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Աշխատանքում ներկայացվում են հիպերբոլական տիպի 

դիֆերենցիալ հավասարումների վերջավոր տարբերությունների 

մեթոդով լուծման մոտեցումները` ըստ բացահայտ տարբերական 

սխեմայի: Ներկայացված է բացահայտ տարբերական սխեման 

նկարագրող և յուրահատկությունները պարզաբանող սխեմատիկ 

գծագիր: Դիտարկվում է հոսանքի ուժի որոշման խնդիր, որի լուծումը 

հանգեցվում է հիպերբոլական տիպի դիֆերենցիալ հավասարման: 

Կազմվում է հաշվարկային ծրագիր` ըստ բացահայտ տարբերական 

սխեմայի, կատարվում ուսումնասիրություն պրակտիկ զուգա-

միտության տեսանկյունից: 

Բանալի բառեր. վերջավոր տարբերությունների մեթոդ, ցանցերի 

մեթոդ, հիպերբոլական տիպի դիֆերենցիալ հավասարում, 

տարբերական սխեմա, բացահայտ սխեմա: 

 

1. Ներածություն: Հիպերբոլական տիպի դիֆերենցիալ 

հավասարումները մեծ կիրառություն ունեն և կիրառվում են 

տատանման խնդիրներրի լուծման համար [1,2]ֈ Վերջավոր 

տարբերությունների (ցանցերի) մեթոդը դիֆերենցիալ և 

մաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարումների լուծման 

ամենաունիվերսալ և լայն կիրառություն ունեցող մեթոդներից է [2-5]ֈ 

Այն հատկապես զարգացել է ժամանակակից հաշվիչ տեխնոլոգիաների 

զարգացմանը զուգընթաց [3, 6]: Ներկայումս լայն տարածում ունեն 

համակարգչային մաթեմատիկական փաթեթները, որոնցում առաջա-
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տար է Mathematica-ն, որը կիրառվում է նաև որպես բարձրակարգ 

ծրագրավորման միջավայր [7-14]ֈ  

Այս աշխատանքում անդրադարձ է կատարվում հիպերբոլական 

տիպի դիֆերենցիալ հավասարումների լուծման մեթոդին՝ ըստ 

բացահայտ տարբերական սխեմայի [2,12]: Մեթոդական նոր մոտեցմամբ 

է մեկնաբանվում ըստ բացահայտ տարբերական սխեմայի ցանցերի 

մեթոդով հիպերբոլական տիպի դիֆերենցիալ հավասարումների 

լուծման գործընթացը՝ ներկայացնելով համապատասխան սխեմատիկ 

գծագրի միջոցովֈ Այնուհետև դիտարկվում է հոսանքի ուժի որոշման 

խնդիրը, երբ հաղորդալարով անցնում է փոփոխական հոսանք [2]ֈ 

Վերջինս նախ՝ լուծվում է Mathematica միջավայրի ստանդարտ 

միջոցների կիրառմամբ, ապա՝ ըստ ցանցերի մեթոդի բացահայտ 

սխեմային համապատասխան հաշվարկային ծրագրերի կազմմամբ և 

գործարկմամբֈ Կատարվում է ուսումնասիրություն պրակտիկ 

զուգամիտության տեսանկյունից և հիմնավորվում ցանցերի մեթոդի 

բարձր արդյունավետությունը հիպերբոլական տիպի դիֆերենցիալ 

հավասարումների լուծման ժամանակֈ 

2. Հիպերբոլական տիպի դիֆերենցիալ հավասարումների համար 

ստացված տարբերական սխեմաների լուծման մեթոդներ: 

Բացահայտ տարբերական սխեման ունի հետևյալ տեսքը [2]՝ 

 
  ,                  (1) 
 

որտեղ -ն, -ն և -ն տրված արժեքներ են, -ը մի որոշ ֆունկցիա 

էֈ Այսինքն՝ բացահայտ տարբերական սխեմայի դեպքում մենք ունենք 

ժամանակային առաջին և երկրորդ շերտերում  ֆունկցիայի 

արժեքներըֈ  

Կոնկրետ   տեսքի հիպերբոլական տիպի դիֆերենցիալ 

հավասարման համար  առնչությունը կընդունի հետևյալ տեսքը [2]՝ 

 
 ,                                                                                 (2) 

 

որտեղ ֈ 

Նկ. 1.-ը սխեմատիկորեն պատկերում է ցանցի հանգույցներում 

 ֆունկցիայի արժեքների հաշվման գործընթացը ըստ բացահայտ 

տարբերական սխեմայիֈ 
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Նկ. 1. 
 

