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FISA DISCIPLINEI
MODELE CONTINUE ŞI MATLAB

Matematică; Algoritmi şi programare; Comunicare în medii electronice; Limba engleză ( I, II şi III );
Programare orientată-obiect.

Prezentarea unor fundamente ale modelării matematice, bazate, în principal, pe ecuaŃii diferenŃiale şi sisteme
dinamice.
IniŃierea în cunoaşterea mediului MATLAB de programare şi de analiză computerizată a unor modele matematice
continue.
COMPETENłE SPECIFICE ACUMULATE
Prelucrarea matematică a datelor din realitate. Analiza şi interpretarea unor fenomene şi procese, în vederea unei
cât mai potrivite modelări matematice a realităŃii.
Conceperea modelelor matematice pentru descrierea unor fenomene şi procese dinamice.
Programarea într-un limbaj de nivel înalt (MATLAB).
Utilizarea mediului MATLAB pentru analiza, testarea şi validarea modelelor matematice concepute.
Deprinderea unei rigori în analiza datelor relative la un fenomen sau proces din realitate, în scopul eficientizării
actului de modelare matematică.
Valorificarea optimă şi creativă a propriului potenŃial în situaŃiile specifice conceperii unui model matematic, cu
respectarea principiilor şi a normelor de etică profesională.
Desfăşurarea eficientă si eficace a activităŃilor în echipă de tratare a unui model în mediul MATLAB.
Folosirea eficace a surselor informaŃionale şi a resurselor de comunicare în decursul activităților de formare
profesională asistată.

CONłINUTUL
CURSULUI

•
•
•
•
•
•
•

Modelare matematică (generalităŃi, elemente şi principii de bază).
Tipuri de modele matematice. Modele clasice şi de interes actual (exemple).
EcuaŃii şi sisteme diferenŃiale care guvernează anumite modele continue.
Sisteme dinamice implicate în domeniul modelării continue.
MATLAB – mediu de studiu şi de analiză computerizată a unor modele matematice (noŃiuni fundamentale).
FuncŃii MATLAB de interes general ți special. Reguli ale programării în MATLAB.
Elemente de calcul numeric şi de grafică în MATLAB.

BIBLIOGRAFIE
(SELECTIVĂ)

•
•
•
•
•
•
•

Clive L. Dym – Pinciples of Mathematical Modeling, Elsevier Academic Press, 2004.
E. Bistriceanu, O. Stănăşilă – Matematică şi realitate, Ed. Matrix Rom, Bucureşti, 2009.
C. C. Chang, H. J. Keisler – Continuous Model Theory, Priceton University Press, 1996.
F. Băltărețu, F. Iordache – Modelarea şi simularea proceselor termice, dinamice,Ed. Conspress, Bucureşti, 2005.
G. Teschl – Ordinary differential Equations and Dynamical Systems, Grad. Stud. in Math.,Vol. 140, AMS,2012.
Silvia Curteanu – IniŃiere în MATLAB, Ed. Polirom, Iaşi, 2008.
K. Chen, P. Giblin, A.Irving – Mathematical Explorations with Matlab, Cambridge U. Press,1999.

CONłINUTUL
LUCRĂRILOR DE
SEMINAR/LABORATOR








Exemplificarea unor tehnici de modelare matematică prezentate la curs.
Analizarea unor modele matematice simple, de tip continuu şi de tip discret.
EcuaŃii diferenŃiale şi sisteme dinamice ( prin probleme ți exerciții ).
Modele continue bazate pe ecuaŃii diferenŃiale ( exemple concretă ).
Elemente MATLAB. AplicaŃii simple, pentru acomodarea cu mediul de programare MATLAB.
Utilizarea funcŃiilor MATLAB pentru studiul unor modele continue.

BIBLIOGRAFIE
(SELECTIVĂ)






B. Iftimie – Financial models in continuous time, Ed. Matrix Rom, Bucureşti, 2009.
A.C. Fowler – Mathematical Models in the Applied Sciences, Cambrigde Univ. Press, 1997.
D. Bena – Ecuații diferențiale, Ed. Conspress, Bucurețti, 2010.
S. Attaway – MATLAB. A Practical Approach, Elsevier Academic Press, 2009.



REPERE
METODOLOGICE

EVALUARE

M. Ghinea, V. FireŃeanu – MATLAB. Calcul numeric. Grafică. AplicaŃii, Ed. Teora, 2004.
D. Arnold, J.C. Polking – Ordinary Differential Equations using MATLAB, MathWorks, 2011.

Pentru curs : Expunerea principalelor concepte teoretice relative la modele continue şi mediul de programare
MATLAB. Pentru seminarii: Exemplificarea chestiunilor prezentate la curs pe baza unor materiale de profil. Analiza
computerizată (în MATLAB) a unor modele concrete.

metode

Punctarea frecventării cursurilor şi seminariilor / laboratoarelor, precum şi a participării
(meritorii, active, semiactive sau pasive) la seminarii, laboratoare şi consultaŃii. Verificarea şi
notarea efectuării temelor propuse. Aprecierea rezultatelor de la cele două teste date la jumătatea
ți la finele semestrului. Bonificarea participării şi obŃinerii de premii la concursuri studenŃeşti în
cadrul cărora trebuie rezolvate şi probleme de modelare matematică.

forme

Aprecierea prezenŃei studenŃilor la cursuri, seminarii, laboratoare şi consultaŃii. Propuneri
saptămânale de teme care solicită fie tratarea câtorva exerciŃii / probleme de modelare matematică
a unor fenomene sau procese dinamice simple, fie soluŃionarea unor ecuaŃii sau sisteme de ecuaŃii
diferenŃiale, fie realizarea anumitor programare în mediul MATLAB.

ponderea
formelor de
evaluare în
formula notei
finale

Punctajul frecventării cursurilor (PFC) şi cel al frecventării seminariilor / laboratoarelor (PFS /
PFL), împreună cu punctajul participării (meritorii, active, semiactive sau pasive) la seminarii (PS),
laboratoare (PPL), consultaŃii şi diferitele concursuri (PPC) intră, alături de punctajul pentru
efectuarea temelor propuse (PT) şi de acela obŃinut la teste (TS1 şi TS2), în următoarea formulă
de stabilire a punctajului final (PF):
PF = 60% * ( PFC + PFS + PPS + PFL + PPL + PT + PPC ) + 20% * TS1 + 20% * TS2 .

standarde
minime de
performanŃă

•
•

Fiecare dintre cele două lucrări scrise (teste), de la jumătatea semestrului (TS1) şi de la
sfârşitul lui (TS2), sunt obligatoriu de susŃinut.
Punctajul PF trebuie să aibă, finalmente, o valoare cel puŃin egală cu 30 (PF ≥ 30).

