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Робоча програма навчальної дисципліни «Моделювання жорстких систем» 

складена відповідно до вимог її змісту (Ліцензійні умови провадження освітньої 

діяльності 2015 р.) та відповідає освітньо-професійній програмі «Інформаційні 

технології та управління проектами», 122 – Комп’ютерні науки, 12 – Інформаційні  
(назва освітньо-професійної програми, код та назва спеціальності, галузь знань: шифр та назва) 

технології, погодженої на засіданні кафедри математичного моделювання 

(Протокол № 8 від «31» січня 2017 року) та затвердженої Вченою радою 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Протокол № 1 

від «3» лютого 2017 року). 
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1. Мета навчальної дисципліни 

Метою дисципліни “Моделювання жорстких систем” є систематичне 

вивчення властивостей жорстких систем диференціальних рівнянь, джерел їх 

виникнення; розгляд найбільш поширених алгоритмів розв’язання таких задач, а 

також обговорення  останніх досягнень в теорії чисельних методів.  Знання і 

досвід, набуті в цьому курсі, будуть корисними в майбутній практичній діяльності 

студентів при моделюванні на ЕОМ процесів, що описуються жорсткими 

диференціальними рівняннями.  

 

2. Результати навчання 

Завдання дисципліни навчити студентів вільно оперувати основними 

поняттями, твердженнями та властивостями теорії різницевих схем, досліджувати 

різницеві схеми на стійкість та застосовувати їх до жорстких диференціальних 

задач.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  
- основні поняття та твердження з програмного матеріалу даного курсу;   

вміти:  
- застосовувати одержані знання при побудові та дослідженні різницевих 

схем для розв’язання жорстких диференціальних  задач.   

 

3. Опис навчальної дисципліни 

3.1.Загальна інформація 

Форма 

навчання 
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р
 

Кількість Кількість годин 

Вид 
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Денна 3 5 4 120 30 – – 30 60 – екзамен 

Заочна            

 

3.2. Структура змісту навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів 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 

             

Змістовий модуль 1. Багатокрокові різницеві схеми для систем диференціальних рівнянь 

Тема 1. Наукове 

програмування 

4 2    2       

Тема 2. Елементи 

теорії різницевих 

схем 
 

6 2    4       
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Тема 3. Стійкість 

різницевих схем для   

розв’язування задачі 

Коші 

 

6 2    4       

Тема 4. Багатокрокові 

різницеві схеми для 

систем диференціаль-

них рівнянь 

20 2  8  10       

Разом за змістовим 

модулем 1 

36 8  8  20       

Змістовий модуль 2. Жорсткі системи звичайних диференціальних рівнянь 

Тема 1. Поняття про 

жорсткі системи 

звичайних 

диференціальних 

рівнянь 

8 2    6       

Тема 2. Жорстко 

стійкі різницеві 

схеми 

18 4  6  8       

Тема 3. Жорстко 

стійких різницеві 

схеми  Гіра 

18 4  6  8       

Разом за змістовим 

модулем 2 

44 10  12  22       

Змістовий модуль 3. Диференціально-алгебраїчні  рівняння. Різницеві схеми з 

припасованими коефіцієнтами 

Тема 1. Системи 

диференціально-

алгебраїчних  

рівнянь 

12 4  2  6       

Тема 2. Різницеві 

схеми з 

припасованими 

коефіцієнтами 

14 4  4  6       

Тема 3. Сингулярно 

збурені крайові 

задачі 

14 4  4  6       

Разом за змістовим 

модулем 3 

40 12  10  18       

Усього годин  120 30  30  60       

 

3.3. Теми семінарських занять 

(не передбачено) 

3.4. Теми практичних занять 

(не передбачено) 
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3.5. Теми лабораторних занять 

№ Назва теми 

1 Багатокрокові різницеві схеми 

2 Розв’язування жорстких систем (Ч1, Ч2) 

3 Розв’язування сингулярно збурених задач 
                                                                                                    

 

3.6. Тематика індивідуальних завдань 

1. Характеристика основних вимог до прикладних програм. 

