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Opdracht 1: Oplossen digitaal lineair kwadratisch (LQ) probleem via 
functie minimalisatie en de Riccati vergelijking. (Uitvoering niet langer 

dan 2 halve dagdelen) 
 

1.1 Inleiding : het digitale optimale besturingsprobleem. 
 
Het door de computer te besturen systeem is een massa-veer-demper systeem. De 
stuurvariabele is de kracht die op de massa wordt uitgeoefend in de bewegings-
richting. De versnelling van de massa wordt bepaald door deze kracht alsmede de 
kracht uitgeoefend door de veer, welke rechtevenredig is met de uitwijking van de 
massa t.o.v. het rustpunt, en de kracht uitgeoefend door de demper, welke 
rechtevenredig is met de snelheid van de massa. De massa bedraagt 2kg. De 
evenredigheidsconstante van de veer bedraagt 3 N/m, die van de demper 0.2 N/m/s. 
De eenheid van de stuurvariabele bedraagt Newton (N). De bedoeling is het massa-
veer-demper systeem, waarvan de massa initieel stilstaat, 0.5 meter vanaf het 
evenwichtspunt, zo snel mogelijk te sturen naar het evenwichtspunt zonder daarbij te 
veel kracht te gebruiken. 
 

1.2 Voorbereiding 
  
1) Bepaal de 2e orde differentiaal vergelijking die het bovenbeschreven massa-

veer-demper systeem beschrijft (inclusief de stuurvariabele). Schrijf m.b.v. deze 
differentiaal vergelijking het systeem in toestandsvorm. 

 
2)  Het systeem is lineair. Bepaal de matrices A  en B  in de beschrijving 

&x Ax Bu= +  van dit lineaire tijdonafhankelijke twee dimensionale systeem. 
 
 Om aan de bovengenoemde ontwerpeissen te voldoen wordt een kwadratisch 

criterium gebruikt welke, gedurende het stuurinterval, de afwijking van de massa 
t.o.v. het evenwichtspunt en de snelheid van de massa kwadratisch straft. 
Verder worden aan het eind van het stuurinterval deze afwijkingen eveneens 
kwadratisch gestaft. Het criterium heeft dus de volgende vorm: 
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 De sturing en bemonstertijdstippen worden gegeven door 
 
  u t u t t tk k ka f g= ∈ +, , 1 , t k t k N N tk s s= = = =* , , , ,.., , , .0 1 2 10 0 5seconde  
 
 dus er wordt gedurende 5 seconde bestuurd en het bemonsterinterval is 

constant en gelijk aan 0.5 seconde. 
 
3)  Doe een (ontwerp) keuze voor de matrices Q R H, ,  van de kostenfunctie 

(integraal criterium) zodat aan de bovenbeschreven ontwerpeissen wordt 
voldaan. 

 
4) Lees onderstaande werkwijze door die tijdens de (maximaal 2) practicum 

middagen moet worden gevolgd en bereid de opdrachten zoveel mogelijk voor. 
 



 3

1.3 Werkwijze (duur maximaal 2 halve dagdelen) 
 
1) Maak na het inloggen een aparte subdirectory aan voor deze opdracht, binnen 

je eigen directory. Copieer alle files uit de directory w:\pracopt\opdr1 naar deze 
directory.  

 
2) Schrijf een procedure in Matlab  (.m file) welke het digitale LQ probleem oplost 

via functie minimalisatie. Maak daarbij gebruik van de Matlab functie constr voor 
het minimaliseren van een functie met constraints. In ons geval zijn er geen 
constraints (specificeer g=[]; in de functie [f,g]=fun(x) zie documentatie Matlab 
functie constr in de bijlage). Gebruik de Matlab functie ode23 voor het numeriek 
integreren van 1e orde differentiaal vergelijkingen. Informatie omtrent het 
gebruik van beide is te vinden in de bijlage. De procedure levert als uitkomst de 
optimale sturing u k Nk , , , ,..,= −0 1 2 1 het bijbehorende optimale verloop van de 
toestand x k Nk , , , ,..,= 0 1 2  op de bemonstertijdstippen en eindtijd. Tenslotte 
bepaalt de procedure de minimale kosten. Het in Matlab intikken van : help 
constr, en : help ode23, levert eveneens informatie omtrent het gebruik van de 
Matlab functies constr en ode23. 