Նկարում համարակալումը կատարված է ըստ հաշվարկային 

գործընթացի հաջորդականությանֈ Ցանցի ներքին տիրույթում 

ֆունկցիայի արժեքների հաշվումն իրականանում է ցանցի  

ժամանակային շերտերի ուղղությամբ, իսկ շերտերից յուրաքանչյուրում 

հաշվարկն իրականանում է  ցանցի ըստ  կոորդինատի շերտերի 

ուղղությամբ: Սխեմայում կանաչ գույնով ներկված հանգույցները 

համապատասխանում են դիֆերենցիալ հավասարման եզրային 

պայմաններին, այսինքն՝ այն հանգույցներն են, որոնցում  

ֆունկցիայի արժեքները ըստ խնդրի պայմանի արդեն հայտնի են, իսկ 

կարմիր գույնով պատկերված հանգույցներում վերջնական արժեքները 

ստացվում են տարբերական հավասարումիցֈ  հանգուցային 

կետում -ի արժեքը ստացվում է  և 

 հանգույցներում ֆունկցիայի արժեքների միջոցով՝ ըստ           

 բանաձևիֈ 

Նկ. 2.-ում որպես օրինակ պատկերված է ցանցի հանգույցներից 

-ի ձևանմուշը: Սխեմայից պարզ է դառնում, թե որ հանգույցների 

արժեքների միջոցով է որոշվում -ի արժեքը: 

u 0,0 u 1,0 u 2,0 u 3,0 u 4,0 u 5,0

u 0,1

u 0,2

u 0,3

u 0,4

u 0,5

u 1,1 u 2,1 u 3,1 u 4,1

u 1,2 u 2,2 u 3,2 u 4,2

u 1,3 u 2,3 u 3,3 u 4,3

u 1,4 u 2,4 u 3,4 u 4,4

u 1,5 u 2,5 u 3,5 u 4,5
u 5,5

u 5,1

u 5,2

u 5,3

u 5,4

I II III IV

V VI VII VIII

IX X XI XII

XIII XIV XV XVI

Ն

կ. 1. 
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u 0,0 u 1,0 u 2,0 u 3,0 u 4,0 u 5,0

u 0,1

u 0,2

u 0,3

u 0,4

u 0,5

u 1,1 u 2,1 u 3,1 u 4,1

u 1,2

u 5,5

u 5,1

u 5,2

u 5,3

u 5,4

 
Նկ.2. 

 

3. Հոսանքի ուժի որոշման խնդիրը, երբ հաղորդալարով անցնում է 

փոփոխական հոսանքֈ  երկարությամբ մեկուսացված հաղորդալարով 

անցնում է փոփոխական հոսանքֈ Հաղորդալարի ձախ ծայրը  

մեկուսացված է, իսկ աջ ծայրը`  հողակցվածֈ Լարի  

դիմադրությունն ու հոսանքի կորուստը նրա  մակերևույթից այնքան 

փոքր են, որ կարելի է անտեսելֈ Գտնել լարի յուրաքանչյուր կետում 

հոսանքի ուժը ժամանակի ցանկացած պահին, եթե ժամանակի 

սկզբնական  պահին հոսանքի ուժը հավասար է 0-ի, և սկզբնական 

դիմադրությունը տրվում է  

 
բանաձևով [2]ֈ 

 

Նշենք, որ հոսանքի ուժը բավարարում է հիպերբոլական տիպի 

դիֆերենցիալ հավասարմանֈ  
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Դիտարկենք ամբողջությամբ մեկուսացված 

լար, որտեղ օհմական դիմադրությունները 

կանտեսենք (նկ․ 3.): 

Նրանում      կամայական      կետի   դիրքը  

կորոշենք s կորագիծ կոորդինատով, և 

կհամարենք, որ  կետի կորագիծ կոորդինատը 

հավասար է -իֈ  

Նշանակենք -ով և -ով ժամանակի  

պահին  կետում համապատասխանաբար 

հոսանքի ուժը և պոտենցիալըֈ Եթե  կետից 

տեղափոխվենք երկարության մեկ միավորով, ապա լարման անկումը 

պայմանավորված կլինի դիտարկված տեղամասի ինքնաինդուկցիայովֈ 

Այստեղից ստանում ենք, որ 

 ,                          (3) 

