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У статті розглядається використання систем комп’ютерної математики під час моделювання природничих та 

технологічних процесів у різних галузях промисловості. В роботі розглянуто ряд математичних моделей, які 

представлені у вигляді задачі Коші для звичайного диференціального рівняння першого порядку. Математичні 

моделі, що розглядаються в роботі описують хімічні та екологічні процеси. Для розв’язання задач, запропоно-

ваних у цих моделях використовується чисельний метод Ейлера. Цей метод реалізовано в системах 

комп’ютерної математики Mathcad і Matlab. Показано, як за допомогою спеціальних функцій систем 

комп’ютерної математики розв’язуються задачі Коші, що виникають у математичних моделях. В системах 

Mathcad і Matlab побудовані графіки, які представляють собою чисельні та аналітичні розв’язки задач, що опи-

сують представлені моделі. Розглянуті математичні моделі показують важливість реалізації професійної спря-

мованості математичної підготовки студентів природничих і інженерних спеціальностей. В роботі зроблено 

висновок про те, що багато технологічних і фізичних процесів у різних галузях промисловості можуть бути 

представлені за допомогою задачі Коші для звичайного диференціального рівняння. Саме математичне моде-

лювання дозволяє вивчити і оцінити різні процеси (фізичні, економічні, екологічні), а тому знання основ моде-

лювання та спеціальних математичних пакетів дуже важливе під час підготовки сучасних фахівців з різних спе-

ціальностей. 

Ключові слова: математичне та комп’ютерне моделювання, диференціальне рівняння, задача Коші, чисель-

ні методи, Mathcad, Matlab. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. В освітніх програмах 

(ОП) природничих і інженерних спеціальностей 

мають бути присутні освітні компоненти в яких ви-

кладаються як класичні методи вищої математики, 

теорії ймовірностей, математичної статистики, так і 

спеціальні, що тісно пов’язані із особливостями ОП 

спеціальності. Аналіз сучасного стану підготовки 

майбутніх фахівців свідчить про те, що професійна 

математична підготовка є однією з важливих умов 

успішної адаптації майбутнього фахівця в інформа-

тизованому суспільстві. Математична підготовка 

формує такі програмні результати навчання як кон-

курентоспроможність та високу працездатність. 

Професійна підготовка фахівця значною мірою за-

лежить від фундаментальної математичної підготов-

ки, зорієнтованої на глибокі природничо-наукові і 

технічні знання, засвоєння глибинних міжпредмет-

них зв’язків. Загальним результатом реалізації про-

фесійної спрямованості навчання математики є фо-

рмування математичних компетентностей (за освіт-

ньо-професійною програмою), якими повинен ово-

лодіти здобувач вищої освіти у результаті вивчення 

освітніх компонентів математичного циклу. Показ-

никами даної сформованості вважаємо наступні: 

пізнавальна активність студента та його налаштова-

ність на успішне навчання; здатність студента сис-

тематизувати математичні знання та вміння їх само-

стійно застосовувати під час розв’язування профе-

сійних задач; наявність відповідного рівня розумо-

вих можливостей та технологічних умінь студента; 

професійна самосвідомість студента, здатність до 

самооцінки і самовдосконалення. Оволодіння мате-

матичними компонентами майбутнього фахівця з 

інженерних та природничих спеціальностей – необ-

хідна умова формування професійної компетент-

ності у ЗВО [1]. 

Пізнання будь-якого об’єкта, системи, процесу, 

явища зводиться, по суті, до розробки та досліджен-

ня його фізичної та математичної моделей. Матема-

тичне моделювання багатьох задач механіки, фізи-

ки, хімії та інших областей науки і техніки приво-

дить до диференціальних рівнянь, звичайних або з 

частинними похідними. Задачі, що виникають у ма-

тематичних моделях, настільки складні, що дослі-

джувати їх за допомогою аналітичних методів прак-

тично неможливо. Доводиться вдаватися до 

комп’ютерного моделювання [1–5]. 

Студентам екологічних і біологічних спеціально-

стей доводиться мати справу з моделями біологіч-

них систем (Модель Мальтуса, логістичне рівняння, 

кінетичні рівняння Лотки, кінетична модель іонот-

ропного холінорецептора), які описуються диферен-

ціальними рівняннями різного порядку. Студенти 

металургійних та електротехнічних спеціальностей 

мають справу з моделями лінійних динамічних сис-

тем, які представляють у вигляді диференціального 

рівняння n-го порядку, системи n диференціальних 

рівнянь першого порядку, моделями електричних 

машин постійного струму, моделями теплових про-

цесів у синхронних та асинхронних машинах, моде-

лями систем електроприводу та ін [1]. Студенти 

економічних спеціальностей вивчають модель демо-

графічного процесу, зростання інвестицій, модель 

природного росту випуску продукції, модель ди-

намічної рівноваги в економіці. 

