FIŞA DISCIPLINEI
Denumirea disciplinei

METODE NUMERICE ÎN CALCULUL CONSTRUCŢIILOR

Anul de studiu
II
Semestrul*
2
Regimul disciplinei {Ob-obligatorie, Op-opţională, Ffacultativă}
42

Total ore din planul de
învăţământ

Total ore
studiu
individual

Tipul de evaluare finală (E / V / C)
DF

Numărul de credite

40

Total ore pe semestru

V4
3
82

Conf.univ.dr. Nicolae POP
Titularul disciplinei
* Dacă disciplina are mai multe semestre de studiu, se completează câte o fişă pentru fiecare
semestru
Facultatea

Mine şi Resurse Minerale

Catedra

Mine

Profilul

Construcţii

Specializarea

CCIA

Numărul total de ore (pe semestru) din
planul de învăţământ
Total
42

C**
28

S
-

L

P

14

-

** C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice
Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa specializării)


1. Cunoaştere şi înţelegere



Metode de rezolvare aproximativă a ecuaţiilor algebrice şi transcendente cu
aplicaţii în construcţii;



Calcul numeric matricial ;



Metode numerice de rezolvarea sistemelor de ecuaţii ;



Rezolvarea numerică a ecuaţiilor diferenţiale .

2. Explicare şi interpretare

Competenţe
specifice
disciplinei



Cursul prezintă riguros, sistematic şi accesibil, cu multe exemple concrete
din calculul construcţiilor, noţiunile mai sus enumerate.



Viitorul inginer constructor va folosi noţiunile predate în modelarea
matematică şi proiectarea asistată de calculator.

3. Instrumental – aplicative
 In cadrul lucrărilor se pune accent pe aplicarea noţiunilor predate în
probleme şi utilizarea calculatorului în rezolvarea lor.


4. Atitudinale



Insuşirea de către studenţi a unor metode numerice necesare rezolvării
problemelor aplicative din calculul construcţiilor.



Cursul permite valorificarea optimă şi creativă a potenţialului studenţilor în
elaborarea unor proiecte şi activităţi ştiinţifice.

Tipul activitatii
CURS

Programa analitica
Continutul

Ore alocate
8

1. Metode de rezolvare aproximative a ecuaţiilor
algebrice şi transcendente
- Metoda grafică , metoda înjumătăţirii intervalului, metoda
secantei (coardei), metoda Newtin (tangentei), metoda
aproximaţiilor succesive, metoda de localizare a rădăcinilor.
- Stabilirea numărului rădăcinilor reale aflate într-un interval
dat. Sirul Lui Rolle . Sirul lui Sturm.
- Rezolvarea aproximatică a ecuaţiilor polinomiale cu metoda
Graeffe- Lobacevski.
2. Calcul numeric matricial
- Matrice partiţionate, Matrice triunghiulară.
- Vectori şi valori proprii. Metoda ecuaţiei
caracteristice. Metoda Danilevski. Calculul valorilor
proprii de modul maxim.
- Metoda Left- Right. Metoda Krîlov.
3. Metode numerice de rezolvarea sistemelor de ecuaţii
- Sisteme de ecuaţii liniare. Criterii de existenţă şi
unicitate a soluţiei unui sistem de ecuaţii liniare.
- Metode directe de rezolvare a ecuaţiilor algebrice
liniare. Metoda eliminării Gauss.
- Metode (indirecte) iterative de rezolvare a sistemelor
algebrice liniare de ecuaţii.
- Metoda aproximaţiilor succesive. Metoda GaussSeidel.
- Metode de rezolvare a sistemelor algebrice de ecuaţii
neliniare. Metoda iterativă Newton.

LUCRARI

4. Rezolvarea numerică a ecuaţiilor diferenţiale
- Metoda diferenţelor. Metoda Euler. Metoda predictorcorector.
- Metoda Runge-Kutta.
TOTAL
I. Metode de rezolvare aproximativă a ecuaţiilor algebrice şi
transcendente.

8

8

4

28 C
4L
4L

II. Calcul numeric matricial
4L
III. Metode numerice de rezolvare a sistemelor de ecuaţii
2L
IV. Rezolvarea numerică a ecuaţiilor diferenţiale.
14L
TOTAL
TOTAL
La stabilirea notei finale se iau în considerare

Ponderea in notare, exprimată în %
{Total=100%}

- răspunsurile la examen / colocviu (evaluarea finală)

50%

- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator

25%

- testarea periodică prin lucrări de control

-

- testarea continuă pe parcursul semestrului
- activităţile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc

25%
-

- alte activităţi (precizaţi) teme de casă, referate
Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală, E/V. {de exemplu: lucrare scrisă
(descriptivă şi/sau test grilă şi/sau probleme etc.), examinare orală cu bilete, colocviu
individual ori în grup, proiect etc.}. V
Cerinţe minime pentru nota 5
Cerinţe pentru nota 10
(sau cum se acordă nota 10)
(sau cum se acordă nota 5)
Media cu ponderile specifice să fie ≥ 5
- Cunoaşterea principalelor metode de calcul
numeric şi aplicarea lor în probleme imediate.

- Cunoaşterea metodelor de calcul
numeric, şi aproximarea riguroasă a lor
în vederea aplicării lor în probleme cu
grad de dificultate sporit.

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse
studentului
(completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute)
1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs
9h 8. Pregătire prezentări orale 2. Studiu după manual, suport de curs

9. Pregatire examinare finală

8h

3. Studiul bibliografiei minimale indicate -

10. Consultaţii

4h

4. Documentare suplimentară în bibliotecă -

11. Documentare pe teren -

5. Activitate specifică de pregătire
LABORATOR

10h

7h

12. Documentare pe INTERNET 2h

6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc.

13. Alte activităţi …

7. Pregătire lucrări de control -

14. Alte activităţi …

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 40
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Data completării:

Semnătura titularului: _____________________________

