FIŞA DISCIPLINEI

1

1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
2
3
1.2 Facultatea / Departamentul
1.3 Catedra
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii / Calificarea

Universitatea „Politehnica” din Timişoara
Automatică şi Calculatoare / Automatică şi Informatică Aplicată
Informatică- învățământ la distanță
Licenţă
Informatică / informatician

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 Anul de studiu
1
2.5 Semestrul
3.

Matematici asistate de calculator
Prof.dr.ing. Radu-Emil Precup
Asist. dr. ing. Mihaela Marcella CRIȘAN-VIDA
2
2.6 Tipul de evaluare
E
2.7 Regimul disciplinei

Obligatorie

Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână
4
din care:3.2 curs (SI)
2
3.3 seminar/laborator (AA)
3.4 Total ore din planul de învăţământ
56
din care:3.5 curs (SI)
28
3.6 seminar/laborator (AA)
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi
3.7 Total ore studiu individual
74
3.8 Total ore pe semestru
130
3.9 Numărul de credite
5

2
28
ore
21
21
12
6
14

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
4.2 de competenţe

•
•

Nu este cazul
Cunoştinţe de matematică elementară (la nivel de liceu)

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1 de desfăşurare a cursului

• Sală mare, Materiale suport: laptop, proiector, tablă.

5.2 de desfăşurare a
seminarului/laboratorului

• Laborator cu 15-20 calculatoare – Mediu Matlab & Simulink, tablă

6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe
4
profesionale

1

• Programarea în limbaje de nivel înalt
• Utilizarea instrumentelor informatice în context interdisciplinar
• Utilizarea bazelor teoretice ale informaticii şi a modelelor formale

Formularul corespunde Fişei Disciplinei promovată prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3);

2

Se înscrie numele facultăţii care gestionează programul de studiu căruia îi aparţine disciplina;

3

Se înscrie numele departamentului căruia i-a fost încredinţată susţinerea disciplinei şi de care aparţine titularul cursului;

4

Aspectul competenţelor profesionale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua competenţele care sunt precizate în
Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior RNCIS
(http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4, programul de
studii de la pct. 1.6 din această fişă şi materia în cauză

Competenţe
transversale

• Utilizarea unor metode şi tehnici eficiente de învăţare, informare, cercetare şi dezvoltare a capacităţilor de
valorificare a cunoştinţelor, de adaptare la cerinţele unei societăţi dinamice și de comunicare în limba
română și într-o limbă de circulație internațională

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al
disciplinei
7.2 Obiectivele specifice

• Cunoaşterea unor metode numerice utilizate în probleme ştiinţifice, inginereşti specifice
informaticii
• Crearea şi implementarea de algoritmi pentru rezolvarea unor problemelor de matematici
• Însuşirea de abilităţi practice de operare în mediul Matlab pentru rezolvarea asistată de
calculator a unor probleme
• Proiectarea şi implementarea unor programe Matlab de complexitate mică

8. Conţinuturi
8.1 Curs (SI – studiu individual)
1. Noţiuni de teoria erorilor
1.1 Eroare
1.2 Aproximaţie
1.3 Reprezentarea în virgulă mobilă
1.4 Rotunjire
1.5 Propagarea erorilor
2. Elemente de calcul numeric matriceal
2.1 Definiţii, clasificări şi proprietăţi
2.2 Calculul numeric al inversei
2.3 Aplicaţii
3. Rezolvarea numerică a sistemelor de ecuaţii algebrice liniare
3.1 Metode directe şi indirecte de rezolvare a sistemelor de ecuaţii
algebrice liniare, aspecte practice
3.2 Aplicaţii
4. Calculul numeric al valorilor proprii şi al vectorilor proprii
4.1 Metode globale de rezolvare
4.2 Metode de localizare a valorilor proprii
4.3 Metode parţiale iterative
4.4 Aspecte practice şi aplicaţii
5. Rezolvarea numerică a ecuaţiilor şi a sistemelor de ecuaţii algebrice
neliniare
5.1 Metode de calcul al unei soluţii reale a unei ecuaţii algebrice neliniare
5.2 Metode bazate pe exprimarea explicită echivalentă a ecuaţiilor
sistemului
5.3 Generalităţi privind soluţionarea numerică a sistemelor de ecuaţii
algebrice neliniare
5.4 Metode de tip Newton
5.5 Aplicaţii
6. Rezolvarea numerică a ecuaţiilor diferenţiale ordinare şi a sistemelor
de ecuaţii diferenţiale ordinare
6.1 Metode monopas pentru ecuaţii diferenţiale
6.2 Metode multipas pentru ecuaţii diferenţiale
6.3 Aspecte privind stabilitatea numerică şi alegerea metodelor de
rezolvare numerică a ecuaţiilor diferenţiale
6.4 Aplicaţii
7. Metode de aproximare numerică a funcţiilor
7.1 Aproximarea prin interpolare polinomială
7.2 Aproximarea cu metoda celor mai mici pătrate
7.3 Aproximarea cu funcţii spline
7.4 Aplicaţii
8. Probleme de optimizare
8.1 Definirea problemelor de optimizare
8.2 Rezolvarea problemelor de programare matematică fără restricţii cu
metode de căutare liniară şi metode de ordinul II
8.3 Rezolvarea numerică a problemelor de programare liniară
8.4 Algoritmi genetici în rezolvarea problemelor de programare
matematică

