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APLICAȚII ALE PACHETELOR MATEMATICE LA 

SISTEME DE ECUAȚII 

Victor PRICOP, dr., conf. univ. 

 

Summary 
This paper talks about the usage of specialized computing 

software in solving systems of equations and in teaching process. 

These software can be used as computing and training environments. 

The author relates how computing software can be used in solving 

systems of equations. 

 

1. Introducere 

Pachetele specializate, la momentul actual în procesul de 

predare, sunt, practic, inevitabil de utilizat. Acest fapt contribuie la 

modificarea sistemului de acumulare a cunoștințelor. Calculatorul 

poate fi utilizat la obținerea unor cunoștințe noi și la formarea unor 

deprinderi necesare pentru adaptarea la cerințele actuale ale 

societății. 
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În ultima perioadă au devenit posibile calculele simbolice, 

analitice, cu ajutorul calculatorului, prin intermediul unor pachete 

specializate, care permit efectuarea unor transformări analitice 

compuse ale expresiilor matematice, integrare, derivare, simplificare, 

descompunere, construirea graficelor etc. 

Unele din ele sunt pachetele MAPLE, WOLFRAM 

MATHEMATICA, MATLAB, ce oferă posibilități de calcul numeric 

și simbolic, conţin diverse interfețe grafice pentru vizualizarea unor 

informaţii matematice, rezolvă probleme a căror soluţie nu poate fi 

determinată prin calcul elementar. 

Utilizarea acestor pachete permit utilizatorului să combine, la 

rezolvarea problemelor, matematica simbolică cu cea numerică, cu 

posibilitățile grafice ale sistemelor de calcul. Utilizatorul poate, 

practic, de la primul contact cu ele, să facă ceva real, fără ca să 

dispună de cunoștințe profunde din acest domeniu. Deci, calculatorul 

poate fi utilizat în procesul de predare, prin utilizarea diferitor 

pachete matematice, care nu necesită pregătire profundă în domeniu, 

dar care permit efectuarea unor calcule matematice, care manual ar 

necesita mai mult timp. Prin urmare, aceste programe sunt nu numai 

mediu de calcul, dar și mediu de instruire.  

Sistemele de ecuații este un compartiment important din 

algebră. La acest compartiment pot fi utilizate pachetele menționate 

mai sus, care dispun de o serie de comenzi legate de rezolvarea 

sistemelor de ecuații.  

Metodele de rezolvare a sistemelor de ecuații pot fi 

implementate în diverse pachete matematice, fie implicit, fie prin 

programare. 

2. Rezolvarea sistemelor de ecuații în MAPLE 

MAPLE este un software matematic care permite utilizarea 

formulelor ce conțin simboluri, necunoscute și operații formale. El 

cuprinde toate compartimentele matematicii contemporane. MAPLE 

se folosește prin scrierea programelor cu ajutorul limbajului 
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MAPLE, orientat spre calcule matematice de orice natură, dar și prin 

dialogul interactiv. 

Cea mai ușoară metodă de rezolvare a sistemelor de ecuații 

este comanda solve. În foaia de lucru se introduce sistemul de ecuații 

și apoi apelăm comanda solve (ecuații, variabile) [3].  

Exemplu. Să se rezolve sistemul de ecuații liniare 
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Rezolvare MAPLE cu comanda solve (fig. 1). 

 

 
Fig. 1. Comanda solve în Maple 

 

O altă metodă de rezolvare a sistemelor de ecuații este cea 

matriceală. Se introduc în foaia de lucru matricele sistemului cu 

ajutorul comenzilor sau paletei matrix, apoi direct se scrie ecuația 

matriceală (fig. 2) [3]. 
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Fig. 2. Metoda matriceală în Maple 

 

MAPLE conține și modalitatea interactivă, unde rezolvarea 

diferitor probleme se execută pe pași separați, astfel fiind vizibil 

procesul întreg de rezolvare. Pentru sisteme de ecuații liniare 

interactiv sunt disponibile metodele Gauss și Jordan-Gauss. 

Pentru a rezolva sistemele de ecuații liniare prin metoda Gauss 

(Jordan-Gauss), în foaia de lucru introducem matricea sistemului A 

și vectorul termenilor liberi B, apoi apelăm metoda interactivă 

Student [LinearAlgebra][GaussianEliminationTutor](A, B) (Student 

[LinearAlgebra][GaussEliminationTutor](A, B)) [3]. 

Notă. Rezolvarea interactivă a sistemelor de ecuații liniare în 

MAPLE este posibilă doar dacă matricea sistemului are dimensiunea 

cel mult 5×5. 
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Exemplu. Să se rezolve prin metoda Gauss sistemul de ecuații 

liniare .
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Introducem în foaia de lucru matricele sistemului și apelăm 

comanda de rezolvare (fig. 3.1). 