2. Знаходження розв’язків лінійних різницевих рівнянь зі сталими коефіці-

єнтами. 

3. Знайти похибки апроксимації похідної різницевими операторами L
–
, L

+
, L

½
. 

4. Методом невизначених коефіцієнтів та інтегро-інтерполяційним методом 

одержати явну (неявну) різницеву схему Ейлера. 

5. Довести теорему Лакса. 

6. Провести аналіз позитивних і негативних сторін однокрокових та багато-

крокових різницевих схем. 

7. Застосувати неявну різницеву схему Адамса до системи диференціальних 

рівнянь другого порядку. Навести алгоритм методу простої ітерації та методу 

Ньютона для реалізації обчислювального процесу. 

8. Знайти область практичної стійкості різницевої схеми Рунге-Кутта 2-го 

порядку. 

9. Обґрунтувати схему дослідження на практичну стійкість двокрокових різ-

ницевих схем. 

10. Довести критерій стійкості багатокрокових різницевих схем. 

11. Довести, що простий корінь многочлена аналітично залежить від його 

коефіцієнтів. 

12. Побудувати область абсолютної стійкості неявної різницевої схеми Адамса 2-

го порядку. 

13. Аналіз областей абсолютної стійкості явних та неявних різницевих схем 

Адамса. 

14. Побудова областей абсолютної стійкості різницевих схем Гіра 2-4-го порядків. 

15. Побудувати приклад системи лінійних диференціальних рівнянь зі змінними 

коефіцієнтами, для якої означення жорсткої системи є некоректним. 

16. Показати, що лінійна сингулярно збурена система диференціальних рівнянь є 

жорсткою. 

17. Розв’язання декомпозиційним алгоритмом сингулярно збуреного рівняння 

Ван-дер Поля. 

18. Прогноз початкових значень для розв’язування неявних та диференціально-

алгебраїчних задач. 

19. ФДН для нерівномірних проміжків. 

20. Знаходження припасованих коефіцієнтів для неявних різницевих схем Ейлера, 

різницевих схем Адамса 2-го порядку. 

21. Алгоритм реалізації різницевих схем з припасованими коефіцієнтами для 

сингулярно збурених крайових задач. 
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3.7. Самостійна робота 

Змістовий модуль 1 

Багатокрокові різницеві схеми для систем диференціальних рівнянь 
1. Які задачі розв’язують в науковому програмуванні (НП)? 

2. Які дисципліни формують напрям НП? 

3. Основні вимоги до математичних моделей (ММ). 

4. Схема обґрунтування побудованої ММ. 

5. Означення простору сіткових функцій. 

6. Показати, що множина сіткових функцій утворює лінійний простір. 

7. Постановка початкової та крайової задач для різницевих рівнянь. 

8. Які є способи побудови різницевих схем? 

9. Суть методу різницевої апроксимації для побудови різницевих схем. 

10. Ідея методу невизначених коефіцієнтів для побудови різницевих схем. 

11. Основні поняття теорії різницевих схем: збіжність, стійкість, апроксимація. 

12. Що називається числовим інтегруванням? 

13.  Які різницеві схеми називаються явними (неявними), однокроковими 

(багатокроковими). 

14. Ідея та реалізація вибору автоматичного кроку інтегрування. 

15. Схема застосування різницевих схем до систем диференціальних рівнянь. 

16. Означення практичної стійкості різницевих схем. Тестова задача. 

17. Схема дослідження на практичну стійкість однокрокових різницевих схем. 

18. Алгоритм побудови багатокрокових різницевих схем. 

19. Найбільш вживані різницеві схеми Адамса. 

20. Схема дослідження на практичну стійкість багатокрокових різницевих схем. 

21. Необхідна умова стійкості багатокрокових різницевих схем. 

22. Загальна схема дослідження різницевих схем. 

 

Змістовий модуль 2  

Жорсткі системи звичайних диференціальних рівнянь 

1. Означення абсолютної стійкості багатокрокових різницевих схем. 

