
Вежба 6:  
Потребно је погледати видео снимак у вези са овом вежбом (Files\Materijal za 
vežbe\Vežba 06) и 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) Написати програм којим би се у програму Matlab решио систем диференцијалних 
једначина које се односе на кинетику две консекутивне реакције: 

 
за коју важе следеће диференцијалне једначине:

 
и почетни услови да су у времену t=0, А(0)=А0, В(0)=0 и С(0)=0. 
НАПОМЕНА: При дефинисању диференцијалних једначина, концентрације 
врста А, В и С не треба писати у угластој загради, јер могу да настану 
проблеми у Matlab-у.  
 

2) Написати програм којим би се у програму Matlab одредио први извод функције 
ln(х2), а потом заменило x=5 и резултат претворио у double матрицу. 

3) Написати програме којима би се у програму Matlab решили следећи интеграли 
∫x∙y dx и ∫x∙y dy. 

4) Написати програме са ових вежби „wdw.m” и „tdscript.m”, па их потом 
модификовати тако да температура и притисак могу да се уносе на упит. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примена рачунара у физичкој хемији 2021/2022. 



Вежба 7:  
Потребно је погледати видео снимак у вези са овом вежбом (Files\Materijal za 
vežbe\Vežba 07) 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) Написати програме са ових вежби „wdw1.m” и „zscript.m”, па их потом 
модификовати тако да се вредности притиска крећу у опсегу од 1 до 30 atm са 
кораком од 0,5 atm (водити рачуна о вредности величине „n“ која представља 
бројач у петљи). 
 

2) Објаснити синтаксу дату у наредном примеру (у продужетку сваке командне 
линије додати знак процента и иза њега укратко описати чему служи свака 
командна линија). Објаснити разлику између команди „rand“ и „randn“. 
Објаснити шта ради команда „randi“. Објаснити синтаксу randi(38,10,1)'. 
Уколико нека од команди није обрађена у досадашњем тексту, употребити опцију 
Search Documentation у оквиру MATLAB Help менија.  

 
clc 
clear  
close all  
tacke = 1000000;  
r1=rand(1,tacke);  
r2=randn(1,tacke);  
hist(r1,1000)  
title('rand: Uniformna raspodela')  
figure  
hist(r2,1000)  
title('randn: Normalna raspodela')  
str=['Srednja vrednost za rand = ',num2str(mean(r1))];  
disp(str)  
str=['Srednja vrednost za randn = ',num2str(mean(r2))];  
disp(str)  
str=['Varijansa za randn = ',num2str(var(r2))]; 
disp(str) 

3) Објаснити зашто за извршење програма „novcic.m” (погледати снимак са вежби) 
не би могла да се користи следећа синтакса: 

clear all 
for i=1:10 
if rand < 0.5 fprintf('Glava '), end 
if rand >= 0.5 fprintf('Pismo '), end 
end 
fprintf('\n') 
 
 
Рок за слање ових домаћих задатака је 4.5.2022. 
  

Примена рачунара у физичкој хемији 2021/2022. 