 
3) Schrijf een tweede Matlab procedure. Deze procedure zet eerst het digitale 

optimale LQ probleem om in een equivalent discreet LQ probleem m.b.v. de 
Matlab functie edocp. Vervolgens bepaalt de procedure de oplossing van dit 
probleem m.b.v. de (zelf te programmeren) Riccati vergelijking wat leidt tot de 
optimale terugkoppelmatrices L k Nk , , , ,..,= −0 1 2 1. Gegeven de begintoestand, 
die volgt uit de eerder gegeven omschrijving, bepaalt de procedure de optimale 
sturing u L x k Nk k k= − = −, , , ,..,0 1 2 1 en het bijbehorende optimale verloop van 
de toestand x k Nk , , , ,..,= 0 1 2  op de bemonstertijdstippen en eindtijd. Tenslotte 
bepaalt de procedure de minimale kosten. 

 
4) Ga na of de antwoorden verkregen uit beide procedures (ongeveer) hetzelfde 

zijn. Dit vormt een uitstekende test op de correctheid van beide procedures.  
 
5) Observeer het enorme verschil in rekentijd welke deze procedures vergen en 

geef voor dit verschil zoveel mogelijk verklaringen. Wat valt er t.a.v. het verschil 
in rekentijd te zeggen als de dimensie van het systeem en/of het aantal 
bemonstertijdstippen in het stuurinterval toenemen? 

 
6) Varieer de diagonaal matrices Q R H, ,  in het kostencriterium en verklaar, en 

laat via plots hun invloed zien, op de optimale baan en sturing. 
  

1.4 Verslaggeving  
 
Het verslag bestaat uit niet meer dan het volgende: 
 
1) De listings van de zelf ontwikkelde .m files en .m functies die deel uitmaken van 

de twee matlab pocedures. De .m files moeten van duidelijk maar niet te veel 
commentaar zijn voorzien. 

 
2) Het bij de werkwijze onder de punten 1) tm. 6) gevraagde. 
 



 4

Opdracht 2: Digitale optimale besturing en LQG compensatie van de 
"helicopter" laboratorium opstelling via MATLAB. 

 
2.1 Inleiding 

 
Deze practicum opdracht heeft als doel het gebruik van (digitale) optimale 
besturingstheorie, en de implementatie en evaluatie van de optimale besturing op 
een "echt" systeem, te illustreren. Toepassing van (digitale) optimale 
besturingstheorie op een bestaand systeem (proces) vereist als eerste stap 
modelvorming. Modelvorming bepaalt voor een belangrijk deel de kwaliteit van het 
eindresultaat. Modelvorming is een vakgebied op zich. Daarom is het model van de 
"helicopter" gegeven. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de kwaliteit van het 
model (nog) te wensen overlaat, met name als gevolg van het complexe dynamische 
gedrag van de propellors (afstudeerders?!). Bij het ontwerp en de berekening van de 
digitale optimale besturing wordt gebruik gemaakt van software welke uit recent 
onderzoek is voortgekomen. Daardoor is de benodigde kennis van de ontwerper 
tot een minimum beperkt. De ontwerper moet opgeven: 
 
1) Het dynamisch model van het te besturen systeem. 
 
2) Het te minimaliseren criterium. 
 
3) De ruismatrices van het gelineariseerde systeem en de matrices van het te 

minimaliseren kwadratische criterium van de LQG compensator. 
 
4) Het bemonsterinterval. 
 
