
 3 

ВСТУП 

Неможливо уявити собі сучасну науку без широкого застосування математи-

чного моделювання. Суть цієї методології полягає у заміні первісного об′єкта 

його відображенням — математичною моделлю і в подальшому вивченні моде-

лі за допомогою реалізованих на комп′ютерах обчислювально-логічних алгори-

тмів. Цей „третій метод” пізнання, конструювання та проектування поєднує в 

собі багато переваг таких методів як теорія, так і експеримент. Робота не з са-

мим об′єктом (явищем, процесом), а з його моделлю надає можливість відносно 

швидко і без суттєвих витрат дослідити його властивості й поведінку у будь-

яких ситуаціях (перевага теорії). У той же час обчислювальні (комп′ютерні, імі-

таційні) експерименти з моделями об′єктів дозволяють, спираючись на потуж-

ність сучасних обчислювальних методів та технічних інструментів інформатики, 

детально й поглиблено вивчати об′єкти в достатній повноті, що неможливо 

здійснити за допомогою чисто аналітичних підходів (переваги експерименту). 

Недивно, що методологія числового експерименту бурхливо розвивається, охо-

плюючи все нові сфери — від розробки технічних систем та керування ними до 

аналізу найскладніших економічних і соціальних процесів. 

Елементи математичного моделювання застосовувались з самого початку 

появи точних наук, і не випадково, що деякі методи обчислень носять імена та-

ких корифеїв науки, як Ньютон, Ейлер, а слово „алгоритм” походить від імені 

середньовікового арабського вченого Аль-Хорезмі. Друге „відродження” цієї 

методології прийшлося на кінець 40-х—початок 50-х років XX сторіччя і було 

обумовлене щонайменше двома причинами. Перша з них — поява ЕОМ 

(комп′ютерів), хоча і скромних за теперішніми мірками, але таких, що позбави-

ли учених від колосальної за обсягом рутинної праці, друга — безпрецедентне 

соціальне замовлення — виконання національних програм СРСР і США зі 

створення ракетно-ядерного щита, які не могли бути реалізовані традиційними 

методами. Математичне моделювання упоралося з цим завданням. Ядерні й 

термоядерні вибухи, а також польоти ракет та супутників були „здійснені” в 
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надрах ЕОМ за допомогою математичних моделей і тільки потім здійснені на 

практиці. Цей успіх достеменно визначив подальші досягнення методології, без 

застосування якої в розвинутих державах ні один великомасштабний техноло-

гічний, екологічний або економічний експеримент тепер не розглядається (ска-

зане справедливо і щодо деяких соціально-політичних проектів). 

Сьогодні математичне моделювання вступає у третій принципово важливий 

етап свого розвитку, „вливаючись” до структури так званого інформаційного 

суспільства. Колосальний прогрес засобів переробки, передачі і збереження ін-

формації відповідає світовим тенденціям до ускладнення та взаємного проник-

нення різних сфер людської діяльності. Без оволодіння інформаційними «ре-

сурсами» неможливо думати про розв′язання все більш масштабних і різнома-

нітних проблем, що постають перед світовим загалом. Але інформація сама по 

собі часто мало що дає для аналізу й прогнозу, прийняття рішень і контролю за 

їх виконанням. Потрібні надійні способи переробки інформаційної «сировини» 

в готовий „продукт”, тобто в точне знання. Історія математичного моделювання 

доводить: воно може й повинно бути інтелектуальним ядром інформаційних 

технологій, всього процесу інформатизації суспільства. 

Різноманітним аспектам математичного моделювання присвячено немало, 

хоча явно недостатньо, добротних та розумних книжок. При написанні цього 

посібника автори поставили собі за мету відібрати й викласти підходи до побу-

дови й аналізу математичних моделей, які є прийнятні для різних галузей знан-

ня, котрі не залежать від їх конкретної специфіки. Оточуючий людей світ єди-

ний і дослідники ефективно використовують цей дарунок природи, який поля-

гає, в тому числі, в універсальності математичних моделей. Безумовно, зміст 

навчального посібника пов′язаний у певній мірі з особистим досвідом авторів. 

Але тримаючись сформульованого вище погляду, нам було легше розширювати 

поле викладення і демонструвати багаті можливості математичного моделю-

вання — від конкретних інженерних до соціальних проблем.  

Особливу увагу ми приділяли опису ідей, конкретних реалізацій та прикла-

дів, уникаючи громіздких строгих процедур (які зацікавлений читач може знай-
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ти у спеціальних виданнях). Тому посібник вміщує велику кількість ілюстрацій 

та вправ, викладений матеріал може застосовувати читач, який володіє фізич-

ною й математичною освітою в межах вищого технічного закладу. Невеликий 

обсяг посібника не дозволив висвітлити низку важливих питань, зокрема більш 

детально розглянути підходи до побудови дискретних моделей і числових ме-

тодів, їх стійкості й консервативності. З цих же причин список літературних 

посилань обмежений необхідним мінімумом. 

1. Схема математичного моделювання об′′′′єкта 

1. 1. Клаcифікація об'єктів моделювання  

1.1.1. Блочно-ієрархічний підхід до моделювання складних систем 

Технічні, екологічні, економічні та інші системи, що вивчаються сучасною 

наукою, більше не піддаються дослідженню (з необхідною повнотою і точніс-

тю) звичайними аналітичними методами. Прямий натурний експеримент над 

ними довготривалий, дуже затратний за коштами, часто небезпечний або навіть 

неможливий, тому що багато з цих систем існують у „єдиному примірнику”. 

Ціна помилок та прорахунків у роботі з ними недопустимо висока. Тому мате-

матичне (ширше — інформаційне) моделювання є невід′ємною складовою нау-

ково-технічного прогресу. 

Технічний прогрес приводить до ускладнення конкретних інженерних об'єк-

тів, кожний з яких є системою, що складається з великої кількості взаємодіючих 

елементів. Розробка таких об'єктів пов'язана iз значними часовими витратами i ви-

магає залучення великої кількості різних фахівців. Терміни створення моделей 

можуть виявитися неприйнятними, якщо вони порівнянні з часом морального зно-

су об'єкта. Тут у наявності суперечність — ускладнення системи, з одного боку, i 

скорочення термінів створення моделі, з другого. Саме тому створення матема-

тичних моделей не тільки доцільне, але й необхідне. 

Відомий підхід до традиційного опису складних систем (блочно-iєpapxiчний 

підхід) широко використовують у моделюванні. Суть цього підходу в тому, що 
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процес моделювання і уявлення про сам об'єкт розчленовуються на piвні. На ви-

щому рівні застосовується агрегатоване уявлення, що відбиває тільки загальні 

риси й особливості описуваної системи. На нижніх рівнях об'єкт послідовно деза-

грегується i розглядається уже окремими блоками. Це дозволяє на кожному piвні 

формувати й розв’язувати завдання прийнятної складності за допомогою наявних 

засобів. Розбивка системи на блоки здійснюється таким чином, щоб документація 

на блок будь-якого рівня сприймалася б однією людиною. Позитивна риса такою 

підходу в тому, що складна задача великої розмірності розчленовуєгься на послі-

довно розв'язувані задачі малої розмірності. 

Недолік блочно-ієрархічного підходу в тому, що на кожному piвні моделювання 

ведеться з не до кінця визначеними об'єктами. Пояснімо цей момент. Розглянемо 

деякий К—й рівень, на якому використовуються досить складні об'єкти, що на на-

ступному (К+1)-му рівні будуть розглядатися як системи. На К-му piвні ці елемен-

ти ще не визначені, тому що структура К-го рівня складної системи формується 

до того, як будуть спроектовані елементи. А це значить, що рішення на K -му рі-

вні приймається в умовах неповної інформації (фактично без строгого обгрунту-

вання). Очевидно, що оптимальним тут може бути рішення тільки для окремого 

рівня. Однак у даний час на базі цього підходу розроблені й розробляються най-

більш ефективні процедури розв'язування задач подібного класу. 

