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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальнiсть теми. Пiд впливом практичних задач теорiї оптималь-
ного керування, масового обслуговування, теорiї електричних кiл, економi-
ки, починаючи з кiнця 70-х рокiв ХХ ст. розпочалось iнтенсивне вивчення
властивостей розв’язкiв вироджених лiнiйних систем диференцiальних рiв-
нянь

B(t)
dx

dt
= A(t)x+ f(t). (1)

Першi результати дослiджень вироджених систем зi сталими коефi-
цiєнтами мiстяться у працях М.М. Лузiна та Ф.Р. Гантмахера, де було знай-
дено необхiднi та достатнi умови сумiсностi таких систем i запропоновано
алгоритм побудови їх розв’язкiв.

Рiзноманiтнi аспекти теорiї вироджених систем розглядались
Ю.Є. Бояринцевим, В.О. Даниловим, А.О. Логiновим, В.Ф. Чистяковим,
С. Кемпбеллом, Ч. Гiєром, Л. Петцольд, Е. Грiпентрогом, Р. Мьорц,
А.М. Самойленком, В.П. Яковцем, П. Кункелем, В. Мерманном, Р. Рi-
азою, Е. Хайрером, Г. Ваннером, О.А. Бойчуком, О.О. Покутним. При
цьому основна увага зверталась на пошук необхiдних та достанiх умов
звiдностi системи (1) до системи зi сталими коефiцiєнтами. Виродженi
системи з перiодичними коефiцiєнтами дослiджувались В.О. Єременком,
Ю.Д. Шлапаком, Р. Ламуром, Р. Мьорц, Р. Вiнклер та iн.

У працях С. Кемпбелла i Л. Петцольд введено поняття центральної
канонiчної форми виродженої лiнiйної системи(

En−s 0
0 Ns

)
dx

dt
=

(
M(t) 0

0 Es

)
x+ h(t),

де Es, En−s – одиничнi матрицi s- та (n − s)-го порядкiв вiдповiдно, Ns –
верхньотрикутна матриця з нульовими квадратними блоками на дiагоналi,
що дало змогу дослiдити структуру загального розв’язку системи (1).

З’ясуванню умов звiдностi виродженої системи до центральної кано-
нiчної форми присвяченi працi С. Кемпбелла, Л. Петцольд, Ю.Є. Боярин-
цева, Р. Мьорц, В.Ф. Чистякова i А.А. Щеглової. Найбiльш загальнi достат-
нi умови звiдностi системи (1) до центральної канонiчної форми отримали
А.М. Самойленко i В.П. Яковець. Фундаментальний результат А.М. Самой-
ленка i В.П. Яковця є теоретичним пiдгрунтям дослiдження рiзноманiтних
задач теорiї лiнiйних вироджених систем. Зокрема, на його основi знайдено
умови сумiсностi задачi Кошi, деяких крайових задач для виродженої сис-
теми, доведено теореми про iснування та єдинiсть перiодичного розв’язку
системи (1) з перiодичними коефiцiєнтами, розроблено теорiю асимптотич-
ного iнтегрування лiнiйних вироджених сингулярно збурених систем.
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Система (1) у нескiнченновимiрних просторах розглядалась С.Г. Крей-
ном, М.I. Хазаном, С.П. Зубовою, К.I. Чернишовим, А.Г. Руткасом,
А. Фавiнi, С.М. Жуком та iн.

Чисельнi методи розв’язування вироджених нелiнiйних систем дифе-
ренцiальних рiвнянь розроблялись у працях Ю.Є. Бояринцева, В.О. Да-
нилова, А.О. Логiнова, К. Бренан, С. Кемпбелла, Л. Петцольд, Р. Мьорц,
Е. Хайрера, Г. Ваннера, В.Ф. Чистякова, А.А. Щеглової.

Зауважимо, що задачi теорiї вироджених систем можна вважати уза-
гальненням вiдповiдних сингулярних задач теорiї диференцiальних рiв-
нянь, класичнi результати якої мiстять працi О. Перрона, М. Iвано,
Р. Лангера, Н. Левiнсона, Л. Чезарi, В. Вазова, Ф. Хартмана, М.В. Фе-
дорюка, А.М. Iльїна, I.Т. Кiгурадзе, М.О. Перестюка, I.О. Парасюка та їх
учнiв.

Iз середини 80-х рокiв ХХ ст., одночасно з дослiдженням вироджених
систем (1), почали розглядатись виродженi сингулярно збуренi лiнiйнi сис-
теми диференцiальних рiвнянь

εB(t, ε)
dx

dt
= A(t, ε)x+ f(t, ε). (2)

Системи (2) зi сталими коефiцiєнтами у випадку неособливої матрицi
при похiдних вивчались С. Кембеллом та О’Меллi, у банаховому просторi
вони розглядались С.П. Зубовою та К.I. Чернишовим.

Виродженi сингулярно збуренi лiнiйнi системи зi змiнними коефiцi-
єнтами дослiджувались А.М. Самойленком, М.I.Шкiлем, В.П. Яковцем,
I.I. Старуном. Було з’ясовано, що за певних умов, накладених на збурю-
вальнi матрицi, система (2) має два типи формальних розв’язкiв. Розв’язки
першого типу вiдповiдають скiнченним елементарним дiльникам граничної
в’язки матриць A(t, 0)−λB(t, 0), а розв’язки другого типу – нескiнченним.
Використовуючи теорему про звiднiсть до центральної канонiчної форми
було доведено, що лiнiйна комбiнацiя побудованих формальних розв’язкiв
є загальним формальним розв’язком системи (2).

Зазначимо, що метод побудови формальних розв’язкiв першого ти-
пу є узагальненням класичних методiв асимптотичного iнтегрування син-
гулярно збурених лiнiйних систем з одиничною матрицею при похiдних,
якi розроблялись у працях А. Шлезiнгера, Д. Бiркгофа, Я.Д. Тамаркiна,
М. Хукухари, Х. Территiна, Й. Сибуйї, В. Вазова, С.Ф. Фещенка,
Ю.Л. Далецького, М.I. Шкiля, М.А. Сотнiченка, Ю.П. Пiдченка, I.М. Ко-
нета та їх учнiв.

Нелiнiйнi сингулярно збуренi системи дослiджувались А.М. Тихоно-
вим, I.С. Градштейном, А.Б. Васильєвою, В.М. Волосовим, В.Ф. Бутузо-
вим, Л. Реке, К.Р. Шнайдером та iн.
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Фундаментальнi результати теорiї диференцiальних рiвнянь з вiдхи-
ленням аргументу мiстяться у працях А.Д. Мишкiса, Л.Е. Ельсгольца,
С.Б. Норкiна, Е. Пiннi, Р. Беллмана, Р. Кука, М.Н. Огюзтореллi, В.П Ру-
баника, Ю.О. Митропольського, Д.I. Мартинюка, В.Г. Самойленка. Асим-
птотичнi методи розв’язування таких рiвнянь розроблялись Ю.О. Митро-
польським, А. Халанаєм, В.П. Рубаником, В.I. Фодчуком, С.Ф. Фещенком,
Д.Г. Кореневським, I.М. Черевком, I.I. Клевчуком та iн. У дослiдженнях
А.Б. Васильєвої, А.М. Родiонова та В.I. Рожкова з’ясовано, що за асимпто-
тичними властивостями розв’язки систем нейтрального типу з малим вiд-
хиленням аргументу близькi до розв’язкiв певних систем сингулярно збу-
рених диференцiальних рiвнянь. Це дало змогу для побудови розв’язкiв
зазначених диференцiально-функцiональних систем використовувати ра-
нiше розробленi методи теорiї сингулярних збурень.

Сингулярно збуренi диференцiальнi рiвнянння з частинними похiдни-
ми дослiджувались Н. Левiнсоном, О.А. Олейник, В. Екхаусом, Е. Яге-
рем, С.О. Ломовим, А.М. Iльїним, В.Ф. Бутузовим, М.М. Нефьодовим,
К.Р. Шнайдером та iн. Суттєвий внесок в теорiю асимптотичного iнтег-
рування сингулярно збурених задач для рiвнянь з частинними похiд-
ними зробили М.I. Вишик i Л.А. Люстерник. У працях С.Ф. Фещенка та
М.I. Шкiля для деяких лiнiйних крайових задач для диференцiальних рiв-
нянь з частинними похiдними з повiльно змiнними коефiцiєнтами було
встановлено необхiднi умови iснування розв’язку у виглядi ряду за влас-
ними функцiями задачi Штурма-Лiувiлля.

У данiй роботi побудовано розв’язок початкової задачi для деяких ти-
пiв вироджених систем диференцiально-функцiональних рiвнянь. Зокрема,
розглядаються системи диференцiальних рiвнянь

B(t)
dx

dt
= f(x, t), (3)

системи сингулярно збурених диференцiальних рiвнянь

εB(t, ε)
dx

dt
= f(x, t, ε) (4)

та системи сингулярно збурених диференцiальних рiвнянь iз малим запiз-
ненням аргументу

εB(t, ε)
dx

dt
= f(x(t, ε), x(t− ε, ε), t, ε), (5)

з матрицею при похiдних, що може змiнювати свiй ранг в окремих точ-
ках вiдповiдної областi визначення. Можлива змiна рангу матрицi B(t)
(B(t, ε)) не дозволяє скористатись класичними результатами теорiї вирод-
жених систем.
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У роботi також дослiджується перша крайова задача для виродженої
системи лiнiйних сингулярно збурених диференцiальних рiвнянь з частин-
ними похiдними другого порядку

ε2B(t, ε)
∂2u

∂t2
= A(t, ε)

∂2u

∂x2
+ εC(x, t, ε)u+ f(x, t, ε). (6)

Розглядається випадок гiперболiчної та параболiчної систем.
Розв’язок першої крайової задачi для системи (6) побудовано за допо-

могою методу вiдокремлення змiнних з використанням методу малого па-
раметру, розробленого С.Ф. Фещенком та М.I. Шкiлем для систем лiнiйних
диференцiальних рiвнянь iз повiльно змiнними коефiцiєнтами. При цьому
було встановлено достатнi умови iснування розв’язку зазначеної задачi у
виглядi ряду за власними функцiями задачi Штурма-Лiувiлля.

Таким чином, дослiдження початкової задачi для систем (3) – (5) та
першої крайової задачi для системи (6) є актуальним.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертацiйна робота виконана в рамках науково-дослiдних робiт
"Асимптотичний аналiз систем сингулярно збурених диференцiально-
функцiональних рiвнянь з виродженнями" (номер державної реєстрацiї
0104U004016), "Асимптотичне iнтегрування систем сингулярно збурених
диференцiально-функцiональних рiвнянь з виродженням" (0107U000581)
та "Асимптотичне iнтегрування вироджених сингулярно збурених систем
диференцiальних рiвнянь" (0110U001582), що виконувались на кафедрi ма-
тематичного аналiзу та диференцiальних рiвнянь НПУ iменi М.П. Драго-
манова.

Мета i завдання дослiдження. Метою дослiдження є розробка
методiв асимптотичного iнтегрування деяких типiв вироджених систем
диференцiально-функцiональних рiвнянь.

Завдання дослiдження:
– знаходження достатнiх умов iснування та єдиностi розв’язку задачi Ко-
шi для виродженої системи диференцiальних рiвнянь та для виродженої
системи сингулярно збурених диференцiальних рiвнянь i побудова їх асим-
птотичних розвинень;
– знаходження достатнiх умов iснування та єдиностi розв’язку основної
початкової задачi для виродженої системи сингулярно збурених диферен-
цiальних рiвнянь iз малим запiзненням аргументу i побудова його асимпто-
тики;
– побудова перiодичних розв’язкiв виродженої системи сингулярно збуре-
них диференцiальних рiвнянь та виродженої системи сингулярно збурених
диференцiальних рiвнянь iз малим запiзненням аргументу з перiодичними
коефiцiєнтами;
– знаходження достатнiх умов iснування та єдиностi розв’язку першої кра-
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йової задачi для виродженої системи лiнiйних сингулярно збурених дифе-
ренцiальних рiвнянь з частинними похiдними другого порядку i побудова
його асимптотики.

Об’єкт дослiдження. Об’єктом дослiдження є виродженi системи
диференцiальних рiвнянь, виродженi системи сингулярно збурених дифе-
ренцiальних рiвнянь, виродженi системи сингулярно збурених диференцi-
альних рiвнянь iз малим запiзненням аргументу та виродженi системи лi-
нiйних сингулярно збурених диференцiальних рiвнянь з частинними похiд-
ними другого порядку.

Предмет дослiдження. Предметом дослiдження є асимптотичнi
властивостi розв’язку задачi Кошi для виродженої системи диференцiаль-
них рiвнянь та для виродженої системи сингулярно збурених диференцi-
альних рiвнянь, розв’язку основної початкової задачi для виродженої сис-
теми сингулярно збурених диференцiальних рiвнянь iз малим запiзненням
аргументу та розв’язку першої крайової задачi для виродженої системи
лiнiйних сингулярно збурених диференцiальних рiвнянь з частинними по-
хiдними другого порядку.