որտեղ -ը ինքնինդուկցիան էֈ 

Նույն կերպ հոսանքի ուժի փոփոխությունը երկարության մեկ 

միավորի վրա պայմանավորված կլինի նրանով, որ հոսանքի ուժի մի 

որոշ մասը էլեկտրաճյուղավորվում է  դիտարկվող տեղամասում 

հոսանքի հզորությամբֈ 

Այստեղից  

                                                                                                            (4) 

որտեղ -ն հզորությունն էֈ  

(3) և (4) դիֆերենցիալ հավասարումներից կստանանք՝ 

 
Մենք կհամարենք, որ ժամանակի ցանկացած  պահի հոսանքի   

 ուժը լարի ծայրերում հավասար է 0-ի՝ 

 
և ժամանակի սկզբնական  պահին 

 
որտեղ -ը հայտնի ֆունկցիա է, որը բավարարում է  

 
պայմաններինֈ 

Հեշտ է նկատել, որ դրված խնդրի լուծում կարող է հանդիսանալ 

նաև դիտարկված խնդիրների լուծումների համադրույթը, այսինքն՝ 

Նկ. 3. 
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Իրոք, եզրային պայմանները բավարարվում են, քանի որ  և  

 արժեքների համար  և  արժեքների դեպքում ստանում 

ենք. 

 
Լուծումը կբավարարի նաև նախնական պայմաններին, եթե  

գործակիցները որոշվեն  

 
բանաձևով, այսինքն՝ հանդիսանան  ֆունկցիայի ֆուրյեի 

գործակիցներըֈ 

Այժմ, երբ արդեն ցույց ենք տվել, որ հոսանքի ուժը բավարաում է 

նշված հիպերբոլական հավասարմանը, կազմենք այն հավասարումը, 

որին կբավարարեն   և   ֆունկցիաներըֈ 

Դրա համար վերցնենք մետաղալարի  և  

հատույթներով սահմանափակված  երկարությամբ հատվածըֈ Օհմի 

օրենքի համաձայն՝  երկարությամբ հատվածի վրա լարման անկումը 

հավասար է էլեկտրաշարժ ուժերի գումարին՝ պայմանավորված 

դիմադրությամբ և ինքնինդուկցիայով` 

 
Բաժանելով վերջին հավասարումը -ի վրա և անցնելով 

սահմանի, երբ ,  և  ֆունկցիաների համար կստանանք 

երկրորդ հավասարումը՝ 

                        (5) 

 

Քանի որ   և   ֆունկցիաների համար տեղի ունի (5) 

հավասարությունը, ապա նախնական պայմանները կարող ենք գրել 

հետևյալ տեսքով՝ 

 
իսկ եզրային պայմանները՝ 

 
տեսքով: 
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 Խնդրի լուծումը Mathematica միջավայրի ստանդարտ միջոցների 
կիրառմամբ: 

Մաթեմատիկական ֆիզիկայի և դիֆերենցիալ հավասարումնեի 

թվային լուծման համար Mathematica միջավայրում նախատեսված է 

NDSolve օպերատորը: Վերոնշյալ խնդիրը լուծենք Mathematica փաթեթի 

ստանդարտ միջոցներով և վիզուալացնենք ադյունքները գրաֆիկորեն. 

l = 1;  m = 1; λ = (2*m + 1)*Pi/2/l; E0 = 1; L = 1; c = 1; a = 1/L/c; 

F = NDSolve[{D[i[x, t], t, t] == a2 * D[i[x, t], x, x], i[x, 0] == 0, 

 Derivative[0, 1][i][x, 0] == -E0 *λ * Cos[λ * x]/L, 

 Derivative[1, 0][i][0, t] == 0, i[l, t] == 0},  i[x, t], {x, 0, l}, {t, 0, 10}]; 

 Plot3D[Evaluate[i[x, t]/.F[[1]]], {x, 0, l}, {t, 0, 10}, PlotPoints -> 30] 

Ծրագրի առաջին տողն ապահովում է մուտքային տվյալները, 

հաջորդ տողերը՝ հաշվարկային պրոցեսը, իսկ վերջին տողը թույլ է 

տալիս ստացված արդյունքների գրաֆիկական վիզուալացումըֈ 

Արդյունքում արտածվում է  ֆունկցիային համապատասխան 

մակերևույթըֈ 

   
Նկ. 4. 

