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Резюме. Статията представя  дидактически модел на компютърно съпроводено 
обучение по Висша математика по раздела „Числени методи“ за студенти 
инженерен профил. Моделът е приложен за студенти от област на висше 
образование „Технически науки“, степен „бакалавър“ в  Русенски университет. 
Разработени и операционализирани са дидактически сценарии, на основата на 
които се стига до общ модел за Компютърно съпроводено обучение, където 
ключово място има обучаващата роля на усвояването на синтаксиса на системи за 
компютърна алгебра (CAS). 
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Въведение 

Обучението по Числени методи е немислимо без използване на компютър. 
За постигане на качествено съвременно обучение ние въведохме методиката 
на компютърно съпроводено обучение по Числени методи, прилагана успешно 
вече над петнадесет години в Русенски университет. 

През последните години се наблюдава трайна  тенденция към намаляване 
на аудиторните часове за изучаване на фундаментални математически 
дисциплини при запазване съдържанието на изучавания материал. Този 
проблем е факт и при обучението по Числени методи на бъдещите инженери в 
Русенски университет. Намаленият хорариум по дисциплината наложи 
въвеждане на методика на обучение с практическа насоченост,  при която 
обучението се провежда в компютърна зала с терминали и персонални 
компютри и използване на MATLAB и SPSS.  

Съдържанието на учебната дисциплина включва числено решаване на 
системи линейни уравнения, нелинейни системи, апроксимиране на функции, 
числено интегриране, диференциални уравнения и системи. Обучението има 
за цел, чрез усвояване на изучавания материал, студентите да придобият 
компетенции и практически умения за самостоятелно решаване на 
практически задачи.  

При обучението по Числени методи се използват учебно пособие [1] и web-
базиран курс [2] по дисциплината, включващ лекции, упражнения, тестове, 
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задачи, видео-уроци  и други, чрез които се подпомага усвояването на 
материала от студентите в извънаудиторната им работа. За проверка на 
знанията на студентите са разработени тестови въпроси, публикувани в web-
базирания курс  [2] по дисциплината с ключ към верните отговори. 

1. Дидактически сценарии 

В този раздел е направен анализ на учебното съдържание и методиката на 
преподаване на числени методи, посочени са трудностите, с които се 
сблъскват студенти и преподаватели в процеса на обучение, анализират се  
причините и подходите за тяхното овладяване [4].  

Предложени са дидактически сценарии  на обучение и самоподготовка в 
ИТ среда. Разглеждат се основните числени методи с приложение в 
инженерната практика: решаване на системи линейни алгебрични уравнения, 
числено решаване на нелинейни уравнения и системи, метод на най-малките 
квадрати за апроксимиране на таблично зададена функция, числено 
интегриране, числено решаване на обикновени диференциални уравнения и 
системи, статистика. За добро усвояване на материала от студентите, към  
електронния курс са подготвени серия видео-уроци с  времетраене над 5 часа. 

1.1. Въведение в програмната среда 

Това е въвеждаща тема, в която се прави кратък обзор на системите за 
математически изчисления и в частност – MATLAB. С множество примери, 
студентите, контролирани от преподавателя,  се запознават пред монитора с 
основните обекти и операции в MATLAB, вградените математически функции, 
запис на числата, оператор за присвояване, преобразуване на ъгли от градуси 
в радиани, едномерни масиви и операции с тях, матрици и операции с 
матрици, различни видове графики и анимация. Всички примери се въвеждат 
самостоятелно от всеки студент, който има индивидуално работно място. 

Темата е въвеждаща, но затова пък много важна за бъдещата работа на 
студентите през семестъра. Основните трудности тук идват от първата среща 
с новата система, непознатия интерфейс и работата в директен режим, чрез 
въвеждане на команди в командния ред.  Тези трудности се преодоляват 
неусетно през семестъра. 