Методи дослiдження. Для побудови формальних розвинень поча-
ткових задач, що розглядаються у данiй роботi, використовується метод
примежевих функцiй. Це дозволяє дослiджувати задачi з рiзного роду
виродженнями. Обгрунтування асимптотики вiдбувається за допомогою
методу послiдовних наближень та методу стискуючих вiдображень.

Перiодичнi розв’язки вiдповiдних систем побудовано за допомогою
методу малого параметру асимптотичного iнтегрування систем диферен-
цiальних рiвнянь з перiодичними коефiцiєнтами, основи якого закладено в
працях О.М. Ляпунова, А. Пуанкаре, Ю.О. Рябова та iн.

Для знаходження розв’язку першої крайової задачi використано метод
вiдокремлення змiнних (метод Фур’є), метод малого параметру, розробле-
ний С.Ф. Фещенком та М.I. Шкiлем для систем лiнiйних диференцiальних
рiвнянь iз повiльно змiнними коефiцiєнтами, методи диференцiального iн-
варiанту та стискуючих вiдображень.

Наукова новизна одержаних результатiв. У дисертацiйнiй робо-
тi розроблено методику дослiдження вироджених систем диференцiально-
функцiональних рiвнянь, за допомогою якої можна описати асимптотич-
нi властивостi розв’язкiв вiдповiдних початкових задач у випадку, коли
кронекерева структура в’язки матриць, що породжена лiнiйною частиною
зазначених систем, не є стабiльною.

У дисертацiї вперше отримано такi науковi результати:
– наведено достатнi умови iснування та єдиностi розв’язку задачi Кошi для
виродженої системи диференцiальних рiвнянь, побудовано асимптотичне
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розвинення зазначеного розв’язку i доведено теореми про асимптотичнi
оцiнки рiзницi мiж точним i знайденим асимптотичним розв’язком даної
задачi Кошi;
– для виродженої системи диференцiальних рiвнянь з голоморфними кое-
фiцiєнтами доведено теорему про iснування та єдинiсть голоморфного
розв’язку задачi Кошi;
– встановлено достатнi умови iснування та єдиностi розв’язку задачi Кошi
для виродженої системи сингулярно збурених диференцiальних рiвнянь,
наведено асимптотичне розвинення зазначеного розв’язку i доведено тео-
реми про асимптотичнi оцiнки рiзницi мiж точним i знайденим асимпто-
тичним розв’язком даної задачi Кошi;
– з’ясовано достатнi умови iснування та єдиностi розв’язку основної по-
чаткової задачi для виродженої системи сингулярно збурених диференцi-
альних рiвнянь iз малим запiзненням аргументу, побудовано асимптотичне
розвинення зазначеного розв’язку i доведено теореми про асимптотичнi
оцiнки рiзницi мiж точним i знайденим асимптотичним розв’язком даної
початкової задачi;
– наведено нелокальнi теореми про iснування та єдинiсть розв’язку зада-
чi Кошi для виродженої системи сингулярно збурених диференцiальних
рiвнянь та розв’язку основної початкової задачi для виродженої системи
сингулярно збурених диференцiальних рiвнянь iз малим запiзненням аргу-
менту;
– розроблено алгоритм побудови перiодичних розв’язкiв виродженої сис-
теми сингулярно збурених диференцiальних рiвнянь з перiодичними кое-
фiцiєнтами та виродженої системи сингулярно збурених диференцiальних
рiвнянь з перiодичними коефiцiєнтами iз малим запiзненням аргументу.
Доведено теореми про iснування та єдинiсть перiодичного розв’язку зазна-
чених систем, що задовольняє певну асимптотичну оцiнку;
– побудовано розв’язок (узагальнений розв’язок) у виглядi ряду за власни-
ми функцiями задачi Штурма-Лiувiлля першої крайової задачi для вирод-
женої системи лiнiйних сингулярно збурених диференцiальних рiвнянь з
частинними похiдними другого порядку. Розглянуто випадок гiперболiч-
ної та параболiчної систем двох або трьох рiвнянь.

Практичне значення одержаних результатiв. Результати дисер-
тацiйної роботи мають теоретичний характер i можуть бути використанi
для подальшого розвитку теорiї сингулярних збурень, оскiльки запропо-
нований пiдхiд дозволяє з єдиних позицiй вивчати рiзноманiтнi системи
диференцiально-функцiональних рiвнянь з виродженням.

Практичне значення отриманих результатiв полягає в можливостi їх
застосування в багатьох прикладних задачах механiки, радiотехнiки, аеро-
динамiки, хiмiчної кiнетики, бiологiї, оптимального управлiння тощо, ма-
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тематичнi моделi яких приводять до систем даного типу.
Особистий внесок здобувача. Усi основнi науковi результати дисер-

тацiї одержано здобувачем особисто. У спiльних з науковим консультан-
том працях доктору фiзико-математичних наук, професору М.I. Шкiлю
належить постановка задач та обговорення можливих шляхiв їх розв’язан-
ня. У спiльнiй працi з кандидатом фiзико-математичних наук, доцентом
С.П. Радченком, останньому належить процедура застосування теореми
про стискуюче вiдображення.

Апробацiя результатiв дисертацiї. Основнi результати дисертацiй-
ної роботи доповiдались на таких конференцiях: Мiжнародна конферен-
цiя "Диференцiальнi рiвняння i нелiнiйнi коливання" , м. Чернiвцi, 2001
р.; Теорiя еволюцiйних рiвнянь. Мiжнародна конференцiя "П’ятi Боголю-
бiвськi читання" , м. Кам’янець-Подiльський, 2002 р.; Мiжнародна конфе-
ренцiя "Асимптотичнi методи в теорiї диференцiальних рiвнянь" , м. Ки-
їв, 2002 р.; Десята мiжнародна наукова конференцiя iменi академiка М.
Кравчука, м. Київ, 2004 р.; Київська Боголюбiвська конференцiя "Сучаснi
проблеми математики та теоретичної фiзики" , м. Київ, 2004 р.; Мiжна-
родна математична конференцiя iменi В.Я. Скоробагатька, м. Дрогобич,
2004 р.; "Диференцiальнi рiвняння та їх застосування". Мiжнародна кон-
ференцiя, присвячена 60-рiччю кафедри iнтегральних та диференцiальних
рiвнянь Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка, м.
Київ, 2005 р.; Международная конференция "Интегральные уравнения и
их применения" , м. Одеса, 2005 р.; Одинадцята мiжнародна наукова кон-
ференцiя iменi академiка М. Кравчука, м. Київ, 2006 р.; Восьмая Крым-
ская международная математическая школа "Метод функций Ляпунова
и его приложения" , м. Алушта, 2006 р.; Мiжнародна наукова конферен-
цiя "Математичний аналiз i диференцiальнi рiвняння та їх застосування" ,
м. Ужгород, 2006 р.; Международная конференция "Дифференциальные
уравнения и смежные вопросы" , м. Москва, 2007 р.; Lyapunov Memorial
Conference. International Conference on the occasion of the 150th birthday of
Aleksandr Mikhailovich Lyapunov, м. Харкiв, 2007 р.; Мiжнародна конфе-
ренцiя "Боголюбiвськi читання 2007" , м. Київ – Житомир, 2007 р.; Два-
надцята мiжнародна наукова конференцiя iменi академiка М. Кравчука, м.
Київ, 2008 р.; "Боголюбiвськi читання 2008". Мiжнародна наукова конфе-
ренцiя "Диференцiальнi рiвняння, теорiя функцiй та їх застосування" , з
нагоди 70-рiччя з дня народження академiка А.М.Самойленка, м. Мелiто-
поль, 2008 р.; Український математичний конгрес – 2009 (до 100-рiччя вiд
дня народження М.М. Боголюбова), м. Київ, 2009 р.; Тринадцята мiжна-
родна наукова конференцiя iменi академiка М. Кравчука, м. Київ, 2010 р.;
Международная конференция "Дифференциальные уравнения и смежные
вопросы" , м. Москва, 2011 р.; Мiжнародна наукова конференцiя присвяче-
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на 65-рiччю кафедри iнтегральних та диференцiальних рiвнянь Київського
нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка, м. Київ, 2011 р.; Мiж-
народна математична конференцiя iменi В.Я. Скоробагатька, м. Дрогобич,
2011 р.; Мiжнародна математична конференцiя «Боголюбовськi читання
DIF-2013. Диференцiальнi рiвняння, теорiя функцiй та їх застосування», м.
Севастополь, 2013 р.; Мiжнародна математична конференцiя «Диференцi-
альнi рiвняння, обчислювальна математика, теорiя функцiй та математичнi
методи механiки», м. Київ, 2014 р.

На засiданнях наукових семiнарiв: з диференцiальних рiвнянь кафед-
ри iнтегральних та диференцiальних рiвнянь механiко-математичного фа-
культету Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
(науковi керiвники: академiк НАН України, доктор фiзико-математичних
наук, професор А.М. Самойленко та академiк НАН України, доктор
фiзико-математичних наук, професор М.О. Перестюк), м. Київ, Україна,
2013, 2017; "Асимптотичнi та аналiтичнi методи для задач математичної
фiзики" кафедри математичної фiзики механiко-математичного факуль-
тету Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка (нау-
ковi керiвники: доктор фiзико-математичних наук, професор Т.А. Мель-
ник та доктор фiзико-математичних наук, професор В.Г. Самойленко),
м. Київ, Україна, 2011, 2012; кафедри загальної математики механiко-
математичного факультету Київського нацiонального унiверситету iменi
Тараса Шевченка (науковi керiвники: доктор фiзико-математичних наук,
професор О.М. Станжицький та доктор фiзико-математичних наук, профе-
сор Г.Л. Кулiнiч), м. Київ, Україна, 2012; з асимптотичних методiв у теорiї
диференцiальних рiвнянь кафедри математичного аналiзу та диференцi-
альних рiвнянь Нацiонального педагогiчного унiверситету iменi М.П. Дра-
гоманова (науковий керiвник – академiк НАПН України, доктор фiзико-
математичних наук, професор М.I. Шкiль), м. Київ, Україна, 2012.

Публiкацiї. За результатами дисертацiйної роботи опублiковано 51
наукову працю: 1 одноосiбну монографiю; 27 наукових статей у фахових
виданнях, з яких 6 статей у виданнях, якi включенi до наукометричної
бази Scopus, 23 матерiалiв i тез доповiдей на наукових конференцiях.

Структура та обсяг роботи. Дисертацiйна робота складається зi
вступу, п’яти роздiлiв, що мiстять 15 пiдроздiлiв, висновкiв та списку вико-
ристаних джерел (257 найменувань). Загальний обсяг дисертацiї становить
337 сторiнок, список використаних джерел – 36 сторiнок.

Автор висловлює щиру подяку академiку НАПН України, доктору
фiзико-математичних наук, професору Шкiлю Миколi Iвановичу за пос-
тановку розглянутих у дисертацiйнiй роботi задач та постiйну увагу до
роботи.
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ОСНОВНИЙ ЗМIСТ РОБОТИ

У вступi обгрунтовано актуальнiсть теми дисертацiйної роботи, виз-
начено мету i задачi дослiдження, видiлено наукову новизну та практичне
значення результатiв дисертацiї, вказано особистий внесок здобувача, апро-
бацiю роботи та публiкацiї автора.

У першому роздiлi наведено огляд лiтератури з тематики дисертацiї
i визначено напрями дослiджень дисертацiйної роботи.

Другий роздiл присвячено дослiдженню задачi Кошi для виродженої
системи диференцiальних рiвнянь

B(t)
dx

dt
= f(x, t), t ∈ [0;T ], (2.1)

x(0) = x0, (2.2)

де x = x(t) – шуканий n-вимiрний вектор, B(t) – квадратна матриця n-го
порядку, f(x, t), x0 – n-вимiрнi вектори, компонентами яких є дiйснi або
комплекснозначнi функцiї.

У пiдроздiлi 2.2 наведено основнi поняття теорiї в’язок матриць i
доведено теореми про зведення в’язки матриць зi змiнною кронекеровою
структурою до квазiдiагонального вигляду.

У пiдроздiлi 2.3 побудовано формальний розв’язок задачi Кошi (2.1),
(2.2).
2.1. Припустимо, що в’язка fx(x0, 0) − λB(0) регулярна, має r скiнченних
та s нескiнченних елементарних дiльникiв, кратностi яких вiдповiдно до-
рiвнюють p1, ..., pr та q1, ..., qs, причому p1 + ...+ pr + q1 + ...+ qs = n (тут
fx =

(
∂fi
∂xj

)
i,j=1,n

).

Тодi iснують неособливi матрицi P та Q, за допомогою яких в’язка
fx(x0, 0)− λB(0) зводиться до канонiчної форми за Кронекером, тобто

Pfx(x0, 0)Q = diag{Eq,Wp}, PB(0)Q = diag{Jq, Ep},
де Eq, Ep – одиничнi матрицi порядкiв q = q1 + ... + qs та p = p1 + ... + pr
вiдповiдно;

Wp = diag{W1, ...,Wr}, Jq = diag{J1, ..., Js},
Wi та Jj – жордановi клiтини порядкiв pi та qj, дiагональнi елементи яких
вiдповiдно дорiвнюють λi та 0; λi, i = 1, r, – коренi характеристичного
рiвняння

det(fx(x0, 0)− λB(0)) = 0.

