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MATLAB



O que é MATLAB?

MATrix LABoratory

“MATLAB é um ambiente

computacional utilizado

mundialmente para análises

precisas e eficientes de dados e

modelos matemáticos.”

▪ Software para Desenvolvimento (Acadêmica e Industria);

▪ Linguagem de alto nível;

▪ As ferramentas e funções incorporadas, permitem explorar várias

abordagens até chegar em uma solução compatível com aplicação;

▪ O MATLAB possui suporte para hardware: Hardware Support

https://www.mathworks.com/hardware-support/home.html


MATLAB Conecta com vários sistemas de Hardware

https://www.mathworks.com/hardware-support/home.html?s_tid=srchtitle

https://www.mathworks.com/hardware-support/home.html?s_tid=srchtitle


Estrutura do MATLAB

▪ Ambiente de Desenvolvimento;

▪ Biblioteca de Funções;

▪ Gráficos Manipuláveis;

▪ Integração com Hardware;

▪ Interface de Aplicação de Programas;

▪ Aplicativos;



Por que MATLAB?

1. MATLAB fala matemática:

Engenheiros e cientistas precisam de uma linguagem de programação que permita expressar a
matemática de matrizes e matrizes diretamente. A álgebra linear no MATLAB é intuitiva e concisa. O
mesmo é verdadeiro para análise de dados, processamento de sinal e imagem, modelos de controle
e outras aplicações.
É por isso que mais de 1.500 livros didáticos ensinam usando o MATLAB.

2. O MATLAB é projetado para engenheiros e 

cientistas:

Tudo sobre o MATLAB é projetado especificamente para engenheiros e cientistas:
• Nomes e assinaturas de funções são familiares e memoráveis;
• O ambiente de trabalho é ajustado para engenharia iterativa e fluxos de trabalho científicos;
• A documentação é escrita para engenheiros e cientistas, não cientistas da computação.

3. As Ferramentas MATLAB simplesmente funcionam:

As ferramentas MATLAB oferecem funcionalidade desenvolvida profissionalmente, rigorosamente
testada, reforçada em campo e totalmente documentada para uma ampla gama de aplicações
científicas e de engenharia.



Por que MATLAB?

4. O MATLAB tem aplicativos:

Aplicativos MATLAB são aplicativos interativos que
combinam acesso direto a grandes coleções de
algoritmos com feedback visual imediato.
Você pode ver instantaneamente como diferentes
algoritmos funcionam com seus dados. Repita até obter
os resultados desejados e em seguida, gere
automaticamente um programa MATLAB para
reproduzir ou automatizar seu trabalho.

5. MATLAB integra fluxos de trabalho:

Os principais desafios de engenharia e científicos
exigem ampla coordenação entre as equipes para levar
as ideias à implementação.
Cada transferência ao longo do caminho adiciona erros
e atrasos. O MATLAB ajuda a automatizar todo o
caminho da pesquisa à produção.



Por que MATLAB?

6. MATLAB é rápido:

O MATLAB faz o trabalho árduo de tornar seu código rápido. As operações
matemáticas são distribuídas entre os núcleos do seu computador, as chamadas
de biblioteca são altamente otimizadas e todo o código é compilado just-in-
time.
Você pode executar seus algoritmos em paralelo simplesmente alterando for-
loops em for-loops paralelos ou alterando arrays padrão em arrays de
GPU. Execute algoritmos paralelos em uma nuvem infinitamente escalável, sem
alterações de código.

7. MATLAB é confiável

Engenheiros e cientistas confiam no MATLAB para enviar uma espaçonave a
Plutão, combinar pacientes transplantados com doadores de órgãos ou apenas
compilar um relatório para gerenciamento.
Essa confiança é construída sobre números impecáveis, originados das fortes
raízes do MATLAB na comunidade de pesquisa de análise numérica. Uma equipe
de engenheiros do MathWorks verifica continuamente a qualidade executando
milhões de testes na base de código MATLAB todos os dias.



Três Principais Abas 



API MATLAB para Python 

▪ Executar funções escritas em Python a partir do MATLAB;

▪ Executar funções MATLAB no Python.

