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Лабораторна робота 2 
 

Засоби рішення диференціальних рівнянь у Maple 
 

1.  Засоби рішення звичайних диференціальних рівнянь у 
Maple.  

2.  Приклади вирішення диференціальних рівнянь та задач 
Коші. 

2.1. Модель хімічної кінетики. 
2.2. Моделювання вимушених коливань лінійного 

осцилятора. 

2.3. Автоколивання, рівняння Ван-дер Поля. 
 

 
 1  Засоби рішення звичайних диференціальних рівнянь у 

Maple 
 

Основним оператором для рішення звичайних диференціаль-
них рівнянь, так званих ODE, який входить в ядро Maple і не пот-

ребує спеціальної об'яви є команда dsolve. Її синтаксис може бути 
таким: 

  dsolve(ODE); 

  dsolve(ODE, y(x), options); 

  dsolve({ODE, ICs}, y(x), options). 
Параметри в дужках означають таке: 

  ODE – звичайне диференціальне рівняння ODE або набір 

{}, чи перелік [] таких рівнянь; 

  y(x) – будь-яка невідома функція однієї змінної або набір 

{}, чи перелік [] таких функцій, які представляють шукані 
функції ODE; 

  ICs – початкові умови у формyлі (a)=b, D(y)(c)=d, ..., де 
{a, b, c, d} є константами по відношенню до незалежних 

змінних; 

  options – необов'язкові опції, залежні від типу ODE задачі 

та використаного методу вирішення, наприклад method= 
laplace. 

 
У якості прикладу визначимо просте диференціальне рівняння 

другого порядку. 
> restart: 

deq1:=diff(y(x), x$2)-2*y(x)-1=0; 

 

 .  (3.2.1) 

 

Вирішимо рівняння (3.2.1), тобто знайдемо його загальне  

рішення: 
> sol1:=dsolve(deq1, y(x)); 
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 .  (3.2.2) 

 

Загальне рішення (3.2.2) насправді визначає безліч рішень, 

які відрізняються лише значеннями констант інтегрування 1C_ , 

2C_ . Для виокремлення з безкінечного набору рішень деякого 

конкретного рішення визначимо для рівняння (3.2.1) початкові 

умови у вигляді: 
> ics1:=y(0)=1, D(y)(0)=0; # Значення функції та її 

першої похідної у точці x=0 

 .  (3.2.3) 

 

І знов застосуємо команду на вирішення, але вже з урахуван-

ням початкових умов – вирішимо так звану задачу Коші: 
> sol1:=dsolve({deq1, ics1}, y(x)); 

 .  (3.2.4) 

 

Вирішимо ту ж задачу Коші методом перетворень Лапласа: 
> sol2:=dsolve({deq1, ics1}, y(x), method=laplace); 

 .  (3.2.5) 

 

Рішення (3.2.4) та (3.2.5) на перший погляд розрізняються. 

Втім це одна і та сама функція в чому можна переконатися, засто-

совуючи тестування – команда odetest: 
> odetest(sol1, [deq1,ics1]); 

odetest(sol2, [deq1,ics1]); 

 ,  (3.2.6) 

 . 

 

Як видно з (3.2.6), обидві функції задовольняють вихідному 

диференціальному рівнянню, тобто є його рішеннями, записаними 

лише у різних формах. 

 

Збудуємо графік рішення. 
> plot(3*exp(sqrt(2)*x)*(1/4)+3*exp(-sqrt(2)*x)*(1/4)-

1/2, x=-6..6, 0..3500, thickness=3, gridlines=true, 

font=[Arial,12], tickmarks=[7,7], labels=["x", 

"y(x)"], labeldirections=[horizontal, vertical],  

labelfont=[Arial,14]); 
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Рис. 3.2.1. Графік функції (3.2.4) – 

одного з рішень диференціального рівняння (3.2.1) 

 
У тих випадках, коли застосовують числове рішення диферен-

ціального рівняння можна отримати графік такого рішення за до-
помогою таких опцій та команд: 

> sol3:=dsolve({deq1,ics1}, y(x), numeric); 

 .  (3.2.7) 

Зверніть увагу, числове рішення задається у вигляді деякої 

процедури (3.2.7), що втім не заважає побудувати його графік так 
само, як це було можливо для аналітичного рішення (3.2.5), якщо 

скористатися командою odeplot з пакету команд plots. 
> plots[odeplot](sol3, x=-6..6, thickness=3,  

gridlines=true, font=[Arial,12], labels=["x", "y(x)"], 

labeldirections=[horizontal, vertical],  

labelfont=[Arial,14]); 