Висновок. При блочно-ієрархічному підході на кожному рівні формуються 

свої уявлення про систему й елементи. Те, що на більш високому К-му piвні на-

зивалося елементомэ стає системою на наступному (К+1)-му piвні. 

Елементи найнижчого з piвнів називаються базовими, або компонентами. 

Принципи блочно-ієрархічного проектування відбиті в єдиному стандарті 

конструкторської документації (ЄСКД) шляхом розподілу схем на наступні три 

piвні: 

1) принципові схеми — визначають повний нa6ip базових елементів i зв'язків 

мiж ними, схеми дають детальне уявлення про принципи роботи виробу; 

2)функціональні схеми — роз'яснюють протікання певних процесів у виpoбi 

чи його частинах, іншими словами, вони дають уявлення про функціонування об'-
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єкта з обліком тільки icтотних фaктopiв i функціональних частин; 

3)структурні схеми — дають загальне уявлення про об’єкт, визначаючи його 

ocновні функціональні частини, їхнє призначення i взаємозв'язок. 

Блочно-ієрархічне уявлення про об'єкт моделювання фактично відбиває його 

розчленовування на горизонтальні piвні. У свою чергу, на горизонтальних рів-

нях виділяють завдання проектування схем, конструкції, технології. Сукупність за-

вдань проектування схем — це функціональний piвень проектування; сукупність 

завдань конструювання — конструкторський piвень проектування; сукупність 

технологічних завдань — технологічний рівень проектування. Вказані рівні при-

йнято називати вертикальними рівнями, тому що кожен з них включає відповідні 

завдання практично з ycix горизонтальних рівнів. 

Класифікація параметрів об'єктів моделювання. Параметр — це величи-

на, що характеризує властивості чи режими роботи об'екта. Кількісною оцінкою 

ступеня відповідності об'єкта його цільовому призначенню служать параметри, що 

одержали назву показників ефективності. Серед них необхідно виділити такі пока-

зники: 1) продуктивності; 2) надійності; 3) вартості; 4) маси; 5) габаритів; 6) то-

чності. 

Залежно від конкретних умов i типів систем ті чи інші показники відіграють 

основну роль. 

Наступна група параметрів — це вихідні параметри: показники якості, за якими 

можна судити про правильність функціонування системи. Фактично це поняття 

аналогічне поняттю „показник ефективності”, але застосовується до систем на 

будь-якому ієрархічному piвні. Вихідні параметри залежать не тільки від властиво-

стей елементів, але й від особливостей зв'язку останніх один з одним, що визнача-

ється структурою (конфігурацією) системи. Очевидно, що кожен новий cпociб 

зв'язку задає нову структуру i приводить до якісних змін у роботі системи. До 

подібних змін у роботі системи призводить заміна типу будь-якого елемента, 

якщо новий тип якісно відрізняється від попереднього. Тому набір елементів 

доцільно також відносити до особливостей структури системи. 

Висновок. Задання структури системи означає визначення типів елементів i 
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способів зв'язку їх один з одним. Множина варіантів структури — злічена множина. 

Перехід від одного варіанта до iншoгo або дискретно змінює значення вихідних па-

раметрів, або приводить до таких якісних змін властивостей системи, що потрібно 

говорити взагалі про зміну самого набору вихідних параметрів. 

Якщо структура системи визначена, то п вихідних параметрів залежать тільки 

від параметрів елементів i параметрів зовнішніх умов, що визначають такі групи 

параметрів: 

- внутрішні параметри — це параметри елементів; 

- зовнішні параметри — це параметри зовнішнього стосовно об'єкта середо-

вища, що здійснюють вплив на його функціонування. 

Висновок. На кожному ієрархічному рівні вихідні параметри характеризують 

властивості системи, а внутрішні параметри — властивості елементів. При пере-

ході до нового рівня розгляду внутрішні параметри можугь стати вихідними i на-

впаки. Наприклад, oпip резистора або електронної лампи —внутрішній параметр 

при проектуванні електротехнічної схеми чи освітлювальної установки, але цей 

же oпip буде вихідним параметром при розробці самого резистора. 

Прикладом зовнішніх параметрів можуть служити параметри вхідних сигналів, 

наприклад, навантаження, температура й вологість навколишнього середовища та т.п. 

Якщо значення параметрів сприятливі на деякому piвні розгляду, то на цьому 

piвні вплив внутрішніх параметрів на функціонування объєкта можна не враховува-

ти, а це значить, що варіанти об’єкта — це варіанти структури. Тому множина варі-

антів об’єкта в цих умовах є зліченою множиною. Мета моделювання на даному 

piвні полягає у виборі варіанта з деякого дискретного ряду. 

Об'єкти при такому розгляді називають об'єктами з дискретним описом (дис-

кретні об'єкти). Тоді якщо на даному piвні розгляду враховуються реальні зна-

чення внутрішніх пapaмeтpiв, то об’єкт називають об’єктом з безперервним опи-

сом (безперервним об'єктом). 

Приклади дискретних об'єктів: ocвiтлювaчi при розв’язанні задач розкладу 

модулів i трасування міжз'єднань; технологічний процес механічної обробки дета-

лі при розробці маршрутів. 
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Приклади безперервних об'єктів: принципова електрична схема підсилювача 

світлотехнічної установки; корпус запобіжника. 

Подібний розподіл об'єктів на дискретні й безперервні викликаний тим, що ха-

рактер завдань, розв'язуваних при моделюванні, виявляється різним: 

- для дискретних об'єктів основне завдання — це завдання синтезу структур; 

- для безперервних об'єктів — це завдання параметричної оптимізації. 

У багатьох випадках розподіл об'єктів на дискретні й безперервні суб'єктив-

но не пов'язаний з етапом моделювання. Наприклад, принципова електрична схема 

під час вибору конфігурації — дискретний об'єкт, а під час розрахунку парамет-

рів — безперервний об'єкт. 

Позначимо { }myyy ,........1=  — вектор вихідних параметрів деякої системи; 

{ }nxxx ,........1=  — вектор внутрішніх параметрів; 

{ }szzz ,........1=  — вектор зовнішніх параметрів, 

Toдi вигляд функцінальної залежності ),( zxfy =  визначається структурою си-

стеми. Як правило, ця залежність не відома проектувальнику в явному вигляді, а 

задається в алгоритмічній формі, наприклад, через чисельне розв’язання систе-

ми рівнянь. 

Класифікація об'єктів. Ми встановили, що відповідно до блочно-

ієрархгічного підходу об'єкти поділяються на системи й елементи; за характером 

математичного опису — на дискретні й безперервні, а з розглянутих параметрів ви-

пливає розподіл об'єктів на вироби та процеси. 

Особливе місце серед розглянутих процесів займають процеси технологічні 

й обчислювальні. Наприклад, завдання розробки матзабезпечення ЕОМ відносять-

ся до завдань моделювання обчислювальних процесів. Крім розглянутих ознак 

розподілу об'єктів, існують iнші , наприклад, системи i їx елементи з фізичних ос-

нов пристроїв i роботи поділяють на механічні, гідравлічні, пневматичні, елект-

ричні і т. ін. Як показав досвід, функціонування багатьох систем не може бути по-

вністю описане в термінах якої-небудь однієї науково-технічної дисципліни, тому 

що у них важливу роль відіграють процеси різної фізичної природи. Такі системи 
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називаються системами з фізично різнорідними елементами. Приклади таких си-

стем: електродвигуни, оптико-електронні пристрої, теплообмінні апарати та ін. 