Număr de ore

2

2

2

4

4

4

4

6

Metode de predare
Studiul materialelor suport
specifice (disponibile în format
electronic pe Internet),
prezentare succintă,
consultații, tutoriere prin
mijloace de comunicare
electronice specifice,
prelegere susţinută de
prezentări PPT, conversaţii,
explicaţii, exemplificări

Bibliografie
1. R.-E. Precup, Matematici asistate de calculator. Algoritmuri, Editura Orizonturi Universitare, Timişoara, 2007
2. R.-E. Precup, L. Dragomir, I. Bulaviţchi, Matematici asistate de calculator. Aplicaţii, Editura Politehnica, Timişoara, 2002
3. St. Kilyeni, Metode numerice, vol. 1 şi 2, Editura Orizonturi Universitare, Timişoara, 1997
4. A. Kovács, R.-E. Precup, B. Paláncz, L. Kovács, Modern numerical methods in engineering, Editura Politehnica,
Timişoara, 2012
8.2 Seminar/laborator (AA – activități asistate)
Număr de ore
Metode de predare
1. Introducere în Matlab
4
Exemple, studii de caz,
problematizare, expunere
2. Elemente de programare în Matlab
4
temă, discuţii, întrebări,
3. Reprezentări grafice în Matlab
4
rezolvare pe calculator a unor
4. Rezolvarea sistemelor de ecuaţii liniare
2
probleme, scriere de
5. Rezolvarea ecuaţiilor algebrice. Calculul valorilor proprii şi al vectorilor
4
programe
proprii
6. Rezolvarea ecuaţiilor transcendente
2
7. Rezolvarea sistemelor de ecuaţii neliniare. Rezolvarea problemelor de
4
optimizare
8. Aproximarea numerică a funcţiilor şi rezolvarea numerică a ecuaţiilor
4
diferenţiale
Bibliografie
1. L. Dragomir, Aplicaţii de matematică asistată de calculator, Editura Politehnica, Timişoara, 2010
2. R.-E. Precup, L. Dragomir, I. Bulaviţchi, Matematici asistate de calculator. Aplicaţii, Editura Politehnica, Timişoara, 2002
3. A. Kovács, R.-E. Precup, B. Paláncz, L. Kovács, Modern numerical methods in engineering, Editura Politehnica,
Timişoara, 2012
4. M. Ghinea, V. Fireţeanu, Matlab. Calcul numeric, grafică, aplicaţii, Editura Teora, Bucureşti, 1997
9. Corelarea conţinutului disciplinei cu cerinţele specialiştilor din domeniu şi cu aşteptările angajatorilor reprezentativi
Cunoştinţele de algoritmi numerici sunt importante pentru multe discipline cu specific de software şi hardware care fac
parte din planul de învăţământ al specializării
Majoritatea angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului solicită atât cunoştinţe de software în general cât
şi cunoaşterea mediului Matlab

•
•

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.4 Curs

10.5 Seminar /laborator

Rezolvarea a două subiecte
aplicative de complexitate micămedie
Rezolvarea problemelor
corespunzătore lucrărilor de
laborator
Prezenţa

10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din
nota finală

Examinare scrisă

66 %

Prezentarea rezolvărilor, răspunsuri la
întrebări

29 %

Evidenţa prezenţei

5%

10.6 Standard minim de performanţă (volumul de cunoştinţe minim necesar pentru promovarea disciplinei şi modul în care se
verifică stăpânirea lui)
•
Promovarea evaluării şi activităţii de laborator cu nota minim 5
•
Stăpânirea lucrului cu mediul Matlab
•
Aplicarea de algoritmi numerici implementabili în general
11.

Compatibilitate internaţională

• University of Cambridge, UK http://www.maths.cam.ac.uk/undergrad/catam/
• Massachusetts Institute of Technology, USA http://ocw.mit.edu/courses/mathematics/18-335j-introduction-to-numericalmethods-fall-2010/index.htm
• University of California at San Diego, USA http://maecourses.ucsd.edu/~smicheli/mae107-s209/index.html
• University of Duisburg-Essen, Germany http://www.uni-due.de/numerik/fischle_teaching.shtml
Data
completării

Semnătura titularului de curs

06.03.2015

Prof. dr. Ing. dipl. mat. Radu-Emil PRECUP
…………………….……….....

Semnătura titularilor de seminar
Prof. dr. Ing. dipl. mat. Radu-Emil PRECUP
....................................................

Data avizării în departament

Semnătura directorului de departament

06.03.2015

Prof. dr. Ing. Ioan SILEA
………………..………………….………