 

 
Fig. 3.1. Metoda Gauss în Maple 

 

În fereastra de dialog avem matricea extinsă a sistemului, 

tastam butoanele Next Step sau All Steps, în dependență dacă se 

dorește de efectuat următorul pas (iterație) sau toate (fig. 3.2).  
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Fig. 3.2. Matricea extinsă a sistemului 

 

La final obținem matricea în formă triunghiulară (fig. 3.3). 

 

 
Fig. 3.3. Matricea triunghiulară a sistemului 

 

După obținerea matricei triunghiulare, tastăm butonul Solve 

System, pentru rezolvare. În fereastra de dialog avem matricea 

inițială și cea obținută după transformări (fig. 3.4). 
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Fig. 3.4. Matricea inițială și finală 

 

Pentru a obține soluția, tastăm pe rând butoanele Solve x[i] 

(fig. 3.5-3.6). 

 

 
Fig. 3.5. Obținerea soluției 
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Fig. 3.6. Soluția 

 

Pentru transmiterea soluției, în foaia de lucru tastăm butonul 

Solution (fig. 3.7). 

 

 
Fig. 3.7. Rezultatul final 
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Sistemele de ecuații liniare pot fi rezolvate cu ajutorul 

comenzii LinearSolve(A, B, method=' ') din pachetul LinearAlgebra, 

unde A este matricea sistemului, iar B – vectorul termenilor liberi, 

opțiunea method=' ' specifică metoda de rezolvare a sistemului, cum 

ar fi Cholesky sau LU. 

Exemplu. Să se rezolve, prin metoda Gauss, sistemul de 

ecuații liniare .
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Introducem direct matricele sistemului în foaia de lucru (fig. 

4.1). 

 

 
Fig. 4.1. Matricele în foaia de lucru 

 

Inițializăm pachetul și apelăm comanda de rezolvare, 

specificând metoda Cholesky (fig. 4.2) și LU (fig. 5). 

 

 
Fig. 4.2. Metoda Cholesky 
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Fig. 5. Descompunerea LU 

 

3. Rezolvarea sistemelor de ecuații în WOLFRAM 

MATHEMATICA 
 

WOLFRAM MATHEMATICA este un software interactiv 

care admite descrierea și rezolvarea aplicațiilor științifice, în special 

din matematică și fizică. De aceea face parte din softurile matematice 

cel mai des recomandat ca un program ce oferă capacitatea de a face 

matematica cu ajutorul calculatorului. Acest software matematic 

poate fi folosit ca un calculator numeric și simbolic, sistem de 

vizualizare grafică, limbaj de programare de nivel înalt, platformă 

soft destinată rulării unor pachete cu aplicații specifice unui 

domeniu. 

La rezolvarea sistemelor de ecuații în WOLFRAM 

MATHEMATICA, se utilizează comanda Solve[{ },{ }], unde în 

prima acoladă se scrie sistemul, iar în a doua, necunoscutele. O 

modalitate de rezolvare a sistemelor de ecuații liniare este utilizarea 

comenzii LinearSolve[A, B]. Pentru a utiliza această metodă, 

introducem matricea sistemului și vectorul termenilor liberi, 

accesând meniul Insert/Table/Matrix/New, specificând numărul de 

rânduri și coloane, apoi tastând OK. Introducem de la tastatură 

elementele matricei și vectorului termenilor liberi [5]. 

Exemplu [1]. Să se rezolve sistemul de ecuații 
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Rezolvăm acest sistem cu comanda Solve. Pentru introducerea 

sistemului, în foaia de lucru utilizăm paleta Basic Math Assistant. 

Simbolul = în WOLFRAM MATHEMATICA este simbolul ==, iar 

pentru execuția calculelor, se utilizează combinația de taste 

Shift+Enter (fig. 6). 

 

 
Fig. 6. Comanda Solve în Wolfram Mathematica 

 

Exemplu. Să se rezolve sistemul de ecuații liniare 
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Accesăm meniul de inserare a matricelor (fig. 7.1), alegem 

dimensiunea (fig. 7.2), apoi introducem datele (fig. 7.3-7.4) și 

apelăm comanda de rezolvare (fig. 7.5). 
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Fig. 7.1. Inserarea matricelor 

 

 
Fig. 7.2. Alegerea dimensiunii matricei 
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Fig. 7.4. Matricea sistemului 

 

 
Fig. 7.4. Completarea datelor 
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Fig. 7.5. Rezolvarea sistemului 

 

4. Rezolvarea sistemelor de ecuații în MATLAB 

MATLAB (de la Matrix Laboratory) este un mediu de 

dezvoltare pentru calcul numeric și analiză statistică ce conține 

limbajul de programare cu același nume, creat de MathWorks. 

MATLAB permite manipularea matricelor, vizualizarea funcțiilor, 

implementarea algoritmilor, crearea de interfețe, și poate interacționa 

cu alte aplicații. Chiar dacă este specializat în calcul numeric, există 

pachete care îi permit să interacționeze cu alte sisteme de calcul 

simbolic. Un pachet adițional, SIMULINK, oferă posibilitatea de a 

realiza simulări ale sistemelor dinamice și îmbarcate, utilizând 

modele matematice [4]. 

