
Mathcad
Лабораторна робота №1

МЕТА РОБОТИ. Знайомство з основними елементами інтерфейсу пакету Mathcad й 
виконання найпростіших операцій з даними.

ЗАВДАННЯ.

Виконати наступні дії:

1) ознайомитись з панелями інструментів пакету;
2) обчислити значення с, якщо а = 2.5, b = 4.6, с = а1 + Z>2;
3) обчислити значення функції у = 5sinx2 - соэ(Злх) + sinV^x при х=0,346, 

використавши глобальне присвоєння для змінної х;
4) обчислити значення виразу та функції відповідно до варіанту.

7. Виконайте обчислення функціїу(х) при значеннях змінної х, рівних 2.679 і -0.7056, і за 
умови, що використовується локальне присвоєння для змінної X.

8. Виконайте обчислення виразів та функцій відповідно до свого варіанту.

Послідовність виконання дій:
1. Для виклику панелей інструментів скористайтесь командою Вид -> Панели 

инструментов.
2. Для розрахунку значення с скористайтесь панеллю Арифметика і

а) наберіть програму наступного виду:
а := 2.5 b := 4.6 с := а2 + Ь2

б) для одержання значення с введіть:
с=

Результат мав би бути наступним: а:=2.5 Ь:=4.6 с.-а2 + Ь2

с = 27.41

3. Виділіть змінну а попереднього прикладу і збільште її кегль на 2 пт. Проаналізуйте 
результат. Виділіть значення змінної а (2.5) і також збільште для нього кегль на 2 пт. 
Проаналізуйте результат.

4. Дані попередньої задачі змістіть нижче і дайте їй назву Обчислення значення с (набір 
тексту необхідно почати з символу ”).

5. Поміняйте порядок розміщення виразів у задачі, наприклад,
а := 2.5 Ь := 4.6

,С = в

2 U2 с := а + b
Поясніть результат.
Як одержати результат, не змінюючи порядку розміщення елементів розрахунку?

6. Для обчислення значення вказаної функціїу(х) при глобально заданій змінній х програма 
могла б бути наступною:

у(х) := 5sin(x2) - cos(3nx) + sinG/лх)

у(х)= 2.454 х = 0.346 7 8
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5sinx2 -2, х >
Зт _ 
—; 2я з

2
--------- на інтервалі

- лх - cos(3ot), х<7у/̂sin

Лабораторна робота №2
МЕТА РОБОТИ. Табулювання функції однієї змінної і побудова її графіка.

ЗАВДАННЯ.

Виконати наступні дії:

1) розрахувати значення функції у(х) = у)х + л/х4 - 8х + log7 —------- при х = 1.2568,
х

3.00547, -4.8952 з точністю до п’яти знаків після коми;

2) протабулювати функцію f (х) = — arctg — — на інтервалі [-4.7; 3] з кроком 0.4 і

побудувати її графік;

3) протабулювати функцію g - <

* '

кроком —, побудувати графік функції.
8

Послідовність виконання дій:
1. Для обчислення значень вказаної функції необхідно:

■ задати вигляд функції у(х) за допомогою оператора присвоєння;
* розрахувати значення даної функції при заданих значеннях аргумента х (1.2568, 3.00547, 

4.8952);
■ одержати результати з п’ятьма знаками після коми, виконавши команду Формат ->

Результат... —> вкл. Формат номера і задавши Кількість десяткових місць рівну 5.

Для обчислення значень функції f на заданому інтервалі необхідно:
• задати вигляд функції f (х) за допомогою оператора присвоєння;
■ визначити змінну х, як змінну, що набирає значень з інтервалу [-4.7; 3] з кроком 0.4;
■ протабулювати дану функцію, тобто розрахувати усі значення змінної х та відповідні їм

значення функції/'(х). х = f(x) =
-4.7 2.71

Результат мав би бути наступним:
-4.3 2.403

-3.9 2.098

-3.5 1.797

-3.1 1.5

-2.7 1.21

-2.3 0.93

-1.9 0.665

-1.5 0.421.