 
Рис. 3.2.2. Числове рішення 

диференціального рівняння (3.2.1) 
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Неважко помітити ідентичність двох графіків. Утім, команда 
odeplot працює лише з числовими рішеннями диференціальних 

рівнянь. Інша графічна команда DEplot з пакету DEtools дозволяє 
будувати графік рішення, не отримуючи попередньо самого  

рішення в будь-якій формі, аналітичній чи числовій, вказуючи 
лише саме рівняння та початкові умови. Скористуємось командою 

DEplot з пакету DEtools. Спочатку перепишемо початкові умови у 
вигляді переліку: 

> ivs:=[y(0)=1, D(y)(0)=0]; 

 .  (3.2.8) 
> plot_s:=DEtools[DEplot](deq1, y(x), x=-6..6, 

[ivs], linecolor=blue, thickness=3, font=[Arial,12]): 

plots[display](plot_s, gridlines=true, labels=["x", 

"y(x)"], labeldirections=[horizontal, vertical], 

labelfont=[Arial,14]); 

 
Рис. 3.2.3. Рішення диференціального рівняння (3.2.1) 

за допомогою графічної команди DEplot 

 
Зрозуміло, що питання про те, яким саме способом будувати 

графік рішення диференціального рівняння, може вирішуватися з 
міркувань зручності користувача. 

 
 

 2 Приклади вирішення диференціальних рівнянь та  
задач Коші 

 

2.1. Модель хімічної кінетики 
Розглянемо диференціальне рівняння такого вигляду [27]: 
> restart: 

> ode1:=diff(c(t),t)=k*(a0-(c(t))^2)*(b0-c(t)/2); 

 .  (3.2.9) 
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Рівняння (3.2.9) моделює кінетику хімічної реакції між двома 
речовинами з утворенням третьої. Зокрема, це може бути реакція 

утворення діоксіду азота шляхом окислення оксиду: 

 
22

NO2ONO2  .   

Для цієї реакції відомі значення констант: 007130.k  , 4
0
a , 

1
0
b . Підставимо ці значення в рівняння (3.2.9), а також запишемо 

початкову умову: 
> ode1:=eval(ode1, [k=0.00713, a0=4, b0=1]); 

 .  (3.2.10) 

> ics1:=c(0)=0; # Початкова концентрація на виході 

(концентрація діоксиду) є нульовою 

 .  (3.2.11) 

Далі, не вирішуючи задачі Коші (3.2.10) та (3.2.11) в аналітич-
ному, або числовому вигляді, одразу побудуємо графік такого рі-

шення за допомогою команди DEtools[DEplot].  
> plot_s:=DEtools[DEplot](ode1, c(t), t=0..500, 

[[ics1]], c=0..2.4, thickness=3, linecolor=black, 

font=[Arial,12], color=maroon, axes=boxed): 

plots[display](plot_s, labels=["t, sec.","c(t)"], 

labeldirections=[horizontal, vertical], 

labelfont=[Arial,14]); 

 
Рис. 3.2.4. Часова залежність концентрації діоксиду азота,  

розрахована за допомогою графічної команди DEplot 
 

Така можливість є тим корисна, що аналітичне рішення 
(3.2.10) не вдається отримати, принаймні в явному вигляді [27], 

хоча в числовому вигляді таке рішення отримується без жодних 
проблем. 



Математичне моделювання систем і процесів 

 

– 165 – 

2.2. Моделювання вимушених коливань лінійного  
осцилятору 

Розглянемо рівняння вимушених коливань для лінійного осци-
лятора в такому вигляді [28]: 

        tftxtx
dt

d
tx

dt

d









 cos2

0

2

02

2

.  (3.2.12) 

де  tx  – зміщення від рівноважної позиції, 
0

 ,   – відповідно 

частоти власних коливань та вимушуючої сили, 
0

f  – амплітуда 

вимушуючої сили,   – коефіцієнт згасання (опору). 

