FISA DISCIPLINA
Analiză numerică şi limbaje/medii de programare

Denumirea disciplinei
Codul disciplinei

Semestrul

1

Credite

Facultatea de Instalaţii pentru Construcţii

Facultatea
Domeniul

Ingineria Instalaţiilor

Specializarea

Program master EEIC

Total
ore
56

6

Numărul orelor pe
Semestru/activităţi
C
S
L

Pr

2

2

-

-

Categoria formativă a disciplinei DF
DF - fundamentală, DS - de specialitate, DC – disciplină complementară

DF

Categoria formativă a disciplinei DO
DO= disciplină obligatorie, DOp.= disciplină opţionala, DF= disciplina facultativă

DO

Discipline
Anterioare

Obligatorii
(condiţionate)
Analiză, Algebră, Matematici Speciale (Ecuaţii
Diferenţiale) la nivel de an I, II în învăţământul
tehnic superior. Cunoştinţe elementare de utilizarea
calculatoarelor.
Familiarizarea cu elementele de bazǎ ale analizei numerice: interpolari şi ajustǎri de date, sisteme
algebrice liniare şi neliniare, vectori şi valori proprii, integrare numericǎ, metode pentru ecuaţii şi
sisteme de ecuaţii diferenţiale ordinare şi cu derivate parţiale.
Familiarizarea cu un mediu de programare utilizat în calculele matematice din inginerie (matlab,
scilab) şi realizarea de programe pentru variantele simple ale metodelor numerice studiate.
Utilizarea rutinelor numerice complexe existente în mediile de programare studiate.

Recomandate

1.

Obiectivele
disciplinei

2.
3.

Conţinutul activităţii de curs

Conţinutul
tematic/Nr. ore
alocate
(descriptori)

ore

La curs se va urmări predarea riguroasǎ a noţiunilor, demonstrarea teoremelor doar în cazuri
simple (în rest se vor face trimiteri bibliografice), prezentarea unui calcul manual pentru
metodele numerice în vederea înţelegerii algoritmilor.
1. Prezentarea mediului de programare; utilizarea lui in regim de comandǎ; elementele de
control a fluxului de calcul şi programare .

2

2. Reprezentarea aproximativǎ a numerelor în calculator; eroarea absolutǎ şi relativǎ în
calculele aritmetice. Evaluarea cu precizie funcţiilor elementare prin dezvoltare Taylor.
Interpolarea prin polinoame Lagrange şi Newton.

2

3. Ajustarea datelor prin metoda celor mai mici pǎtrate. Algoritmul Levenberg-Marquardt

2

4. Metode iterative pentru sisteme liniare: Jacobi, Gauss-Seidel. Metode iterative pentru
sisteme neliniare: contracţie, Newton.

2

5. Metode numerice pentru valori şi vectori proprii: determinarea polinomului caracteristic,
metoda rotaţiilor pentru matricele simetrice, metoda puterii iterate, metoda QR.

2

6. Metode numerice pentru problema Cauchy pentru ecuaţii şi sisteme de diferenţiale: Euler,
Euler perfecţionatǎ, Euler modificatǎ, Runge-Kutta .

2

7. Metode multipas pentru ecuaţii diferenţiale: Adams, Moulton

2

8. Scheme cu diferenţe finite. Problema bilocalǎ pentru ecuaţii diferenţiale ordinare de
ordinul doi

2

9. Scheme cu diferenţe finite pentru problema Dirichlet. Studiul convergenţei.

2

10. Scheme cu diferenţe pentru ecuaţia cǎldurii şi pentru ecuaţia undelor. Studiul
convergenţei

2

11. Integrare numericǎ trapeze, Simpson, Gauss. Integrare numericǎ pentru funcţii de 2 sau 3
variabile.

2

12. Metoda rezidurilor ponderate pentru rezolvarea numericǎ a ecuaţiilor diferenţiale.
Reducerea prin integrarea prin pǎrţi a ordinului derivatelor implicate în calcule. Formulare
variaţionalǎ a unor probleme de ecuaţii diferenţiale.

2

2
13. Aproximarea funcţiilor prin elemente finite. Principiul metodei elementului finit.
2
14. Verificarea cunoştinţelor

Conţinutul activităţii de proiect
La seminar se va urmări înţelegera algoritmilor numerici prin calcul manual, programarea
algoritmilor mai simpli, utilizarea algoritmilor implementaţi în mediul de programare utilizat.
1. Exerciţii de utilizare a mediului de programare şi realizarea de programe simple.

2

2. Realizarea de programe simple de interpolare Lagrange şi urmǎrirea erorii de interpolare la
creşterea numǎrului de noduri

2

3. Program de ajustare pentru modele liniare. Utilizarea procedurilor din mediul de
programare unde este implementat lgoritmul Levenberg-Marquardt

2

4. Programarea metodei Jacobi şi a metodei Newton. Utilizarea în program a metodelor de
rezolvare a sistemelor existente în mediul de programare.

2

5. Utilizarea rutinelor de valori şi vectori proprii din mediul de programare. programarea
metodei puterii iterate.

2

6. Programarea unora din metodele de la curs şi utlizarea metodelor corespunzǎtoare din
mediul de programare.

2

7. Programarea unei metode multipas.
8. Programarea rezolvǎrii unei probleme bilocale.
9. Programarea problemei Dirichlet.

2
2
2

10. Programarea rezolvǎrii ecuaţiei cǎldurii. Utilizarea unei proceduri din mediul de
programare dacǎ este disponibilǎ.

2

11. Programarea unor metode numerice de integrare şi utilizarea rutinelor de integrare din
mediul de programare

2

12. Programarea rezolvǎrii unei probleme prin metoda rezidurilor ponderate .

2

13. Utilizarea rutinelor de element finit din mediul de programare, dacǎ este posibil.
Realizarea manualǎ a unui model cu câteva elemente finite prntru problema Dirichlet.

2
2

14. Verificarea cunoştinţelor

Forma de evaluare (E-examen, C-colocviu)

C

Stabilirea notei
finale
(procentaje)
Bibliografie
minimală

- răspunsurile la examen/colocviu/lucrări practice
- activităţi aplicative atestate /laborator/lucrări practice/proiect etc
- teste pe parcursul semestrului
1. Păltineanu G., Matei P., Trandafir R., - Analiză numerică, Ed. Conspress, Bucureşti, 1998.
2. Camelia Gavrilă, Scilab. Aplicatii. Modelare si simulare. Scicos, 2007, Ed. MATRIX ROM.

Lista
materialelor
didactice
necesare

Un laborator cu câte un calculator la 1-2 studenţi

Competenţe
asigurate
studentului

1. Utilizarea unui mediu de programare
2. Tehnici de bază în analiza numerică cu programarea algoritmilor simpli şi utilizarea rutinelor
disponibile într-un mediu de programare pentru algoritmi cu complexitate ridicată.

Titular de disciplina

Gradul didactic, titlul, prenumele, numele
Lector. dr. Viorel Petrehuş

Legenda: C – ore de curs, S – ore de seminar, L – ore de laborator, Pr - proiect

Semnătura

65%
25%
10%

