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�ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ� 

 
В.І.Клочко, професор, доктор пед.наук, З.В.Бондаренко 

Вінницький державний технічний університет 
 

Формування математичних понять, умінь і навичок математичного 

моделювання на певному рівні є головним завданням викладення матема-

тики у технічному вузі. Математика для студента є одним із засобів досяг-

нення мети у його професійній діяльності. Тому одним із основних компо-

нентів методики проведення занять є це зміст навчальної інформації, який 

би відображав внутрішньо-системні та міжсистемні взаємозв�язки. Реалі-

зація міжпредметних зв�язків  у навчальному процесі сприяє формуванню 

у студента системи професійно орієнтованих знань, способів самостійного 

мислення. Аналіз змісту навчального матеріалу і навчального процесу під 

час вивчення теми або окремої дисципліни  �Диференціальні рівняння�  

показав, що між цією дисципліною і навчальними дисциплінами технічно-

го циклу можна виділити такі закономірні зв�язки. 

1. За напрямом зв�язків � попередні і послідуючі. Наприклад, в процесі 

вивчення курсу �Диференціальні рівняння� при використанні знань з 

курсу �Диференціальне та інтегральне числення�, який забезпечує дис-

ципліну, будуть встановлені попередні зв�язки, а при використанні 

знань з курсу �Теоретичні основи електротехніки� � послідуючі. 

2. По типу взаємодії знань � зв�язки розвитку і зв�язки функціонування. 

Зв�язки розвитку передбачають концентричне розширення знань в 

послідуючих дисциплінах. Наприклад, поняття лінійного диференці-

ального рівняння першого порядку з курсу �Диференціальні рівнян-

ня� отримує розвиток в опануванні курсу �Теоретичні основи елект-

ротехніки�, де розглядається процес встановлюючого змінного стру-

му в колі з самоіндукцією. При реалізації зв�язків функціонування, 

відомості з двох суміжних дисциплін інтегрується в нові знання, які 
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належать третій дисципліні. Наприклад, поняття похідної вищого 

порядку з курсу �Диференціальне числення�, разом з поняттям ряда 

Тейлора з курсу �Ряди�, утворюють в курсі �Диференціальні рівнян-

ня� нове знання про наближене диференціальних рівнянь за допомо-

гою степеневих  рядів. Або поняття  гармоніки з курсу �Ряди Фур�є� 

разом з поняттям  розв�язку однорідного диференціального рівняння 

зі сталими коефіцієнтами, дають можливість в курсі �Теоретичні ос-

нови електротехніки� досліджувати зміни напруги струму на кон-

денсаторі відповідного контура. 

3. За складом змісту знань. Наприклад, геометричний зміст диференціа-

льного рівняння першого порядку y′ = f(x,y) пояснюється на основі 

знань з курсу аналітичної геометрії про кутовий коефіцієнт дотичної. 

Або поняття стійкості розв�язку диференціального рівняння з курсу 

�Диференціальні рівняння� конкретизується в курсі �Опір матеріалів� 

при дослідженні  стійкості пружного стрижня при його стисканні.  

4. За способом перенесення знань � зв�язки включення і зв�язки співс-

тавлення. Наприклад, поняття резонансу з курсу � Диференціальні 

рівняння� включаються в курс �Радіоелектроніка� в нові знання при 

конструюванні різних підсилювачів. А аналогія між електричними і 

акустичними явищами дозволяє замінити вивчення багатьох акусти-

чних задач розв�язуванням еквівалентних електричних схем в курсі 

�Рівняння математичної фізики�. 

5. За пізнавальними цілями: 

� зв�язки обґрунтування (використання в курсі �Екологія�, для опису 

особливостей біологічного динамічного процесу періодичної зміни чисе-

льності істот антогоністичних популяцій, знань курсу � Диференціальні рі-

вняння� про розв�язки систем диференціальних рівнянь); 

� зв�язки узагальнення (використання знань про гармонійний осцилятор 

з курсу �Диференціальні рівняння� при формуванні понять малих  коливань 
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математичного, фізичного маятника, або малих коливань тягарця, підвішено-

го на пружній пружині під дією сили ваги в середовищі без опору, або елект-

ричних коливань в контурі, який складається з ємності і індуктивності); 

� зв�язки конкретизації (уточнення узагальнених знань з попереднього 

курсу в конкретних знаннях, які вивчаються. Наприклад, конкретні знання 

з курсу �Фізика� про другий закон Ньютона, закон Ньютона про охоло-

дження тіла, закон Фур�є про теплоту, закон Торрічеллі про витікання рі-

дини, закон Кіргофа,  закон Ома, закон збереження енергії, імпульсу в 

знаннях курсу �Диференціальні рівняння� про складання  диференціально-

го рівняння, як залежності між досліджуємими величинами, яка базується 

на відомих фізичних законах); 

� зв�язки інтерпретації (наприклад, знання з курсу �Теоретичні основи 

електротехніки� про два закони комутації: 1) струм в індуктивності в пер-

ший момент після комутації залишається таким самим, яким він був до ко-

мутації, 2) напруга на ємності в перший момент після комутації залиша-

ється такою ж, якою вона була до комутації, інтерпретується, як знання за-

дачі Коші  в курсі  � Диференціальні рівняння�. 

