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Знаходячи межу функції (2.5.17) за умови, що модуль еліптич-

ної функції Якобі прямує до одиниці: 
> sol_1:=simplify(limit(cw1(xi,k), k=1)); 

 . (2.5.19) 

 

Легко переконатися в тому, що вираз (2.5.19) можна предста-

вити у формі лінійної функції від квадрату гіперболічного секанса, 

як і вираз (2.5.18). 

 
> sol_2:=4*sqrt(2)*sech(xi)^2-3/sqrt(2); 

 . (2.5.20) 

> simplify(sol_1-sol_2); 

 . (2.5.21) 

 

Порівнюючи вирази (2.5.20) та (2.5.18), неважко переконатися, 

що вираз (2.5.18) є масштабованим та зсунутим виразом (2.2.20). 

Отже, солітонне рішення (2.5.18) дійсно можна отримати як гра-

ничний випадок періодичної кіноїдальної хвилі за умови, що її 

період не обмежено зростає. Окрім того, візуально порівнюючи 

форму кіноїдальної хвилі на рис. 2.5.7.г та солітону на рис. 2.5.9, 

можна переконатися в їх ідентичності.  

 

 

 

Практикум 6 

 

Математичні моделі технологічних та економічних  

процесів 

 

1. Моделі технологічних процесів.  

1.1. Модель технологічного процесу перетікання рідини 

між двома резервуарами. 

1.2. Кабель між двома мачтами (опорами). 

2. Математична модель для балансу попиту та пропозиції. 

 

 

 1  Моделі технологічних процесів 

 

Комп'ютерне моделювання застосовують для оптимізації, про-

ектування та дослідження реальних технологічних процесів або 

систем. У цьому процесі можна вирізнити декілька послідовних 

етапів (рис. 2.6.1). 
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Рис. 2.6.1. Схема організації математичного 

моделювання технологічного процесу 
 

Власне, етапи моделювання технологічних процесів: 
1) визначення об'єкта – встановлення меж, обмежень та  

індикаторів ефективності функціонування об'єкта; 

2) формалізація об'єкта (побудова моделі) – перехід від  
реального об'єкта до деякої логічної схеми (абстрагування); 

3) підготовка даних – відбір даних для побудови моделі та їх 
представлення у відповідній формі; 

4) розробка моделюючого алгоритму та комп'ютерної  
програми; 

5) оцінка адекватності моделі; 
6) стратегічне планування – планування обчислювального 

експерименту; 
7) тактичне планування – визначення деталей проведення 

експериментів; 
8) проведення комп'ютерних експериментів; 

9) інтерпретація – отримання висновків із результатів екс-
периментів; 

10) реалізація – практичне втілення результатів моделювання; 

11) документування – реєстрація ходу втілення процесу та 
його результатів, а також ходу створення та використання 

моделі. 
 

1.1. Модель технологічного процесу перетікання рідини 
між двома резервуарами 

Змоделюємо технологічний процес перетікання рідини від  
одного великого резервуару до іншого через сполучний трубопро-

від під дією гравітаційної сили [20]. Потік рідини гальмується тер-
тям у трубі, а рівень рідини в кожному із резервуарів коливається 

навколо деякого рівноважного рівня. Динаміка системи (рис. 2.6.2) 
повинна описуватися диференціальними рівняннями, які вирішу-

ватимуться числовим способом. 
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Рис. 2.6.2. Схема технологічного процесу 

та відповідні позначення: 

1H , 2H , L  – рівні рідини та довжина труби [20] 
 

> restart: 

Визначимо фізичні параметри процесу: 
> A1:=1.0: A2:=0.5: # Площі основ резервуарів 

Dia:=0.3: L:=100: e:=1e-2: # Діаметр, довжина та 

відносна шорсткість стінок труби 

rho:=1e3: mu:=1e-3: # Густина та динамічна 

в'язкість рідини 

g:=9.81: # Прискорення вільного падіння 

Подальша процедура задає коефіцієнт тертя як функцію числа 
Рейнольдса для потоку рідини. Це число визначає режим течії 

рідини: до критичного значення числа Рейнольдса режим можна 

вважати ламінарним, після того як число Рейнольдса стає вище 
критичного – потік стає турбулентним. Коефіцієнт тертя відповідно 

змінюється з режимом течії і розраховується за різними формулами. 
Припускається, що критичне значення числа Рейнольдса для дос-

ліджуваної рідини 2300yRe . Параметром процедури є об'ємний 

потік рідини  
dt

dV
tQ  .  

