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MATLAB ПРОГРАМСКИ ЈЕЗИК 
 

ОСНОВНА 

НАМЕНА 

Примена математичког програма Matlab. Matlab алати 

представљају пакете алата и рутина који су развијени за 

одређене инжењерске области.  Matlab програмски језик 

је специјализован за решавање математичких и 

инжењерских проблема уз коришћење линеарне алгебре 

и матричног рачуна. 

ПРЕТХОДНО 

ЗНАЊЕ 

Основно познавање рада на рачунару. 

ЦИЉ Овладавање следећим областима у примени Matlab 

програма: 

 основне матричне операције; 

 математичке операције; 

 матричне функције; 

 решавање једначина; 

 нумеричка математика; 

 цртање графика. 
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 УВОД У MATLAB ПРОГРАМСКИ ЈЕЗИК 

 ОСНОВНЕ МАТРИЧНЕ ОПЕРАЦИЈЕ 

MATLAB је софтверски пакет који се последњих година највише користи за 

анализу, рашавање математичких проблема,  и симулацију динамике система у 

графичком окружењу. Уз коришћење SIMULINK додатка, омогућена је симулација 

динамике система у графичком окружењу. Употреба овог програмског језика је 

почела крајем седамдесетих година,  а данас он представља стандардни пакет у 

водећим светским универзитетским центрима. Нове верзије MATLAB-a су написане 

у C програмском језику, и овај софтверски пакет се користи у курсевима више 

математике и линеарне алгебре, заједно са осталим математичким пакетима као што 

су MathCad, Maple и Mathematica. 

Посебно место у примени овог програмског језика заузимају системи 

аутоматског управљања и системи регулисања. Најсложенији задаци из ове 

проблематике се на једноставан начин могу решити и графички представити. 

Перформансе MATLAB-а су зависне од хардвера тако да је за оптималан рад 

неопходно да рачунар има довољно меморије. Додатак MATLAB-а SIMULINK 

представља један од  кључних разлога за прихваћеност и популарност MATLAB-а. 

Овај додатак програму обезбеђује моделовање система који су дати преко својих 

блок дијаграма. 

MATLAB је ефикасан програм који нумерички решава разноврсне математичке 

проблеме, али исто тако са успехом графички интерпретира решења. 

MATLAB интегрише израчунавања, визуализацију и програмирање у околини у 

којој се проблеми и решења на лак начин приказују коришћењем познатих 

математичких израза.  

Коришћење MATLAB-а укључује математичко израчунавање, моделовање, 

симулацију, истраживање, развој апликација, развој графичких апликација 

укључујући графички кориснички интерфејс.  

Алати који се користе унутар програма чине пакете рутина и функција које су 

развијене за одговарајуће инжењерске области. MATLAB поседује свој debugger, 

који представља скуп наредби који се користи за отклањање и откривање грешака у 

функцијама и командним датотекама, као што су уклањање прекидних тачака, 

дефинисање прекидних тачака, извршавање програма корак по корак и друге. 

Коришћењем под-програмских модула који су написани у другим програмским 

језицима врши се повезивање  MATLAB-а са другим програмским пакетима, као и 

убрзавање разноврсних математичких прорачуна. 
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 Приликом покретања програма појављују се командни прозор, текући 

директоријум и командна историја, као што је дато на доњој слици: 

 

 
 

Слика 3.1: Прозори у Мatlab-у 

 

 Мени File служи за стварање нове М-датотеке, графичког прозора за 

формирање графичког објекта, модела, променљиве, графичког корисничког 

окружењa, слањe пројекта као Windows апликације или C библиотека, за отварање 

М-датотеке, одређивање имена датотеке где ће се сачувати садржај радног простора 

и тд. 
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 На слици 3.2 дати су под-менији менија File. 

 

 
Слика 3.2: Под-менији менија File 

 

 Ставке Edit менија су дате на наредној слици. 

 

 
Слика 3.3: Ставке менија Edit 
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 Под-менији менија Debug су приказани на следећој слици. 

 

 
Слика 3.4: Под-менији менија Debug 

 

 На слици 3.5 дати су под-менији менија File. 

 

 
Слика 3.5: Ставке менија Distributed 

 

 Ставке Desktop менија су дате на наредној слици. 

 

 
Слика 3.6: Ставке менија Desktop 
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 Под-менији менија Windows су приказани на следећој слици. 

 

 
 

Слика 3.7: Ставке менија Window 

 

 Ставке Help менија су дате на следећој слици.  

 

 
Слика 3.8: Под-менији менија Help 


