на Matlab. Следват менютата на различните toolboxes , които са инсталирани успоредно с инсталирането на Matlab или 

след това при обновяването (ъпдейтването) на програмата. В лицензираната версия, с която се решават отделните 

примери в книгата, единствения добавен toolbox е Simulink. Предпоследното меню (ENVIRONMENT)  е за 

настройване на интерфейса на Matlab. Там може да се намерят бутони за определяне вида и разположението на 

прозорците на системата, настройки за вида, големината и характеристиките на шрифта за всеки от прозорците за 

включвне на нови директории към списъка на текущите и др. Последното меню (RESORCES) e за help иконата и за 

онлайн комуникацията с MathWorks и други потребители на Matlab и Simulink. 

 Стандартното разположение на основното меню на Matlab 8 може да бъде видяно на следващата фигура. 

 
 Накратко ще бъде обърнато внимание само на основните прозорци, разположени под менюто на Matlab 8. 

Стандартният конфигурация (Default - фигурата след абзаца) на прозорците в Matlab е от команден прозорец в по-

голямата част от пространството (по подразбиране средната част) и два прозореца разположени отляво и отдясно - 

прозорец за текущите директории отляво и прозорецът на работното пространство отдясно. Броят, вида и 

разположението на прозорците може да се променя по желание на потребителя след кликване върху иконата Layout 

(оформление). Един основен прозорец -  този за история на командите, който преди се появяваше в стандартната 

конфигурация на Matlab, в последните версии на програмата е включен като изскачащ прозорец при натискане на 

стрелка нагоре ↑ . Това обаче отнема част от пространството на командния прозорец и понякога пречи и разсейва 

работата на потребителя. Затова по-добре е командния прозорец да бъде видим в интерфейса на Matlab, което е 

възможно чрез избор на опцията docked от менюто ENVIRONMENT/Layout/Command History.  

 

 
 

 4.1. Команден прозорец (Command Window) 

 

 Командният прозорец е основният прозорец на системата Matlab.  Той служи за въвеждане и извеждане на 

информация, за изпълнение на различни команди и функции, за стартиране на програмни и други файлове и др. За да 

е активно дадено действие то трябва да бъде изписано в дясно от промпта " >>" и да бъде потвърдено с клавиша Enter. 

  

 При извършването на различни действия (команди) в командния прозорец трябва да се имат в предвид някои 

основни правила, познаването на които може да е полезно за оптимзиране на работата на потребителя и увеличаване 

обема на информацията във видимата част на прозореца.  

 1. По подразбиране, след всяко действие в командния прозорец системата оставя един празен ред. Такъв ред 

има пред и след променливите при извеждане на данни.  Това намалява информацията във видимата част на 

командния прозорец. Затова е препоръчително да се променят настройките на цифровия дисплей - 

ENVIRONMENT/Preferences/Command Window/Numeric display-compact, след което такъв празен ред няма да се 

появява. 

 2.  Увеличаването на обема видима информация може да се постигне и с коригиране на вида и размера на 

шрифта в командния прозорец - ENVIRONMENT/Preferences/Fonts , което все пак зависи от зрителните особености на 

потребителя. 
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 3. За намаляване показването на междинни резултати при работа с големи  масиви от данни, в края на 

отделните команди се постави символа ";". По този начин действието се извършва, но резултатът от това действие не 

се показва на екрана.  

 4. Ако в края на командата липсва този символ (или е поставен символът ",", резултатите от действието се 

извеждат. 

 5. Наличието или липсата на символ ";" в края на командите не променя резултатите от тяхното изпълнение.  

 6. Няколко команди могат да се разположат в рамките на един ред от командния прозорец. Те могат да са 

разделени една от друга със запетая (резултатът от действието се показва на екрана) или точка и запетая (не се 

показва), със или без шпация(и) след тях. 

 7. Командите, които не се събират в рамките на един ред в командния прозорец могат да се пренесат на 

следващ с въвеждане на три точки "...". Трялва да си има в предвид, че в някои от последните версии на Matlab преди 

трите точки трябва да се постави и щпация. Когато трите точки позволяват пренасянето обикновено те променят своя 

цвят (син или виолетов) след което се натиска Enter и продължава въвеждането на новия ред. 