Запишемо рівняння (3.2.12) для лінійного осцилятора в при-
пущенні, що рух є осцилюючим, тобто втрати на опір (згасання 

коливань) є відносно малими, тобто 
0

 : 

> restart:  

> Eq:= diff(x(t),t,t)+ 2*gamma*diff(x(t),t)+ 

omega0^2*x(t)= f0*cos(Omega*t); 

assume(gamma<omega0); # Диференціальне рівння 

вимушених коливань лінійного осцилятора у припущенні 

відносно малого коефіцієнту згасання 

 .  (3.2.13) 

Загальним рішенням (3.2.13) є такий вираз: 
> x_gen(t):=dsolve(Eq); 

,  (3.2.14) 

де 1C_ , 2C_  – константи інтегрування. Зауважимо, що позитив-

ність виразів під коренями у виразі (3.2.14) гарантується зробле-

ним припущенням щодо малості згасання. Загальне рішення 
(3.2.14) можна представити як суму двох таких рішень: 

> x_pr(t):=exp(-gamma*t)*sin(sqrt(-

gamma^2+omega0^2)*t)*_C2+ exp(-gamma*t)*cos(sqrt 

(-gamma^2+omega0^2)*t)*_C1; # Перехідна (транзитивна) 

частина рішення, яке згасає в часі 

 ,  (3.2.15) 

> x_reg(t):=f0*((-Omega^2+omega0^2)*cos(Omega*t)+ 

2*gamma*Omega*sin(Omega*t))/(Omega^4+(-

2*omega0^2+4*gamma^2)*Omega^2+omega0^4); # Стаціонарні 

коливання, які не згасають з часом 
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.  (3.2.16) 

Покажемо, що вираз (3.2.15) згасає з часом: 
> Limit(x_pr(t), t=infinity)=limit(x_pr(t), 

t=infinity); 

 .  (3.2.17) 

Отже, частина рішення (3.2.15) описує так звані перехідні 
процеси в осцилюючій системі, тоді як вираз (3.2.16) – стаціонарні 

коливання. Розглянемо далі стаціонарні коливання – вираз 
(3.2.16). Цей вираз також можна представити сумою двох залеж-

них від часу гармонічних факторів: 

      tC_xtS_xtreg_x  .  (3.2.18) 

де перший фактор  tS_x  змінюється з часом як синус, а другий 

 tC_x  як косинус: 

> x_S(t):=f0*(2*gamma*Omega*sin(Omega*t))/(Omega^4+ 

(-2*omega0^2+4*gamma^2)*Omega^2+omega0^4); 

x_C(t):=f0*((-

Omega^2+omega0^2)*cos(Omega*t))/(Omega^4+ 

(-2*omega0^2+4*gamma^2)*Omega^2+omega0^4); 

 ,  (3.2.19) 

 . 

Амплітуди гармонічних виразів (3.2.19) називають амплітудами 
абсорбції та дисипації відповідно: 

> A_abs(Omega):=2*f0*gamma*Omega/(omega0^ 

4-2*omega0^2*Omega^2+4*Omega^2*gamma^2+Omega^4); 

A_dis(Omega):=f0*(-Omega^2+omega0^2)/(omega0^ 

4-2*omega0^2*Omega^2+4*Omega^2*gamma^2+Omega^4); 

 ,  (3.2.20) 

 . 

 

Вираз (3.2.16) можна представити у тригонометричній формі: 

        tAtreg_x cos ,  (3.2.21) 

де відповідно: 
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> 

A(Omega):=simplify(sqrt((A_abs(Omega))^2+(A_dis(Omega)

)^2)); # Амплітуда стаціонарних вимушених коливань 

phi(Omega):=arctan(-A_abs(Omega)/A_dis(Omega)); # Фаза 

стаціонарних вимушених коливань 

,  (3.2.22) 

 . 

 

Знайдемо похідну від амплітуди (3.2.22): 
> diff(A(Omega), Omega); 

.(3.2.23) 

З умови рівності похідної (3.2.23) нулю знайдемо точки екст-
ремумів для амплітуди (3.2.22): 

> res:=[solve(diff(A(Omega), Omega)=0, Omega)]; 

 .  (3.2.24) 

Позитивний корінь (3.2.24) звичайно називають резонансною 
частотою: 

> omega_res:=res[2]; 

 .  (3.2.25) 

Розглянемо амплітуду вимушених коливань у таких точках  

як-от: 0 , 
rez

 ,  : 

> A(0):=eval(A(Omega),[Omega=0]); 

A_res:=simplify(eval(A(Omega), [Omega=omega_res])); 

A(infinity):=limit(A(Omega), Omega=infinity); 

 ,  (3.2.26) 

 , 

 . 
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Задаємо деякі значення для параметрів осцилятора з метою 
побудувати відповідні графіки для амплітуд та фаз вимушених 

коливань: 
> unprotect(gamma): 

omega0:=0.75;  

f0:=1;  

gamma:=[0.05,0.075,0.1,0.125,0.15]; 

 ,  (3.2.27) 

 , 

 . 