Покладемо x(t) = Qy(t). Тодi задача (2.1), (2.2) набуде вигляду

B̃(t)
dy

dt
= g(y, t),

y(0) = y0,

де B̃(t) = PB(t)Q, g(y, t) = Pf(Qy, t), y0 = Q−1x0.
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Теорема 1. (Теорема 2.6) Нехай B(t) ∈ C∞[0;T ], f(x, t) ∈ C∞(D), де

D = {(x, t) : ||x|| ≤ a, 0 ≤ t ≤ T}, ||x0|| < a,

має мiсце умова 2.1, а також виконуються такi умови:
1. {g(y0, 0)}q1+...+qj = 0, j = 1, s.

2. det


α11 − δ1q1 α21 . . . αs1

α12 α22 − δ1q2 . . . αs2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

α1s α2s . . . αss − δ1qs

 6= 0, де δ1j – символ Кронеке-

ра, αij = (k − 1)(B̃1ϕ̃i, ψ̃j), k = 2, 3, ...; i, j = 1, s; B̃(t) = B̃0 + B̃1t + O(t2);
ϕ̃j та ψ̃j, j = 1, s, – одиничнi вектори, якi є елементами нуль-простору мат-
риць B̃0 та B̃∗0 вiдповiдно. Тодi задача Кошi (2.1), (2.2) має формальний
розв’язок

x(t) = Q

(
y0 +

∞∑
s=1

yst
s

)
.

У пiдроздiлi 2.4 доводиться асимптотичний характер побудованого
формального розв’язку задачi (2.1), (2.2).

Теорема 2. (Теорема 2.9) Нехай B(t) ∈ Cm+1[0;T ], f(x, t) ∈ Cm+1(D),
а також виконуються умови теореми 1, причому (B̃1ϕ̃j, ψ̃j) 6= 0, j = 1, s.
Тодi задача Кошi (2.1), (2.2) на вiдрiзку [0; t0], t0 ≤ T , має єдиний розв’язок
x = x(t), для якого справджується оцiнка

||x(t)− xm+l(t)|| ≤ ctm+l+1, t ∈ [0; t0],

де xm+l(t) = Q

(
y0 +

m+l∑
s=1

yst
s

)
, l – визначене в роботi цiле невiд’ємне число.

У третьому роздiлi дослiджується задача Кошi для виродженої сис-
теми сингулярно збурених диференцiальних рiвнянь

εB(t, ε)
dx

dt
= f(x, t, ε), t ∈ [0;T ], (3.1)

x(0, ε) = x0, (3.2)

де x = x(t, ε) – шуканий n-вимiрний вектор, B(t, ε) – квадратна матриця
n-го порядку, f(x, t, ε), x0 – n-вимiрнi вектори, компонентами яких є дiйснi
або комплекснозначнi функцiї, ε ∈ (0; ε0], – малий параметр.

У пiдроздiлi 3.3.1 побудовано формальний розв’язок задачi Кошi
(3.1), (3.2) у некритичному випадку.

Припускається виконання таких умов.
3.1. Рiвняння f(x, t, 0) = 0 має такий розв’язок x = x0(t), що:
а) x0(t) ∈ C[0;T ];
б) точки (x0(t), t) ∈ D, коли t ∈ [0;T ];
в) корiнь x = x0(t) є iзольованим на вiдрiзку [0;T ], тобто iснує таке η > 0,
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що f(x, t, 0) 6= 0, коли 0 < ||x− x0(t)|| < η, t ∈ [0;T ].
3.2. В’язка fx(x0(0), 0, 0) − λB(0, 0) регулярна, має n − 1 скiнченний еле-
ментарний дiльник та один нескiнченний елементарний дiльник.

Згiдно умови 3.2 iснують такi неособливi матрицi P , Q, що

Pfx(x0(0), 0, 0)Q = diag{1,Wn−1}, PB(0, 0)Q = diag{0, En−1},
де Wn−1 = diag{λ1, ..., λn−1}, λi, i = 1, n− 1, – коренi характеристичного
рiвняння

det(fx(x0(0), 0, 0)− λB(0, 0)) = 0. (3.3)

Покладемо x(t, ε) = Qy(t, ε). Тодi задача (3.1), (3.2) набуде вигляду

εB̃(t, ε)
dy

dt
= g(y, t, ε), (3.4)

y(0, ε) = y0, (3.5)

де B̃(t, ε) = PB(t, ε)Q, g(y, t, ε) = Pf(Qy, t, ε), y0 = Q−1x0.
Формальний розв’язок задачi (3.4), (3.5) шукається у виглядi

y(t, ε) = y(t, ε) + Πy(τ, ε), (3.6)

де y(t, ε) =
∞∑
s=0

εsys(t) та Πy(τ, ε) =
∞∑
s=0

εsΠsy(τ), τ =
t

ε
, вiдповiдно регу-

лярна та сингулярна частини асимптотики.
Члени регулярної та сингулярної частин асимптотики визначаються за

допомогою зрiвнювання коефiцiєнтiв при однакових степенях ε вiдповiдно
iз систем

εB̃(t, ε)
dy

dt
= g(t, ε)

та
B̃(ετ, ε)

dΠy

dτ
= Πg(τ, ε),

де

B̃(t, ε) =
∞∑
s=0

εsBs(t),

B̃(ετ, ε) =
∞∑
s=0

εs
s∑
i=0

1

i!(s− i)!
∂sB̃(0, 0)

∂ts−i∂εi
τ s−i ≡

∞∑
s=0

εsΠsB(τ),

g(t, ε) = g(y(t, ε), t, ε) = g(y0(t), t, 0)+

+ε(gy(t)y1(t) + g1(t)) + ...+ εs(gy(t)ys(t) + gs(t)) + ... ≡
∞∑
s=0

εsgs(t),

елементи матрицi gy(t) обчислюються в точцi (y0(t), t, 0), а вектори gs(t)
певним чином виражаються через yk(t), k < s;

Πg(τ, ε) = g(y(ετ, ε) + Πy(τ, ε), ετ, ε)− g(y(ετ, ε), ετ, ε) =

= g(y0(0) + Π0y(τ), 0, 0)− g(y0(0), 0, 0) + ε(gy(τ)Π1y(τ) +G1(τ))+
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+ ...+ εs(gy(τ)Πsy(τ) +Gs(τ)) + ... ≡
∞∑
s=0

εsΠsg(τ),

елементи матрицi gy(τ) обчислюються в точцi (y0(0) + Π0y(τ), 0, 0), а век-
тори Gs(τ) певним чином виражаються через Πky(τ), k < s.

Зокрема, при ε0 маємо
g(y0(t), t, 0) = 0,

B̃(0, 0)
dΠ0y

dτ
= g(y0(0) + Π0y, 0, 0).

Отже, y0(t) = Q−1x0(t).
Позначимо через Π01y(τ), g1(y0(0) + Π0y(τ), 0, 0), y01(0), y01 – першi

компоненти векторiв Π0y(τ), g(y0(0) + Π0y(τ), 0, 0), y0(0) та y0 вiдповiдно,
а через Π02y(τ), g2(y0(0) + Π0y(τ), 0, 0), y02(0), y02 – вектори, що мiстять
решту компонент Π0y(τ), g(y0(0) + Π0y(τ), 0, 0), y0(0) та y0.

Припускається виконання таких умов.
3.3. Рiвняння g1(y0(0) + Π0y, 0, 0) = 0 має такий розв’язок Π01y =
= Π01y(Π02y), неперервний в областi змiни параметра Π02y, що:
а) Π01y(Π02y)→ 0, Π02y → 0;
б) Π01y(y02 − y02(0)) = y01 − y01(0).
3.4. Система

dΠ02y

dτ
= g2(y01(0) + Π01y(Π02y), y02(0) + Π02y, 0, 0),

має розв’язок Π02y = Π02y(τ), що задовольняє початкову умову Π02y(0) =
= y02 − y02(0), причому:
а) Π02y(τ)→ 0, τ →∞;
б) ||Q(y0(t) + Π0y(t/ε))|| < a, t ∈ [0;T ].
3.5. Reλi < 0, i = 1, n− 1.
3.6. {gy(y0(0) + Π0y(τ), 0, 0)}11 6= 0, τ ≥ 0, де {gy(y0(0) + Π0y(τ), 0, 0)}11 –
вiдповiдний елемент матрицi gy(y0(0) + Π0y(τ), 0, 0).

Системи вищих наближень

gy(t)ys =
s∑
i=1

Bi−1(t)
dys−i
dt
− gs(t),

B̃(0, 0)
dΠsy

dτ
= gy(τ)Πsy + Fs(τ),

де Fs(τ) = Gs(τ) −
s∑
i=1

ΠiB(τ)
dΠs−iy(τ)

dτ
, розв’язуються стандартним чи-

ном. При цьому формальний розв’язок (3.6) задовольняє початкову умову
(3.5) якщо має мiсце наступна умова.
3.7. ys1(0) + Πs1y(0) = 0, s ∈ N , де ys1(0) та Πs1y(0) – першi компоненти
векторiв ys(0) та Πsy(0) вiдповiдно.
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Для доведення асимптотичного характеру побудованого формального
розв’язку задачi Кошi (3.1), (3.2) у системi (3.4) зробимо замiну

y(t, ε) = ym+1(t, ε) + z(t, ε), ym+1(t, ε) =
m+1∑
s=0

εs(ys(t) + Πsy(τ)).

Тодi система (3.4) набуде вигляду

εB̃(t, ε)
dz

dt
= gy(t, ε)z + h(z, t, ε), (3.7)

де gy(t, ε) = gy(y0(t) + Π0y(τ), t, ε), h(z, t, ε) = g(ym+1 + z, t, ε)− gy(t, ε)z−

−εB̃(t, ε)
dym+1

dt
.

Згiдно умови 3.2 iснують такi неособливi достатньо гладкi матрицi
P (t, ε), Q(t, ε), що

P (t, ε)gy(t)Q(t, ε) = diag{e(t, ε),Wn−1(t, ε)},

P (t, ε)B̃(t, ε)Q(t, ε) =
˜̃
B(t, ε) ≡ diag{b(t, ε), En−1(t, ε)},

де e(0, 0) = 1, En−1(0, 0) = En−1, b(0, 0) = 0, Wn−1(0, 0) = Wn−1.
Покладаючи у системi (3.7) z(t, ε) = Q(t, ε)u(t, ε), дiстаємо

ε
˜̃
B(t, ε)

du

dt
= D̃(t, ε)u+ w̃(u, t, ε), (3.8)

де D̃(t, ε) = P (t, ε)gy(t, ε)Q(t, ε) − ε
˜̃
B(t, ε)Q−1(t, ε)Q′(t, ε), w̃(u, t, ε) =

= P (t, ε)h(Q(t, ε)u, t, ε).
Припускається виконання таких умов.

3.8. b(t, ε) = εktb1(t, ε), k ≥ 0, де b1(t, ε) 6= 0 i Re
{D̃(t, ε)}11
b1(t, ε)

≤ η < 0,

t ∈ [0; t0], t0 ≤ T ; ε ∈ [0; ε1], ε1 ≤ ε0.
3.9. |w̃1(0, t, ε)| ≤ cεm+1t, t ∈ [0; t0], ε ∈ [0; ε1], де w̃1(u, t, ε) – перша компо-
нента вектора w̃(u, t, ε).

Записуючи систему iнтегральних рiвнянь, еквiвалентну системi (3.8) з
нульовими початковими умовами, доведено твердження.

Теорема 3. (Теорема 3.3.) Нехай B(t, ε) ∈ Cm+2(K), f(x, t, ε) ∈
Cm+2(G), де

K = {(t, ε) : 0 ≤ t ≤ T, 0 ≤ ε ≤ ε0},
G = {(x, t, ε) : ||x|| ≤ a, 0 ≤ t ≤ T, 0 ≤ ε ≤ ε0},

i виконуються умови 3.1 – 3.9 (умова 3.7 для s = 1,m). Тодi iснує таке ε1,
ε1 ≤ ε0, що для всiх ε ∈ (0; ε1] задача Кошi (3.1), (3.2) на вiдрiзку [0; t0],
t0 ≤ T , має єдиний розв’язок x = x(t, ε), для якого

||x(t, ε)− xm(t, ε)|| ≤ cεm+1, t ∈ [0; t0], (3.9)

де xm(t, ε) = Qym(t, ε).
Розглядається загальний випадок для регулярної в’язки матриць.

3.10. Нехай в’язка fx(x0(0), 0, 0)− λB(0, 0) регулярна, має r скiнченних та
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s нескiнченних елементарних дiльникiв, кратностi яких вiдповiдно дорiв-
нюють p1, ..., pr та q1, ..., qs, причому p1 + ...+ pr + q1 + ...+ qs = n.