 8. Всяка стойност в Matlab, директно въведена или получена от пресмятането на определен израз, се запомня 

като променлива. Ако име на променлива не е зададена, по подразбиране се въвежда системната променлив  аns. 

 9. Дори и да не е активен прозорецът Command History всички въведени команди и действия в командния 

прозорец се запомнят от системата. Те могат да се извикат чрез стрелката ↑  и да се изпълнят. Така се пести време за 

въвеждане на дълги команди или сложни изрази. 

 10. За въвеждане на коментар в определен ред или част от него се използва символа "%" преди него. 

  

 В началото на своята работа всеки потребител на Matlab ще получава често съобщения за грешки. Най-

важните от тях са следните 

 Inner matrix dimensions must agree.   
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Тема 4. 

Графика и анимация в MatLab. 

 1. Двумерна графика 

  1.1 Обикновени графики 

  1.2 Специални графики 

 2. Тримерна графика 

  2.1 Обикновени графики 

  2.2 Специални графики 

 3. Дескрипторна графика в Matlab 

 4. Анимация в Matlab 

  4.1 Първи метод на анимация 

  4.2 Втори метод на анимация 

  4.3 Трети метод на анимация 

 

 Matlab предлага на практика неограничен брой средства за визуализация на данни. Основните от тях са 

изобразяване на двумерна графика, на тримерна графика, както и голям брой анимационни  възможности за 

визуализация на движението на материалните обекти. Най пълно информация за графичните възможности на 

програмната система може да се получи от фирмената документация, която свободно може да се изтегли от web сайта 

на компанията MathWorks след създаване на съответния потребителски акаунт. 

 

 1. Двумерна графика 

  

 Пълен списък на графичните команди за построяване на двумерна графика може да се получи чрез командата  

 >> help graph2d 

  

 1.1 Обикновени графики 

  

 Функциите и командите за построяване и управление на двумерни графики може да се разделят на две групи. 

 - функци, чертаещи графиките 

  plot, loglog, semilogx, semilogy, plotyy, polar 

 - команди за управление на осите 

  axis, grid, box, hold, subplot 

 - функции за нанасяне на надписи върху графиките 

  xlabel, ylabel, title, legend, text, gtext, textlabel 

  

 Функции за начертаване на графики 

  

 Най-често използвнатата функция за изчертаване на графики е функцията plot, която може да се срещне в 

голям брой разновидности. 

  

 >> plot(v) - чертае графика на функцията, чийто стойности се елементите на вектора v. За абсциси се ползват 

индексите на отделните елементи на вектора. Цветът на графиката по подразбиране е син. 

 Пример: 

>> v=[1 2 5] 

v = 

     1     2     5 

>> plot(v) 

 
  

 >>plot(m) - чертае eдновременно графиките на няколко функции, чийто стойности са елементите на отделните 

стълбове на матрицата m. За абсциси се ползват първите индекси на елементите (номерата на редовете от матрицата 

m).  Цветовете на отделните графики по подразбиране са в последователност син, зелен, червен, синьо-зелен и т.н. 

 Пример: 

>> m=[1 2 5; 2 3 4; 1 2 0] 

m = 

     1     2     5 

     2     3     4 

     1     2     0 

>> plot(m)  
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 >>plot(x,y) - чертае графика на функцията y=f(x). При тази графична функция x е вектор с абсцисите, а y -  

вектор с ординатите. Двата вектора трябва да бъдат с еднаква дължина (броя на елементите им трябва да е еднакъв). 

Цветът на графиката по подразбиране е син. 

 Пример: 

>> x=[1 2 3 4 5 6 7 8 9] 

x = 

     1     2     3     4     5     6     7     8     9 

>> y=x.^2 

y = 

     1     4     9    16    25    36    49    64    81 

>> plot(x,y) 

 
 

 >>plot(x,Y) - чертае графиките на няколко функции едновременно y1=f1(x), y2=f2(x), y3=f3(x) и т.н. x е вектор 

с абсцисите, а стойностите на функциите са записани в отделните стълбове на матрицата Y. Цветовете на отделните 

графики по подразбиране са в последователност син, зелен, червен , синьо-зелен и т.н. 

