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АНОТАЦИЯ: 

Учебната дисциплина допълва специализираната математическа подготовка на обучаемите. Тя 
има за цел да ги запознае с някои избрани раздели от математиката, необходими за провеждането на 
инженерни изследвания.  

Учебната програма включва теми по числени методи, надеждност и статистика. Изучават се 
числени методи за интерполиране и изглаждане на данни, числено пресмятане на определени и 
кратни интеграли, приближено решаване на нелинейни уравнения и системи нелинейни уравнения, 
числено решаване на обикновени диференциални уравнения, системи обикновени диференциални 
уравнения, диференчни методи за решаване на частни диференциални уравнения, както и 
теоретичните основи на вариационните методи за решаване на диференциални уравнения. Разглеждат 
се основите на теорията на надеждността. От статистиката обучаемите изучават проверка на хипотези 
и доверителни интервали, корелационен и регресионен анализ.  

На лекции се преподава теоретичният материал, илюстриран с многобройни примери. На 
семинарните упражнения обучаемите прилагат получените знания при решаването на по-сложни 
задачи. 

За усвояване на дисциплината са необходими знания по Висша математика I, II и III част.  
Учебната дисциплина се преподава на български език. 
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