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1. Основни елементи на изчислителната хидравлика. Въвеждане на входни данни и работа 
с тях посредством таблици. 
2. Работа с таблици на EXCEL. Числена интерполация на данни с помощта на полиноми. 
Метод на Лагранж. 
3. Апроксимация на таблични данни по метода на Нютон. Примери. 
4. Метод на най-малките квадрати за числена обработка на данни в хидравликата. 
Примери. Скоростна функция и диаграма на скоростта при открити течения. 
5. Основни понятия и характеристики на езика за програмиране С/С++. Програми за 
тестване и настройка – транслация, свързващ редактор, интерактивни системи (Debugger), 
редактори. 
6. Основни елементи на езика С++. Директиви на предпроцесора, библиотечни файлове, 
входна точка, блокови оператори, входно-изходни функции и др. 
7. Елементи на езика – имена на променливи величини, служебни думи, константи, 
низове, имена на променливи, коментарии, др. 
8. Изрази, оператори, декларации и дефиниции. Обекти, класове обекти и структури. 
Синтаксис и семантика на езика. 
9. Работа с променливи и константи. Деклариране, масиви и символни низове. Релационни 
и логически операции. Операции за присвояване. 
10. Работа с указатели. Структури и дефиниране на структури. Декларация и работа с 
функции и псевдоними. 
11. Конструктори и деструктури. Оператори за вход-изход. Файлове и операции с 
файлове. Примери и работа с потоци.   
12. Метод на крайните разлики за решаване на диференциални уравнения. Понятия за 
съвместимост, сходимост, устойчивост. 
13. Числено решение на обикновени диференциални уравнения (ОДУ). Метод на Ойлер. 
Примери и сравнения с аналитичните решения. 
14. Подобрен метод на Ойлер (метод на Ойлер-Коши). Метод на Рунге-Кута за числено 
интегриране на ОДУ. 
15. Примери за стационарни течения в непризматични и призматични легла при спокойно 
и бурно състояние на течението. Числени решения по Ойлер-Коши и Рунге-Кута. 
16. Числено решение на системи ОДУ. Примери - колебания на водното ниво във водни 
кули и ретензионни басейни. Системи уравнения с помощта на метода на Рунге-Кута от 4-
ти порядък. 
17. Методи за числено интегриране. Формула на Симпсън. Примери с траншеен 
преливник. Коментар на резултатите. 
18. Използване на готови програми. Елементи на Fortran Developper Studio. Примери. 
Обработка на входни данни и коментар на резултатите. 
19. Числени решения на частни диференциални уравнения (ЧДУ). Формулировка на 
проблемите. Примери с уравненията на Лаплас и Поасон. 
20. Хидравлични задачи, свързани с нестационарна филтрация през диги и речни брегове. 
Функция на Лагранж за апроксимация на граничните условия. Явна диференчна схема. 
21. Нестационарна филтрация при отводняване на диги. Примери на EXCEL. Гранични 
условия. Явна диференчна схема. Интерпретация на резултатите. 
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