1.2. Системи линейни алгебрични уравнения (СЛАУ) 

Темата започва с кратък обзор на теорията за СЛАУ - матричен запис, 
видове, теорема за съществуване и единственост на решението. Подробно се 
разглеждат точните методи за решаване на системи линейни алгебрични 
уравнения. Решава се моделна задача  с три неизвестни с MATLAB,  като се 
набляга на етапите на решаване, а именно: преминаване от матричен запис 
на системата към линеен запис, проверка на теоремата за съществуване и 
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единственост на решение чрез сравняване ранговете на основната и 
разширената матрица, решаване по три различни метода – метод на Крамер, 
метод за решаване с обратна матрица и метод на Гаус. 

Някои студенти имат затруднения, свързани с това, че при изучаване на 
СЛАУ по Математика – 1 не са обучени да  записват системата в матричен 
вид, а са преобразували директно разширената матрица на системата. Част от 
студентите имат затруднения и при преминаване от матричен към линеен 
запис. За преодоляване на тези трудности, след решаване на моделната 
задача, студентите решават  самостоятелно, при непрекъснат контрол и 
помощ от страна на преподавателя, още няколко СЛАУ с различни методи, 
като се разглеждат случаи на  липсващи или разместени неизвестни, повече 
от три неизвестни, липса на решение. За по-добро усвояване на материала се 
препоръчва на студентите винаги да записват на лист матрицата от 
коефициенти пред неизвестните  и стълба на свободните коефициенти, като 
на мястото на липсващите коефициенти въвеждат нули. В процеса на работа 
непрекъснато се подчертава важността на проверката за равенство на 
ранговете на основната и разширената матрица и сравняването им с броя на 
неизвестните, което дава отговор на въпроса за съществуване и единственост 
на решението. 

Решаването на примерите става по два начина: директно от командния 
ред на системата MATLAB и чрез използване на графичен интерфейс (GUI), 
създаден от автора за нуждите на обучението (фиг.1). Чрез използване на 
графичния интерфейс се изследват самостоятелно задачи с безброй много  
решения и такива без решение. 

Наблюденията на автора показват, че директният режим на работа е по-
полезен за студентите от използването на графичния интерфейс, тъй като по 
този начин студентите по-добре овладяват синтаксиса на MATLAB и се 
научават самостоятелно да изследват и да откриват решението. 

Във втората част от темата се разглежда фундаменталната идея за 
итерационен метод и конкретно итерационни методи за решаване на СЛАУ.  
Въвежда се понятието сходящ итерационен процес като граница на редицата 
от получените приближения за решението на системата. Чрез дадената 
решена моделна задача се прилагат стъпка по стъпка етапите на решаване 
на СЛАУ по метода на Якоби: преобразуване  на системата във вид, удобен за 
итерации, задаване на начално приближение и точност на изчисление, 
намиране на ново приближение и проверка на условието за край на 
итерационния процес. Тази проверка използва елегантно необходимо и 
достатъчно условие за сходимост на итерационния процес за съвместима 
система: след преобразуване на системата �� � � във вид, удобен за 

итерации x � Tx � C, се проверява дали спектралният радиус на матрицата 

	 е по-малък от единица. 
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Фиг. 1:  Графичен интерфейс по темата „Системи линейни алгебрични уравнения“ 

В края на упражнението се решават самостоятелно задачи с итерационен 
метод, като за мотивираните студенти е предвиден допълнителен материал - 
програмиране в  MATLAB на Метода на Гаус – Зайдел  и сравняване на 
скоростта на сходимост на методите на Якоби и Гаус – Зайдел. 

С мотивираните студенти се провеждат допълнителни занятия по тази 
тема в рамките на подготовката за олимпиада по Компютърна математика 
като се използва символния пакет  Symbolic Math Toolbox на MATLAB 
(MuPAD), разглеждат се задачи с параметър, системи с безброй много 
решения, приложения в геометрията и други [6]. 

