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Циљ предмета
Упознавање са применама нумеричких метода у области машинског инжењерства.
Исход предмета
Овладавање нумеричким методама за решавање нелинеарних и система линеарних једначина,
метода за интерполацију функција. Студент треба да овлада савременим техникама и методама у
решавању актуелних задатака у области регресионе анализе и обради експериментално добијених
резултата.
Садржај предмета
Теоријска настава
Системи линеарних једначина. Директне методе. Итеративне методе. Нелинеарне једначине.
Нумеричке методе за решавање нелинеарних једначина.
Значај и улога моделирања у системима. Могући методи моделирања и упоредне
карактеристике.
Интерполација и апроксимација функција. Нумерички методи за интерполацију функција.
Апроксимација таблично задатих функција. Формирање једноструких (једнодимензионалних)
линераних модела. Формирање једноструких (једнодимензионалних) нелинераних модела.
Основе вишеструких (вишедимензионалних) линераних модела.
Формирање регресионих модела применом рачунара.
Примери примене нумеричких метода у области машинског инжењерства.
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Методе извођења наставе
Теоријска настава у облику предавања и аудиторних вежби, експериментално истраживачки
рад у лабoраторији са писањем извештаја и одбраном.
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