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Практикум 4 
 

Лінійні диференціальні рівняння математичної фізики 
та системи таких рівнянь 

 
1.  Лінійні диференціальні рівняння математичної фізики.  

1.1. Хвильове рівняння. 
1.2. Рівняння теплопровідності (дифузії). 

1.3. Рівняння Лапласа. 
2.  Модель, задана системою диференціальних рівнянь. 

 

 
 1  Лінійні диференціальні рівняння математичної фізики 

 
Дослідження різних явищ в електродинаміці, теорії пружності, 

гідродинаміці та інших галузях науки і техніки приводить до мате-
матичних моделей реальних процесів, які мають форму диферен-

ціальних рівнянь із частинними похідними чи деяких споріднених 
рівнянь, наприклад, інтегральних, інтегро-диференціальних, скін-

ченно-різницевих, що розглядаються разом із деякими додатковими 
співвідношеннями, наприклад, початковими і граничними умовами. 

Сучасна математична фізика вивчає не лише методи розв'язання 
таких рівнянь, а й питання коректності постановки відповідних 

задач. Найбільш загальні результати одержані для лінійних дифе-
ренціальних рівнянь другого порядку з частинними похідними, які 

традиційно називають рівняннями математичної фізики. 

Традиційна класифікація таких рівнянь на гіперболічні, пара-
болічні та еліптичні рівняння відповідає розбиттю фізичних проце-

сів на три основні класи: хвильові, дифузійні та стаціонарні. Для 
рівнянь різних типів по-різному ставляться основні задачі і часто 

застосовуються різні методи розв’язання. 
Найважливіші рівняння математичної фізики вказаних нижче 

типів. 

  Одновимірне хвильове рівняння – гіперболічне: 
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  Одновимірне рівняння теплопровідності – параболічне: 
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  Двовимірне рівняння Лапласа – еліптичне: 
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1.1. Хвильове рівняння 
> restart; with(PDEtools): assume(a::real,a>0); 

> we:=diff(u(x,t),t$2)-a^2*diff(u(x,t),x$2)=0; 
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 . (2.4.1) 

Загальне рішення одновимірного хвильового рівняння має  

вигляд: 
> pdsolve(we, u(x,t)); 

 . (2.4.2) 

Загальне рішення (2.4.2) має форму суми двох хвиль, які роз-

повсюджуються в протилежних напрямах: уздовж осі Ox  та проти 

неї. Якщо задані початкові умови: 
> ics:=u(x,0)=f(x), D[2](u)(x,0)=g(x); 

 , (2.4.3) 

то рішення рівняння (2.4.1) може бути отримане в такій формі: 
> pdsolve([we,ics], u(x,t)); 

.(2.4.4) 

Рішення задачі Коші у формі (2.4.4) відоме в математиці як 

формула д'Аламбера. 
 

1.2. Рівняння теплопровідності (дифузії) 

Розглянемо одновимірне рівняння теплопровідності. Таким  
самим за формою є також рівняння дифузії. 

> restart: 

et:=diff(u(x, t), t) = a^2*diff(u(x, t), x,x); 

 , (2.4.5) 

де a  – коефіцієнт теплопровідності. Зробимо заміну змінних [14]: 
> tr:={t=tau, x=xi*tau^(1/2), u(x, 

t)=f(xi)/tau^(1/2)}; 

 . (2.4.6) 

У нових змінних рівняння отримує такий вигляд: 
> et1:=PDEtools[dchange](tr, et, simplify); 

 . (2.4.7) 

Скорочуючи на множник 2

3

 , запишемо звичайне диференціа-

льне рівняння: 
> et2:=et1*(tau)^(3/2); 
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 . (2.4.8) 

Рішення (2.4.8) в Maple можна отримати стандартним шляхом: 
> sol:=simplify(dsolve(et2)); 

 . (2.4.9) 

Дійсність рішення та його першої похідної на безкінечності 

   вимагає нульового значення константи 1C_ : 

> f:=eval(rhs(sol), _C1=0); 

 , (2.4.10) 

> u:=unapply(eval(f, xi=x/sqrt(t))/sqrt(t), [x,t]); 