-1.1 0.211

-0.7 0.047

-0.3 -0.055

0.1 -0.081

0.5 -0.029

0.9 0.092

1.3 0.267
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Для побудови графіка функції / достатньо з панелі 
інструментів Графіки вибрати значок декартового графіка 
bS і задати у його шаблоні підписи осей:

X

Для представлення графіка у вигляді, прийнятому у 
математиці, необхідно вибрати з контекстного меню графіка 
пункт Формат і на вкл. Оси X-Y вказати стиль осей графіка 
Пересечение, для осі X увімкнути режим Автосетка і 
задати розмір сітки - 10 (кількість.поділок на осі X):

X

3. Для обчислення значень функції g на заданому інтервалі необхідно:
■ задати вигляд функціїg(x), використовуючи кусково-неперервну функцію if(i ,і ,і);

■ визначити змінну х, як змінну, що набирає значень з інтервалу

■ протабулювати дану функцію.

з кроком —;
8
71

Побудувати графік функції у вигляді:

g(x) =
Результат мав би бути наступним:

X =

-4.712 -1.733
-4.32 0.263

-3.927 -1.383
-3.534 -0.154

-3.142 -0.078

-2.749 -0.848

-2.356 1.037

-1.963 -0.677

-1.571 1.09

-1.178 0.562

-0.785 0.408

-0.393 1.816
5.329-10 -15 -7.628-10 -3

0.393 1.648

0.785 0.892

1.178 2.917

X



Mathcad
Лабораторна робота №3

МЕТА РОБОТИ. Табулювання розгалуженої функції однієї змінної і побудова її 
графіка.

ЗАВДАННЯ.

Виконати наступні дії:

кроком 0.28, використовуючи вкладені одна в одну умовні функції, побудувати графік 
функції;

-

1) протабулювати функцію g = .

Vx^-arcsin——4.8, х<-8
15.6

І 8^х-"18 на >нтеРвалі [—10:12] з
V|3x-1.5|’

-
log, ——-^-2.2, х>4.8

х

2) протабулювати дану функцію, використовуючи інший спосіб.

1.

Послідовність виконання дій:

Для обчислення значень вказаної функції необхідно:
■ задати функції gl(x), g2(x), g3(x), що відповідають кожній з віток;
■ задати вигляд функції g(x), використовуючи вкладені одна в одну умовні функції

if(i ,і ,if(i ;
• визначити змінну х, як змінну, що набирає значень з інтервалу [-10; 12] з кроком 0.28;
■ протабулювати дану функцію;
■ побудувати графік функції.

х = g(x) =

-10

-9.72

-9.44

-9.16

-8.88

-8.6

-8.32

-8.04

-7.76

-7.48

-7.2

-6.92

-6.64

-6.36

-6.08

-5.8

0.537

0.427

0.317

0.205

0.094

-0.019

-0.131

-0.245

-0.504

-0.512

-0.522

-0.531

-0.542

-0.553

-0.564

-0.577

Оскільки при х = 0.5 знаменник другої вітки рівний нулю, то



функція g(x) у цій точці є невизначеною. На графіку це можна показати вертикальною 
асимптотою х = 0.5. Для її відображення на графіку необхідно встановити у вказаній точці 
осі ОХ відповідний маркер. Для цього необхідно задати режим відображення міток маркерів, 
скориставшись контекстним меню графіка (Формат —> вкл. Оси X-Y —> РПоказать метки).

У праву мітку на графіку слід ввести значення 0.5. У результаті графік набере вигляду:

2. Виконати обчислення вказаної функції іншим способом.

X



Mathcad
Лабораторна робота №4

МЕТА РОБОТИ. Розв’язування рівнянь засобами пакету Mathcad.

ЗАВДАННЯ.

І. Розв’язати рівняння

використовуючи:
1) графічний метод;
2) функцію root;
3) метод виділення змінної;
4) розрахунковий блок given-find.

II. Розв’язати рівняння sin^|^ = 0 вищевказаними методами.

Послідовність виконання дій:
1. Для розв’язування графічним методом 

необхідно побудувати графік відповідної 
функції і визначити кількість коренів та їх 
наближені значення.

Побудований графік свідчить про те, що дане 
рівняння має два корені: х, »-1, х2 ~ 0.

