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ВСТУП 

Програма навчальної дисципліни “Математичне моделювання фізичних полів з гвинтовим 

типом симетрії” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів 

спеціальності 105 — прикладна фізика і наноматеріали 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни є побудова математичних моделей фізичних 

полів з гвинтовим типом симетрії у неортогональній гвинтовій системі координат за допомогою 

апарата тензорного аналізу; дослідження процесів гідродинаміки та теплообміну в скручених 

каналах та каналах з гвинтовими вставками. 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни 

Основними завданнями вивчення дисципліни “Математичне моделювання фізичних полів з 

гвинтовим типом симетрії” є побудова метричного тензора, основних векторних співвідношень 

і диференціальних інваріантів в ортогональних та неортогональних системах координат; 

складання програм мовою RL системи ПОЛЕ; проведення обчислювальних експериментів. 

 1.3. Кількість кредитів — 10 

1.4. Загальна кількість годин — 300 

 1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

 

Нормативна  

 

Вид кінцевого контролю (семестровий екзамен або залік) 

Семестровий екзамен 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

5-й -й 

Семестр 

9-й, 10-й -й 

Лекції 

32 год.+32 год.=64 год.  год. 

Практичні, семінарські заняття 

год.  год. 

Лабораторні заняття 

32 год.+32 год.=64 год.  год. 

Самостійна робота 

86 год.+86 год.=172 год.  год. 

Індивідуальні завдання  

год. 

1.6. Заплановані результати навчання 

Згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми студенти повинні 

досягти таких результатів навчання: 

знати : 

особливості роботи в ортогональних та неортогональних системах координат; умови 

зниження розмірності крайової задачі, варіаційні методи для розв’язання рівнянь еліптичного 

типу зі змінними коефіцієнтами.  

вміти : 

застосовувати отримані знання на практиці при переході від ортогональної системи координат 

до неортогональної та навпаки; проводити обчислювальні експерименти; встановлювати 

закономірності змінювання електростатичного поля, полів швидкості та температур в 

залежності від значення параметра закрутки. 
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2. Тематичний план навчальної дисципліни 

Розділ 1. Особливості математичного моделювання в криволінійних 

координатах.  

Тема 1. Вступ. Задачі математичного моделювання.  

Тема 2. Математичне моделювання в криволінійних ортогональних і 

неортогональних системах координат. 

Тема 3. Основні положення тензорного аналізу. Метричний тензор, символи 

Кристоффеля, обчислення коваріантних і контраваріантних похідних першого та 

другого порядку. 

Розділ 2. Обробка інформаційних потоків і побудова основних векторних 

співвідношень і диференціальних операторів в криво лінійних системах 

координат.  

Тема 4. Основні векторні співвідношення і диференціальні інваріанти в 

криволінійних ортогональних і неортогональних координатах, в тому числі для 

задач з гвинтовим типом симетрії. 

Тема 5. Математичні моделі скалярних полів в гвинтовій системі координат.  

Тема 6. Математична модель утримання плазми з током у рівноважному стані в 

реакторі типу ТОКАМАК. 

Розділ 3. Умови зниження розмірності крайових задач за наявності 

відповідної симетрії.  

Тема 7. Теорема про зведення просторових скалярних крайових задач для 

об’єктів з гвинтовим типом симетрії до двовимірних. 

Розділ 4. Варіаційні методи для рівнянь еліптичного типу зі змінними 

коефіцієнтами.  

Тема 8. Рівняння еліптичного типу зі змінними коефіцієнтами. Додатна 

визначеність операторів. 

Тема 9. Методи Ритца і найменших квадратів для операторів зі змінними 

коефіцієнтами. 

Розділ 5. Математичне моделювання в криволінійних неортогональних 

координатах.  

Тема 10. Математичне моделювання задач електростатики, теплофізики та інших 

скалярних задач в гвинтовій системі координат. 

Тема 11. Математична модель течії нестисливої  в’язкої рідини по скручених 

трубах в гвинтовій системі координат. 