Можна виділити такі способи впровадження міжпредметних зв�язків. 

Це включення в навчальний матеріал дисциплін, які вивчаються, знання 

про загальний об�єкт вивчення з інших дисциплін, наведення прикладів 

використання навчального матеріалу дисципліни, яка вивчається при про-

ходженні послідуючих курсів. Включення в задачі конкретних числових 

даних з прикладних дисциплін, використання комплексних робіт, питань, 

задач, завдань на обґрунтування, узагальнення, конкретизацію, порівняння, 

синтез знань із суміжних навчальних дисциплін. Завдяки такому підходу 

студенти бачать реальне застосування диференціальних рівнянь, а це спо-

нукає їх до активного вивчення цієї теми. 

Можна запропонувати типовий розрахунок, який би студенти змогли 

виконати за допомогою комп�ютера. Особливістю такої роботи є те, що 
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студенти, використавши комп�ютер, досліджують динаміку процесу, про-

водять аналіз результату, обчислювальний експеримент. Прикладом може 

бути наступна задача.   

Задача. Розглядається схема динамічного моделювання процесу пове-

рхневого пластичного деформування деталі із закріпленим гідравлічним 

демпфером у центрі при механічній обробці (рис. 6).  

Диференційне рівняння, яке описує процес поверхневого пластичного 

деформування деталі, закріпленої в центрах  з биттям b мм, має вигляд: 

)),sinsgn())sin())sin(''' 11 wtxbBwtbxBESwtbxBkCxmx −−−+++−=  

де 

m � приведена маса інструмента � кг; 

b � биття деталі � мм; 

C � коефіцієнт демпфірування � Н/(мм/с); 

k � жорсткість пружини � Н/мм; 

B � поверхневий натяг пружини � мм; 

w - кутова швидкість деталі � рад/с; 

E � жорсткість матеріалу � Н/мм2; 

S � площа плями контакту � мм2; 

B1 � попередній статичний натяг інструмента в деталь � мм. 

У програмі DFSCTCH наводиться схема розміщення інструмента для  

динамічного моделювання процесу поверхневого пластичного деформу-

вання з гідравлічним демпфером. Студенти знайомляться із математични-

ми моделями, які відповідають елементам схеми та її можливим спрощен-

ням, а також із математичними моделями, які відповідають спрощеним 

схемам даного процесу. У вищенаведеному рівнянні функція sgn(x) описує 

силову дію поверхні деталі на інструмент у випадку наявності контакту та 

відсутності його. Наявність підпрограми розв�язування рівняння дає мож-

ливість двом підгрупам студентів провести аналіз цих режимів і порівняти 

результати. 
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Завдання 1. Вибрати такий крок інтегрування, щоб був найбільш ін-

формативним розв�язок; 

2. Дослідити динаміку зміни натягу для  w=10 рад/c, 100рад/c. Зробити 

висновок про неможливість роботи на деяких частотах, знайти оптимальну 

частоту  (див. рис. 7 і 8); 

3. Провести дослідження при заміні  'Cx на 2'Cx  (тобто, при викорис-

танні гідравлічних демпферних пристроїв); 

4. Дослідити випадок, коли деталь обробляється тороїдальним або 

сферичним інструментом з невеликим радіусом (r<=3 мм), прийняти:  
3

11 ))sin(1( wtbxBks −−+= , 

де (k1=1),  k = 1000 Н/мм2,  w = 100 рад/с,  b = 0.01мм,  C= 200 Н (мм/с),  

B1 = 0.01 мм,  ES = 100 кН/мм,  B = 1 мм. 

5. Вибрати модельне рівняння, щоб одержати:  

  а) монотонний  розв�язок; 

  б) осцилюючий розв�язок; 

6. Знайти розв�язки: 

  а) аналітичний (для перетвореного рівняння); 

  б) за формулою Тейлора; 

  в) за методом Пікара для рівняння 1-го порядку; 

7. Побудувати графіки розв�язків та оцінити похибки в точках, дале-

ких від OX. Проаналізувати наближення, похибки. 

8. Розв�язати рівняння чисельними методами:  

  а) Ейлера; 

б) Рунге-Кутта; 

9. Для порівняння результатів скористатись методом ізоклін (викорис-

тати програму IZOKLIN). 

10. Провести обчислювальні експерименти: 

а) змінити крок інтегрування; 

б) змінити початкові умови; 
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в) змінити значення параметрів рівняння. 