Тодi в системi (3.4)
gy(y0(0), 0, 0) = diag{Eq,Wp}, B̃(0, 0) = diag{Jq, Ep},

де Wp = diag{W1, ...,Wr}, Jq = diag{J1, ..., Js}, p = p1 + ... + pr, q =
= q1 + ...+ qs.

Позначимо через Π01y(τ), g1(y0(0) + Π0y(τ), 0, 0), y01(0), y01 вектори,
що мiстять q перших компонент векторiв Π0y(τ), g(y0(0) + Π0y(τ), 0, 0),
y0(0) та y0 вiдповiдно, а через Π02y(τ), g2(y0(0) + Π0y(τ), 0, 0), y02(0), y02 –
вектори, що мiстять решту компонент Π0y(τ), g(y0(0) + Π0y(τ), 0, 0), y0(0)
та y0.

Припускається виконання наступних умов.
3.11. Система

Jq
dΠ01y

dτ
= g1(y0(0) + Π0y, 0, 0)

має розв’язок Π01y = Π01y(Π02y, τ), причому:
а) iснують сталi c01 > 0, α01 > 0, для яких

||Π01(Π02y, τ)|| ≤ c01 exp(−α01τ), τ ≥ 0;

б) Π01y(y02 − y02(0), 0) = y01 − y01(0).
3.12. Reλi < 0, i = 1, r.

Згiдно умов 3.4, 3.11 та 3.12 iснують такi додатнi сталi c0, α0, що має
мiсце оцiнка ||Π0y(τ)|| ≤ c0 exp(−α0τ), τ ≥ 0.

3.13. Нехай
∂2{g(y, 0, 0)}k

∂yi∂yj
= 0, k, i, j = 1, n, для всiх таких y, що

||y − y0(0)|| ≤ c0 exp

(
−α0t

ε

)
, t ∈ [0; t0].

Тодi, як i у випадку простих елементарних дiльникiв, встановлено, що
задача Кошi (3.1), (3.2) має формальний розв’язок (3.6)

Для доведення асимптотичного характеру побудованого формального
розв’язку задачi Кошi (3.1), (3.2) у системi (3.4) зробимо замiну

y(t, ε) = ym+l(t, ε) + z(t, ε), ym+l(t, ε) =
m+l∑
s=0

εs(ys(t) + Πsy(τ)).

Замiсть системи (3.8), згiдно умови 3.10, дiстаємо

ε
˜̃
B(t, ε)

du

dt
= (g̃y(t, ε) + εD̃(t, ε))u+ w̃(u, t, ε),

де ˜̃
B(t, ε) = diag{Jq(t, ε), Ep(t, ε)}, g̃y(t, ε) = diag{Eq(t, ε),Wp(t, ε)},

Ep(0, 0) = Ep, Eq(0, 0) = Eq, Jq(0, 0) = Jq, Wp(0, 0) = Wp,
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D̃(t, ε) = − ˜̃B(t, ε)Q−1(t, ε)Q′(t, ε) ≡

(
D̃1(t, ε) D̃2(t, ε)

D̃3(t, ε) D̃4(t, ε)

)
,

D̃1(t, ε) – квадратна матриця q-го порядку.
3.14. Нехай detJq(t, ε) 6= 0, t ∈ (0; t0], ε ∈ (0; ε1], причому:

а) ||Ψq(t, s, ε)|| ≤
d

ε
exp

(
−κ(t− s)

ε

)
, κ ≥ 0, для всiх 0 ≤ s ≤ t ≤ t0, де

Ψq(t, s, ε) – фундаментальна матриця системи

εJq(t, ε)
du1
dt

= (Eq(t, ε) + εD̃1(t, ε))u1, Ψq(s, s, ε) = Eq;

б) ||Ψq(t, s, ε)J
−1
q (s, ε)w1(0, s, ε)|| ≤ cεm+2, 0 ≤ s ≤ t ≤ t0;

||Ψq(t, s, ε)J
−1
q (s, ε)(w1(v1, s, ε)− w1(v2, s, ε))|| ≤ k0ε

2||v1 − v2||,
для всiх v1(s, ε), v2(s, ε) ∈ C[0; t0] таких, що ||v1(s, ε)|| ≤ δεl+1, ||v2(s, ε)|| ≤
≤ δεl+1, 0 ≤ s ≤ t ≤ t0.

Теорема 4. (Теорема 3.6.) Нехай B(t, ε) ∈ C(m+l)q0(K), f(x, t, ε) ∈
C(m+l)q0(G), q0 = max{q1, ..., qs} i виконуються умови 3.1, 3.4, 3.7, 3.10 –
3.14 (умова 3.7 для s = 1,m+ l). Тодi iснує таке ε1, ε1 ≤ ε0, що для всiх
ε ∈ (0; ε1] задача Кошi (3.1), (3.2) на вiдрiзку [0; t0], t0 ≤ T , має єдиний
розв’язок x = x(t, ε), для якого справджується оцiнка (3.9).

У пiдроздiлi 3.3.2 побудовано асимптотичний розв’язок задачi Кошi
(3.1), (3.2) у критичному випадку. Пiд останнiм розумiється випадок, коли
замiсть умови 3.1 виконується така умова:
3.15. Рiвняння f(x, t, 0) = 0 має розв’язок x = x0(t, α), де α = (α

(0)
1 , ..., α

(0)
k )

– k-вимiрний вектор, компонентами якого є довiльнi параметри, причому:
а) функцiя x0(t, α) має достатню кiлькiсть неперервних частинних похiд-
них за змiнними t та α на множинi D(t, α), D(t, α) = [0;T ]×D(α), D(α) –
область змiни параметрiв α(0)

1 , ..., α(0)
k ;

б) ранг матрицi x0α(t, α) дорiвнює k для всiх (t, α) ∈ D(t, α).
Розглядаються такi типи кронекерової структури регулярної в’язки

матриць fx(x0(0, α), 0, 0)− λB(0, 0):
1. В’язка fx(x0(0, α), 0, 0)−λB(0, 0) має n− 1 скiнченний i один нескiнчен-
ний елементарний дiльник. При цьому припускається виконання умови
3.16. λi(t) ≡ 0, t ∈ [0;T ], i = 1, k; Reλi < 0, i = k + 1, n− 1, де λi(t),
i = 1, k, та λi, i = k + 1, n− 1, – коренi вiдповiдно рiвнянь

det(fx(x0(t), t, 0)− λB(t, 0)) = 0 (3.10)

та (3.3).
2. В’язка fx(x0(0, α), 0, 0) − λB(0, 0) має k простих скiнченних елементар-
них дiльникiв, один скiнченний елементарний дiльник кратностi p i один
нескiнченний елементарний дiльник кратностi q, k + p+ q = n. При цьому
припускається виконання умови
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3.17. λi(t) ≡ 0, t ∈ [0;T ], i = 1, k; Reλ0 < 0, де λi(t), i = 1, k, – коренi
рiвняння (3.10), а λ0 – корiнь рiвняння (3.3).

Формальний розв’язок задачi Кошi (3.4), (3.5) шукається у виглядi
(3.6). Доводиться його асимптотичний характер та iснування i єдинiсть
розв’язку задачi Кошi (3.1), (3.2), що має асимптотичну оцiнку (3.9).

Пiдроздiл 3.4.1 присвячено розробцi алгоритму побудови перiодич-
них розв’язкiв виродженої системи сингулярно збурених диференцiальних
рiвнянь (3.1) у некритичному випадку.

Припускається виконання таких умов.
3.18. Компонети матрицi B(t, ε) та вектор-функцiї f(x, t, ε) T -перiодичнi
вiдповiдно на множинах M та V , де

M = {(t, ε) : −T ≤ t ≤ T, 0 ≤ ε ≤ ε0},
V = {(x, t, ε) : ||x|| ≤ a, −T ≤ t ≤ T, 0 ≤ ε ≤ ε0}.

3.19. Рiвняння f(x, t, 0) = 0 має такий T -перiодичний розв’язок x = x0(t),
що:
а) x0(t) ∈ C[0;T ];
б) точки (x0(t), t) ∈ U , t ∈ [0;T ], де U = {(x, t) : ||x|| ≤ a, −T ≤ t ≤ T};
в) корiнь x = x0(t) є iзольованим на вiдрiзку [0;T ].
3.20. На вiдрiзку [0;T ] в’язка fx(x0(t), t, 0)− λB(t, 0) регулярна, має n− 1
скiнченний елементарний дiльник i один нескiнченний елементарний дiль-
ник.
3.21. Reλi(t) 6= 0, t ∈ [0;T ], i = 1, n− 1, причому λi(t) 6= λj(t), t ∈ [0;T ],
i 6= j; i, j = 1, n− 1, де λi(t) – коренi характеристичного рiвняння (3.10).

Формальний розв’язок системи (3.1) з перiодичними коефiцiєнтами
шукається у виглядi

x(t, ε) =
∞∑
s=0

εsxs(t). (3.11)

Вектор-функцiї x0(t), xs(t), s ∈ N , визначаються iз рiвнянь
f(x0(t), t, 0) = 0,

fx(t)xs =
s∑
i=1

Bi−1(t)
dxs−i
dt
− fs(t),

де
B(t, ε) =

∞∑
s=0

εsBs(t),

f(x(t, ε), t, ε) = f(x0(t), t, 0) + ε(fx(t)x1(t) + f1(t))+

+...+ εs(fx(t)xs(t) + fs(t)) + ... ≡
∞∑
s=0

εsf s(t),

елементи матрицi fx(t) обчислюються в точцi (x0(t), t, 0), а вектори fs(t)
певним чином виражаються через xk(t), k < s.
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Для доведення асимптотичного характеру побудованого формального
розв’язку системи (3.1) зробимо замiну

x(t, ε) = xm(t, ε) + y(t, ε), xm(t, ε) =
m∑
s=0

εsxs(t).

Тодi система (3.1) набуде вигляду

εB(t, ε)
dy

dt
= fx(t, ε)y + h(y, t, ε), (3.12)

де fx(t, ε) = fx(x0(t), t, ε), h(y, t, ε) = f(xm+y, t, ε)−εB(t, ε)
dxm
dt
−fx(t, ε)y.

Згiдно умови 3.20 iснують такi неособливi достатньо гладкi T -
перiодичнi матрицi P (t, ε), Q(t, ε), що

P (t, ε)fx(t, ε)Q(t, ε) = f̃x(t, ε) ≡ diag{e(t, ε),Wn−1(t, ε)},

P (t, ε)B(t, ε)Q(t, ε) = B̃(t, ε) ≡ diag{b(t, ε), En−1(t, ε)},
де e(t, 0) = 1, Wn−1(t, 0) = diag{λ1(t), ..., λn−1(t)}, b(t, 0) = 0, En−1(t, 0) =
= En−1, t ∈ [0;T ].

Покладаючи у системi (3.12) y(t, ε) = Q(t, ε)z(t, ε), дiстаємо

εB̃(t, ε)
dz

dt
= (f̃x(t, ε) + εD̃(t, ε))z + w̃(z, t, ε), (3.13)

де D̃(t, ε) = −B̃(t, ε)Q−1(t, ε)Q′(t, ε), w̃(z, t, ε) = P (t, ε)h(Q(t, ε)z, t, ε).
3.22. Припустимо, що b(t, ε) = εkb1(t, ε), k > 0, причому Re b1(t, 0) 6= 0,
t ∈ [0;T ].

Записуючи систему iнтегральних рiвнянь, еквiвалентну системi (3.13),
доведено твердження.

Теорема 5. (Теорема 3.13) Нехай B(t, ε) ∈ Cm+1(M), f(x, t, ε) ∈
Cm+1(V ) i виконуються умови 3.18 – 3.22. Тодi iснує таке ε1, ε1 ≤ ε0, що для
всiх ε ∈ (0; ε1] система (3.1) на вiдрiзку [0;T ] має єдиний T -перiодичний
розв’язок x = x(t, ε), для якого

||x(t, ε)− xm(t, ε)|| ≤ cεm+1, t ∈ [0;T ]. (3.14)

Розглядається загальний випадок для регулярної в’язки матриць.
Припускається виконання таких умов.
3.23. На вiдрiзку [0;T ] в’язка fx(x0(t), t, 0) − λB(t, 0) має r скiнченних та
s нескiнченних елементарних дiльникiв, кратностi яких вiдповiдно дорiв-
нюють p1, ..., pr та q1, ..., qs, причому p + q = n, де p = p1 + ... + pr,
q = q1 + ...+ qs.
3.24. Reλi(t) 6= 0, t ∈ [0;T ], i = 1, r, де λi(t) – коренi рiвняння (3.10).

Формальний розв’язок системи (3.1) будується аналогiчно випадку
простих елементарних дiльникiв, який розглядався ранiше.
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Для доведення асимптотичного характеру побудованого формального
розв’язку системи (3.1) у системi (3.4) зробимо замiну

x(t, ε) = xm+l(t, ε) + y(t, ε), xm+l(t, ε) =
m+l∑
s=0

εsxs(t).

