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Streszczenie 

 W artykule zaprezentowano nowoczesne narzędzie jakim jest pakiet obliczeniowy 

MATLAB, za pomocą którego realizowane są zajęcia laboratoryjne w procesie dydaktycznym 

w Instytucie Politechnicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie. Omówiono 

ogólną charakterystykę pakietu. Przedstawiono także dlaczego warto korzystać z MATLAB-a 

w procesie dydaktycznym. W niniejszej publikacji zamieszczono skrócony wykaz bibliotek 

dodatkowych pakietu oraz scharakteryzowano nakładkę SIMULINK. 

Summary 

In this article we showed the modern instrument – computational MATLAB (MATrix 

LABoratory) – with which we are realizing the classes in laboratory in the didactic process of 

Politechnical Institute of the State Technical University in Leszno. The general characteristic of the 

package have been discussed. We have also showed why the MATLAB is profitable in didactic 

process. In this publication the shorted variety of extra toolboxes of the learing set and the 

characteristic of SIMULINK programe are included. 

 

I.  Wstęp 

 Wierzę, że poniższe opracowanie pozwoli docenić siłę narzędzia jakim jest 

MATLAB i piękno wiedzy, która za nim stoi, a tym samym skłoni potencjalnych 

użytkowników do pogłębienia tej wiedzy w różnych dziedzinach. Informacje podane 

w tym opracowaniu mogą stanowić podstawę dla dalszego rozwoju własnych 

zainteresowań. MATLAB jest bowiem uniwersalnym narzędziem dla ekonomistów, 

matematyków, inżynierów i wszystkich innych, którzy chcą z pomocą komputera 

rozwiązywać problemy. Jestem pewien, że program MATLAB szczególnie zainteresuje 

pracowników nauki i studentów uniwersyteckich kierunków matematyczno –

 przyrodniczych oraz w szerokim zakresie uczelni technicznych, zwłaszcza kierunków 
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związanych z obliczeniami numerycznymi i sterowaniem. 

 

 

II. Dlaczego warto korzystać z matlab-a 

 Języki programowania ogólnego przeznaczenia takie, jak Fortran, Pascal, C, C++ 

umożliwiają utworzenie programu realizującego dowolne zadanie obliczeniowe. 

Opracowanie takiego programu jest zwykle czynnością czasochłonną, zwłaszcza jeśli 

wymagana jest estetyczna prezentacja wyników obliczeń oraz wymiana informacji między 

programem a użytkownikiem. Wraz z pojawieniem się systemów okienkowych 

(MSWindows, X-Window) otworzyły się szerokie możliwości tworzenia estetycznych, 

łatwych w obsłudze programów interakcyjnych. Konstrukcja takich programów za pomocą 

dostępnych obecnie narzędzi nie jest wcale sprawą prostą, o czym najlepiej wiedzą 

użytkownicy różnych pakietów z przydomkiem „visual". Jeśli dodamy do tego 

konieczność zaprogramowania złożonego algorytmu obliczeniowego, to można 

zaryzykować twierdzenie, iż sytuacja programisty nie uległa znaczącej poprawie, 

zwłaszcza jeśli nie jest on w posiadaniu sprawdzonej biblioteki metod numerycznych. 

W takiej sytuacji implementując algorytm numeryczny musi rozwiązać typowe problemy: 

¬ zorganizować przechowywanie danych (zwykle są to macierze i wektory) 
w pamięci, 
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¬ zaprogramować operacje na tych danych, 

¬ zaimplementować algorytm obliczeniowy. 

 Wykonanie tych czynności jest czasochłonne i rzadko kiedy bywa twórcze. 

