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ЗМІСТ
Вступ

Розділ 1 Від рівнянь руху матеріальної точки до рівнянь

динаміки суцільного середовища.

§1. Рівняння руху механічної системи із однієї та декількох 

матеріальних точок.

§2. Закони збереження маси, імпульса, моменту імпульса, енергії.

§3. Характеристики одновимірних моделей руху матеріальної 

точки, системи точок, твердого тіла.

§4. Суцільне середовище. Основні гіпотези. Тензор деформації

§5. Тензор напружень. Основна система рівнянь термомеханіки 

суцільного середовища.

§6. Системи рівнянь нестаціонарної газової динаміки.

§7. Нестаціонарні рівняння теорії пружності. Лінійна та нелінійна 

система рівнянь.

§8. Нелінійне рівняння переносу. Механізм виникнення розривів. 

Сильний та слабкий розриви. Співвідношення на розривах.

§9 Адіабати Пуасона і Гюгоніо. Задача про розпад довільного 

розриву (Задача Рімана).

Розділ 2. Чисельні методи математичної фізики

§1. Чисельні методи. Основні характеристики. Метод скінчених 

різниць (МСР).

§2. Основні властивості різницевих схем. Апроксимація та 

стійкість її розв’язків. Диференціальні представлення та 

наближення і їх Г та П-форми для одновимірних задач.

§3. Рівняння параболічного типу. Особливості чисельних 

методів.

§4- Загальна схема розщеплення. Розщеплення просторового 

рівняння переносу.

§5 Багатовимірні задачі. Метод розщеплення. Основні поняття та
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методи побудови.

§6. Застосування методу Гальоркіна

§7. Приклади базисних функцій. Метод скінчених елементів

(МСЕ).

Задачі та вправи 

Література
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