у(х) := log(4■ 3х- 1,з)-2-х- 1 х:=-10,-9.8.. 1(

2. Для символьного розв’язку рівняння з допомогою функції root достатньо записати 
першим аргументом функції функціональну частину рівняння, а другим аргументом - 
змінну, відносно якої це рівняння має бути розв’язане.

rootGogG ■Зх-1,з)-2-х-1,х)—> ( -1 0 )

Одержано два корені, що співпадає з графічним розв’язком рівняння. Отже, комплексних 
коренів дане рівняння не має.

3. Розв’яжіть рівняння шляхом виділення змінної. Переконайтесь, що корені рівняння такі 
ж, як у і попередньому випадку.

Аналітично розв’яжіть рівняння з використанням блоку given-find, 
з

= о :

4.

5. Розв’яжіть рівняння sinf“J ~

а) графічним методом і визначте кількість коренів та їх приблизні значення;



б) шляхом виділення змінної: sin

1.900651925110489608

Оскільки цей метод дозволяє знайти лише один з коренів, то це означає, що лише корінь 
1.90065 може бути знайдений аналітичними (символьними) методами. Для знаходження 
інших коренів потрібно використати числові методи.

в) за допомогою функції root:
root(f(x),x) -> 1.9006519251 10489601 - символьний розв’язок рівняння забезпечує знаходження 

лише одного кореня рівняння.
Решту коренів необхідно знайти числовими методами, попередньо задавши початкове 

значення шуканого кореня. Наприклад,
х:=-4

root (f(x),x) =-3.839

г) за допомогою розрахункового блоку given-find знайти символьний і числовий 
розв’язок рівняння.



Mathcad
Лабораторна робота №5

МЕТА РОБОТИ. Розв’язування систем лінійних рівнянь засобами пакету Mathcad.

ЗАВДАННЯ.

Розв’язати систему рівнянь
8,ІХ] - 5.68*2 +1 03*з = 1.45

< 3,4*]+0.62*2+5.3х3 = 7.51 ,
1,16*[ +2.84*2 ~6.07х3 = -3.41 

використовуючи:
1) метод оберненої матриці;
2) метод Гауса; __ ____
3) розрахунковий блок given-find;
4) розрахунковий блок given-minerr;
5) символ і solve, і| ->• .

Послідовність виконання дій:
Для розв’язування системи методом оберненої матриці необхідно:
а) задати матрицю А коефіцієнтів при змінних і стовпчик вільних членів В системи;
б) визначити розв’язок системи з допомогою оберненої матриці.

( 0.543 >

Результат мав би бути наступним: X = 0.698

V 0.987;
2. Для розв’язування системи методом Гауса необхідно:

а) утворити розширену матрицю системи С;
б) застосувати метод Гауса з допомогою функції rref(C);
в) вилучити з матриці rref(C) останній стовпчик, який містить розв’язок системи.

Результат мав би співпасти з попередньо отриманим.

3. Розв’яжіть систему за допомогою розрахункового блоку given-find, реалізуючи 
наближений спосіб обчислення коренів (необхідно задати початкові значення коренів 
для усіх змінних (наприклад нульові значення)) і точний спосіб.

4. Розв’язати систему з допомогою розрахункового блоку given- minerr аналогічно, як за 
допомогою розрахункового блоку given-find.

5. Розв’язати систему за допомогою символа і solve,і]-> .

( 8.1x1- 5.68x2+ 1.03x3= 1.45 А

3.4x1 + 0.62x2+ 5.3x3= 7.51

1.1x1 + 2.84x2- 6.07x3=-3.41 J

solve х2

ч хЗ ,

~> ( .54313021584753595710 .69821154197877367941 .98688039813047888012)
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в) аналогічно за допомогою розрахункового блоку given- minerr;

г) за допомогою символьного розв язку і solve, і| -» знаходимо лише аналітичний 
розв’язок:

ґ У-fW
І У - g(x) solve, -> ( 4.8953077046948580285-22.3244675021775463 Ц

2. Розв’язування другої системи рівнянь: 
а) графічним методом:

Очевидно, що система не має дійсних розв’язків, 
але може мати комплексні.

