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با عرض سالم خدمت دوستان عزيز  

Simulink قصد دارم در چند قسمت، نحوه كاركردن با Simulink كار نكرديد و يا  رو به شما آموزش بدم پس اگه تا حاال با

با اون داريد  ميتونيد با من همراه باشيد  درصورتيكه پاسخ مشكلتون رو دريافت نكرديد  ميتونيد در مشكالتي در كاركردن 

قسمت نظرات اون مشكل رو مطرح كنيد، اگه بلد بودم پاسختون رو  ميدم  .

زار زيرمجموعه نرماف سيمولينك نرم افزاريه كه شما براي  شبيهسازي  سيستمهاي ديناميكي،  ميتونيد از اون استفاده كنيد اين 

نر مافزار متلبه كه داراي  كتابخانههاي زيادي در زمينه  رشتههاي مختلف از جمله برق و مكانيكه. اگه ما  نرمافزار متلب رو 

فصل مشترك رشته هاي مهندسي در محاسبات عددي بدونيم نرم افزار سيمولينك رو مي تونيم فصل مشترك رشته هاي 

فزارهاي شبيه ساز قرار بديم.  مهندسي در زمينه نرم ا

يك مدل جديد ايجاد كنيد. اين مدل رو در شكل زير  Model << New << Fileبراي شروع كار با سيموليك ابتدا از مسير 

مشاهده مي كنيد.  

    

  
    

انه سيمولينك به مدل حاال شما بايد در اين مدل برحسب  مسالهاي كه  ميخواهيد حل كنيد عناصر مورد احتياج رو از كتابخ

simulink رو وارد كنيد و يا به روي دگمه  مورد نظر انتقال دهيد. براي بازكردن كتابخانه سيمولينك، رو صفحه متلب عبارت

نشان داده شده در شكل زير كه هم در صفحه اصلي متلب و هم در مدل ايجاد شده قرار دارد كليك كنيد.  

    

  
    

كتابخانه سيمونيك مشاهده مي كنيد كتابخانه هاي زيادي وجود داره كه هركس بنا به رشته اي كه داره با همون طور كه در 

اين كتابخانه ها كار مي كنه مثال كسي كه مكانيك خونده با قسمت مخابرات اون كاري نداره ولي آنچه كه مشترك بين كليه 

ه كه من تا جائيكه بتونم سعي مي كنم با مثال هاي متنوع ،بلوك كاربران هستش يادگيري بلوك هاي كتابخانه اصلي سيموليك

هايي رو كه بيشتر به كار ميان براي شما شرح بدم.  

براي اولين مثال مي خواهيم از يك پالس، مشتق و انتگرال گرفته و روي يك اسكوپ به همراه سيگنال اصلي نمايش بديم بلوك 

ولد پالس، انتگرالگير، مشتقگير، تسهيم كننده و بلوكي بسيار معروف به نام اسكوپ.  هايي رو كه احتياج داريم عبارتند از: م
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اين بلوك ها را در مسيرهاي زير مي تونيد بيابيد:  

Simulink >> Sources >> Pulse Generator Simulink 

>> Continuous >> Integrator  

Simulink >> Continuous >> Derivative 

Simulink >> Signal Routing >> Mux  

Scope << Sinks << Simulink 
    

نحوه آوردن بلوك ها هم بسيار سادس شما مي تونيد روي بلوك مورد نظر كليك چپ كرده و بدون رها كردن آن، موس رو به 

و يا اينكه روي  (Drop Drag andدرون مدل مربوطه ببريد و در جائيكه مي خواهيد بلوك رو قرار دهيد، موس رو رها كنيد)

رو انتخاب كنيد به صورت زير:   Add to untitledبلوك مورد نظر كليك راست كرده و گزينه 

  
    

نام پيش فرض مدل شماست كه  ميتونيد اون رو تغيير بدهيد. پس از اينكه تمامي  بلوكها رو به مدل  untitled در واقع

دربياريد:  خودتون اضافه كرديد  بلوكها رو  بهصورت زير 

  
    

براي مرتب كردن بلوك ها، هم با موس مي تونيد جاي اون ها رو عوض كنيد هم با كيبورد به اين صورت كه بلوك مورد نظر رو 

R انتخاب  ميكنيد و با كليدهاي جهتي بر روي كيبورد، جاي بلوك رو تغيير  ميديد. براي بزرگ كردن اندازه بلوك ها از كليد 

استفاده كنيد.   كردن آنها از كليد V و براي كوچك

حاال بايد تنظيمات الزم رو بر بلوك ها انجام دهيم به روي بلوك مولد پالس دوبار كليك كنيد و مانند شكل زير تغييرات الزم 

رو اعمال كنيد:  
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درصد دامنه هست.   05پهناي پالس معادل ثانيه و بدون تـاْْْْخير و با  5.1و دوره تناوب  1خروجي اين بلوك يك پالس با اندازه 

  (Duty Cycle =50%) 

تغيير بديد.   3وروديهاي اون رو به   به روي بلوك تسهيم كننده دوبار كليك كرده و تعداد 

بلوكهاي انتگرالگير و مشتقگير و اسكوپ تغييري ايجاد نكنيد.    در تنظيمات 

راي اينكار ماوس رو به سمت خروجي مولد پالس برده و زماني كه ماوس به شكل حال بايد  بلوكها رو به يكديگر متصل كنيم ب

+ در اومد كليك چپ رو فشار داده و بدون ول كردن آن به سمت ورودي دومي تسهيم كننده حركت كنيد و زماني كه اشاره 

د از يك سيگنال انشعابي بگيريد از گر ماوس بصورت يك بعالوه دوخط درآمد آن را ول كنيد تا اتصال ايجاد شود اگر  ميخواهي

استفاده كنيد مثال در مورد اتصال ورودي انتگرالگير بايد ماوس را به سمت سيگنال خروجي مولد پالس  كليك راست ماوس بايد

برده و با فشردن كليك راست به سمت ورودي انتگرالگير حركت كنيد و زماني كه  اشارهگر ماوس بصورت يك بعالوه دوخط 

مطابق شكل زير انجام دهيد:   باقي اتصاالت را دقيقا به  همينصورت و آن را ول كنيد تا اتصال ايجاد شود درآمد

    

  
    

حاال مدل شما آماده شده و مي تونيد اون رو اجرا كنيد البته قبل از اجرا كردن بايد تنظيمات  شبيهسازي)زمان اجرا، گام  

بديد كه فعال براي اين مثال نيازي نيست پس مدلتون رو با فشاردادن دگمه استارت، ران كنيد حركت، نوع حلگر و ...( رو انجام 

سپس به روي اسكوپ دوبار كليك كنيد شما قاعدتا بايد شكل  موجهاي زير رو ببينيد:  

Autoscale كليك كنيد تا شكل موج ها را كامل ببينيد(   )يادتان باشد كه حتما روي دگمه
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در قسمت اول آموزش با يك مثال بسيار ساده نحوه ايجاد مدل، آوردن قطعات از كتابخانه، اتصال قطعات به يكديگر و در نهايت   

رو ادامه م يدهيم.  Simulinkشبيهسازي مدل مورد نظر بيان شد. اكنون در قسمت دوم با ذكر چند مثال كاربردي، آموزش 

دوستان يا قسمت اول آموزش را  خواندهاند و يا اينكه اطالعات اوليه را دارند پس از ذكر در اين قسمت فرض برآن است كه 

جزئيات صرفه  ميكنيم.  