У різних областях людської діяльності виникає 

велика кількість задач, які зводяться до розв’язання 

диференціальних рівнянь. Характер цих задач і ме-

тодику їх розв’язання можна схематично описати 

приблизно так. Відбувається певний процес, напри-

клад фізичний, хімічний, біологічний. Нас цікавить 

певна функціональна характеристика цього процесу, 

наприклад закон зміни з часом температури або тис-

ку, маси, положення в просторі. 

Якщо є досить повна інформація про перебіг 

цього процесу, то можна спробувати побудувати 

https://www.scopus.com/redirect.uri?url=https://orcid.org/0000-0002-4210-1534&authorId=48361287400&origin=AuthorProfile&orcId=0000-0002-4210-1534&category=orcidLink%22
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його математичну модель. У багатьох випадках та-

кою моделлю служить диференціальне рівняння, 

одним з розв’язків якого є шукана функціональна 

характеристика процесу. 

Диференціальне рівняння моделює процес в то-

му сенсі, що воно описує еволюцію процесу, харак-

тер змін, що відбуваються з матеріальною систе-

мою, можливі варіанти цих змін в залежності від 

початкового стану системи. 

Мета роботи. Показати можливості застосуван-

ня систем комп’ютерної математики при розв’язанні 

задач, що виникають у математичних  моделях різ-

них природничих та технологічних процесів і, таким 

чином, розкрити важливість реалізації професійної 

спрямованості математичної підготовки студентів 

природничих та інженерних спеціальностей. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Ро-

зглянемо математичні моделі, що приводять до ди-

ференціальних рівнянь першого порядку. 

Найпростіше звичайне диференціальне рівняння 

має вигляд: 

 

( , ( ))y f x y x  .
                          

(1) 

 

Для нього може бути поставлена задача Коші: 

знайти розв’язок  ( ), ;y y x x a b  , який задоволь-

няє (1) і початковій умові: 

 

0( )y a y .                                    (2) 

 

Іншими словами, потрібно отримати інтегральну 

криву ( )y y x , що проходить через задану точку 

0( , )M a y . 

Така задача може бути розв’язана за допомогою 

чисельного методу Ейлера [6]. 

Розглянемо ряд процесів і відповідних матема-

тичних моделей [7–10]. 

Приклад 1. Хімічна інженерія. 

Концентрація солі x  в домашній миловарні ви-

значається як функція часу: 

 

37.5 3.5
dx

x
dt

  . 

 

У початковий момент часу 0t  , концентрація 

солі в резервуарі становить 50 г/л. Використовуючи 

метод Ейлера та розмір кроку за часом 1.5h хв  

визначити, якою буде концентрація солі через 3 

хвилини? 

Розв’язання: 

 

37.5 3.5 ,
dx

x
dt

   

 , 37.5 3.5 .f t x x 
 

 

Метод Ейлера: 

 

 1 , .i i i ix x f t x h    

Для:  0i  , 0 0t  , 0 50x   

  1 0 0 0 ,x x f t x h   

        50 0,50 1.5f   

       156.25г/л 
 

 

1x  – наближене значення концентрації солі при: 

1 0t t t h   0 1.5  1.5  хв  

   11.5 156.25 /лx x г    

 

Для: 1i  , 1 1.5t  , 1 156.25x    

  2 1 1 1,x x f t x h   

       156.25 1.5, 156.25 1.5f     

       720.31 /лг
 

 

2x  – наближене значення концентрації солі при:
 

2 1t t t h   1.5 1.5  3  ,хв  

   23 720.31 /лx x г 
 

 

На рис. 1 представлене порівняння точного 

розв’язку з чисельним розв’язком за методом Ейле-

ра з розміром кроку за часом 1.5h  . 
 

  
Рисунок 1 – Порівняння результатів точного 

розв’язку та розв’язку за методом Ейлера 

 

В таблиці 1 наведені результати експеременту з 

різними величинами розміру кроку. 

 

Таблиця 1 – Концентрація солі впродовж 3 хвилин як 

функція розміру кроку, h  

крок, h   3x  tE  | | %t  

3 

1.5 

0.75 

0.375 

0.1875 

362.5 

720.31 

284.65 

10.718 

10.714 

373.22 

709.60 

273.93 

0.0024912 

0.0010803 

3483.0 

6622.2 

2556.5 

0.023249 

0.010082 

 

На рис. 2 показано, як концентрація солі зміню-

ється залежно від часу для різних розмірів кроків. 
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Рисунок 2 – Порівняння результатів точного 

розв’язку та розв’язку за методом Ейлера з різними 

кроками 

 

Значення розрахункової концентрації солі при 

3t хв
 
як функції величини кроку наведено на ри-

сунку 3. 

