Студијски програм/студијски програми: Аеронаутика
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Математика 2
Наставник (Презиме, средње слово, име): Вуксановић Р. Војкан
Статус предмета: О
Број ЕСПБ: 5
Услов: нема
Циљ предмета Циљ предмета јесте усвајање математичких појмова и овладавање
математичким техникама које су неопходне за разумевање садржаја и решавање
проблема других предмета овог студијског програма; циљ предмета је и развијање
строгог математичког мишљења.
Исход предмета Усвајање знања и разумевање одређених поглавља интегралног
рачуна, диференцијалних једначина првог реда и функција две неѕависне реалне
променљиве. Оспособљеност студената да препознају, решавају и анализирају
одабране реалне проблеме применом математичког апарата.
Садржај предмета
Теоријска настава:
Интегрални рачун: Дефиниција неодређеног интеграла. Интеграција функција
сменом променљивих. Парцијална интеграција. Интеграција рационалних функција.
Дефиниција одређеног интеграла. Израчунавање ѕапремине и површине тела
добијених ротацијом дела криве око координатних оса. Израчунавање дужине лука
криве.
Диференцијалне
једначине:
Дефиниција
диференцијалних
једначина.
Диференцијалне једначине првог реда. Једначина која раздваја променљиве.
Линеарна диференцијална једначина првог реда.
Реалне функције две реалне независне променљиве: Појам реалне функције
две реалне независне променљиве. Неке особине функција. Граничне вредности
функција. Поновљене граничне вредности. Операције са граничним вредностима
функција. Непрекидност функције. Парцијани изводи првог реда.
Градијент
функције. Парцијални изводи вишег реда. Примена парцијалних извода на
одређивање локалних екстремних вредносто функција.
Практична настава: Решавање задатака из области обрађених на теоријској
настави: linалгебра (комплексни бројеви, детерминанте, матрице, системи
линеарних једначина); вектори; низови; реалне функције једне реалне променљиве
(гранична вредност, непрекидност, изводи и диференцијали, примена извода).
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