A API (Application Programming Interface) do MATLAB para Python fornece

um pacote de integração utilizando o mecanismo computacional, CPython.

O mecanismo suporta a implementação de referência (CPython)

para as versões:

▪ Versão 2.7

▪ Versão 3.5

▪ Versão 3.6

▪ Versão 3.7

Instale a API do Mecanismo MATLAB para Python

https://www.mathworks.com/help/matlab/matlab_external/install-the-matlab-engine-for-python.html


App Designer 

O App Designer é um ambiente usado para criar aplicativos com interface 
para Usuários no MATLAB

▪ Inclui um conjunto de componentes de interface de usuário 
padrão como,  conjuntos de medidores, botões, interruptores e 
lâmpadas.

▪ O App Designer integra as duas principais tarefas de criação de 
aplicativos:

Layout dos componentes Visuais 

Layout de Programação do Aplicativo



MATLAB Project

Criação de projetos no ambiente MATLAB para organizar e

compartilhar seu trabalho com outras pessoas.

Definir e gerenciar caminhos 
do projeto entre as equipes

Adicionar, mover, renomear e 
abrir arquivos e pastas de 

projetos 

Criar, armazenar e acessar 
facilmente operações comuns

Rastrear e controlar alterações com Git™, 
Subversion ®(SVN), ou utilizar ferramentas 

de controle de origem externa

MATLAB Documentation → Software Development Tools → Projects



Live Editor 

Ambiente interativo dentro do MATLAB que permite exploração 

rápida de visualização de resultados no mesmo ambiente: 

▪ Inserção de código de programação e texto com diversos 

estilos de edição;

▪ Hiperlinks, imagens, Equações...

Diferenças entre Editor e Live Editor:

Editor:

▪ Ambiente para geração de código;

▪ Visualização de resultados em outras janelas gráficas.

Live Editor:

▪ Geração de código e texto em um único ambiente;

▪ Visualização de resultados no mesmo ambiente;

▪ Criação, execução de funções e scripts no mesmo 

ambiente com textos, imagens e hyperlinks.

Live Script Gallary

https://www.mathworks.com/products/matlab/live-script-gallery.html


Integração e Exportação de Aplicações



Compartilhando Aplicações Standalone

Application Author

MATLAB + Toolboxes

MATLAB Compiler

MATLAB

Runtime

End User



Workflow

Modelamento e Pesquisa

Relatório

Aplicações

Produção

Compartilhamento

Arquivos

Banco de Dados

Hardware

Acesso

Arquivos

Software

Hardware

Acesso

Code & 

Applications

Análise de Dados 

e  Visualização

Modelamento

Desenvolvimento

de Aplicações

Automação



Casos de Sucesso

A Airbus Defense and Space desenvolve aviônicos essenciais 

para a segurança usando design baseado em modelo

O grupo Overall Systems Integration da Airbus Defense and Space
desenvolve soluções de modelagem para bancadas de teste de
integração. Eles agora estão focados em adotar o Design Baseado
em Modelo para produtos aviônicos, incluindo software e hardware
certificados para DO-178C e DO-254.

Os produtos MATLAB ® e Simulink ® permitiram que eles reduzissem
as fases de projeto e teste de produtos aviônicos. Eles podem
completar o fluxo de trabalho de ponta a ponta, desde a
modelagem e simulação até a geração automática de código, teste e
verificação e certificação DO-178 e DO-254, com MATLAB e
Simulink.

Principais Resultados
• Erros detectados e testes iniciais;
• Capacitou grandes equipes para trabalhar na mesma arquitetura

usando modelos referenciados;
• Código gerado automaticamente;
• Modelos e testes reutilizados.

Produtos usados:
MATLAB, Simulink, MATLAB Coder, Simulink Coder, HDL Coder e
Embedded Coder



Casos de Sucesso

Tempo de design na Honeywell reduzido em 60%

A divisão de Sistemas de Aviação Comercial (CAS) da Honeywell decidiu
fortalecer sua posição como fornecedora líder mundial de sistemas
aviônicos para aeronaves executivas e de transporte regional. Sua
estratégia envolveu a atualização de seu principal produto, o sistema de
controle de vôo da série Primus.