Тема 12. Комп’ютерне моделювання скалярних і векторних задач для скручених 

циліндрів методом R-функцій. Температурне поле при течії нестисливої  в’язкої 

рідини по скручених трубах в гвинтовій системі координат. 

 

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. Особливості математичного моделювання в криволінійних координатах. 
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Тема 1. Вступ. 

Задачі 

математичного 

моделювання. 

3 1    2       

Тема 2. 

Математичне 

моделювання в 

криволінійних 

ортогональних і 

неортогональних 

системах 

координат. 

22 5  5  12       

Тема 3. Основні 

положення 

тензорного 

аналізу. 

Метричний 

тензор, символи 

Кристоффеля, 

обчислення 

коваріантних і 

контраваріантних 

похідних першого 

та другого 

порядку. 

36 8  8  20       

Разом за розділом 1 61 14  13  34       
Розділ 2. Обробка інформаційних потоків і побудова основних векторних 

співвідношень і диференціальних операторів в криво лінійних системах координат. 

Тема 4. Основні 

векторні 

співвідношення і 

диференціальні 

інваріанти в 

криволінійних 

ортогональних і 

неортогональних 

координатах, в 

тому числі для 

задач з гвинтовим 

типом симетрії. 

31 5  6  20       

Тема 5. 

Математичні 

моделі скалярних 

полів в гвинтовій 

системі 

координат. 

22 5  5  12       

Тема 6. 

Математична 

модель утримання 

плазми з током у 

рівноважному 

стані в реакторі 

14 4  4  6       
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типу ТОКАМАК. 
Разом за розділом 2 67 14  15  38       

Розділ 3. Умови зниження розмірності крайових задач за наявності відповідної 

симетрії.  

Тема 7. Теорема 

про зведення 

просторових 

скалярних 

крайових задач 

для об’єктів з 

гвинтовим типом 

симетрії до 

двовимірних. 

22 4  4  14       

Разом за розділом 3 22 4  4  14       
Усього годин 

за 9 семестр 
150 32  32  86       

Розділ 4. Варіаційні методи для рівнянь еліптичного типу зі змінними коефіцієнтами. 
Тема 8. Рівняння 

еліптичного типу зі 

змінними 

коефіцієнтами. 

Додатна 

визначеність 

операторів. 

10 8  4  14       

Тема 9. Методи 

Ритца і найменших 

квадратів для 

операторів зі 

змінними 

коефіцієнтами. 

13 8  4  14       

Разом за розділом 4 23 16  8  28       
Розділ 5. Математичне моделювання в криволінійних неортогональних координатах. 

Тема 10. 

Математичне 

моделювання задач 

електростатики, 

теплофізики та 

інших скалярних 

задач в гвинтовій 

системі 

координат.  

21 8  7  18       

Тема 11. 

Математична 

модель течії 

нестисливої  в’язкої 

рідини по 

скручених трубах. 

21 4  7  18       

Тема 12. 

Комп’ютерне 

моделювання 

скалярних і 

векторних задач 

для скручених 

25 4  10  22       
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циліндрів методом 

R-функцій. 

Температурне поле 

при течії 

нестисливої  в’язкої 

рідини по 

скручених трубах в 

гвинтовій системі 

координат. 

Разом за розділом 5  67 16  24  58       
Усього годин 

за 10 семестр 
150 32  32  86       

Усьго годин за рік 300 64  64  172       

                                                          

                                                                                                                                                                                                   

4. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Моделювання рівноваги тороїдальної плазми за 

допомогою методу R-функцій. 

16 

2 Моделювання скалярних полів за вибором в гвинтовій 

системі координат. 

16 

Разом за 9 семестр 32 

1 Моделювання розподілу електричного потенціалу в 

скрученому провіднику. 

8 

2 Моделювання течії нестисливої в’язкої рідини по 

скручених трубах. 

