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CUVÂNT-ÎNAINTE 

Metodele numerice reprezintă o disciplină importantă a Matematicilor aplicate 

având ca obiect rezolvarea unor ecuaţii, sisteme de ecuaţii, ecuaţii diferenţiale etc., 

ce caracterizează fenomene fizice din inginerie și care nu pot fi rezolvate folosind 

formule și metode clasice.  

La baza disciplinei Metode numerice ce se studiază de către studenții de la 

profilul tehnic stau disciplinele: Algebră, Geometrie Analitică și Diferențială, 

Analiză matematică, Matematici speciale etc. Aceste metode numerice permit 

găsirea soluţiei unei ecuații ce satisface condiţiile la limită, soluție ce este 

compatibilă cu rezultatele obținute experimental pe un prototip sau echipamentul 

insitu, cu o precizie ce se încadrează într-o clasă de precizie acceptabilă din punct 

de vedere al inginerului. În ultimele decenii softurile specifice metodelor numerice 

s-au dezvoltat foarte mult, în special datorită progresului din domeniul tehnicii de 

calcul și apariției programelor profesionale de calcul (de exemplu MATHCAD, 

MATEMATICA etc.). Un exemplu este Metoda elementului finit care permite 

rezolvarea unui sistem cu un număr foarte mare de ecuaţii într-un timp foarte scurt 

şi cu o precizie foarte bună, sistem ce se obține pe baza metodelor variaționale. 

Aproximarea numerică a soluțiilor unor ecuații neliniare, de exemplu, a fost una 

dintre cele mai vechi încercări de rezolvare a unor probleme complexe ce a 

preocupat de-a lungul timpului pe marii matematicieni: metodele numerice folosite 

în prezent poartă numele acestor matematicieni și stau la baza algoritmilor de 

calcul. Printre aceste nume amintim: Isaac Newton (1642-1727), Leonard Euler 

(1707-1783),  I.K.G. Gauss (1777-1855), K.G. Jacobi (1804-1855), B. Taylor 

(1685-1731), J.L. Lagrange (1736-1813), J.J.B. Fourier (1768-1830). 

De remarcat este faptul că în ultima perioadă s-a dezvoltat foarte mult metoda 

elementelor finite ce a dus la apariţia unor programe software profesionale de 

analiză structurală, dinamică, termică, de mecanica fluidelor, electrotehnică etc. 

precum: ANSYS, ADYNA, PROMECANICA, COSMOS, NASTRAN, 

PATRAN, INVENTOR, CATIA etc. Aceste software profesionale au la baza 

algoritmilor de calcul metode numerice de rezolvare a ecuaţiilor liniare obținute 

în urma aplicării principiilor calculului variaţional pentru anumite subdomenii 

numite elemente finite. 
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În prezenta lucrare sunt prezentate metodele numerice clasice într-o manieră 

accesibilă studenților de la facultățile de Inginerie din primul an de studiu, care 

posedă cunoştinţe elementare de Analiză matematică, Algebră și Geometrie 

analitică şi diferenţială. 

Primele opt capitole ale lucrării permit abordarea și rezolvarea unor probleme 

tehnice din domeniul ingineriei mecanice: metode aproximative de rezolvare a 

ecuaţiilor algebrice transcendente, metode exacte şi aproximative de rezolvare a  

sistemelor se ecuaţii liniare și neliniare, metodele exacte şi aproximative de 

determinare a valorilor şi vectorilor proprii ai unei matrice, calculul cu diferenţe 

finite pentru interpolarea și pentru derivarea funcţiilor, funcții de interpolare pentru 

aproximarea funcţiilor de o variabilă, metode de derivare numerică cu diferenţe 

finite și cu dezvoltări în serie TAYLOR a unei funcții, metode de integrare 

numerică cu interval închis sau deschis (metode de cuadratură), metode de 

rezolvare a ecuaţiilor diferenţiale ordinare. În capitolul 9 sunt prezentate metode 

matriciale pentru calculul grinzilor continue și  metoda deplasărilor pentru cazul 

particular al sistemelor mecanice plane formate din bare drepte articulate sau 

sudate în noduri. 

Lucrarea de față se adresează în primul rând studenţilor de la profilul tehnic şi 

în special studenților de la profilul Inginerie mecanică, fiind utilă, în aceeaşi 

măsură, inginerilor, cercetătorilor precum şi tuturor celor ce doresc să utilizeze 

calculul numeric pentru rezolvarea unor aplicaţii practice de inginerie mecanică.  

