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ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни “Ефективні аналітичні методи в задачах обчислювальної 

фізики ” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки  

_________________магістр________________________  
                                   (назва рівня вищої освіти) 

 

спеціальності ____113  Прикладна математика_________ 

 

спеціалізації __________________________________ 

 

1. Опис навчальної дисципліни  

 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є базові знання з ефективних аналітичних 

методів в задачах обчислювальної фізики. 
 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни. 

Метою викладання навчальної дисципліни є надання майбутнім спеціалістам базових 

знань з аналітичної регуляризації задач обчислювальної фізики. 

 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є навчання студентів володінню 

поняттями регуляризація, аналітична регуляризація, крайові та початково-крайові задачі 

обчислювальної фізики, фундаментальне рішення диференційного оператора, точні 

поглинаючі умови, віртуальні границі, часткове обернення  оператора задачі, операторні 

рівняння першого та другого роду, кінцево-різнична апроксимація початково-крайових 

задач, нескінченні  системи лінійних алгебраїчних рівнянь та їх коректна редукція.  
 

1.3. Кількість кредитів – 6 

 

1.4. Загальна кількість годин – 180 
 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

 

за вибором 

 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

2-й -й 

Семестр 

3-й -й 

Лекції 

26 год.  год. 

Практичні, семінарські заняття 

26 год.  год. 

Самостійна робота 

128 год.  год. 
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1.6. Заплановані результати навчання 
Студенти повинні досягти таких результатів навчання:  

 

знати : 

 сучасні методи регуляризації  некоректних задач,  

 метод точних поглинаючих  умов для аналітичної регуляризації  початково-

крайових задач з необмеженою областю аналізу,  

 метод напівобернення для аналітичної регуляризації  операторних рівнянь першого 

роду  

 
   вміти: 

   застосовувати вказані вище методи при розгляді конкретних задач обчислювальної 

фізики;  

   оцінювати похибки застосування методів аналітичної регуляризації при чисельному 

вирішенні конкретних фізичних задач,  

   ефективно користуватися сучасними математичними інструментами: 

інтегральними перетвореннями, узагальненою постановкою початково-крайових та 

крайових задач,  методами теорії несамосопряжених операторів, тощо 

 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких розділів: 

1. Метод точних поглинаючих умов для аналітичної регуляризації початково-крайових 

задач з необмеженою областю аналізу. 

2. Метод напівобернення для аналітичної регуляризації операторних рівнянь першого 

роду. 

 

Розділ 1. Метод точних поглинаючих умов для аналітичної регуляризації початково-

крайових задач з необмеженою областю аналізу 

 

Тема 1. Початково-крайові задачі обчислювальної електродинаміки.  

 

Рівняння Максвелла. Початкові та крайові умови. Хвильові та телеграфні рівняння.  

Узагальнена постановка та узагальнені рішення початково-крайових задач. 

Метод кінцевих різниць у часовій області. Поглинаючі умови. 

 

Тема 2. Метод точних поглинаючих умов. 

 

Загальні положення. 

Нелокальні точні поглинаючі умови у поперечному розрізі регулярного хвилеводу. 

Локальні поглинаючі умови 

Нелокальні та локальні поглинаючі умови для віртуальних границь у вільному просторі. 

Розгляд та аналіз конкретних задач. 

 

Розділ 2. Метод напівобернення для аналітичної регуляризації операторних рівнянь 

першого роду 

 

Тема 3. Операторні рівняння першого та другого роду. 

 

Загальні положення. 

Ідея напівобернення. 
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Тема 4. Метод напівобернення.  

 

Метод задачі Рімана-Гільберта теорії аналітичних функцій. 

Напівобернення нескінченних систем алгебраїчних рівнянь згорточного типу. 

Напівобернення сингулярних інтегральних рівнянь першого роду.  

 

 

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. інд. с. р. л п лаб. інд. с. 

р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Розділ 1. Метод точних поглинаючих  умов для аналітичної регуляризації 

початково-крайових задач з необмеженою областю аналізу 

Тема 1. Початково-

крайові задачі 

обчислювальної 

електродинаміки 

30 5 5   20       

Тема 2. Метод 

точних 

поглинаючих  умов 

60 8 8   44 

 

      

Разом за розділом 1 90 13 13   64       

Розділ 2. Метод напівобернення для аналітичної регуляризації операторних рівнянь 

першого роду. 

Тема 3. Операторні 

рівняння першого та 

другого роду 

30 5 5   20       

Тема 4. Метод 

напівобернення 
60 8 8   44       

Разом за розділом 2 90 13 13   64       

Усього годин  180 26            26     128         

 

4. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Перетворення в системі диференційних рівнянь Максвелла, та 

постановка крайових та початково-крайових векторних та 

скалярних задач обчислювальної радіофізики. 

3 

2 Дискретизація початково-крайових задач обчислювальної 

радіофізики. 

