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Моделювання фізичних процесів і полів пов’язане із розв’язанням 

крайових задач на ЕОМ. Відомо, що чисельні методи розв'язку крайових 

задач на ЕОМ потребують значного об’єму обчислень [1]. З метою зниження 

об’єму обчислень запропоновані наближені аналітичні і чисельно-аналітичні 

методи комп’ютерного моделювання [2-4], але відсутні оцінки їх похибок. 

Ряд аналітичних і чисельно-аналітичних методів розв’язання крайових 

задач ґрунтується на диференціальних перетвореннях математичних моделей 

фізичних процесів та полів. В області диференціальних зображень фізичних 

процес представляється у вигляді диференціального спектра, від кількості 

дискрет якого залежить похибка моделювання фізичного процесу в області 

оригіналів [2-4]. Складність аналітичного опису дискрет диференціального 

спектра зростає із збільшенням номера дискрети. Тому для комп’ютерного 

моделювання використовується декілька початкових дискрет 

диференціального спектра, що вносить похибку моделювання фізичного 

процесу в області оригіналів.  

В даний час методи оцінки похибки моделювання фізичних полів і 

процесів на обмеженій кількості дискрет диференціального спектру 

недостатньо розвинені і вимагають подальших досліджень. 

Мета доповіді полягає в розробці оцінки похибки методу комп'ютерного 

моделювання двовимірних фізичних полів і процесів системою прямих і 

зворотних диференціальних спектрів в порівнянні з одномірними 

диференціальними перетвореннями.  
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Запропоновано метод комп'ютерного моделювання двомірних фізичних 

полів і процесів на основі обмеженої кількості дискрет прямого і зворотного 

диференціальних спектрів [4]. У порівнянні з методом моделювання 

фізичних полів і процесів на основі одного диференціального спектра 

запропонований метод зменшує похибку моделювання більше ніж q2 раз, де 

q  - номер останньої врахованої дискрети диференціального спектру. Ефект 

зниження похибки моделювання досягається ціною ускладнення 

аналітичного опису фізичних полів і процесів.  

Предметом подальших досліджень є застосування запропонованого 

методу для моделювання нелінійних фізичних процесів, що описуються 

нелінійними крайовими задачами. 
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