> Omega_r:=seq(eval(sqrt(-2*gamma[i]^2+omega0^2)), 

i=1..5); # Резонансні частоти згідно з виразом 

(2.2.11) 

.  (3.2.28) 

Побудуємо послідовності амплітуд та фаз вимушених коли-

вань для різних значень опору системи, визначених у (3.2.27). 
> A(Omega):=seq(sqrt(f0^2/(omega0^ 

4-2*omega0^2*Omega^2+4*Omega^2*gamma[i]^2+Omega^4)), 

i=1..5): 

> phi(Omega):= seq(-arctan(2*gamma[i]*Omega/ 

(-Omega^2+omega0^2)), i=1..5): 

Зобразимо послідовності амплітуд та фаз вимушених коливань 
у системах із різними опором (згасанням) графічно. 

> plot([A(Omega)], Omega=0..1.6, 0..14, 

color=[red,blue,magenta,maroon, navy], 

linestyle=[1,3,3,3,1], thickness=[3,2,2,2,3], 

axes=boxed, gridlines=true, font=[Arial,12], 

labels=[`Omega`, 'A'(`Omega`)], labeldirec-

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

caption=`Залежність амплітуди від частоти`); 

 

 
Рис. 3.2.5. Залежність амплітуди від частоти 
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Неважко помітити, що максимуми амплітуд припадають на  
резонансні частоти (3.2.28), причому максимальна амплітуда зрос-

тає для осциляторів із меншим згасанням – меншою силою опору. 
> plot([phi(Omega)], Omega=0..1.6, -Pi/2..Pi/2, 

color=[red,blue,magenta,maroon, navy], 

linestyle=[1,3,3,3,1], thickness=[3,2,2,2,3],  

axes=boxed, gridlines=true, font=[Arial,12],  

labels=[`Omega`, 'phi'(`Omega`)], labeldirec-

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

caption=`Залежність фази від частоти`); 

 
Рис. 3.2.6. Залежність фази від частоти 

 

Зверніть увагу: фаза вимушених коливань стрибком змінюється 

на    0180  під час проходження резонансної частоти. 

 

2.3. Автоколивання, рівняння Ван-дер Поля 

Сучасне визначення автоколивань є таким: автоколивання є 
незгасаючими коливаннями в нелінійній дисипативній системі, 

вигляд та властивості яких визначаються лише системою і не  
залежать від початкових умов. Ключовою тут є вимога незалежно-

сті автоколивань від початкових умов. Клас автоколивальних сис-
тем надзвичайно широкий:  

  механічні годинники;  

  радіотехнічні, електронні та квантові генератори електро-

магнітних коливань;  

  духові та струнні музикальні інструменти;  

  деякі хімічні реакції;  

  певні процеси в біологічних популяціях та живих організ-

мах тощо. 
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Рис. 3.2.7. Схема радіотехнічного генератора автоколивань 

 

На рис. 3.2.7 зображено схему генератора автоколивань, яка 
складається з LRC  коливального контуру, що має зворотній 

зв’язок через взаємну індукцію котушок 
1

L , L . Отримаємо з другого 

закону Кірхгофа для коливального контуру диференціальне рів-

няння, яке описує коливання в генераторі: 
> restart:  

> Kirchhoff:=L*diff(u(t), t, t)+R*diff(u(t), 

t)+u(t)=M*diff(i(t), t); 

 ,  (3.2.29) 

де  tu  – напруга на конденсаторі, M  – коефіцієнт взаємної індук-

ції, решта символів позначені на рисунку. Припустимо, що вольт-

амперна характеристика підсилювача є приблизно кубічно-полі-
номіальною: 

> i(t):=g0*u(t)-g2*u(t)^3; 

 .  (3.2.30) 

З урахуванням (3.2.30) рівняння (3.2.129 переходить у таку 

форму: 
> Kirchhoff:=collect(Kirchhoff, diff(U(t), t), 

factor); 

.  (3.2.31) 

Або в такому еквівалентному вигляді: 
> Kirchhoff:=L*(diff(u(t), t, t))+(R+3*M*g2*u(t)^ 

2-M*g0)*(diff(u(t), t))+u(t)=0; 

.  (3.2.32) 

Умовою самозбудження генератору є умова від'ємного коефі-
цієнту згасання, тобто: 

    0023
2

 gtugMR .  (3.2.33) 

Вводячи такі позначення 
LC

1
0
 , t

0
 , 

  23
0

gMux  , можна привести рівняння (3.2.32) до вигляду: 
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> vdp:=diff(x(tau), tau, tau)- 

(lambda-x(tau)^2)*diff(x(tau), tau)+x(tau)=0; 

.  (3.2.34) 

Розглянемо початкові умови, які передбачають нульову напругу 
і практично нульову швидкість її зміни: 

> ics:=x(0)=0, D(x)(0)=1e-2; 

 .  (3.2.35) 

Вигляд рішення та фазового портрету рівняння (3.2.34) суттєво 

залежить від параметра  . Розглянемо декілька різних значень 

цього параметра. 