При аналізі подібних систем виділяють підсистеми: механічну, електричну, теп-

лову та ін. Наприклад, у світлотехнічній установці основною підсистемою є еле-

ктрична, тому що з її допомогою реалізуються корисні для людини функції, а 

саме здійснюється переробка інформації. Однак у світлотехнічній установці, 

крім електричних процесів, протікають теплові, що впливають на електричні 

процеси. Цією обставиною й викликана необхідність дослідження не тільки еле-

ктричної, але й теплової підсистем. В окремих випадках допустимий автономний 

аналіз різних підсистем однієї системи, але частіше потрібен облік взаємообумо-

влених процесів різної природи. Наприклад, внyrpішнi параметри електричної 

підсистеми світлотехнічної установки залежать від температури, тому що остан-

ня впливає на величини струмів, напруг i потужностей розсіяння в елементах. У 

свою чергу, потужність, що розсіюється, впливає на температуру конструктив-

них елементів. Існують системи, в яких не можна виділити одну головну підсис-

тему, наприклад, у гідроприводах i гідравлічна, i механічна в однаковій мipi є 

основними підсистемами. Формально це пов'язано з однократним розв’язанням 

системи рівнянь чи однократним випробуванням макета об'єкта. Типові завдання 

одноваріантного аналізу такі: 

1) аналіз статистичного стану; 

2)аналіз перехідного процесу; 

3)аналіз частотних характеристик; 

4)аналіз стійкості; 

5)аналіз стаціонарних режимів коливань. 

Багатоваріантний аналіз — багаторазове здійснення одноваріантного аналізу 

— пов'язаний з дослідженням поводження об'єкта в деякому оточенні точки, що 

відображає типові завдання багатоваріантного аналізу: 

1)статистичний аналіз; 

2) аналіз чутливості. 

Одноваріантний аналіз дає відповідь на запитання, чи виконуються умови, не-
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обхідні для функціонування об'єкта заданої структури при номінальних значен-

нях внутрішніх параметрів. Статистичний же аналіз відповідає на запитання, з 

якою ймовірністю будуть виконуватися ці умови працездатності. Ця ймовipнicть 

характеризує такі властивості проектованого об'єкта, як надійність i серійна здат-

ність. 

Аналіз чутливості дозволяє визначити ступінь впливу внутрішніх i зовнішніх 

параметрів на вихідні параметри. Цей аналіз необхідний при оцінці нестабільно-

сті вихідних napaмeтpiв в умовах впливу зовнішніх дестабілізуючих факторів. Kpiм 

того, він дозволяє одержати інформацію про те, в якому напрямку та які керовані 

параметри варто застосовувати в пpoцeci оптимізації. 

1.1.2. Структура i принцип побудови математичних моделей світлотехнічних і 
електротехнічних розрахунків. Класифікація математичних моделей 

Математична модель (ММ) технічного об’єкта — це сукупність математич-

них об’єктів (чисел, змінних, матриць, множин i т.п.) i відносин між ними, які 

адекватно відбивають властивості технічного об’єкта, що цікавлять проектуваль-

ника, який розробляє цей об’єкт. 

Виконання проектних операцій i процедур засноване на оперуванні ММ. 3 їх 

допомогою прогнозуються й оцінюються можливості запропонованих вapiaнтiв 

схем i конструкцій, перевіряється їх відповідність вимогам, проводиться оптимізація 

параметрів, розробляється технічна документація i т. п. 

Для кожного ієpapxiчнoro рівня сформульовані основні положення математич-

ного моделювання, обрано i розвинуто відповідний математичний апарат, отри-

мано типові ММ елементів проектованих об’єктів, формалізовані методи одержання 

й аналізу математичних моделей систем. 

Складність завдань моделювання та суперечливість вимог високих точнос-

тей, повноти та малої трудомісткості аналізу обумовлюють доцільність 

компpoміcнoгo задоволення цих вимог за допомогою відповідного вибору моделей. 

Це приводить до розширення множини використовуваних моделей i розвитку алго-

ритмів адаптивного моделювання. 

Більш докладно зупинимося на побудові математичних моделей світлотехніч-
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них пристроїв i електричних апаратів. 

3 урахуванням однієї з важливих особливостей для розглянутих об’єктів — 

відсутності досить строгих аналітичних залежностей між основними функціона-

льними характеристиками i параметрами конструкції такого класу, як наприклад, в 

електромагнітних пристроях, представляється безліч задач, що зустрічаються в 

практиці досліджень, розробки i виробництва апаратів захисту, віднести до однієї 

з двох груп — ідентифікації (аналізу) i оптимізації (синтезу). 

Сама постановка питання про математичне моделювання якогось об’єкта 

породжує чіткий план дій. Його можна умовно розбити на три етапи: модель — 

алгоритм — програма (див. рис. 1.1.). 

 

Рис. 1.1. - Схема математичного моделювання об′єкта 

 

На першому етапі вибирається або будується „еквівалент” об’єкта, що відо-

бражає у математичній формі найважливіші його властивості — закони, котрим 
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він підлягає, зв’язки, що притаманні його складовим частинам, і т. ін. Матема-

тична модель (або її фрагменти) досліджується аналітичними методами, що до-

зволяє отримати важливі попередні знання відносно об’єкта. 

Другий етап — вибір (або розробка) алгоритму для реалізації моделі на 

комп’ютері. Модель представляється у формі, яка зручна для застосування чис-

лових методів, визначається послідовність обчислювальних і логічних опера-

цій, котрі треба зробити, щоб знайти шукані величини із заданою точністю. Об-

числювальні алгоритми повинні не спотворювати основні властивості моделі 

та, таким чином, первісного об’єкта, бути економічними й адаптивними до осо-

бливостей задачі, і комп’ютерів, що застосовуються. 

На третьому етапі створюються програми, що «перекладають» модель й ал-

горитм на доступну для комп′ютера мову. До них також застосовуються вимоги 

економічності й адаптивності. Їх можна назвати „електронним” еквівалентом 

об’єкта, що вивчається, який уже придатний для безпосереднього випробування 

на „експериментальній установці” — комп′ютері. 

Створивши тріаду «MOДEЛЬ—AЛГОРИТМ—ПРОГРАМА”, дослідник 

одержує універсальний, гнучкий і недорогий інструмент, який спочатку відпра-

цьовується і тестується на „пробних” обчислювальних експериментах. Після 

того, як адекватність (достатня відповідність) тріади первісному об′єктові дове-

дена, з моделлю проводять різноманітні й детальні „випробування”, що дають всі 

потрібні якісні й кількісні характеристики об′єкта. Процес математичного мо-

делювання супроводжується покращеннями та уточненнями в міру необхідності 

всіх параметрів тріади. 

Будучи методологією, математичне моделювання не підмінює собою матема-

тику, фізику, біологію та інші дисципліни, не конкурує з ними. Навпаки, важко 

переоцінити його синтезуючу роль. Створення і застосування тріади неможливо 

без опори на різні методи й підходи — від якісного аналізу нелінійних моделей 

до сучасного програмування. Вoно дає нові додаткові стимули самим різним 

напрямкам науки. 

Розглядаючи питання ширше, нагадаємо, що математичне моделювання 
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присутнє майже у всіх проявах творчої людської діяльності людей різних „фа-

хів” — дослідників і підприємців, політиків і військових керівників. Внесення у 

ці сфери точного знання допомагає обмежити інтуїтивне „моделювання”, роз-

ширює поле застосування раціональних методів. Безумовно, математичне моде-

лювання доцільне лише при виконанні добре відомих професійних вимог: чітке 

формулювання основних понять і припущень, апостеріорний аналіз адекватнос-

ті моделей, що застосовуються, гарантування точності і т. ін. Якщо ж говорити 

про моделювання систем за участю „людського фактора”, тобто важко форма-

лізованих об’єктів, то до цих вимог треба додати акуратне розмежування мате-

матичних і життєвих термінів (які звучать однаково, але мають різний зміст), 

обережне застосування готового математичного апарату до вивчення явищ і 

процесів (доцільним є шлях «від задачі до методу, а не навпаки) й ряду інших. 