У даному випадку у системi (3.13) згiдно умови 3.23 маємо

B̃(t, ε) = diag{Jq(t, ε), Ep(t, ε)}, f̃x(t, ε) = diag{Eq(t, ε),Wp(t, ε)},
де Ep(t, 0)=Ep, Eq(t, 0)=Eq, Jq(t, 0) = Jq,Wp(t, 0) = diag{W1(t), ...,Wr(t)},
Wi(t) = λi(t)Ei + Ji, i = 1, r, t ∈ [0;T ].

Покладемо Zq(t, s, ε)=
(
Ψq(s, ε)

(
Ψ−1q (T, ε)− Eq

)
Ψ−1q (t, ε)

)−1, де Ψq(t, ε)
фундаментальна матриця системи

εJq(t, ε)
dz1
dt

= (Eq(t, ε) + εD̃1(t, ε))z1,

D̃(t, ε) =

(
D̃1(t, ε) D̃2(t, ε)

D̃3(t, ε) D̃4(t, ε)

)
, D̃1(t, ε) – квадратна матриця порядку q.

Припускається виконання таких умов.
3.25. detJq(t, ε) 6= 0, t ∈ [0;T ], ε ∈ (0; ε1], причому

||Zq(t, s, ε)|| ≤
d

ε
exp

(
β(t− s)

ε

)
, β > 0,

||J−1q (s, ε)w1(0, s, ε)|| ≤ cεm+2, t ≤ s ≤ t+ T, t ∈ [0;T ],

||J−1q (s, ε)(w1(v1, s, ε)− w1(v2, s, ε))|| ≤ k0ε
2||v1 − v2||,

для всiх v1(s, ε), v2(s, ε) ∈ C[0; t] таких, що ||v1(s, ε)|| ≤ δεl+1, ||v2(s, ε)|| ≤
≤ δεl+1, t ≤ s ≤ t+ T , t ∈ [0;T ].

3.26.
dr

β
< 1, де ||diag

{
J−1q (t, ε), E−1p (t, ε)

}
D̃(t, ε)|| ≤ r, t ∈ [0;T ].

Теорема 6. (Теорема 3.14.) Нехай B(t, ε) ∈ Cm+l+1(M), f(x, t, ε) ∈
Cm+l+1(V ) i виконуються умови 3.18, 3.19, 3.23 – 3.26. Тодi iснує таке ε1,
ε1 ≤ ε0, що для всiх ε ∈ (0; ε1] система (3.1) на вiдрiзку [0;T ] має єдиний T -
перiодичний розв’язок x = x(t, ε), для якого справджується оцiнка (3.14).

У пiдроздiлi 3.4.2 побудовано перiодичний розв’язок виродженої
сингулярно збуреної системи (3.1) з перiодичними коефiцiєнтами у кри-
тичному випадку i наведено його асимптотичне розвинення за степенями
малого параметра. Розглядаються такi типи кронекерової структури регу-
лярної в’язки матриць fx(x0(t), t, 0)− λB(t, 0), t ∈ [0;T ]:
1. В’язка fx(x0(t), t, 0)− λB(t, 0) має n− 1 скiнченний i один нескiнченний
елементарний дiльник.
2. В’язка fx(x0(t), t, 0) − λB(t, 0) має k простих скiнченних елементарних
дiльникiв, один скiнченний елементарний дiльник кратностi p i один не-
скiнченний елементарний дiльник кратностi q, k + p+ q = n.
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Четвертий роздiл присвячено дослiдженню основної початкової за-
дачi для виродженої системи сингулярно збурених диференцiальних рiв-
нянь з малим запiзненням аргументу

εB(t, ε)
dx

dt
= f(x(t, ε), x(t− ε, ε), t, ε), t ∈ [ε;T ], (4.1)

x(t, ε)|0≤t≤ε
= ϕ(t), (4.2)

де x = x(t, ε) – шуканий n-вимiрний вектор, B(t, ε) – квадратна матриця n-
го порядку, f(x(t, ε), x(t−ε, ε), t, ε), ϕ(t) – n-вимiрнi вектори, компонентами
яких є дiйснi або комплекснозначнi функцiї, ε ∈ (0; ε0], – малий параметр.

У пiдроздiлi 4.2.1 побудовано розв’язок задачi (4.1), (4.2) у некри-
тичному випадку.

Припускається виконання наступних умов.
4.1. Рiвняння f(x, x, t, 0) = 0 має такий розв’язок x = x0(t), що:
а) x0(t) ∈ C[0;T ];
б) точки (x0(t), t) ∈ D, коли t ∈ [0;T ];
в) корiнь x = x0(t) є iзольованим на вiдрiзку [0;T ].
4.2. В’язка fx(x0(0), x0(0), 0, 0)− λB(0, 0) регулярна, має n− 1 скiнченний
елементарний дiльник i один нескiнченний елементарний дiльник.

Тодi iснують такi неособливi матрицi P , Q, що

Pfx(x0(0), x0(0), 0, 0)Q = diag{1,Wn−1}, PB(0, 0)Q = diag{0, En−1},

де Wn−1 = diag{λ1, ..., λn−1}, λi, i = 1, n− 1, – коренi характеристичного
рiвняння

det(fx(x0(0), x0(0), 0, 0)− λB(0, 0)) = 0. (4.3)

Покладемо x(t, ε) = Qy(t, ε). Тодi задача (4.1), (4.2) набуде вигляду

εB̃(t, ε)
dy

dt
= g(y, [y], t, ε), (4.4)

y(t, ε)|0≤t≤ε
= Q−1ϕ(t) ≡ ψ(t), (4.5)

де B̃(t, ε)=PB(t, ε)Q, g(y, [y], t, ε)=Pf(Qy,Q[y], t, ε), [y(t, ε)]=y(t− ε, ε).
Формальний розв’язок задачi (4.4), (4.5) шукається у виглядi

y(t, ε) = y(t, ε) + Πy(τ, ε), (4.6)

де y(t, ε) =
∞∑
s=0

εsys(t) та Πy(τ, ε) =
∞∑
s=0

εsΠsy(τ), τ =
t

ε
, вiдповiдно регу-

лярна та сингулярна частини асимптотики.
Члени регулярної та сингулярної частин асимптотики визначаються за

допомогою зрiвнювання коефiцiєнтiв при однакових степенях ε вiдповiдно
iз систем

εB̃(t, ε)
dy

dt
= g(t, ε),
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та
B̃(ετ, ε)

dΠy

dτ
= Πg(τ, ε),

де
g(t, ε) = g(y(t, ε), [y(t, ε)], t, ε) = g(y0(t), y0(t), t, 0) + ε((gy(t) + g[y](t))y1(t)+

+g1(t)) + ...+ εs((gy(t) + g[y](t))ys(t) + gs(t)) + ... ≡
∞∑
s=0

εsgs(t),

елементи матриць gy(t), g[y](t) обчислюються в точцi (y0(t), y0(t), t, 0), а
вектори gs(t) певним чином виражаються через yk(t), [yk(t)], k < s;

Πg(τ, ε) = g(y(ετ, ε) + Πy(τ, ε), [y(ετ, ε) + Πy(τ, ε)], ετ, ε)−
−g(y(ετ, ε), [y(ετ, ε)], ετ, ε) = g(y0(0) + Π0y(τ), y0(0) + [Π0y(τ)], 0, 0)−
−g(y0(0), y0(0), 0, 0) + ε(gy(τ)Π1y(τ) + g[y](τ)[Π1y(τ)] +G1(τ)) + ...+

+εs(gy(τ)Πsy(τ) + g[y](τ)[Πsy(τ)] +Gs(τ)) + ... ≡
∞∑
s=0

εsΠsg(τ),

елементи матриць gy(τ), g[y](τ) обчислюються в точцi (y0(0) + Π0y(τ),
y0(0) + [Π0y(τ)], 0, 0), а вектори Gs(τ) певним чином виражаються через
Πky(τ), [Πky(τ)], k < s.

Так, при ε0 маємо
g(y0(t), y0(t), t, 0) = 0,

B̃(0, 0)
dΠ0y

dτ
= g(y0(0) + Π0y, y0(0) + [Π0y)], 0, 0).

Отже, y0(t) = Q−1x0(t). Згiдно (4.5), (4.6) маємо Π0y(1) = ψ(0)− y0(0).
Позначимо через Π01y(τ), g1(y0(0) + Π0y(τ), y0(0) + [Π0y(τ)], 0, 0),

y01(0), ψ1(0) – першi компоненти векторiв Π0y(τ), g(y0(0) + Π0y(τ), y0(0) +
+[Π0y(τ)], 0, 0), y0(0) та ψ(0) вiдповiдно, а через Π02y(τ), g2(y0(0) +
+Π0y(τ), y0(0) + [Π0y(τ)], 0, 0), y02(0), ψ2(0) – вектори, що мiстять решту
компонент Π0y(τ), g(y0(0) + Π0y(τ), y0(0) + [Π0y(τ)], 0, 0), y0(0) та ψ(0).

Припускається виконання таких умов.
4.3. Рiвняння g1(y0(0) + Π0y, y0(0) + [Π0y], 0, 0) = 0 має розв’язок Π01y =
= Π01y(Π02y, [Π02y]), де функцiя Π01y(Π02y, [Π02y]) має неперервнi частиннi
похiднi за всiма змiнними до k-го порядку включно i виконуються умови:
а) Π01y(Π02y, [Π02y])→ 0, (Π02y, [Π02y])→ 0;
б) Π01y(ψ2(0)− y02(0), ψ2(0)− y02(0)) = ψ1(0)− y01(0).
4.4. Система

dΠ02y

dτ
= g2(y0(0) + Π0y, y0(0) + [Π0y], 0, 0),

має розв’язок Π02y = Π02y(τ), τ ≥ 1, що задовольняє початкову умову
Π02y(1) = ψ2(0)− y02(0), причому:
а) Π02y(τ)→ 0, τ →∞;
б) ||Q(y0(t) + Π0y(t/ε))|| < a, t ∈ [ε;T ].
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4.5. Reλi < 0, i = 1, n− 1.
4.6. {gy(y0(0) + Π0y(τ), y0(0) + [Π0y(τ)], 0, 0)}11 6= 0, τ ≥ 1.
4.7. g[y](y0(0), y0(0), 0, 0) = 0.

4.8.
dsg2(ψ(0), ψ(0), 0, 0)

dτ s
=0, s = 0, k − 1, число k ∈ N визначається нижче.

Системи вищих наближень

(gy(t) + g[y](t))ys =
s∑
i=1

Bi−1(t)
dys−i
dt
− gs(t), (4.7)

B̃(0, 0)
dΠsy

dτ
= gy(τ)Πsy + g[y](τ)[Πsy] + Fs(τ), τ ≥ 1, (4.8)

де Fs(τ) = Gs(τ) −
s∑
i=1

ΠiB(τ)
dΠs−iy(τ)

dτ
, розв’язуються стандартним чи-

ном. При цьому початкова умова для розв’язку системи (4.8) має вигляд

Πsy(1) =
ψ(s)(0)

s!
−

s−1∑
i=0

y
(s−i)
i (0)

(s− i)!
− ys(0), s ∈ N .

Позначимо: gy(τ)=

(
C1(τ) C2(τ)
C3(τ) C4(τ)

)
, g[y](τ)=

(
R1(τ) R2(τ)
R3(τ) R4(τ)

)
, де C4(τ),

R4(τ) – квадратнi матрицi (n− 1)-го порядку
Припускається виконання таких умов.

4.9. Πs1y(1) =
ψ
(s)
1 (0)

s!
−

s−1∑
i=0

y
(s−i)
i1 (0)

(s− i)!
− ys1(0), s ∈ N , де Πs1y(1) та ys1(0) –

першi компоненти векторiв Πsy(1) та ys(0) вiдповiдно.
4.10. R1(τ) ≡ 0, τ ≥ 1.

Тодi система рiвнянь, що еквiвалентна (4.8), має вигляд

Πs1y(τ) = − 1

C1(τ)
(R2(τ)[Πs2y(τ)] + C2(τ)Πs2y(τ) + Fs1(τ)) , (4.9)

Πs2y(τ) = Φn−1(τ)c
(s)
2 +

τw

1

Φn−1(τ)Φ−1n−1(p)F̃s2(p)dp, τ ≥ 1, s ∈ N, (4.10)

де

c
(s)
2 =

ψ
(s)
2 (0)

s!
−

s−1∑
i=0

y
(s−i)
i2 (0)

(s− i)!
− ys2(0),

F̃s2(τ) = R3(τ)[Πs1y]+

(
R4(τ)− C3(τ)R2(τ)

C1(τ)

)
[Πs2y]+Fs2(τ)−C3(τ)

C1(τ)
Fs1(τ),

Φn−1(τ) – фундаментальна матриця однорiдної системи
dΠs2y

dτ
=

(
C4(τ)− C3(τ)C2(τ)

C1(τ)

)
Πs2y, Φn−1(1) = En−1.

