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РОЗДІЛ 2 
ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 

 
 

 
Практикум 1 

 
Методологічні питання моделювання процесів і систем 

 

Практикум 1 присвячено основним методологічним питанням 
моделювання процесів і систем. Зміст її у вигляді слайдів презен-

тації наведено в додатку А. 
 

 
 

Практикум 2 
 

Задачі, які приводять до математичних моделей у  
вигляді диференціальних рівнянь 

 
1.  Математичні моделі фізики.  

1.1. Одновимірний рух класичної частинки. 
1.2. Типова задача електростатики. 

2.  Моделі екології та біофізики. 

2.1. Моделі динаміки популяцій: ряд Фібоначчі, логістична 
модель Ферхюльста. 

2.2. Математична модель коливань азотистих основ ДНК. 
 

 
 1  Математичні моделі фізики 

 
1.1. Одновимірний рух класичної частинки 

Розглянемо рух частинки маси m  уздовж осі Ox  під дією  

деякої сили, яка залежить лише від часу  tF . Другий закон Нью-

тона, який є основним законом класичної механіки, дозволяє запи-

сати просте диференціальне рівняння (закон) руху такої частинки: 
> restart: 

Newton:=m*diff(x(t),t,t)=F(t); 

 .  (2.2.1) 

 

Припустимо, що маса частинки є одиничною, а сила залежить 
від часу по такому закону: 

> Typesetting:-RuleAssistant(); 

> m:=1;  

F(t):=1e3*exp(-0.5*t)*sin(2*Pi*t); 
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, 

 . (2.2.2) 

Підставимо (2.2.2) у (2.2.1) та вирішимо рівняння взагалі: 
> Newton; 

 , (2.2.3) 

> ans_gen:=collect(dsolve(Newton), 

[exp(-2*t),_C1,_C2,sin,t]); 

. (2.2.4) 

 
У загальному рішенні (2.2.4), яке має бути в диференціальному 

рівнянні другого порядку, фігурує дві невизначені константи інте-
грування 1C_ , 2C_ . Таким чином, конкретний закон руху  

можна визначити лише сформулювавши задачу Коші, тобто вказа-
вши початкові умови: початкові позицію та швидкість частинки. 

Припустимо, що існували такі початкові умови: 
> ic:=x(0)=0,D(x)(0)=-125; 

 . (2.2.5) 

 

Тоді рішення (2.2.4) конкретизується до вигляду: 
> ans:=collect(simplify(dsolve({Newton, ic}, x(t))), 

[exp,sin,t]); 

 

. (2.2.6) 

 
> plot(rhs(ans), t=0..4, view=[0..4,-20..130], 

thickness=3, gridlines=true, font=[Arial,14], 

labelfont=[Arial,14], labels=[t,x(t)], labeldirections 

= ["horizontal", "vertical"], title= `Рис.1. Закон  

руху частинки`, tickmarks=[5,7]); 
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Рис. 2.2.1. Закон руху частинки 

 

Лише після вирішення задачі Коші (2.2.4), (2.2.5) можна вста-
новити конкретний вигляд закону руху для частинки (рис. 2.2.1). 

 
1.2. Типова задача електростатики 
> restart; 

with(Physics[Vectors]): 

Розглянемо задачу розрахунку напруженості електричного 

поля для безперервного об'ємного розподілу заряду, який зада-
ється гаусівською функцією густини з центральною симетрією. Це 

означає, що у сферичній системі координат густина заряду зале-

жить лише від однієї координати r  – відстані до початку коорди-
нат, і не залежить від кутових координат  ,  . 

> sigma:=Q*exp(-r^2/(2*a^2))/(sqrt(2*Pi)*a^3); 

 . (2.2.7) 

Зобразимо залежність (1.2.2) для певного набору параметрів 
> plot(eval(sigma, [Q=10,a=3]), r=0..15, thickness=3, 

gridlines=true, font=[Arial,14], tickmarks=[5,4], 

axes=boxed, filled=true, color=blue, 

labels=[r,'sigma'(r)], labelfont=[Arial,14],  

labeldirections=["horizontal", "vertical"], 

caption=`Рис. 2. Гаусівський розподіл \n густини  

заряду`); 

 
Рис. 2.2.2. Гаусівський розподіл густини заряду 
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Вектор напруженості електричного поля, яке створюється  
зарядом з густиною (2.2.7), також залежить лише від однієї радіа-

льної координати і спрямований уздовж радіального орту: 
> E_:=E(r)*_r; 

Identify(E_); # Вектор розпізнаний як належний до 

сферичної системи координат (3) 

 , (2.2.8) 

 . 
Одне з рівнянь системи рівнянь Максвела пов’язує між собою 

дивергенцію вектора напруженості та густину заряду диференціа-

льним рівнянням першого порядку:  
> Eq:=Divergence(E_)=sigma/epsilon; # Дивергенція 

автоматично обчислюється у сферичній системі координат 

 , (2.2.9) 

