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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,..)  
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де  

  ODE_sys – система ODE може також містити нерівності; 

  options – необов'язкові опції, які подаються у певному  

порядку і описані нижче: 

  funcs – набір {}, або перелік [] невідомих функцій, або їх 

імен; 

  explicit – вимога організації наборів рішень, виникаючих у 

випадку нелінійних систем диференціальних рівнянь; 

  useInt – вимога показу інтегралів у рішенні в пасивній 

формі замість спроб їх прямого інтегрування; 

  singsol=false – відмова від обчислення сингулярних  

рішень для нелінійних систем; 

  mindim=N – відмова від обчислення рішень із розмірністю 

меншою від вказаної. 

У разі успіху у випадку лінійних систем команда dsolve пове-

ртає набір простих рішень із невідомими функціями незалежних 

змінних. Розглянемо такий простий приклад лінійної системи з 

двох диференціальних рівнянь для двох невідомих функцій часу: 
> restart: 

> ode_sys1:=[diff(x(t), t)=y(t), diff(y(t), t)=-x(t)]; 

 .  (3.3.1) 
> sol1:=dsolve(ode_sys1); 

.  (3.3.2) 

Рішення системи диференціальних рівнянь (3.3.2) може бути 

перевірене (веріфіковане) за допомогою команди: 
> odetest(sol1, ode_sys1); 

 .  (3.3.3) 

Розглянемо тепер нелінійну систему з трьох рівнянь: 
> ode_sys2:=[diff(f(t), t)=cos(f(t)), diff(g(t), 

t)=-f(t)^(1/2), diff(h(t), t, t)=g(t)/f(t)]; 

. (3.3.4) 

> sol2:=dsolve(ode_sys2); 

. (3.3.5) 

У рішенні (3.3.5) функція  tf  – задана як елементарна функ-

ція незалежного аргументу, тоді як функція  tg  задана як вираз 

залежний від t  та  tf , а функція  th  як вираз від t ,  tf  та  tg . 
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Отже, знаходження цих двох функцій у явному вигляді потребує 

додаткових зусиль, зокрема інтегрування відповідних виразів із 

(3.3.5). Утім і такий вигляд розв'язку може бути веріфікований: 
> odetest(sol2, ode_sys2); 

 .  (3.3.6) 

Для отримання рішення системи (3.3.4) у більш зручній формі 

можна застосувати необов’язкову опцію explicit: 
> sol22:=dsolve(ode_sys2, explicit); 

. (3.3.7) 

  

  

 . 

Порівнюючи рішення (3.3.7) та (3.3.5) можна побачити, що 

функція  tg  тепер задається лише як функція часу, тоді як вираз 

для  th  все ще потребує подальшого подвійного інтегрування. 

> odetest(sol22, ode_sys2); 

 .  (3.3.8) 

Досвід підказує, що найбільш інформативними і не переван-

таженими деталями математичними моделями є системи диферен-

ціальних рівнянь із двох-трьох рівнянь. Окрім того, системи, які 

складаються з двох рівнянь першого порядку еквівалентні одному 

диференціальному рівнянню другого порядку, а такі рівняння над-

звичайно часто трапляються в моделях фізичних та технічних сис-

тем. 
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 2  Приклади моделей, заданих системами диференціаль-
них рівнянь 

 
2.1. Приклади простих моделей, які описуються систе-

мами диференціальних рівнянь 
Зосередимо увагу на системах, у яких кількість рівнянь дорів-

нює кількості невідомих функцій. Приклад такої системи двох рів-

нянь першого порядку відносно двох невідомих функцій  tx ,  ty  

в загальному вигляді можна записати так: 

   0y,x,y,x,tf  ,   0y,x,y,x,tg  ,  (3.3.9) 

де функції f , g  вважаються відомими. Рішенням такої системи є 

пара функцій  tx ,  ty  така, що після її підстановки в рівняння 

(3.3.9) ці рівняння обертаються в тотожність. 

2.1.1. Приклад задачі механіки: подвійний осцилятор 
Наведемо приклад системи рівнянь другого порядку з механіки. 