 . (2.4.11) 

Константа 2C_  залежить від початкового розподілу темпера-

тур. Припустимо, що це імпульсна діраківська функція: 
>u(x,0):=Dirac(x); 

 . (2.4.12) 

Оскільки діраківський імпульс можна представити у вигляді: 
> Dirac(x)=limit(exp(-x^2/k)/sqrt(Pi*k), k=0); 

 . (2.4.13) 

У такому разі: 
> limit(u(x,t), t=0)=limit(exp(-x^2/k)/sqrt(Pi*k), 

k=0); 

 . (2.4.14) 

Звідки для константи 2C_  отримуємо 3 (2.4.14) таке значення: 

> _C2:=2*a/sqrt(Pi); 

 , (2.4.15) 

> u(x,t):=u(x,t); 
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 . (2.4.16) 

Покладемо коефіцієнт теплопровідності одиничним  1a , і 

побудуємо анімований графік отриманого рішення: 
> plots[animate](plot, [eval(u(x, t), a=1), x=-2..2, 

y=-.1..12, axes=boxed, gridlines=true, thickness=2, 

color=blue], t=0.1e-1...5, labels=["x", "u(x,t)"], 

trace=3, frames=50, font=[Arial,14], title=``, 

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

"vertical"], caption=`Рис. 1. Анімовані рішення 

рівняння \n теплопровідності з точкового джерела`],); 

 
Рис. 2.4.1. Анімовані рішення рівняння теплопровідності 
з точкового джерела. Показаний момент часу t = 0.01 c 

 
1.3. Рівняння Лапласа 

Рівняння Лапласа зустрічається зокрема під час розрахунків 
потенціалу електромагнітного поля в області простору, де відсутні 

електричні заряди, або в задачах про стаціонарний розподіл тем-
ператур.  

Розглянемо, для прикладу, рішення рівняння Лапласа для  
кільця, яке визначається в полярних координатах нерівністю: 

 21 rrr  . 

У полярних координатах  ,r  рівняння Лапласа виглядає так: 

> restart: 

le:=diff(r*diff(u(r,theta), r), r)/r+diff(u(r,theta), 

theta$2)/r^2=0; 

. (2.4.17) 

Оскільки симетрія задачі свідчить про незалежність шуканої 

функції від полярного кута  , то маємо: 
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>u(r,theta):=u(r); 

 . (2.4.18) 

Диференціальне рівняння Лапласа отримує вигляд звичайного 
диференціального рівняння: 

>le1:=le*r; 

 . (2.4.19) 

Запишемо граничні умови: 
> ic1:= u(r1)=0, u(r2)=4*sin(theta)^2; 

 . (2.4.20) 
> ans:=dsolve({le1,ic1}, u(r)); 

. (2.4.21) 

> u:=unapply(simplify(rhs(dsolve({le1, ic1}, u(r)))), 

r, theta); 

 . (2.4.22) 

> plot3d(eval(u(r, theta), [r1=2, r2=4]), r=2..4, 

theta=0..2*Pi, grid=[50,250], orientation=[-15,65,0], 

tickmarks=[3,6,6], font=[Arial,14], labels=['r', 

'theta', 'u(r, theta)'], labelfont=[Arial,14], 

labeldirections=["horizontal", "horizontal", 

"vertical"], caption=`Рис. 2. Рішення рівняння 

Лапласа на кільці`); 

 
Рис. 2.4.2. Рішення рівняння Лапласа на кільці 
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 2  Модель, задана системою диференціальних рівнянь 
 

Розглянемо практичну модель подвійного зустрічного тепло-
обмінника [15], схему якого наведено на рисунку: 

 
Рис. 2.4.3. Схема подвійного зустрічного теплообмінника 

 

Система з трьох диференціальних рівнянь є математичною 
моделлю такого обмінника і дозволяє визначити: 

  баланс тепла уздовж потоків рідини; 

  баланс тепла уздовж стінок труби. 