Op basis van deze gegevens rekent de software de digitale optimale sturing en de 
digitale LQG compensator uit, expliciet rekening houdend met het gedrag 
tussen de bemonstertijdstippen en het digitale karakter van de besturing. Alle 
relevante gegevens worden opgeslagen in data-files. Op basis van deze data-files 
bestuurt een MATLAB programma real-time de helicopter. De optimale waarden van 
de uitgangsvariabelen en de gemeten waarden worden na uitvoering van het 
programma geplot en geven een indicatie van de kwaliteit van de regeling. 
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2.2 Software. 
 
De software bestaat uit de volgende procedures: 
 
a) Dynamica continu niet-lineair systeem + bemonsterinterval →  Equivalent 

discreet systeem. 
 
b) Dynamica continu niet-lineair systeem + Integraal criterium + 

bemonsterinterval→  Equivalent discreet criterium. 
 
c) Equivalent discreet systeem + equivalent discreet criterium →  equivalent 

discreet optimaal besturingsprobleem: numeriek oplossen →  digitale optimale 
sturing, optimale baan en optimaal verloop van de metingen. 

 
d) Oplossing equivalent discreet optimaal besturings probleem + dynamica continu 

niet-lineair systeem  →  gelineariseerd tijdafhankelijk continu systeem rond 
optimale baan: te bepalen via numerieke integratie en numeriek differentieren. 

 
e) Gelineariseerd tijdafhankelijk continu systeem + ruis matrices gelineariseerd 

systeem + kwadratisch integraal criterium + bemonsterinterval →  equivalent 
discreet LQG probleem: numeriek recursief oplosbaar →  digitale LQG 
compensator. 

 
f) Real-time besturing van de helicopter op basis van de digitale optimale sturing 

en de digitale LQG compensator. 
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2.3 Dynamisch model van de helicopter. 
 &x x1 2=  (1.1) 

 ( )& . . ,x x x x2 2 3
2

30 2368 2 8665 0= − + ≥  

 ( )& . . ,x x x x2 2 3
2

30 2368 3 7639 0= − − <  (1.2) 

 ( )& .x u x3 1 3567= −  (1.3) 

 &x x4 5=  (1.4) 

 ( ) ( )& . . sin . ,x x x x x5 5 4 6
2

60 19 1 6818 2 2355 0= − − + ≥  

 ( ) ( )& . . sin . ,x x x x x5 5 4 6
2

60 19 1 6818 31297 0= − − − <  (1.5) 

 ( )& .x u x6 2 6567= −  (1.6) 
 
In formule (1) is x1  de hoekverdraaing horizontaal in radialen, x4  de hoekverdraaing 
verticaal in radialen, x2  de hoeksnelheid horizontaal in rad./sec., x5  de hoeksnelheid 
verticaal in rad./sec., x3  een maat voor de snelheid van de propellor rechts en x6  
een maat voor de snelheid van de propellor links. De stuurvariabele u1  is het 
setpoint van de propellorregeling rechts en u2  voor de propellorregeling links. Voor 
de stuurvariabelen gelden de volgende grenzen: 
 
 − ≤ ≤1 11u ,  − ≤ ≤1 12u  (2) 
 
Begintoestand: 

 ( )x 0

0
0
0
0
0
0

=

























 (3) 

Metingen: 
 
x1  en x4  worden met een behoorlijk grote precisie, t.o.v. de nauwkeurigheid van het 
model, gemeten. 
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2.4 Doel. 
 

Laat de helicopter, vanuit de begintoestand, en gedurende een tijd van ongeveer 10 
seconden, zo nauwkeurig mogelijk een beweging uitvoeren waarbij de horizontale 
hoekverdraaing sinusvormig verloopt met de tijd, en de verticale hoekverdraaing 
cosinusvormig. Kies het bemonsterinterval groter of gelijk aan 0.1 sec. De 
horizontale en verticale hoekverdraaing zijn begrensd, 
 
 9.09.0 1 ≤≤− x ,  − ≤ ≤0 6 0 64. .x  (4) 
 

2.5 Voorbereiding. 
Lees de volledige opdracht omschrijving door en bereid de punten beschreven 
onder werkwijze zoveel mogelijk voor. 

