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Анотація
Метою курсу є вивчення основних форм і принципів представлення математичних моделей,
ознайомлення з числовими методами розв’язування складних науково-технічних задач. У
курсі висвітлюються питання комп'ютерного моделювання та обчислювального
експерименту. Розглянуто методи обробки даних, отриманих в результаті наукових або
виробничих експериментів; моделі дослідження процесів, виявлення закономірностей у
поведінці об'єктів, процесів і систем. Дисципліною передбачено розгляд питань, пов'язаних з
комп'ютерним моделюванням явищ акустики, гідродинаміки, дифузії та адвекції-дифузії,
теплопровідності, конвективної теплопровідності, механіки конструкцій. Для дослідження
складних соціо- процесів та систем пропонуються методи імітаційного моделювання.

Програма навчальної дисципліни
Математичне моделювання в науці і техніці
Змістовий модуль 1. Основи теорії математичного моделювання
Тема1. Вступ. Предмет курсу. Форми та принципи подання математичних моделей. (5год.)
Тема2. . Класифікація математичних моделей. Алгоритм процесу побудови математичних
моделей. Поняття імітаційного моделювання.(5 год.)

Змістовий модуль 2. Математичні моделі екології. Класи математичних
моделей.
Тема3. Класи математичних моделей екології. Методи та варіанти класифікації
математичних моделей екології. (4год.)
Тема4. Моделі перенесення забруднень в атмосфері. Прості детерміновані моделі. Моделі
пониження до попереднього рівня. (4год.)
Тема5. Елементарне моделювання у задачах екології. Розрахунок показника забруднення
повітря.(4год.)
Тема 6. Статистичні моделі у проблемі охорони навколишнього середовища.
Математична модель локальних викидів і розсіювання клубів забруднення. Моделі
контрольних об’ємів. (8год.)
Тема 7. Практичне аспекти застосування статистичних моделей явищ атмосферного
забруднення. Розподіл Гауса. Програмна реалізація. Контрольне завдання. (8год.)
Тема 8. Обґрунтування використання диференціальних співвідношень у математичних
моделях екологічних явищ. Побудова математичних моделей переносу забруднень в
атмосфері з використанням диференціальних співвідношень. (10год.)
Тема 9. Аналіз методів розв’язування задач, що описуються рівняннями в часткових
похідних. Числові та аналітичні методи розв’язування сформульованих початково-крайових
задач. Сіткові моделі на базі скінченно-різницевих методів. (10год.)
Тема 10. Побудова математичних моделей переносу забруднень у поверхневих шарах
ґрунту. Побудова моделі з використанням диференціальних співвідношень. Числові та
аналітичні методи розв’язування сформульованих початково-крайових задач забруднення
ґрунтів. (8год.)

Змістовий модуль 3. Комп’ютерне моделювання з використанням
спеціалізованого програмного забезпечення.
Тема 11. Комп'ютерне моделювання в задачах акустичного аналізу. Розв’язування задач
акустичного аналізу у середовищі Comsol. (9год.)

Тема 12. Комп'ютерне моделювання явищ адвекції-дифузії. Розв’язування задач адвекціїдифузії у середовищі Comsol. (9год.)
Тема 13. Комп'ютерне моделювання в задачах механіки рідин. Розв’язування задач
механіки рідин у середовищі Comsol. (9год.)
Тема 14. Комп'ютерне моделювання процесів теплопровідності. Розв’язування задач
теплопровідності у середовищі Comsol. (9год.)
Тема 15. Комп'ютерне моделювання в задачах механіки конструкцій. Розв’язування
задач механіки конструкцій у середовищі Comsol. (9год.)

Змістовий модуль 4. Імітаційне моделювання.
Тема 16. Основи імітаційного моделювання. Агентне моделювання. Дискретно-подійне
моделювання. Системна динаміка. (9год.)
Тема 17. Розробка імітаційних моделей. (9год.)
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