Передбачається, що теплообмінник є добре теплоізольованим, 
а параметри: густини рідин, теплоємності, коефіцієнт теплопере-

дачі, коефіцієнти теплопровідності, – є константами. Система  

диференціальних рівнянь у часткових похідних, яка описує тепло-
обмінник, має вигляд як показано далі. 

> restart: 

Рівняння балансу тепла на стінці труби враховує теплопере-
дачу крізь стінку (третій доданок), а також тепловіддачу з обох 

боків центральної труби (два перших доданки): 
> pde1:=(1/4)*Pi*(-Di^2+Do^2)*Cpw*rhow*(diff(Tw(x, t), 

t))=Ut*Pi*Di*(Tt(x, t)-Tw(x, t))-Us*Pi*Do*(Tw(x, t)-

Ts(x, t))+(1/4)*kw*Pi*(-Di^2+Do^2)*(diff(Tw(x, t), x, x));  

. (2.4.23) 

Рівняння балансу тепла з боку центральної труби враховує 
тепло, яке поступає до рідини та тепловіддачу від стінки труби: 
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> pde2:= (1/4)*rhot*Cpt*Pi*Di^2*(diff(Tt(x,t), t))=  

-Cpt*Ft*(diff(Tt(x,t), x))-Ut*Pi*Di*(Tt(x,t)-Tw(x,t)); 

. (2.4.24) 

Рівняння теплового балансу з боку оболонки враховує тепло, 
яке передає рідина, а також тепловіддачу стінки труби: 

> pde3:= (1/4)*rhos*Cps*Pi*(Dis^2-Do^2)*(diff(Ts(x,t), 

t)) = Cps*Fs*(diff(Ts(x,t), x))+Us*Pi*Do*(Tw(x,t)-

Ts(x,t)); 

. (2.4.25) 

Початкові та крайові умови для системи обрано такими: 
> ibc:= Ts(x,0)=300, Ts(L,t)=300, Tt(x,0)=360, 

Tt(0,t)=360, Tw(x,0)=330, (D[1](Tw))(0,t)=0, 

(D[1](Tw))(L,t)=0; 

.(2.4.26) 

Параметри системи обрані наступними: 

  питомі теплоємності для рідини центральної труби, рідини 

оболонки та стінок труби відповідно: 
> Cpt:=4085; Cps:=4186; Cpw:=380; 

 , (2.4.27) 

 , 

 ; 

  густини рідин та стінки: 
> rhot:=800; rhos:=1200; rhow:=8000; 

 , (2.4.28) 

 , 

 ; 

  потоки рідин в одиницю часу: 
> Ft:=1; Fs:=1; 

 , (2.4.29) 

 ; 

  коефіцієнти теплопередачі: 
> Ut:=40000; Us:=40000; 

 , (2.4.30) 

 ; 
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  теплопровідність стінки труби: 
> kw:=109; 

 ; (2.4.31) 

  довжина обміннику: 
> L:=1; 

 ; (2.4.32) 

  внутрішній та зовнішній діаметри центральної труби та 

внутрішній діаметр оболонки: 
> Di:=0.5e-1; Do:=0.6e-1; Dis:=.1; 

 , (2.4.33) 

 , 

 . 

Підставимо параметри в рівняння (2.4.23)–(2.4.25): 
> sys:=pde1,pde2,pde3: 

Вирішимо систему разом із початковими та крайовими умовами 

числовим методом: 
> sol:=pdsolve({sys}, {ibc}, numeric, time=t, 

range=0..L); 

 , (2.4.34) 

 

Зверніть увагу, рішення (2.4.34) є модулем, тобто колекцією 
команд, які можуть бути експортовані з тіла модуля на зовні.  