Alternatywę stanowi użycie któregoś z pakietów obliczeniowych. Na szczególną uwagę 

zasługuje tu pakiet MATLAB firmy MathWorks. Serce tego pakietu stanowi interpreter 

języka umożliwiającego implementację algorytmów numerycznych. Język ten stanowi 

rozwiązanie wymienionych wyżej problemów. Podstawowym typem danych jest macierz, 

zarządzanie pamięcią odbywa się poza wiedzą użytkownika, zaimplementowano 

standardowe operacje na macierzach. Tym samym droga do samodzielnego zapisu 

algorytmu numerycznego staje otworem. Co więcej: obszerne biblioteki umożliwiają 

rozwiązywanie typowych problemów obliczeniowych, przedstawienie wyników obliczeń 

w formie estetycznych wykresów różnych typów, prostą budowę okienkowego 

interakcyjnego programu obliczeniowego. Slogan reklamowy firmy mówiący, że życie jest 

za krótkie by pisać pętle „do...loop” zyskuje pełne potwierdzenie w zawartości pakietu: 

¬ menu zawierające kilka przycisków umieszczonych w odpowiednim okienku 

uzyskuje się jednym wywołaniem, 

¬ program automatycznie (tj. na podstawie podanych danych) dobiera zakresy 

na skalach wykresów i gęstość siatek, pozostawiając, w razie potrzeby, 

możliwość ich modyfikacji przez użytkownika, 

¬ trójwymiarowy wykres jednego z wielu typów można obejrzeć z dowolnego 

punktu widzenia”, oświetlić go z różnych stron i na wiele sposobów, 

wykonać interpolację kolorów - wszystko to także realizuje się jednym 

wywołaniem, 

¬ obszerne biblioteki funkcji pozwalają na analizę i przetwarzanie danych (np. 

dla potrzeb statystyki), rozwiązywanie typowych problemów numerycznych, 

przetwarzanie dźwięku, obrazu, rozwiązywanie problemów inżynierskich 

(np. projektowanie i symulacja układów sterowania). 

 Listę powyższą można by ciągnąć jeszcze długo. Istotny jest natomiast wniosek: 

odpowiednie narzędzie, w rękach świadomego (co należy podkreślić) użytkownika 

pozwala na znacznie szybsze wykonanie zadania aniżeli jego realizacja drogą „pracy 
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u podstaw" w C, Pascanlu, czy Fortranie. Takim narzędziem jest właśnie MATLAB. 

 Świadome jego użytkowanie wymaga jednak znajomości: 

¬ języka pakietu (który jest, tak nawiasem mówiąc, bardzo prosty i elastyczny), 

¬ wiedzy na temat rozwiązywanego problemu, 

¬ oraz metod, które do tego rozwiązania mogą posłużyć. 

 Z tego to powodu obok znajomości w stopniu podstawowym języka MATLAB-a 

i jego bibliotek konieczna jest również znajomość zasad na jakich opierają się różnorodne 

metody obliczeniowe oraz analizowane problemy. 

 MATLAB wraz z bibliotekami (kupuje się je oddzielnie w zależności od 

indywidualnych potrzeb użytkownika), mimo prostoty języka, jest narzędziem niezwykle 

rozbudowanym, wykorzystującym najróżniejsze dziedziny wiedzy współczesnej związanej 

z techniką obliczeniową. W takich warunkach każdy użytkownik musi zapoznać się 

z możliwościami programu i dokonać selekcji materiału zarówno jeśli chodzi o bloki 

tematyczne, jak i w obrębie każdego z tych bloków według schematu: 

1. standardowe możliwościom MATLAB-a – język programowania, grafika dwu- 

i trójwymiarowa oraz tworzenie interakcyjnych programów obliczeniowych, 

2. podstawowe możliwości MATLAB-a w dziedzinie obliczeń numerycznych –

 przetwarzanie i analiza danych, interpolacja, aproksymacja, całkowanie 

numeryczne, rozwiązywanie zagadnień początkowych dla równań 

różniczkowych zwyczajnych, metody liniowej algebry numerycznej, wreszcie 

metody znajdowania ekstremów funkcji wielu zmiennych określane mianem 

metod optymalizacji, 

3. zagadnienia związane z rozwiązywanym problemem np.: projektowaniem 

układów sterowania – problematyka budowy i analizy modeli dynamicznych dla 

potrzeb sterowania, podstawowych metod konstrukcji układów regulacji 

i kontroli ich własności. 
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III. Ogólna charakterystyka pakietu 