MATLAB dispune de o notație simplistă – nu există o sintaxă 

complicată de comenzi care să trebuiască să fie învățată cu greutate 

și oferă o viteza mare de calcul, deoarece codificarea sa în C a fost 

optimizată cu grijă, ciclurile interne principale fiind prelucrate în 

limbaj de asamblare. 

Pachetul MATLAB poate fi utilizat la rezolvarea sistemelor de 

ecuații. 
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O metodă de rezolvare a sistemului de ecuații liniare este cea 

matriceală, adică dacă avem sistemul în forma matriceală AX=B, 

atunci soluția este X=A-1B. Introducem matricele A, B și scriem 

ecuația matriceală, obținem soluția. Sistemele de ecuații pot fi 

rezolvate în mod analog, ca și în MAPLE, WOLFRAM 

MATHEMATICA, prin comenzi. Una din comenzi este comanda 

solve (ecuații, variabile), altă comandă este linsolve(A, B, opțiuni), 

unde A și B sunt matricele sistemului AX=B [2]. 

Exemplu. Să se rezolve sistemul de ecuații 
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Introducem matricele sistemului în foaia de lucru (fig. 8.1) și 

rezolvăm sistemul prin metoda matriceală (fig. 8.2) și cu comanda 

linsolve (fig. 8.4). 

 

 
Fig. 8.1. Introducerea matricelor în MATLAB 
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Fig. 8.2. Rezolvarea sistemului prin metoda matriceală 

 

O altă modalitate de rezolvare a sistemului este utilizarea 

metodei împărțirii la stânga. Aplicăm pe același exemplu (fig. 8.3). 

 

 
Fig. 8.3. Rezolvarea sistemului prin împărțirea la stânga 
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Fig. 8.4. Rezolvarea sistemului prin comanda linsolve 

 

Exemplu. Să se rezolve sistemul de ecuații .
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Rezolvăm sistemul cu ajutorul comenzii solve. Introducem pe 

rând fiecare ecuație, apoi rezolvăm sistemul (fig. 9). 

 

 
Fig. 9. Rezolvarea sistemului prin comanda solve 
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5. Concluzii 

MAPLE este un software matematic interactiv care permite 

utilizarea formulelor ce conțin simboluri, necunoscute și operații 

formale. El cuprinde toate compartimentele matematicii 

contemporane. Am prezentat câteva comenzi cu ajutorul cărora pot fi 

rezolvate sisteme de ecuații. 

WOLFRAM MATHEMATICA este un software care admite 

descrierea și rezolvarea aplicațiilor științifice, în special din 

matematică și fizică. Acest software matematic poate fi folosit ca un 

calculator numeric și simbolic, sistem de vizualizare grafică, limbaj 

de programare de nivel înalt, platformă soft destinată rulării unor 

pachete cu aplicații specifice unui domeniu. 

MATLAB este un software matematic dedicat calcului 

numeric și vizualizarea datelor prin intermediul reprezentărilor 

grafice. El include analiza numerică, calculul matriceal, procesarea 

semnalelor și reprezentărilor grafice într-un mediu ușor de învățat și 

utilizat. 

 

Bibliografie 

1. Achiri, I., Garit, V., Poștaru, A., Prodan, N., Matematică. Manual 

pentru clasa a X-a. Editura Prut Internațional, 2002.  

2. Introducere MATLAB [accesat: 02 aprilie 2019]. Disponibil pe 

Internet: https://profs.info.uaic.ro/~fliacob/An2/2012-2013/Resurse/ 

Relative%20la%20Matlab/Elemente%20de%20Matlab.pdf  

3. Maple Online Help. [accesat: 19 martie 2019]. Disponibil pe 

Internet: https://www.maplesoft.com/support/help/index.aspx  

4. MATLAB. [accesat: 02 aprilie 2019]. Disponibil pe Internet: 

https://ro.wikipedia.org/wiki/MATLAB  

5. Wolfram Mathematica. Equation solving. [accesat: 15 martie 

2019]. Disponibil pe Internet: https://reference.wolfram.com/ 

language/guide/EquationSolving.html  

 

 

 

https://profs.info.uaic.ro/~fliacob/An2/2012-2013/Resurse/%20Relative%20la%20Matlab/Elemente%20de%20Matlab.pdf
https://profs.info.uaic.ro/~fliacob/An2/2012-2013/Resurse/%20Relative%20la%20Matlab/Elemente%20de%20Matlab.pdf
https://www.maplesoft.com/support/help/index.aspx
https://ro.wikipedia.org/wiki/MATLAB
https://reference.wolfram.com/%20language/guide/EquationSolving.html
https://reference.wolfram.com/%20language/guide/EquationSolving.html

