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Obiectivele cursului (curs si seminar)
Asigurarea bazei de cunoştinţe referitoare la tehnicile de calcul de uz curent în ingineria
mediului, în special a elementelor de algebră liniară (rezolvarea sistemelor de ecuaţii liniare,
elemente de teorie spectrală), geometria analitică şi diferenţială utile în modelarea matematică a
fenomenelor specifice schimbărilor de mediu.
Programă analitică
Curs (capitole/subcapitole)
Elemente de algebră liniară
Spaţii vectoriale: Definiţii, dependenţă şi independenţă liniară, lema substituţiei şi aplicaţiile ei.
Rezolvarea sistemelor liniare: mulţimea soluţiilor, soluţii de bază, soluţii degenerate. Aplicaţii ale
lemei substituţiei.
Transformări linare: Definiţii, exemple, proprietăţi. Matricea unei transformări liniare. Nucleu,
imagine, aplicaţie factor. Valori şi vectori proprii. Forme canonice: diagonalizare, forme
Jordan. Forme liniare, forme biliniare şi forme pătratice.
Spaţii vectoriale euclidiene: Definiţii, exemple. Produs scalar, produs vectorial, produs mixt
pentru vectori din spaţiu. Baze ortonormate. Proiecţii şi procese Gram-Schmidt. Complement
ortogonal şi proiecţii pe subspaţii. Metoda celor mai mici pătrate.
Elemente de geometrie analitică
Curbe plane: Sisteme de coordonate carteziene şi polare în plan. Curbe în plan: reprezentarea
analitică. Puncte şi drepte în plan. Curbe plane de gradul doi (ecuaţia redusă): cerc, elipsă,
parabolă, hiperbolă şi secţiunile într-un con. Curbe plane în ecuaţie generală: invarianţii
ortogonali ai curbelor plane. Tangenta şi normala.
Curbe şi suprafeţe în spaţiu: Sisteme de coordonate carteziene, polare şi semipolare în spaţiu.
Curbe şi suprafeţe în spaţiu: reprezentarea analitică. Puncte, drepte şi plane în spaţiu. Suprafeţe
de gradul doi (ecuaţia redusă): sfera, elipsoidul, paraboloidul, hiperboloidul. Conuri, cilindri şi
suprafeţe de rotaţie. Tangenta, normala şi binormala într-un punct al curbei. Plan tangent la o
suprafaţă.
Elemente de geometrie diferenţială

Geometria diferenţială a curbelor în plan şi în spaţiu
Elemente de analiză vectorială. Rotor, gradient, divergenţă. Tangentă şi plane tangente, normale
şi plan normal, normala principală şi plan osculator, binormala şi plan rectificator într-un punct
ordinar al curbei. Reperul Frenet al unei curbe. Curbura şi torsiunea într-un punct ordinar al curbei.
Formulele lui Frenet. Teorema fundamentală a teoriei curbelor.
Seminarii
Calcul matriceal
Aplicaţii la lema substituţiei
Matricea unui operator liniar. Valori proprii şi vectori proprii
Diagonalizare si forme Jordan pentru matricea unui operator liniar
Calcul vectorial în E3. Aplicaţii cu produs vectorial, produs scalar, produs mixt.
Puncte şi drepte în plan
Curbe plane de gradul doi
Puncte, drepte şi plane în spaţiu
Suprafeţe de gradul doi
Reperul Frenet al unei curbe din spaţiu
Curbura şi torsiunea unei curbe
Planul tangent şi normala într-un punct ordinar al suprafeţei
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