4 

3 Машинні ресурси, необхідні для реалізації локальних та 

нелокальних поглинаючих умов. 

3 

4 Контрольна робота 2 

5 Програми, що реалізують метод точних поглинаючих умов 3 

6 Особливості реалізації методу напівобернення операторних 

рівнянь першого роду. 

4 

7 Розгляд тестових задач методом точних поглинаючих умов. 3 
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8 Розгляд тестових задач методом напівобернення операторних 

рівнянь першого роду. 

4 

   

 Разом 26  

 

5. Завдання для самостійної роботи 

№ 

з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 

годин 

1 Виконання домашніх завдань з загальних математичних процедур 

методу точних поглинаючих умов. 

20 

2 Виконання домашніх завдань з загальних математичних процедур 

методу напівобернення операторних рівнянь першого роду. 

20 

3 Побудова та повне рішення модельної задачі обчислювальної 

радіофізики методом точних поглинаючих умов. 

35 

4 Побудова та повне рішення модельної задачі обчислювальної 

радіофізики методом напівобернення операторних рівнянь 

першого роду. 

35 

 Підготовка до контрольної робіти 18 

 Разом 128 

 

6. Індивідуальне завдання 

Не передбачені робочим планом 

 

7. Методи навчання 

 

 Лекції 

 Практичні заняття 

 Контрольні роботи 

 Консультації 

 Самостійна робота 

 

Лекційні та практичні заняття проводяться за змішаною системою (аудиторно та дістанційно). 

А у разі оголошення карантину заняття проводяться  відповідно до Наказу ректора 

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (аудиторно або дистанційно за 

допомогою платформ Skype, GoogleMeet або Zoom). 

 

8. Методи контролю 

 

 Перевірка робіт, виконаних самостійно 

 Перевірка контрольних робіт 

 Контроль на практичних заняттях 

 Контроль на лекціях 

 Проведення екзамену  
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9. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточний контроль, самостійна робота 

Екзамен 

(залікова 

робота) 
Сума 

Розділ 1 Розділ 2 

Контрольні 

роботи, 

передбачені 

навчальним 

планом 

Індивідуальне 

завдання 
Разом 

Т1–Т2 Т3–Т4      

20 20 20  60 40 100 

Т1, Т2,Т3,Т4 – теми розділів. 

 

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.  

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.  
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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. Рекомендоване методичне забезпечення 

 

Базова література 

 

1. Taflove A., Hagness S.C. Computational electrodynamics: the finite-difference time-domain 

method. – Boston: Artech House, 2000. 

2. Кравченко В.Ф., Сиренко Ю.К., Сиренко К.Ю. Преобразование и излучение 

электромагнитных волн открытыми резонансными структурами. Моделирование и 

анализ переходных и установившихся процессов. – М.: Физматлит, 2011. 

3. Sirenko, Yu., Velychko, L. (eds.). Electromagnetic waves in complex systems: Selected 

theoretical and applied problems. New York: Springer, 2016. 

4. Шестопалов В.П. Метод задачи Римана-Гильберта в теории дифракции и 

распространения электромагнитных волн. – Харьков: Изд-во Харьков. ун-та, 1971.  

5. Шестопалов В.П., Кириленко А.А., Масалов С.А. Матричные уравнения типа свертки 

в теории дифракции. – Киев: Наукова думка, 1984. 

6. Шестопалов В.П., Тучкин Ю.А., Поединчук А.Е., Сиренко Ю.К. Новые методы 

решения прямых и обратных задач теории дифракции. Аналитическая регуляризация 

краевых задач электродинамики. – Харьков: Основа, 1997. 

7. Sirenko, Y.K., Strom, S. (eds). Modern Theory of Gratings. Resonant Scattering: Analysis 

Techniques and Phenomena. – New York: Springer, 2010. 

 

Допоміжна література 

 

1. Корн Г., Корн Т. Справочник по математике для научных работников и инженеров. – 

М.: Наука, 1968.  

2. Абрамовиц М., Стиган И. (ред). Справочник по специальным функциям. – М.: Мир, 

1979. 

3. Градштейн И.С., Рыжик И.М. Таблицы интегралов, сумм, рядов и произведений. – М.: 

Изд-во физ.-мат. литературы, 1963. 

4. Бейтмен Г., Эрдейи А. Высшие трансцендентные функции. – М.: Наука, 1974. 

5. Бейтмен Г., Эрдейи А. Таблицы интегральных преобразований. – М.: Наука, 1969. 

6. Владимиров В.С. Уравнения математической физики. – М.: Наука, 1988. 

7. Владимиров В.С. (ред.). Сборник задач по уравнениям математической физики. – М.: 

Наука, 1974. 

8. Ладыженская О.А. Краевые задачи математической физики. – М.: Наука, 1973. 

9. Тихонов А.Н., Арсенин В.Я. Методы решения некорректных задач. – М.: Наука, 1979. 