1.3. Нелинейни уравнения (НУ) и системи (СНУ) 

В началото на упражнението се разглеждат двата основни етапа при 

търсене на числено решение на нелинейно уравнение f�x� � 0 – изолиране и 
уточняване на корените. Подчертава се важността на графичното 

изобразяване на функцията f�x� и намиране на пресечните � точки с 
абсцисната ос, което дава информация за наличието на реални корени на 
уравнението и техните приблизителни стойности. Разглежда се моделен 
пример, върху който се коментира и синтаксиса на командите за изолиране и 
намиране на реалните корени на НУ. Подробно се разглеждат няколко 
класически методи за уточняване на изолиран в интервал корен на НУ: методи 
на разполовяването, секущите, допирателните и др. Отделно се разглежда 
случай на алгебрични уравнения и решаването им с командата roots.  

Упражнението се състои  от две части – решаване на трансцендентни и 
алгебрични уравнения. И в двата случая решаването на нелинейно уравнение 
започва с прехвърляне на всички изрази в лявата страна на уравнението. 
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Получената функция в лявата страна на уравнението  f�x� � 0   се дефинира 
в MATLAB. За това могат да се използват няколко подхода: да се дефинира 
функцията във файл-функция, да се зададе като анонимна функция или да се 
зададе директно при решаване на уравнението. Наблюденията на автора 
показват, че най-подходящо за студентите е тя да се дефинира като анонимна 
функция в командния ред. Писането на файл удължава времето  за 
въвеждане и крие риск за грешки. 

Затрудненията на студентите по тази тема са много: преобразуване на 
уравнението във вида  f�x� � 0; въвеждане само на функцията f�x�, без 
знака „равно“; кодиране на функция на езика на MATLAB в линеен вид (ASCII 
код) чрез дефиниране на анонимна функция; неразбиране на смисъла и 
действието на оператора за присвояване; затруднения при определяне на 
множеството от допустими стойности на функцията f�x� и задаване на 
интервал при графичното � изобразяване; трудности при определяне на 
степента и  коефициентите на полином. За добро усвояване на  материала се 
решават контролирано множество примери на  алгебрични и трансцендентни 
уравнения и се препоръчва задълбочена самостоятелна работа с използване 
на видео-упражненията, публикувани on-line.  

 

 
Фиг. 2: Решаване на система нелинейни уравнения 

Важен момент в обучението по тази тема е практическата работа на 
студентите по кодиране на различни функции с цел да се научат правилно да 
използват вградените функции и да усвоят технологията на писане на 
математически формули в линеен вид. Акцент се поставя и на въпроса за 
правилно определяне на допустимите стойности на променливата и коректно 
задаване на интервал, в който да се визуализира графиката на функцията. 



58 IIXX  ННааццииооннааллннаа  ккооннффееррееннцциияя  „„ООббррааззооввааннииееттоо  ии  ииззссллееддвваанниияяттаа  вв  ииннффооррммааццииооннннооттоо  ооббщщеессттввоо””  22001166 

 

Намирането на решенията на алгебрични уравнения също е свързано с 
немалко трудности. Голяма част от студентите не са усвоили основни 
математически понятия и теореми, не разбират добре понятията „степен“, 
„коефициент“, „индекс“, „полином“. За преодоляване на тези трудности в 
началото алгебричните уравнения се разписват подробно, като се обръща 
внимание на липсващите степени, след което се пристъпва към въвеждане на 
коефициентите на полинома в едномерен масив в низходящ ред - от най-

високата към най-ниската степен.  Например, уравнението  x� � x� � 4 първо 

се записва във вида 1. x� � 1. x� � 0. x � 4 � 0. Обръща се специално 
внимание на факта, че броят на корените на полином в множеството на 
комплексните числа е толкова, колкото е степента на полинома. Голяма част 
от студентите пристъпват към решаване на алгебрични системи чрез 

командата fzero вместо roots. Затова се демонстрира до какво води 
прилагането на всяка от двете процедури и се подчертава факта, че 

командата fzero намира само реалните корени на НУ, докато чрез roots 

се намират комплексните корени. 