2. Алгоритм дослідження на абсолютну стійкість багатокрокових різницевих 

схем. 

3. Області абсолютної стійкості явних та неявних різницевих схем. 

4. Означення жорстких диференціальних рівнянь. 

5. Приклади жорстких диференціальних рівнянь. 

6. Властивості жорстких задач. 

7. Жорстко стійкі різницеві схеми. 

8. Методика реалізації жорстко стійких різницевих схем. 

9. Теорема Далквіста. 

10. Алгоритми побудови різницевих схем Гіра. 

11. Найбільш вживані різницеві схеми Гіра. 

12. Напівнеявні різницеві схеми Рунге-Кутта, Розенброка. 
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Змістовий модуль 3  

Диференціально-алгебраїчні задачі  
1. Характеристика системи диференціальних рівнянь Тихонова. 

2. Теорема Тихонова про граничний перехід. 

3. Асимптотика розв’язків системи Тихонова. 

4. Декомпозиційний алгоритм розв’язування сингулярно збурених систем. 

5. Апроксимація похідної функції за таблицею заданих точок. 

6. ФДН для рівновіддалених вузлів. 

7. Схема застосування ФДН для розв’язування неявних та диференціально-

алгебраїчних рівнянь. 

8. Нерівномірна збіжність класичних різницевих схем для розв’язання 

сингулярно збурених задач. 

9. Різницеві схеми з припасованими коефіцієнтами для сингулярно збурених задач 

Коші. 

10. Сингулярно збурені крайові задачі: існування  та властивості розв’язків. 

11. Асимптотика розв’язків сингулярно збурених крайових задач. 

12. Рівномірно збіжні різницеві схеми для сингулярно збурених крайових задач. 

 

 

4. Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

 

Білет містить три питання, з яких одне питання теоретичне і два практичні. 

1. Повна відповідь на кожне питання оцінюється 10 балами. 

2. За кожну помилку, яка допущена у відповіді, знімається певна кількість 

балів, а саме: 

а) при відповіді на теоретичне питання у випадку неістотної помилки 

знімається 1-2 бали, а у випадку істотної  3-5 балів, якщо ж  студент не опанував 

теоретичний матеріал дисципліни, плутається в означеннях, наводить логічно 

невірні твердження, то знімається до 10 балів; 

б) при оцінці практичного завдання за помилку, допущену при перетвореннях, 

знімається 1-2 бали; за істотну помилку, яка привела до неправильної відповіді, 

знімається 3-5 балів; якщо ж розв’язання задачі логічно неправильне, то знімається 

до 10 балів. 

3. Максимальна кількість, яку можна набрати на підсумковому модулі 

(екзамені) 30 балів. 

4.  Підсумкова оцінка виставляється за результатами суми балів набраних на 

змістовних модулях під час семестру та підсумковому модулі (екзамені) згідно 

таблиці 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка (бали) 
Пояснення за  

розширеною шкалою 

Відмінно A (90-100) відмінно 

Добре 
B (80-89) дуже добре 

C (70-79) добре 

Задовільно D (60-69) задовільно 
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E (50-59) достатньо 

Незадовільно 

FX (35-49) 

(незадовільно)  

з можливістю повторного 

складання 

F (1-34) 

(незадовільно)  

з обов'язковим повторним 

курсом 

 

5. Засоби оцінювання 

-  контрольні роботи; 

-  командні проекти; 

- аналітичні звіти про виконання індивідуальних завдань та самостійної 

роботи.  

 

6. Форми поточного та підсумкового контролю  

1. Поточний (усне опитування, розв’язування задач) 

2. Модульний (контрольні роботи, лабораторні роботи) 

3. Підсумковий (екзамен) 

 
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ДИСЦИПЛІНИ,  

ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ТА САМОПЕРЕВІРКИ) 

 

Модуль контроль (підсумковий)  

1. Задачі наукового програмування. Вимоги до програм. 

2. Методи побудова різницевих схем для звичайних диференціальних рівнянь. 

