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 Решавање нелинеарних једначина 

У случају када треба одредити решења нелинеарне функције, користи се 

функција за итеративно решавање једначина fzero(<име функције>, <почетна 

вредност за итерацију>). 

У примеру 3.38 представљено је решавање нелинеарних  функција коришћењем 

функције fzero. 

Пример 3.38: 

>> X=fzero(@sin, 3) 

3.1416  

>> X=fzero(@(x) sin(3*x), 2) 

2.094  

За одређивање локалног минимума функције користи се функција fminbnd(Fun, 

x1, x2). 

У доњем примеру  је представљена примена ове функције. 

Пример 3.39: 

>> X=fminbnd(@cos, 3, 4) 

3.1416  

>> X= fminbnd (@(x) sin(x), 3,2,5) 

4.712  

Диференцирање функција 

Узимајући у обзир да програмски језик Matlab, не може да нумерички 

диференцира произвољне функције, користи се функција diff(<vector>), која даје 

разлику између суседних елемената вектора, што омогућава да се дотична функција 

диференцира на посредан начин. 



 61 

Апроксимација функције 2*cos x2 *x, је презентована доњим примером.  

Пример 3.40: 

>> h = .001; x= 0:h: pi; 

diff(sin(x.^2)/h 

ans = 

Columns 1 through 7 

0.0010    0.0030    0.0050    0.0070    0.0090    0.0110    0.0130 

Columns 8 through 14 

0.0150    0.0170    0.0190    0.0210    0.0230    0.0250    0.0270 

Columns 15 through 21 

0.0290    0.0310    0.0330    0.0350    0.0370    0.0390    0.0410 

Columns 22 through 28 

0.0430    0.0450    0.0470    0.0490    0.0510    0.0530    0.0550 

Columns 29 through 35 

0.0570    0.0590    0.0610    0.0630    0.0650    0.0670    0.0690 

Columns 36 through 42 

0.0710    0.0730    0.0750    0.0770    0.0790    0.0810    0.0830 

Columns 43 through 49 

0.0850    0.0870    0.0890    0.0910    0.0930    0.0950    0.0970 

Columns 50 through 56 

0.0990    0.1110    0.1130    0.1150    0.1170    0.1190    0.1210 

Columns 57 through 63 

0.1230    0.1250    0.1270    0.1290    0.1310    0.1330    0.1350 

Columns 64 through 70 

0.1370    0.1390    0.1410    0.1430    0.1450    0.1470    0.1490 

Извод функције се у некој тачки може апроксимирати дељењем разлике 

функције у тој тачки и у првој суседној тачки, са растојањем до следеће тачке, тако 

што се подели резултат који даје функција diff са кораком, при чему се добија 

приближна вредност првог извода функције у задатим тачкама. 



 62 

 Интеграљење функција 

Функција quad апроксимира интеграл коришћењем Симпсоновог правила. Када 

се користи ова функција неопходно је дефинисати функцију да садржи дефинициони 

израз за под-интегралну функцију. 

Примена функције quad је дата у примеру 3.41. Едитором текста је потребно 

креирати датотеку под произвољним именом као што је funint.m чији је садржај 

представљен са: 

Пример 3.41 

function y=funint(x) 

y=x.^2 + 6.*x +6 

Вредност одређеног интеграла се добија спецификацијом аргумената функције. 

За одређивање локалног минимума функције користи се функција fminbnd(Fun, 

x1, x2). 

У доњем примеру  је представљена примена ове функције. 

Пример 3.42: 

>> X=fminbnd(@cos, 3, 4) 

3.1416  

>> X= fminbnd (@(x) sin(x), 3,2,5) 

4.712  

Решавање диференцијалних једначина 

У програмском  језику Matlab, постоји велики број алата за нумеричко 

решавање диференцијалних једначина. У доњем примеру је приказано нумеричко 

добијање решења за диференцијалне једначине првог реда. 

Пример 3.43: 

Нека је дата једначина првог реда у облику: 

y'= xy2 + y, y(0) = 1 на интервалу xϵ [0, 0.5]. 

Затим дефинишемо функцију f(x,y), у следећем облику: 

>>f=inline(’x*yˆ2+y’) 

f = 

Inline function: 

f(x,y) = x*yˆ2+y   
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Функција ode45 дефинише се на следећи начин: 

ode45(function,domain,initial condition) 

Коришћењем ове функције добија се: 

>>[x,y]=ode45(f,[0 .5],1). 