Не обмежуючи загальностi, вважається, що
||Φn−1(τ)|| ≤ d0 exp(−β0τ), τ ≥ 1, β0 > 0,
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||Φn−1(τ)Φ−1n−1(p)|| ≤ d0 exp(−β0(τ − p)), 1 ≤ p ≤ τ ;

||c(s)2 || ≤ rs,

∣∣∣∣∣∣∣∣R3(τ)[R2(τ)]

[C1(τ)]

∣∣∣∣∣∣∣∣ ≤ r exp(−α0τ), α0 < β0,∣∣∣∣∣∣∣∣R4(τ)− R3(τ)[C2(τ)]

[C1(τ)]
− C3(τ)R2(τ)

C1(τ)

∣∣∣∣∣∣∣∣ ≤ r exp(−α0τ),∣∣∣∣∣∣∣∣Fs2(τ)− C3(τ)Fs1(τ)

C1(τ)
− R3(τ)[Fs1(τ)]

[C1(τ)]

∣∣∣∣∣∣∣∣ ≤ ds exp(−γsτ), 0 < γs ≤ α0, τ ≥ 1.

4.11. Припустимо, що
2d0r

β0 − α0
< 1.

Тодi система (4.9), (4.10) на множинi

Γs = {Πs2y(τ) ∈ C[1;∞) : ||Πs2y(τ)|| ≤ cs2 exp(−αs2τ)},
де 0 < αs2 ≤ γs, cs2 – визначена в роботi стала, має єдиний розв’язок.

Для доведення асимптотичного характеру побудованого формального
розв’язку початкової задачi (4.1), (4.2) покладемо

y(t, ε) = ym(t, ε) + z(t, ε), ym(t, ε) =
m∑
s=0

εs(ys(t) + Πsy(τ)).

При цьому в умовах 4.3, 4.8 вважається, що k = m.
Як i в теоремi 3 приходимо до задачi

ε
˜̃
B(t, ε)

du

dt
= D̃(t, ε)u+ F̃ (t, ε)[u] + w̃(u, [u], t, ε), (4.11)

u(ε, ε) = Q−1(ε, ε)(ψ(ε)− ym(ε, ε)), (4.12)

де ˜̃
B(t, ε) = P (t, ε)B̃(t, ε)Q(t, ε), F̃ (t, ε) = P (t, ε)g[y](t, ε)[Q(t, ε)],

D̃(t, ε) = P (t, ε)gy(t, ε)Q(t, ε)− ε ˜̃B(t, ε)Q−1(t, ε)Q′(t, ε),

w̃(u, [u], t, ε) = P (t, ε)h(Q(t, ε)u, [Q(t, ε)u], t, ε),

gy(t, ε) = gy(y0(t) + Π0y(τ), [y0(t) + Π0y(τ)], t, ε),

g[y](t, ε) = g[y](y0(t) + Π0y(τ), [y0(t) + Π0y(τ)], t, ε),

h(z, [z], t, ε) = g(ym + z, [ym + z], t, ε)− εB̃(t, ε)
dym
dt
− gy(t, ε)z − g[y](t, ε)[z].

Позначимо:

D(t, ε) = diag{1, E−1n−1(t, ε)}D̃(t, ε) ≡
(
D1(t, ε) D2(t, ε)
D3(t, ε) D4(t, ε)

)
,

D4(t, ε) – квадратна матриця порядку n− 1;

F (t, ε) = diag{1, E−1n−1(t, ε)}F̃ (t, ε);

Ψn−1(t, s, ε) – фундаментальна матриця системи

ε
du2
dt

= D4(t, ε)u2, Ψn−1(s, s, ε) = En−1.
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Тодi iснують такi сталi d, β, що

||Ψn−1(t, s, ε)|| ≤ d exp

(
−β(t− s)

ε

)
, ε ≤ s ≤ t ≤ t0, β > 0.

За побудовою для деякої сталої c мають мiсце нерiвностi

||Di(t, ε)|| ≤ c

(
exp

(
−α0t

ε

)
+ ε

)
, i = 2, 3,

||F (t, ε)|| ≤ c

(
exp

(
−α0t

ε

)
+ ε+ t

)
, t ∈ [ε; t0], ε ∈ (0; ε1].

4.12. Припустимо, що
c

|η| min
ε≤t≤t0

|b1(t, ε)|
(3 exp(−α0) + 2t0) < 1,

cd

β
(3 exp(−α0) + 2t0) < 1,

де стала η та функцiя b1(t, ε) визначаються з умови 3.8.
Записуючи систему iнтегральних рiвнянь, еквiвалентну (4.11), (4.12),

доведено твердження.
Теорема 7. (Теорема 4.1.) Нехай B(t, ε) ∈ Cm+1(K), f(x, [x], t, ε) ∈

Cm+1(G1), де

G1 = {(x, [x], t, ε) : ||x|| ≤ a, ||[x]|| ≤ a, ε ≤ t ≤ T, 0 ≤ ε ≤ ε0},
ϕ(t) ∈ Cm+1[0; ε], i виконуються умови 4.1 – 4.12, 3.8 (умови 4.3, 4.8 та 4.9
вiдповiдно для k = m та s = 1,m). Тодi iснує таке ε1, ε1 ≤ ε0, що для всiх
ε ∈ (0; ε1] основна початкова задача (4.1), (4.2) на вiдрiзку [ε; t0], t0 ≤ T ,
має єдиний розв’язок x = x(t, ε), для якого

||x(t, ε)− xm(t, ε)|| ≤ cεm+1, t ∈ [ε; t0], (4.13)

де xm(t, ε) = Q

m∑
s=0

εs(ys(t) + Πsy(τ)).

Отриманi рельтати узагальнюються для випадку регулярної в’язки
fx(x0(0), x0(0), 0, 0)− λB(0, 0), що має r скiнченних та s нескiнченних еле-
ментарних дiльникiв, кратностi яких вiдповiдно дорiвнюють p1, ..., pr та
q1, ..., qs, причому p1 + ...+ pr + q1 + ...+ qs = n.

У пiдроздiлi 4.2.2 побудовано асимптотичний розв’язок основної по-
чаткової задачi (4.1), (4.2) у критичному випадку. Припускається, що за-
мiсть умови 4.1 виконується умова
4.13. Рiвняння f(x, x, t, 0)=0 має розв’язок x=x0(t, α), де α=(α

(0)
1 , ..., α

(0)
k )

– k-вимiрний вектор, компонентами якого є довiльнi параметри, причому:
а) функцiя x0(t, α) має достатню кiлькiсть неперервних частинних похiд-
них за змiнними t та α на множинi D(t, α), D(t, α) = [0;T ]×D(α), D(α) –
область змiни параметрiв α(0)

1 , ..., α(0)
k ;

б) ранг матрицi x0α(t, α) дорiвнює k для всiх (t, α) ∈ D(t, α).
Розглядаються такi типи кронекерової структури регулярної в’язки

матриць fx(x0(0, α), x0(0, α), 0, 0)− λB(0, 0):
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1. В’язка fx(x0(0, α), x0(0, α), 0, 0) − λB(0, 0) має n − 1 скiнченний i один
нескiнченний елементарний дiльник. При цьому припускається виконання
умови
4.14. λi(t) ≡ 0, t ∈ [0;T ], i = 1, k; Reλi < 0, i = k + 1, n− 1, де λi(t),
i = 1, k, та λi, i = k + 1, n− 1 – коренi вiдповiдно рiвнянь

det(fx(x0(t), x0(t), t, 0)− λB(t, 0)) = 0 (4.14)

та (4.3).
2. В’язка fx(x0(0, α), x0(0, α), 0, 0)−λB(0, 0) має k простих скiнченних еле-
ментарних дiльникiв, r скiнченних елементарних дiльникiв та s нескiнчен-
них елементарних дiльникiв, кратностi яких вiдповiдно дорiвнюють p1, ...,
pr та q1, ..., qs, причому k + p1 + ... + pr + q1 + ... + qs = n. При цьому
припускається виконання умови
4.15 λi(t) ≡ 0, t ∈ [0;T ], i = 1, k; Reλk+i < 0, i = 1, r, де λi(t), i = 1, k, –
коренi рiвняння (4.14), а λk+i, i = 1, r, – коренi рiвняння (4.3).

Формальний розв’язок основної початкової задачi (4.1), (4.2) шукає-
ться у виглядi (4.6). Доводиться його асимптотичний характер та iснування
i єдинiсть розв’язку основної початкової задачi (4.1), (4.2), що має асим-
птотичну оцiнку (4.13).

Пiдроздiл 4.3.1 присвячено розробцi алгоритму побудови перiодич-
них розв’язкiв виродженої системи сингулярно збурених диференцiальних
рiвнянь (4.1) у некритичному випадку.

Припускається виконання таких умов.
4.16. Компонети матрицi B(t, ε) та вектор-функцiї f(x, [x], t, ε) T -
перiодичнi вiдповiдно на множинах M та V 1 де

V 1 = {(x, [x], t, ε) : ||x|| ≤ a, ||[x]|| ≤ a, −T ≤ t ≤ T, 0 ≤ ε ≤ ε0}.
4.17. Рiвняння f(x, x, t, 0) = 0 має такий T -перiодичний розв’язок
x = x0(t), що:
а) x0(t) ∈ C[0;T ];
б) точки (x0(t), t) ∈ U , коли t ∈ [0;T ];
в) корiнь x = x0(t) є iзольованим на вiдрiзку [0;T ].
4.18. На вiдрiзку [0;T ] в’язка fx(x0(t), x0(t), 0, 0)− λB(t, 0) регулярна, має
n− 1 скiнченний елементарний дiльник i один нескiнченний елементарний
дiльник.
4.19. Reλi(t) 6= 0, t ∈ [0;T ], i = 1, n− 1, причому λi(t) 6= λj(t), t ∈ [0;T ],
i 6= j; i, j = 1, n− 1, де λi(t) – коренi характеристичного рiвняння (4.14).

Формальний розв’язок системи (4.1) з перiодичними коефiцiєнтами
шукається у виглядi

x(t, ε) =
∞∑
s=0

εsxs(t). (4.15)

Вектор-функцiї x0(t), xs(t), s ∈ N , визначаються iз рiвнянь
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f(x0(t), x0(t), t, 0) = 0, (4.16)

(fx(t) + f[x](t))xs =
s∑
i=1

Bi−1(t)
dxs−i
dt
− fs(t). (4.17)

де

B(t, ε) =
∞∑
s=0

εsBs(t),

f(x(t, ε), [x(t, ε)], t, ε) = f(x0(t), x0(t), t, 0) + ε((fx(t) + f[x](t))x1(t)+

+f1(t)) + ...+ εs((fx(t) + f[x](t))xs(t) + fs(t)) + ... ≡
∞∑
s=0

εsf s(t),

елементи матриць fx(t) та f[x](t) обчислюються в точцi (x0(t), x0(t), t, 0), а
вектори fs(t) певним чином виражаються через xk(t), k < s.

Для сумiсностi системи (4.17) вимагається виконання умови
4.20. det(fx(t) + f[x](t)) 6= 0, t ∈ [0;T ].

Для доведення асимптотичного характеру побудованого формального
розв’язку системи (4.1) зробимо замiну

x(t, ε) = xm(t, ε) + y(t, ε), xm(t, ε) =
m∑
s=0

εsxs(t).

Тодi система (4.1) набуде вигляду

εB(t, ε)
dy

dt
= fx(t, ε)y + f[x](t, ε)[y] + h(y, [y], t, ε),

де
fx(t, ε) = fx(x0(t), x0(t), t, ε), f[x](t, ε) = f[x](x0(t), x0(t), t, ε),

h(y, [y], t, ε) = f(xm + y, [xm + y], t, ε)− εB(t, ε)
dxm
dt
− fx(t, ε)y− f[x](t, ε)[y],

або

εB̃(t, ε)
dz

dt
= (f̃x(t, ε) + εD̃(t, ε))z + F̃ (t, ε)[z] + w̃(z, [z], t, ε), (4.18)

де y(t, ε) = Q(t, ε)z(t, ε),

B̃(t, ε) = P (t, ε)B(t, ε)Q(t, ε) ≡ diag{b(t, ε), En−1(t, ε)},
f̃x(t, ε) = P (t, ε)fx(t, ε)Q(t, ε) ≡ diag{e(t, ε),Wn−1(t, ε)},

e(t, 0) = 1, Wn−1(t, 0) = diag{λ1(t), ..., λn−1(t)}, b(t, 0) = 0, En−1(t, 0) =
= En−1, t ∈ [0;T ],

D̃(t, ε) = −B̃(t, ε)Q−1(t, ε)Q′(t, ε), F̃ (t, ε) = P (t, ε)f[x](t, ε)[Q(t, ε)],

w̃(z, [z], t, ε) = P (t, ε)h(Q(t, ε)z, [Q(t, ε)z], t, ε),

Вважається, що Wn−1(t) = diag{W+(t),W−(t)}, де W+(t) та W−(t) –
матрицi, власними значеннями яких є власнi значення матрицi Wn−1(t)
вiдповiдно з додатними та вiд’ємними дiйсними частинами. За побудовою
iснують такi сталi λ+, λ−, що
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0 < λ+ ≤ Reλi+(t), Reλj−(t) ≤ λ− < 0

для всiх i, j, де λi+(t) та λj−(t) довiльнi фiксованi власнi значення матриць
W+(t) та W−(t) вiдповiдно.