Розв’язуючи проблему інформаційного суспільства, було б дуже наївно спо-

діватись тільки на потужність комп′ютерів та інших засобів інформатики. По-

стійне удосконалення тріади математичного моделювання та її впровадження у 

сучасні інформаційно-моделюючі системи — методологічний імператив. Тілки 

його виконання дає можливість одержувати потрібну нам високотехнологічну, 

конкурентоздатну й різноманітну матеріальну та інтелектуальну продукцію. 
 

1.2. Найпростіші математичні моделі та основні поняття математичного 

моделювання 

Розглянемо деякі підходи до побудови найпростіших математичних моде-

лей, що базуються на застосуванні фундаментальних законів природи, варіа-

ційних принципів, аналогій й ієрархічних ланцюгів. Не зважаючи на простоту, 

матеріал, що розглядається, дасть змогу почати обговорення таких понять, як 

адекватність моделей, їх „оснащення”, нелінійність, числова реалізація та ряд 

інших принципових питань математичного моделювання. 

1.2.1. Фундаментальні закони природи. Найбільш поширений метод по-

будови моделей полягає у застосуванні фундаментальних законів природи до 

конкретної ситуації. Ці закони загальновизнані, багаторазово підтверджені екс-
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периментами, складають основу науково-технічних досягнень. Tому їх обґрун-

тованість не викликає сумнівів, що забезпечує досліднику потужну підтримку. 

На перший план виходять питання, що пов’язані з тим, який закон (закони) слід 

застосувати у даному випадку і як це зробити. 

A) Збереження енергії. Цей закон відомий майже двісті років і займає най-

більш поважне місце серед великих законів природи.  

Розглянемо, наприклад, коливальний контур, що складається із  C  і індук-

тивності 0L . У початковий момент часу електричний ланцюг розімкнутий, заряд 

знаходиться на обкладинках конденсатора. При замиканні електричного кола 

конденсатор почне розряджуватися, і по ньому піде струм. Узагальненій коор-

динаті відповідає заряд на обкладинках ємності — невідома функція часу 

)(tqq = . Сила електричного струму dttdqtqti /)()()( == &  відіграє роль узагальненої 

швидкості. Для правильного визначення аналогів кінетичної енергії (енергії ру-

ху) і потенціальної енергії (енергії ємності) будемо керуватися наступними на-

відними міркуваннями. Енергія зарядів, що рухаються по дротах, (енергія стру-

му) пропорційна квадратові швидкості їх спрямованого руху )(tV . З іншого бо-

ку, заряд, що проходить через поперечний переріз провідника в одиницю часу 

(сила струму), дорівнює StVtnqti )()()( 0= , де )(,0 tnq  — величини елементарного 

заряду і об’ємної концентрації носіїв струму відповідно. Таким чином, кінетич-

на енергія руху частинок 22 iVT ∝∝ , тобто пропорційна квадратові сили струму 

)(/)()( tidttdqtq ==& . Коефіцієнт пропорційності (аналог маси) беруть рівним 0L , 

тобто 

2
02

1
)( iLqTT == & . 

Потенційна енергія контуру міститься в ємності. Для її зарядки потрібно ви-

тратити певну роботу з розділення різнойменних зарядів. Згідно із законом Ку-

лона сила, що перешкоджає цьому, як функція зарядів 21,qq пропорційна їх до-

бутку 21 qq ⋅  (якщо qqq == 21 , то сила пропорційна 2q ). Таким чином, робота з 

розділення зарядів, тобто потенційна енергія системи )(tΠ , пропорційна квадра-
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ту „узагальненої координати”: 

C

q
tq

2
))((

2

=Π , 

де C/1  — аналог коефіцієнта пружної сили в законі Гука (система „кулька-

пружина”), або величина lg /  у випадку коливань маятника. Візьмемо тепер до 

уваги, що сили, які діють у контурі, мають чисто електростатичне походження 

(опором провідників знехтуємо, тобто тертя” відсутнє, як і відсутні витрати ене-

ргії на випромінювання електромагнітних хвиль). За законом Кулона ці сили ви-

значаються „узагальненою координатою” q  і не залежать від q& . У цьому сенсі 

сили „потенційні”, і разом з ними „потенційною” є система, що розглядається. 

Tому в неї існує „лагранжіан” Π−= TtL )( і до неї можна застосовувати аналог 

принципу Гамільтона.  

      Розглянемо ще один приклад, покладаючись на закон збереження енергії, 

експерт з балістики, який бажає швидко визначити швидкість револьверної кулі 

і не має поблизу спеціальної лабораторії, може скористатися відносно простим 

приладом типу маятника – вантажем, який підвішено на легкому, жорсткому 

стрижні, що вільно обертається. Куля, яка застряне у вантажі, додасть системі 

«куля-вантаж» свою кінетичну енергію W , яка в момент найбільшого відхилен-

ня стрижня повністю перетворюється на потенціальну енергію системи „куля-

вантаж”. Ці трансформації описуються ланцюгом рівнянь, а саме 

                 
2

)(
2

2*2 V
mMW

mV +== =  ) cos - (1 )gl (M αm+ .                                        (1.1а) 

 

Тут 2/2mV  — кінетична енергія кулі масою m, яка має швидкість V , M  — маса 

вантажу, V* — швидкість системи „куля-вантаж” одразу після зіткнення, g — 

прискорення вільного падіння, l  — довжина стрижня, (α  — кут найбільшого 

відхилення). Швидкість визначається формулою 

                            ( ) 1/2

) cos - (1 gl
M

2 






 += α
m

m
V ,                                                      (1.2а) 

яка буде досить точною, якщо невраховані нами витрати енергії на розігрівання 
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пулі, на долання опору повітря, розгін стержня — невеликі. Це на перший по-

гляд розумне розмірковування не є вірним, тому що процеси, які відбуваються 

при „злипанні” кулі й маятника, вже не є чисто механічними. Таким чином, за-

стосування у даному випадку закону збереження механічної енергії не є закон-

ним: зберігається загальна енергія, а не механічна енергія системи. У даному 

випадку застосування закону збереження енергії дає тільки нижню границю для 

швидкості. Для коректного розв'язання цієї задачі треба застосувати закон збе-

реження імпульсу, а не енергії. Куля, яка застряне у вантажі, згідно із законом 

збереження імпульсу, який повинен виконуватися для системи „куля - вантаж”, 

тому що на неї не діють зовнішні сили, передасть системі „куля – вантаж” свій 

імпульс mV , завдяки чому розглядувана система набуде швидкості 

)/(*1 mMmVV += . Отримана кінетична енергія 1W  

          ( )
( ) ( ) ( ) ( )αcos1

22

*
)(

22
1

1 −+=
+

=⋅
+

=+= glmMW
mM

mV
m

mM

mV
mMW ,              (1.1б) 

як видно з рівняння, значно менша первісної кінетичної енергії кулі W , тому 

лише невелика частина кінетичної енергії кулі перетворюється на потенціальну 

енергію системи „куля – вантаж” у момент найбільшого відхилення стрижня. 

Таким чином, внаслідок неспроможності закону збереження енергії для розгля-

дуваної системи його застосування приводить до істотної похибки, а саме: 

         ( ) 2/11/22

)cos1(2) cos - (1 gl
mM

2 






 −⋅




 +>>













⋅




 += αα gl
m

mM

m
V ,                       (1.2б) 

тобто хибне застосування закону збереження приводить до суттєвого занижен-

ня початкової швидкості кулі. 