 
2.6 Werkwijze. 

 
1) Pas het FORTRAN programma heliprac.for aan zoals in het commentaar 

aangegeven. Dit komt neer op het specificeren van de punten 1),2) en 4) uit 
paragraaf 1. Compileer het programma, met de batch-file clheli.bat, en laat het 
programma vervolgens de digitale optimale sturing, de minimum kosten en het 
optimale verloop van de systeemtoestand uitrekenen. Het programma voert de 
procedures a),b) en c) uit paragraaf 2 uit, behalve de bepaling van het optimale 
verloop van de metingen. 

 
2) Pas de dynamica in de MATLAB m-file helidy.m aan overeenkomstig formule (1) 

en specificeer de uitgangsvergelijking (y=g(x,u,t)) in de file helidyo.m (deze 
speelt bij het optimale besturingsprobleem nog geen rol). Let er op dat y een 
kolomvector is en dat de helidy.m naast de functie f(x,u,t) de functie L(x,u,t) 
bevat zodat de dimensie van x(0) gelijk moet zijn aan n+1, waarbij n de 
dimensie van het systeem is. Pas eveneens de functie phi.m aan 
overeenkomstig de term Φ( ( ))x t f  in het kosten criterium. Roep daarna de m-file 

helisim aan welke de digitale optimale sturing en het optimale systeemgedrag 
simuleert en plot, en de minimale kosten berekent, gebruikmakend van helidy.m 
en phi.m. Verifieer de berekende minimale kosten met de uitkomst van het 
FORTRAN programma. Helisim verifieert de FORTRAN uitkomsten binnen 
MATLAB en plot de optimale baan en sturing. Verder bepaalt dit programma het 
optimale verloop van de metingen op de bemonstertijdstippen. 

 
3) Pas de m-file helin.m aan, d.w.z. specificeer de ruis matrices van het 

gelineariseerde systeem en de matrices in het kostencriterium van de LQG 
compensator (zie punt 3) in paragraaf 1). Dat wil zeggen pas de matrices qh 
(Q), rh (R), vh (V) en w (W) aan. Roep vervolgens de m-file helqg aan welke de 
LQG compensator uitrekent, gebruikmakend van helin.m. De optimale sturing, 
de LQG compensator matrices, en het gewenste verloop van de metingen 
worden opgeslagen in de matlab file comp.mat welke als enige nodig is voor 
het real-time besturen van de helicopter. Helqg.m voert dus de procedures d) 
en e) uit paragraaf 1 uit. 

 
4) Bekijk het real-time gedrag van de regeling samen met de practicum begeleider. 

Pas het ontwerp op grond van de resultaten en eventuele aanwijzingen 
van de practicumbegeleider aan. Het real-time besturingsprogramma voert de 
procedure f) uit paragraaf 2 uit. Gebruik de m-file heliplot.m in combinatie met 
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de file comp.mat om relevante resultaten t.a.v. het gedrag van de digitale 
optimale besturing en LQG compensatie te plotten. 

 
2.7 Verslaggeving. 

 
De in deze opdrachtomschrijving verstrekte informatie dient niet te worden herhaald, 
tenzij in het kader van het verbeteren van het digitale regelaar ontwerp, of als 
verklaring. In het verslag moet de begin-keuze van de diverse ontwerp grootheden, 
zoals het criterium en het kwadratisch criterium voor de compensator, worden 
toegelicht. Vervolgens dient men verslag te doen van verbeteringen die zijn 
aangebracht op basis van het waargenomen real-time gedrag van de regeling en 
eventuele aanwijzingen van de practicumbegeleider. Tenslotte dient een plot te 
worden opgenomen van het best verkregen resultaat, d.w.z. de optimale en gemeten 
uitgangswaarden. Voorts moeten verklaringen voor de niet perfecte werking van de 
digitale besturing worden gegeven. In een aparte paragraaf kunnen eventuele op en 
aanmerkingen t.a.v. deze practicumopdracht worden opgenomen (niet verplicht). 
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3.1 Praktische tips voor Fortran programmeren. 
 