 
> fric:= proc(Q) local Rey;  

if not type(Q,numeric) then 'procname'(Q)  

else  

 Rey:=(4*Q*rho)/(mu*evalf(Pi)*Dia):  

 if Rey<2300 then  

  if Rey<>0 then 64/(Rey)  

  else 0  

  end if  

 else 

1.325/(ln(e/(3.7*Dia)+5.74/(Rey^(0.9)))^(2))  

 end if  

end if  

end proc; 
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. (2.6.1) 

Швидкості зміни рівнів рідини в обох резервуарах можна опи-

сати диференціальними рівняннями такого вигляду; 
> eq1:=diff(H1(t), t)=-Q(t)/A1; 

eq2:=diff(H2(t), t)=Q(t)/A2; 

 , (2.6.2) 

 . 

Баланс рідини задається таким рівнянням: 
> eq3:=diff(Q(t), t)=Pi*Dia^2*g*H1(t)/(4*L)-

Pi*Dia^2*g*H2(t)/(4*L)-

2*fric(abs(Q(t)))*Q(t)*abs(Q(t))/(Pi*Dia^3); 

. (2.6.3) 

Запишемо також початкові умови для задачі: 
> ic:=Q(0)=0, H1(0)=1.5, H2(0)=1.2; 

 . (2.6.4) 

Тепер можна вирішити модельну систему рівнянь з урахуван-

ням початкових умов числовим методом: 
> res:=dsolve({eq1, eq2, eq3, ic}, {H1(t), H2(t), 

Q(t)}, numeric, output=listprocedure, known = fric); 

. (2.6.5) 

Випишемо окремі результати для шуканих функцій: 
> H1t:=eval(H1(t), res); 

H2t:=eval(H2(t), res); 

Qt:=eval(Q(t), res); 

 , (2.6.6) 
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 , 

 . 

 

Побудуємо графіки згасаючих коливань для рівнів в обох  

резервуарах. 
> plot([H1t, H2t], 0 .. 400, color=[blue,red], 

thickness=3, legend=["Рівень в резервуарі№1", "Рівень 

в резервуарі №2"], legendstyle=[font=[HELVETICA, 12]], 

labels=["Час", "Рівні рідини"], 

labeldirections=[horizontal, vertical], 

labelfont=[HELVETICA, 14], gridlines=true, axes=boxed, 

font=[Arial,14], title=`Рис. 1. Згасаючі коливання 

рівнів у резервуарах`); 

 

 
Рис. 2.6.3. Згасаючі коливання рівнів у резервуарах 

 

Як видно з рис. 2.6.3, рівні рідини в резервуарах коливаються 

навколо асимптотичного спільного рівня 1.4, який встановлюється 

в кінці процесу протікання. Зауважимо, що коливання рівнів у 

різних резервуарах є протифазними один до одного. 

 
> plot([H1t, Qt, .. 400], labels=["Рівень рідини в 

резервуарі №1", "Об’ємний потік"], 

labeldirections=[horizontal, vertical], 

labelfont=[HELVETICA, 14], thickness=3, 

font=[Arial,14], tickmarks=[4,5], color=red, 

numpoints=1000, axes=boxed, gridlines=true, 

title=`Рис. 2. Залежність потоку \n від рівня рідини в 

резервуарі`);  

1 

2 

1 2 
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Рис. 2.6.4. Залежність потоку від 

рівня рідини в резервуарі 
 

Інший графік показує фазовий портрет системи (рис. 2.6.4), 
тобто залежність об'ємного потоку від рівня рідини в першому 

резервуарі. Як видно з графіку, величина потоку коливається  

навколо нульового значення, а особливою точкою є точка  410 .,  – 

точка вирівнювання рівнів рідини в резервуарах, а якій перетікання 
припиняється. 

