
Вежба 4:  
Потребно је погледати видео снимак у вези са овом вежбом (Files\Materijal za 
vežbe\Vežba 04) и урадити следеће: 
 

1) Послати на мејл aleks.pavicevic@ffh.bg.ac.rs Excel фајл екстензије .xls или .xlsx у 
чијем ће једном радном листу бити решена једначина х^2-2*x-8, помоћу функције 
"Solver". У другом радном листу овог документа треба да се налази табела са 
подацима и формулама потребним за решавање Редлих-Квногове једначине, која 
треба да се попуни према упутствима са видео снимка. 

 

Вежба 5:  
Потребно је погледати видео снимак у вези са овом вежбом (Files\Materijal za 
vežbe\Vežba 05) и послати на мејл aleks.pavicevic@ffh.bg.ac.rs Word документ са 
решењима следећих задатака (у овом документу треба на почетку да буду јасно 
истакнути име, презиме и број индекса, као и да одговарајућим бројем буде 
обележен део домаћег задтака на које се односи решење): 
 

1) Објаснити чему служи команда „clc“ у Matlab-у. 
2) Написати програм (подсетник: потребно је дефинисати х и Z) којим се 

израчунава вредност функције Z: 

� = 5 ∗ �ℎ(�) + ������
� + ��√� 

 
за вредност х=1.253. (Помоћ: Погледати опцију Help ради проналажења 
одговарајуће синтаксе за тражене функције; sh – хиперболички синус). 

3) Написати програм који представља модификацију програма "petljawhile.m" 
(погледати снимак са вежби), тако да се број "а" креће у интервалу од 1 до 2, при 
чему у сваком наредном кораку бива увећан за вредност 0.01. Објаснити улогу 
команди "%d\n" (посебно објаснити чему служи елемент "\n"), "4.2f\n", "4.3f\n" 
и "4.4f\n". 

4) Употребом само командног прозора, решити по променљивама "u" и "v" систем 
од следеће две једначинe са општим бројевима:  

� ∙ �� + �� = 0 
� − � = 1 

С обзиром на то да ове две једначине садрже две независно променљиве "u" и "v", 
али и параметар „а“, размислити да ли је неопходно дефинисати симобличке 
променљиве, и уколико да, које све променљиве би биле симболичке. Такође, 
обратти пажњу на то да се систем решава само по променљивим "u" и "v". 
 
Рок за слање ових домаћих задатака је 18.4.2022. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Примена рачунара у физичкој хемији 2021/2022. 