12 

3 Моделювання розподілу температури під час течії 

нестисливої в’язкої рідини по скручених трубах. 

12 

Разом за 10 семестр 32 

Разом 64 

 

5. Завдання для самостійної роботи 

 

№ 

з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 

годин 

1 Побудова метричних тензорів у криволінійних 

ортогональних і неортогональних системах координат за 

вибором. 

40 

2 Побудова основних диференціальних інваріантів у 

криволінійних ортогональних і неортогональних 

системах координат за вибором. 

46 

Разом за 9 семестр 86 

1 Моделювання течії в’язкої нестисливої рідини по 

каналах з центральними та пристінковими гвинтовими 

вставками. 

43 
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2 Крутіння скручених стрижнів. 43 

Разом за 10 семестр 86 

Разом 172 

 
6. Індивідуальні завдання 

 

7. Методи контролю 
На заняттях – опитування. По закінченні розділу – усний контроль. Форма 

підсумкового контролю знань — екзамен. 

8. Схема нарахування балів 

 

9-й семестр 

 

 

Поточний контроль, самостійна робота, 

індивідуальні завдання 

 

Раз

ом 

 

Підсумковий 

cеместровий 

контроль 

(екзамен) 

Сума 

Розділ 1 Розділ 2 Розділ 3 
 

40 100 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7  

60 8 8 8 10 8 8 10  

Т1, Т2 ... Т7 – теми розділів. 

 

10-й семестр 

 
 

Поточне контроль, 

самостійна робота, 

індивідуальні завдання 

 

 
Ра

зо

м 

Підсумковий cеместровий контроль 

(екзамен) 
Сума 

Розділ 4 

 

Розділ 5 

 
40 100 

Т6 Т7 Т8 Т9 Т1

0 
 

60 
12 12 12 12 12 

Т6, Т7 ... Т10 – теми розділів. 

 

Шкала оцінювання 
Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

протягом 

семестру 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену 

 

для заліку 

90 – 100 відмінно    

 

зараховано 
80-89 

добре  
70-79 

60-69 задовільно  
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50-59 

0-49 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

 

 

 

9. Рекомендована література 
Основна 

1. Лойцянский Л.Г. Механика жидкости и газа.— М., Наука, 1970. — 904 с. 

2. Рвачев В.Л. Теория R-функций и некоторые её приложения.— К., Наук. думка, 1982. – 

552 с. 

3. Борисенко А.И., Тарапов И.Е. Векторный анализ и начала тензорного исчисления.—

Харьков, Вища школа, 1978. — 216 с. 

4. Михлин С.Г. Вариационные методы в математической физике. —М., Наука, 1970. – 512 

с. 

5. Максименко-Шейко К.В. R-функции в математическом моделировании геометрических 

объектов и физических полей. —  Харьков, ИПМаш НАН Украины, 2009.— 306 с. 

 

Допоміжна 
1. Уфлянд Я.С. Биполярные координаты в теории упругости.—М.-Л., Гостехиздат, 1950.—

232 с. 

2. Лурье А.И., Джанелидзе Г.Ю. Задача Сен-Венана для естественно-скрученных стержней 

// ДАН СССР.— 1939.— № 1, т.XXIV.— с. 23-26. 

3. Халатов А.А., Авраменко А.А., Шевчук И.В. Теплообмен и гидродинамика в полях 

центробежных массовых сил. В 4-х т. – Киев, Ин-т техн.теплофизики НАН Украины, 

2000. -Т.3: Закрученные потоки. – 474 с. 

4. Roache Patrick J. Computational fluid dynamics. — Hermosa publishers, Albuquerque, 1976. 

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

методичне забезпечення 
 

1. К.В.Максименко-Шейко, Т.І.Шейко. Математичне моделювання фізичних полів 

у криволінійних ортогональних і неортогональних координатах. Методичні 

вказівки для студентів ІV-V курсів фізико-енергетичного факультету. — Харків, 

ХНУ, 2007. — 52 с. 

 

 