 
1.2. Кабель поміж двома мачтами (опорами) 

Розглянемо процес налаштування кабелю поміж двома опора-
ми (мачтами), приблизно так, як це показано на рис. 2.6.5. 

 
Рис. 2.6.5. Провисання електрокабелю 

поміж мачтами-опорами 

 

Диференціальне рівняння, яким визначається геометрична 
форма кабелю закріпленого у двох точках, і який перебуває в 

однорідному полі сил тяжіння, має такий вигляд [21]: 
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> restart; 

> deq:=diff(y(x),x$2)-a*sqrt(1+(diff(y(x),x))^2)=0; 

 , (2.6.7) 

де  xy  – шукана функція, яка задає профіль кабелю, отже й пот-

рібну його довжину, параметр 
 
H

y,xq
a   – враховує відношення 

розрахованих на одиницю довжини кабелю компонентів наванта-

жень, до горизонтальних сил, які діють на опори, зокрема пара-

метр  y,xq  водночас враховує вагу кабелю, вітрове навантаження, 

навантаження від налипання снігу, або льоду тощо. Зі зміною  

горизонтальних сил H  змінюється також параметр a , отже, й  

довжина кабелю. Відстань між опорами, з одного боку, бажано 

збільшувати, тоді їх потрібно менше, що позитивно впливає на 

економічність, але з іншого боку провисання кабелю може стати 

надто великим, що змушуватиме робити такі опори вищими і,  

навпаки, погіршувати економічні показники. 

Розглянемо для початку кабель поміж різновисокими опорами, 

що врахуємо у початкових умовах рівняння (2.6.7). 
> ic1:=y(0)=1,y(1)=2; # Довжина прольоту прийнята 

рівною одиниці (L=1) 

 . (2.6.8) 

 

Вирішимо рівняння (2.6.7) з початковими умовами (2.6.8): 
> ans1:=dsolve({deq,ic1}, y(x)); 

. (2.6.9) 

 

Отримане рішення виглядає не дуже прозорим та зручним для 

аналізу, тому варто його спростити та конвертувати у функцію 

двох змінних: 
> assume(a>0): 

Y:=unapply(convert(rhs(ans1), radical), x, a); 
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. (2.6.10) 

Функція (2.6.10) все ще виглядає громіздкою, втім для конк-

ретних значень параметра – вона значно спрощується: 
> evalf(Y(x, 1.5)); 

, (2.6.11) 

і являє собою так звану ланцюгову лінію, яка задається гіперболіч-

ним косинусом. Ланцюгові лінії використовуються в розрахунках, 
пов'язаних з провисанням дротів, ланцюгів, транспортерних стрі-

чок тощо. Форму кривої провисання вперше розглядав Г. Галілей 
(1638), який вважав її параболою. Справжня форма кривої знай-

дена Г. Лейбніцем, Я. Бернуллі, Х. Гюйгенсом, останній і запропо-

нував термін «Ланцюгова лінія» (1690).  
Знайдемо потрібну довжину кабелю, яка враховуватиме його 

провисання. 
> st:=time(): 

assume(a>0):  

L_cab:=int(sqrt(1+(diff(Y(x,a), x))^2), x=0..1): 

time_int:=time()-st; 

 . (2.6.12) 

 

Як видно з (2.6.12), громіздкість виразу (2.6.10) потребує 
значного часу інтегрування. 

> plot(L_cab, a=0.01..2.5, 1.4..1.65, thickness=3, 

axes=boxed, gridlines=true, font=[Arial,14], 

labels=["a", "Відносна довжина кабелю"], 

labeldirections=[horizontal, vertical], 

labelfont=[Arial,14], title=`Рис. 3. Потрібна відносна 

довжина кабелю`); 
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Рис. 2.6.6. Потрібна відносна довжина кабелю 

 

Відносна довжина кабелю задається в одиницях довжини 
прольоту: наприклад, при значенні параметра 1a  довжина  

кабелю повинна бути приблизно на 45 % більшою, ніж довжина 
прольоту. 