Ne exprimăm speranţa că această lucrare, prin aplicațiile prezentate, a surprins 

aspectele esenţiale ale problematicii disciplinei Metode numerice din inginerie, 

fiind rezultatul experienței personale de predare a cursului de Metode numerice 

studenților facultății tehnice din cadrul Universității VALAHIA din Târgoviște și a 

Universității POLITEHNICA București. 

Autorii, 

Ianuarie 2020 
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CAPITOLUL I 

METODE NUMERICE PENTRU REZOLVAREA 

ECUAŢIILOR ALGEBRICE TRANSCENDENTE 

 

Introducere 

Există puține clase de ecuații ale căror soluții pot fi calculate exact pe baza unor 

formule. De exemplu: ecuații algebrice de grad mai mic sau egal decât patru, ecuații 

algebrice reciproce, ecuații binome, ecuații algebrice cu coeficienți întregi care admit 

soluții raționale, ecuații trigonometrice fundamentale sau reductibile la acestea, diferite 

tipuri de ecuații exponențiale și logaritmice, etc. Toate aceste ecuații reprezintă cazuri 

particulare care apar destul de rar în aplicațiile practice inginerești.  

În afara acestor cazuri speciale de ecuații pentru care ce pot găsi soluții analitice, 

singurele metode viabile pentru determinarea soluțiilor celorlalte ecuații rămân 

metodele numerice, aproximative. Aceste soluții produc șiruri convergente către soluția 

exactă a ecuației. Cum generarea unui șir infinit este practic imposibilă,  algoritmii de 

calcul numeric generează un șir finit de termeni, până când se satisface un criteriu de 

oprire ce implică atingerea unui număr maxim de iterații sau obținerea unei precizii de 

calcul satisfăcătoare. Pentru rezolvarea numerică a unor astfel de ecuaţii transcendente 

este necesar să se identifice mai întâi intervalul în care se află rădăcina ecuaţiei.  

Din Analiza matematică se cunosc condițiile suficiente pentru ca o ecuație să 

admită o soluție pe un interval (de exemplu o funcție continuă care schimba semnele la 

capetele intervalului va avea cel puțin o soluție in acel interval).  

De exemplu, funcția f(x)=x
2
 are o rădăcină pe intervalul  [-1,1] deși nu schimbă 

semnul, și nu este monotonă. Doar monotonia strictă a unei funcției asigură 

injectivitatea și prin urmare unicitatea soluției. Cele două condiţii sunt echivalente cu 

următoarele ipoteze: 

   Rb,a:f   este o funcţie continuă și strict monotonă;   (1.1)  

 









0)b(f,0)a(f

0)b(f,0)a(f
0)b(f)a(f    (1.2) 

rezultă că )x(f  are numai o singură soluţie pe  b,a .  

Cele mai utilizate metode numerice pentru calculul aproximativ al soluţiilor unei 

ecuaţii transcendente sunt prezentate în continuare. 
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1.1. Metoda aproximațiilor succesive bazată pe teorema de punct fix  

      (metoda bisecției) 

Este cea mai simplă și intuitivă metodă iterativă de determinare aproximativă a 

rădăcinii unei ecuaţii f(x)=0  ce se află în intervalul   b,a .  

Se verifică mai întâi dacă sunt îndeplinite ipotezele (1.1) și (1.2). Metoda bisecției 

sau a înjumătăţirii intervalului se bazează pe următorul algoritm: 

1. se verifică schimbarea semnului funcției la capetele intervalului  b,a ;  

2. se calculează valoarea funcţiei f(x) la mijlocul intervalului  b,a :  

3. în funcție de semnele funcţiei f(x) în cele trei puncte ale intervalului (a, c, b) se 

determină următorul subinterval în care se află rădăcina  (Figura 1.1) 

Sunt posibile următoarele variante prezentate în tabelul 1.1. 

 

Tabelul 1.1 

f(a) f(b) f(c1) Rădăcina  

- + +  1c,a  

- + -  b,c1  

+ - +  b,c1  

+ - -  1c,a  

 

 

Fig.1.1 

 

x=a 

x 

y 
y=f(x) 

O 

 

2

ba
c1


  

x=b 

2

ba
c 11

2
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