Fortran regels (behalve commentaar en voortzettingen van een vorige regel) 
beginnen op de zevende positie van de regel. Gebruik nooit TABS bij het editen, 
daar de TAB afstand voor iedere toepassing verschillend is. Er mogen niet meer 
dan 70 karakters op een regel staan! Voortzetting van een regel ontstaat als men 
op de ZESDE positie van de volgende regel een continueringsteken plaatst (bijv 
&). Commentaar kan alleen op aparte regels worden gegeven. Zet op de eerste 
plek van deze regel een C (of bijv. *), dan wordt deze regel als commentaar opgevat. 
Programma labels (bijv. 10 behorend bij DO 10) dienen op de tweede plek van een 
regel te beginnen (in ieder geval niet op de eerste). 
 
Reele getallen (constanten) in het programma altijd noteren met een punt of 
exponent dus:  
 
 9., 9.0 of 9e0 in plaats van 9  
 
9 wordt opgevat als een integer getal. Zo is  
 
 1/9  
 
in fortran gelijk aan de (afgeronde) integer waarde 0! Begin iedere routine en 
subroutine met het statement:  
 
 implicit none  
 
Dit statement zorgt ervoor dat er tijdens het compileren wordt gewaarschuwd 
wanneer bepaalde in het programma of in de subroutine voorkomende variabelen 
niet zijn gedeclareerd. Om fouten te voorkomen en uit het oogpunt van 
overzichtelijkheid is het verstandig alle voorkomende variabelen te declareren.   
 
Fortran expressies moeten tussen haken geplaatst worden. Voorbeelden: 
 
 a=b (a.eq.b) 
 a>b (a.gt.b) 
 a>=b (a.ge.b) 
     a<b (a.lt.b) 
 a<=b (a.le.b) 
 
Arrays die als argument in een subroutine voorkomen moeten overeenkomstig hun 
type worden gedeclareerd in een subroutine. Een n dimensionale real array als 
argument moet dus als een n dimensionale real array worden gedeclareerd in de 
subroutine. Let op: de afmeting van deze array zoals in de subroutine gedeclareerd 
speelt geen rol!! Wanneer een meer dimensionale array als argument voorkomt 
spelen deze afmetingen, behalve de laatste, wel een rol. Zij moeten in het algemeen 
overeenstemmen met de declaraties in het hoofdprogramma. De gedeclareerde 
afmetingen van een array in een subroutine mogen uitsluitend variabelen zijn 
wanneer de array voorkomt als argument van de subroutine. De variabelen die 
deze afmetingen bepalen moeten dan tevens als argument van de subroutine 
voorkomen. Zie het Fortran voorbeeld programma op de volgende blazijde. In feite 
wordt aan de subroutine alleen het beginadres van de array doorgegeven. Als in de 
subroutine een element van de array wordt aangeroepen welke buiten de array 
lengte valt dan herkent de compiler deze fout niet maar zal het programma bij 
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uitvoering vastlopen en, in het geval van een PC, soms zelfs opnieuw 
opstarten noodzakelijk maken! 

 
3.2 Voorbeeld Fortran programma:  

 
C Program declaration 
 program arrays 
 
C This program illustrates the use of variables and arrays 
C in a main fortran program and subroutines 
 
 implicit none 
 
C Variable and array declarations 
 integer k,l,m 
 real ar1(3),ar2(3,4),ar3(3,4,5) 
 
C Default data array ar2 stored columnwise 
 data ar2/1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12./ 
 
C Assign values to array elements and variables 
 ar1(3)=10.0**2. 
 ar3(3,4,5)=10.0 
 k=3 
 l=4 
 m=1 
 
C Call to subroutine subr1 
 call subr1(ar1,ar2,ar3,k,l,m) 
 