 Пример: 

>> x=[1 2 3 4 5] 

x = 

     1     2     3     4     5 

>> Y(:,1)=x.^2;   %y1=x.^2; 

>> Y(:,2)=5*x+1; %y2=5*x+1; 

>> Y(:,3)=10*sqrt(x);  %y3=10*sqrt(x). 

>> Y 

Y = 

    1.0000     6.0000   10.0000 

    4.0000   11.0000   14.1421 

    9.0000   16.0000   17.3205 

   16.0000  21.0000   20.0000 

   25.0000  26.0000   22.3607 

>> plot(x,Y) 

 
 

 >>plot(x,y1,x,y2,x,y3) - функцията е аналогична на plot(x,Y), но данните за изчертаване са представени с 

двойки вектори - x - на координатите, y1, y2, y3 - на ординатите. 

 Пример: 

>> x=[1 2 3 4 5] 

x = 

     1     2     3     4     5 

>> y1=x.^2; 

>> y2=5*x+1; 

>> y3=10*sqrt(x); 

>> y1 

y1 = 

     1     4     9    16    25 

>> y2 

y2 = 

     6    11    16    21    26 

>> y3 
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y3 = 

   10.0000   14.1421   17.3205   20.0000   22.3607 

>> plot(x,y1,x,y2,x,y3) 

 
  

 >>plot(x,f1(x),x,f2(x),x,f(x)) - функцията е аналогична на plot(x,y1,x,y2,x,y3), като данните за отделните 

функции при всяка стойност на x се пресмятат директно в командата plot. 

 Пример: 

>> x=[1 2 3 4 5] 

x = 

     1     2     3     4     5 

>> plot(x,x.^2,x,5*x+1,x,10*sqrt(x)) 

 
 

 В скобите след функцията plot могат да се добавят и низове (текстови променливи) за задаване на 

характеристиките на графиката.  Те могат да се ползват при графики на няколко функции, но в следващите команди и 

примери са дадени само при графика на една функция. 

 

   >> plot(x,y,'str') - третият аргумент е низ, съставен от един до три символа за управление на цвета, 

стила на линията и вида на маркера на графиката. Възможните стойности на управляващите символи при Matlab 8 

може да се видят, след подаване на командата help plot. Основните от тях са показани в следващите таблици. 

 
Таблица с възможните цветове на линиите 

Short Name Long Name RGB Vector Цвят 

'k' 'black' [0 0 0] черен 

'r' 'red' [1 0 0] червен 

'g' 'green' [0 1 0] зелен 
'b' 'blue ' [0 0 1] син 

'y' 'yelow' [1 1 0] жълт 

'm' 'magenta' [1 0 1] малинов 

'c' 'cian' [0 1 1] синьо-зелен 

'w' 'white' [1 1 1] бял 

 

 Пример: 

>> plot(x,y,'Color','r') 

>> plot(x,y,'Color','red') 

>> plot(x,y,'Color',[1 0 0]) 

>> plot(x,y,'r') 

>> plot(x,y,'red') 

 При всяка от тези команди ще се изчертае графика на функцията y=f(x) с червен цвят. От примера се вижда, 

че при задаване на цвета чрез късото или дългото име служебната дума Color може да се пропусне. 

 
Таблица с възможните стилове на линиите 

Specifier Line Style Стил на линията 

'-' Solid line (default) Непрекъсната линия 

'--' Dashed line Прекъсната линия 

':' Dotted line Точкова линия 

'-.' Dash-dot line Пунктирана линия 
'none' No line Без линия 

 

 Пример: 

>> plot(x,y,'Linestyle','-.') 

>> plot(x,y,'-.') 