де   – діелектрична проникність середовища. В якості початкової 

умови приймемо умову: 
> ic:=E(0)=0; 

 . (2.2.10) 

Тоді рішення диференціального рівняння (2.2.9) матиме такий 

вигляд: 
> ans:=dsolve({Eq,ic}, E(r)); 

 , (2.2.11) 

де )z(erf  – спеціальна функція, так званий інтеграл помилок. Оці-

немо рішення (2.2.11) для модельних параметрів: 
> E:=eval(rhs(ans), [_C1=0, a=3, epsilon=1, Q=10]): 

І побудуємо його графік: 
> plot(E, r=0..25, thickness=3, gridlines=true, 

font=[Arial,14], tickmarks=[5,4], axes=boxed, 

color=blue, labels=[r,'E'(r)], labelfont=[Arial,14], 

labeldirections=["horizontal", "vertical"], 

caption=`Рис.3 Напруженість електричного поля`); 

 
Рис. 2.2.3. Напруженість електричного поля 



Математичне моделювання систем і процесів 

 

– 87 – 

 2  Моделі екології та біофізики 
 

2.1. Моделі динаміки популяцій: ряд Фібоначчі, логіс-
тична модель Ферхюльста 

Перша писемна згадка про математичну модель динаміки  
популяції кролів відноситься до 1202 року [9]. Італійський матема-

тик Леонардо Фібоначчі в трактаті «Liber abaci» сформулював таку 
задачу:  

«Дехто вирощує кролів у замкненому загоні. Скільки кролів 
народжується щорічно від однієї пари, якщо кролі починають 

народжувати з другого місяця життя і народжують щомісяця 

іншу пару кролів?». 
Рішенням задачі є ряд чисел: 
> restart: 

> Fi:=[1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,273,377]; 

 . (2.2.12) 

У ряді Фібоначчі кожен наступний фактор є сумою двох своїх 
попередників, наприклад, 34 = 21 + 13. Перші два числа ряду 

(2.2.12) описують процес розмноження у перші два місяці, насту-
пні числа – кількість пар кролів у наступні 12 місяців. 

> plots[listplot](Fi, color=violet, gridlines=true, 

axes=boxed, font=[Arial,14], style=point, 

symbol=solidcircle, symbolsize=24, labels=[n,'Fi'(n)], 

labelfont=[Arial,14], labeldirections =["horizontal", 

"vertical"], caption=`Рис. 4. Динаміка популяції 

кролів \n за Фібоначчі`); 

 
Рис. 2.2.4. Динаміка популяції кролів за Фібоначчі 
 

Наступною всесвітньо відомою моделлю динаміки популяцій 
стала модель Томаса Роберта Мальтуса, запропонована у 1782 

році («Про зростання народонаселення»). Мальтус описав її дифе-
ренціальним рівнянням першого порядку: 

> de_M:=diff(x(t),t)=r*x(t); 

icM:=x(0)=x[0]; 
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 , (2.2.13) 

 . 

Рішенням задачі Мальтуса є необмежене експоненціальне 

зростання популяції: 
> res_M:=dsolve({de_M, icM}); 

 . (2.2.14) 

У той же час зростання продуктів харчування за Мальтусом 

відбувається лише за лінійним законом, отже, невідворотно відстає 

від зростання популяції.  
Чарльз Дарвін, дискутуючи з Мальтусом зауважив, що жодна 

популяція не розвивається безкінечно, завжди існують фактори, 
які обмежують її зростання. 

Математичну модель з обмеженим зростанням популяції впе-
рше запропонував Ферхюльст у 1848 році. Рівняння Мальтуса було 

узагальнено до вигляду: 
> de_F:=diff(x(t),t)=r*x(t)*(1-x(t)/K); 

 , (2.2.15) 

> res_F:=dsolve(de_F); 

 , (2.2.16) 

> plot(eval(rhs(res_F), [K=1,_C1=1,r=0.5]), t=-15..15, 

thickness=3, gridlines=true, axes=boxed, 

font=[Arial,14], tickmarks=[10,5], 

labels=[t,'res_F'(t)], labelfont=[Arial,14], 

labeldirections =["horizontal", "vertical"], caption = 

`Рис. 5 Відносна чисельність популяції \n за 

Ферхюльстом`); 

 
Рис. 2.2.5. Відносна чисельність популяції за Ферхюльстом 

 
Модель Ферхюльста має дві важливі особливості: 

  за малої чисельності популяція зростає в часі експоненціа-
льно; 
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  за більшої чисельності зростання популяції уповільнюється 
і виходить на певну межу    tif,Ktx . Ця величина 

 K  називається ємністю екологічної ніші для популяції. 

На рис. 2.2.6 представлені експериментальні спостереження 

(точки) та логістична крива Ферхюльста, яка описує динаміку  

чисельності жука Rhizopertha dominica у 10-грамовій порції пше-
ничного збіжжя, відновлюваній щотижня [10]. 