След добро усвояване на методите за решаване с MATLAB на нелинейни 
уравнения, се пристъпва към решаване на системи нелинейни уравнения с 
две или три неизвестни.  За целта е необходимо системата да бъде приведена 
във векторна форма f�x� � 0  и да се кодира векторната функция f�x� като 
анонимна функция. При това е важно векторът на неизвестните да се задава 
като матрица–стълб. Голяма част от студентите се справят добре със 
задачите за упражнение, решавани контролирано в часа, но част от тях 
допускат често технически грешки, свързани със синтаксиса на езика и 
използването на множество малки и средни скоби. На студентите, които 
успешно решат всички задачи с две и три неизвестни се задават 
допълнителни задачи с повече неизвестни. 

За нагледност при изследване на системите НУ (фиг. 2)  в случай на две 
неизвестни, се изобразяват графиките на функциите – леви страни на 
системата и се търсят пресечните им точки. Така се определят визуално и 
координатите на началните точки, които се задават на по-късен етап в 

командата fsolve. Графичното изобразяване се извършва чрез ezplot, 

която има лек синтаксис и се усвоява бързо от студентите. В случай на три 
неизвестни се задават в условието координатите на началната точка, без да 
се изобразява графика.  

1.4. Метод на най-малките квадрати 

Темата е изключително важна за бъдещите инженери поради факта, че в 
инженерната практика често се налага да се апроксимира таблично зададена 
функция с полином и нелинейни функции, зависещи от два и три параметъра. 
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Първо се разглежда теоретичната постановка на задачата и синтаксиса на 
командите в MATLAB, след което се пристъпва към приближаване на таблично 
зададена функция с полином от първа  и втора степен, като се сравняват 
грешките на апроксимация. За целта се разглежда моделен пример. Втората 
част от упражнението е посветена на по-общата задача: приближаване на 
таблично зададена  функция  с  нелинейна функция, зависеща от няколко 
параметъра и дефинирана от потребителя като анонимна функция. За целта 

се използва командата lsqcurvefit на MATLAB. 

Решава се моделна задача като за апроксимираща функция се използва 
експоненциална функция, зависеща от два параметъра. Важен момент в 
процеса на обучение е осъзнаването на основната цел при апроксимирането: 
получаване на възможно най-малка грешка на апроксимация. За целта, в края 
на упражнението, на студентите се задава изследователска самостоятелна 
работа, която се провежда под контрола на обучаващия. Задачата е да се 
апроксимира таблично зададена функция с четири  функции - линейна, 
логаритмична, експоненциална и степенна, от които да се избере най-
подходящата, т.е. тази, за която грешката е възможно най-малка. 

1.5. Числено интегриране 

Разглеждат се числените методи за решаване на интеграли, като се 
набляга на практическото приложение на разглежданата тема.  В началото на 
упражнението се припомня дефиницията  и геометричния смисъл на 
определен интеграл, задава се подробно синтаксиса на командите за 
решаване на различни типове интеграли, достъпни от командния ред на 
MATLAB, като се набляга на важността на правилното изписване на 
подинтегралната функция на езика на MATLAB  чрез използване на 
поелементните операции умножение, деление и степенуване.   Решават се 
подробно две моделни задачи, разликата между които е в начина на 
въвеждане на подинтегралната функция – като низ и като „анонимна“ функция. 
Тъй като студентите вече са усвоили добре работата със системата, 
трудностите, с които се сблъскват, са предимно от технически характер - при 
въвеждане на подинтегралната функция в линеен вид и нуждата от 
използване на поелементните операции .* , ./  и .^ . Темата е благодатна и с 
разнообразието от задачи по отношение на вида на интеграла и вида на 
подинтегралната функция. Съответното видео-упражнение включва 
приложение на интеграли за намиране лице на равнинна фигура,  дължина на 
линия, зададена параметрично; решаване на интеграли, зависещи от 
параметър, несобствени, двойни, тройни  интеграли, интеграли в 
комплексната област и други.  Подчертава се, че, тъй като решаването на 
интеграли е числено, не е проблем да бъдат решени и такива, които са 
нерешими в елементарни функции. Студентите, които не успяват в часа да 
разберат добре решенията на всички задачи или  са пропуснали 
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упражнението, могат да прегледат отново видео-урока по темата 
http://youtu.be/acZYF2ZCFBE и след това да направят справка  как се решават 
задачите за упражнение http://youtu.be/z0zgsvX9iCY 

