
Анотація курсу „Конструктивні засоби математичного моделювання та 
їх застосування”.  

У період формування інформаційного суспільства математичне 
моделювання можна розглядати як один з методів пізнання реального світу, 
як інтелектуальне ядро інформаційних технологій, що розвиваються.  Цей 
метод не суперечить добре відомій формулі: «Від живого споглядання до 
абстрактного мислення і від нього до практики». Особливість математичного 
моделювання полягає в тому, що абстрактним відображенням існуючого або 
створюваного об'єкта є його математична модель, кількісний аналіз якої 
дозволяє одержати нові знання про цей об'єкт. Під математичним 
моделюванням розуміють адекватну заміну досліджуваного фізичного явища 
або процесу відповідною математичною моделлю і її подальше вивчення 
методами обчислювальної математики з залученням засобів сучасної 
обчислювальної техніки.  Перша публікація з R-функцій відноситься до 1963 
р. Після цього вийшло у світ близько 20 монографій російською та 
українською мовами. У країнах колишнього СРСР, США, Польщі, Чехії, 
Словаччини, Угорщини, Японії ця теорія почала інтенсивно 
використовуватися в таких галузях як геометричне проектування і blending, 
математичне моделювання фізико-механічних полів (температурних, 
гідродинамічних, електромагнітних, деформаційних і ін.), у тому числі таких, 
що виникають у задачах енергомашинобудування. Широкий спектр 
напрямків, у яких використовуються R-функції, пояснюється тим, що ці 
функції об'єднали в собі конструктивні можливості дискретного аналізу 
(булевої алгебри) і класичного неперервного аналізу. Завдяки цьому, 
з'явилася можливість перетворення складної геометричної і логічної 
інформації до аналітичного виду (у класичному змісті). Інструментарій теорії 
R-функцій немов би народжений для комп'ютерної техніки, легко 
формалізується при створенні алгоритмів і програм. Ідейна простота теорії R-
функцій, її інструментарій, представлений елементарними функціями, 
зробили її доступною для фахівців різного профілю. Це привело до 
спонтанного включення розділів цієї теорії в курси лекцій з аналітичної 
геометрії, наближеного аналізу, теорії пружності і пластичності, теплофізики, 
теорії пластин і оболонок, які викладалися в університетах Москви, Києва, 
Ташкента, Мінська, Харкова, Будапешта, Медісона (США), Ватерлоо 
(Канада), Мозамбіку й ін. Крім того, слід акцентувати увагу на великому 
значенні аналітичної ідентифікації геометричних об’єктів складних 
конфігурацій для нових технологій формоутворення, наприклад, технології 
Fused Deposition Modeling (FDM 1650). 
 Численні звертання до авторів із проханням допомогти у вивченні і 
застосуванні R-функцій підтвердили доцільність підготовки відповідного 
спеціального курсу. Курс розраховано  на широке коло слухачів, що 
цікавляться новими методами математики, і, у першу чергу, на студентів і 
викладачів прикладної математики, комп'ютерних наук, інженерів-фахівців 
різного профілю, у діяльності яких виникає необхідність оперативного 
дослідження і розрахунку фізико-механічних полів в областях складної 



форми (з цим пов'язані розрахунки на міцність, стійкість, надійність, 
довговічність, добротність і т.д.). Теорія R-функцій з успіхом може бути 
використана тими, хто для зазначених вище задач застосовує інші ефективні 
методи (МСЕ, граничних елементів, кінцево-різницеві) і може виступити для 
цих методів у ролі “підсилювального блоку”, оскільки надає спосіб точного 
задоволення граничним умовам для областей складної форми. Вивчення 
курсу не потребує спеціальних знань, що виходять за рамки звичайних курсів 
вищої математики. 
Метою викладання є дослідження фізичних явищ або процесів за допомогою 
відповідних математичних моделей. Основними завданнями вивчення є 
реалізація можливостей математичного моделювання за допомогою теорії R-
функцій. 
 
 