Б) Збереження матерії. Саме такими мірку-

ваннями слід скористатися при розгляді радіоак-

тивного розпаду невеликої кількості радіоактив-

ної речовини (урану), що оточений товстим ша-

ром „звичайного” матеріалу (свинцю), — ситуа-

ція типова для зберігання матеріалів, які ділять- 

               Рис. 1.2                 ся, або при їх застосуванні в енергетиці. Під сло-
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вами „невеликої кількості” pозуміють спрощуючу обставину, а саме, що всі 

продукти поділу без зіткнень з атомами речовини без перешкод залишають об-

ласть I (рис. 1.2). Іншими словами, довжина вільного пробігу продуктів розпаду 

в першій речовині значно більше характерних розмірів самої речовини – слова 

ж „товстий шар” означають, що відповідно до умов зберігання продукти поділу 

повністю поглинаються в області II. Це гарантується при виконанні протилеж-

ної умови, тобто коли довжина вільного пробігу продуктів розпаду в другій ре-

човині значно менше її характерних розмірів і продукти поділу повністю по-

глинаються в області II. 

Tаким чином, все, що вилітає з області I, поглинається в області II,  і загаль-

на маса обох речовин з часом не змінюється. Це і є закон збереження маси, який 

застосовано до ситуації, що розглядається. Якщо в початковий момент маси ре-

човин дорівнювали відповідно )0(MI  та )0(MII , то у будь-який момент часу має 

місце баланс мас: 

 MII(t)MI(t)MII(0)  MI(0) +=+ .                                                     (1.3) 

Одного рівняння (1.3), очевидно, недостатньо для визначення поточних зна-

чень двох мас — )(tMI та )(tMII . Для замикання математичного формулювання 

треба залучити додаткові міркування відносно характеру розпаду. Відомо, що 

швидкість розпаду (кількість атомів, що розпадаються за одиницю часу) пропо-

рційна загальній кількості атомів радіоактивної речовини. За час dt між момен-

тами t та t + dt всього розпадеться 

                 Jdt)-aNI(tNI(t)dt)NI(t +=−+ ,       10,0 <<> Ja                                        (1.4) 

атомів. Тут вдруге застосовується закон збереження речовини, але не до всього 

процесу, а лише до проміжку dt . У цьому рівнянні, яке описує баланс атомів, у 

правій частині стоїть знак мінус (кількість речовини зменшується), а величина 

Jdt)NI(t +  відповідає деякому середньому значенню кількості атомів у даний час. 

Перепишемо це рівняння балансу в диференційній формі: 

-aNI(t)
dt

dNI(t) = . 
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Враховуючи, що NI(t)MI(t) A= , де  A  - атомна вага речовини I, отримуємо 

    -aMI(t)
dt

dMI(t) = .                                                                  (1.5) 

За умовою спонтанного розпаду будь-який атом має деяку незалежну від 

стану оточуючої речовини вірогідність розпаду. Тому чим більше (менше) ра-

діоактивної речовини, тим більше (менше) продуктів розпаду за одиницю часу. 

Коефіцієнт пропорційності 0>a  (стала розпаду) визначається конкретною ре-

човиною. 

Рівняння (1.3), (1.5) разом з вищезгаданими умовами відносно геометричних 

розмірів, а також величинами )0(),0(, MIIANIa  складають математичну модель 

об’єкта, що вивчається. 

Інтегруючи рівняння (1.5), отримуємо, що маса речовини, що ділиться, зме-

ншується за експоненційним законом 

at)MI(0)exp(-MI(t) = . 

Коли t  необмежено збільшується, наближаючись до нескінченості, в області 

I речовина, що не розпалася, повністю зникає. 

Тому що загальна маса відповідно до рівняння (1.3) залишається сталою, в 

області II кількість речовини зростає: 

                 at)MI(0)exp(-)0(MII(t) −= M = exp(-at))1)(0(MII(0) −+ MI .                       (1.6) 

Таким чином, при необмеженому збільшенні t продукти розпаду повністю 

переходять з області I до області II. 

В) Збереження кількості частинок. Введемо деякі основні поняття теплово-

го випромінювання (оскільки воно відіграє важливу роль у світлотехніці). У ре-

човині, яка нагріта до досить високої температури, велику роль відіграють про-

цеси перенесення енергії світловими квантами (фотонами). При поширенні в 

середовищі, внаслідок розсіяння і поглинання на атомах і молекулах речовини, 

а також випромінювання ними, фотони забезпечують променевий теплообмін 

між різними ділянками речовини. Завдяки саме цьому механізму розпалений 
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камін нагріває повітря у приміщенні. 

     Поле випромінювання, що заповнює простір, можна розглядати як електро-

магнітне випромінювання з частотою коливань ν  ( πνω 2=  — циклічна частота) 

та довжиною хвилі λ , які пов’язані між собою через швидкість світла c  

( c=λν ). Якщо ж говорити про поле випромінювання як про сукупність великої 

кількості частинок — світлових квантів, то треба ввести поняття енергії кванта 

νπωε hh 2==  ( −h  стала Планка), що рухається у вакуумі зі швидкістю світла c . 

На відміну від поля температур, яке характеризується координатами zyx ,,  і ча-

сом t , для опису поля випромінювання важливо знати також його частоту (вза-

галі кажучи, різну для різних квантів) і напрямок руху квантів у кожній точці 

простору у будь-який момент часу. У теорії випромінювання використовується 

статистичний ймовірністний підхід, що заснований на введенні функції розпо-

ділу частинок. Це важливе поняття успішно застосовується для вивчення суку-

пності великої кількості частинок або інших об’єктів у різних областях знань. 

     Функція розподілу фотонів ),,,( trff Ω=
rrν  залежить від частоти квантів, раді-

уса вектора r
r  (тобто від координат zyx ,, ), напрямку руху частинок Ω

r
 і часу t . 

Її фізичний зміст полягає в наступному. Розглянемо в деякий момент часу t  

елемент об’єму rd
r  біля точки r

r . Тоді величина 

ΩΩ
rrrr

drddtrf νν ),,,(  

за визначенням – це кількість квантів, що знаходяться у спектральному інтер-

валі ( )ννν d+, , тобто їх частота лежить між значеннями частоти ν  та ( )νν d+ , 

займають об’єм rd
r  і мають напрямок руху у діапазоні від Ω

r
 до Ω+Ω

rr
d  (Ω

r
 - 

одиничний вектор). Розмір об’єму rd
r  припускається набагато більшим довжи-

ни хвилі λ , так що хвилеві ефекти несуттєві. 

     Функція розподілу фотонів ),,,( trf Ω
rrν  — одне з основних понять теорії про-

меневого теплообміну, за допомогою якого вводяться і обчислюються всі інші 

характеристики, що описують цей процес.  

     Вводиться поняття рівноважне випромінювання, коли кількість квантів, що 

поглинена речовиною, дорівнює кількості випромінених нею квантів (випромі-
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нювання та речовина знаходяться у рівновазі) у будь-який момент часу. Рівно-

важна функція розподілу Pf  має вигляд (закон Планка): 

1

3

2

1exp
2

−









−







=

Tkc
f

B
P

ων h , 

де −T  температура середовища (вважається, що середовище знаходиться в 

умовах локальної термодинамічної рівноваги, і у будь-якій його точці можна 

ввести такі характеристики, як температура, внутрішня енергія і т.п.). 

     Величина νI , що визначається за формулою 

),,,(),,( trcftrI Ω=Ω
rr

h
rr νων  

називається спектральною інтенсивністю випромінювання. Вона являє собою 

кількість променевої енергії у спектральному інтервалі ( )ννν d+, , що перено-

ситься фотонами за одиницю часу через одиничну площинку, яка вміщена у то-

чку r
r , і перпендикулярна до напрямків їх руху (котрі лежать у діапазоні кутів 

від Ω
r

 до Ω+Ω
rr

d ). 