مثال اول را  ميخواهيم با رسم نمودار يك تابع آغاز كنيم ضابطه اين تابع به صورت زير است:  

  
    

از را از مسيرهاي زير وارد  بلوكهاي مورد ني  كرده و  ابتدا يك پنجره جديد را باز   

ميكنيد:  

Simulink >> Sources >> Clock Simulink 

>> Sources >> Constant  

Simulink >> Math Operations >> Sum 

Simulink >> Math Operations >> Gain  

Simulink >> Math Operations >> Math Function 

Simulink >> Sinks >> XY Graph  

   

هاي خواسته شده را به تعدادي كه در شكل زير مشاهده مي كنيد آورده و مانند شكل آنها را مرتب كنيد:   بلوك

متلب کار | مرجع پروژه ھای آماده و شبیھ سازی با متلب
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حاال تنظيمات زير را انجام دهيد:  

•Constant قرار دهيد   3دوبار كليك نموده و مقدار آن را  روي بلوك

•Gain دهيد  قرار  2دوبار كليك نموده و مقدار آن را  روي بلوك

قرار دهيد   3دوبار كليك نموده و مقدار آن را  Gain1 روي بلوك•

•Math Function دوبار كليك نموده و در پنجره تنظيمات باز شده نوع روي بلوك  square انتخاب كنيد   تابع را

•Math Function1 روي بلوك pow اب كنيد  انتخ دوبار كليك نموده و در پنجره تنظيمات باز شده نوع تابع را

•Sum دوبار كليك نموده و در قسمت  روي بلوكsigns List of  را وارد كنيد   +|-+-عالمت هاي

•XY Graph روي بلوك x 5و حد باالي آن را  5-را   دوبار كليك نموده و حد پائين y و حد باالي  -150را  و حد پائين

قرار دهيد   150آن را 

زير به يكديگر وصل كنيد:  بلوكها را مانند شكل   اكنون بقيه 
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را بازي  ميكند و از اين جهت  شبيهسازي شماست كه اينجا نقش متغيير x  اين كالكي كه  ميبينيد در واقع همان زمان  

)محور افقي صفحه مختصات( وصل شده است خروجي جمع كننده نيز برابر با XY Graph است كه به اولين ورودي بلوك

y است كه به دومين ورودي بلوك متغيير XY Graph محور عمودي صفحه مختصات( وصل شده است نقش باقي(  

بلوكها را اگر به صورت معادله توجه كنيد خواهيد فهميد.  

در  ااحتماال  ميدانيد كه زمان  شبيهسازي سيمولينك از صفر تا ده ثانيه)بطور پيش فرض( مي باشد پس اگر ما بخواهيم تابع ر

 >> [ رسم كنيم، بايد بازه زماني  شبيهسازي را تغيير دهيم. براي اين منظور از مسير ...Simulation-5] 5بازه 

Configuration Parameters  وارد تنظيمات مدل خود مي شويد حاال مانند شكل زير، زمان شروع و پايان شبيه سازي

را وارد كنيد:  

    

  
    

كنيد پس از اجراكردن بطور خودكار نمودار نمايش داده  ميشود:   ه شده و  ميتوانيد آن را Runاكنون مدل شما آماد

    

  
براي مثال دوم مي خواهيم يك معادله غيرخطي را حل كنيم صورت معادله به شرح زير است:   

كنيد:  بلوك هاي مورد نياز براي حل اين معادله را از مسيرهاي زير وارد يك مدل جديد 

Simulink >> Sources >> Constant Simulink 

>> Sinks >> Display  

Simulink >> Math Operations >> Sum 

Simulink >> Math Operations >> Gain  

Simulink >> Math Operations >> Math Function  
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Simulink >> Math Operations >> Algebraic Constraint 

Simulink >> Math Operations >> Trigonometric Function  

Simulink >> Math Operations >> Product 

Simulink >> Math Operations >> Abs  

   

بلوك هاي خواسته شده را به تعدادي كه در شكل زير مشاهده مي كنيد آورده و مانند شكل آنها را مرتب كنيد:  

    

  
    

تنظيمات بلوك ها:  

قرار دهيد   3دوبار كليك نموده و مقدار آن را  بلوك Constant1روي •

•Constant2 قرار دهيد   3دوبار كليك نموده و مقدار آن را  روي بلوك

•Gain قرار دهيد   5دوبار كليك نموده و مقدار آن را  روي بلوك

•Gain1 قرار دهيد   2دوبار كليك نموده و مقدار آن را  روي بلوك

•Math Function1 روي بلوك pow انتخاب كنيد   دوبار كليك نموده و در پنجره تنظيمات باز شده نوع تابع را

•Trigonometric Function دوبار كليك نموده و در پنجره تنظيمات باز شده نوع روي بلوك  cos تابع را 

انتخاب كنيد  

•Sum توجه كنيد كه نام بلوك روي بلوك( Sum  شما مي توانيد روي بلوك راست بطور پيش فرض مخفي است و

نام بلوك را آشكار كنيد( دوبار كليك نموده و در قسمت  Show Name << Formatكليك كرده و از مسير 

List of signs  عالمت هاي-- +-- | Icon shape نوع نمايش را  را وارد كنيد و در قسمتrectangular 

برگزينيد  

•Sum1 ر قسمت دوبار كليك نموده و د روي بلوكof signs List  را وارد كنيد  حاال مانند  +|-عالمت هاي

Run كنيد:   شكل زير بلوك ها را به يكديگر متصل كرده و
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تابع و خروجي آن مقداري است كه به ازاي آن تابع ورودي صفر  Constraint Algebraic توجه كنيد كه ورودي بلوك