Для цього розглянемо частинку маси m , яка рухається у вектор-

ному силовому полі   0y,x,y,x,t 

F , яке залежить від часу, коор-

динат та швидкостей. З другого закону Ньютона отримаємо систему 
з трьох скалярних диференціальних рівнянь такого вигляду: 

> restart: 

> Newton:=[m*diff(x(t),t,t)=Fx(t,x,y,z, 

diff(x(t),t),diff(y(t),t),diff(z(t),t)), 

m*diff(y(t),t,t)=Fy(t,x,y,z, 

diff(x(t),t),diff(y(t),t),diff(z(t),t)), 

m*diff(z(t),t,t)=Fz(t,x,y,z, 

diff(x(t),t),diff(y(t),t),diff(z(t),t))]; # Система 

трьох диференціальних рівнянь другого порядку, яка 

моделює рух частинки в силовому полі 

. (3.3.10) 

Розглянемо систему двох мас на двох пружинках, показану на 

рис. 3.3.1, де зовнішня сила  tf  діє лише на друге тіло, а також 

відмічені позиції рівноваги для кожного з тіл. 

 
Рис. 3.3.1. Система тіл на пружині 

 

На рис. 3.3.1 перша пружина розтягнена на  tx , тоді як друга 

на    txty  . Отже, з другого закону Ньютона маємо: 
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> restart: 

> sys1:=m1*diff(x(t), t$2)=-k1*x(t)+k2*(y(t)-x(t)), 

m2*diff(y(t),t$2)=-k2*(y(t)-x(t))+f(t); 

. (3.3.11) 

 

Загальне рішення системи (3.3.11) надзвичайно громіздке. 

Оцінимо його властивості для деяких числових параметрів та за 

нульових початкових умов: 
> sys1:=eval(sys1, 

[m1=2,m2=1,k1=4,k2=2,f(t)=40*sin(3*t)]); 

.  (3.3.12) 

> ics1:=x(0)=0, D(x)(0)=0, y(0)=0, D(y)(0)=0; 

.  (3.3.13) 

> sol1:=dsolve([sys1, ics1]); 

. (3.3.14) 

> odetest(sol1, sys1); 

 .  (3.3.15) 

 

Зобразимо рішення (3.3.14) графічно, користуючись можли-

востями команд DEtools[DEplot] та plots[display]. 
> g1:=DEtools[DEplot]([sys1], [x(t), y(t)], 

t=-5*Pi..5*Pi, [[x(0)=0, D(x)(0)=0, y(0)=0, 

D(y)(0)=0]], linecolor=[red], scene=[t, x(t)], 

numpoints=1000, thickness=3, title=``, 

font=[Arial,14]): # Побудова графіку функції x(t)  

g2:=DEtools[DEplot]([sys1], [x(t), y(t)], t=-

5*Pi..5*Pi, [[x(0)=0, D(x)(0)=0, y(0)=0, D(y)(0)=0]], 

linecolor=[blue], scene=[t, y(t)], numpoints=1000, 

thickness=2, title=``, font=[Arial,14], linestyle=3): 

# Побудова графіку функції y(t) 
> plots[display](g1, g2, axes=boxed, gridlines=true, 

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

labeldirections=[horizontal, vertical], title=`Рис. 2. 

Зміщення тіл m1,m2 як функції часу`); # Суцільною 

лінію червоного кольору показане зміщення першого 

тіла, пунктирною (синій колір) – другого тіла 
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Рис. 3.3.2. Зміщення системи тіл 1m  та 2m  як функції часу 

 
2.1.2. Модель простої гідросистеми 

Розглянемо просту гідросистему з двох баків (резервуарів), 
які містять розчини солі різної концентрації і з’єднані так, як пока-

зано на рис. 3.3.3. Соляний розчин у кожному баку ретельно  
перемішується, отже, є практично однорідним. 

 
Рис. 3.3.3. Схема та параметри гідросистеми 

 

Оскільки в систему поступає щохвилини 20 галонів води у  
перший бак, щохвилини в другий бак поступає така ж кількість 

розчину, і витікає стільки ж галонів соляного розчину з другого 
баку, то об'єми рідин у кожному з баків є незмінними (100 галонів 

та 200 галонів відповідно). Концентрація солі в кожному баці дорі-

внює 
 

100

tx
 та 

 
200

ty
відповідно. Обчислимо швидкість зміни концент-

рації в кожному з баків і отримаємо систему з двох диференціаль-

них рівнянь першого порядку такого вигляду: 

 
200

10

100

30 yx

dt

dx
 , 

200

20

200

10

100

30 yyx

dt

dy
 .  (3.3.16) 

Перепишемо систему рівнянь спростивши її: 
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> restart: 

> sys2:=diff(x(t),t)=-0.3*x(t)+0.05*y(t), 

diff(y(t),t)=0.3*x(t)-0.15*y(t); 

.  (3.3.17) 

 

