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АНОТАЦИЯ: 

Учебната дисциплина е приложно ориентирана и едновременно с това допълва 
специализираната математическа подготовка на обучаемите. Целта на дисциплината е да бъдат 
получени теоретични знания и практически умения за методите и алгоритмите, използвани в 
съвременните системи за автоматизирано проектиране.  

Учебната програма включва теми по програмни пакети за аналитични и числени 
пресмятания, числени методи, геометрично моделиране на обекти. Изучават се възможностите на 
софтуерен продукт за символни (аналитични) и числени (с произволна точност) пресмятания, 
обработка на данни и визуализиране на 2D/3D графики. От числените методи се разглеждат: 
интерполиране и изглаждане на данни, приближено решаване на нелинейни уравнения и системи 
нелинейни уравнения, методи за решаване на системи линейни уравнения, числено решаване на 
обикновени диференциални уравнения, системи обикновени диференциални уравнения, диференчни 
и вариационни методи за решаване на частни диференциални уравнения. Изучават се методи за 
представяне на двумерни и тримерни обекти и тяхното обработване от приложните програми.  

На лекции се преподава теоретичният материал, илюстриран с примери. В лабораторните 
упражнения обучаемите прилагат получените знания при решаването на по-сложни задачи, както и 
получават практически умения за извършване с помощта на компютър на сложни математически 
пресмятания. Разглежданите математически методи се програмират и тестват върху изучавания 
софтуер. 

За усвояване на дисциплината са необходими знания по Висша математика I, II и III част и по 
Информатика. 

Учебната дисциплина се преподава на български език. 
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