از خروجي اين بلوك براي تغذيه  آرگومانهاي تابع ورودي استفاده شده است.   خواهد شد و به همين دليل است كه

براي مثال آخر در قسمت دوم آموزش  ميخواهيم دستگاه معادالت زير را حل كنيم:  

  
    

بلوك هاي مورد       

نياز:

Simulink >> Sources >> Constant Simulink 

>> Sinks >> Display  

Simulink >> Math Operations >> Sum 

Simulink >> Math Operations >> Gain  

Simulink >> Math Operations >> Algebraic Constraint  

   

بلوك هاي خواسته شده را به تعدادي كه در شكل زير مشاهده مي كنيد آورده و مانند شكل آنها را مرتب كنيد:  
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بچرخانيد.   وسيله فشردن كليدهاي Ctrl+R بلوك ها را  ميتوانيد به نكته:

    

تنظيمات بلوك ها:  

قرار دهيد   3دوبار كليك نموده و مقدار آن را  Constant روي بلوك•

•Constant1 قرار دهيد   2دوبار كليك نموده و مقدار آن را  روي بلوك

•Gain قرار دهيد   2دوبار كليك نموده و مقدار آن را  روي بلوك

قرار دهيد   3دوبار كليك نموده و مقدار آن را  بلوك Gain1روي •

•Gain2 قرار دهيد   7دوبار كليك نموده و مقدار آن را  روي بلوك

قرار دهيد   5دوبار كليك نموده و مقدار آن را  Gain3 روي بلوك•

•Gain4 قرار دهيد   3دوبار كليك نموده و مقدار آن را  روي بلوك

•Gain5 قرار دهيد   4كليك نموده و مقدار آن را  دوبار روي بلوك

•Gain6 قرار دهيد   4دوبار كليك نموده و مقدار آن را  روي بلوك

•Sum دوبار كليك نموده و در قسمت  روي بلوكList of signs ++ را وارد كنيد   +| -عالمت هاي

•Sum1 روي بلوك List of signs را وارد كنيد   | --عالمت هاي ++ دوبار كليك نموده و در قسمت

•Sum2 روي بلوك List of signs را وارد كنيد   | --عالمت هاي ++ دوبار كليك نموده و در قسمت

دوبار كليك كرده و فرمت   Displayاگر مي خواهيد خروجي را با دقت باالتري ببينيد، روي بلوك هاي•

long انتخاب كنيد   نمايش آنها را

Run كرده و جواب دستگاه معادالت مربوطه را مشاهده كنيد:   حاال مي توانيد مدلتان را
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اگر سؤالي داشتيد  ميتوانيد در بخش نظرات آن را مطرح كنيد.  

قسمت سوم آموزش رو با مثالي از اعداد مختلط شروع  ميكنيم  ميخواهيم سيستمي طراحي كنيم كه دو عدد مختلط را گرفته 

، تفريق، ضرب، تقسيم( را روي آن دو انجام دهد و همچنين قسمت حقيقي، قسمت موهومي،  و چهار عمل اصلي رياضي)جمع

اندازه، فاز و مزدوج يكي از آن دو عدد را محاسبه كند توجه داشته باشيد كه هدف از اين مثال يادگيري كار با اعداد مختلط و 

نحوه ايجاد زير سيستم است.  

بلوكهاي مورد نياز را از مسيرهاي زير وارد  ميكنيد:    كرده و  طبق معمول ابتدا يك پنجره جديد باز

  Constant << Sources << Simulink 
  Display << Sinks << Simulink 
  Sum << Math Operations << Simulink 
  Gain << Math Operations << Simulink 

  Product << Math Operations << Simulink   Divide << Math Operations << Simulink   to 

Real-Imag Complex << Math Operations << Simulink   to Complex Real-Imag << Math 

Operations << Simulink   to Magnitude-Angle Complex << Math Operations << Simulink   
 بلوك ها را مانند شكل زير مرتب كنيد:
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  ها:تنظيمات بلوك 

قرار دهيد   و نام آن را 2i z+3دوبار كليك نموده و مقدار آن را  Constant روي بلوك•

•Constant1 3-6دوبار كليك نموده و مقدار آن را  روي بلوكi و نام آن را z1   قرار دهيد

قرار دهيد   -1دوبار كليك نموده و مقدار آن را  Gain روي بلوك•

•Sum1 دوبار كليك  روي بلوكList of signs را وارد كنيد   +|-عالمت هاي  نموده و در قسمت

بلوكها را پنهان   نام  Hide Name << Formatكليك راست نموده و از مسير  Display بلوكهاي  روي •

بلوكها را به يكديگر متصل كنيد:    كنيد  حاال مانند شكل 

    

  
    

Constant و  سپس تمامي  بلوكها  بهجزء  بلوكهايDisplay  را انتخاب و كليك راست كنيد و از منوي باز شدهCreate 

Subsystem را انتخاب كنيد حاال مدلتان احتماال كمي بهم ريخته شده است كمي آن را مرتب كنيد و بلوك Subsystem 

Display د كه اين را بعد از شبيه سازي نيز احتياج به بزرگترشدن دارن را از دو طرف بكشيد تا بزرگتر شود برخي از بلوك هاي

خواهيد فهميد.  
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شما  ميتوانيد با دوبار كليك كردن در هرجايي از مدلتان، متني دلخواه وارد كنيد مثال كنار هر كدام از بلوك هاي  نكته:

Display را نا  ي، آنبنويسيد كه چه عددي را قرار است نشان دهند ضمنا  ميتوانيد با دوبار كليك كردن به روي هر سيگنال

مگذاري كنيد.  

Run كنيد:   اكنون سيستم شما آماده شده و  ميتوانيد آن را

    

  
     

در اين مثال با  نحوهي ايجاد زيرسيستم آشنا شديد شما مي توانيد زير  سيستمهاي مختلفي در يك مدل)حتي  زيرسيستمهاي 

هاي پيچيده و شلوغ  بهكار  ميبرند و با دوبار كليك كردن  بهروي هر تودرتو( ايجاد كنيد  زيرسيستمها را معموال براي  مدل

كدام از آنها، محتويات آن مشاهده خواهد شد.  

