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Dystrybutor oprogramowania MATLAB i Simulink w Polsce 
 

 

oraz 

 

 

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW 

Katedra Inżynierii Budowlanej 

Zakład Geodezji i Planowania Przestrzennego 

ul. Nowoursynowska 159 

02-776 Warszawa 

www.wbis.sggw.pl 

 

 

 

serdecznie zapraszają studentów i pracowników SGGW oraz osoby 

zainteresowane na seminarium pt.  

 

„Analiza i modelowanie geodanych dla potrzeb budownictwa, geodezji  

i inżynierii środowiska” 

 

które odbędzie się w Sali Wystawienniczej Centrum Wodnego SGGW 

(Kampus SGGW, róg ul. Ciszewskiego i Nowoursynowskiej) 

 

23.05.2016 r. w godzinach 12-16 

 

W czasie wystąpienia przedstawione zostaną podstawowe informacje dotyczące oprogramowania 

MATLAB i Simulink. Zaprezentowane będą schematy pracy w tym środowisku, a także jego 

najważniejsze funkcjonalności. Omówiona zostanie również modułowa budowa oprogramowania 

oraz dziedziny, w których analizowane zestawy narzędzi znajdują zastosowanie. Wykorzystanie 

oprogramowania będzie przedstawione na praktycznych przykładach. 

Środowisko MATLAB i Simulink pozwala na projektowanie, symulację i implementację 

systemów zawierających m.in. elementy przetwarzania sygnałów, systemów sterowania 

i komunikacji. Funkcjonalności oprogramowania umożliwiają przyspieszenie realizacji badań 

naukowych oraz projektów przemysłowych. 

 

Rejestracja nie jest obowiązkowa. 
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Program seminarium 

 

Wprowadzenie  

 Dlaczego warto znać program MATLAB? 

 Budownictwo, geodezja i inżynieria środowiska jako dziedziny wykorzystujące zalety 

programowania w Matlabie 

 Zastosowanie środowiska obliczeniowego Matlab w geodezyjnym  

i budowlanym monitoringu deformacji 

 

I. MATLAB – język programowania technicznego  

 

1. MATLAB – Import i dostęp do danych 

2. Przetwarzanie i analiza danych 

3. Eksport wyników do raportów 

4. Tworzenie GUI i niezależnych aplikacji 

 

II. Projektowanie w oparciu o model z wykorzystaniem oprogramowania MATLAB i Simulink  

 

1. Simulink – wprowadzenie 

2. Projektowanie w oparciu o model – Model-Based Design (MBD) 

3. Przykład wykorzystania MBD 

4. Modelowanie i symulacje w środowisku Simulink 

5. Weryfikacja i testy projektu 

6. Automatyczna generacja kodu C  

 

 

III. MATLAB i Simulink. Wsparcie dla badań naukowych i projektów. Narzędzie w procesie 

kształcenia studentów 

 

 

 

 

 