X

f(x) :=cos(x) + 1.5 

g(x) := x3 + 8x2 + 2x + 3

б) за допомогою розрахункового блоку given- 
minerr:

Given

g(x) = у

Minerr(x,y)
' -.11728760698510010040 .21618266060545933569І

ч 2.5164271416546532875 2.549496027045597740410’2 • і

х:=0 у := 2

Given

f(x) = у

g(x) = у

Minerr(x,y)
-0.133

2.8

— комплексний розв’язок.

точка, найближча до можливого розв’язку.

7

в) за допомогою символьного розв’язку I solve,і] -4 ;

solve ,Q: -> ( -.11728760698510010049 .21618266060545933569І 2.5164271416546532875 2.549496027045597740410’2 ■ і )

Дана система рівнянь має лише комплексний розв’язок -
(х, у) «(-0,117-0,216і; 2,516-0,026і)

у - »(х) А 
У -- g(x) J



Лабораторна робота №6
МЕТА РОБОТИ. Розв’язування систем рівнянь засобами пакету Mathcad.

ЗАВДАННЯ.

Розв’язати наступні систем рівняй 
sin0.5x = x2 -1 + у 
xJ - Зх2 - 12х = 9 + у

cos х = -1,5 + у
х + 8х~ + 2х + 3 — у

використовуючи:
1) графічний метод;
2) розрахунковий блок given-find;
3) розрахунковий блок given-minerr;
4) символ і solve,і| -> .

Послідовність виконання дій:
1. Розв’язування першої системи рівнянь:

а) графічним методом:
f(x) := sin(0.5 ■ х) - х2 + 1

g(x) := х3 - Зх2 - 12х - 9

Відповідно до побудованого 
графіка система має три 
розв’язки:

(хьуі)«(-2;-5)
(х2, у2)«(-1; 0)
(Хз, Уз) «(5;23)

б) за допомогою розрахункового блоку given-find:

Given

fix) = у

g(x) = у

< 4.8953077046948580285')
Find(x,y) —>

I -22.324467502177546318

х:= -2 у := -5

Given

fix) = у

g(x) = У

Given

fix) = у

g(x) = у

Find(x,y)
-1.106 >
-0.75 J Find(x,y)

-1.815 А

-3.083 )



Mathcad
Лабораторна робота № 7

МЕТА РОБОТИ. Побудова графіків функцій у полярних координатах і параметрично 
заданих функцій.

ЗАВДАННЯ.

Побудувати:
1) таблицю перерахунку значень кутів (від 0° до 360°. з кроком 10°) з градусної міри у 

радіанну;
2) графік функцій іДср) = cos <р + 1, Г2(<р) - sin ер + 1 і визначити кут та радіус для точки 

перетину цих графіків;
2тг t ^7lt

3) графік параметрично заданої кривої х(Г) = sin----- , у(0 = sin------ Xе [0,200], п = 200)
п п

та окремі точки на ній з координатами (х(3), Х3))> (*(40), у(40)), (х(165), Х165)). Визначити 
координати вказаних точок.

Послідовність виконання дій:
1. Для перетворення градусної міри кутів у радіанну 

служить спеціальна абревіатура deg (degrees - 
градуси):

0:= 0,10.. 360 0rad(o) := 0 • deg

0 = 0rad(0) =

2. Для побудови полярного графіка достатньо задати вигляд функції і вибрати 
відповідний шаблон.
Стандартно полярний графік 
кута з діапазону [0°, 360°].

будується ДЛЯ Г](ф) соб(ф) + 1 г2(ф) := БІп(ф) + 1

окремихДля знаходження координат
графіка можна скористатись засобом трасування: з 
контекстного меню графіка виберіть пункт 
Трассировка... і вкажіть на графіку точку,

ТОЧОК



координати якої потрібно знайти.
120

Очевидно, що значення радіуса і кута 
знайдені таким способом є 
наближеними.

Radius Сору Радиус

Г< След точек данных

3. Для побудови параметрично заданої кривої для 
кожної з осей необхідно задати відповідну 
змінну, що залежить від заданого параметра (або 
записати її як індексовану змінну).