Задамо також певні початкові умови для концентрацій солі в 

баках, ці умови можна при нагоді й поміняти: 
> ics2:=x(0)=0.12, y(0)=0.02; 

 .  (3.3.18) 

 

Отримуємо рішення системи рівнянь (3.3.17) з урахуванням 

початкових концентрацій (3.3.18): 
> sol2:=simplify(dsolve([sys2,ics2])); 

. (3.3.19) 

 

Як завжди, графічне відображення аналітичного виразу (3.3.19) 

може бути корисним і наочним: 
> gr1:=DEtools[DEplot]([sys2], [x(t), y(t)], t=0..20, 

[[ics2]], linecolor=[red], scene=[t, x(t)], 

thickness=3, title=``, font=[Arial,14]): # Побудова 

графіку функції x(t) 

gr2:=DEtools[DEplot]([sys2], [x(t),y(t)], t=0..20, 

[[ics2]], linecolor=[blue], scene=[t, y(t)], 

thickness=3, title=``, font=[Arial,14], linestyle=3): 

# Побудова графіку функції y(t)  
> plots[display](gr1,gr2,axes=boxed, gridlines=true, 

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

labeldirections=[horizontal, vertical], title=`Рис. 4. 

Зміни концентрації солі \n у баках як функції часу`); 

# Суцільною лінію червоного кольору показане зміщення 

першого тіла, пунктирною (синій колір) – другого тіла 
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Рис. 3.3.4. Зміни концентрації солі в баках як функції часу 

 
Із графіку на рис. 3.3.4 видно, що концентрація солі в першому 

бакові (суцільна червона крива) монотонно зменшується в часі, 
тоді як розчин, який витікає з другого баку приблизно до п'ятої 

хвилини збагачується сіллю, але потім також монотонно зменшує 
концентрацію солі. 

Проточна вода потроху промиває обидва баки системи, в чому 

можна переконатися знайшовши асимптоти обох рішень системи 

(3.3.19) за умови t , іншими словами знайдемо значення  x , 

 y : 

> Limit(rhs(sol2[1]), t=infinity)=limit(rhs(sol2[1]), 

t=infinity); 

,  (3.3.20) 

> Limit(rhs(sol2[2]), t=infinity)=limit(rhs(sol2[2]), 

t=infinity); 

.  (3.3.21) 
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Отже, через деякий більш довгий інтервал часу в систему на 
рис. 3.3.3 поступатиме і виходитиме з неї абсолютно чиста вода. 

 
2.2. Генератор Ван-дер Поля 

2.2.1. Теоретичні результати 
Генератор Вар-дер-Поля [1] вже розглядався в попередній 

лабораторній роботі (див. п. 2.3). Тоді для його опису було отри-
мане таке диференціальне рівняння другого порядку: 

          0
2

2

2















xx

d

d
xx

d

d
.  (3.3.22) 

Знайдемо тепер еквівалентну цьому рівнянню систему з двох 

диференціальних рівнянь першого порядку стандартним шляхом: 

 
 

   



,y,xPy

d

dx
.  (3.3.23) 

 
 

        



,y,xQxyx

d

dy 2
.  (3.3.24) 

Рівняння (3.3.23) системи рівнянь є просто позначенням для 
першої похідної від невідомої функції, а друге (3.3.24) – є рівнян-

ням (3.3.22), яке записане з урахуванням введеного в рівнянні 
(3.3.23) позначення. Прирівнюючи нулю праві частини рівнянь 

(3.3.23) і (3.3.24), знаходимо координати особливої (критичної) 

точки на фазовій площині  y,x , яка знаходиться на початку коор-

динат:  

    0000 ,y,x  .  (3.3.25) 

Лінеаризуємо систему рівнянь (3.3.23)-(3.3.24), будуючи  

детермінант Якобі: 
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y,xJ .  (3.3.26) 

Власні значення матриці (3.3.26) визначають стійкість систе-
ми рівнянь Ван-дер Поля. Характеристичне рівняння матриці Якобі 

має простий вигляд: 
> restart: 

eq:=-s*(lambda-s)+1=0; 

 .  (3.3.27) 

Його рішення такі: 
> s:=solve(eq,s); 

 .  (3.3.28) 

Розглянемо стійкість системи рівнянь (3.3.23)-(3.3.24) для  
різних діапазонів безрозмірного параметра  : 
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  за умови 2  обидва корені (3.3.28) – дійсні та від'ємні 

числа, особлива точка (3.3.25) являє собою стійкий вузол; 

  за умови 02   обидва корені є комплексно спряже-

ними числами з від’ємною дійсною частиною, особлива  

точка (3.3.25) в такому випадку – стійкий фокус; 

  за умови 20   обидва корені – комплексно спряжені 

числа з позитивною дійсною частиною, особлива точка 
(3.3.25) є нестійким фокусом; 

  за умови 2  обидва корені є дійсними та позитивними 

числами, особлива точка (3.3.25) є нестійким вузлом. 

