
Студијски програм : Рачунарскенауке - основне академске студије 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Нумеричке и алгебарске методе МА141 
Наставник: Милановић Р. Ђурђе и остали наставници факултета 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 7 
Услов: - 
Циљ предмета 
Стицање основних знања из нумеричке математике и алгебреи оспособљавање студената за 

њихову примену. Употреба рачунара у решавању нумеричких проблема. 
Исход предмета  
На крају курса, очекује се да успешан студент развије способност самосталног креативног 

решавања сложенијих проблема нумеричке анализе, као и разумевање значајних елемената 

теоријског дела градива. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Анализа грешке, Репрезентације бројева, Пропагација грешке, Интерполација полинома, 

Њутнова интерполациона формула, Интерполација рационалним функцијама, 

Тригонометријска интерполација, Елементи интеграције, Екстраполациони методи, Гаусови 

методи интеграције, Системи линеарних једначина, Граница грешке, Симплекс метод, 

Проналажење нула и минималних вредности итеративним методама, Општа теорема 

конвергенције, Корени полинома, Диференцијалне једначине, Итеративни методи за 

решавање система линеарних једначина. 
Линеарна алгебра (Вектори, Линеарне једначине, Матрице, Детерминанте, Аналитичка 

геометрија), Нумеричка анализа (Приближне вредности, Грешке, Рачунарска аритметика, 

Интерполације, Сплајнови, Апроксимације, Метода најмањих квадрата, Фуријеова анализа, 

FFT, Обрада сигнала, Нелинеарне једначине), Маtlab 
 
Практична настава  
Решавање задатака и проблема који прате теоријски део предмета. 
Литература  
1. J. Stoer, R. Bulirsch,: Introduction to Numerical Analysis, Springer, 2000. 
2. Гојко Калајџић: Алгебра, МАТФ, Београд,2000 
3. Endre Süli, David F. Mayers:An Introduction to Numerical Analysis, Cambridge University 

Press, 2003. 
Број часова  активне наставе Остали 

часови Предавања: 

2 
 

Вежбе:2 Други облици наставе: Студијски 

истраживачки рад: 
 

Методе извођења наставе 
На предавањима се користе класичне методе наставе уз коришћење пројектора. Вежбе се 

одржавају у рачунарској лабораторији, која је опремљена одговарајућом хардверском и 

софтверском опремом чиме се омогућава савременија обрада наставних садржаја. Курс прати 

мноштво додатних ресурса и посебно припремљених вежби доступних у форми електронског 

курса. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 
40 

Завршни испит  поена 
60 

активност у току предавања 5 писмени испит 60 
практична настава  усмени испт  
колоквијум-и 35 (15+20) ..........  
семинар-и    

 