п := 200 t := 0.. 200

x(t) := sin
k n

у(t) := sin

x(t)
' ХЗ) > ' У(3) 4

X := <40) У:= У(40)

< Х165) , Ч У(>65) ,

Для доповнення графіка додатковими точками на кривій 
можна сформувати два вектори, один з яких міститиме 
абсциси точок, а інший - їх ординати. У цьому випадку 
імена векторів повинні бути вказані у підписах осей.

Для відображення координат вектора окремими 
точками, а не точками деякої лінії, необхідно 
відформатувати графік наступним чином: на 
вкладці След вікна форматування графіка для 
другої лінії (trace 2) вказати тип - point, колір - gm, 
символ - box, товщину —3.

x(t),X

Визначити координати відзначених точок графіка і скопіювати їх на робочий лист.
Наприклад, для першої точки - х1:= 0.12533 у 1 := 0.24869.



Mathcad
Лабораторна робота № 8

МЕТА РОБОТИ. Розв’язування задач із застосуванням інтегрування та 
диференціювання засобами пакету Mathcad.

ЗАВДАННЯ.

г
3. Розрахувати першу похідну

я y2dy
1. Обчислити інтеграл І , -.

2. Знайти інтеграл j(x + 2)3 sinxtZr.
І

\уіу2 +4> 

? v".

+4J

5. Дано фігуру, обмежену кривими у(х) := 1 - х2, g(x) := 1.5 + 1п(х + 0.2) та віссю ОХ.
Обчислити:

а) площу даної фігури,
б) довжину дуги, що обмежує дану фігуру над віссю ОХ.

» ’■ -и.
4. Розрахувати третю похідну

Послідовність виконання дій:
1. Для обчислення визначеного інтегралу використати відповідний шаблон для набору 
інтегралу з панелі Матаналіз або набрати з клавіатури символ &.

2. Для знаходження невизначеного інтегралу використати:
а) знак символьного перетворення (—>):
б) к< манду Символы —> Переменные —> Интеграция, попередньо виділивши змінну, 

ві щосно якої виконуватиметься інтегрування.

3. Обчисле ’ня першої похідної виконати наступним чином:
а) через 'имвольне перетворення;
б) комаї дою Символы -> Переменные -> Дифференциалы (попередньо виділивши 

змінг у, за якою шукається похідна).

4. Обчислення третьої похідної виконати наступним чином:
а) через символьне перетворення;
б) трикратно використовуючи команду Символы -» Переменные —> Дифференциалы 

(попередньо виділивши змінну, за якою шукається похідна).

5. Для обчислення площі фігури:
• побудувати графічне зображення фігури; у(х)
• визначити межі інтегрування, тобто координати х: —
J Для точок перетину кривих з віссю ОХ (значення а і 6);—
У для точки взаємного перетину кривих (значення с);

• обчислити площу фігури.



* побудувати графічне зображення фігури і знайти межі інтегрування аналогічно як у 
попередній задачі;

• обчислити похідні функцій:
уі(х):=—у(х)

dx

gl(x): =—g(x)
dx

■ обчислити довжину кривої^

*' а

./&______ — ■ ,р&________
=И1 71 + gl(x)2dx+ і\ 71 + yl(x)2 dx

L= 2.057



Mathcad
Лабораторна робота № 9

МЕТА РОБОТИ. Побудова графіків поверхонь.

ЗАВДАННЯ.

1. Побудувати графік функції z (х, у) = х - 8 у2.
X

2. Обчислити значення функції двох змінних z(x,y) = arctg— + sin(3x + cos 2у),
У

визначеної на проміжках хє [0;4] (Лл = 0.4), у є [1;3] ( hy = 0.2). Побудувати графік поверхні 
z(x,y) та контурний графік функції. За контурним графіком визначити, при яких значеннях х 
тау функція приймає найменші та найбільші значення у заданій області.

Послідовність виконання дій:

1. Для побудови поверхні g(x, у), визначеної у всіх точках площини ОХУ, достатньо 
використати швидкий спосіб побудови, задавши вигляд функції z(x,y) := х-8у2 і 
використавши шаблон графіка поверхні.