Produtos usados:
MATLAB, Simulink, MATLAB Coder, Simulink Coder e Embedded Coder

Desafio
Atualizar um sistema de controle de vôo enquanto reduz o tempo e os custos de
desenvolvimento
Solução
Usar as ferramentas de projeto da MathWorks para permitir que uma equipe
projete, modele e simule as leis de controle de vôo e gere automaticamente o
código pronto para o vôo
Resultados
• Uma melhoria de produtividade de cinco para um;
• Código reutilizável altamente preciso;
• Um produto superior.

“[Usando o Simulink e o Embedded Coder] descobrimos que
poderíamos fazer em meio dia o que antes levava uma semana
ou mais ... É muito fácil ver uma melhoria de pelo menos cinco
para um em relação à forma como costumávamos trabalhar.”

Wayne King, Honeywell

https://www.mathworks.com/company/user_stories/design-times-at-honeywell-cut-by-60.html?s_tid=srchtitle#challenge
https://www.mathworks.com/company/user_stories/design-times-at-honeywell-cut-by-60.html?s_tid=srchtitle#solution
https://www.mathworks.com/company/user_stories/design-times-at-honeywell-cut-by-60.html?s_tid=srchtitle#results


MATLAB 



Simulink



Simulink



Simulink

Ambiente  de diagrama 
de blocos

Modelar,  simular, analisar 
sistemas multi-domínio

Desenvolve, implementar e testar:

•Sistemas de controle

•Sistemas de Processamento de sinais

•Sistemas eletrônicos

Método Model-Based Design



Porque Modelar em Simulink?



Por que Modelar e Simular no Simulink?

Com a simulação você pode impor no modelo comportamentos em situações limite, pois, ao levar máquinas e equipamentos ao limite, podem ocorrer
falhas e situações potencialmente perigosas para os humanos.

Simulações permitem antecipar estes resultados de situação de uso limite, tudo isso por software, ou seja, sem a necessidade de construir protótipos,
que são bem caros



Model-Based Design



Model-Based Design

MBD - “Projeto Baseado em Modelo” é uma metodologia utilizada para simulação de múltiplos domínios, geração automática de código, teste e 
verificação de sistemas embarcados.



Model-Based Design com Simulink

Com a plataforma do Simulink, podemos:

• Conectar o desenvolvimento do produto diretamente
nos requisitos;
• Integrar a etapa de testes com a etapa de design;
• Refinar algoritmos;
• Gerar código embarcado e documentação
automaticamente.



Model-Based Design com Simulink

Custo:

• Minimiza protótipos e retrabalho;
• Facilita o reuso do desenvolvimento.

Prazos:

• Curto Time-to-Market;
• Aumento da comunicação na equipe.

Desempenho:

• Gera inovação;
• Provê qualidade.



Representação de Conjunto de Dados no Simulink:



Representação do Conjunto de Dados no Simulink



Conceitos de Sistemas Dinâmicos no Simulink:



Conceitos de Sistemas Dinâmicos no Simulink

Sistema
Um sistema é um grupo de partes físicas e funcionais 

interdependentes com características mensuráveis que 
mudam com o tempo.

Por exemplo, um veículo é um sistema com várias peças. As 
características mensuráveis incluem a velocidade linear do 

veículo e a velocidade de rotação das rodas.

Componente do sistema
Um componente do sistema é parte de um sistema que interage com 

as outras partes do sistema . As interações entre os componentes 
definem a estrutura e o comportamento do sistema .

Por exemplo, um módulo de controle é um componente do sistema 
em um sistema de veículo . Um microcontrolador e o hardware 
associado a ele definem a estrutura, enquanto um algoritmo de 
software para controlar a velocidade define o comportamento.

