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ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни “Комп’ютерне моделювання” складена відповідно до 

освітньо-професійної  програми підготовки  
 

___________магістр_______________________________________  
                                     (назва рівня вищої освіти) 

 

спеціальності (напряму) __113 – Прикладна математика___________ 

 

спеціалізації_______________________________________________ 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни є  надання знань про застосувань методів 

комп’ютерного моделювання для вирішення деяких задач дифракції з використанням 

математичних програмних продуктів SciLab та Octave. 

 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни 

 

Вивчення основних функцій та структур програмних продуктів SciLab та Octave. 

Вивчення методу розділення змінних, як одного зі способу побудови адекватної 

математичної моделі задачі дифракції на нескінченному круговому діелектричному 

циліндрі. 

 

 1.3. Кількість кредитів –  3 

 

1.4. Загальна кількість годин – 90 

 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

 

обов’язкова 

 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

1-й -й 

Семестр 

                               2-й -й 

Лекції 

год.  год. 

Практичні, семінарські заняття 

32 год.  год. 

Лабораторні заняття 

 год.  год. 

Самостійна робота 

58 год.  год. 

в тому числі індивідуальні завдання  

10 год. 
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1.6. Заплановані результати навчання 
 

Студенти повинні досягти таких результатів навчання: 

Знати: 

1. Основні функції, оператори, методи мов SciLab та Octave. 

2. Постановки граничних задач для рівняння Гельмгольцу наколі. 

3. Спеціальні функції Бесселя, Неймана, Ханкеля, як 

фундаментальнірозв’язаннярівняння Гельмгольцу в крузі. 

4. Метод розділення зміннихрозв’язаннязадачі дифракції на колі. 
 

Вміти:           
1. Будувати математичну модель дифракції дляколата кільця. 

2. Чисельнорозв’язувати математичні моделі за допомогою математичних пакетів 

SciLab, Octave. 

3. Аналізувати отримані чисельні результати. 

4. Обґрунтовуватизбіжність та валідацію отриманих чисельних результатів. 

 

 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Розділ 1. Основи математичних програмних продуктів SciLab та Octave 

Тема 1. Введення до програмних продуктів SciLab та Octave 

Ознайомлення з програмами SciLab та Octave. Способи виконання стандартних 

математичних функцій.   

 

Тема 2. Побудова функцій в програмах SciLab та Octaveдлярозв’язанняеталонних 

задач. 

Цикли, оператори умовного виконання, матриці. Знаходженнярозв’язаньсистем лінійних 

алгебраїчних рівнянь: побудова власних функцій з використанням методів Крамера та 

Гауса, використання вбудованих в математичні пакети функцій. 

 

Тема 3. Методи збереження даних та їх візуалізація в програмах SciLab та Octave 

Функція збереження даних save, та її властивості. Побудова графіків та рельєфів: plot, 

contourf, та їх властивості. 

 

Розділ 2. Математична та комп’ютерна модель дифракції на крузі. 

Тема 4. Рівняння Гельмгольцу задачі дифракції на крузі 

Рівняння Гельмгольцу задачі дифракції на діелектричному колі, граничні умови Неймана 

та Діріхле. Умова на нескінченності Зомерфельда. 

Тема5. Метод розділення змінних вирішення граничної задачі дифракції на колі. 

Фундаментальні рішення рівняння Гельмгольцу в крузі. Спеціальні функції Бесселя, 

Неймана, Ханкеля. Ряди Фур’є та метод розділення змінних в граничній задачі дифракції. 

 

Тема 6.Алгоритмізація математичної моделі та побудова функцій в програмних 

продуктах SciLab та Octave. 

Реалізація математичної моделі у вигляді побудов функцій в програмах SciLab та Octave. 
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Тема 7. Візуалізація характеристик задачі дифракції. 

Знаходження характеристик задачі дифракції: поперечник повного розсіяння, поля у 

ближній зоні. Візуалізація отриманих результатів у вигляді таблиць та графіків. 