Для поверхні можна:
а) шляхом перетягування мишкою змінити кут перегляду (рис. 1);
б) підібрати потрібні діапазони значень для змінних х та у (з контекстного меню графіка 

вибрати пункт Формат... і на вкл. QuickPlot Data вказати потрібний діапазон для х (Range 
1) і для у (Диапазон 2)) та задати густоту сітки

в) вибрати потрібний тип відображення (вкл. Общий вікна Формат), наприклад, 
точковий, діаграмний;

г) змінити зовнішній вигляд графіка, наприклад залити поверхню кольором (вкл. 
Внешний вид, перемикачі Залить поверхность і Палитра).
2. Для побудови поверхні і визначення значень вказаної функції z(x,y) необхідно:

а) визначити вузлові точки х,, у. та їх кількість (и - кількість значень х,., ти - кількість 

значень у.), відповідно до заданих для цих змінних проміжків та кроків hx і hy;
б) визначити матрицю, за значеннями якої будується поверхня, і вивести ці значення:



x
z(x,y) := atan + sin(3 • x+ cos (2 • y))

Mjj := z(xj,yj)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 -0.404 -0.672 -0.809 -0.841 -0.781 -0.608 -0.303 0.087 0.452 0.7 0.819
1 1.087 0.768 0.533 0.445 0.517 0.717 0.959 1.125 1.148 1.061 0.964
2 1.591 1.584 1.513 1.449 1.416 1.365 1.216 0.93 0.568 0.244 0.044
3 0.834 1.061 1.174 1.158 1.012 0.734 0.349 -0.056 -0.367 -0.539 -0.608
4 0.066 0.131 0.195 0.172 0.037 -0.169 -0.347 -0.397 -0.298 -0.131 37-10 -3
5 0.463 0.178 0.0.19 -0.062 -0.087 -0.02 0.181 0.5 0.84 1.093 1.214
6 1.656 1.286 1.017 0.901 0.947 1.136 1.401 1.629 1.728 1.701 1.628
7 2.219 2.148 2.03 1.951 1.939 1.945 1.876 1.668 1.35 1.032 0.815
8 1.507 1.745 1.852 1.84 1.719 1.473 1.1 0.668 0.288 0.038 -0.089
9 0.481 0.654 0.78 0.785 0.647 0.403 0.146 -0.011 -0.018 0.073 0.154
10 0.494 0.315 0.236 0.19 0.154 0.168 0.301 0.57 0.897 1.168 1.311



Для побудови контурного графіка функції z(x,y) 
необхідно скористатись кнопкою 
уровня), а для відображення значень функції для 
кожного з рівнів з контекстного меню графіка 
потрібно виконати команду Формат —> 
Специальный —> Р: Нумерация.

Ж (Карта линий

вкл.

8 10

//(Il Il

б

Найбільші значення функції, згідно графіка, досягаються при х7 (2), а найменші - при х3 
(-0,5) та х0 (<0).

Виведемо значення функції z(x, у) для цих значень х:

x-j = 2.8 хз = 1.2 Xq = 0

У і = <х7-У]) = z(x3>yj) =

1 2.219 0.834 -0.404

1.2 2.148 1.061 -0.672

1.4 2.03 1.174 -0.809

1.6 1.951 1.158 -0.841

1.8 1.939 1.012 -0.781

2 1.945 0.734 -0.608

2.2 1.876 0.349 -0.303

2.4 1.668 -0.056 0.087

2.6 1.35 -0.367 0.452

2.8 1.032 -0.539 0.7

3 0.815 -0.608 0.819



Mathcad
Лабораторна робота № 10

МЕТА РОБОТИ. Розв’язування задачі Коші для звичайних диференціальних рівнянь 
першого порядку засобами пакету Mathcad.

ЗАВДАННЯ.

Розв’язати задачу Коші у' = 1 - у2, у(0) = 0 на інтервалі (0, 4.5). Побудувати графік
шуканої функції у(І).

Розв’язок одержати наступними способами:
1) за допомогою вбудованих у Mathcad функцій (результат - у вигляді матриці);
2) за допомогою розрахункового блоку given-odesolve (результат - у вигляді 

табульованої функції).

