
POPOČČÍÍTATAČČOVOVÉÉ MODELOVMODELOVÁÁNNÍÍ
V MATLABU 1, 2V MATLABU 1, 2

102XMM102XMM11,, 102XMM102XMM22

Volitelný pVolitelný přředmedměět (1+1 z)t (1+1 z)

--pro vpro vššechny obory bakalechny obory bakaláářřskskéého a ho a 
magisterskmagisterskéého studia ho studia 

-- výuka probvýuka probííhháá v letnv letníím i zimnm i zimníím semestrum semestru



Co je to Co je to MatlabMatlab
MatlabMatlab je je popoččíítataččový systový systéém pro technickm pro technickéé
výpovýpoččty a vizualizaci datty a vizualizaci dat

je velmi je velmi jednodujednodušše pochopitelnýe pochopitelný

mmáá výbornou grafikuvýbornou grafiku

mmáá spoustu pspoustu přředdefinovaných funkceddefinovaných funkcíí a a 
algoritmalgoritmůů pro výpopro výpoččty a grafickty a grafickéé znznáázornzorněěnníí
datdat

umoumožňžňuje luje léépe a jednodupe a jednodušše pochopit e pochopit 
matematiku a poumatematiku a použžíívat ji praktickým vat ji praktickým 
zpzpůůsobemsobem



Obsah a forma pObsah a forma přřednednášášekek

výuka výuka probprobííhháá v pov poččíítataččových mových míístnostech katedry stnostech katedry 
matematikymatematiky FSvFSv ČČVUT VUT 

obsah pobsah přřednednášášek je vek je vžždy zamdy zaměřěřen na oblasti zen na oblasti záájmu jmu 
studentstudentůů a poua použžititíí MatlabuMatlabu v technickv technickéé praxipraxi

studenti sistudenti si v rv ráámci cvimci cviččeneníí mohou prakticky vyzkoumohou prakticky vyzkouššet vet všše e 
na pona poččíítataččii a ova ověřěřit si zda porozumit si zda porozuměěli danli danéé problematiceproblematice



VybranVybranáá ttéémata pmata přřednednášášekek

numericknumerickéé metody matematiky,metody matematiky,

analýza a zpracovanalýza a zpracováánníí mměřěřených dat,ených dat,

vizualizace 2D a 3D dat,vizualizace 2D a 3D dat,

geometrie kgeometrie křřivek a ploch,ivek a ploch,

analýza a zpracovanalýza a zpracováánníí zvuku a obrazu,zvuku a obrazu,

fyzikfyzikáálnlněě--technicktechnickéé modelovmodelováánníí na pona poččíítatačči,i,……



ModelovModelováánníí na pona poččíítataččii
MatlabMatlab lze poulze použžíít v mnoha oblastech k pot v mnoha oblastech k poččíítataččovovéému mu 
modelovmodelováánníí (technika, biologie, l(technika, biologie, léékakařřstvstvíí, ekonomie,, ekonomie,……))



VyuVyužžititíí zzíískaných znalostskaných znalostíí

zjednoduzjednoduššeneníí studia matematiky a geometriestudia matematiky a geometrie

řřeeššeneníí nejrnejrůůznzněějjšíších technických problch technických probléémmůů
definovaných matematickydefinovaných matematicky

zpracovzpracováánníí, analýza a vizualizace m, analýza a vizualizace měřěřených ených 
datdat
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