در مثال بعدي مي خواهيم پاسخ پله و پاسخ ضربه يك سيستم كنترلي را مشاهده كنيم تابع تبديل سيستم به شرح زير است:  

  
پله آن را رسم كنيم خواهيم ديد كه پاسخ زيرميرا)سينوسي ميراشونده( م يباشد ضمنا است و اگر پاسخ  3اين سيستم درجه  

انتقال دهيم.   MATLABمي خواهيم خروجي را در دو حالت)پاسخ پله و ضربه( به فضاي كاري 

بلوك هاي مورد نياز:  

  Step << Sources << Simulink   
Scope << Sinks << Simulink   To 

Workspace << Sinks << Simulink 
  Derivative << Continuous << Simulink 
  Fcn Transfer << Continuous << Simulink 

بلوك ها را مانند شكل زير مرتب كنيد:  
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  تنظيمات بلوك ها:

قرار دهيد   0را  time Step دوبار كليك نموده و مقدار Step روي بلوك•

] [ قرار دهيد  1 1 3 2را Denominator coefficients دوبار كليك نموده و مقدار Transfer Fcn روي بلوك•

قرار دهيد   2رفته و تعداد محورها را برابر  دوبار كليك نموده و سپس به منوي Scope Parameters روي بلوك•

ده و در قسمت را وارد كر sعبارت  Variable nameدوبار كليك نموده و در قسمت  To Workspaceروي بلوك •

Save format  حالتArray  •  روي بلوك را انتخاب كنيدTo Workspace1 دوبار كليك نموده و در قسمت 

Variable name h عبارت Save format را وارد كرده و در قسمت Array تنظيمات مدل:را انتخاب كنيد   حالت  

Ctrl+E زير عمل كنيد:   به صفحه تنظيمات رفته و مانند شكل با فشردن كليد

  
    

اتصاالت را به صورت زير انجام دهيد:  
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Run كنيد:   حاال

    

  
    

Autoscale كليك كنيد تا شكل موج ها را كامل ببينيد.   يادتان باشد كه حتما روي دگمه

 طراحي  ميكنيم كه با گرفتن پارامترهايدر مثال بعد مي خواهيم با نحوه ي ماسك كردن آشنا شويم براي اين منظور سيستمي 

موازي، شكل موج جريان سلف و ولتاژ خازن را نشان داده و همچنين فركانس تشديد، ضريب كيفيت و  پهنايباند RLCيك مدار 

مدار را محاسبه و نمايش دهد. مدلي مانند آنچه كه در شكل زير مشاهده  ميكنيد، ايجاد كنيد:  

  
و رنگ  پسزمينه را با  Background Colorرا  ميتوانيد با راست كليك كردن به روي  آنها و از مسير رنك  بلوكها  نكته:

Screen Color تغيير دهيد.   راست كليك كردن به روي صفحه مدل و از مسير

 Math كه  آنهم در كتابخانه Reciprocal Sqrtتمامي  بلوكها قبال گفته شده كه در كجا قرار دارند بجزء بلوك 

Operations   .قرار دارد

هستند.   و بلوك هاي به رنگ صورتي ،Constant بلوك هاي به رنگ قرمز ،Gain توجه:

  تنظيمات بلوك ها:

•R روي بلوك R قرار دهيد   دوبار كليك نموده و مقدار آن را

•L روي بلوك هاي L قرار دهيد   دوبار كليك نموده و مقدار آن ها را
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•C دو روي بلوكC قرار دهيد   بار كليك نموده و مقدار آن را

قرار دهيد   دوبار كليك نموده و مقدار آن را L/R L/R روي بلوك•

قرار دهيد   دوبار كليك نموده و مقدار آن را LC\1 LC\1 روي بلوك•

•Sum هم مشخص است كه چه تنظيماتي دارد   بلوك

قرار دهيد   3وروديهاي آن را  دوبار كليك نموده و تعداد    Product روي بلوك•

قرار دهيد   را A و مقدار Final value را Step time D دوبار كليك نموده و مقدار Step روي بلوك•

•Scope بلوكهاي  و  روي بلوك Display  كليك راست نموده و از مسيرHide Name << Format  نام

بلوك ها را پنهان كنيد  

قرار دهيد   2رفته و تعداد محورها را برابر  موده و سپس به منوي Parametersدوبار كليك ن Scope روي بلوك•

Scope و بلوك هاي حاال تمامي بلوك ها را بجزء بلوك Display  انتخاب و كليك راست كنيد و از منوي باز شده

Create Subsystem را انتخاب كنيد پس اندكي مرتب كردن مدل، روي بلوك Subsystem  كليك راست

Mask Subsystem... كرده و گزينه Mask Editor به  را انتخاب كنيد حاال  همانطور كه مي بينيد پنجره

نمايش درآمده است.  

  :Mask Editor تنظيمات 

 Icon Drawingقرار داده و در قسمت  imageرا در حالت  Commandبرويد و  Ports & Iconابتدا به تب 

commands كد زير را وارد كنيد  :

  image(imread('RLC.jpg')) 

»RLC.jpg « عكسي است كه من مي خواهم پس زمينه ي مدل قرار بدم توجه كنيد كه اين عكس بايد در مسير متلب باشد

Apply، تا آپلود شود بعد از وارد كردن كد Parameters برويد و مانند شكل زير عمل كنيد:   كرده و به تب

    

  
   Apply كرده و بDocumentation برويد و مانند شكل زير عمل  ه تب

كنيد:  
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OK كنيد.   حاال ديگر

حاال اگر روي بلوك دوبار كليك كنيد، ديالوگي براي شما باز  ميشود تا پارامترهاي مدار را وارد كنيد.  

مانند شكل زير عمل كنيد:  

  
    

Run كنيد:   سپس

  
    

را بفشاريد:   موج ها به روي اسكوپ دوبار كليك كرده و دگمه Autoscaleبراي ديدن شكل 
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اگر سؤالي داشتيد در بخش نظرات  آنرا مطرح كنيد.  

   

( در محيط Interpolation-Extrapolationدر اين قسمت از آموزش سيمولينك، ابتدا با  نحوهي  درونيابي و  برونيابي) 

Simulink فرض كنيد در آزمايشگاه، سيستمي)سيستمي الكتريكي، مكانيكي و يا هر سيستم ديگري( با يك آشنا  ميشويم .

ورودي را مورد آزمايش قرار داده ايد و با دادن ورودي هاي مختلف، خروجي هاي متناظر را بدست آورده ايد بصورت زير:  

X = [1 , 1.5 , 1.8 , 2.2 , 2.7 , 3.3 , 3.9] y = [ 2.434 , 2.667 

, 2.738 , 2.956 , 2.904 , 2.819 , 2.708]  

   

حال مي خواهيد منحني تغييرات اين سيستم را به ازاي بازه اي پيوسته از ورودي، با كمك درون يابي و برون يابي بدست آوريد. 