Послідовність виконання дій:

1. Для одержання розв’язку задачі Коші за допомогою вбудованих функцій можна 
скористатись функцією rkfixed, яка реалізує метод Рунге-Кутта з 
фіксованим кроком.

Нехай кількість кроків, на яких числовий метод, що реалізується 
даною функцією, знаходить розв’язок, є рівною 15 (М = 15). Тоді 
результатом розрахунку буде матриця розмірності (М + 1) х (N + 1), 
де N - порядок рівняння. D(r, у) - векторна функція розміру N х 1 
двох аргументів - скалярного t і векторного у, причому y(t) - шукана 
векторна функція того ж розміру N х 1.

Для даного рівняння матриця и матиме розмір 
(15+1)х(1+1)= 16x2:

0-ий стовпчик матриці u - це значення аргумента t із заданого 
інтервалу [0, 4.5]; 1-ий стовпчик u - це значення шуканої функції 
Х0-

Результуючі дані можна представити графічно:
t:= 0,0.3.. 4.5

U =

0 1

0 0 0

1 0.3 0.291

2 0.6 0.537

3 0.9 0.716

4 1.2 0.833

5 1.5 0.905

6 1.8 0.947

7 2.1 0.97

8 2.4 0.984

9 2.7 0.991

10 3 0.995

11 3.3 0.997

12 3.6 0.998

13 3.9 0.999

14 4.2 1

15 4.5 1

Для відображення координат точок розв’язку на графіку необхідно на вкладці След 
вікна форматування графіка для першої лінії (trace 1) вказати Символ - о’s.



2.Розв’язок задачі Коші за допомогою розрахункового блоку given-odesolve матиме 
вигляд:

М:= 15

Given

у := odesolve (t,M)

t = y(t) =
0 0

0.3 0.291

0.6 0.537
Т1Г 0.716

1.2 0.834

1.5 0.905

1.8 0.947

2.1 ‘ 0.97

2.4 0.984

2.7 0.991

3 0.995

3.3 0.997

3.6 0.999

3.9 0.999

4.2 1

4.5 1

Для позначення похідної за допомогою символу штриха наберіть Ctrl+F7.



Лабораторна робота № 11
. МЕТА РОБОТИ. Розв’язування задачі Коші для звичайних диференціальних рівнянь 

вищих порядків засобами пакету Mathcad.

ЗАВДАННЯ.

Побудувати модель затухаючого гармонічного осцилятора со2у'(ї) + $-y'(f) + у(г) = 0, 
у(0) = 1, ДО) = 0 на інтервалі (0, 10), якщо <в = 0.5, р = 0.2. Побудувати графік шуканої 
функції y(t) та функції y'(f).

2. Розв’яжіть дану задачу Коші за допомогою інших вбудованих функцій: Rkadapt і 
Bulstoer. Порівняйте одержані результати.

Розв’язок одержати наступними способами:
1) за допомогою вбудованих у Mathcad функцій (результат - у вигляді матриці);
2) за допомогою розрахункового блоку given-odesolve (результат - у вигляді функції).

Послідовність виконання дій:

1. Одержання розв’язку задачі Коші за допомогою вбудованої функції rkfixed.
Нехай кількість кроків, на яких числовий метод знаходить розв’язок, є рівною 40. Тоді 

розв’язок буде наступним:

р = 0.2о = 0.5

D(t,y) :=

У co co у

Z := rkfixec(y, 0,10,40, D)

0 1 2

0 0 1 0
•41 0.25 0.886 -0.869

2 0.5 0.595 -1.388

3 0.75 0.226 -1.505

4 1 -0.127 -1.267

5 1.25 -0.388 -0.792

6 1.5 -0.515 -0.227

7 1.75 -0.506 0.286

8 2 -0.385 0.643
ш 2.25 -0.202 0.793

10 2.5 31-10 -з 0.739

11 2.75 0.155 0.532

12 3 0.253 0.244

13 3.25 0.277 -0.046

14 3.5 0.235 -0.273

15 3.75 0.149 -0.399



3. Розв’язок задачі Коші за допомогою розрахункового блоку given-odesolve:

co = 0.5 р = 0.2

Given

у'(0) = 0

у(0)= 1.0

co2 ■ y"(t) + Р • y'(t) + y(t) = 0

у := odesolve(t,10)