> plot([Y(x,1), Y(x,1.5), Y(x,2), Y(x,2.5)], x=0..1, 

0.6..2, thickness=3, axes=boxed, gridlines=true, 

font=[Arial,14], legend=["a=1","l=1.5","a=2","a=3"], 

legendstyle=[font=[HELVETICA, 12]], col-

or=[violet,navy,khaki,red], title=`Рис. 4. 

Профілі кабелю між \n різновисокими опорами`); 

 

 
Рис. 2.6.7. Профілі кабелю між 

різновисокими опорами 

1 

2 

3 

3 4 

4 

2 1 
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Розглянемо тепер практично важливий випадок симетричних 
опор рівної висоти. 

> ic2:=y(0)=1, y(1)=1; 

 , (2.6.13) 
> ans2:=dsolve({deq,ic2}, y(x)); 

, (2.6.14) 

> u:=unapply(convert(rhs(ans2), radical), x, a); 

, (2.6.15) 

> st2:=time(): 

assume(a>0):  

L_cab2:=int(sqrt(1+(diff(u(x,a), x))^2),x=0..1); 

time_int2:=time()-st2; 

 , (2.6.16) 

 . 
> plot(L_cab2, a=0.01..3, thickness=3, axes=boxed, 

gridlines=true, font=[Arial,14], labels=["a", 

"Відносна довжина кабелю"], labeldirec-

tions=[horizontal, vertical], labelfont=[Arial,14], 

title=`Рис. 5. Потрібна відносна довжина кабелю`);  

 
Рис. 2.6.8. Потрібна відносна довжина кабелю  

у випадку симетричних опор рівної висоти 
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> plot([u(x,1), u(x,1.5), u(x,2), u(x,2.5)], x=0..1, 

thickness=3, axes=boxed, gridlines=true, font=[Arial, 

14], legend=["a=1","1=1.5","a=2","a=3"], 

legendstyle=[font=[HELVETICA, 12]], col-

or=[violet,navy,khaki,red], title=`Рис. 6. 

Профілі кабелю між симетричними опорами`);  

 

 
Рис. 2.6.9. Профілі кабелю між симетричними опорами 

 
Перевернута ланцюгова лінія – ідеальна форма для арок.  

Однорідна арка у формі перевернутої ланцюгової лінії демонструє 
лише деформації стиску, але не зламу. Отже, така геометрична 

форма є ідеальною також для мостових прольотів. 

 
 

 2  Математична модель для балансу попиту та пропозиції 
 

Розглянемо типову економічну модель формування ціни на 
товар в умовах балансу попиту та пропозиції [22]. Припустимо, що 

процеси попиту та пропозиції деякого товару визначаються такими 
диференціальними рівняннями: 

> restart: 
> dem:=2*diff(p(t),t,t)-diff(p(t),t)-p(t)+15; 

# Попит на товар  

sup:=3*diff(p(t),t,t)+diff(p(t),t)+p(t)+5; 

# Пропозиція товару 

 , (2.6.17) 

 , 

де  tp  – ціна товару, 
dt

dp
 – тенденція зміни ціни – негативна, або 

позитивна, залежно від того зменшується, чи зростає ціна з  

1 

2 

3 

3 4 

4 

2 1 
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часом), 
2

2

dx

pd
 – темп зміни ціни. Вважатимемо також, що відома 

стартова ціна товару, а також початкова пропозиція   Ssup 0 . 

> ic:=p(0)=P;  

 . (2.6.18) 

Застосуємо вимогу балансу поміж попитом та пропозицією і 

отримаємо диференціальне рівняння для цінових змін: 
> deq:=sup-dem=0; 

 . (2.6.19) 

Тепер можна вирішити рівняння (2.6.19) з початковою умо-

вою (2.6.18) та веріфікувати отриманий розв’язок: 
> ans:=dsolve({deq,ic},p(t));# Розв'язок 

. (2.6.20) 
> odetest(ans,deq); # Верифікація 

 . (2.6.21) 

Константу інтегрування 2C_  визначимо таким шляхом: спо-

чатку підставимо праву частину рішення (2.6.20) в рівняння для 
попиту (2.6.17): 

> s:=eval(sup,p(t)=rhs(ans)); 

 . (2.6.22) 

А далі складемо рівняння для початкового попиту і вирішимо 

його відносно константи інтегрування: 
> eqw:=eval(s,t=0)=S; 

_C2:=solve(eqw,_C2); 

 , (2.6.23) 

 . 