C Write several array elements to the computer screen 
 write(*,*)ar2(3,2) 
 write(*,*)ar2(2,2) 
 
C End of program code 
 end 
 
 subroutine subr1(a1,a2,a3,h,i,j) 
C This subroutine writes several elements 
C of the arrays a1,a2,a3 from the calling program 
C  to the computer screen. h,i,j are integer arguments 
C corresponding to the size of a3 
 
 implicit none 
 
C Variable and array declarations 
 integer h,i,j 
 real a1(1),a2(1),a3(h,i,j) 
 
C Write several array elements to the computer screen 
 write(*,*) a1(3),a2(7),a3(3,4,5) 
 
C Return to calling program 
 return 
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C End of subroutine code 
 end 

 
3.3 Compileren en linken van Fortran Programmas: FL  

 
Compileren en linken zijn de procedures die worden doorlopen om een Fortran 
programma (Source file; bijv. de file arrays.for) om te zetten (te vertalen) in een code 
uitvoerbaar programma (Executable file bijv. arrays.exe) die er voor zorgt dat de 
computer de in Fortran geprogrammeerde instructies daadwerkelijk uitvoert. Het 
compileren en linken (resultaat een executable; een .exe file) van dit Fortran 
programma geschiedt middels het commando:  
 
 fl arrays.for  
 
Resultaat: Het Fortran programma arrays.for; de extensie .for is verplicht! wordt 
gecompileerd en indien er geen taal fouten optreden daarna gelinkt met als 
resultaat de executable arrays.exe. Het programma arrays.exe wordt vervolgens 
uitgevoerd (gerund) door het geven van het commando: 
 
 arrays 
 
Bij het Fortran voorbeeld programma arrays.for behoort een batch file flarr.bat 
waarin het compileer en link commando voor dit programma staat zodat het intypen 
van 
 
 flarr 
 
voldoende is om dit programma te compileren en linken. 
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4. Introductie van Matlab  
 
4.1 Commandos, matrices en vectoren  
 
Start MATLAB vanuit WINDOWS. Na enige tijd verschijnt  >>  ten teken dat een  
binnen Matlab toegestaan commando kan worden gegegeven.  Matlab commando's 
kunnen interactief worden gegeven. Zo  kunnen we interactief de nu volgende matrix 
vermenigvuldiging uitvoeren: 
 
 a=[0 1;3 4]  
 
scherm:  a= 
   0 1 
   3 4 
 
 b=[2 1;1 2]  
 
scherm:  b=        
   2 1 
   1 2 
 
 c=a*b  
 
scherm:  c=         
   1 2 
   10 11 
 
Deze commandos kunnen echter, gescheiden door een komma of punt komma ook 
m.b.v. de editer in een file met extensie .m worden geplaatst:  
 
 a=[0 1;3 4],b=[2 1;1 2],c=a*b  
 
Indien deze file de naam prog1.m heeft kan men binnen Matlab het commando 
prog1 geven en worden alle instructies uit de file prog1.m uitgevoerd. Matlab geeft 
na praktisch elke instructie uitvoer op het scherm, bijv. de matrix waarde nadat deze 
is ingevoerd. Deze uitvoer kan worden onderdrukt door het commando af te sluiten 
met een punt komma. Wanneer we interactief de nu volgende commando regel 
intoetsen  
 
 a=[0 1;3 4];b=[2 1;1 2];c=a*b;  
 
dan verschijnt er geen uitvoer op het scherm. Het commando  
 
 whos  
 
geeft een overzicht van de aanwezige grootheden (allen in de vorm van matrices) 
met hun type (real, imaginair of string) en afmetingen. Door het intoetsen van een 
variabele naam bijv.  
 
