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ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни «Методи скінченних та граничних елементів» 

складена відповідно до освітньо-наукової програми підготовки «Комп’ютерна фізика» 

другого (магістерського) рівня вищої освіти 

 

 

спеціальності 105 Прикладна фізика та наноматеріали 

 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни  

Метою викладання дисципліни є допомогти студентам засвоїти математичні методи 

скінченних та граничних елементів, які дають можливість аналізувати і моделювати 

пристрої, процеси і явища з якими зустрінеться студент в майбутньої діяльності як 

спеціаліст.  

 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни 

Завдання вивчення дисципліни полягають в тому, щоб на прикладах математичних 

понять і методах продемонструвати студентам сутність методів наближеного розрахунку і 

їх роль у здійснені науково технічного прогресу. Необхідно навчити студентів прийомам 

дослідження і розв’язання прикладних задач фізики та механіки, виробити у студентів 

вміння аналізувати одержані результати, прищепити їм навички самостійного вивчення 

літератури з методів скінченних та граничних елементів і їх застосувань 

 

 1.3. Кількість кредитів 5 

1.4. Загальна кількість годин 150 

  

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

 

За вибором 

 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

1-й -й 

Семестр 

1-й -й 

Лекції 

32 год.  год. 

Практичні, семінарські заняття 

32 год.  год. 

Лабораторні заняття 

0 год.  год. 

Самостійна робота 

86 год.  год. 

Індивідуальні завдання  

0 год. 

1.6. Заплановані результати навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
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знати: базові положення і основні поняття методів скінченних та граничних 

елементів, можливості їх застосування. 

вміти: складати математичні моделі простіших фізичних та механічних процесів та 

використовувати методи чисельного розв’язання. 

мати уявлення: про застосування всіх розглянутих в дисципліні тем для побудови 

математичних моделей фундаментальних та прикладних фізичних задач та їх 

дослідження. 

 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Розділ 1. Методи скінчених елементів 

Тема 1. Постановка початково-крайових та крайових задач 

Постановка початково-крайових та крайових задачі в диференціальному та варіаційному 

формулюванні та зведення крайових задач до вигляду, прийнятному для чисельної 

реалізації на ЕОМ.  

Еквіалентність варіаційного формулювання задачі  в полу слабкому формулюванні задачі 

міниіизації квадратичного функціоналу 

Одновимірна задача. Скінчені різниці у одновимірному випадку. Скінчено-різничні 

апроксимації похідних: різниця вперед, назад; центральні різниці. Скінчено–різничні 

формули більш високих порядків. 

Двовимірна задача. Розв’язок задач для областей складної форми. Оцінки точності 

апроксимації похідних.  

Тема 2.Методи зважених нев’язок 

Апроксимація базисними функціями. Приклади: інтерполяція, синус-ряди Фур’є. 

Інтерполяційні багаточлени Ньютона та Лагранжа. 

Апроксимація за допомогою зважених нев’язок. Поточкова колокація. Метод Галеркина 

Метод коллокаций с підобластями 

Шматково визначені базисні функції та метод скінчених елементів. Приклад: 

апроксимація похідної функції )(x  на відрізку [0,L]. Шматково-постійні та лінійно-

постійні апроксимації. Застосування методів моментів та Бубнова-Галеркина.  

Одночасна апроксимація розв’язків диференціальних рівнянь та крайових умов.  

Слабе формулювання та метод Галеркина. Основа методу скінчених елементів Приклад: 

застосування шматково-визначених базисних функцій для розв’язку диференціального 

рівняння другого порядку. Базис Лагранжа.  

Скінчено елементні алгоритми у багатовимірних задачах. Лінійний трикутник. 

Трьохвимірний елемент лінійного типу – тетраедр. 

Розділ 2. Методи граничних елементів 

Тема 3.Основні поняття методів скінчених та граничних елементів 

Метод найменших квадратів як різновид методів зважених нев’язок  

Апроксимація базисними функціями. Приклади: інтерполяція, синус-ряди Фур’є.. 

Інтерполяційні багаточлени Ньютона та Лагранжа 

Апроксимація за допомогою зважених нев’язок. Поточкова колокація. Метод Галеркина 

Метод коллокаций з під областями 

Тема 4.Приблизний розв’язок інтегральних рівнянь. 

Заміна інтегрального рівняння скінченою системою лінійних алгебраїчних рівнянь. Метод 

послідовних наближень. 

Тема 5.Типи граничних елементів 
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Алгоритми методу граничних елементів.  

Пряме та непряме формулюваня методу граничних інтегральних рінянь. Елементи зі 

сталою густиною, лінійні, квадратичні та кубічні елементи. 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

  

усьо

го 

у тому числі     

усьог

о 

у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п 
ла

б 
інд с.р. 

