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                                                                   РЕФЕРАТ

    Випускна робота магістра містить 88 сторінок, 14 рисунків, 20
літературних джерел, 2 таблиць.
   Метою роботи є дослідження математичної моделі температурного поля
дроту що розігрівається внутрішніми джерелами тепла на обмеженому відрізку
у вигляді нелінійної крайової задачі для рівняння теплопровідності, зведення
крайової задачі до нелінійної крайової задачі для звичайного диференціального
рівняння другого порядку з наступною її квазілінеаризацією та розв’язок
тестової задачі.
   Об'єкт дослідження – процес розв’язку нелінійної крайової задачі для
рівняння теплопровідності та звичайного нелінійного диференціального
рівняння другого порядку.
   Предмет дослідження – крайові задачі, квазілінеаризація нелінійної
крайової задачі для диференціальних рівнянь другого порядку та її розв’язок.
   Методи дослідження – методи квазілінеаризації, чисельно–аналітичні
методи, різницеві схеми.
    Проведена квазілінеаризація крайової задачі для нелінійного рівняння.
Методом сіток розв'язана тестова нелінійна та квазілінеаризована задача.
   Ключові слова: ЗВИЧАЙНЕ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНЕ РІВНЯННЯ
ДРУГОГО ПОРЯДКУ, ЗАДАЧА КОШІ, НЕЛІНІЙНІ КРАЙОВІ ЗАДАЧІ,
КВАЗІЛІНЕАРИЗАЦІЯ, ФУНКЦІЯ ГРІНА, ЧИСЕЛЬНІ МЕТОДИ СІТОК,
ПРЯМИХ, НЬЮТОНА-РАФСОНА – КАНТОРОВИЧА, РУНГЕ-КУТТА,
АДАМСА. 

ABSTRACT
Explanatory note to the master graduation qualification thesis : 87 pages, 14
figures, 20 literature, 2 tables.
The aim of the graduation thesis is to study a mathematical model of the
temperature field of a wire heated by internal heat sources at a limited length in the
form of a nonlinear boundary value problem for the heat equation, reduction of the
boundary value problem to a nonlinear boundary value problem for an ordinary
second-order differential equation with its subsequent quasilinearization and solution
of the test problem.
The object of study is the process of solving a nonlinear boundary value
problem for the heat equation and the ordinary nonlinear second-order differential
equation.
The subject of the study are boundary value problems, quasilinearization of a
nonlinear boundary value problem for second-order differential equations and their
solutions.
Research methods are as following: quasilinearization methods, numericalanalytical 
methods, difference schemes.
The quasilinearization of a boundary value problem for a nonlinear equation
was carried out. A test nonlinear and quasilinearized problem was solved using the



grid method,.
Keywords: SECOND ORDER DIFFERENTIAL EQUATIONS, CAUCHY  
PROBLEM, NONLINEAR BOUNDARY VALUE PROBLEMS, 
QUASILINEARIZATION, GREEN'S FUNCTION, NUMERICAL METHODS OF
NETWORKS, DIRECT, NEWTON-RAPHSON-KANTOROVICH, RUNGE KUTTA, CAUCHY
 ADAMS. 