 c  
 
verschijnt de bijbehorende matrix waarde in beeld. Samenvattend kunnen alle 
commandos gescheiden door kommas en/of punt kommas interactief of binnen een 
.m file worden gegenereerd.  
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Het is mogelijk om bewerkingen op matrices met gelijke afmetingen elements gewijs 
uit te voeren. Dit wordt aangegegeven door de bedoelde bewerking vooraf te laten 
gaan door een punt. Zo levert  
 
 c=a .+ b  
 
scherm:  c=         
   2 2 
   4 6 
 
Bepaalde typen rijvectoren kunnen in Matlab zeer eenvoudig worden gegenereerd 
bijv.:  
 
 vec=0:3  
 
scherm: vec= 
    0.0  1.0  2.0  3.0  
 
of  
 vec=0:0.5:2.5  
 
scherm:  vec= 
    0  0.5  1.0  1.5  2.0  2.5.  
 
Een matrix of vector transponeren gaat als volgt  
 
 vectra=vec'  
 
scherm:  vectra= 
   0.0  
   0.5  
   1.0  
   1.5  
   2.0  
   2.5  
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Ook kunnen zeer eenvoudig submatrices van reeds bestaande matrices worden 
gegenereerd of gecopieerd bijv.  
 
 a= [0 1 2 3 4;5 6 7 8;9 10 11 12;13 14 15 16]  
 
scherm:  a= 
   1  2  3  4  
 
   5  6  7  8  
 
   9 10 11 12  
  
   13 14 15 16  
 
 b=a(:,2:4)  
 
scherm:  b= 
   2  3  4  
 
   6  7  8  
 
   10 11 12  
 
   14 15 16  
 
of  
 
 c=a(1:3,2:4)  
 
 
scherm:  c= 
    5  6  7  
 
   9 10 11  
 
   13 14 15  
 
of  
 
 d=a(3,2)  
 
scherm:  d= 
    10  
 
Ook kunnen matrices eenvoudig worden opgebouwd uit submatrices bijv. 
 
 a=[eye(3) [0;0;0]; 0 0 0 1] 
 
De bovenstaande matrix a is de 4x4 eenheidsmatrix omdat eye(3) de 3x3 
eenheidsmatrix is. Deze wordt gevolgd door de 3x1 kolomvector [0;0;0] en tenslotte 
wordt deze 3x4 matrix uitgebreid met de rij: 0 0 0 1. 
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4.2 Conditionele statements, loops en commentaar 
 
Alles wat staat achter het teken % wordt door Matlab als commentaar gezien. 
 
Voorbeelden: 
 
i=1; if i==1; disp('  i=1'); else; disp('i not equal to 1'); end; % "i=1" is displayed if i=1  
% else "i not equal to 1" is displayed 
 
for i=1:10; disp(['  i=' num2str(i)]); end; % i=1, i=2, .. , i=10 is displayed 
 
for i=1:2:10; disp(['  i=' num2str(i)]); end; % i=1, i=3, .. , i=9 is displayed 
 
i=-5; while i<10; disp(['  i=' num2str(i)]); i=i+1; end; % i=-5, i=-4, .. ,i=9 is displayed  
 
 
4.3 Functies 
 
Matlab biedt de mogelijkheid functies te definieren, vergelijkbaar met subroutines en 
functies in programmeertalen. Een functie wordt altijd gedefinieerd als een .m file 
bijv. de functie abcd:  
 
 function [out1,out2,out3]=abcd(in1,in2)  
 out1=in1+in2;out2=in1-in2;out3=in1*in2; 
 
Iedere functie moet beginnen met het statement function welke aangeeft dat het hier 
geen serie commandos maar een functie betreft. De uitgaande grootheden 
(matrices) staan tussen [ ], de ingaande grootheden tussen ( ) en worden 
gescheiden door kommas. De .m file moet dezelfde naam krijgen als de functie; in 
ons voorbeeld dus abcd.m. 
  