بصورت زير عمل كنيد:  

  بلوك هاي مورد نياز:

Simulink >> Sources >> Clock Simulink >> 

Lookup Tables >> Lookup Table  

Simulink >> Sinks >> Scope  

 تنظيمات بلوك ها:

 و در قسمت xبردار  Vector of input valuesدوبار كليك كرده و در قسمت  Lookup Table روي بلوك •

Table data y بردار OK تنظيمات مدل:كنيد. حال بايد نمودار داده ها را روي بلوك مشاهده كنيد   را قرار داده و  

Ctrl+E به صفحه تنظيمات مدل رفته و مانند شكل زير عمل كنيد:   با فشردن كليد
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[ رسم كنيم و براي افزايش تعداد نقاط 0] 5در نحوه ي تنظيمات، احتماال متوجه شده ايد كه مي خواهيم منحني را در بازه 

استفاده كرده ايم  . 0.01منحني، از حداكثر گام 

Run كنيد:   حاال مانند شكل بلوك ها را به يكديگر متصل كرده و

  
    

خروجي به صورت زير است:  

  
    

و در صورت داشتن بيش از دو ورودي، مي توانيد  )Lookup Table (2-D اگر سيستم شما دو ورودي داشته باشد، از بلوك

همچنين براي ويرايش نمودن، تغيير نوع و رسم نمودار  دادهها ،م استفاده كنيد.  Lookup Table (n-Dاز بلوكي به نام )

Edit در پنجره ي تنظيمات اين بلوك ها، به پنجره ي يتوانيد با كليك كردن به روي Lookup Table Editor   .وارد شويد

 م. البته شايد ايندر بخش بعدي مي خواهيم تعداد پيك هاي مثبت و منفي يك موج سينوسي را شمارش كرده و نمايش دهي

مثال، اصال كاربردي نباشد ولي نكات موجود در آن و نيز بلوك هاي معرفي شده، قطعا در مثال هاي كاربردي، به كار مي آيد  

  بلوك هاي مورد نياز:.
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Simulink >> Sources >> Clock  
Simulink >> Sources >> Constant  

Simulink >> Sources >> Sine Wave 

Simulink >> Math Operations >> Gain  

Simulink >> Math Operations >> Product 

Simulink >> Continuous >> Derivative  

Simulink >> Math Operations >> Math Function 

Simulink >> Signal Routing >> Mux  

Simulink >> Signal Attributes >> Data Type Conversion 

Simulink >> Logic and Bit Operations >> Relational Operator  

Simulink >> Logic and Bit Operations >> Logical Operator  

Signal Processing Blockset >> Signal Management >> Switches and Counters >> 

Counter  

Simulink >> Sinks >> Display 

Simulink >> Sinks >> Scope  

بلوكها را   بصورت زير   

   مرتب كنيد:  

  
  تنظيمات بلوك ها:

قرار دهيد   -0.5دوبار كليك نموده و مقدار آن را  Gain روي بلوك•

قرار دهيد   pi*02دوبار كليك نموده و مقدار فركانس آن را  Sine Wave روي بلوك•

دهيد  قرار  0دوبار كليك نموده و مقدار آن را  Constant روي بلوك•

قرار دهيد   0دوبار كليك نموده و مقدار آن را  Constant1 روي بلوك•
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را  <عملگر  Relational operator دوبار كليك نموده و در قسمت Relational Operator روي بلوك•

 operator Relational دوبار كليك نموده و در قسمت Relational Operator1 روي بلوكانتخاب كنيد  • 

 operator دوبار كليك نموده و در قسمت Relational Operator2 روي بلوكرا انتخاب كنيد  •  عملگر <

Relational < را انتخاب كنيد   عملگر

را  >عملگر  operator Relational دوبار كليك نموده و در قسمت Relational Operator3 روي بلوك•

نوع نمايش را  Icon shape كليك نموده و در قسمت دوبار Logical Operator روي بلوكانتخاب كنيد  • 

distinctive   انتخاب كنيد

 distinctiveنوع نمايش را  Icon shape دوبار كليك نموده و در قسمت Logical Operator1 روي بلوك•

انتخاب كنيد  

  نوع  دوبار كليك نموده و در قسمت Data Type Conversion Output data type روي بلوك•

double انتخاب كنيد   دادهي خروجي را

  نوع  دوبار كليك نموده و در قسمت Data Type Conversion1 Output data type روي بلوك•

double انتخاب كنيد   دادهي خروجي را

•Counter روي بلوك Maximum count 1عدد  دوبار كليك نموده و در قسمتe100 Output و در قسمت 

دوبار كليك نموده و در قسمت  Counter1روي بلوك  را غيرفعال كنيد  • Reset inputو  Countحالت 

Maximum count  1عددe100  و در قسمتOutput  حالتCount  وReset input   را غيرفعال كنيد

  تنظيمات مدل:

Ctrl+E به صفحه تنظيمات مدل رفته و مانند شكل زير عمل كنيد:   با فشردن كليد

  
    

    

Run كنيد:   سپس بلوك ها را مانند شكل زير به يكديگر متصل كرده و
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همانطور كه مشاهده  ميكنيد نمودار زرد رنگ، تابع ورودي و نمودار صورتي رنگ، آشكارساز پيك مثبت م   در شكل زير 

يباشد.  
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  توضيح مدل:

استفاده شده است كه مشتق تابع سينوسي در پيك آن برابر صفر است. در نتيجه  ميتوان در طراحي اين مدل، از اين نكته 

بوسيله ي عملگرهاي  رابطهاي و منطقي، يك آشكارساز پيك طراحي كرده و سپس  بوسيلهي يك شمارنده، تعداد  پيكها را 

شمارش كرد.  