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

Розділ 1 Методи скінчених елементів 

Тема 1 Постановка початково-крайових та крайових задач 

 

Постановка початково-крайових та 

крайових задачі в диференціальному 

та варіаційному формулюванні та 

зведення крайових задач до вигляду, 

прийнятному для чисельної 

реалізації на ЕОМ. 

9 2 2   5       

Еквіалентність варіаційного 

формулювання задачі  в полу 

слабкому формулюванні задачі 

міниіизації квадратичного 

функціоналу 

9 2 2   5       

Одновимірна задача. Скінчені 

різниці у одновимірному випадку. 

Скінчено-різничні апроксимації 

похідних: різниця вперед, назад; 

центральні різниці.  

9 2 2   5       

Скінчено–різничні формули більш 

високих порядків. 
9 2 2   5       

Двовимірна задача. Розв’язок задач 

для областей складної форми.   
9 2 2   5       

Тема 2 Методи зважених нев’язок 

 

Апроксимація базисними 

функціями. Приклади: інтерполяція, 

синус-ряди Фур’є. Інтерполяційні 

багаточлени Ньютона та Лагранжа 

9 2 2   5       

Апроксимація за допомогою 

зважених нев’язок. Поточкова 

колокація. Метод Галеркина Метод 

коллокаций с підобластями 

 

10 2 2   6       

Шматково визначені базисні функції 

та метод скінчених елементів. 
10 2 2   6       
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Приклад: апроксимація похідної 

функції )(x  на відрізку [0,L]. 

Шматково-постійні та лінійно-

постійні апроксимації. Застосування 

методів моментів та Бубнова-

Галеркина 

Метод найменших квадратів. 

Програми пакета Mathcad. 

Апроксимація сплайнами. 

Варіаційні та проекційні методи 

апроксимації 

10 2 2   6       

Одночасна апроксимація розв’язків 

диференціальних рівнянь та 

крайових умов.  

10 2 2   6       

Разом за розділом 1 94 20 20   54       

Розділ  2. Методи граничних елементів 

Тема 3. Основні поняття методів скінченних та граничних елементів 

 
Метод найменших квадратів як 

різновид методів зважених нев’язок  

 

10 2 2   6       

Апроксимація базисними 

функціями. Приклади: інтерполяція, 

синус-ряди Фур’є.. Інтерполяційні 

багаточлени Ньютона та Лагранжа 

Апроксимація за допомогою 

зважених нев’язок. Поточкова 

колокація. Метод Галеркина Метод 

колокацій з під областями 

 

10 2 2   6       

 

Тема 4. Приблизний розв’язок інтегральних рівнянь.  

Наближене обчислення виз-

наченого інтеграла Заміна 

інтегрального рівняння скінченою 

системою лінійних алгебраїчних 

рівнянь 

9 2 2   5       

Метод послідовних наближень. 9 2 2   5       

Тема 5. Типи граничних елементів 

Алгоритми методу граничних 

елементів. Апроксимація 

диференціального виразу, крайових 

умов та області.  

9 2 2   5       

Пряме та непряме формулюваня  

 
9 2 2   5       

 

Разом за розділом 2 56 12 12   32       
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Усього годин 150 32 32   86       
 

4. Теми практичних занять 
 

1 Одновимірна задача. Скінчені різниці у одновимірному випадку. 

Скінчено-різничні апроксимації похідних: різниця вперед, назад; 

центральні різниці.  

2 

2 Скінчено–різничні формули більш високих порядків. 2 

3 Апроксимація та сходимість 2 

4 Апроксимація базисними функціями. Приклади: інтерполяція, 

синус-ряди Фурьє  

2 

5 Інтерполяційні багаточлени Ньютона та Лагранжа 2 

6 Апроксимація за допомогою зважених нев’язок. Поточкова 

колокація 

2 

7 Метод Галеркина Метод коллокаций с підобластями 2 

8 Шматково визначені базисні функції та метод скінчених елементів 2 

9 Контрольна робота 2 

10 Шматково-постійні та лінійно-постійні апроксимації. 

Застосування методів моментів та Бубнова-Галеркина. 

2 

11 Метод найменших квадратів як різновид методів зважених 

нев’язок  

2 

12 Застосування шматково-визначених базисних функцій для 

розв’язку диференціального рівняння другого порядку 

2 

13 Скінчено елементні алгоритми у багатовимірних задачах. 

Лінійний трикутник. Трьохвимірний елемент лінійного типу – 

тетраедр 

2 

14 Приблизний розв’язок інтегральних рівнянь. Заміна інтегрального 

рівняння скінченою системою лінійних алгебраїчних рівнянь 

3 

15 Типи граничних елементів 3 

 Разом 32 

 

5. Завдання для самостійної робота 

(виконуються на практичних заняттях та вдома) 

№ 

з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 

годин 

1 Здійснити зведення крайових задач до вигляду, прийнятному для 

чисельної реалізації на ЕОМ. 