 

Արտածենք ժամանակի տարբեր պահերին ,           

 համապատասխան ֆունցիաների կորերը՝ կախված  

կոորդինատից  

Gx = Plot[{i[x, 0.04], i[x, 0.07]}, {x, 0, 1}, AxesLabel → {x, "u(x,t)"},  

LabelStyle → {15, Bold, Black}, TicksStyle→12]; 

Tx = Graphics[{Text["t = 0.04", {0.7, 0.1 }], Text["t = 0.07", {0.7, 

0.27}]}]; 

Show[Gx, Tx, AxesLabel -> {x, t}] 
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Նկ. 5. 

 

Արտածենք  կոորդինատի ֆիքսված  

արժեքներին համապատասխան ֆունկցիայի կորերը 

Gt = Plot[{i[0. 4, t], i[0.8, t]}, {t, 0, 1}, GridLines -> Automatic, 

Frame-> True, FrameLabel-> {"t","i(x,t)"}]; 

Tt=Graphics[{Text["x=0.4",{0.37, 0.2}],Text["x=0.8",{0.37, 0.58}]}]; 

Show[Gt, Tt] 

 
Նկ. 6. 

 

Այժմ արտածենք լուծումը ,  տիրույթումֈ 
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Նկ. 7. 

 

 Խնդրի լուծումը վերջավոր տաբերությունների մեթոդով՝ ըստ 
բացահայտ սխեմայի 

Բացահայտ տարբերական սխեման ունի հետևյալ տեսքը՝ 
  

  

  

 , 

որտեղ ֈ 

Վերջավոր տարբերությունների մեթոդով հաշվարկային ծրագիրը 

Mathematica միջավայրում կարելի է ներկայացնել հետևյալ կերպ՝ 

n = 10; b = 0; l = 1; a = 1; m = n; t0=1, τ = t0/m; h = (l-b)/n;  

s = a2*τ2/h2;  m1 = 1; 

 λ = (2*m1+1)*Pi/2/l; E0 = 1; L = 1;  c = 1;Do[x[i] = b + i h; I[i, 0] = 0;  

I[n, j] = 0; I[i, 1] =-τ*E0*λ*Cos[λ*x[i]]/L + I[i,0]; I[0, j] = I[1, j],  

{i, 0, n}, {j, 0, m}]; Do[I[i, j+1] = s  I[i+1, j] + s  I[i-1, j] - I[i, j - 1] + 

(2-2 s ) I[i, j], {i, 1, n-1}, {j, 1, m}]; 

U=N[Array[I, {n+1,  m+1}, 0]]; 
g1=ListPlot3D[U, AxesLabel ->{x, t," u(x,t)"},  
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LabelStyle -> {15, Bold, Black},  

TicksStyle ->12, DataRange-> {{0, 1}, {0, t0}}] 

Արդյունքում արտածվում է  ֆունկցիային համապատասխան 

մակերևույթը    (նկ․ 8.)ֈ 

 
Նկ. 8. 

 

Ներկայացնենք ըստ բացահայտ սխեմայի վերջավոր 

տարբերությունների մեթոդով լուծված  ֆունկցիայի 

մակերևույթները  քայլերին 

համապատասխան. 

Do[b = 0; l = 1; a = 1; m = n; t0 = 1; τ = t0 / m; h = (l - b)/n; s = a2*τ2 / h2;   

m3 = 1; λ = (2*m3 + 1)*Pi/2/l;  E0 = 1; L = 1; 

Do[x[i, n] = b + i h; I[i, 0, n] = 0;  I[n, j, n] = 0;  

I[i, 1, n] = -τ*E0*λ*Cos[λ*x[i, n]]/L + I[i, 0, n]; I[0, j, n] = I[1, j, n],  

{i, 0, n}, {j, 0, m}]; Do[I[i, j+1, n] = s  I[i+1, j, n] + s  I[i-1, j, n] - I[ i, j-1, n] 

+ (2-2 s ) I[i, j, n], {i, 1, n-1},{j,1, m-1}]; U[n] = N[Table[I[i, j, n], {i, 0, n}, {j, 0, 

m}]]; gr[n] = ListPlot3D[U[n], PlotStyle->{Hue[n/18], Opacity[n/18]}, 

AxesOrigin->{0,0,0}, PlotRange -> All, Mesh ->None, DataRange ->{{0, 10}, 

{0,1}}, AxesLabel->{x, t}], {n, 6, 18, 4}]; 

Show[gr[6], gr[10], gr[14], gr[18]]  
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Նկ. 9. 