     Дійсно, оскільки енергія кванта дорівнює ωε h= , а їх загальна кількість з ча-

стотами від ν  до ( )νν d+  та напрямками руху від Ω
r

 до Ω+Ω
rr

d  в одиниці об’єму 

дорівнює ΩΩ
rrr

ddtrf νν ),,,( , то енергія, яка переноситься ними за 1 с через розта-

шовану перпендикулярно до руху площинку у 1 см2 енергія дорівнює 

),,,( trcf Ω
rr

h νω , що узгоджується зі наведеним визначенням. 

     Спектральна щільність випромінювання 

Ω=ΩΩ= ∫∫
rrrr

h
r

dI
c

trfdtrU
π

ν
π

ν νω
44

1
),,,(),(  

являє собою кількість променевої енергії квантів, що вміщуються у 1 см3 прос-

тору в точці r
r  у момент t  в одиничному інтервалі частот, які мають частоту ν .  

     Ще однією важливою характеристикою є спектральний потік квантів ви-

промінювання νS
r

. Фотони, що проходять крізь одиничну площинку з напрям-

ком нормалі n
r , переносять через неї енергію (у 1 с в інтервалі від ν  до ( )νν d+ ), 

що дорівнює  
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Ω⋅⋅Ω=ΩΩ= ∫∫
rrrrrr

h
rr

dnItrfdcntrS
π

ν
π

ν νθω
44

)(),,,(cos),,( , 

де −θ  кут між напрямком руху квантів і нормаллю. Величина −νS  проекція ве-

ктора νS
r

 на нормаль n
r , а сам вектор є: 

Ω⋅Ω=ΩΩΩ= ∫∫
rrrrrr

h
rr

dItrfdctrS
π

ν
π

ν νω
44

),,,(),( . 

     Відмітимо, що при ізотропному (яке не залежить від напрямку Ω
r

) випромі-

нюванні спектральна щільність дорівнює 

ftrU ωπν h
r

4),( = ,  

а потік νS
r

 дорівнює нулю у любій точці простору. Повні інтенсивність, густину 

та потік випромінювання можна отримати із спектральних характеристик інтег-

руванням за всім спектром частот. 

Д) Збереження імпульсу. Нерухомий за відсутності вітру човен на поверхні 

озера почне рухатись уперед, якщо зробити декілька кроків від його носу до ко-

рми. Так проявляє себе закон збереження імпульсу, який стверджує: загальний 

імпульс системи, на котру не діють зовнішні сили, зберігається. На переміщен-

ня гребця човен реагує зміщенням у протилежний бік. На цьому законі базуєть-

ся принцип реактивного руху. Його поклали в основу багатьох перспективних 

технічних пристроїв, наприклад ракети, яка може виводити на орбіту навколо 

Землі штучний супутник. 

1.2.2. Варіаційні принципи. Ще один підхід до побудови моделей, за своєю 

широтою і універсальними можливостями порівнянний з можливостями, що 

надаються фундаментальними законами, полягає у застосуванні так званих ва-

ріаційних принципів. Вони являють собою досить загальні твердження відносно 

об’єкта (системи, явища), що розглядається, які проголошують, що з усіх можли-

вих варіантів його поведінки (руху, еволюції) вибираються лише ті, що задоволь-

няють відповідним умовам. Звичайно, згідно з цими умовами, пов’язана з хара-

ктеристиками об’єкта величина досягає екстремального значення при його пе-

реході з одного стану в інший. 

Припустимо, що промінь, швидкість V  якого є постійною, повинен попасти 
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з точки А у точку В, при цьому торкнувшись деякої прямої лінії C  (рис. 1.3), за 

найменший час.  

       Представимо витрачений час як функцію величини α  — кута між прямою 

та відрізком шляху від точки A  до прямої: 

                                       
βα

α
sinsin

)(
V

b

V

a
t += , const

tg

b

tg

a =+
βα

.                            (1.7) 

Тут a  та b  довжини перпендикулярів, що опущені із точок A  та B  до пря-

мої C ,  β — кут між прямою і відрізком шляху з точки дотику до точки B . 

Рис. 1.3. - Різні траєкторії руху променя з точки А у точку В з дотиком до 

прямої С. Жирною лінією виділений найшвидший шлях 

      Умова екстремальності )(αt за аргументом α означає, що 

   0
sin
cos

sin
cos)(

22
=⋅−−=

α
β

β
β

α
α

α
α

d

d

V

b

V

a

d

dt ,  0
sinsin 22

=⋅+
α
β

βα d

dba .                              (1.8) 

Із другого рівняння (1.8) знаходимо αβ dd /  і підставляємо в перше рівняння 

(1.8), звідки визначаємо зв’язок між кутами α  та β , котрий забезпечує найшви-

дший шлях, тобто найменші витрати часу на рух променя з точки А у точку В з 

дотиком до прямої С, а саме:  

                                        ( ) 0coscos
sin2 =− βα

αV

a .                                                   (1.9) 

Таким чином, ми отримали, що найшвидший шлях руху променя з точки А у 

точку В з дотиком до прямої С забезпечується при однакових кутах α  та β . 
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Далі знаходимо )(min αt  при заданих значеннях a , b  і α : 

                                              
α

α
sin

)(
)(min V

ba
t

+= .                                                         (1.10) 

Отже, ми отримали дуже важливу умову мінімальності затрат часу, яка полягає 

у рівності кута падіння кутові відбиття. Слід зазначити, що саме такому закону 

(закон Снеліуса) підпорядкований рух світового проміню, що падає на відби-

ваючу поверхню. До цього закону приходимо в геометричній оптиці, застосо-

вуючи варіаційний принцип Ферма. Покажемо це, розглядаючи заломлення 

промінів на границі розділу двох середовищ (рис. 1.4). Жирною лінією виділена 

траєкторія, що відповідає закону заломлення 

ba VV /cos/cos =βα . 

 

Рис. 1.4. - Можливі траєкторії світлових промінів, що йдуть із точки A в точку В 

і заломлюються на лінії С — границі розподілу двох середовищ  
      

Світло, що виходить з точки А, рухається у першому середовищі зі швидкі-

стю aV , заломлюється і, переходячи через лінію поділу, рухається у другому 

середовищі зі швидкістю bV  і приходить у точку B . Якщо α — кут падіння 

променя, а  β  — кут його заломлення, то час проходження із точки А до точки 

В дорівнює 

             
βα

α
sinsin

)(
ba V

b

V

a
t += ,  c

tg

b

tg

a =+
βα

.                                              (1.11) 

Умова мінімальності часу проходження променя між точками А та В запи-

шеться у вигляді (порівняйте (1.11) з (1.8)) 
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          0
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dba .                       (1.12) 

Слід зауважити, що диференціювання другого рівняння приводить до того ж 

самого виразу для похідної αβ dd / . Виключаючи похідну αβ dd /  з першого 

співвідношення (1.12), приходимо до рівняння 

0coscos
sin2 =








− βα

α b

a

a V

V

V

a ,  

з якого виходить, що 

                                           βα coscos
b

a

V

V= .                                                            (1.13) 

Отримали відомий закон заломлення світла. 

Сформульовані стосовно до якогось класу явищ варіаційні принципи дозволя-

ють єдиним чином будувати відповідні математичні моделі. Їх універсальність ви-

ражається також у тому, що, застосовуючи їх, можна у певній мірі абстрагуватися 

від конкретної природи процесу.  