Наприклад, експортуємо з тіла модуля три графіки: 
> p1:=sol:-plot(Tt, x=.5*L, t = 0..6, axes=boxed, 

color=black, legend=["Рідина в трубі"], 

font=[Arial, 12]):  

p2:=sol:-plot(Ts, x=.5*L, t = 0..6, axes=boxed, 

color=blue, legend=["Рідина оболонки"], 

font=[Arial, 12]):  

p3:=sol:-plot(Tw, x=.5*L, t = 0..6, axes=boxed, 

color=red, legend=["Стінка труби"], font=[Arial, 12]): 

 

І зведемо їх на одному графіку, який покаже залежність 
температур у точці на половині довжини обмінника від часу: 

> plots[display](p1, p2, p3, labels=["Час (s)",  

"Температура (C)"], thickness=3, numpoints=500, 

gridlines=true, labeldirections=[horizontal,vertical], 

labelfont=[Arial,12], font=[Arial,12], 

legendstyle=[font=["Helvetica", 10], location=bottom], 

title = "Рис. 4. Температура середини обмінника", 

titlefont = [Helvetica, 14, Bold]); 
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Рис. 2.4.4. Температура середини обмінника 

 
Як видно з рисунку 2.4.4, температури рідин та стінки обмінника 

стабілізуються вже через декілька секунд після початку процесу. 
Побудуємо також розподіли температур, тобто температурні 

профілі, уздовж обмінника: 
> p1:=sol:-plot(Tt, t=6, x=0..L, axes=boxed, 

color=black, legend=["Рідина в трубі"]): 

p2:=sol:-plot(Ts, t=6, x=0..L, axes=boxed, color=blue, 

legend=["Рідина оболонки"]): 

p3:=sol:-plot(Tw, t=6, x=0..L, axes=boxed, color=red, 

legend=["Стінка труби"]): 

plots[display](p1, p2, p3, labels=["Відстань (м)", 

"Температура(C)"], title="Рис. 5. Температурні профілі 

уздовж обмінника", titlefont=[Helvetica, 14, Bold], 

thickness=3, numpoints=500, gridlines=true, 

labeldirections=[horizontal,vertical], 

font=[Helvetica, 12], legendstyle=[font=["Helvetica", 10], 

location=bottom]); 

 
Рис. 2.4.5. Температурні профілі уздовж обмінника 
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Практикум 5 
 

Нелінійні диференціальні рівняння як моделі процесів 

та систем. Їх особливості 

 

1.  Нелінійні системи та їх моделі.  

1.1. Осцилятор Дуффінга. 

1.2. Система рівнянь та аттрактор Лоренца. 

2.  Нелінійні та відокремлені хвилі. 

2.1. Лінійні та нелінійні хвилі. 

2.2. Рівняння Кортевега-де-Вріза: кіноїдальні хвилі та 

відокремлені хвилі – солітони. 

 

 

 1  Нелінійні системи та їх моделі 

 

Нелінійність є загальною властивістю динамічних систем, а їх 

лінійна поведінка – швидше виключення з правил. Зокрема всі 

фізичні системи фактично є нелінійними. Нелінійні системи можуть 

демонструвати досить складну поведінку на зовнішнє гармонічне 

збудження, у той час як реакція лінійної системи завжди є перед-

бачуваними і також завжди є періодичним процесом на частоті 

зовнішнього збудження.  

Нелінійні системи додатково схильні до двох протилежних  

тенденцій поведінки: з одного боку до хаотичної поведінки, а з 

іншого – до самоорганізації. Навіть слабко нелінійні системи здатні 

демонструвати цікаві та складні явища типу біфуркацій, переска-

кувань, субгармонічних та ультрагармонічних коливань, автоколи-

вань, межевих циклів та хаосу.  

Загальновідомі такі ознаки нелінійності систем як-от [16]: 

  порушення принципу суперпозиції; 

  наявність на виході системи коливань із частотами, які від-

сутні в спектрі вхідного збудження; 

  неізохронність – залежність частоти коливань від їх амплі-

туди; 

  можливість реалізації декількох режимів коливань на фік-

сованій частоті зовнішнього збурення. 

Зауважимо, що перелічені властивості проявляються не в усіх 

нелінійних системах. Найбільш розповсюдженим критерієм є перша 

з перерахованих вище ознак – порушення принципу суперпозиції. 

Аби виявити порушення принципу суперпозиції достатньо випро-

бувати систему двома різними вхідними тестовими сигналами під 

час їх окремої та спільної дії. Якщо система є лінійною, то її реак-

ція на суму тестових сигналів завжди дорівнює сумі реакцій на 

кожне з них.  


