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Cursul 4 

 

Limbajul de programare MATLAB 

 

 MATLAB este un pachet de programe interactiv, de mare performanţă, 

folosit în special pentru calcule ştiinţifice şi inginereşti. El integrează analize 

numerice, calcule cu matrice, procesarea semnalelor şi posibilităţi grafice, într-

un mediu de programare, uşor de utilizat, în care problemele şi soluţiile sunt 

exprimate întocmai cum sunt scrise matematic, fără o programare tradiţională. 

Acest sistem permite rezolvarea multor probleme numerice, într -un timp mult 

mai scurt decât l-ar lua rezolvarea cu programe scrise în FORTRAN, BASIC 

sau C.  

 În mediul universitar limbajul constituie o unealtă de bază pentru 

învăţare în aplicaţii ale algebrei liniare. În varianta industrială este utilizat  în 

laboratoare corespunzătoare domeniilor de cercetare şi pentru a rezolva 

probleme practice matematice şi inginereşti. 

 Discipline cum ar fi teoria controlului automat, statistică, procesarea 

digitală a semnalelor, etc., care include calcule numerice de uz curent, 

prototipuri algoritmice şi diferite probleme speciale îşi găsesc soluţionarea  în 

MATLAB. 

Cea mai importantă caracteristică a programului MATLAB o reprezintă 

uşurinţa cu care acesta poate fi extins. Fiecare utilizator poate adăuga propriile 

programe originale, scrise în MATLAB, la fişierele deja existente, dezvoltând 

aplicaţii specifice domeniului în care lucrează. 

 În funcţie de versiunea folosită, MATLAB include deja unele aplicaţii 

specifice numite TOOLBOX-uri, care reprezintă colecţii extinse de funcţii, 

alcătuind un meniu de programare, în scopul rezolvării unor probleme cât mai 

variate. Structural, MATLAB este realizat sub forma unui nucleu de bază cu 

interpretor propriu în jurul căruia sunt construite toolboxurile.  

Printre ele mai cunoscute toolboxuri specifice limbajului MATLAB se pot 

enumera:  

- Communications Toolbox  -  Image Processing Toolbox 

- Control Design Product Suites  - Model Predictive Control Toolbox 

- Control System Toolbox   - Partial Differential Ecuation 

Toolbox 

- Data Acquisition Toolbox   -  Real time Toolbox 

- Financial Toolbox    -  Robust Control Toolbox 

- Database Toolbox    -  Signal Processing Toolbox 
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- Datafeed Toolbox    -  Simulink 

- Excel Link     -  Statistics Toolbox 

- Neural Network Toolbox   -  System Identification Toolbox 

- Fuzzz Logic Toolbox   -  Symbol Math Toolbox 

Ultimele versiuni de MATLAB, împreună cu Simulink au importante 

îmbunătăţiri precum: adăugarea unor funcţii pentru date volumetrice – 

izosuprafeţe şi streamlines, suport pentru standard NASA, suport pentru 

scriere şi citire pe imagini PNG (Grafice Portabile de Reţea), solver-e de 

ecuaţii diferenţiale pentru matrice de masă şi de ecuaţii diferenţiale şi 

algebrice, transcriere în format HTML a fişierelor de tip M.  

 

 