1.2.3. Застосування аналогій при побудові моделей. У великій кількості 

випадків при спробі побудувати модель деякого об’єкта або неможливо прямо 

вказати фундаментальні закони чи варіаційні принципи, яким він підкоряється, 

або, з погляду наших сучасних знань, взагалі немає впевненості в існуванні по-

дібних законів, що допускають математичне формулювання. Одним з плідних 

підходів до такого виду об’єктів є застосування аналогій з уже вивченими яви-

щами. Що, здавалось би, спільного між радіоактивним розпадом і динамікою 

популяцій, зокрема, зміні кількості населення нашої планети? Але на найпрос-

тішому рівні така аналогія цілком проглядається, про що свідчить одна з най-

простіших моделей популяцій, яка називається моделлю Мальтуса. В її основу 

покладено просте твердження — швидкість зміни населення з часом t пропор-

ційна його теперішній кількості )(tN , яка множиться на суму коефіцієнтів на-

роджуваності )(ta > 0 й смертності )(tb  < 0. У результаті приходимо до рівняння 

 [ ] )()()(
)(

tNtbta
dt

tdN −= ,                                                              (1.14) 
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що подібне рівнянню радіоактивного розпаду та співпадає з ним при )(ta  < )(tb  

(якщо )(ta  та )(tb  сталі величини). Це недивно, тому що при виводі застосову-

вались однакові міркування. Інтегрування (1.14) дає  

[ ]dttbtaNtN
t

)()(exp)0()(
0

−= ∫ , 

де )()0( 0ttNN ==  — початкова чисельність. 

На рис. 1.5 наведені графіки функції )(tN  при сталих а та b (різним подіб-

ним кривим відповідають різні значення 0t  — значення часу початку процесу). 

При )(ta = )(tb чисельність залишається незмінною, тобто в цьому випадку 

розв’язком рівняння є рівноважна величина )0()( NtN = . Рівновага між народжу-

ваністю і смертністю нестійка в тому сенсі, що навіть невелике порушення рів-

новаги призводить з часом до все більшого відхилення функції )(tN  від рівно-

важного значення )0(N . 

 

       0                 0,1                0,2                  0 3            0 4 

Рис. 1.5. - Зміна чисельності популяції з часом у моделі Мальтуса 

За a  < < b  чисельність населення падає і наближається до нуля якщо ∞→t , а за 

a  > b  зростає за експоненційним законом, стає необмеженою якщо ∞→t  

Остання обставина і була основою для побоювань Мальтуса про наступне пе-

ренаселення Землі з усіма випливаючими з цього наслідками. 

Як у даному прикладі, так і в низці розглянутих вже випадків, можна назва-

ти немало очевидних обмежень застосування побудованої моделі. Звичайно, 

складний процес зміни чисельності населення, який залежить до того ж від сві-

домого втручання самих людей, не може описуватись деякими простими зако-
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номірностями. Навіть в ідеальному випадку ізольованої біологічної популяції 

запропонована модель не відповідає реальності в повній мірі, хоч би через об-

меженість ресурсів, які необхідні для її існування. 

Зроблене зауваження тим не менш ніскільки не зменшує користь від анало-

гій у побудові математичних моделей дуже складних явищ. Застосування ана-

логій засновано на одній з найважливіших властивостей моделей — їх універ-

сальності, тобто їх застосовності до об’єктів принципово різної природи. Так, 

припущення типу «швидкість зміни величини пропорційна значенню самої ве-

личини (або деякої функції від неї )» широко використовуються у далеких одна 

від одної областях знань. 

1.2.4. Ієрархічний підхід до одержання моделей. Тільки в окремих випад-

ках буває зручним і виправданим побудова математичних моделей навіть від-

носно простих об’єктів зразу у всій повноті, з урахуванням всіх факторів, які 

суттєві для його поведінки. Тому природним є підхід, що реалізує принцип «від 

простого — до складного», коли наступний крок робиться після достатньо де-

тального вивчення не дуже складної моделі. При цьому виникає низка (ієрар-

хія) все більш повних моделей, кожна з яких узагальнює попередні, включаючи 

їх в якості часткового випадку. 

Перейдемо до обговорення лінійності та нелінійності математичних моде-

лей. Простота розглянутих вище моделей, зокрема, пов’язана з їх лінійністю. У 

математичному плані це важливе поняття означає, що справедливим є принцип 

суперпозиції, тобто довільна лінійна комбінація розв’язків (наприклад, їх сума) 

також є розв’язком задачі. Використовуючи принцип суперпозиції, неважко, 

знайшовши розв’язок в якомусь окремому випадку, побудувати розв’язок більш 

узагальненої ситуації. Tому про якісні властивості загального випадку можна 

судити з властивостей частинного — різниця між двома розв’язками має лише 

кількісний характер. Наприклад, збільшення у два рази швидкості витоку раке-

тного палива веде також до подвійного збільшення швидкості ракети, змен-

шення кута падіння світлового променя на відбиваючу поверхню означає таку 

ж зміну кута відбиття й т. і. Іншими словами, у випадку лінійних моделей від-
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гук об’єкта на зміну якихось умов пропорційний величині цієї зміни. 

Для нелінійних явищ, математичні моделі яких не підкоряються принципу 

суперпозиції, знання про поведінку частини об’єкта ще не гарантує знання по-

ведінки всього об’єкта, а його відгук на зміну умов може якісно залежати від 

величини цієї зміни. Так, зменшення кута падіння променя світла на границю 

розділу двох середовищ призводить до зменшення кута заломлення, але тільки 

до визначеної межі. Якщо кут падіння стає менше критичного (див. формулу 

(1.13)), то відбувається якісна зміна — світло перестає проникати крізь границю 

розділу в друге середовище, якщо воно менш густе, ніж перше. Тим самим за-

ломлення світла — приклад нелінійного процесу. 

Більшість реальних процесів і відповідних їм математичних моделей — не-

лінійні. Лінійні ж моделі відповідають вельми окремим випадкам і, як правило, 

є лише першим наближенням до реальності. Наприклад, популяційні моделі 

одразу стають нелінійними, коли взяти до уваги обмеженість доступних для 

популяції ресурсів. При їх виведенні вважається, що: існує «рівноважна» чисе-

льність популяції pN , яку може забезпечити зовнішнє середовище; швидкість 

зміни чисельності популяції пропорційна самій чисельності, яка помножена (на 

відміну від моделі Мальтуса) на величину її відхилення від рівноважного зна-

чення, тобто  

                                      [ ]
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)( .                                        (1.15) 

Це рівняння називається логістичним законом. Член ( )pNN /1−  у цьому рівнянні 

забезпечує механізм «насичення» чисельності — при pNN <  ( pNN > ) швид-

кість зростання є позитивна (негативна) та наближається до нуля, якщо 

pNtN →)( . 

Представляючи рівняння (1.15) у вигляді 
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та інтегруючи його, отримаємо 

— ln(N p —N) + lnN = at + C. 

Стала інтегрування визначається з умови N(t = 0) = N(0), тобто C = ln 

))0((/)0( NNN p − . У результаті знаходимо 

( )at
NN

N

NN

N

pp

expln
)0(

)0(
lnln +

−
=

−
 

або, в решті—решт, 
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−

=
−

.                                          (1.16) 

Поведінка функції N(t) описується так званою логістичною кривою (рис. 1.6). 

 

Рис. 1.6. - Логістичні криві, що відповідають різним значенням початкової 

чисельності — )0(N  

При будь-якому N(0) чисельність наближається до рівноважного значення pN , 

причому тим повільніше, чим величина N(t) ближче до pN . Тим самим рівнова-

га, на відміну від випадку моделі (1.15), стійка. 

Логістична модель більш реалістично відображає динаміку популяції у по-

рівнянні з моделлю Мальтуса, але сама вона з необхідністю стає нелінійною і 

тому більш складною. 
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Відмітимо, що припущення про механізми насичення використовуються при 

побудові багатьох моделей у різних областях знань. 