( افزايش دهيد، حتما بايد حداكثر گام حركت 1GHzثال در صورتي كه بخواهيد فركانس موج ورودي را تا حد زيادي)متوجه: 

را كاهش دهيد كه در غير اين صورت جواب نادرست خواهيد گرفت.)چرا؟(  

ADC(بسيار ساده طراحي كنيم. همان طور كه احتماال مي دانيد،  يكي در مثال بعد مي خواهيم يك مبدل آنالوگ به ديجيتال )

عداد بيت هاي آن است كه در واقع مشخص كننده ي قدرت تفكيك پذيري آن مي باشد. ، ت ADCاز پارامترهاي مهم در يك 

حالت مختلف را ايجاد كند. حال فرض كنيد كه ما  ميخواهيم يك مبدل چهار  256هشت بيت،  م يتواند  ADCبطور مثال يك 

حالت مختلف را ايجاد مي كند(.   61بيت طراحي كنيم)اين مبدل 

بلوك هاي زير را در يك مدل قرار دهيد:   ابراي شروع كار ابتد

Simulink >> Sinks >> Scope Simulink 

>> Sinks >> Display  

Simulink >> Math Operations >> Sum  

Simulink >> Logic and Bit Operations >> Relational Operator  

Simulink >> Logic and Bit Operations >> Logical Operator 

Simulink >> Sources >> Ground  

Simulink >> Sources >> Constant  

Simulink >> Sources >> Signal Generator Simulink 

>> Signal Routing >> Switch  

  

پارامترهاي سيگنال ورودي احتياج  قسمت مساوي تقسيم كنيم در نتيجه به بعضي از 61ابتدا بايد سيگنال ورودي را به 

البته شايد بتوان به روش هايي اين پارامترها را محاسبه كرد ولي در اين مثال هدف چيز ديگري است(. مثال فرض كنيد داريم)

به مقدار  A/15كه دامنه پيك تا پيك و همچنين مينيمم سيگنال را داريم حاال بايد از مقدار مينيمم شروع كرده و به نسبت 

قرار  Constant عدد بلوك 61سيگنال برسيم اين مقادير را بصورت پارامتري، درون  مينيمم اضافه كرده تا به مقدار ماكزيمم

قسمت مساوي تقسيم مي كنيم تا بتوانيم از عملگرهاي مقايسه اي استفاده كنيم)براي  71مي دهيم سپس سيگنال ورودي را به 

به مقدار مينيمم اضافه  A/16بهنسبت  مقدار مينيمم شروع كرده و  تشخيص  لحظهاي دامنه سيگنال ورودي( پس از آن از

 قرار مي دهيم. Constant عدد بلوك 71كرده تا به مقدار ماكزيمم سيگنال برسيم اين مقادير را بصورت پارامتري، درون 

تنظيمات تمام بلوك هاي سوئيچ را بصورت زير قرار مي دهيم:  
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حال بصورت زير عمل  ميكنيم:  

  
)مقدار  Pكمتر باشد( بلوك سوئيچ، عدد  P+A/16باشد)دامنه سيگنال از مقدار  1كه خروجي بلوك عملگر  رابطهاي ،زماني 

مقدار صفر را عبور  ميدهد.   اوليه( و در غير اين صورت اين بلوك

سپس بلوك هايي مانند شكل زير درست مي كنيم:  
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كوچكتر و بزرگتر و يا  P+(2*A)/16كه دامنه سيگنال ورودي از مقدار در اين شكل  همانطور كه مالحظه  ميشود، زماني 

را از خود عبور  ميدهد و در  P+A/15يك شده و بلوك سوئيچ مقدار  ANDباشد، خروجي بلوك  P+A/16مساوي مقدار 

ديگر حاالت زمين در مسير خروجي قرار مي گيرد.  

ل زير  ميرسيم:  سپس  بههمين ترتيب ادامه  ميدهيم تا نهايتا به مد

  
و براي استفاده در  مكانهاي ديگر از  آنها انشعاب گرفت)درواقع هي  م يتوان يك سيگنال ژنراتور و يك زمين ب ه كار برد نكته:

چگونه اثر بارگذاري روي يكديگر ندارند(  

ال شده را به ما تحويل دهد. سپس ورودي مي دهيم تا سيگنال ديجيت 61بلوك سوئيچ را به يك  جمعكننده با  61حال خروجي 

خروجي  جمعكننده را به يك بلوك اسكوپ داده و نهايتا از كل سيستم، يك زيرسيستم تهيه كرده و  آنرا ماسك م يكنيم و 

تنظيمات ماسك را بصورت زير قرار  ميدهيم:  

  
مدل نهايي با اندكي تغييرات اضافي بصورت زير    

است:  
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شبيه سازي  ميكنيم)مقدار مينيمم  0برابر  و مقدار dc 1و دامنه  1KHzهازاي يك ورودي سينوسي با فركانس حال مدل را  ب 

است(:   2و دامنه پيك تا پيك آن برابر  -1 سيگنال

خروجي بصورت زير است:  
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ميكنم كه بيشتر با دقايق و ظرايف اين نرم افزار آشنا شويد. فرض كنيد ، مثالي رو مطرح   Simulinkدر  ادامهي آموزش  

سيستمي كنترلي داريد كه تابع تبديل آن در دسترس نيست و مي خواهيد مقدار  ثابتزماني اين سيستم را بدست آوريد. براي 

گيريم.  اين منظور به ورودي سيستم، پله داده و  ثابتزماني را از روي خروجي سيستم اندازه  مي

بلوكهاي زير را وارد آن كنيد:   پنجرهاي جديد باز كرده و  حال 

    

Simulink >> Sources >> Step Simulink 

>> Sources >> Clock  

Simulink >> Sinks >> Stop Simulation 

Simulink >> Sinks >> Scope  

Simulink >> Continuous >> Transfer Fcn 

Simulink >> Sources >> Constant  

Simulink >> Sinks >> Display  

Simulink >> Logic and Bit Operations >> Relational Operator  : حال  بلوكها را مانند شكل زير

 مرتب كرده و سيم كشي كنيد

  
    

  تنظيمات بلوك ها:

  قرار دهيد دوبار كليك نموده و مقدار آن را  Constant روي بلوك•

•Relational Operator دوبار كليك نموده و در قسمت روي بلوك Relational operator >= را انتخاب  عملگر

كنيد  

•Step روي بلوك Step time قرار دهيد   0را  دوبار كليك نموده و مقدار

•Transfer Fcn دوبار كليك نموده و مقدار روي بلوك Denominator coefficients  [1 6.748را ]  قرار دهيد

  تنظيمات مدل:

•Max step size 0.001را  مقدار  Run كنيد:   قرار دهيد  حال  ميتوانيد مدلتان را
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  توضيح مدل:

مقايسه  كردهايم و هرگاه كه خروجي به اين مقدار رسيد، خروجي بلوك در واقع ما خروجي اين سيستم را با مقدار 

شبيهسازي را متوقف  ميكند. حال قطعا مقدار زمان  شبيهسازي، برابر مقدار   شده و بلوك Stop Simulation 1مقايسه گر 

ثابت زماني سيستم خواهد بود.  

