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Мета розрахунків – не числа, а розуміння. 

Р. В. Хеммінг 

Із нашого гасла «Мета розрахунків – не 
числа, а розуміння», випливає: людина, яка 
має цього розуміння досягти, повинна знати, 
як відбувається обчислення. Якщо вона не 
розуміє що діється, то малоймовірно, щоб 
вона отримала з обчислень щось цінне. Вона 
бачить голі цифри, але їхнє дійсне значення 
може виявитися прихованим в обчисленнях.  

Р. В. Хеммінг 

 
ПЕРЕДМОВА 

 
У зв'язку з тим, що у сучасній фізиці, електродинаміці та інших 

наукових галузях значно зросли як кількість, так і складність задач, 
розв’язок яких потребує застосування ЕОМ, постійно зростають вимоги до 
пошуку математичних методів їх розв’язку. Предметом обчислювальної 
математики у широкому її розумінні є методи наближеного розв’язку 
різноманітних прикладних задач і питання обґрунтування застосування цих 
методів. У зв’язку з цим у посібнику міститься опис основних методів 
розв’язку багатьох широко розповсюджених прикладних задач, у тому 
числі таких методів, як апроксимація функцій, чисельне диференціювання 
та інтегрування, розв’язок рівнянь і систем рівнянь, мінімізація функцій, 
розв’язок диференціальних рівнянь, обчислення значень спеціальних 
функцій, обробка даних фізичних експериментів тощо. 

Навички виконання реальних обчислень можуть бути досягнуті 
у процесі виконання обчислювальної практики.  

Навчальний посібник призначений для використання під час 
виконання обчислювальної практики і передбачає як вивчення основних 
методів обчислювальної математики, так і оволодіння основними 
прийомами практичного програмування та роботи в різних програмних 
оболонках, що має важливе значення для підготовки кваліфікованих 
фахівців у галузі прикладної фізики. 

У зв’язку з цим необхідно вказати на основні цілі обчислювальної 
практики: 

 вивчення особливостей основних етапів практичного програмування: 
аналізу задачі, вибору чисельного методу, складання алгоритму 
реалізації методу; 
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 вивчення методів аналізу похибки одержаних результатів; 
 набуття навичок системного аналізу одержаних результатів; 
 набуття практичних навичок роботи з програмними оболонками та 
системами моделювання параметрів різних структур. 

У пропонованому виданні розглянуті лише ті чисельні методи, які 
найбільше використовуються фізиками (причому не з числа найскладніших), 
стосовно задач, математичні аспекти яких уже неодноразово були 
розглянуті. В посібнику не розглядались суто математичні задачі: 
математичне обґрунтування методів зі строгими визначеннями та 
доведеннями усіх теорем про існування та єдиності одержуваних розв’язків. 
За винятком окремих випадків, не розглядались питання щодо точності 
одержаних розв’язків, адже існує безліч оцінок з приводу точності будь-
якого з методів. Автори намагалися звернути увагу читачів саме на 
технологіях використання тих чи інших методів. 

Посібник містить у собі цикл завдань, які відповідають 8 розділам 
загального курсу «Чисельні методи», 6 розділам курсу «Обчислювальні 
методи в електродинаміці» і 5 розділам курсу «Автоматизоване 
моделювання параметрів пристроїв на надвисоких частотах та крайнє 
високих частотах». В матеріалах кожного заняття наводяться основні 
теоретичні відомості, завдання для самопідготовки та виконання роботи, 
виклад основних елементів методик проведення обчислень. Наприкінці 
опису кожного із занять надаються умови контрольних прикладів 
і контрольні питання.  

Навчальний посібник призначений для використання студентами під час 
виконання практичних завдань у навчальній лабораторії та у самостійній 
підготовці. 
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