..MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ŞI CERCETARII STIINTIFICE – UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA.I
CENTRUL DE DEZVOLTARE ACADEMICĂ.

FIȘA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1. Instituția de învățământ superior
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii / calificarea*

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei
2.2. Titularul activităților de curs
2.3. Titularul activităților de seminar
2.4. Anul de studii
3 2.5. Semestrul

Universitatea de Vest din Timișoara
Matematică și Informatică
Matematică
Matematică
Licenţă
Matematică / Matematician - 212009; Profesor în învățământul gimnazial - 233002; Asistent de cercetare în matematică 212016; Referent de specialitate matematician - 212004

Sisteme dinamice discrete
Prof. dr. Adina Luminiţa Sasu
Prof. dr. Adina Luminiţa Sasu
2 2.6. Tipul de evaluare E 2.7. Regimul disciplinei

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)
3.1. Număr de ore pe săptămână
3
din care: 3.2 curs
2
3.3. seminar/laborator
3.4. Total ore din planul de învățământ
42
din care: 3.5 curs
28 3.6. seminar/laborator
Distribuția fondului de timp*
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri
Examinări
Tutorat
3.7. Total ore studiu individual
58
3.8. Total ore pe semestru
100
3.9. Număr de credite
4
4. Precondiții (acolo unde e cazul)
4.1. de curriculum
Analiză matematică 3, Analiză funcţională.
4.2. de competențe
Calcul în spaţii vectoriale, cunoaşterea principiilor fundamentale ale
analizei funcţionale.
5. Condiții (acolo unde e cazul)
5.1. de desfășurare a cursului
5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului

6. Competențe specifice acumulate

sală de curs dotare standard
sală de seminar dotare standard

DO

1
14
ore
20
10
24
2
2
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Competențe profesionale

Competențe transversale

CP1. Operarea cu noţiuni și metode matematice
CP2. Prelucrarea matematică a datelor, analiza şi
interpretarea unor fenomene şi procese
CP3. Elaborarea şi analiza unor algoritmi pentru
rezolvarea problemelor
CP4. Conceperea modelelor matematice pentru
descrierea unor fenomene
CP5. Demonstrarea rezultatelor matematice folosind
diferite concepte şi raționamente matematice
CT1. Aplicarea regulilor de muncă riguroasă şi
eficientă, manifestarea unor atitudini responsabile
faţă de domeniul ştiinţific şi didactic, pentru
valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial
în situaţii specifice, cu respectarea principiilor şi a
normelor de etică profesională.
CT2. Desfăşurarea eficientă și eficace a activităţilor
organizate în echipă
CT3. Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi
a resurselor de comunicare şi formare profesională
asistată, atât în limba română, cât şi într-o limbă de
circulaţie internaţională.

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate)
7.1. Obiectivul general al disciplinei
Dezvoltarea capacităţilor de a identifica, analiza şi rezolva
probleme de stabilitate şi expansivitate pentru sisteme dinamice
discrete, prin intermediul tehnicilor de control şi de a le aplica
tehnicile de studiu pentru sisteme concrete.
7.2. Obiectivele specifice
Ob. de cunoaștere (OC): Să cunoască noţiunile de bază şi să
înţeleagă teoremele importante.
Ob. de abilitare (OAb): Dezvoltarea abilităţilor de a aplica
corect rezultatele predate la curs si seminar pentru rezolvarea
diverselor clase de probleme.
Ob. Atitudinale (OAt): Formarea si dezvoltarea capacităţii de
analiză.
8. Conținuturi*
8.1. Curs
1. Stabilitatea sistemelor dinamice discrete

Metode de predare
Prelegere
participativă,
expunere, problematizare,
1.1. Sistem dinamic discret; familia de evoluţie demonstraţie, dialog inteasociată; proprietatea de creştere exponenţială
ractiv cu studenţii.
1.2. Concepte de stabilitate: stabilitate uniformă,

Observații
Referinţele 1, 4.
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stabilitate exponenţială, conexiuni între concepte
1.3. Sistemul intrare-ieşire pentru studiul
stabilitatii; aplicaţia de intrare-iesire asociată în
studiul stabilităţii
1.4. Spaţiile de şiruri ; proprietăţi
1.5. Stabilitate ( ,

) şi conexiunea cu

stabilitatea uniformă
1.6.Teorema de caracterizare a stabilităţii
exponenţiale în limbaj de ( , )-stabilitate cu
1.7. Teorema de caracterizare a stabilităţii
exponenţiale în limbaj de
, )--stabilitate cu
1.8. Conexiuni între ( ,

)-stabilitate şi

stabilitatea exponenţială
1.9. Conjectura Aulbach-Minh: răspuns, direcţii
de studiu
Prelegere
participativă,
2. Aplicaţii ale stabilităţii în teoria controlului
expunere, problematizare,
2.1. Teorema de perturbare a sistemelor discrete
demonstraţie, dialog inte2.2. Stabilizabilitatea sistemelor cu control; ractiv cu studenţii.

Referinţele 1, 2, 3, 4.

aplicaţii de multiplicare; operatorul de intrareieşire pentru stabilizabilitate; soluţia sistemului cu
control
2.3. Conexiuni între stabilitatea exponenţială a
unui sistem discret şi stabilizabilitatea sistemului
cu control asociat
Prelegere
participativă,
3. Expansivitatea sistemelor discrete
expunere, problematizare,
3.1. Concepte de instabilitate şi expansivitate şi demonstraţie, dialog inteconexiuni între acestea
ractiv cu studenţii.
3.2. Teorema de legatură între instabilitatea
exponenţială şi instabilitatea uniformă
4.3. Sistemul de intrare-ieşire în studiul
expansivităţii; aplicaţia de intrare-ieşire; direcţii
şi metode de investigare a expansivităţii

Referinţele 1, 4.