 

Тема 8. Задача дифракції на кільці 

Модифікування побудованої математичної моделі длякола задачі на кільці. 

Удосконалення комп’ютерної моделі та програми чисельного рішення. 

 

Тема 9. Аналіз чисельних результатів та їх валідація. 

Аналіз чисельних результатів. Пошук екстремальних точок характеристик. Проведення 

верифікації та валідаціїотриманих чисельних результатів, використовуючи перевірку 

збіжності методу. 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви розділів і тем Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб. с. р. л п лаб. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Розділ 1.Основи математичних програмних продуктів SciLab та Octave 

Тема 1. Введення до 

програмних 

продуктів SciLab та 

Octave 

6  2  4      

Тема 2. Побудова 

функцій в програмах 

SciLab та Octave для 

розв’язання 

еталонних задач 

8  4  4      

Тема 3. Методи 

збереження даних та 

їх візуалізація в 

програмах SciLab та 

Octave 

8  4  4      

Разом за розділом 1 22  10  12      

Розділ 2. Математична та комп’ютерна моделі дифракції на колі 

Тема 4. Рівняння 

Гельмгольцу задачі 

дифракції на колі 

6  2  4      

Тема 5. Метод 

розділення змінних 

розв’язання 

граничної задачі 

дифракції на колі 

10  2  8      

Тема 6. 

Алгоритмізація 

математичної моделі 

та побудова функцій 

в програмних 

18  6  12      
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продуктах SciLab та 

Octave 

Тема 7. Візуалізація 

характеристик 

задачі дифракції 

10  4  6      

Індивідуальне 

завдання 

10    10      

Тема 8. Задача 

дифракції на кільці 

6  4  2      

Тема 9. Аналіз 

чисельних 

результатів та їх 

валідація 

8  4  4      

           

Разом за розділом 2 68  22  46      

Усього годин  90  32  58      

 

4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Введення до програмних продуктів SciLab та Octave 2 

2 Побудова функцій в програмах SciLab та Octave для розв’язання 

еталонних задач 

4 

3 Методи збереження даних та їх візуалізація в програмах SciLab та 

Octave 

4 

4 Рівняння Гельмгольцу задачі дифракції на колі 2 

5 Метод розділення змінних розв’язання граничної задачі дифракції 

на колі 

2 

6 Алгоритмізація математичної моделі та побудова функцій в 

програмних продуктах SciLab та Octave 

6 

7 Візуалізація характеристик задачі дифракції 4 

8 Задача дифракції на кільці 4 

9 Аналіз чисельних результатів та їх валідація 4 

 Разом 32 

 

5. Завдання для самостійної робота 

 

№ 

з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 

годин 

1 Виконання домашніх завдань за розділом “Основи математичних 

програмних продуктів SciLab та Octave” 

12 

2 Виконання домашніх завдань та індивідуального завдання за 

розділом “ Математична та комп’ютерна моделі дифракції на 

колі” 

36 

3 Виконання індивідуального завдання 10 

 Разом 58 
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6. Індивідуальні завдання 

 

1. Побудова комп’ютерної моделі задачі дифракції на кільці та реалізація її в програмі 

SciLab чи Octave.  

7. Методи навчання  

Лекційні та практичні заняття проводяться аудиторно. А у разі оголошеннякарантину заняття 

проводяться  відповідно до Наказу ректора Харківського національного університету імені 

В.Н. Каразіна (аудиторно абодистанційно за допомогою платформ Google Meet або Zoom). 