 

Արտածենք ցանցի բաժանման քայլի տարբեր արժեքների դեպքում` 

 ժամանակի ֆիքսված  պահին ֆունկցիային 

համապատասխան կորերի գրաֆիկները՝  կոորդիանատից կախված  
Do[b = 0; l = 1; a = 1; m = 10; t0 = 0.5; τ = t0/m; h = (l - b)/n; s = a2*τ2/h2; 

 s1 = 1 + 2s; m1 = 1; 

 λ = (2*m1 + 1)*Pi/2/l; E0 = 1; L = 1; Do[x[i, n] = b + i h; I[i, 0, n] = 0;  

I[n, j, n] = 0; I[i, 1, n] = -τ*E0*λ*Cos[λ*x[i, n]]/L + I[i, 0, n];  

I[0, j, n] = I[1, j, n], {i, 0, n},  

{j, 0, m}];  Do[I[i, j + 1, n] = s  I[i + 1, j, n] + s  I[i-1, j, n] - I[i, j-1, n] + (2 - 

2 s ) I[i, j, n], {i, 1, n - 1}, {j, 1, m - 1}]; Do[Do[v[i, 1] = x[i, n], {i, 0, n}]; Do[v[i, 

2] = I[i, j, n], {i, 0, n}]; V[j, n] = Table[{v[i, 1], v[i, 2]}, {i, 0, n}]; f[x_] = 

InterpolatingPolynomial[V[j, n], x];  

K[j, n] = Plot[f[x], {x, 0, l}, PlotStyle -> {Hue[n/18], Opacity[n/18]}], {j, 0, 

m}], {n, 8, 16, 4}]; Do[gr[j] = Table[K[j, n], {n, 8, 16, 4}], {j, 0, m}];  

Show[gr[5], PlotRange->All] 

Ծրագրի առաջին տողն ապահովում է մուտքային տվյալները, 

հաջորդ տողերը` հաշվարկային գործընթացը, իսկ վերջին տողը՝ 

ստացված արդյունքների գրաֆիկական վիզուալացումըֈ Արդյունքում 

արտածվում է ցանցի բաժանման քայլի տարբեր`  

արժեքների դեպքում ժամանակի ֆիքսված  պահին ֆունկցիային 

համապատասխան կորերի գրաֆիկները՝  կոորդիանատից կախված:  
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 Նկ.10. 

 

Արտածենք ցանցի բաժանման քայլերի տարբեր արժեքների 

դեպքում, ժամանակի տարբեր պահերին ֆունկցիային համապա-

տասխան կորերի գրաֆիկները՝ ֆիքսված  կոորդինատից 

կախված՝ 

Do[b = 0; l = 1;a = 1; m = 10; t0 = 0.5; τ = t0/m; h = (l - b)/n;  

s = a^2*τ^2/h^2; s1 = 1 + 2s;  

m1 = 1; λ = (2*m1 + 1)*(Pi/2)/l; E0 = 1; L = 1; Do[x[i, n] = b + i h;  

I[i, 0, n] = 0; I[n, j, n] = 0; I[i, 1, n] = -τ*E0*λ*(Cos[λ*x[i, n]])/L + I[i, 0, n]; 

I[0, j, n] = I[1, j, n], {i, 0, n}, {j, 0, m}];  

Do[I[i, j + 1, n] = s I[i + 1, j, n] + s I[i-1, j, n] - I[i, j - 1, n] + 

 (2 - 2s) I[i, j, n], {i, 1, n -1}, {j, 1, m - 1}]; Do[Do[p[j, 1] = j τ;  

p[j, 2] = I[i, j, n], {j, 0, m}]; P[i, n] = Table[{p[j, 1], p[j, 2]}, {j, 0, m}];  

g[t_] = InterpolatingPolynomial[P[i, n], t];  

T[i, n] = Plot[g[t], {t, 0, t0}, PlotStyle → {Hue[n/18], Opacity[n/18]}, 

AxesOrigin → {0, 0}], {i, 0, n}], {n, 8, 20, 4}]; gr = Table[T[n/2, n], {n, 8, 

20, 4}]; Show[gr, PlotRange -> All, AxesLabel → {t, "u(x,t)"}]  
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Նկ. 11. 

