CALCMATR
Càlculs amb matrius d’enters o fraccions de fins a 4 files x 5 columnes
La finestra principal
Introducció/edició de matrius
Operacions amb una matriu
Operacions combinades entre matrius
Sistemes d’equacions

La finestra principal
Sèrie de
matrius
generades

Intro. /edició matriu

Introducció/edició de matrius

Selecció del nombre
de files i columnes

Generar elements
aleatoris

Posa les caselles
en blanc

Es pot:
-

Introduir manualment els elements
Generar elements aleatoris
Incorporar una matriu

Generació de N matrius aleatòries
Per practicar operacions, propietats, etc.
Seleccionant el nombre de la llista i prement el botó
Generar-ne…

“Neteja” la col·lecció

Operacions amb una matriu

introduïda o seleccionada

Segons el tipus de matriu s’activaran els botons per a les operacions possibles amb ella.

El resultat apareixerà sobre el mateix quadre d’edició (per tant, si l’original interessa i no
és a la col·lecció cal incorporar-la-hi prèviament)

Incorporar a
la col·lecció
Paràmetres de la matriu

Fer sistema d’equacions
Producte per
enter o fracció

Potència
Mn

Operacions combinades entre matrius

Introduint una cadena d’operacions (suma, resta, potència) entre matrius de la col·lecció
el resultat apareixerà al quadre d’edició
Naturalment, la cadena d’operacions ha de respectar les compatibilitats entre les matrius
que s’operen: iguals dimensions per a la suma, columnes de A = files de B en A*B, etc…

Sistemes d’equacions
Opció del menú Matrius
També es pot passar una matriu com a
sistema amb l’opció Fer sistema del menú Operacions
Permet introduir, editar i resoldre sistemes de fins a 4 equacions i 4 incògnites

Presentació “normal” del sistema

Llistat de sistemes guardats

Quadre d’introdució coeficients del sistema
Admet enters i trencats
El nombre d’equacions i incògnites es fixa
amb les barres de desplaçament

Menú

Neteja el quadre d’edició per a un nou sistema
Genera un sistema de coeficients aleatoris
Obre una relació (fitxer .sts) de sistemes
Guarda la llista actual de sistemes en 1 fitxer nou
Afegeix la llista actual de sistemes a 1 fitxer existent