 

8. Методи контролю 

 
– Перевірка виконання домашніх завданьта індивідуального завдання 
– Перевірка залікової роботи 

 
 

9. Схема нарахування балів 

 

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання 

Екзамен 
(залікова 

робота) 
Сума 

Розділ 1 Розділ 2 

Контрольна 

робота, 

передбачена 

навчальним 

планом 

Індивідуальне 

завдання 
Разом 

Т1-Т3 Т4-Т9      

20 30  10 60 40 100 

 

Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності протягом семестру 

Оцінка 

для чотирирівневої 

шкали оцінювання 

для дворівневої 

шкали 

оцінювання 

90 – 100 відмінно   

 

зараховано 
70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Оцінка 

в балах  

Оцінка за національною шкалою 

 

Оцінка  Пояснення 

90 – 100  Відмінно 

Теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні практичні 

навички роботи з освоєним матеріалом сформовані, всі навчальні 

завдання, які передбачені програмою навчання виконані в повному 

обсязі, відмінна робота без помилок або з однією незначною 

помилкою.  
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70 – 89 Добре 

Теоретичний зміст курсу освоєний цілком, практичні навички 

роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, всі 

навчальні завдання, які передбачені програмою навчання виконані, 

якість виконання жодного з них не оцінено мінімальним числом 

балів, деякі види завдань виконані з помилками, робота з 

декількома незначними помилками, або з однією – двома 

значними помилками.  

50 –69 Задовільно 

Теоретичний зміст курсу освоєний не повністю, але прогалини не 

носять істотного характеру, необхідні практичні навички роботи з 

освоєним матеріалом в основному сформовані, більшість 

передбачених програмою навчання навчальних завдань виконано, 

деякі з виконаних завдань, містять помилки, робота з трьома 

значними помилками.  

1–49 Незадовільно 

Теоретичний зміст курсу не освоєно, необхідні практичні навички 

роботи не сформовані, всі виконані навчальні завдання містять 

грубі помилки, додаткова самостійна робота над матеріалом курсу 

не приведе до значимого підвищення якості виконання навчальних 

завдань, робота, що потребує повної переробки  

 

10. Рекомендована література 

Основна література 

 

1. А.Н.Тихонов, А.А.Самарский, Уравненияматематическойфизики. -М.: "Наука", 

1977. – 735 с. 

2. Высокочастотная электродинамика: Основыматематическогоаппарата / Б. З. 

Каценеленбаум . – М. : Наука, 1966 . – 240 с.  

3. Введение в Octave для инженеров и математиков: / Е. Р. Алексеев, О. В. Чеснокова 

— М.: ALT Linux, 2012. — 368 с.: ил. — (Библиотека ALT 

Linux).https://www.altlinux.org/Images/0/07/OctaveBook.pdf 

4. Андриевский А.Б., Андриевский Б.Р., Капитонов А.А., Фрадков А.Л. 

Решениеинженерных задач в средеScilab. Учебноепособие.— СПб.: НИУ ИТМО, 

2013. — 97 с 

5. Scilab: Решениеинженерных и математических задач / Е. Р. Алексеев, О. В. 

Чеснокова, Е. А. Рудченко. — М. : ALT Linux ; БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2008. — 260 с. : ил. ; 8 с. цв. вклейки.— (Библиотека ALT Linux). 

Допоміжна література 
1.  A.V. Boriskin, A.I. Nosich, "Whispering-galleryandLuneburglenseffectsin a beam-

fedcircularly-layereddielectriccylinder," IEEE Trans. AntennasandPropagation, vol. 50, 

no 9, pp. 1245-1249, 2002 

2. D.O. Yevtushenko, S.V. Dukhopelnykov, A.I. Nosich, "Opticaldiffractionradiationfrom a 

dielectricand a silvernanowireexcitedby a 

modulatedelectronbeam," OpticalandQuantumElectronics,, vol. 51, no 1, art. no 29, 2019. 

 
11. Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне 

забезпечення 
 

1. https://www.gnu.org/software/octave/ 

2. www.scilab.org 

http://opac.mpei.ru/notices/index/IdNotice:65929/index.php?url=/auteurs/view/12797/source:default
http://opac.mpei.ru/notices/index/IdNotice:65929/index.php?url=/auteurs/view/12797/source:default
https://www.altlinux.org/Images/0/07/OctaveBook.pdf
https://www.gnu.org/software/octave/
http://www.scilab.org/