Нехай виконується умова (3.22). Для визначеностi вважається, що

Re
e(t, ε)

b(t, ε)
> 0, t ∈ [0;T ], ε ∈ (0; ε1].

4.21. Припустимо, що c max
0≤t≤T

{
1

η|b1(t, 0)|
,

1

λ+
,

1

|λ−|

}
< 1, де

||diag{1, E−1n−1(t, ε)}F̃ (t, ε)|| ≤ c, Re
e(t, ε)

b(t, ε)
≥ η

εk
> 0, t ∈ [0;T ].

Записуючи систему iнтегральних рiвнянь, еквiвалентну системi (4.18),
доведено твердження.

Теорема 8. (Теорема 4.8.) Нехай B(t, ε) ∈ Cm+1(M), f(x, [x], t, ε) ∈
Cm+1(V 1) i виконуються умови 4.16 – 4.21, 3.22. Тодi iснує таке ε1, ε1 ≤
ε0, що для всiх ε ∈ (0; ε1] система (4.1) на вiдрiзку [0;T ] має єдиний T -
перiодичний розв’язок x = x(t, ε), для якого

||x(t, ε)− xm(t, ε)|| ≤ cεm+1, t ∈ [0;T ].

Отриманi рельтати узагальнюються для випадку регулярної в’язки
fx(x0(t), x0(t), 0, 0) − λB(t, 0), що має r скiнченних та s нескiнченних еле-
ментарних дiльникiв, кратностi яких вiдповiдно дорiвнюють p1, ..., pr та
q1, ..., qs, причому p1 + ...+ pr + q1 + ...+ qs = n.

У пiдроздiлi 4.3.2 побудовано перiодичний розв’язок виродженої
сингулярно збуреної системи (4.1) з перiодичними коефiцiєнтами у кри-
тичному випадку i наведено його асимптотичне розвинення за степенями
малого параметра. Розглядаються такi типи кронекерової структури регу-
лярної в’язки матриць fx(x0(t), x0(t), t, 0)− λB(t, 0), t ∈ [0;T ]:
1. В’язка fx(x0(t), x0(t), t, 0)− λB(t, 0) має n− 1 скiнченний i один нескiн-
ченний елементарний дiльник.
2. В’язка fx(x0(t), x0(t), t, 0)− λB(t, 0) має r скiнченних та s нескiнченних
елементарних дiльникiв, кратностi яких вiдповiдно дорiвнюють p1, ..., pr
та q1, ..., qs, причому p1 + ...+ pr + q1 + ...+ qs = n.

П’ятий роздiл присвячено дослiдженню першої крайової задачi для
виродженої системи лiнiйних сингулярно збурених диференцiальних рiв-
нянь з частинними похiдними другого порядку. Розглядаються системи гi-
перболiчного та параболiчного типiв.

У пiдроздiлi 5.2 побудовано розв’язок першої крайової задачi для ви-
родженої системи лiнiйних сингулярно збурених диференцiальних рiвнянь
гiперболiчного типу

ε2B(t, ε)
∂2u

∂t2
= A(t, ε)

∂2u

∂x2
+εC(t, x, ε)u+f(t, x, ε), 0 < x < L, t > 0, (5.1)
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u(0, x, ε) = ϕ(x),
∂u(0, x, ε)

∂t
= ψ(x), 0 ≤ x ≤ L, (5.2)

u(t, 0, ε) = u(t, L, ε) = 0, t ≥ 0, (5.3)

де u = u(t, x, ε) – шукана n-вимiрна вектор-функцiя, A(t, ε), B(t, ε),
C(t, x, ε) – квадратнi матрицi n-го порядку, f(t, x, ε), ϕ(x), ψ(x) – n-вимiрнi
вектор-функцiї з дiйсними компонентами, ε ∈ (0; ε0], – малий параметр.

Нехай T > 0 – довiльна фiксована стала i

D∞ = {(t, x) : t ≥ 0, 0 ≤ x ≤ L},
DT = {(t, x) : 0 ≤ t ≤ T, 0 ≤ x ≤ L}.

Припускаться виконання таких умов.
5.1. Компоненти A(t, ε), B(t, ε), C(t, x, ε), f(t, x, ε) мають рiвномiрнi асимп-
тотичнi розвинення за степенями параметра ε, тобто

A(t, ε) =
∞∑
i=0

εiAi(t), B(t, ε) =
∞∑
i=0

εiBi(t), t ≥ 0,

C(t, x, ε) =
∞∑
i=0

εiCi(t, x), f(t, x, ε) =
∞∑
i=0

εifi(t, x), (t, x) ∈ D∞.

5.2. n = 2.
5.3. ϕ(x) ∈ C5[0;L], ψ(x) ∈ C5[0;L].
5.4. ϕ(2k)(0) = ϕ(2k)(L) = 0, ψ(2k)(0) = ψ(2k)(L) = 0, k = 0, 1.
5.5. В’язка матриць A0(t)− λB0(t) регулярна, має один скiнченний i один
нескiнченний елементарний дiльник.

5.6.
∂C(t, 0, ε)

∂x
=
∂C(t, L, ε)

∂x
= 0, t ∈ [0;T ].

5.7. f(t, 0, ε) = f(t, L, ε) = 0, t ∈ [0;T ].
Розв’язок задачi (5.1) – (5.3) шукається у виглядi

u(t, x, ε) =
∞∑
s=1

zs(t, ε)vs(x), (5.4)

де zs(t, ε) – вектор-функцiя, що визначається iз алгебраїчних систем

ε2B(t, ε)z′′s + ω2
sA(t, ε)zs = ε

∞∑
k=1

Csk(t, ε)zk + fs(t, ε), s ∈ N, (5.5)

Csk(t, ε) =

Lw

0

C(t, x, ε)vk(x)vs(x)dx, fs(t, ε) =

Lw

0

f(t, x, ε)vs(x)dx, а vs(x) –

скалярна функцiя, що задовольняє рiвняння

v′′s (x) + ω2
svs(x) = 0, ωs =

sπ

L
,

i крайовi умови vs(0) = vs(L) = 0, s ∈ N .
Згiдно умови 5.5 iснують такi неособливi матрицi P (t, ε), Q(t, ε), що

виконуються рiвностi
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P (t, ε)B(t, ε)Q(t, ε) = H(t, ε) ≡ diag{b(t, ε), e2(t, ε)},
P (t, ε)A(t, ε)Q(t, ε) = Ω(t, ε) ≡ diag{e1(t, ε), λ0(t, ε)},

де ei(t, 0) = 1, i = 1, 2; b(t, 0) = 0, λ0(t, 0) = λ0(t), λ0(t) – власне значення
в’язки A0(t)− λB0(t).

Покладаючи zs(t, ε) = Q(t, ε)rs(t, ε) у системi (5.5), дiстаємо

ε2H(t, ε)r′′s + ω2
sΩ(t, ε)rs = ε

∞∑
k=1

D0sk(t, ε)rk + ε2(D1(t, ε)rs +G(t, ε)r′s)+

+P (t, ε)fs(t, ε), (5.6)

де D0sk(t, ε) = P (t, ε)Csk(t, ε)Q(t, ε), s, k ∈ N , D1(t, ε) = −P (t, ε)B(t, ε)×
×Q′′(t, ε), G(t, ε) = −2P (t, ε)B(t, ε)Q′(t, ε), або

ε2H̃(t, ε)r′′ + Ω̃(t, ε)r = ε(D̃0(t, ε) + εD̃1(t, ε))r + ε2G̃(t, ε)r′ + f̃(t, ε), (5.7)

де r(t, ε) та f̃(t, ε) – нескiнченновимiрнi вектори з компонентами rs(t, ε) та
P (t, ε)fs(t, ε) вiдповiдно,

H̃(t, ε) = diag{H(t, ε), H(t, ε), ...}, Ω̃(t, ε) = diag{ω2
1Ω(t, ε), ω2

2Ω(t, ε), ...},
D̃0(t, ε) – нескiнченна матриця, що складається з блокiвD0sk(t, ε), k, s ∈ N ,
D̃1(t, ε) = diag{D1(t, ε), D1(t, ε), ...}, G̃(t, ε) = diag{G(t, ε), G(t, ε), ...}.

Розв’язок системи (5.7) шукається у виглядi
r(t, ε) = Π

(m)
+ (t, ε)ξ

(m)
+ (t, ε) + g(m)(t, ε),

де ξ(m)
+ (t, ε) – нескiнченновимiрна вектор-функцiя, що є розв’язком задачi

ε
dξ

(m)
+

dt
= Λ

(m)
+ (t, ε)ξ

(m)
+ , ξ

(m)
+ (0, ε) = a,

a – нескiнченновимiрний вектор, всi компоненти якого дорiвнюють 1;
Π

(m)
+ (t, ε) – нескiнченна матриця, Λ

(m)
+ (t, ε) – нескiнченна дiагональна мат-

риця та g(m)(t, ε) – нескiнченновимiрна вектор-функцiя вигляду

Π
(m)
+ (t, ε) =

m∑
i=0

εiΠ
(i)
+ (t), Λ

(m)
+ (t, ε) =

m∑
i=0

εiΛ
(i)
+ (t), g(m)(t, ε) =

m∑
i=0

εig(i)(t),

m ≥ 1. Нехай p(i)l+(t), l ∈ N , i = 1,m, – стовпцi матрицi Π
(i)
+ (t),

Λ
(i)
+ (t) = diag{0, λ(i)1+(t), 0, λ

(i)
2+(t), ...}.

5.8. Припустимо, що λ0(t) > 0, t ∈ [0;T ].
Тодi за побудовою

λ
(0)
l+ (t) = iωl

√
λ0(t), l ∈ N, i2 = −1,

p
(0)
2l−1,+(t) ≡ 0, {p(0)2l+(t)}j ≡ 0, t ∈ [0;T ], j 6= 2l, j, l ∈ N,

g(0)(t) = (Ω̃(t, 0))−1f̃(t, 0),

{p(0)2l+(t)}2l ≡ {p(0)2l+}2l = const, t ∈ [0;T ], l ∈ N , визначаються нижче iз
системи (5.9).
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Функцiї p(i)l+(t), λ(i)l+(t), g(i)(t), l ∈ N , i = 1,m, рекурентним чином вира-
жаються через p(j)l+ (t), λ(j)l+ (t), g(j)(t), j < i.

Нехай m = 1 i w+(t, ε) = Π
(1)
+ (t, ε)ξ

(1)
+ (t, ε) + g(1)(t, ε). Покладаючи

λ
(0)
l− (t) = −iωl

√
λ0(t), l ∈ N , аналогiчно визначаються Π

(1)
− (t, ε), Λ

(1)
− (t, ε),

ξ
(1)
− (t, ε) та w−(t, ε) = Π

(1)
− (t, ε)ξ

(1)
− (t, ε).

Побудуємо вектор-функцiю

u1(t, x, ε) = Q(t, ε)
∞∑
s=1

(ws+(t, ε) + ws−(t, ε))vs(x), (5.8)

де
ws+(t, ε) =

(
{w+(t, ε)}2s−1
{w+(t, ε)}2s

)
, s ∈ N,

{w+(t, ε)}j =
∞∑
l=1

{Π(1)
+ (t, ε)}jl{ξ(1)+ (t, ε)}l + {g(1)(t, ε)}j, j ∈ N.

Аналогiчну структуру має ws−(t, ε).
Сталi {p(0)2l+}2l та {p

(0)
2l−}2l, l ∈ N , визначаються iз системи

{w+(0, ε)}2l + {w−(0, ε)}2l =
2∑
j=1

{Q−1(0, ε)}2j{al}j,

({w+(t, ε)}2l + {w−(t, ε)}2l)′|t=0
=

2∑
j=1

{Q−1(0, ε)}2j{bl}j− (5.9)

−
2∑
j=1

{Q−1(0, ε)Q′(0, ε)}2j({w+(0, ε)}2(l−1)+j + {w−(0, ε)}2(l−1)+j), l ∈ N,

де {al}j та {bl}j – компоненти векторiв al =

Lw

0

ϕ(x)vl(x)dx та bl =

=

Lw

0

ψ(x)vl(x)dx вiдповiдно, l ∈ N .

Припускається виконання таких умов.
5.9. {p(0)2l+}2l, {p

(0)
2l−}2l, l ∈ N , вiдмiннi вiд нуля.

5.10.
{w+(0, ε)}2l−1 + {w−(0, ε)}2l−1 =

2∑
j=1

{Q−1(0, ε)}1j{al}j,

({w+(t, ε)}2l−1 + {w−(t, ε)}2l−1)′|t=0
=

2∑
j=1

{Q−1(0, ε)}1j{bl}j−

−
2∑
j=1

{Q−1(0, ε)Q′(0, ε)}1j({w+(0, ε)}2(l−1)+j + {w−(0, ε)}2(l−1)+j), l ∈ N.