ايجاد كنم. آنطوري كه من در كتابخانه سيمولينك گشتم  Tدر مثال بعدي  ميخواهم يك مدار مقسم فركانس با فليپ فالپ 

FF وجود نداشت. پس مجبوريم از ،اين JK استفاده و دو پايه آن را به هم وصل كنيم. در اين مدار ما از چهار عدد  فليپ فالپ

FF  استفاده  كردهايم در نتيجه در خروجيFF فركانس  61/1و  8/1،  4/1،  2/1ها  بهترتيب  سيگنالهايي با فركانس هاي

ورودي خواهيم داشت.  

  بلوك ها:

Simulink >> Sinks >> Scope Simulink 

>> Sinks >> Terminator  

Simulink >> Sources >> Constant  

Simulink >> Signal Attributes >> Data Type Conversion  

Simulink >> Simulink Extras >> Flip Flops >> Clock Simulink 

>> Simulink Extras >> Flip Flops >> J-K Flip-Flop  

مرتب كرده و سيم كشي كنيد و تنظيمات الزمه را بر مبناي آنچه كه در ادامه آمده است، اعمال  حال بلوك ها را مانند شكل

 كنيد:
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  تنظيمات بلوك ها:

برگزينيد   نوع داده خروجي را boolean دوبار كليك نموده و در تب Constant Signal Attributes روي بلوك•

قرار دهيد   2.0مقدار پريود آن را دوبار كليك نموده و  Clock روي بلوك•

نوع  data type Outputدوبار كليك نموده و در قسمت  Data Type Conversionروي تمامي بلوك هاي •

  double انتخاب كنيد   دادهي خروجي را

•Scope روي بلوك Parameters د  اينك قرار دهي 5رفته و تعداد محورها را برابر  دوبار كليك نموده و سپس به منوي

م يتوانيد مدلتان را اجرا كنيد:  
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  توجه:

را  Axes propertiesجهت اينكه نمودارها را بطور كامل و واضح ببينيد، روي تمامي نمودارها راست كليك كرده و گزينه 

انتخاب و سپس تغييرات شكل زير اعمال كنيد:  

  
    

را با استفاده از  بلوكهاي شرطي،  پيادهسازي كنم. همان طور كه  ميدانيد  1 به 4پلكسر در مثال بعدي  ميخواهم يك مالتي  

سيگنال  4( داراي دو پايه كنترلي  ميباشد كه بسته به وضعيت منطقي اين دو پايه، يكي از 1به  4اين عنصر)مالتي پلكسر 

وصيات مالتي پلكسر و با خص جستجو كردم، بلوكي با نامورودي، در خروجي قرار  ميگيرد. آنطوري كه من كتابخانه سيمولينك را 

مذكور پيدا نكردم.  

  بلوك ها:

Simulink >> Sources >> Constant Simulink 

>> Sources >> Ground  

Simulink >> Sinks >> Display 

Simulink >> Math Operations >> Sum  
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Simulink >> Signal Routing >> Manual Switch  

Simulink >> Logic and Bit Operations >> Logical Operator  

Simulink >> Ports & Subsystems >> If Simulink >> 

Ports & Subsystems >> If Action Subsystem  

سيمكشي كنيد و تنظيمات الزمه را بر مبناي آنچه كه در ادامه آمده است،   بلوكها را مانند شكل مرتب كرده و   حال 

 اعمال كنيد:

  
    

  تنظيمات بلوك ها: 

•Constant1 قرار دهيد   2دوبار كليك نموده و مقدار آن را  روي بلوك

•Constant2 قرار دهيد   3دوبار كليك نموده و مقدار آن را  روي بلوك

•Constant3 قرار دهيد   4دوبار كليك نموده و مقدار آن را  روي بلوك

•Sum نموده و در قسمت  دوبار كليك روي بلوكList of signs |++++ را وارد كنيد   عالمت هاي

•Logical Operator روي بلوك NOT قرار دهيد سپس در قسمت دوبار كليك نموده و نوع عملگر آن را Icon 

shape distinctive انتخاب كنيد   نوع نمايش را

•Logical Operator1 دوبار كليك نموده و نوع عملگر آ روي بلوكNOT قرار دهيد سپس در قسمت ن را 

Icon shape distinctive انتخاب كنيد   نوع نمايش را

•If دوبار كليك نموده و مانند شكل زير عمل كنيد:   روي بلوك
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حال مي توانيد مدلتان را اجرا كنيد:  
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شبيهسازي  ميكنيم.  معادلهي ديفرانسيل رو  به درخواست برخي از دوستان، يك در اين قسمت از آموزش سيمولينك ابتدا بنا  

معادلهي سيستم ما  بهشرح زير باشد:   معادلهي هر نوع سيستمي باشد. حال فرض كنيد  معادلهي ديفرانسيل ممكن است  اين 

  
    

    

    

    

و ورودي آن نيز پله است. شرايط اوليه براي متغيير خروجي، غير صفر م همان طور كه مي بينيد اين معادله از نوع درجه دو، 

شبيه سازي اين  معادلهي ديفرانسيل به صورت بلوكي، و بدست آوردن خروجي،  بهصورت زير عمل كنيد:    يباشد. حال براي

    

ر وارد آن  بلوكهاي مورد نياز را از مسيرهاي زي  طبق معمول ابتدا يك مدل جديد باز كرده و    

ميكنيد:  

Simulink >> Sources >> Step Simulink 

>> Sources >> Constant  

Simulink >> Math Operations >> Sum 

Simulink >> Math Operations >> Gain  

Simulink >> Continuous >> Integrator  

Simulink >> Signal Routing >> Bus Creator Simulink 

>> Sinks >> Scope  

 بلوكها را مانند شكل زير مرتب كرده و بعد از اعمال تنظيمات الزم، بلوك ها را سيم كشي كنيد:  حال   

  
    

    

    

  تنظيمات بلوك ها:
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•Step روي بلوك Step time قرار دهيد.    0را  دوبار كليك نموده و مقدار

•Constant قرار دهيد.    5.0دوبار كليك نموده و مقدارآن را  روي بلوك

•Gain قرار دهيد.    5.0دوبار كليك نموده و مقدارآن را  روي بلوك

•Gain2 قرار دهيد.    3دوبار كليك نموده و مقدارآن را  روي بلوك

•Sum دوبار كليك نموده و در قسمت  روي بلوكList of signs  روي بلوك را وارد كنيد.   •  +| --عالمت هاي

Integrator  دوبارInitial condition source كليك نموده و در قسمت external را برگزينيد.    حالت

  تنظيمات مدل:

