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V Prahe sa 7. 11. 2002 konal ïal�í roèník
konferencie Matlab, ktorú organizuje pra�-
ská firma Humusoft, s. r. o. � distribútor
programového vybavenia Matlab/Simu-
link firmy Mathworks a spolutvorca
niektorých jeho významných súèastí. Na
tomto fóre, ktoré je tradiène venované pre-
zentáciám mnohých aplikácií vyu�ívajú-
cich toto programové prostredie, pracovní-
ci firmy predstavili novú verziu programu
Matlab 6.5, a tie� Simulink 5. Zároveò
uviedli aj ïal�ie nové súèasti pod spoloè-
ným oznaèením Release 13.

Matlab a Simulink so v�etkými nadstavba-
mi predstavuje �pièkové integrované pro-
stredie pre vedecko-technické výpoèty,
modelovanie, návrhy algoritmov, simulá-
cie, riadenie, analýzu, grafickú prezentáciu
dát, meraní a vedeckotechnických výsled-
kov. Pou�ívate¾mi sú technici a vedeckí
pracovníci v automatizácii, telekomunikáci-
ách, energetike, strojárstve, letectve, astro-
nautike, chémii, lekárstve, biológii, ale aj
vo finanèníctve a v niektorých iných huma-
nitných vedách. Matlab/Simulink v súèas-

nosti predstavuje �tandard v oblasti vedec-
kotechnických výpoètov a simulácií.
Na svete je prevádzkovaných okolo 200 ti-
síc licencií (asi 600 tisíc pou�ívate¾ov)
a v Èesku a na Slovensku viac ne� 600 li-
cencií. Matlab/Simulink je k dispozícii pre
v�etky významné platformy � MS-Win-
dows, Unix a Linux pre PC a najnov�ie aj
pre Apple Macintosh, Mac OS X�

Release 13 ponúka spolu 10 nových pro-
duktov a podstatnú aktualizáciu viac ako
40 ïal�ích nadstavbových modulov.
Najvýraznej�ou èrtou novej verzie je rých-
los�. Matlab 6.5 obsahuje akcelerátor JIT
(Just in Time), ktorý nato¾ko zrých¾uje
beh programu, �e program rýchlos�ou vý-
poètu konkuruje ruène písaným progra-
mom v jazyku C a C++. Niektoré programy
be�ia údajne a� stokrát rýchlej�ie ne� do-
posia¾.

Simulink 5 tvorí kompaktné vývojové pro-
stredie pre kompletný návrh, ladenie a kon-
�trukciu zariadení a� po ich realtimeové za-
vedenie do praxe. Pou�ívatelia mô�u poèas
v�etkých vývojových prác pou�íva� jednot-
né prostredie s mo�nos�ou automatickej
konverzie algoritmov do nezávislej, vo¾ne
�írite¾nej formy C/C++ kódu alebo do ex-
celovských modulov, ako aj do objektov
COM. Simulink 5 ponúka nové mo�nosti
vrátane modelovania viacodborových úloh,
ako sú mechanické, elektrické a iné fyzi-
kálne systémy, a� po generovanie kódu pre
mikrokontroléry.

Release 13 oproti predchádzajúcim ver-
ziám okrem rýchlosti priná�a e�te iné vý-
znamné inovácie a roz�írenia. Novými pro-

duktmi sú Matlab COM Builder 1.0,
Matlab Excel Builder 1.1 na integráciu
matlabovských programov do Excelu,
SimMechanics 1.1 pre tvorbu strojárskych
a robotických simulácií, Aerospace
Blockset 1.0, Embedded Targets pre DSP
Texas Instruments C6000 a Motorola MPC
555. Ku zmenám do�lo aj pri Power System

Blocksete pre energetiku, ktorý sa pri tejto
príle�itosti premenoval na SimPower-
Systems 2.3 a roz�íril sa Matlab Compiler
3.0, ktorý obsahuje Math C/C++ kni�nicu
a grafickú kni�nicu. Okrem toho boli aktu-
alizované e�te viaceré iné, u� existujúce
programové moduly. V programovacom ja-
zyku bol okrem iného doplnený 64-bitový
celoèíselný dátový typ.
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