11. Побудувати графік зміни похибки в залежності від кроку інтегру-

вання. 

12. Зробити висновки. Підготуватись до контролю. 
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Рис. 1. Графічний розв�язок рівняння при w = 20 рад/c 

 

Одержавши розв�язок диференціального рівняння чисельним методом 

Рунне-Кутта і використавши математичний пакет Mathematica 4, студенти 

аналізують криві натягу при різних значеннях w, роблять висновки віднос-

но динаміки процесу. Аналіз зміни натягу в процесі механічної обробки з 

кутовою швидкістю w = 20 рад/c (рис. 1) вказує на неможливість роботи 

при таких частотах обертання деталі, оскільки контакт інструмента та деталі 

не постійний, а періодично повторюється. Такі та інші висновки можуть зро-

бити студенти, одержавши консультацію на спеціальній кафедрі. Отже, змі-

нюючи параметри диференціального рівняння, можна змінити зсув цих кри-

вих і таким чином безпосередньо впливати на зміну форми деталі. 

Розв�язування таких задач під час вивчення курсу вищої математики 

можливо не тільки тому, що вони демонструють роль диференціальних рі-

внянь в процесі вивчення навколишнього світу, а й показують, як здійсню-

ється пізнання суті реальних процесів та явищ, як формалізується умова 

задачі, нехтуються суттєві деталі, як вибирається метод розв�язування, як 

інтерпретується результат. 
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Пізнавальну діяльність студентів при впровадженні міжпредметних  

зв�язків можна організувати наступним чином. 

На першому етапі необхідно активізувати  опорні  знання  із забезпе-

чуючих курсів. Студенти повинні пригадати раніше вивчений матеріал, 

взяти з нього необхідні для впровадження зв�язків опорні знання, відпра-

цювати їх. 

Наприклад, при вивченні теми �Фундаментальна система розв�язків 

лінійних однорідних диференціальних рівнянь� в курсі �Диференціальні 

рівняння� опорними  знаннями будуть означення лінійної комбінації век-

торів, означення лінійної  залежності і лінійної незалежності векторів, від-

повідні теореми і наслідки з теорем з курсу �Лінійна алгебра�. 

На другому етапі потрібно встановити зв�язки між новими та опорни-

ми знаннями. Для цього в новому навчальному матеріалі необхідно виді-

лити ті знання, в основі яких будуть опорні. Тобто опорні знання лінійної 

залежності  і незалежності векторів пов�язані з такими питаннями: �Які 

умови слід накласти на функції )(),...,(),( 21 xyxyxy n , які є частинни-

ми розв�язками лінійного однорідного диференціального рівняння, щоб 

система  )(...)()()( 2211 xyCxyCxyCxy nn+++= , де ),1( nkCk =  � довільні 

сталі, була загальним розв�язком лінійного однорідного диференціального 

рівняння? Таке питання вказує на зв�язок опорних і нових знань. Для від-

повіді на це питання  вводиться поняття лінійної залежності і лінійної не-

залежності системи функцій, які відіграють таку саму важливу роль, що і 

системи базисних векторів у лінійній алгебрі. 

Реалізація першого і другого етапів дозволяє підготувати студента до 

перенесення знань з однієї предметної галузі в другу. В результаті чого ви-

никає дидактична задача  на взаємозв�язок актуалізованих знань. 

На третьому етапі вся діяльність студента спрямована на 

розв�язування поставленої  задачі.  
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Таким чином, включення у навчальну діяльність студентів по вико-

нанню інтегрованих завдань, вимагає: 

� чіткої орієнтації у викладанні курсу �Диференціальні рівняння� на 
кінцеві цілі підготовки спеціалістів; 

� міждисциплінної інтеграції процесу навчання зі спеціальності, з ме-
тою набуття студентами вміння синтезувати знання  із різних предметів 
для розв�язування інженерних задач; 

� повного використання фундаментальних наук у викладанні загально 
інженерних та спеціальних дисциплін. 
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Резюме. В статье указаны межпредметные связи, которые можно 
выделить во время обучения темы �Дифференциальные уравнения� и 
учебными дисциплинами технического профиля. 

В качестве примера приводится задача, в которой рассматривается 
схема динамического моделирования процесса поверхностной пластиче-
ской деформации детали с закреплённым гидравличным демпфером в цен-
тре при механической обработке. Решение подобных задач демонстрируют 
студентам роль дифференциальных уравнений в познании сути реальных 
процессов и явлений. 

 
Summary. The intersubject communications(connections) are specified in 
clause which it is possible to allocate during training a theme " the Differential 
equations " and educational disciplines of a technical structure.  

As an example the task  in which the circuit of dynamic modelling of 
process of superficial plastic deformation of is considered at machining. The 
decision of similar tasks demonstrate to the students a role of the differential 
equations of essence in knowledge of real processes and phenomena. 

Надійшла до друку 10.06.2002 р. 
 