Modelo
Um modelo é uma descrição matemática de um sistema derivado de leis físicas ou dados experimentais. A descrição geralmente usa um conjunto de variáveis 

com um conjunto de equações diferenciais que definem as relações entre as variáveis.
No exemplo a seguir para um veículo, u(t) é a força (N) movendo um veículo para frente, v(t)é a velocidade (m/s), b é um coeficiente de arrasto (N s/m)e m é a 

massa do veículo (kg).
O veículo é um sistema contínuo. Para sistemas contínuos, as equações diferenciais descrevem a taxa de mudança para variáveis com as equações definidas para 

todos os valores de tempo. A velocidade do veículo v(t)e sua aceleração v’(t) são definidas com a seguinte equação diferencial de primeira ordem.

mv'(t) + bv(t) = u(t)



Conceitos de Sistemas Dinâmicos no Simulink

Você pode criar um modelo Simulink para esta equação adicionando blocos, especificando o comportamento do bloco e 
usando linhas de sinal para conectar os blocos uns aos outros. O seguinte diagrama de blocos Simulink implementa a 

equação diferencial.



Biblioteca de Blocos Simulink



Biblioteca de Blocos Simulink

1) Menus Pop-Ups de acesso rápido:
para abrir ou criar um modelo e acessar o
Help.

2) Library: área onde são exibidas as listas de 
bibliotecas.

3) Search Result: onde são exibidos os
resultados da busca.

4) Block Description: ao passar o mouse
sobre o bloco temos o texto com as
características do bloco selecionado.



Biblioteca de Blocos Simulink

Continous: funções contínuas no tempo:
integrações, derivações, etc.

Discontinuities: inclui descontinuidades no seu modelo 
como trimagem de sinais, etc.

Discrete: funções discretizadas no tempo: usada para 
modelagem de sistemas e controladores discretos. 
Inclui discretizações de controladores, derivadas e 
integrais.

Logic and Bit Operations: aplique lógica aos seus 
modelos com blocos de comutadores, comparadores, 
operação lógica e operações com bits.



Biblioteca de Blocos Simulink

Look up Tables: inclui tabelas de dados
que podem ser acessadas durante a
simulação.

Model Verification: adicione lógicas de
verifi cação no modelo.

Model-Wide Utilities: blocos de utilidades como 
informações e tabelas de funções suportadas.

Ports & Subsystems: organize seus
modelos com o uso de subsistemas. Inclua lógica 
neles com subsistemas ativados com sinais 
lógicos.

Signal Attributes: conversão de tipo de
dado, amostragem, etc.

Signal Routing: Organize e altere o fluxo de 
dados em seus modelos.

User-Defined Functions: aplique integração 
com códigos escritos em MATLAB, código 
legado em c, etc.

Additional Math & Discrete: biblioteca de 
blocos com funções extras para trabalhos com 
sistemas discretos e matemática de sinais.



MATLAB 



Dúvidas?

?

Não esqueçam de realizar os seguintes mini cursos:
MATLAB onramp:
https://www.mathworks.com/learn/tutorials/matlab-
onramp.html
Simulink Onramp:
https://www.mathworks.com/learn/tutorials/simulink-
onramp.html

https://www.mathworks.com/learn/tutorials/matlab-onramp.html
https://www.mathworks.com/learn/tutorials/simulink-onramp.html
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Classificação de Blocos



Classificação de Blocos



Sistema Discreto



Sistema Contínuo



Workflow para Modelagem Básica



Workflow para Modelagem Básica

Modelar um 
algoritmo de Sistema

• Informações 
limitadas como 

sistema mecânico 
simples (massa, 

mola e 
amortecedor)

Criar componentes do 
Modelo

Ao reunir requisitos para um sistema, você identifica os componentes do modelo:

• Sistema Mecânico - Uma massa separada de uma superfície por uma mola e 
amortecedor

• Controlador - Algoritmo que controla o movimento do sistema mecânico

• Operador - Lógica que define os comandos enviados ao controlador

• Ambiente - perturbações externas que afetam o sistema mecânico

Gerenciar linhas de 
sinal

• À medida que um modelo cresce, os componentes do 
modelo ajudam a organizar funcional e visualmente os 
blocos no modelo. Para organizar linhas de sinal de 
maneira semelhante no modelo, você pode aplicar uma 
variedade de estratégias, como agrupar sinais em 
barramentos.