Bibliografie
1. B. Sasu, A. L. Sasu, Sisteme dinamice discrete, Editura Politehnica, 2013 (ediţia 1 - 2006)
2. A. L. Sasu, B. Sasu, Sisteme liniare cu control, Editura Politehnica, 2003
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3. M. Megan, A. L. Sasu, B. Sasu, Modelări matematice şi comportări asimptotice ale sistemelor cu
control, Colecţia Matematici Moderne, Editura Politehnica 2008
4. A. L. Sasu, Notiţe de curs, 2016/2017.
8.2. Seminar/laborator
Exemple concrete de sisteme dinamice discrete şi
calculul soluţiilor acestora.

Exemple şi contraexemple în tehnicile de tip
intrare-ieşire pentru stabilitatea sistemelor
dinamice discrete.
Exerciţii de studiu al stabilităţii sistemelor
dinamice discrete cu tehnici de tip intrare-ieşire.

Discuţia istoricului conjecturii Aulbach-Minh.
Exemple şi contraexemple de stabilire a
conexiunilor între stabilitatea exponenţială şi
stabilitatea intrare-ieşire.
Exemple şi contraexemple de stabilire a
conexiunilor între proprietăţile de expansivitate.

Metode de predare/
invățare
Problematizare, demonstraţie, dialog interactiv cu
studentii, modelare, studiu
de caz.
Problematizare, demonstraţie, dialog interactiv cu
studentii, modelare, studiu
de caz
Problematizare, demonstraţie, dialog interactiv cu
studentii, modelare, studiu
de caz.
Problematizare, dialog
interactiv cu studentii.
Problematizare, demonstraţie, dialog interactiv cu
studentii, modelare, studiu
de caz.
Problematizare, demonstraţie, dialog interactiv cu
studentii, modelare, studiu
de caz.

Observații
Referinţele 1, 4 şi 5.

Referinţele 1, 3 şi 5.

Referinţele 1 şi 5.

Referinţele 6-12.
Referinţele 1, 2 şi 5.

Referinţele 1 şi 5.

Bibliografie
1. B. Sasu, A. L. Sasu, Sisteme dinamice discrete, Editura Politehnica, 2013 (ediţia 1 - 2006)
2. A. L. Sasu, B. Sasu, Sisteme liniare cu control, Editura Politehnica, 2003
3. M. Megan, A. L. Sasu, B. Sasu, Modelări matematice şi comportări asimptotice ale sistemelor cu
control, Colecţia Matematici Moderne, Editura Politehnica 2008
4. S. Elaydi, An Introduction to Difference Equations, Springer, 2005.
5. A. L. Sasu, Notiţe de seminar, 2016/2017.
Lectură suplimentară
6. B. Aulbach, N. Van Minh, The concept of spectral dichotomy for linear difference equations II, J.
Difference Eq. Appl. 2 (1996), 251--262.
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7. L. Berezansky, E. Braverman, On exponential dichotomy, Bohl-Perron type theorems and stability of
difference equations, J. Math. Anal. Appl. 304 (2005), 511-530.
8. M. Megan, A. L. Sasu, B. Sasu , Theorems of Perron type for uniform exponential stability of linear
skew-product semiflows, Dyn. Contin. Discrete Impuls. Syst. Ser. A Math. Anal. 12 (2005), 23-43.
9. P. H. A. Ngoc, T. Naito, New characterizations of exponential dichotomy and exponential stability of
linear difference equations, J. Differ. Equations Appl. 11 (2005), 909-918.
10. M. Pituk, A criterion for the exponential stability of linear difference equations, Appl. Math. Lett. 17
(2004), 779--783.
11. K. M. Przyluski, Remarks on the stability of linear infinite-dimensional discrete-time systems, J.
Differential Equations 72 (1988), 189-200.
12. B. Sasu, A. L. Sasu, Stability and stabilizability for linear systems of difference equations, J.
Difference Equ. Appl. 10 (2004), 1085-1105.
9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității epistemice,
asociațiilor profesionale și angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
Conţinutul este în concordanţă cu structura cursurilor similare de la alte universităţi şi acoperă aspecte
fundamentale din teoria stabilităţii sistemelor dinamice discrete. Cunoştinţele dobândite la aceasta
disciplină sunt esențiale pentru orice activitate care utilizează modele reprezentate prin sisteme dinamice
discrete. Competențele oferite de această disciplină sunt necesare unui absolvent de matematică pentru a
identifica soluții eficiente de rezolvare a unor probleme concrete de sisteme dinamice discrete, indiferent
de domeniul de activitate conform calificărilor menţionate.
10. Evaluare*
Tip de activitate
10.4. Curs
10.5.
Seminar/laborator

10.1. Criterii de evaluare**
Verificarea cunoştinţelor teoretice şi
aplicative
Verificarea capacităţii de aplicare a
cunoştiintelor la rezolvarea de
aplicaţii

10.2. Metode de
evaluare***
Probă scrisă
Temă / proiect aplicativ

10.3. Pondere din
nota finală
60%
40%

10.6. Standard minim de performanță
Rezolvarea şi expunerea unor aplicaţii standard.

Data completării
01.10.2016

Semnătura titularului de curs
Prof. dr. Adina Luminiţa Sasu

Semnătura titularului de seminar
Prof. dr. Adina Luminiţa Sasu

Semnătura directorului de departament
Prof. dr. Bogdan Sasu