Зверніть увагу, що за умови 0  виконується умова так зва-

ної біфуркації Андронова-Хопфа, через те, що обидва корені 
(3.3.28) стають суто уявними, тобто мають нульову дійсну частину, з 

різними знаками. 
2.2.2. Числові експерименти з моделлю 

Запишемо систему рівнянь (3.3.23)-(3.3.24) вхідною мовою 
Maple: 

> restart:  

> vdP:=diff(x(tau),tau)=y(tau), 

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

. (3.3.29) 

> ivs:=x(0)=0, y(0)=1e-2; # Майже нульові початкові 

умови 

 .  (3.3.30) 

Дослідимо рішення системи (3.3.23)-(3.3.24) та їх фазові пор-

трети залежно від величини та знаку безрозмірного параметра  , 

користуючись графічними можливостями команди DEtools 

[DEplot], яка не потребує аналітичного рішення нелінійної системи 
рівнянь. 

Аперіодичний режим (відсутність коливань) 2 .  
> lambda:=-2.1: 

gr1:=DEtools[DEplot]([vdP], [x(tau),y(tau)], 

tau=0..50, numpoints=505, [[ivs]], dirfield=400, 

arrows=medium, size=magnitude, linecolor=blue, 

scene=[tau,x(tau)], labels=['tau', x('tau')], 

labelfont=[Arial,14], font=[Arial,14], title=`van der 

Pol oscillator, x(t)`): 

gr2:=DEtools[DEplot]([vdP], [x(tau),y(tau)], 

tau=0..50, numpoints=505, [[ivs]], dirfield=400, 

arrows=curve, size=magnitude, 

linecolor=blue,axes=boxed, labels=["x", "y"], 

labelfont=[Arial,14], font=[Arial,14], title=`van der 

Pol oscillator, phase portrait`): 

> r1:=array(1..2, [gr1,gr2]): 

plots[display](r1, labeldirections=[horizontal, 

vertical]); 
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а) б) 

 

Рис. 3.3.5. Графік  x  (а) та фазовий 

портрет (б) коливань 

у генераторі Ван-дер Поля при 12.  

 

За такого значення параметра 0  умова самозбудження  

генератора не виконується і коливання в генераторі не виника-

ють. Фазовий портрет демонструє аперіодичне наближення зобра-

жуваної точки з початкової точки (3.3.30) з координатами  0100 .,  

до стійкого вузлу з координатами  00, .  

 

Режим згасаючих коливань 02  . 
> lambda:=-0.4: 

gr1:=DEtools[DEplot]([vdP], [x(tau),y(tau)], 

tau=0..50, numpoints=505, [[ivs]], dirfield=400, 

arrows=medium, size = magnitude, linecolor=blue, 

scene=[tau,x(tau)], font=[Arial,14], labels=['tau', 

x('tau')], labelfont=[Arial,14], title=`van der Pol 

oscillator, x(t)`): 

gr2:=DEtools[DEplot]([vdP], [x(tau),y(tau)], 

tau=0..50, numpoints=505, [[ivs]], dirfield=400, 

arrows=curve, size=magnitude, linecolor=blue, 

axes=boxed, font=[Arial,14], labels=["x", "y"], 

labelfont=[Arial,14], title=`van der Pol oscillator, 

phase portrait`): 

> r1:=array(1..2,[gr1,gr2]): 

plots[display](r1, labeldirections=[horizontal, 

vertical]); 
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Рис. 3.3.6. Графік  x  (а) та 

фазовий портрет (б) коливань 

у генераторі Ван-дер Поля при 40.  

 

У такому режимі умови самозбудження не виконуються і спо-

стерігаються згасаючі коливання. Фазова траєкторія демонструє 

спіральну еволюцію системи з початкової точки до стійкого вузла 

в критичній точці  00, . 