 

Վերջավոր տարբերությունների մեթոդով ըստ բացահայտ սխեմայի 

լուծման ժամանակ բաժանումների քանակի  և  արժեքներով 

պայմանավորված հարաբերական սխալանքների արժեքները 

համապատասխանաբար հավասար են   և 

ֈ 

 Վերջավոր տարբերությունների մեթոդով ստացված 

արդյունքների համեմատումը ստանդարտ միջոցներով լուծման 

արդյունքների հետ 

     Ներկայացնենք խնդրի ճշգրիտ լուծման և  ըստ բացահայտ 

սխեմայի վերջավոր տարբերությունների մեթոդով լուծման 

գրաֆիկական արդյունքները միևնույն կոորդինատական 

համակարգում,  երբ ֈ 

 
Նկ. 12. 
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Նկ․ 12.-ում Mathematica փաթեթի ստանդարտ միջոցների 

կիրառմամբ ստացված լուծման մակերևույթը պատկերված է կանաչ 

գույնով, իսկ կարմիր գույնով՝  ըստ բացահայտ սխեմայի վերջավոր 

տարբերությունների մեթոդով լուծման մակերևույթըֈ  

4. Եզրակացություն: Այսպիսով կարող ենք ասել, որ վերջավոր 

տարբերությունների (ցանցերի) մեթոդը շարունակում է ակտուալ մնալ և 

լայն կիրառություն գտնել գիտության տարբեր բնագավառներումֈ 

Վերջավոր տարբերությունների մեթոդը մաթեմատիկական ֆիզիկայի և 

դիֆերենցիալ հավասարումների լուծման մոտավոր մեթոդ է, սակայն 

վերջինս ապահովում է մեծ ճշտություն, ինչը հաստատում է նաև 

դիտարկված ուսումնասիրությունը:  

Աշխատանքում դիտարկված խնդիրը մեծ հետաքրքրություն է 

ներկայացնում կիրառական տեսանկյունիցֈ Խնդիրը լուծված է 

ընդհանուր բնույթի պայմանների դեպքումֈ Բացի այդ, կազմված 

հաշվարկային ծրագրերը ոչ միայն ապահովում են նշված մեթոդներով 

խնդիրի լուծման հաշվարկային գործընթացը՝ ապահովելով ուզած 

ճշտություն, այլև թույլ են տալիս արդյունքների գրաֆիկական 

վիզուալացում, ինչը արժեքավոր է և՛ թվային մեթոդների, և՛ 

մանկավարժական մեթոդական տեսանկյունիցֈ Բացի այդ, ծրագրերը 

բավական ընդհանրական են և թույլ են տալիս այլ եզրային խնդիրների 

լուծում՝ միայն մուտքային տվյալների փոփոխությամբֈ Միաժամանակ 

կազմված հաշվարկային ծրագրերը բավական մատչելի են ոչ 

ծրագրավորողի համար և ապահովում են մեծ ճշտությունֈ 

 

РЕШЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ 

ГИПЕРБОЛИЧЕСКОГО ТИПА МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ РАЗНОСТЕЙ В 

СООТВЕТСТВИИ С ЯВНОЙ РАЗНОСТНОЙ СХЕМОЙ. 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В СРЕДЕ MATHEMATICA 

Муразян М. А., Саргсян А. А. 

 

В работе представлены подходы решения дифференциальных 

уравнений гиперболического типа методом конечных разностей в 

соответствии с явной разностной схемой. Представлен схематический 

чертеж, описывающую и проясняющую особенности метода. 

Рассматривается задача определения силы тока, решение которой 

приводится к дифференциальному уравнению гиперболического типа. 
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Составлены вычислительные программы по явной разностной схеме и 

проведено исследование с точки зрения практической сходимости. 

Ключевые слова: метод конечных разностей, метод сеток, 

дифференциальные уравнения гиперболического типа, разностная схема, 

явная схема.     
 

SOLUTION OF THE HYPERBOLIC TYPE DIFFERENTIAL EQUATIONS BY 

THE FINITE DIFFERENCE METHOD IN ACCORDANCE WITH THE 

EXPLICIT DIFFERENCE SCHEME. CALCULATION PROGRAMMS IN 

MATHEMATICA AREA 

Murazyan M. A., Sargsyan A. H. 
 

In this paper the approaches for solving hyperbolic type of differential 

equations by the finite-difference method in accordance to the explicit 

difference scheme are presented. The schematic drawing is compiled, that 

describe and clarify the features of the given method. The current power of 

determining the problem is considered, which leads to hyperbolic type of 

differential equation. Computed programs for the above two schemes are 

compiled, and the practical convergence is studied. 

Keywords: finite difference method, grid method, differential equations 

of hyperbolic type, difference scheme, explicit scheme. 
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