7 

2 Довести еквівалентність варіаційного формулювання задачі  в 

полу слабкому формулюванні задачі мінімізації квадратичного 

функціоналу 

7 

3 Вивчити питання зі застосування шматково-визначених базисних 

функцій для розв’язку диференціального рівняння другого 

порядку. 

8 

4 Виконати заміну інтегрального рівняння скінченою системою 

лінійних алгебраїчних рівнянь. 

8 

5 Опанувати алгоритми методу граничних елементів. 8 

6 Ознайомитись з програмними комплексами, засновані на МГЕ 8 

7 Вивчити методи, засновані на лінійних одновимірних граничних 

елементах 

8 

8 Опанувати застосування квадратичних одновимірних граничних 

елементів 

8 

9 Застосувати методи моментів та Бубнова-Галеркина до 8 
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розв’язання рівняння коливань.  

10 Вивчити питання апроксимації похідних функції )(x  на відрізку 

[0,L]. 

8 

11  Ознайомитись з програмними комплексами, заснованими на МСЕ 8 

 Разом  86 

 

6. Індивідуальні завдання 

Не передбачено навчальним планом 

7. Методи контролю 

На заняттях – опитування, розв’язання задач, поточні контрольні роботи, захист 

домашніх завдань, модульний контроль і підсумкове оцінювання       
8. Схема нарахування балів 

 

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання 

Залікова 

робота 
Сума 

Розділ 1 Розділ 2 

Контрольна 

робота, 

передбачена 

навчальним 

планом 

Індивідуальне 

завдання 
Разом 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Кр1     

10 10 10 10 10 10  60 40 100 

Т1, Т2 ...  – теми розділів. 

 Критерії оцінювання 

Нарахування балів за темами Т1-Т5 

N теми Назва робіт Кількість 

балів 

1 Самостійна робота в аудиторії на тему «Оцінки точності 

апроксимації похідних» 

10 

2 Розроблення комп’ютерного коду для реалізації методу 

поточкової колокації. 

5 

2 Розроблення комп’ютерного коду для реалізації методу 

Гальоркина 

5 

3 Розроблення комп’ютерного коду для реалізації методу 

найменших квадратів  
10 

4 Обчислення визначених інтегралів з використанням пакету 

MATLAB та створення комп’ютерного коду для розв’язання 

інтегрального рівняння 

10 

5 Самостійна робота на тему «Пряме та непряме формулюваня  

МГЕ» 

10 

 

 

Поточний контроль , робота в аудиторії: 

Відсутність помилок в розрахунках  3 бала 

Правильність відповіді     1 бал  

Знання цілей завдання     2 бал 

Коректність програмного коду-    2 бала 

 

Самостійна робота 

 

За кожну задачу 1-7 такі критерії  (4 бали) 
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Наявність правильної відповіді      1 бал 

Коректність викладок         1 бала  

Коректність програмного коду        2 бала 

За кожне завдання контрольної роботи   (4 бали) 

Наявність відповіді        1 бал 

Коректність викладок       1 бал  

Коректність програмного коду      2 бали 

 

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 

 

 

9. Рекомендована література 

 

Основна література 

1. Адамар Ж. Задача Коши для линейных уравнений с частными производными 

гиперболического типа. –М: Наука, 1978.–352 

2. Самарский А.А. Теория разностных схем. М. Наука,1989, 616 с. 

3. Зенкевич О., Морген К. Конечные элементы и аппроксимация. М. Мир, 1986, 318с. 

4. Хемминг Р.В. Численные методы для научных работников и инженеров. М. Наука, 

1968, 400 с. 

5. Уилкинсон, Райнш. Справочник алгоритмов на языке АЛГОЛ. Линейная алгебра. 

М. Машиностроение, 1976, 390 с. 

6. Бенерджи П.,Батерфилд Р. Методы граничных элементов в прикладных науках. –

М.: Мир,1984. –494 с. 

7. Бреббия К., Теллес Ж., Вроубел Л. Методы граничных элементов. –М.: Мир, 1987. 

– 524 с 

Допоміжна література 
 

1. Белоцерковский С.М., Лифанов И.К. Численные методы в сингулярных 

интегральных уравнениях и их применение в аэродинамике, теории упругости, 

электродинамике. – М.: Наука, 1985. – 254 с.  

2. Верлань А.Ф., Сизиков В.С. Методы решения интегральных уравнений с 

программами для ЭВМ. –Киев: Наук. думка, 1986.–287 с.  

3. Гандель Ю.В. Введение в методы вычисления сингулярных и гиперсингулярных 
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