
ภาควชิาคณติศาสตร                      คณะวิทยาศาสตร 
ว.คณ. 436  (206436)          แคลคูลัสของการแปรผันเบื้องตน       3(3/3 - 0/0) 
เงื่อนไขท่ีตองผานกอน         ว.คณ. 331 (206331) หรือ ว.คณ. 341 (206341) 
 
คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 

การแปรผันของฟงกชันนัลทีข่ึ้นอยูกับฟงกชันหนึ่งตวัแปร การแปรผันของฟงกชันนัลที่ขึ้นอยูกับ
ฟงกชันไมทราบคา n ฟงกชัน การแปรผันของฟงกชันนลัที่ขึ้นอยูกับฟงกชันหลายตัวแปร  วิธีตรงในปญหา
การแปรผันไดแก วิธีผลตางอันตะของออยเลอร  วิธีริทซ และวิธีแคนโทโรวิช 
 
วัตถุประสงคกระบวนวิชา 
 นักศึกษาไดแนวคิดเกี่ยวกับการแปรผันของฟงกชันนัล และสามารถแกปญหาการแปรผันใน
รูปแบบตาง ๆ  
     
เนื้อหากระบวนวิชา                      จํานวนชั่วโมงบรรยาย 
1.  การแปรผันของฟงกชันนัลที่ขึ้นอยูกับฟงกชันหนึ่งตวัแปร      15 

1.1  ฟงกชันนลัและปญหาการแปรผัน 
1.2  เงื่อนไขจาํเปนสําหรับคาสุดขีด 
1.3  ปญหาการแปรผันเมื่อจดุปลายตรึงกับที่ 
1.4  ฟงกชันนลัที่ขึ้นอยูกับอนุพันธอันดับสูง 
1.5  ปญหาการแปรผันเมื่อกาํหนดเงื่อนไขชวยเสริม 
1.6  ปญหาการแปรผันเมื่อจดุปลายแปรผนัได 

2.  การแปรผันของฟงกชันนัลที่ขึ้นอยูกับฟงกชันไมทราบคา n ฟงกชัน    12 
 2.1  ปญหาการแปรผันเมื่อจดุปลายตรึงกับที่ 
 2.2  ปญหาการแปรผันในรปูแบบตัวแปรเสริม 
 2.3  ปญหาการแปรผันเมื่อกาํหนดเงื่อนไขชวยเสริม 

2.4  ปญหาการแปรผันเมื่อจดุปลายแปรผนัได 
3.  การแปรผันของฟงกชันนัลที่ขึ้นอยูกับฟงกชันหลายตัวแปร      9 

3.1  กรณีสองตัวแปรตนบนบริเวณที่ตรึงกบัที่ 
3.2  กรณ ีn ตัวแปรตนบนบริเวณที่ตรึงกับที่ 

       3.3  การไมแปรเปลี่ยนของสมการออยเลอร 
 
 



-2- 
เนื้อหากระบวนวิชา                      จํานวนชั่วโมงบรรยาย 
4.  วิธีตรงในปญหาการแปรผัน              9 

4.1  วิธีผลตางอันตะของออยเลอร 
4.2  วิธีริทซ 

 4.3  วิธีแคนโทโรวิช 
       รวม            45
 

  กระบวนวิชานี้ไดผานความเห็นชอบจากที่ประชุมกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรใน
คราวประชุมครั้งที่ 16/2548  วันที่ 15 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ 2548  กําหนดใหมีผลบังคับใชตั้งแตภาค
การศึกษาที่ 1 ปการศึกษา  2549  เปนตนไป 
 
 
       (ผูชวยศาสตราจารยดร.มงคล  รายะนาคร)  
                  คณบดคีณะวิทยาศาสตร 
                      วันที่          เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ 2548   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Department of Mathematics                              Faculty of Science 
MATH 436 (206436)         INTRODUCTION TO CALCULUS OF VARIATIONS        3(3/3 - 0/0) 
Abbreviation                    INTRO TO CAL OF VAR 
Prerequisite                      MATH 331 (206331) or MATH 341 (206341) 
 
Course Description   
        The  variation  of  functional  depending on function of one  variable. The  variation  of  functional 
depending on n unknown functions.  The variation of functional  depending on  function  of several 
variables. Direct method in variational problems such as Euler’s finite difference method, Ritz method and 
Kantorovich method. 
 
Course Objective 
 Students will gain the concepts of variation of functional and be able to solve the variational 
problems in various forms. 
 
Course Contents        No. of Lecture Hours 
1.  The variation of functional depending on function of one variable   15 
      1.1   Functional and variational problems 
     1.2   Necessary condition for an extremum 
     1.3   Variational problem with fixed end points  

1.4   Functional depending on higher-order derivatives 
1.5   Variational problem with subsidiary conditions 
1.6   Variational problem with variable end points 

2.   The variation of functional depending on n unknown functions    12 
2.1   Variational problem with fixed end points 
2.2   Variational problem in parametric form 
2.3   Variational problem with subsidiary conditions  
2.4   Variational problem with variable end points 
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Course Contents       No. of Lecture Hours 
3.   The variation of functional depending on function of several variables   9 

3.1  The case of two independent variables on a fixed region 
3.2  The case of n independent variables on a fixed region 
3.3  Invariance of Euler equation  

4.  Direct method in variational problems      9 
4.1  Euler’s finite difference method 
4.2  Ritz method 
4.3  Kantorovich method 

        Total  45
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