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РЕФЕРАТ 

Курсовая работа, 35 стр., 6 таблиц.  
 
Ключевые слова:  ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ УРАВНЕНИЕ, ЗАДАЧА КОШИ, 

РАЗНОСТНАЯ СХЕМА, ПОГРЕШНОСТЬ МЕТОДА, УСТОЙЧИВОСТЬ 
МЕТОДА, КОРРЕКТИРУЮЩИЙ МНОЖИТЕЛЬ. 

 
Объект исследования: методы решения задачи Коши для систем 

обыкновенных дифференциальных уравнений, их погрешность, устойчивость и 
вычислительная сложность. 

 
Цель работы: исследовать свойства согласованности дифференциальной и 

аппроксимирующей разностной задач. Программно реализовать методы, 
используемые в данной работе для исследования свойств явных и неявных 
методов решения задачи Коши. 

 
Методы исследования: анализ методов решения задачи Коши, методы 

динамического программирования. 
 
В результате: были исследованы основные свойства явных и неявных 

методов решения задачи Коши, изучены несколько способов улучшения этих 
свойств. Была произведена программная реализация методов, используемых в 
данной дипломной работе. 

 
Область применения: решение задачи Коши для систем обыкновенных 

дифференциальных уравнений широко применяется в задачах физики, биологии, 
экономики и других науках.
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РЭФЕРАТ 

Дыпломная праца, 35 старонак, 6 табліц. 
 
Ключавыя словы: Дыферэнцыяльных раўнанняў, ЗАДАЧА Кашы, 

рознасны СХЕМА, хібнасць МЕТАДУ, СТАБІЛЬНАСЦЬ МЕТАДУ, карэктуецца 
множніка. 

 
Аб'ект даследавання: метады рашэння задачы Кашы для сістэм звычайных 

дыферэнцыяльных раўнанняў, іх хібнасць, ўстойлівасць і вылічальная 
складанасць. 

 
Мэта працы: даследаваць ўласцівасці ўзгодненасці дыферэнцыяльнай і 

апраксімуецца рознасных задач. Праграмна рэалізаваць метады, якія 
выкарыстоўваюцца ў дадзенай працы для даследавання уласцівасцяў відавочных і 
няяўных метадаў рашэння задачы Кашы. 

 
Метады даследавання: аналіз метадаў рашэння задачы Кашы, метады 

дынамічнага праграмавання. 
 
Вынікам працы былі даследаваны асноўныя ўласцівасці відавочных і 

няяўных метадаў рашэння задачы Кашы, вывучаны некалькі спосабаў паляпшэння 
гэтых уласцівасцяў. Была праведзена праграмная рэалізацыя метадаў, якія 
выкарыстоўваюцца ў дадзенай дыпломнай рабоце. 

 
Вобласць ўжывання: рашэнне задачы Кашы для сістэм звычайных 

дыферэнцыяльных раўнанняў шырока ўжываецца ў задачах фізікі, біялогіі, 
эканомікі і іншых навуках. 



4 
 

 
ABSTRACT 

Thesis, 35 pages, 6 tables. 
 
Keywords: DIFFERENTIAL EQUATION, CASE PROBLEM, DIFFERENCE 

SCHEME, METHOD BREAKTHROUGH, STABILITY OF METHOD, 
CORRECTIVE MULTIPLIER 

 
The object of study: Methods for solving the Cauchy problem for systems of 

ordinary differential equations, their error, stability, and computational complexity. 
 
Objective: to study the consistency properties of the differential and 

approximating difference problems. It is programmatic to implement the methods used 
in this paper to study the properties of explicit and implicit methods for solving the 
Cauchy problem. 

 
Methods: analysis of methods for solving the Cauchy problem, methods of 

dynamic programming. 
 
The work the main properties of explicit and implicit methods for solving the 

Cauchy problem were investigated, several ways of improving these properties were 
studied. A software implementation of the methods used in this course work was carried 
out. 

 
The field of application The solution of the Cauchy problem for systems of 

ordinary differential equations is widely used in problems of physics, biology, 
economics and other sciences. 
 