1.2.5. Попередні висновки. Процес побудови моделей можна умовно роз-

бити на наступні етапи. 

1. Конструювання моделі починається зі словесно-змістового опису об’єкта або 

явища. Окрім відомостей загального характеру про природу об’єкта та мету його 

дослідження ця стадія може мати також деякі припущення (невагомий стрижень, 

товстий шар речовини, прямолінійне поширення променів й т.і.) Цей етап можна 

назвати формулюванням передмоделі.  

2.Наступний етап — завершення ідеалізації об’єкта. Відкидаються всі факто-

ри й ефекти, що представляються не самими суттєвими для його поведінки. На-

приклад, при складанні рівняння балансу матерії (п. 1.2.) не враховується, вна-

слідок його малості, дефект мас, котрим супроводжується радіоактивний розпад. 

По можливості, ідеалізуючі припущення записуються у математичній формі (по-

дібно умові в п.1.2.) з тим, щоб їх справедливість піддавалась контролю. 

3.Після виконання перших двох етапів можна переходити до вибору або фо-

рмулювання закону (варіаційного принципу, аналогії і т.п.), якому підпорядко-

вується об’єкт, та його запису в математичній формі. Пpи необхідності викори-

стовуються додаткові відомості про об’єкт, також записані математично (напри-

клад, сталість величини швидкості світла для всіх траєкторій променів світла, які 

витікають із геометрії задачі; п. 1.2.1.2). Слід мати на увазі, що навіть для прос-

тих об’єктів вибір відповідного закону аж ніяк не є тривіальною задачею. 

4.Завершує формулювання моделі її «оснащення». Наприклад, необхідно за-

дати відомості про початковий стан об’єкта (положення у початковий момент t  

= 0) або інші його характеристики ( )(ta  та )(tb  у п. 1.2.1.3), без знання яких не-

можливо визначити поведінку об’єкта і, нарешті, формулюється досліджувана 

модель (знайти закон заломлення світла, досягти розуміння закономірностей 

зміни популяції, визначити вимоги до конструкції ракети і т. п.). 

5.Побудована модель вивчається всіма доступними досліднику методами, в 

тому числі з взаємною перевіркою різних підходів. На відміну від розглянутих 
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найпростіших випадків, більшість моделей не піддаються чисто аналітичному 

аналізу, тому необхідно широко застосовувати обчислювальні методи. Ця об-

ставина особливо важлива при вивченні нелінійних моделей об’єктів, тому що 

їх якісна поведінка попередньо, як правило, невідома. 

У результаті дослідження моделі не тільки досягається поставлена мета, але 

й повинна бути встановлена всіма можливими способами (порівнянням з прак-

тикою та іншими підходами) її адекватність — відповідність об′єкту й сформу-

льованим застереженням. Неадекватна модель може дати результат, який скіль-

ки завгодно відрізняється від істинного, і тому вона повинна або бути відкину-

та, або відповідним чином модифікована. 

1.3. Приклади моделей, що одержані із фундаментальних законів       

природи 

У порівнянні з п. 1.2 більш детально і для більш складних об’єктів розгля-

немо моделі, що випливають із законів Ньютона, Кулона та інших добре відо-

мих законів. Обговоримо деякі властивості розглядуваних об’єктів. 

1.3.1. Відхилення зарядженої частинки в електронно-променевій трубці. 

Будемо вважати, що обкладинки конденсатора електронно-променевої трубки 

(див. рис. 1.7) являють собою нескінченні площини (припущення слушне у ви-

падку, якщо відстань між обкладинками менше їх розмірів, а електрон рухаєть-

ся на великій відстані від їх країв. Очевидно, що електрон буде притягуватись 

до нижньої обкладинки і відштовхуватись від верхньої. Сила тяжіння F  двох 

різнойменних зарядів елементарно визначається із закону Кулона 

                                                        2
0

21

4 r

qq
F

πε
= ,                                                      (1.17) 

де 1q  та 2q  - величини зарядів, 0ε  - електрична стала, r  - відстань між ними. 

Складність полягає в тому, що в даному прикладі на обкладинці знаходиться 

нескінченно багато зарядів, кожний з яких розташований на своїй відстані від 

рухомого електрона. Тому треба спочатку знайти силу, що індукується кожним 

зарядом, а потім, склавши всі елементарні сили, визначити результуючу дію 

обкладинок на електрон. 
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Рис. 1.7. - Схема руху електрона в електронно-променевій трубці 

Розіб’ємо всю площину нижньої обкладинки на елементарні «смуги», які 

характеризуються координатами ),(),( 333111 drrrdrrr +×+ , де 0,, 231 =∞<<∞− rrr  (див. 

рис. 1.7). Підрахуємо силу тяжіння електрона зарядом, що знаходиться на еле-

ментарній площі 31drdrds= і дорівнює dsdq σ= , деσ — поверхнева щільність за-

ряду на обкладинці. Якщо частинка знаходиться на відстані 2r від зарядженої 

площини, то 
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βα 22
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r =  

(тут ураховується малість величин βα dddrdrds ,,,, 31 ). Для визначення величини 

сили тяжіння dF  електрона із зарядом eq до елементарної площини ds дорівнює 

απε
βασ

cos4 0

ddq
dF e= , 

а для її вертикальної складової 

βα
πε

βσβα dd
q

dFdF e

04

cos
coscos ==⊥ . 

Проінтегрувавши вираз для вертикальної складової елементарної сили 

⊥dF по кутах α  та β , знайдемо повну силу тяжіння електрона до нижньої об-

кладинки: 
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Проводячи аналогічні розміркування для верхньої обкладинки, отримаємо 

таку саму силу, таким чином, загальна сила тяжіння до всіх зарядів конденсато-

ра буде: 
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σe

ek

q
FF == ⊥ .                                       (1.19) 

Сила ekF  спрямована вздовж вертикальної осі до нижньої обкладинки, внаслідок 

симетрії горизонтальні складові сили дорівнюють нулю. 

Oскільки сила не залежить від відстані до обкладинок, а частинка рухається 

вздовж горизонтальної осі зі сталою швидкістю, то приходимо до ситуації, коли 

застосувавши другий закон Ньютона, легко отримати формулу, яка описує рух 

електрона за параболічною траєкторією і дає можливість обчислити всі її пара-

метри. Але, як ми бачили, застосування фундаментального закону Кулона у да-

ній ситуації не привело до побудови моделі руху електрона. Було необхідно 

спочатку знайти загальну силу, спираючись на елементарний акт взаємодії точ-

кових зарядів, а потім застосувати другий закон Ньютона. 

Подібна ситуація та послідовність дій досить типові при побудові моделей, 

тому що велика кількість фундаментальних законів установлюють взаємовідно-

сини саме між елементарними частинами об’єкта. Це, зрозуміло, справедливо 

не тільки для електричних сил, але, наприклад, для сил тяжіння. 

ВИСНОВКИ. 

1. Навіть у найпростіших ситуаціях для побудови моделі може бути потріб-

не застосування не одного, а декількох фундаментальних законів. 

2. Пряме формальне застосування фундаментальних законів до об’єкта, що 

розглядається як ціле, не завжди можливо. У цих випадках вимагається 

знайти суму елементарних актів взаємодії між його частинами, беручи до 

уваги властивості об’єкта (наприклад, його геометрію). 

3. Одними й тими ж моделями можуть описуватися цілковито різні за своєю 
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природою об’єкти, що підпорядковуються різним фундаментальним за-

конам, і, навпаки, даному закону можуть відповідати принципово різні 

моделі (наприклад, лінійні йнелінійні). 

4. Необхідно застосовувати всі можливості для перевірки правильності по-

будови моделі (інші фундаментальні закони і т. д.). 