 
Рис. 2.2.6. Динаміка чисельності жука 

Rhizopertha dominica [10] 
 

2.2. Математична модель коливань азотистих основ 
ДНК 

Для опису коливань азотистих основ (А, Ц, Т, Г) навколо цук-
рово-фосфатних ланцюжків, на яких вони закріплені у ДНК, часто 

користуються механічною аналогією [11], показаною на рис. 2.2.7. 

 
Рис. 2.2.7. Модель Скотта [11] 

 

Модель Скотта (1969) являє собою горизонтальну нитку, на 
якій на рівній відстані один від одного закріплені маятники. Маят-

ники можуть коливатися у площинах перпендикулярних до нитки, 

вони також пов’язані між собою пружинками, навитими на нитку. У 
межах моделі Скотта диференціальне рівняння, яке описує систему 

має такий вигляд: 
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> restart: 

> des:= m*R^2*diff(phi(x,t),t,t)=-m*g*r*sin(phi(x,t))+ 

k^2*a^2*diff(phi(x,t),x,x); 

 ,(2.2.17) 

де  t,x  – функція, яка описує кути відхилення маятників від рів-

новаги, m  – маси маятників, R  – довжина підвісу, g  – прискорення 

вільного падіння, k  – коефіцієнт жорсткості пружин, a  – відстань 

між точками підвішування.  
У випадку ДНК маятникам відповідають азотисті основи, нитці – 

цукрово-фосфатний ланцюжок, гравітаційному полю – взаємодія з 

паралельною ниткою (ланцюжком) ДНК. Тоді диференціальне рів-
няння (2.2.17) для ДНК отримає такий вигляд: 

> de:=J*diff(phi(x,t),t,t)=-V*sin(phi(x,t))+ 

K^2*a^2*diff(phi(x,t),x,x); 

 , (2.2.18) 

де J  – момент інерції азотистої основи, V  – константа взаємодії з 

паралельним ланцюжком у ДНК, K  – крутильна жорсткість цукрово-
фосфатного ланцюжку, a  – відстань поміж парами азотистих  

основ. Рівняння (2.2.18) є нелінійним і має назву рівняння синус-
Гордона. Зробимо такі позначення: 

> c:=sqrt(K*a^2/J); 

d:=sqrt(K*a^2/V); 

beta:=sqrt(1-v^2/c^2); 

 , 

 , (2.2.19) 

 . 

Тоді односолітонним рішенням (2.2.18) є такий вираз: 
> ans:=phi(x,t)=4*arctan(exp(beta*(x-v*t)/d)); 

 . (2.2.20) 

> phi:=eval(rhs(ans), [K=227e-20, J=e-47, V=209e-20, 

a=3.4e-10, v=185]); # Параметри для А – основи з [11]. 

 . (2.2.21) 
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> plot3d(phi, x=-2e-9..6e-9, t=0..2e-11, 

orientation=[130,65,0], font=[Arial,12], 

tickmarks=[4,6,4], lightmodel=light2, view=[-2e-9.. 

6e-9,0..2e-11,0..2*Pi], labels=['x', 't', 'phi'], 

labelfont=[Arial,12], caption=`Рис. 8. Часово-

просторова еволюція кінку`, view=[-2e-9..6e-9,  

0..2e-11,0..2*Pi]); 

 
Рис. 2.2.8. Часово-просторова еволюція кінку 

 
Зверніть увагу, кут відхилення змінюється на рис. 2.2.8 від  

0  до 2 . 

 
Рис. 2.2.9. Схема розплетення азотистих основ ДНК під 

впливом кінку [11]; напрям руху кінку показаний стрілкою 

 
Густина енергії, яку переносить кінк дається виразом: 
> rho:=4*beta^2*V/(cosh(beta*(x-v*t)/d))^2; 

rho:=eval(rho, [K=227e-20, J=7607e-47, V=209e-20, 

a=3.4e-10,v=185]); 

 ,  
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 . (2.2.22) 

> plot3d(rho, x=-2e-9..6e-9, t=0..2e-11, 

orientation=[67,60,0], font=[Arial,12], 

tickmarks=[4,6,4], lightmodel=light2, grid=[200,200], 

labels=['x', 't', 'rho'], caption=`Рис. 10. Густина 

енергії кінку`); 

 
Рис. 2.2.10. Густина енергії кінку. 

 
 

 

Практикум 3 
 

Математичні моделі медицини та фармації 
 

1.  Математичні моделі медицини.  
1.1. Математична модель захворювання. 

1.2. Якісний аналіз моделі захворювання. 
2.  Фармакокінетичні моделі. 

2.1. Модель внутрішньосудинної інфузії лікарської 
речовини. 

 
 

 1  Математичні моделі медицини 
 

Людина являє собою складну динамічну систему, елементи 

якої взаємопов'язані і реагують на зовнішнє середовище. Кожна 
система є сукупністю елементів (підсистем) поєднаних взаємодією 

та деякою взаємною залежністю.  
У першому наближенні системи можна поділяти на: 

  фізичні;  

  технічні; 

  адміністративні тощо.  