 

Точка біфуркації Андронова-Хопфа 0 . 
> lambda:=0: 

gr1:=DEtools[DEplot]([vdP], [x(tau),y(tau)], 

tau=0..50, numpoints=505, [[ivs]], dirfield=400, 

arrows=medium, size=magnitude, linecolor=blue, 

scene=[tau,x(tau)], font=[Arial,14], labels=['tau', 

x('tau')], labelfont=[Arial,14], title=`van der Pol 

oscillator, x(t)`): 

gr2:=DEtools[DEplot]([vdP], [x(tau),y(tau)], 

tau=0..50, numpoints=505, [[ivs]], dirfield=400, 

arrows=curve, size=magnitude, linecolor=blue, 

axes=boxed, font=[Arial,14], labels=["x", "y"], 

labelfont=[Arial,14], title=`van der Pol oscillator, 

phase portrait`): 

> r1:=array(1..2,[gr1,gr2]): 

plots[display](r1, labeldirections=[horizontal, 

vertical]); 
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Рис. 3.3.7. Графік  x  (а) та фазовий 

портрет (б) коливань  

у генераторі Ван-дер Поля при 0  

 

Генератор збуджується і демонструє гармонічні незгасаючі 

коливання. Фазова траєкторія демонструє замкнений цикл у  

вигляді еліпсу з нестійким центром у критичній точці. 

 

Режим м'якого збудження 20  . 
> lambda:=0.4: 

gr1:=DEtools[DEplot]([vdP], [x(tau),y(tau)], 

tau=0..50, numpoints=505, [[ivs]], dirfield=400, 

arrows=medium, size= magnitude, linecolor=blue, 

scene=[tau,x(tau)], font=[Arial,14], labels=['tau', 

x('tau')], labelfont=[Arial,14], title=`van der Pol 

oscillator, x(t)`): 

gr2:=DEtools[DEplot]([vdP], [x(tau),y(tau)], 

tau= 0.. 50, numpoints=505, [[ivs]], dirfield=400, 

arrows=curve, size=magnitude, linecolor=blue, 

axes=boxed,font=[Arial,14], labels=["x", "y"], 

labelfont=[Arial,14], title=`van der Pol oscillator, 

phase portrait`): 

> r1:=array(1..2,[gr1,gr2]): 

plots[display](r1, labeldirections=[horizontal, 

vertical]); 
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Рис. 3.3.8. Графік  x  (а) та  

фазовий портрет (б) коливань  

у генераторі Ван-дер Поля при 40.  

 

У такому режимі генератор поступово збільшує амплітуду  

коливань аж до стаціонарної. В критичній точці – нестійкий фокус. 

 

Жорстке збудження 2 . 
> lambda:=3: 

gr1:=DEtools[DEplot]([vdP], [x(tau),y(tau)], 

tau=0..50, numpoints=505, [[ivs]], dirfield=400, 

arrows=medium, size= magnitude, linecolor=blue, 

scene=[tau,x(tau)], font=[Arial,14], labels=['tau', 

x('tau')], labelfont=[Arial,14], title=`van der Pol 

oscillator, x(t)`): 

gr2:=DEtools[DEplot]([vdP], [x(tau),y(tau)], 

tau=0..50, numpoints=505, [[ivs]], dirfield=400, 

arrows=curve, size=magnitude, linecolor=blue, 

axes=boxed, font=[Arial,14], labels=["x", "y"], 

labelfont=[Arial,14], title=`van der Pol oscillator, 

phase portrait`): 

> r1:=array(1..2,[gr1,gr2]): 

plots[display](r1, labeldirections=[horizontal, 

vertical]); 
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Рис. 3.3.9. Графік  x  (а) та фазовий портрет 

(б) коливань у генераторі Ван-дер Поля при 3  

 

Режим генерації негармонічних коливань. Замкнений цикл на 
фазовому портреті помітно відрізняється від еліпсу. В його центрі 

нестійкий вузол. 
 

 
 

Лабораторна робота 4 

 
Лінійні рівняння математичної фізики в частинних похід-

них 
 

1.  Засоби розв’язків рівнянь у частинних похідних у Maple.  
2.  Лінійні рівняння математичної фізики в частинних 

похідних. 
2.1. Деякі лінійні рівняння в частинних похідних 

математичної фізики. 
2.2. Розв’язки деяких диференціальних рівнянь 

математичної фізики. 
 

 
 1  Засоби розв’язків рівнянь у частинних похідних у 

Maple 

 
Команда ядра pdsolve – призначена для відшукання рішень 

для диференціальних рівнянь у частинних похідних (PDE – partial 
differential equations), або систем таких рівнянь. Типовий синтак-

сис команди може бут мати такі варіанти: 

  pdsolve (PDE, f, HINT=hint, INTEGRATE, build); 


