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Примена рачунара у физичкој хемији 
Домаћи задатак уз седмо мултимедијално предавање 

Важно: Решења слати на мејл primena.racunara.fh@gmail.com. Као наслов мејла 
написати следеће: Домаћи задатак 7 – вежбе. Пажљиво читати задатке и пратити 
инструкције у вези са слањем решења домаћег задатка. 

 

1) Решити у „Command Window” следеће интеграле: 
 

а) ∫ � ∙ � �� 

б) ∫ � ∙ � �� 

в) одређени двојни интеграл ∬ � ∙ � ���� , чије су границе за х од 0 до 1, а за у 0 

до 3 (Помоћ: потражити у менију „Help” синтаксу за команду „integral2”, и 
прочитати чему служи ова команда, па је затим применити за решавање овог дела 
задатка). 
 

2) Отворити матрице х.mat и y.mat које су приложене уз овај документ, а затим 
транспоновати матрицу х, како би било могуће урадити наредне кораке: 
 
а) У „Command Window” прво откуцати команду „plot(y)”, погледати добро 
добијени график (посебно обратити пажњу на х-осу), а затим додати команду 
„plot(х,y)” и установити у чему се састоји разлика између ова два графика. 
Запажања написати у тексту мејла са посебним освртом на то како је „Matlab” 
изгенерисао х-осу у првом случају када је корисник није задао. 
 
б) Помоћу апликације „cftool” исфитовати податке (х.mat и y.mat за х- и у-осу 
респективно) користећи следећу једначину:  
 

y=(Ao*k1/(k2-k1))*(exp(-k1*x)-exp(-k2*x)) 
 

Модификовати график на ком су приказани експериментални подаци и крива 
добијена фитовањем: означити обе осе, додати наслов графика, боју криве 
добијене фитовањем променити у зелено, експерименталних тачака и линија које 
их повезују у црвено, симболе тачака променити у звездице, додати мрежу 
помоћних линија (Grid). График сачувати као слику (не радити „Print Screen”, 
него користити опције из „Matlab-а”), назвати је „график_број индекса“ (број 
индекса треба да буде написан према правилима наведеним ниже) и послати као 
„Attachment“ мејла.  
 
в) Сачувати фит у „Workspace“, затим позвати вредности параметара фитовања у 
„Command Window”, урадити „Print Screen” добијених резултата и послати на 
дати мејл. 
 
Урадити „Print Screen” написаних програма и резултата целог првог задатка и 
другог задатка под в) и слике послати као „Attachment“ мејла. Наслов слике треба 
да буде број индекса у следећем формату: година уписа, па четвороцифрени број 
(једна, две или три нуле + редни број), пример: 20190005. Уколико је потребно 
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послати више од једне слике, у назив фајла после броја индекса додати доњу црту 
и редни број слике (пример: 20190005_1). 