Matlab као резултат приказује две колоне од којих је једна x а друга y. 

Вредности се могу добити и графички, коришћењем функције plot, као што је 

представљено на слици 3.10. 

>>plot(x,y) 

 

Слика 3.10: Графички приказ решења диференцијалне једначине  

Приближна вредност решења добија се на следећи начин: 

>>xvalues=0:.1:.5 

xvalues = 

0 0.1000 0.2000 0.3000 0.4000 0.5000 

>>[x,y]=ode45(f,xvalues,1) 

x = 
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 0 

 0.1000 

 0.2000 

 0.3000 

 0.4000 

 Нумеричко решавање система једначина је дато наредним примером, где су 

приказане Лоренцове једначине које се доста користе у атмосферским 

израчунавањима.  

 Пример 3.44: 

 function xprime = lorenz(t,x); 

 %LORENZ: Computes the derivatives involved in solving the 

 %Lorenz equations. 

 sig=10; 

 beta=8/3; 

 rho=28; 

 xprime=[-sig*x(1) + sig*x(2); rho*x(1) - x(2) - x(1)*x(3); -beta*x(3) + 

x(1)*x(2)]; 

 >>x0=[-8 8 27]; 

 >>tspan=[0,20]; 

 >>[t,x]=ode45(@lorenz,tspan,x0) 

 >>subplot(3,1,1) 

 >>plot(t,x(:,1)) 

 >>subplot(3,1,2) 

 >>plot(t,x(:,2)) 

 >>subplot(3,1,3) 

 >>plot(t,x(:,3)). 

 Дигитална обрада сигнала 

 За дигиталну обраду сигнала у Matlab програмском језику користи се 

неколико функција.  

 Када је потребно одредити производ два полинома, или конволуцију два 

вектора користи се функција conv која је приказана следећим примером: 
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Пример 3.45: 

У примеру су дата два полинома која су представљена својим коефицијентима и 

који представљају чиниоце растављеноног полинома. Након примене функције conv 

добијају се коефицијенти полазног полинома.  

>> A=[1 3] 

A = 

2     3      

>> B=[1 4] 

B = 

4     4 

 >> C=conv(A,B) 

C = 

1     7 12      

Обрнути поступак добијања растављених чинилаца полинома се остварује 

коришћењем функције deconv, као што је презентовано примером 3.46. 

Пример 3.46: 

>> A=[1 0 -1] 

A = 

1     0     - 1     

>> B=[1 1] 

B = 

1     1 

 >> C=deconv(A,B) 

C = 

1     -1      

У горњем примеру полином x2-1 је представљен матрицом његових 

коефицијената A, док је полином x-1 којим делимо горњи полином дат преко 

матрице коефицијената B. Коришћењем функције deconv добија се резултат дељења 

два полинома као и остатак. 
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Фуријеова трансформација 

Фуријеова трансформација се добија коришћењем следећих наредби: 

Y = fft(x) 

 Y = fft(X,n) 

 Y = fft(X,[],dim) 

 Y = fft(X,n,dim) 

Уобичајено представљање Фуријеове трансформације при одређивању 

фреквентних карактеристика сигнала је дато примером 3.47. 

Пример 3.47: 

Fs = 1000;  

T = 1/Fs;  

L = 1000;  

t = (0:L-1)*T; 

x = 0.7*sin(2*pi*50*t) + sin(2*pi*120*t); 

y = x + 2*randn(size(t));  

plot(Fs*t(1:50),y(1:50)) 

title('Signal Corrupted with Zero-Mean Random Noise') 

xlabel('time (milliseconds)')  

  

Слика 3.11: Графички приказ примене Фуријеове трансформације 
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NFFT = 2^nextpow2(L); % Next power of 2 from length of y 

Y = fft(y,NFFT)/L; 

f = Fs/2*linspace(0,1,NFFT/2+1); 

plot(f,2*abs(Y(1:NFFT/2+1))) 

title('Single-Sided Amplitude Spectrum of y(t)') 

xlabel('Frequency (Hz)') 

ylabel('|Y(f)|') 

 

Слика 3.12: Приказ амплитудног спектра 