1.6. Диференциални уравнения и системи 

Темата се изгражда на основата на приложни задачи от различни области 
на знанието – физика, екология и др.  В началото на упражнението се 
разглеждат подробно числените методи за решаване на задачата на Коши – 
методи на Ойлер, Рунге-Кута, адаптивни алгоритми, както и съответните 
MATLAB процедури за намиране на решението. Обсъжда се с пример как 
система диференциални уравнения (ДУ) от втори ред  може да се сведе с 
подходящо полагане до система от първи ред (канонизиране). Разглежданите 
задачи са практически  и са степенувани по трудност. В първата задача 
функцията зависи само от времето и параметри, зададено е точно решение, 
като се изисква намиране на численото решение, сравняване на точното и 
приближеното решение и изобразяване на грешката. Във втората задача 
дясната страна на уравнението зависи от независимата променлива и от 
търсената функция; третата задача е система от две диференциални 
уравнения от първи ред, а в четвъртата задача диференциалното уравнение е 
от втори ред и е необходимо да се направи подходящо полагане, за да се 
сведе до система диференциални уравнения от първи ред.  

2. Архитектура на общия модел 

Приведените дидактически сценарии в раздел 1 реализират нашия общ 
модел за обучение и оценка на постиженията по отделните модули от 
програмата, фиг. 3. Ключовите нововъведения са в преноса на технически 
трудоемките и рутинни дейности в CAS-среда. Самостоятелната аудиторна 
работа се допълва чрез самоподготовка с прилагане на облачни технологии. 
Постигнатият по този начин синергичен ефект се оценява с адекватен 
статистически инструментариум [3]. Моделът е приложен за студенти от 
област на висше образование „Технически науки“, степен „бакалавър“ в  
Русенски университет.  

Разработена е диагностична процедура за проверка на знанията и 
уменията на студентите.  Резултатите от обучението са документирани и са 
извършени експерименти в периода 2010-2014 години. Чрез статистически 
анализ е доказана по-висока ефективност на новата методика спрямо 
традиционната методика на преподаване [3]. 
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Фиг. 3: Архитектура на модел за обучение и самоподготовка в ИТ среда 

Очакваните резултати от обучението по раздела „Числени методи“ са 
свързани с уменията на студентите да прилагат на практика своите знания,  
като използват команди и процедури от функционалния интерфейс на  
компютърната система MATLAB за: решаване на системи линейни алгебрични  
уравнения с точни и итерационни методи; нелинейни уравнения и системи; 
апроксимиране на таблично  зададени функции по метода на най-малките 
квадрати; числено решаване на интеграли и приложения, числено решаване 
на диференциални уравнения от първи и втори ред. 
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Заключение 

Разработеният дидактически модел на компютърно съпроводено обучение 
по Висша математика по раздела „Числени методи“ е приложен за студенти от 
област на висше образование „Технически науки“, степен „бакалавър“ в 
Русенски университет. Извършен е многостранен анализ [3] на резултатите от 
обучението и е доказана по-висока ефективност на приложената 
експериментална методика спрямо традиционния подход на обучение.  
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A DIDACTIC MODEL OF COMPUTER SUPPORTED EDUCATION IN HIGHER 
MATHEMATICS 

Stefka Karakoleva 

Abstract: The objective of the study is the mathematics and IT competence of the students in 
engineering profiles. The subject of the study is the incorporation of CAS and cloud 
technologies in training university students aimed to avoid the heavy routine calculations. 
This approach allows to put the stress on the qualitative aspects of mathematics applications. 
The new educational paradigm stated is that mathematics education should be oriented to 
the application of CAS in solving problems. The crucial point is the elaboration of the CAS – 
syntax knowledge and the ability to interpret the outcomes of CAS based solutions. A didactic 
model of computer-supported education is designed. The model was approbated in several 
didactic scenarios in „Numerical Methods“ for the courses „Higher Mathematics 3“ and 
„Applied Mathematics“, using web-based teaching materials for training and test control. 