Підстановка (2.6.23) в праву частину рівняння (2.6.20) дає 
остаточну відповідь для ціни як функції часу та двох параметрів: 

стартової ціни та початкового попиту. 
> pt:=unapply(rhs(ans),t,P,S); 

. (2.6.24) 

З вигляду функції ціни (2.6.24) видно, що з часом ціна асимп-
тотично прямує до збалансованого значення, незалежно від стар-

тової ціни та початкового попиту. 
> p(infinity):=limit(pt(t,P,S), t=infinity); 

 . (2.6.25) 

Зобразимо функцію ціни (2.6.24) залежно від часу та старто-

вої ціни за умови фіксованої початкової пропозиції. 
> plot([pt(t,6,9), pt(t,8,9), pt(t,10,9), 5], t=0..5, 

4..10,thickness=3, color=[black,blue,red,khaki], 

axes=boxed, gridlines=true, font=[Arial,14], 

labels=["t", "Ціна"], labeldirections=[horizontal, 

vertical], labelfont=[Arial,14], 
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legend=["P=6","P=8","P=10","p(infinity)"], 

legendstyle=[font=[HELVETICA, 12]], title=`Рис. 7.  

Залежність ціни від часу \n та стартової ціни`); 

 
Рис. 2.6.10. Залежність ціни від часу та стартової ціни 

 
А також залежності ціни від часу та початкового попиту за 

умови фіксованої стартової ціни: 
> plot([pt(t,8,6), pt(t,8,10), pt(t,8,14), 5], t=0..5, 

4..9,thickness=3, color=[black,blue,red,khaki], 

axes=boxed, gridlines=true, font=[Arial,14], 

labels=["t", "Ціна"], labeldirections=[horizontal, 

vertical], labelfont=[Arial,14], 

legend=["S=6","S=10","S=14","p(infinity)"], 

title=`Рис. 8. Залежність ціни від часу \n та 

початкової пропозиції`); 

 

 
Рис. 2.6.11. Залежність ціни від часу 

та початкової пропозиції 
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З графіків на рис. 2.6.10 та рис. 2.6.11 можна зробити певні 
практичні висновки: 

11))  з часом ціна прямує до збалансованого значення незалежно 
від стартової ціни та початкової пропозиції; 

22))  у початковий період продаж ціна та тенденція її зміни  
дещо сильніше залежить від стартової цини, аніж від почат-

кової пропозиції; 

33))  чим вища початкова пропозиція та стартова ціна тим шви-

дше спадає ціна з часом до збалансованого значення; 

44))  у певний момент часу ціна сягає мінімуму, який знаходиться 

дещо нижче збалансованого значення  p , причому цей 

мінімум тим нижчий, чим більша стартова ціна та початкова 

пропозиція. 
> Digits:=3; 

p_min1:=evalf(minimize(eval(pt(t,P,S), [P=10,S=12]), 

t=0..5)); #Вищі стартова ціна та початкова пропозиція 

 , (2.6.26) 

 . 
> p_min2:=evalf(minimize(eval(pt(t,P,S), [P=8,S=8]), 

t=0..5)); № Нижчі стартова ціна та початкова 

пропозиція  

 . (2.6.27) 

 

 
 

Практикум 7 
 

Модель релаксації ядерних спінових моментів як  
основа магніторезонансної томографії 

 

1. Вступні зауваження.  
2. Вектор ядерної намагніченості. 

3. Спінова релаксація вектору намагніченості. 
4. Основи методу спінового відлуння (spin-echo). 

 
 

 1  Вступні зауваження 
 

Фізичною основою магніторезонансної томографії (МРТ) є 
явище ядерного магнітного резонансу (ЯМР). Це явище полягає в 

резонансному поглинанні зовнішнього електромагнітного випромі-
нювання (в діапазоні радіочастот) системою ядерних магнітних 

спінових моментів, які перебувають і рухаються в постійному маг-
нітному полі.  

Ядра з непарною кількістю нуклонів, зокрема до таких відно-

сяться ядра водню, які складаються з одного протону, мають  