Gerenciar dados do 
Modelo

• Para especificar faixas de valores, tipos de dados, 
capacidade de ajuste e outras características de sinais, 
estados e parâmetros de bloco, você pode usar os 
objetos Simulink.Parametere Simulink.Signal

Reutilizar 
Componentes do 

modelos de arquivos

• Ao trabalhar em um modelo grande, você pode 
separá-lo em vários arquivos para que os membros 
da equipe possam desenvolver diferentes 
componentes do modelo ao mesmo tempo. Criar 
subsistemas:

Criar variações 
intercambiáveis de 
componentes do 

modelo

• Para adicionar flexibilidade a um modelo para que 
ele possa atender a diferentes requisitos, você 
pode usar subsistemas e modelos variantes. As 
variantes permitem que você escolha entre várias 
variações de um componente em um único 
modelo.

Configurar um sistema 
de gerenciamento de 

arquivos

• Conforme um modelo cresce, o gerenciamento de arquivos referenciados e
dependências se torna mais complicado. Para reduzir a complexidade do
gerenciamento de grandes modelos, você pode usar projetos. Os projetos no
Simulink ajudam a organizar grandes hierarquias de modelos, localizando os
arquivos necessários, gerenciando e compartilhando arquivos e configurações e
interagindo com o controle de origem.

Simulink Project



Simulink Project

Gerencie o desenvolvimento de projetos e colabore com sua equipe automatizando tarefas, processos e 
gerenciamento de arquivos. Você poderá criar componentes de projetos, organizar arquivos, analisar suas 

dependências, comparar alterações e executar operações comuns por meio da automação e integração com o 
controle de origem.

Editar na “velocidade 
do pensamento”

Criar componentes no 
sistema

Modele em RunTime Acelere suas simulações

Analisar diversos tipos 
de simulações

Executar algoritmos no 
hardware

Gerenciar projetos Gerenciar os dados



Ambientes: MATLAB & Simulink



Ambientes MATLAB & Simulink

Ambiente MATLAB Ambiente Simulink



Ambiente de desenvolvimento Simulink



Ambiente Simulink



Abas Simulink

Simulação

Depurar

Modelagem 

Formatação 



Abas Simulink

Aplicativos



Ambiente Simulink



Ambiente Simulink



Ambiente Simulink



Ambiente Simulink



Ambiente Simulink



Ambiente Simulink



Ambiente Simulink



Ambiente Simulink

O que é uma 
planta?

O sistema a ser controlado é 
chamado de planta . Como 

exemplo de uma planta, esta 
seção usa o motor DC.



Sistemas de Controle no Simulink

SISO
(Single Input Single Output)

MIMO
(Multiple Inputs Multiple 

Outputs)

u1

u1

u2

y1

y1

y2

Um modelo para projetar e ajustar um controlador MIMO para um motor Diesel



Formas de Análises

MATLAB – Modelos Invariante de Tempo 

(LTI Construct Linear Time)

Modelos Simulink



Intervalo de Simulação

Tempo da Simulação

Start da Simulação



Dicas e Manipulações com Blocos

<ctrl+c> e <ctrl+v> 
para copiar e colar um bloco 

OU
“puxar” com botão direito 

do mouse. 

Para Deletar, basta 
selecionar o  bloco e clicar 

em “delete” 

Para gerar um Subsistema, 
selecione os blocos, com 
botão direito do mouse, 

clique em “create subsystem
from selection” ou <ctrl+G> 

1) Reduzir o número de blocos
exibidos e simplifi car a visualização

do modelo;

2) Organizar o modelo, agrupando
conjuntos de blocos por funcionalidade;

3) Criar uma hierarquia de diagrama
de blocos.

Rotacionar 90º  < ctrl+R > 
Anti-horário < ctrl+Shift+R > 

Inverter < ctrl+i > 



Recomendações



Dicas

Abrir o Simulink no 
ambiente MATLAB

Abrir a biblioteca e 
adicionar os blocos

Conectar e ajustar os 
parâmetros do bloco

Gerar subsistemas 

Conectar blocos de 
interface Simulink

Executar o 
Modelo

Visualizar os resultados da 
simulação OU Interagir no 
MATLAB (command window)

Verificar o 
solver



Solvers

Converter o sinal de entrada 
do Simulink em sinal físico

Converter sinal físico 
em sinal de saída Simulink

O que são Solvers ou Solucionadores no 
Ambiente Simulink/Simscape?