 

 
Рисунок 3 – Вплив розміру кроку в методі Ейлера 

 

Точний розв’язок задачі Коші для звичайного 

диференціального рівняння першого порядку має 

вигляд: 

 
3.5( ) 10.714 39.286 ,tx t e   

 (3) 10.715  г/л.x   

 

Приклад 2. Забруднене озеро має початкову кон-

центрацію бактерій 
7 310   ч/м , тоді як прийнятний 

рівень – лише 6 35 10 ч/м . Концентрація бактерій 

зменшиться у міру надходження в озеро прісної во-

ди. Диференціальне рівняння, яке регулює концен-

трацію забруднюючої речовини як функцію часу (у 

тижнях), визначається як: 

 

7( )
0.06 ( ) 0,   (0) 10 .

dC t
C t C

dt
    

 

Використовуючи метод Ейлера та розмір кроку 

3,5 тижні, необхідно знайти концентрацію забруд-

нювача через 7 тижнів. 

Розв’язок. Розв’язок методом Ейлера має вигляд: 

 

 0.06 ,
dC

C
dt

   

  , 0.06 .f t C C 
 

 

  1 ,i i i iC C f t C h    

For 0i  , 0 0t  , 7

0 10C   

  1 0 0 0,C C f t C h   

       
6 37.9 10 ч/м   

 

і визначає наближене значення концентрації бак-

терій для: 

 

 1 0t t t h   0 3.5  3.5тижнів  

   6 3
13.5 7.9 10  ч/мC C  

 
 

For 1i  , 1 3.5t  , 
6

1 7.9 10C    

  2 1 1 1,C C f t C h   

       
6 36.241 10  ч/м   

 

2C  – наближене значення концентрації бактерій 

для: 

 

 2 1t t t h   3.5 3.5  7 тижнів  

   6 3
27 6.241 10  ч/м .C C    

 

Точний розв’язок задачі Коші для звичайного 

диференціального рівняння першого порядку має 

вигляд: 

 

3

7 50( ) 1 10 .

t

C t e

 
 
    

 

 
6 3(7) 6.5705 10  ч/м .C  

 
 

На рис. 4 зображено порівняння точного 

розв’язку з чисельним розв’язком методом Ейлера 

для розміру кроку 3.5h  . 

 

 
Рисунок 4 – Порівняння точного розв’язку та 

розв’язку за методом Ейлера 
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Таблиця 2 – Концентрація бактерій як функція    

розміру кроку 

h С(7) tE  | | %t  

7 65.8 10  770470 11.726 

3.5 66.241 10  329470 5.0144 

1.75 66.4164 10  154060 2.3447 

0.875 66.4959 10  74652 1.1362 

0.4375 66.5337 10  36763 0.55952 

 

На рис. 5 показано, як концентрація бактерій 

змінюється залежно від часу для різних розмірів 

кроків. 

 

 
Рисунок 5 – Порівняння розв’язку отриманого     

методом Ейлера з точним розв’язком для різних 

розмірів кроків 

 

Значення концентрації бактерій для 7t   тижнів 

представлено як функція розміру кроку на рис. 6. 

 

 
Рисунок 6 – Вплив розміру кроку в методі Ейлера 

 

Розв’язання засобами MathCAD. 

Отже, дано рівняння виду / ( , )dy dx D x y , інте-

рвал пошуку розв’язку  ,x a b  з початковою умо-

вою ( )y a const . Інтервал  ,a b  будемо розбивати 

з кроком ( ) /h b a n  , де n  – число значень, які 

приймає змінна x. Спочатку задаємо функцію 

D(x,y), початкову умову, інтервал пошуку розв’язку 

і кількість вузлів сітки, наприклад так: 

 

 
 

Метод Ейлера. Для похідної, отримує-

мо        ( 1 ) / ( 1 ) ( , )y i y i x i x i D x y     , звідки, 

при постійному кроці вздовж x, рівному 

   1h x i x i   , маємо    1 ( , )y i y i h D x y    . 

 

 
Рисунок 4 – Метод Ейлера в MathCAD 

 

Отримуємо той самий результат, що і стандартна 

функція для розв’язання  диференціального рівнян-

ня – матрицю з 2 стовпців, перший з яких – значен-

ня аргументу  x i  в вузлах сітки, а другий – обчис-

лені значення функції  y i . 

Для перевірки отриманого розв’язку оцінимо но-

рму різниці між обчисленими підпрограмою зна-

ченнями  y i  і за допомогою точного розв’язку 

( )f x  в тих же значеннях аргументу  x i . Також по-

будуємо графік. 

 

 
Рисунок 7 – Метод Ейлера в MathCAD 
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Також в MathCAD є можливості розв’язання за-

дачі Коші для диференціального рівняння вищих 

порядків за допомогою вбудованих функцій, зокре-

ма функції Odesolve. 