 И при двете команди, управляващи стила на линията, ще се изчертае графика на функцията y=f(x) с точкова 

линия. От примера се вижда, че при задаване на стила служебната дума Linestyle може да се пропусне. 
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Таблица с възможните видове на маркера 

Specifier Long name Marker Symbol Вид на маркера 

'o'  Circle Кръг 

'+'  Plus sign Знак + 
'*'  Asterisk Звезда 

'.'  Point  Точка 

'x'  Cross Кръст 

's' 'square' Square Квадрат 

'd' 'diamond' Diamond Ромб 

'^'  Upward-pointing triangle Триъгълник с върха нагоре 

'v'  Downward-pointing triangle Триъгълник с върха надолу  

'>'  Right-pointing triangle Триъгълник с върха надясно  

'<'  Left-pointing triangle Триъгълник с върха наляво  

'p' 'pentagram' Five-pointed star (pentagram) Петоъгълник 

'h' 'hexagram' Six-pointed star (pentagram) Шестоъгълник 

'none'    

  

 Пример: 

>> plot(x,y,'Marker','d') 

>> plot(x,y,'Marker','d iamond') 

>> plot(x,y,'d') 

>> plot(x,y,'diamond') 

 И при четирите примера ще се изчертае графика с ромбовиден маркер. Отново служебната команда Marker 

може да се пропусне. 
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Тема 7. 

Приложение на MATLAB/SIMULINK при решаване на обикновени диференциални уравнения (Ordinary 

Differential Equations - ODE) и системи ODE. 

 1. Избор на подходящ метод за интегриране на диференциалните уравнения  

 2. Решение на ОDE в MatLab. 

  2.1 Решение на ODE от първи ред в MatLab 

  2.2 Решение на ODE от по-висок ред в MatLab 

 3. Решение на ОDE в Simulink 

  3.1 Решение на ODE от първи ред в Simulink 

  3.2 Решение на ODE от по-висок ред в Simulink 

 4. Решение на системи ODE в MatLab 

 5. Решение на системи ODE в Simulink 

 

 1. Избор на подходящ метод за интегриране на диференциалните уравнения  

  

 Програмната система Matlab предлага 7 основни функции за числено интегриране  на диференциални 

уравнения или системи диференциални уравнения  (solvers - солвъри). Разделени са на две групи - за нетвърди 

диференциални уравнения, т.е. за такива в решението на които се наслагват изменящи се компоненти със съизмерим 

порядък на изменение и за твърди диференциални уравнения - в решеншието но които се наслогвот и бавно и бързо 

изменящи се компоненти. 

 За нетвърди диференциални уравнения 

 ode45,  ode23, ode113; 

 За твърди диференциални уравнения 

 ode15s,  ode23s, ode23t, ode23tb. 

 

 ode45 - базира се на метод Рунге-Кута от 4 и 5 ред. Този алгоритъм е едностъпков алгоритъм - за 

пресмятането на стойността на функцията е необходимо да се познава стойността само в една предшестваща точка. 

При пристъпване към решение на задача с неизвестно поведение се препоръчва опитите да започнат с този метод.  

 ode23 - базира се на метод Рунге-Кута от 2 и 3 ред. Този алгоритъм също е едностъпков алгоритъм. 

Препоръчва се при решение на диференциални уравнения с невисоки изисквания към точността. Методът е 

сравнително бърз за изпълнение и е подходащ за случаите, когато бързодействието е от значение за потребителя.„ 

 ode113 - базира се на метод на Адамс-Бишфорд-Мултон. Този алгоритъм е многостъпков - за пресмятане на 

едно текущо решение са нужни решенията от няколко предшестващи точки. Препоръчва се при високи изисквания 

към точността на решението. 

 Обикновено 90 % от инженерните задачи се решават със солверите за нетвърди диференциални уравнения. 

Към останалрите солвери се пристъпва когато решението с първите три не е дало очаквани резултати.  

 

 При решение на диференциални уравнения в MatLab трябва да се познава базовия синтаксис на солверите. 

Най простия му вид е следния 

 >> [t,y]=solver(@odefun,tspan,y0); 

 solver е името на един от седемте по-горе описани солвери. 

 В лявата част на горния запис са изходните аргументи - вектор-стълб на времето t, и матрица с решението на 

системата, във всеки стълб на която се съхраняват стойностите на функциите от канонизираната система.  