3. Загальна схема дослідження різницевих схем. 
4. Явні та неявні різницеві схеми. Приклади, порівняльна характерисика. 

5. Вибір кроку числового інтегрування. Принцип Рунге. 

6. Алгоритми числової реалізації неявних різницевих схем. 

7. Практична стійкість однокрокових різницевих схем  (ЯРСЕ, НРСЕ). 

8. Практична стійкість двокрокових різницевих схем  (ЯА2, НА2). 

9. Алгоритми побудови багатокрокових різницевих схем   

10. Необхідні умови стійкості багатокрокових різницевих схем  . 

11. Критерій стійкості багатокрокових різницевих схем  . 

12. Схема дослідження на абсолютну стійкість багатокрокових різницевих схем   

13. Абсолютна стійкість ЯРСЕ, ЯА2. 

14. Абсолютна стійкість НРСЕ, НА2. 

15. Означення жорстких диференціальних рівнянь. Властивості та ознаки 

жорстких задач. 

16. Жорсткість лінійної сингулярно збуреної системи. 

17. Жорстко стійкі різницеві схеми. 

18. Алгоритми побудови різницевих схем Гіра. 
19. Різницеві схеми Гіра 1 та 2 порядку, стійкість.  

20. Алгоритми реалізації різницевих схем Гіра . 

21. Напівнеявні різницеві схеми Рунге-Кутта. 
22. Застосування різницевих схем до систем диференціальних рівнянь. 
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23. Формула диференціювання назад. 

24.  Схема розв’язування неявних диференціальних рівнянь. 

25. Побудова асимптотичних розв’язків лінійних диференціальних рівнянь з 

малим  параметром при старшій похідній. 

26. Побудова різницевих схем Ейлера з припасованими коефіцієнтами. 

 
7. Рекомендована література 

7.1. Базова (основна) 
 

1. Холл Д., Уатт Д. Современные  численные методы решения обыкновенных 

дифференциальных уравнений .-М.: Мир, 1979 .-312 с. 

2. Ракитский Ю. В., Устинов С, М., Черноруцкий Н. Г. Численные методы 

решения жестких систем .- М.: Наука, 1969.-254 с. 

3. Шуп Т решение инженерных задач на ЭВМ .- М.: Мир, 1983 .-235 с. 

4. Дулан Э., Миллер Д., Шилдерс У. Равномерные численные методы решения 

задач с пограничным слоем .- М.: Мир, 1983 .-199 с. 

5. Чуа Л.О., Пен Мин-Лин Машинный анализ электронных схем .- М.: Мир, 1980 

.-680 с. 

7.2. Додаткова  

 

1.  Иванов В. В. Методы вычислений на ЭВМ .- Киев: Наук. думка, 1986 .-584 с.  

2. Деккер К., Вервер Я. Устойчивость методов Рунге-Кутта для жестких 

нелинейных уравнений .- М.: Мир, 1988 .-332 с. 

3. Хайрер Э., Нерсетт С.,Ваннер Г. Решение обыкновенных дифференциальных 

уравнений. Нежесткие задачи .- М.: Мир, 1990 .-512 с. 

4. Хайрер Э.,.,Ваннер Г. Решение обыкновенных дифференциальных уравне-   

ний. Жесткие и дифференциально-алгебраические задачи .- М.: Мир, 1999 .-

685 с. 

5. Шампайн Л.Ф., Гладвел И., Томпсон С. Решение обыкновенных 

дифференциальных уравнений с использованием MATLAB. 2009.- 304 с. 

6. Кантор С.А. Основы вычислительной математики: Учебное пособие. – 

Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2010. - 357 с. 

 

 
14. Інформаційні ресурси 

 

http://e-learning.fpm.chnu.edu.ua/course/view.php?id=59 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий 

тест (екзамен) 
Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 

Т1 Т2 Т3 Т1 Т2 Т3 Т1 Т2 
30 100 

2 3 20 5 15 10 5 10 

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів. 

http://e-learning.fpm.chnu.edu.ua/course/view.php?id=59

