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Memulai Simulink

Untuk memulai Simulink dan membuka library milik Simulink :

1. Jalankan program MATLAB.
2. Ketik simulink pada jendela peritah MATLAB .

maka akan nampak Library untuk Simulink seperti gambar berikut.

Membuat Model Baru

Untuk membuat model baru Anda harus :

 Memilih File > New > Model di Library milik Simulink .

Maka akan terbuka jendela model yang masih kosong.



Untuk membuka model yang sudah ada :

1. Pilih File > Open

akan nampak kotak dialog.
2. Pilih model (file .mdl ) yang ingin Anda buka , lalu klik Open.

MATLAB akan membuka model di jendela model .

Penyimpanan Model

Anda dapat menyimpan model dengan memilih apakah menggunakan perintah Save atau
Save As dari menu file. Model akan disimpan dalam bentuk format yang disebut model file
(dengan ektensi .mdl ) yang berisi diagram blok dan berbagai sifat-sifatnya.



Membangun Model

Membangun Model

Untuk membangun model, Anda membuka Simulink Library Browser lebih dulu dengan cara
Anda ketik simulink pada jendela MATLAB. Layar akan muncul seperti gambar berikut

Selanjutnya, misalkan Anda akan membangun model seperti gambar berikut

Yang Anda lakukan adalah langkah-langkah berikut

1. Bukalah blok kategori continuous - cari blok Transfer Fcn pada Simulink Library
Browser. Klik dan geser blok tersebut ke jendela model.

2. Carilah blok kategori sources - cari blok step klik dan geser ke jendela model.
3. Selanjutnya carilah Scope di Library Sink Klik dan geser ke jendela
4. Bukalah Library Math Operation, cari blok sum dan klik serta geser ke jendela model

seperti tampak pada gambar :



Untuk memilih objek yang akan dihubungkan, klik objek. Tekan Tombol Ctrl lalu arahkan
kursor ke objek ke dua kemudian tekan ENTER. Kedua Objek akan terhubung. Lakukan
pada semua Objek. Untuk Objek sum tarik dari sum ke penghubung plant dan scope. Beri
nama model misalkan latihan_1. Hasil akan diperoleh gambar berikut :

Blok Transfer Fcn akan dimodifikasi sesuai dengan model yang diharapkan. Klik dua kali
blok ini akan muncul jendela Function Block Parameter seperti gambar

Isilah numerator coefficient dengan [50] dan denumerator coefficient dengan [1 10 0] karena
s(s+10)=s^2 + 10s + 0. Dengan klik OK akan diperoleh model seperti gambar berikut.





Membuat Subsistem
Membuat Subsistem

Jika Anda berkeinginan membuat subsistem dengan Blok yang telah ada dalam satu
kelompok, maka Anda dapat mengubah kelompok blok ke subsistem.

Langkah - langkah membuat susbsistem :

1. Lingkupi blok-blok dan garis penghubungnya yang akan Anda masukkan dalam satu
subsistem dengan cara klik mouse sambil menekan tombol kiri mouse setelah
memilih blok lepaskan tombol kiri. Hasil akan nampak pada gambar

2. Pilih Create Subsystem dari menu Edit. Blok-blok yang dipilih akan diganti dengan

subsistem
3. Bila menginginkan untuk membatalkan pembuatan subsistem, Anda bisa memilih

Undo dari menu Edit



Melakukan Simulasi Model
Dasar-dasar Simulasi

Anda dapat mensimulasikan model setiap saat hanya dengan mengklik tombol Start pada
Editor Model . Namun, sebelum memulai simulasi, Anda mungkin ingin menentukan pilihan
berbagai simulasi, seperti waktu mulai simulasi dan waktu berhenti dan jenis solver yang
digunakan untuk menyelesaikan model pada setiap langkah waktu simulasi. Menentukan
pilihan simulasi yang disebut mengkonfigurasi model. Dengan perangkat lunak ® Simulink
Anda dapat membuat konfigurasi beberapa model, menyetel konfigurasi, memodifikasi dan
mengatur konfigurasi yang ada.
Setelah Anda telah menentukan atau memilih satu set konfigurasi model yang memenuhi
kebutuhan Anda, Anda bisa mulai simulasi. Simulasi berjalan dari waktu mulai ditentukan
sampai waktu berhenti yang ditentukan. Saat simulasi berjalan, Anda dapat berinteraksi
dengan simulasi dalam berbagai cara, menghentikan atau jeda simulasi dan melakukan
simulasi model lainnya. Jika kesalahan terjadi selama simulasi, simulasi dapat dihentikan
dan penampil diagnostik muncul yang membantu Anda untuk menentukan penyebab
kesalahan.

Memulai Simulasi

Untuk memulai simulasi model, Anda pilih Start dari Simulation pada Menu Editor Model
atau klik tombol Start pada toolbol model.

Selama simulasi berlangsung, tanda waktu simulasi berjalan ditunjukkan Tombol Stop
sebagai perintah untuk menghentikan simulasi akan akan aktif dan muncul bersebelahan
dengan tombol Start. Tombol Pause akan menggantikan tombol Start pada toolbar model.



Analisa Hasil Simulasi
Analisa Hasil Simulasi

Untuk mengetahui bagaimana tanggapan keluaran model sistem, Anda dapat mengetahui
hasil keluaran model sistem milik Anda. Untuk mengetahuinya Anda dapat menggunakan
berbagai cara.

Menggunakan Blok Scope

Anda dapat menampilkan jejak keluaran selama simulasi menggunakan blok Scope. Lihatlah
gambar berikut

Tampilan Scope akan menunjukkan jejak keluaran. Blok Scope memberikan kesempatan
Anda untuk memperbesar atau memperkecil sesuai keinginan dan memberikan kemampuan
untuk menyimpan keluaran dalam bentuk data workspace.

Menggukana Variabel Keluaran

Dengan mengeluarkan nilai waktu dan keluaran, Anda dapat menggunakan perintah plot
untuk menampilkan hasil simulasi.

Blok dengan nama Out adalah blok keluaran dari library milik Ports & Subsystems. Jejak
keluaran, yout, dihasilkan oleh solver integrasi.

Anda dapat juga menjalankan simulasi ini dari menu Simulation dengan menetapkan
varaiabel untuk waktu, keluaran dan state pada panel Data Import/Export yang ada pada
kotak dialog Configuration Parameter. Selanjutnya Anda dapat menggambar hasil simulasi
menggunakan perintah

plot(tout,yout)

Menggunakan blok To Workspace



Blok To Workspace dapat digunakan untuk memperoleh keluaran. Model berikut sebagai
ilustrasi penggunaannya :

Variabel ya dan t akan tampil dalam workspace saat simulasi sdh selesai. Anda berarti telah
menyimpan vektor waktu dengan memasukkan blok clock ke blok To Workspace .

Blok To Workspace dapat menerima masukan array, dengan jejak elemen masukan disimpan
dalm variabel workspace.



TUGAS

1. Kerjakan urutan langkah-langkah pada dokumen diatas dan simpan hasilnya sebagai bukti
kerjaan Anda

2. Tampilkan respon sistem dengan input fungsi step untuk plant :

a. ( ) =
b. ( ) = ( ), dengan Kp= 300

c. ( ) = ( ) ( ), dengan Kp = 300 dan Kd=10

d. ( ) = ( ) , dengan Kp=30 dan Ki = 70

e. ( ) = ( ) ( ) , dengan Kp=350, Ki=300 dan Kd=50