Алгоритм застосування вбудованої функції 

Odesolve вимагає запису обчислювального блоку, 

що складається з трьох частин: 

1) ключового слова Given (Дано); 

2) диференціального рівняння і початкових або 

граничних умов до нього; 

3) функція Оdesolve (x, xk, n) (розв’язок ЗДР). 

Приклади використання функції Odesolve наве-

дено на рис.8. 

Приклад 3. Розглянемо задачу Коші для логісти-

чного рівняння першого порядку Ферхюльста: 
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яке описує динаміку зміни чисельності популяції та 

визначає швидкість приросту населення  пропорцій-

но кількості населення, з лімітованою максималь-

ною чисельністю популяції. 

Розв’язок задачі Коші в MathCAD зображений на 

рис.8. 

 

 
Рисунок 8 – Розв’язання задачі Коші за допомогою 

функції Odesolve 

 

Розв’язання цієї задачі в Matlab зображено на 

рис. 9 

 

 

 
Рисунок 9 – Розв’язання задачі Коші за допомогою 

функції ode45 в Matlab 

У Matlab функція ODE1 реалізує метод Ейлера 

[2]. 

Реалізація метода Ейлера: 

f=@(x,y)0.8*y*(1-y/800); 

>> Setka=10:10:10000; 

for k=1:length(Setka) 

    %определяем параметры сетки 

    N=Setka(k); h=1.0/(N-1); 

    %задаем начальное условие 

    y(1)=1; 

    %применяем алгоритм метода лома-

ных/Эйлера 

    for n=1:(N-1) 

        y(n+1)=y(n)+ h*((n-1)*h*y(n)); %где (n-1)*h -

> x 

    end 

    %вычисляем величину M(1) в оценке 

    %погрешности численного решения 

    M(k)=abs(y(N)-exp(0.5))/h; 

    step(k)=h; 

end 

%рисуем зависимость величины M(1) от шага 

plot(step,M); 

 

ВИСНОВКИ. В роботі розглянуто ряд задач прак-

тичного спрямування, що ілюструють можливості 

систем комп’ютерної математики під час моделю-

вання процесів в різних галузях науки і техніки. Зо-

крема розглянута задача хімічної інженерії, екології. 

Моделі представлені у вигляді задачі Коші для зви-

чайного диференціального рівняння. Показано, що 

такі задачі можуть бути розв’язані за допомогою 

методу Ейлера, який реалізований в системах 

комп’ютерної математики Mathcad, Matlab. 

На прикладі розглянутих задач професійного 

спрямування показана важливість реалізації профе-

сійної спрямованості математичної підготовки сту-

дентів природничих і інженерних спеціальностей, 

важливість формування вмінь використовувати для 

розв’язання задач професійного спрямування мате-

матичного апарату та інформаційних технологій, 

інтерпретувати та аналізувати результати дослі-

джень. 

Перспективою подальших досліджень даної теми 

є розробка системи професійно-орієнтованих задач 

(для розв’язання в системах комп’ютерної матема-

тики) для студентів інженерних і природничих 

спеціальностей, будуть використані під час матема-

тичної підготовки. 
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Purpose. To show the possibilities of using mathematics software in solving problems arising in the construction of 

mathematical models of various processes and, thus, to reveal the importance of realizing the professional orientation of 
the mathematical training of students of natural and engineering specialties. Methodology. A number of mathematical 
models that are presented in the form of a Cauchy problem for a common first-order differential equation are considered 
in this paper. Mathematical models considered in this paper describe chemical and ecological processes. Euler's 
numerical method is used to solve the problems that describe the proposed models. This method is implemented in 
special mathematical software (Mathcad, Matlab). Findings. It is shown how the use of special functions designed to 
solve the Cauchy problem solves the problems proposed in mathematical models. Graphs are built in Mathcad and 
Matlab, including graphs that can be used to compare analytical and numerical solutions of problems obtained by 
Euler's method. Originality. The paper concludes that mathematical models of many technological and physical 
processes in different industries can be represented by the Cauchy problem for a common differential equation. 
Practical value. The considered mathematical models show the importance of realization of professional orientation of 
mathematical training of students of natural and engineering specialties. Conclusions. Mathematical modeling allows 
you to study and evaluate various processes (physical, economic, environmental), and therefore knowledge of the basics 
of modeling and special mathematical software is very important in the training of modern specialists in various 
specialties. The problems presented in the article are used in teaching the courses of numerical methods and computer 
mathematics in the study of the topic «Numerical Solution of Differential Equations». References 10, tables 2, figures 9. 

Кey words: mathematical and computer modeling, differential equation, Cauchy problem, numerical methods, 
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