t := 0,0.01.. 10

.= ,(.)=

0 1

1

0

0.01 0.999 -0.118

0.02 0.998 -0.125

0.03 0.996 -0.137

0.04 0.995 -0.153

0.05 0.993 -0.175

0.06 0.991 -0.2

0.07 0.989 -0.231

0.08 0.987 -0.266

0.09 0.984 -0.306

0.1 0.981 -0.351

0.11 0.977 -0.397

0.12 0.973 -0.441

0.13 0.968 -0.483

0.14 0.963 -0.524

0.15 0.958 -0.563



Mathcad
Лабораторна робота № 12

МЕТА РОБОТИ. Розв’язування задачі Коші для систем звичайних диференціальних 
рівнянь першого порядку засобами пакету Mathcad.

ЗАВДАННЯ.

На інтервалі (0, 2) у 20 точках знайти наближений розв’язок задачі Коші системи 
диференціальних рівнянь

х'(Г) = -1 lx + 9у +1 + 4, х(0) = 1
' у'(t) = 9x-\\y + t2, т(0) = 0

Побудувати графік шуканих функції х(7) тау(0-
Розв’язок одержати за допомогою вбудованих у Mathcad функцій:

1) rkfixed, Bulstoer - для «хороших» систем;
2) Stiffr, Stiffb - для жорстких систем.

Послідовність виконання дій:

1. Одержання розв’язку задачі Коші за допомогою вбудованої функції rkfixed для 
«хороших» систем.

Перш, ніж розв’язувати систему, необхідно визначити номер першої компоненти 
вектора (матриці), рівним 1 (а не 0, як задано за замовчуванням).

ORIGIN:= 1

D(x,y) :=
—11 у] + 9у2 + х+ 4 

9-у] - 11 • у2 + х2 .

Z := rkfixecfy, 0,2,20, D)

1 2 3

т 0 1 0

2 0.1 0.828 0.358

3 0.2 0.823 0.527

4 0.3 0.868 0.629

5 0.4 0.926 0.705

6 0.5 0.986 0.771

1 0.6 1.046 0.833

8 0.7 1.105 0.893

9 0.8 1.164 0.954

10 0.9 1.223 1.017

11 1 1.283 1.081

12 1.1 1.346 1.149

13 1.2 1.41 1.219

14 1.3 1.477 1.293

15 1.4 1.548 1.372

16 1.5 1.621 1.454

17 1.6 1.698 1.541

18 1.7 1.779 1.633

19 1.8 1.863 1.729

20 1.9 1.952 1.831
О 4 І <~1 П Г\ А А І А Г»П-7



2. Розв’яжіть дану задачу Коші за допомогою інших вбудованих функцій: Rkadapt і 
Bulstoer. Порівняйте одержані результати.

3. Розв’яжіть задачу Коші за допомогою вбудованої функції Stiffr - для жорстких 
систем.

Перед використанням функції Stiffr необхідно крім початкового вектора у і вектора 
правих частин системи D(x,y), визначити матрицю J(x,y) розміру 2х 3:

Sy, ду2 '1 -11 9"

dfy
= Ь 9 -11,

ду} ^2,

(Vy 
дх

дх

Av)

Тоді розв’язок буде наступним:

ORIGIN- 1

D(x.y) :=
9-у, - 11 • У2 + х2 ,

-11

9

9

-11

Y := Stiffify ,0,2,20, D,J)
1 2 3

1 0 1 0

2 0.1 0.748 0.438

3 0.2 0.785 0.564

4 0.3 0.854 0.642

5 0.4 0.921 0.71

6 0.5 0.985 0.772

7 0.6 1.046 0.833

8 0.7 1.105 0.894

9 0.8 1.164 0.954

10 0.9 1.223 1.017

11 1 1.283 1.081

12 1.1 1.346 1.148

13 1.2 1.41 1.219

14 1.3 1.477 1.293

15 1.4 1.548 1.371

16 1.5 1.621 1.454

17 1.6 1.698 1.541

18 1.7 1.779 1.633

19 1.8 1.863 1.729

20 1.9 1.952 1.831

21 2 2.044 1.937