Tudo começou...
Matemático alemão Erwin Fehlberg o Método RKF
(Runge-Kutta-Fehlberg) é um algoritmo em análise
numérica para a solução numérica de equações
diferenciais ordinárias.

Os Solvers mais utilizados no software MATLAB são
ode23 e ode45.

Ode23 é um método Runge-Kutta de três estágios e
terceira ordem.
Ode45 é um método Runge-kutta de seis etapas e quinta
ordem.

O ode45 faz mais trabalho por etapa do que o ode23, mas 
pode executar etapas muito maiores.

O difere as funções de solvers é a precisão na simulação.

O solver automático recomenda
um solucionador de etapa fixa
ou de passo variável para seu
modelo



Support Package



Support Package



Aplicações & Modelos para Cada Projeto



Aplicações

Aplicações Gerais

•Permite modelar e simular uma 
ampla gama de sistemas dinâmicos. 
Esses modelos de exemplo ilustram 
uma variedade de aplicações gerais, 
das simples às complexas.

Aplicações Automotivas

•Permite modelar e simular uma variedade 
de sistemas automotivos. Você pode 
modelar e simular o veículo e o ambiente e 
desenvolver algoritmos de controle para 
aplicações automotivas. Esses modelos de 
exemplo ilustram aplicações automotivas.

Aplicações Aeroespaciais

•Modelar sistemas aeroespaciais usando 
software Simulink e Aerospace Blockset

Aplicações de Automação 
Industrial

•Permite que os fabricantes de 
equipamentos industriais criem 
especificações executáveis na forma de 
modelos que fornecem uma direção de 
design clara para diversos grupos de 
engenharia. Esses modelos de exemplo 
ilustram aplicações de automação 
industrial.



Aplicações

Processamento de Sinais

•Para modelar sistemas de 
processamento de sinal no ambiente 
Simulink, considere o uso do 
software DSP System Toolbox.

Modelagem Física

•Para modelar sistemas físicos no ambiente 
Simulink , considere o uso do software 
Simscape. O Simscape estende o Simulink 
com ferramentas para modelar sistemas 
que abrangem domínios mecânicos, 
elétricos, hidráulicos e outros domínios 
físicos como redes físicas.

Lógica Complexa

•Para modelar lógica complexa em um 
modelo Simulink, considere o uso do 
software Stateflow. Stateflow estende 
Simulink com um ambiente de design 
para desenvolver diagramas de 
transição de estado e fluxogramas.

Engenharia de Sistemas

•Para modelar a arquitetura do sistema no 
ambiente Simulink , considere o uso do 
software System Composer.O System 
Composer permite a definição, análise e 
especificação de arquiteturas e 
composições para engenharia de sistemas 
baseada em modelo e design de software.



Modelos para Cada Projeto

Crie, projete, teste e verifique os 
sistemas de comunicação sem fio

Projetar e implementar controle 
digital para motores, conversores de 

energia e sistemas de bateria

Projetar, testar e implementar 
sistemas de controle

Analise sinais e dados de séries 
temporais. Modele, projete e simule 
sistemas de processamento de sinal.

Converta suas idéias e conceitos de robótica em 
sistemas autônomos que funcionam 

perfeitamente em ambientes do mundo real.

Projete a funcionalidade do sistema de 
direção automatizado, incluindo detecção, 

planejamento de caminho e fusão de 
sensores e controles

Crie modelos gêmeos digitais de um 
componente, um sistema de componentes 

ou um sistema de sistemas.

Treine, simule e implante modelos 
de IA.

Wireless Communications
Power Electronics Control

Design
Control Systems Signal Processing

Robotics

Advanced Driver 

Assistance Systems Digital Twins
Artificial Intelligence (AI)



Aplicações Aeroespaciais com MATLAB & Simulink

Aerospace Blockset
Fornece exemplos de referência Simulink e blocos
para modelagem, simulação e análise de aeronaves de
alta fidelidade e plataformas de espaçonaves. Inclui a
dinâmica do veículo, modelos validados do ambiente
de voo e blocos para o comportamento do piloto,
dinâmica do atuador e propulsão.