 В дясната част в скоби са входните аргументи  

 odefun име на файл-функцията, която смята десните части на канонизираната система диференциални 

уравнения. Последната се оформя като отделен файл, разположен в същата директория както и основната програма за 

числено интегриране на сътоветното уравнение. 

 tspan - вектор задаващ интервала на интегриране. 

 y0 - вектор с началните условия на задачата. 

 

 2. Решение на обикновени диференциални уравнения с MatLab 

 

 Решението на диференциални уравнения е една от трудните материи на висшата математика. За да се усвои 

пътя на численото им  решаване в средата на MatLab е добре да се започне с по-прости уравнения, такива които 

читателят може да реши аналитично. При затруднение с аналитичното решение може да се ползват Mupad или 

Simbolic Math Toolbox - основни инструменти на MatLab за символни изчисления. 

 Тъй като курсът "M&S за инженери" е предназначен за инженери като примери се дават такива ДУ при които 

аргумента е времето t, подобно на повечето инженерни задачи.  

 

 2.1  Решение на обикновени диференциални уравнения от първи ред с MatLab 

 

 2.1.1 ODE от вида )t(Px   
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 В тези уравнения P(t) e полином от произволна степен. Причината за отделянето на тези уравнения е, че за тях 

може да се получи и точното решение в MatLab, чрез апроксимиране на числено полученото решение (решението е 

вектор със стойности за всяка стойност на аргумента) с полином от степен равна  на степента на очакваното точно 

аналитично решение. 

 

 Пътят за решение на едно такова уравнение и проверка на верността на численото решение ще бъде 

илюстрирано чрез решение на уравнението 

 20322  x^t*x . 

 Пример: 
% Program for solution of ODE of first kind (file ode1p1.m) 
% x'=2*t^2-3 x0=2 
[t,y]=ode45(@ode1p1ff,[0 3],[2]); 

plot(t,y(:,1)) 
% End of program 

% File function for program for solution of ODE x'=2*t^2-3 x0=2 (file ode1p1ff.m) 
function yp = ode1p1ff(t,x) 

yp(1)=2*t^2-3; 
end 

 
 В горния пример съставени две мини програми като се стартира само първата, а втората е файл-функция нъм 

която се обръща основната програма на всяка стъпка от интегрираните. Като солвер е избран ode45 (метода на Рунге 

Кута от 4 и 5 ред). 

 Проверката на верността на численото решение може да стане по няколко начина.  

 Първият е чрез изчертаване на графиката на очакваното решение (2/3*t^3-3*t+2) с функцията fplot. 
>> fplot('2/3*t^3-3*t+2',[0 3]); 

 

 Вторият е чрез апроксимиране на решението от програмата чрез функцията polyfit(t,y(:,1),3), която връща 

коефициентите на апроксимиращ решението полином от 3 степен, които трябва да са същите като тези на аналитично 

получетното решение.  
>> P=polyfit(t,y(:,1),3) 

P = 
    0.6667   -0.0000   -3.0000    2.0000 

 

 2.1.3 ODE от вида )t(trigx   

  

 В тези уравнения trig(t) e израз от тригонометрични функции. При тях в доста случаи също може да се получи 

точно аналитично решение, което ще бъде отново някакъв тригонометричен израз. Проверката на численото решение 

обаче, може да се извърши само по първия начин, защото за разлика от предното уравнение апроксимоцията до 

някакъв полином няма как да проверява решение във вид на тригонометричен израз.  

 Решение на едно уравнение с тригонометрични функции ще илюстрираме с решението на уравнението 

 303342  x)t*cos(*)t*sin(*x . 

  

 Пример: 
% Program for solution of ODE of first kind (file ode1tr1.m) 

% x'=2*sin(4*t^2)-3*cos(3*t) x0=3 

[t,y]=ode45(@ode1tr1ff,[0 3],[3]); 

plot(t,y(:,1)) 

% End of program 

% File function for program for solution of ODE x'=2*sin(4*t^2)-3*cos(3*t) x0=3 (file ode1tr1ff.m) 

function yp = ode1tr1ff(t,x) 

yp(1)=2*sin(4*t^2)-3*cos(3*t); 

end 
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