•Stop time ثانيه قرار دهيد.    02را  مقدار

Run كنيد تا ورودي و خروجي را مشاهده كنيد:   حال مدلتان را

  
ي آن قادر خواهيد بود، ميزان تغييرات گام زماني حل  در مثال بعدي مدار بلوكي جالبي رو بهتون معرفي مي كنم كه بوسيله

گر سيمولينك را مشاهده كنيد. همان طور كه احتماال مي دانيد، سيمولينك دو نوع حل گر گام ثابت و گام متغيير دارد كه 

، اما براي اكثر پيش فرض آن بر روي گام متغيير قرار داده شده است. هر كدام از اين حل گرها درجاي خودشان كاربرد دارند

گا ممتغيير استفاده شود. اين حل گر بنا به نياز، ميزان گام زماني را بطور اتوماتيك  مدل ها پيشنهاد مي شود كه از حل گر

تغيير م يدهد. حال براي  پيادهسازي اين مدار  بهصورت زير عمل كنيد:  

Simulink >> Sources >> Clock Simulink 

>> Math Operations >> Sum  

Simulink >> Discrete >> Memory 

Simulink >> Sinks >> Scope  

Simulink >> Sinks >> Display  

   

بلوكها را مانند شكل زير مرتب كرده و بعد از اعمال تنظيمات الزم، بلوك ها را سيم كشي كنيد:   حال   
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  تنظيمات بلوك ها:

• Sum دوبار كليك  روي بلوكList of signs را وارد كنيد.    -|عالمت هاي + نموده و در قسمت

Run كنيد:   حال مدلتان را

  
    

حل كرده است، در حالي كه نوع حل گر  2.0همان طور كه مشاهده مي شود، حل گر سيمولينك اين مدل را با گام زماني ثابت 

در حالت گام متغيير قرار دارد.)چرا؟(  

 Fixed-stepبه صفحه تنظيمات مدل رفته و نوع  حلگر را  گامثابت انتخاب كرده و مقدار  كليد Ctrl+E اكنون با فشردن

size  0.005را OK كنيد.   قرار داده و

كنيد:   Runحال مدلتان را مجدد 
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اينكه معلومه ديگه كلك!(  م يباشد.)چرا؟  0.005بله در اين حالت از همان ابتدا تا انتها، گام زماني ثابت و برابر 

 ringدر مثال بعدي مدار يك اسيالتور موج مربعي رو بهتون نشون  ميدم كه  بچههاي برق به اون نوسان ساز حلقوي  ميگن)

oscillator البته هدف من از معرفي اين مدار توليد موج مربعي نيست، چرا كه  همانطور كه  ميدانيد مولدهاي متنوعي در .)

ي سورس سيمولينك وجود دارد در واقع نكته اي در اين مدار هست كه فهميدن آن خالي از لطف نيست.  كتابخانه 

  بلوك ها:

Simulink >> Logic and Bit Operations >> Logical Operator  
Simulink >> Discrete >> Unit Delay  

Simulink >> Sinks >> Scope  

 تنظيمات بلوك ها:

انتخاب كرده و سپس در قسمت  دوبار كليك نموده و نوع عملگر را NOT هاي Logical Operatorبلوك  روي  • 

Icon shape distinctive انتخاب كنيد.    نوع نمايش را

حال بلوك ها را مانند شكل زير مرتب كرده و سيم كشي كنيد:  
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   Run مدلتان را 

كنيد:  

  
    

  توضيح مدل:

فرد گيت  معكوسكننده را پشت سر هم ببنديم و خروجي آخرين گيت را به ورودي اولين گيت وصل كنيم، يك اگر تعداد 

تناقض منطقي بوجود  ميآيد. اين تناقض منطقي سبب ناپايدارشدن مدار شده و مدار شروع به نوسان مي كند. فركانس نوسانات 

ما هرچه اين تاخير باالتر باشد، فركانس  پايينتر است. اما گيت هاي اين مدار بستگي به تاخير در انتشار  گيتها ادرد كه مسل

NOT  موجود در سيمولينك، تاخير ندارند و بايد تاخير بيروني به مدار اعمال كنيم، در غير اين صورت سيمولينك نمي تواند

مدل را حل كند)چرا؟(.  

ه راحتي آن را با كدهاي متلب  برنامهريزي كنيد. اين بلوك مانند در مثال آخر شما را با بلوكي آشنا  ميكنم كه شما  ميتوانيد ب

، پيكربندي  ميشود. از جمله مزاياي استفاده از اين  است كه با يك زبان توصيف  سختافزاري مثل FPGA VHDLيك بلوك 

واهيد ترسي پيدا خبلوك انعطاف پذيري آن است، بدين معني كه شما با وجود اين بلوك به  گسترهي عظيم توابع متلب دس

است. م يخواهيم با  AMكرد. حاال يك مثال ساده مخابراتي رو براي معرفي اين بلوك بررسي  ميكنيم. اين مثال مدوالسيون 

را بدست آوريم.   AMداشتن دو موج پيام و حامل، موج مدوله شده 

  بلوك ها:

Simulink >> Sources >> Constant Simulink 

>> Sources >> Signal Generator  

Simulink >> User-Defined Functions >> Embedded MATLAB Function 

Simulink >> Sinks >> Scope  

 تنظيمات بلوك ها:

•Constant1 قرار دهيد.    5.0دوبار كليك نموده و مقدار آن را  روي بلوك

•Signal Generator هرتز وارد كنيد.    1000 دوبار كليك نموده و مقدار فركانس آن را روي بلوك

•Signal Generator1 هرتز وارد كنيد.    10000دوبار كليك نموده و مقدار فركانس آن را  روي بلوك

•Scope روي بلوك Parameters قرار دهيد.    3رفته و تعداد محورها را برابر  دوبار كليك نموده و سپس به منوي

كليك نموده و در ويرايشگر باز شده، كد زير را وارد كنيد:    دوبار Embedded MATLAB Functionروي بلوك •

function AM = fcn(Message,Carrier,Ac,m)  

    
 
 
                 PowerEn.ir  

 
 



% Modulation AM  

AM = Ac*(1+m*Message)*Carrier;  

   

  تنظيمات مدل:

•Stop time ميلي ثانيه قرار دهيد.    01را  مقدار

•Max step size دهيد.    ميكرو ثانيه قرار 01را  مقدار

بلوكها را مانند شكل زير مرتب كرده و سيم كشي كنيد:    حال 

  
    

    

    

    

    

    

    

    

    

Run   :كنيد
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