UAV Blockset
Fornece ferramentas e aplicativos de referência para
projetar, simular, testar e implantar veículos aéreos
não tripulados (UAV) e aplicativos de drones. Projetar
algoritmos de vôo autônomo, missões UAV e
controladores de vôo. O aplicativo Flight Log Analyzer
permite que você analise interativamente trajetórias
de voo 3D, informações de telemetria e leituras de
sensores de formatos comuns de registros de voo.

Outras Aplicações:
Sistemas de Controle

Robótica e Sistemas de Controle
Geração de Código
Aquisição de Dados 

Controle de Instrumentos
Manutenção Preditiva

Identificação de Sistemas 
Otimização de Design

Verificação, Validação e Testes
Engenharia de Sistemas



Simulink Online



Simulink Online

Use Simulink sem downloads

ou instalações

Colabore por meio do

compartilhamento online
Armazene, gerencie e acesse

seus arquivos em qualquer lugar

•O Simulink Online fornece acesso ao Simulink de 
qualquer navegador da web padrão, onde quer que 

você tenha acesso à Internet.
•Basta entrar no MATLAB Online e iniciar o 

Simulink ou abrir um modelo Simulink existente.
•O Simulink Online é ideal para ensino, 

aprendizagem e acesso conveniente e leve.

•Com o Simulink Online, você pode compartilhar 
seus modelos com outras pessoas por meio do 

MATLAB Drive .
•O Simulink Online é atualizado automaticamente 

para a versão mais recente, oferecendo uma 
plataforma consistente com os recursos mais 

recentes para todos os usuários.

•A integração total com MATLAB Drive oferece 5GB 
para armazenar, acessar e gerenciar seus arquivos 

de qualquer lugar com MATLAB Online.
•Use o MATLAB Drive Connector para sincronizar 

seus arquivos entre seus computadores e o 
MATLAB Online, eliminando a necessidade de 

upload ou download manual.Para acessar Simulink Online é necessário que a licença esteja atualizada!



Simulink



Exercícios



Exercício 01 – Modelar uma equação - Temperatura Celsius em Fahrenheit

Para modelar a equação que converte a temperatura Celsius em Fahrenheit



Exercício 01 – Modelar uma equação - Temperatura Celsius em Fahrenheit



Exercício 01 – Modelar uma equação - Temperatura Celsius em Fahrenheit



Exercício 02 -Modelo que Simula o Movimento Simplificado de um Carro

Um bloco Simulink é um elemento de modelo que define uma relação matemática entre sua entrada e saída. Para criar este modelo 
simples, você precisa de quatro blocos Simulink.



Exercício 02 -Modelo que Simula o Movimento Simplificado de um Carro



Exercício 03 - Refinar o Modelo

Modelar um sensor de proximidade com base neste modelo de movimento. Nesse cenário, um sensor digital mede a distância entre o carro 
e um obstáculo a 10 m (30 pés) de distância. O modelo emite a medição do sensor e a posição do carro, levando estas condições em
consideração:

• O carro pára quando chega ao obstáculo;
• No “mundo real” um sensor mede a distância de forma imprecisa, causando erros numéricos aleatórios.
• Um sensor digital opera em intervalos de tempo fixos.

Defina o parâmetro de potência de ruído como 0.001

Sensor digital que dispara a cada 0,1 
segundos.
Sample Time para 0.1

Para encontrar a distância 
entre a posição do obstáculo e 

a posição do veículo.



Exercício 03 - Refinar o Modelo



Dúvidas?

?

Não esqueçam de realizar os seguintes mini cursos:
MATLAB onramp:
https://www.mathworks.com/learn/tutorials/matlab-
onramp.html
Simulink Onramp:
https://www.mathworks.com/learn/tutorials/simulink-
onramp.html

https://www.mathworks.com/learn/tutorials/matlab-onramp.html
https://www.mathworks.com/learn/tutorials/simulink-onramp.html