--11-- 10.  
> lambda:=0.1: 

res:=dsolve({vdp,ics}, x(tau), type=numeric, 

method=classical, output=listprocedure): 

> plots[odeplot](res, [tau,x(tau)], 0..150, 

numpoints=1000, thickness=2, axes=boxed, color=blue, 

font=[Arial,12], gridlines=true, labels=[`tau`,`x`], 

labeldirections=[horizontal, vertical], 

labelfont=[Arial,14]); 

 
Рис. 3.2.8. Графік  tx  – 

рішення рівняння (3.2.34) при 10.  

 
> plots[odeplot](res, [x(tau), D(x)(tau)], 0..150, 

numpoints=1000, thickness=2, color=blue, 

font=[Arial,12], gridlines=true, labels=[`x(t)`, 

'dx/dt'], labeldirections=[horizontal, horizontal], 

labelfont=[Arial,14]); 
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Рис. 3.2.9. Фазовий портрет рівняння (3.2.34) при 10.  

 

--22-- 650.  
> lambda:=0.65: 

res:=dsolve({vdp,ics}, x(tau), type=numeric, 

method=classical, output=listprocedure): 

> plots[odeplot](res, [tau,x(tau)], 0..150, 

numpoints=1000, thickness=2, font=[Arial,12], 

gridlines=true, axes=boxed, color=blue, 

labels=[`tau`,`x`], labeldirections=[horizontal, 

vertical], labelfont=[Arial,14]); 

 
Рис. 3.2.10. Графік  tx  – 

рішення рівняння (3.2.34) при 650.  

 
> plots[odeplot](res, [x(tau),D(x)(tau)], 0..150, 

numpoints=1000, thickness=2, font=[Arial,12], 

gridlines=true, axes=normal, tickmarks=[8,6], 

color=blue, labels=[`x(t)`,'dx/dt'], labeldirections= 

[horizontal, horizontal], labelfont=[Arial,14]); 
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Рис. 3.2.11. Фазовий портрет рівняння (3.2.34) при 650.  

 

--33-- 05.  
> lambda:=5.0: 

res:=dsolve({vdp,ics}, x(tau), type=numeric, 

method=classical, output=listprocedure): 

> plots[odeplot](res, [tau,x(tau)], 0..50, 

numpoints=1000, thickness=2, font=[Arial,12], 

gridlines=true, axes=boxed, color=blue, la-

bels=[`tau`,`x`], labeldirections=[horizontal, 

vertical], labelfont=[Arial,14]); 

 
Рис. 3.2.12. Графік  tx  – 

рішення рівняння (3.2.34) при 05.  

 
> plots[odeplot](res, [x(tau), D(x)(tau)], 0..50, 

numpoints=1000, thickness=2, font=[Arial,12], 

gridlines=true, axes=normal, tickmarks=[8,6], 

color=blue, labels=[`x(t)`,'dx/dt'], labeldirections= 

[horizontal, horizontal], labelfont=[Arial,14]); 
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Рис. 3.2.13. Фазовий портрет рівняння (3.2.34) при 05.  

 
Позитивні значення параметра   відповідають умові самозбу-

дження генератора, який залежно від величини цього параметра 
більш або менш швидко виходить у режим стаціонарних автоколи-

вань. 
 

 
 

Лабораторна робота 3 

 
Системи диференціальних рівнянь та моделі на їх основі 

 
1.  Методика знаходження рішень систем диференціальних 

рівнянь у Maple.  
2.  Приклади моделей заданих системами диференціальних 

рівнянь. 
2.1. Приклади простих моделей, які описуються 

системами диференціальних рівнянь. 
2.2. Генератор Ван-дер Поля. 

 
 

 1  Методика знаходження рішень систем диференціаль-
них рівнянь у Maple 

 

Методика отримання рішень систем диференціальних рівнянь 
у Maple багато в чому схожа на методику вирішення окремих ODE. 

Синтаксис основної команди є таким: 
 

 dsolve(ODE_sys, optional_1, optional_2,..)  
 


