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У наредном примеру је дато одређивање збира елемената колоне. 

Пример 3.30: 

>> sum(A) 

ans = 

15    27    33. 

Одређивање корена једначине је дато следећим примером. 

Пример 3.31: 

>> C=[1 4 8] 

C = 

1     4     8 

>> x=roots(C) 

x = 

 -2.0000 + 2.0000i 

-2.0000 - 2.0000i. 

Апроксимација података полинома задатог реда добија се коришћењем команде 

polyfit, као што је приказано у доњем примеру: 

Пример 3.32: 

>> c=[1.2 4.6 8.6 9.2] 

c = 

1.2000    4.6000    8.6000    9.2000 

>> d=[1.3 4.9 5.3 2.9] 

d = 

1.3000    4.9000    5.3000    2.9000 

>> j=polyfit(c,d,2) 

j = 

-0.1863    2.2457   -1.2127. 

У примеру 3.33 приказано је решавање диференцијалне једначине а графичка 

интерпретација је дата на слици 3.9.  

Пример 3.33: 

tspan = [0, 20]; 

y0 = [2; 0]; 
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Mu = 1; 

ode = @(t,y) vanderpoldemo(t,y,Mu); 

[t,y] = ode45(ode, tspan, y0); 

% Stampanje resenja 

plot(t,y(:,1)) 

xlabel('t') 

ylabel('resenje y') 

title(‘Van der Polova jednacina, \mu = 1'). 

 

Слика 3.9: Решење диференцијалне једначине 
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НУМЕРИЧКА МАТЕМАТИКА  У MATLAB-У 

Продукт бројева 

Израчунавање продукта елемената вектора добија се коришћењем наредбе 

prod(<vector>). Ако се наредба prod примени на матрицу тада се добија вектор 

производа елемената матрице по колонама, што је представљено доњим примером. 

Пример 3.34: 

>> A=[1 3 5; 2 4 6;7 9 4] 

A = 

1     3     5 

2     4     6 

7     9     4 

>> prod(A) 

ans = 

14 

108 

120. 

3.2.2.2 Сума бројева 

Сума елемената вектора добија се коришћењем наредбе sum(<vector>). Ако се 

наредба sum примени на матрицу тада се добија вектор суме елемената матрице по 

колонама, што је дато у примеру 3.35. 

У следећем примеру је приказано одређивање квадратног корена матрице, при 

чему је коришћена матрица из претходног примера. 

Пример 3.35: 

>> sum(A) 

ans = 

10 

16 

15. 
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 Решавање система линеарних једначина 

Применом матричних операција на једноставан начин се може добити решење 

система линеарних једначина.  Приликом решавања система линеарних једначина 

користи се матрична форма система Ax=B, у којој A представља матрицу 

коефицијената система, док је матрица B вектор слободних чланова у једначини. 

Решавање система линеарних једначина са две непознате је презентовано у 

доњем примеру. 

Пример 3.36: 

>> A=[2 -4 ; 6 -9] 

A = 

2     -4      

6     -9 

>> B=[3; -3] 

>> x=A\B 

x = 

 -6.50 

-4.00. 

Вектор решења система линеарних једначина x, добија се десним матричним 

дељењем матрице  A и матрице B. 

У примеру 3.37 је приказано решавање система линеарних једначина са три 

непознате. 

Пример 3.37: 

>> Q=[1 7 9; 3 5 7;1 -2 4] 

Q = 

1     7     9 

3     5     7 

1     -2    4 

>> R=[2; -3;6] 

>> x=Q\R 

x = 

 -2.30 

-1.25 

1.45. 
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  За добијање нула полинома користи се функција  roots (<vector>), 

где(<vector>) садржи коефицијенте полинома.  

У доњем примеру је приказано одређивање нула полинома x2+6x-3.    

>> roots=([1 6 -3]) 

ans = 

-6.46 

0.46. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