 MATLAB jest programem przeznaczonym do wykonywania różnorodnych 

obliczeń numerycznych. Na całość pakietu składają się następujące elementy: 

¬ interpreter języka programowania wraz z bibliotekami podstawowych działań 

i obliczeń na macierzach (odwracanie macierzy, rozkłady macierzy, wartości 

własne i inne), 

¬ standardowe biblioteki procedur napisanych w języku programu MATLAB –

 realizują one różnorodne obliczenia. Należą do nich m. in. procedury 

realizujące przekształcenia macierzy, obliczanie wartości funkcji elementarnych 

i specjalnych, całkowanie numeryczne, rozwiązywanie układów równań 

różniczkowych zwyczajnych, podstawowe obliczenia statystyczne, 

¬ biblioteki dodatkowe (ang. toolbox), które nabywa się oddzielnie w zależności 

od potrzeb użytkownika. Zawierają one procedury wspomagające obliczenia 

numeryczne wykonywane w różnych zastosowaniach np.: 
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• cyfrowego przetwarzania sygnału - Signal Processing Toolbox, 

• metod identyfikacji - Identification Toolbox, 

• projektowania układów sterowania - Control Toolbox, 

• metod optymalizacji - Optimization Toolbox. 

Warto wspomnieć, że oprócz nich dostępne są także biblioteki 

wspomagające obliczenia statystyczne, przetwarzanie obrazu i wiele innych, 

¬ nakładki – są to dodatkowe programy napisane w języku pakietu MATLAB, 

które ułatwiają realizację obliczeń określonego rodzaju. Jako przykład może tu 

posłużyć: Simulink - nakładka umożliwiająca między innymi interakcyjne 

definiowanie struktury układu sterowania oraz bardzo wygodną jego symulację. 

Nakładka ta umożliwia utworzenie w oknie graficznym struktury układu 

sterowania zbudowanej z bloków różnych typów reprezentujących obiekty 

dynamiczne, źródła sygnału i przyrządy pomiarowe. Definiując obiekty możemy 

odwoływać się do istniejących w pamięci zmiennych, dostępnych normalnie z 

wiersza poleceń MATLAB-a. Po skonstruowaniu struktury i określeniu 

parametrów poszczególnych elementów ustalamy parametry symulacji 

i wybieramy polecenie START. Wyniki symulacji zostaną przedstawione 

w standartowych oknach graficznych programu MATLAB. 

¬ MATLAB jest dostępny na różnych platformach sprzętowych – od PC przez 

stacje robocze do superkomputerów Cray – oraz systemowych – DOS, 

Windows, UNIX. Język MATLAB-a jest taki sam niezależnie od platformy 

sprzętowej i systemowej, na której program ten działa. Dzięki temu program 

napisany w języku MATLAB-a może być bez problemu wykonywany na 

różnych komputerach. 

 Począwszy od wersji 4.0 użytkownik otrzymuje bowiem nie tylko wygodne 

środowisko do obliczeń numerycznych, ale także zestaw zaawansowanych procedur 

graficznych (wykresy dwu i trójwymiarowe różnych rodzajów, oświetlanie powierzchni, 

zmiana punktu widzenia, stopniowanie barw, animacja i innych) oraz poleceń 

umożliwiających tworzenie interakcyjnych programów realizujących obliczenia 

numeryczne (przyciski, menu, obsługa myszki). Tym samym to wszystko, co wymaga 

napisania wielu tysięcy wierszy programu w C, czy C++, zostało przekazane w prostej 
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postaci użytkownikom MATLAB-a. 

 

IV. Podsumowanie 

 W artykule zaprezentowano nowoczesne narzędzie jakim jest pakiet obliczeniowy 

MATLAB, za pomocą którego realizowane są zajęcia laboratoryjne w procesie 

dydaktycznym w Instytucie Politechnicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

w Lesznie. Omówiono ogólną charakterystykę pakietu. Przedstawiono także dlaczego 

warto korzystać z MATLAB-a w procesie dydaktycznym. W niniejszej publikacji 

zamieszczono skrócony wykaz bibliotek dodatkowych pakietu oraz scharakteryzowano 

nakładkę SIMULINK. 
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