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В процесі вивчення даної дисципліни студенти знайомляться з деякими
основними поняттями про диференціальні рівняння у частинних похідних та з їх
чисельним розв’язанням методом скінченних різниць (методом сіток) задачі Діріхле
та задачі Неймана для рівняння Пуассона з використанням пакету Microsoft Excel.
Передумовами для вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань та практичних
навичок за такими дисциплінами: Вища математика; Інформатика, Чисельні методи.
Програмні результати навчання:
знати:
- основні методи для чисельного розв'язання задач математичної фізики;
- метод сіток для розв'язання крайової задачі;
володіти:
- методикою застосування чисельних методів математичної фізики;
- методикою обчислювання та аналізу (оцінювання) розв’язків математичних
моделей;
вміти:
- застосовувати чисельні методи при вивченні дисциплін математичного та природно
- наукового і професійного циклу;

-

обчислювати та аналізувати (оцінювати) розв’язки математичних моделей, які
розглядаються в дисциплінах математичного та природно - наукового і професійного
циклу.
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Чисельні методи для розв’язання задач математичної
фізики. Метод сіток
Задача Діріхле
Задача Неймана
Всього

Критерії оцінювання та засоби діагностики
Мінімальний та максимальний рівень оцінювання щодо отримання «заліку» за
навчальною дисципліною «Математичні методи в інженерних розрахунках» складає 60
балів і може бути досягнений наступними засобами оцінювання:
Засоби оцінювання
Кількість у
семестрі
1

Засоби оцінювання
Розрахунково-графічна робота:
Задача Діріхле
Задача Неймана
Разом

Мінімальна
кількість
балів
60
60
0
60

Максимальна
кількість
балів
100
75
25
100

Розрахунково-графічна робота складається з двох індивідуальних завдань (задач).
Наприклад:
Завдання 1. Методом сіток знайти наближений розв’язок задачі Діріхле:
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 ax  by , 0  x  1.5, 0  y  1,

u(0, y)  by 2 , u( x,0)  ax, u(1.5, y)  by  1.5a, u( x,1)  ax  b
з кроком h  0.3 по осі Ox та з кроком k  0.25 по осі Oy , де a – передостання цифра
залікової книжки, b – остання цифра залікової книжки.
Завдання 2. Методом сіток знайти наближений розв’язок задачі Неймана:
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з кроком h  0.5 по осі Ox та з кроком k  0.5 по осі Oy , де a – передостання цифра
залікової книжки, b – остання цифра залікової книжки.
Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи [5,6].
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