Wanneer we na definitie van functie abcd binnen matlab het nu volgende commando 
geven:  
 
 [sum,dif,prod]=abcd(a,b);  
 
dan wordt sum gelijk aan de som, dif gelijk aan het verschil en prod gelijk aan het 
produkt van de matrices a en b. De uitkomsten van sum,dif en prod worden vanwege 
de punt komma niet op het scherm afgedrukt. Binnen Matlab heeft men standaard 
de beschikking over een aanzienlijk aantal commandos en functies. De voor het 
practicum belangrijke zijn voor een deel in de handleiding gedocumenteerd. 
Informatie over matlab functies kan eenvoudig worden verkregen door het intypen 
van  
 
 help functienaam  
 
waarbij functienaam de naam is van de functie waarover men nadere informatie 
wenst. Het commando  
 
 what  
 
geeft een overzicht van beschikbare functies in Matlab, welke zijn onderverdeeld in 
matlab sub directories.  
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4.4 Grafieken 
 
Het maken van grafieken binnen matlab is zeer eenvoudig. Het commando  
 
 plot(a,b)  
 
zet de rij of kolom vector b uit tegen de rij of kolom vector a. In dat geval moeten a 
en b gelijke lengte hebben. Indien b een matrix is moet a een rijvector zijn waarvan 
de lengte gelijk is aan de lengte van de rijeen in b. In dit geval worden de rijeen van 
b idividueel uitgezet tegen a. Het is mogelijk meerdere plots op het scherm te 
brengen via het commando subplot. Voor nadere informatie type: Help subplot. 
Tenslotte kan men m.b.v. de functies title, xlabel en ylabel de figuur een titel geven 
en de assen van commentaar voorzien (type help title, help xlabel, help ylabel in 
Matlab voor meer informatie) 
 
Grafieken kunnen worden uitgeprint, nadat ze op het scherm zijn verschenen, door 
in het window dat de figuur bevat de file-print optie te kiezen. 
 
 
4.5 Opslag gegevens, data files 
 
Het commando  
 
 save filenaam  
 
creeert een file filenaam.mat waarin alle op dat moment binnen matlab gecreeerde 
matrices worden bewaard d.w.z. hun naam en de getalwaarden.  
 
Het commando  
 
 load filenaam  
 
laad alle matrices en hun getalwaarden welke via save filenaam zijn weggeschreven 
in de file filenaam.mat. Het commando load kan ook ASCII files lezen indien de 
ASCII file bestaat uit reals die in een matrix structuur zijn weggeschreven. Indien de 
file data.asc er bijv. als volgt uitziet;  
 
 1.0000 2.0000 3.0000  
 4.0000 5.0000 6.0000  
 
dan heeft het commando  
 
 load data.asc  
 
tot gevolg dat binnen matlab de 2x3 matrix genaamd data wordt geladen die de 
volgende waarden bezit,  
 
 data = 
   1.000 2.000 3.000  
   4.000 5.000 6.000  
 
Tenslotte kunnen variabelen in Matlab ook worden weggeschreven in ASCII format. 
Het commando,  
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 save data.asc var1,var2,var3 /ascii  
 
schrijft de variabelen var1,var2 en var3 naar de ASCII file data.asc.  
 
 
4.6 Help 
 
Het commando  
 
 help filenaam  
 
levert informatie over de Matlab functie filenaam.m. Het eerste aaneengesloten 
gedeelte commentaar in de file filenaam.m wordt op het scherm afgedrukt.  
Indien de help functie binnen Matlab geen uitkomst biedt raadpleegt men de 
handboeken van Matlab en de bijbehorende zogenaamde Toolboxes (Signal 
Analyses Toolbox,Control System Toolbox, System Identification Toolbox, Robust 
Control Toolbox en Optimization Toolbox). Het commando  
 
  what  
 
geeft een overzicht van beschikbare functies in de current directory. 
Het commando: 
 
 lookfor 'abc def' 
 
zoekt het commentaar van ALLE MATLAB functies af op het voorkomen van de 
string abc def. Indien gevonden wordt de naam van de betreffende functie met de 
eerste regel van bijbehoend commentaar op het scherm weergegeven. Met lookfor 
kan dus naar van toepassing zijnde functies worden gezocht, gerelateerd aan 
bepaalde "kreten". 
 