5.11. ||ξ(1)+ (t, ε)|| ≤M , ||ξ(1)− (t, ε)|| ≤M , t ∈ [0;T ], де M – деяка стала.
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За побудовою |{p(0)2l+}2l| ≤
M0

ω5
l

, |{p(0)2l−}2l| ≤
M0

ω5
l

, де стала M0 не зале-

жить вiд l. Тому ряд (5.8) збiгається абсолютно i рiвномiрно у прямокут-
нику DT . При цьому можливе почленне диференцiювання ряду (5.8) до
двох разiв включно; побудованi таким чином ряди збiгаються абсолютно i
рiвномiрно для всiх (t, x) ∈ DT . Зазначимо, що

u1(0, x, ε) = ϕ(x),
∂u1(0, x, ε)

∂t
= ψ(x).

У системi (5.6) зробимо замiну
rs(t, ε) = ws+(t, ε) + ws−(t, ε) + ys(t, ε).

Дiстаємо

ε2H(t, ε)y′′s + ω2
sΩ(t, ε)ys = ε

∞∑
k=1

D0sk(t, ε)yk+

+ε2(D1(t, ε)ys +G(t, ε)y′s) + ρs(t, ε), s ∈ N, (5.10)

де
ρs(t, ε) = ε2H(t, ε)(w′′s+(t, ε) + w′′s−(t, ε)) + ω2

sΩ(t, ε)(ws+(t, ε) + ws−(t, ε))−

−ε
∞∑
k=1

D0sk(t, ε)(wk+(t, ε) + wk−(t, ε))− ε2(D1(t, ε)(ws+(t, ε) + ws−(t, ε))+

+G(t, ε)(w′s+(t, ε) + w′s−(t, ε)))− P (t, ε)fs(t, ε).

Нехай мають мiсце такi умови.
5.12. b(t, ε) = εb1(t, ε), b1(t, 0) > 0, t ∈ [0;T ].
5.13. {D0sk(t, 0)}1j ≡ 0, t ∈ [0;T ], j = 1, 2; s, k ∈ N .

Записуючи систему iнтегральних рiвнянь, еквiвалентну системi (5.10)
з нульовими початковими умовами, доведено твердження.

Теорема 9.(Теорема 5.1.) Нехай Ai(t), Bi(t) ∈ C3[0;∞), Ci(t, x),
fi(t, x) ∈ C4([0;∞) × [0;L]), i ≥ 0, i виконуються умови 5.1 – 5.13. Тодi
iснує таке ε1, ε1 ≤ ε0, що для всiх ε ∈ (0; ε1] перша крайова задача (5.1) –
(5.3) на множинi D∞, має єдиний розв’язок (5.4), для якого в DT ⊂ D∞,
справджується оцiнка

||u(t, x, ε)− u1(t, x, ε)|| ≤ c
√
ε, (t, x) ∈ DT . (5.11)

Нехай тепер замiсть умов 5.3, 5.4 виконуються такi умови:
5.14. ϕ(x) ∈ C3[0;L], ψ(x) ∈ C3[0;L];
5.15. ϕ(0) = ϕ(L) = 0, ψ(0) = ψ(L) = 0.

Теорема 10. (Теорема 5.2.) Нехай Ai(t), Bi(t) ∈ C3[0;∞), Ci(t, x),
fi(t, x) ∈ C3([0;∞) × [0;L]), i ≥ 0, i виконуються умови 5.1, 5.2, 5.5, 5.8 –
5.15. Тодi iснує таке ε1, ε1 ≤ ε0, що для всiх ε ∈ (0; ε1] перша крайова задача
(5.1) – (5.3) на множинi D∞ має єдиний узагальнений розв’язок (5.4), для
якого в DT ⊂ D∞ справджується оцiнка (5.11).
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Теореми 9, 10 узагальнюються для системи

ε2B(t)
∂2u

∂t2
= A(t)

∂2u

∂x2
+ εC(t, x, ε)u+ f(t, x, ε). (5.12)

5.16. Припустимо, що ϕ(x) ∈ C4[0;L], ψ(x) ∈ C4[0;L].
Теорема 11. (Теорема 5.3.) Нехай A(t), B(t) ∈ Cm+3[0;∞), Ci(t, x),

fi(t, x) ∈ Cm+4([0;∞) × [0;L]), i ≥ 0, i виконуються умови 5.1, 5.2, 5.4 –
5.10, 5.16. Тодi iснує таке ε1, ε1 ≤ ε0, що для всiх ε ∈ (0; ε1] перша крайова
задача (5.12), (5.2), (5.3) на множинi D∞ має єдиний розв’язок (5.4), для
якого в DT ⊂ D∞ справджується оцiнка

||u(t, x, ε)− um(t, x, ε)|| ≤ cεm+1, (t, x) ∈ DT , (5.13)

де um(t, x, ε) визначається за формулою (5.8), в якiй

w+(t, ε) = Π
(m)
+ (t, ε)ξ

(m)
+ (t, ε) + g(m)(t, ε), w−(t, ε) = Π

(m)
− (t, ε)ξ

(m)
− (t, ε).

5.17. Припустимо, що ϕ(x) ∈ C2[0;L], ψ(x) ∈ C2[0;L].
Теорема 12. (Теорема 5.4.) Нехай A(t), B(t) ∈ Cm+3[0;∞), Ci(t, x),

fi(t, x) ∈ Cm+3([0;∞)× [0;L]), i ≥ 0, i виконуються умови 5.1, 5.2, 5.5, 5.8
– 5.10, 5.15, 5.17. Тодi iснує таке ε1, ε1 ≤ ε0, що для всiх ε ∈ (0; ε1] перша
крайова задача (5.12), (5.2), (5.3) на множинi D∞ має єдиний узагальнений
розв’язок (5.4), для якого в DT ⊂ D∞ справджується оцiнка (5.12).

Отриманi результати узагальнюються для системи (5.1) при n = 3.
Розглядається випадок регулярної в’язки матриць A0(t) − λB0(t), що має
один скiнченний елементарний дiльник кратностi 2 i один нескiнченний
елементарний дiльник.

У пiдроздiлi 5.3 побудовано розв’язок першої крайової задачi для ви-
родженої системи лiнiйних сингулярно збурених диференцiальних рiвнянь
з частинними похiдними параболiчного типу.

ВИСНОВКИ

У данiй дисертацiйнiй роботi дослiджується початкова задача для де-
яких типiв вироджених систем диференцiально-функцiональних рiвнянь.

У дисертацiйнiй роботi отримано такi новi науковi результати:
1. Розроблено методику дослiдження вироджених систем диференцiально-
функцiональних рiвнянь, за допомогою якої можна описати асимптотичнi
властивостi розв’язку вiдповiдної початкової задачi у випадку, коли кро-
некерева структура в’язки матриць, що породжена лiнiйною частиною за-
значених систем, не є стабiльною.
2. Знайдено достатнi умови iснування та єдиностi розв’язку задачi Кошi
для системи диференцiальних рiвнянь з виродженою у точцi матрицею
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при похiдних. Наведено асимптотичне розвинення зазначеного розв’язку у
виглядi ряду за степенями незалежної змiнної. Доведено теореми про асим-
птотичнi оцiнки рiзницi мiж точним i знайденим асимптотичним розв’яз-
ком даної задачi Кошi.
3. Отримано достатнi умови iснування та єдиностi розв’язку задачi Кошi
для системи сингулярно збурених диференцiальних рiвнянь з виродженою
у точцi матрицею при похiдних. Побудовано асимптотичне розвинення заз-
наченого розв’язку i доведено теореми про асимптотичнi оцiнки рiзницi мiж
точним i знайденим асимптотичним розв’язком даної задачi Кошi.
4. Розроблено алгоритм побудови перiодичного розв’язку системи сингу-
лярно збурених диференцiальних рiвнянь з перiодичними коефiцiєнтами i
виродженою матрицею при похiдних. Доведено теореми про iснування та
єдинiсть перiодичного розв’язку зазначеної системи, що має певну асим-
птотичну оцiнку.
5. Побудовано асимптотичнi розв’язки виродженої системи лiнiйних син-
гулярно збурених диференцiальних рiвнянь за умови кратних коренiв ха-
рактеристичного рiвняння. Випадок кратного кореня зведено до випадку
простих коренiв характеристичного рiвняння.
6. Знайдено достатнi умови iснування та єдиностi розв’язку основної почат-
кової задачi для системи сингулярно збурених диференцiальних рiвнянь iз
малим запiзненням аргументу i виродженою у точцi матрицею при похiд-
них. Побудовано асимптотичне розвинення зазначеного розв’язку i дове-
дено теореми про асимптотичнi оцiнки рiзницi мiж точним i знайденим
асимптотичним розв’язком даної початкової задачi.
7. Розроблено алгоритм побудови перiодичного розв’язку системи сингу-
лярно збурених диференцiальних рiвнянь з перiодичними коефiцiєнтами iз
малим запiзненням аргументу i виродженою матрицею при похiдних. Дове-
дено теореми про iснування та єдинiсть перiодичного розв’язку зазначеної
системи, що має певну асимптотичну оцiнку.
8. Побудовано розв’язок у виглядi ряду за власними функцiями задачi
Штурма-Лiувiлля першої крайової задачi для виродженої системи лiнiй-
них сингулярно збурених диференцiальних рiвнянь з частинними похiдни-
ми другого порядку. Розглянуто випадок гiперболiчної та параболiчної сис-
тем двох або трьох рiвнянь.
9. Знайдено достатнi умови iснування та єдиностi розв’язку (узагальненого
розв’язку) першої крайової задачi для виродженої системи лiнiйних сингу-
лярно збурених диференцiальних рiвнянь з частинними похiдними другого
порядку, що задовольняє певну асимптотичну оцiнку.
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АНОТАЦIЯ

Самусенко П.Ф. Асимптотичне iнтегрування сингулярно збурених сис-
тем диференцiально-функцiональних рiвнянь з виродженнями. – Рукопис.

Дисертацiя на здобуття наукового ступеня доктора фiзико-
математичних наук за спецiальнiстю 01.01.02 – диференцiальнi рiвняння. –
Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка. Мiнiстерство
освiти i науки України. Київ. 2017.

Дисертацiя присвячена дослiдженню властивостей розв’язкiв деяких
типiв вироджених систем диференцiально-функцiональних рiвнянь.

У роботi знайдено достатнi умови iснування та єдиностi розв’язку
задачi Кошi для виродженої системи диференцiальних рiвнянь, наведено
асимптотичне розвинення зазначеного розв’язку та доведено теореми про
точнiсть, з якою побудований асимптотичний розв’язок задовольняє дану
систему.
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Розроблено алгоритм побудови перiодичного розв’язку виродженої
системи сингулярно збурених диференцiальних рiвнянь з перiодичними ко-
ефiцiєнтами.

Для першої крайової задачi для виродженої системи лiнiйних сингу-
лярно збурених диференцiальних рiвнянь з частинними похiдними другого
порядку побудовано розв’язок у виглядi ряду за власними функцiями за-
дачi Штурма-Лiувiлля. Розглянуто випадок гiперболiчної та параболiчної
систем.

Ключовi слова: вироджена система, задача Кошi, сингулярно збуре-
на система, система iз запiзненням аргументу, основна початкова задача,
перiодичний розв’язок, крайова задача, формальний розв’язок, асимпто-
тичний розв’язок.

АННОТАЦИЯ

Самусенко П.Ф. Асимптотическое интегрирование сингулярно возму-
щенных систем дифференциально-функциональных уравнений с вырожде-
ниями. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора физико-
математических наук по специальности 01.01.02 – дифференциальные
уравнения. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевчен-
ко. Министерство образования и науки Украины. Киев. 2017.

Диссертация посвящена исследованию свойств решений некоторых ти-
пов вырожденных систем дифференциально-функциональных уравнений.

В работе получены достаточные условия существования и единствен-
ности решения задачи Коши для вырожденной системы дифференциаль-
ных уравнений, приведено асимптотическое разложение указанного реше-
ния и доказаны теоремы о точности, с которой построенное асимптотиче-
ское решение удовлетворяет данную систему.

Разработан алгоритм построения периодического решения вырожден-
ной системы сингулярно возмущенных дифференциальных уравнений с пе-
риодическими коэффициентами.

Для первой краевой задачи для вырожденной системы линейных син-
гулярно возмущенных дифференциальных уравнений в частных производ-
ных второго порядка построено решение в виде ряда по собственным функ-
циям задачи Штурма-Лиувилля. Рассмотрен случай гиперболической и па-
раболической систем.

Ключевые слова: вырожденная система, задача Коши, сингулярно воз-
мущенная система, система из запаздыванием аргумента, основная началь-
ная задача, периодическое решение, краевая задача, формальное решение,
асимптотическое решение.
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ABSTRACT

Samusenko P.F. Asymptotic integration of singularly perturbed systems
of differential-functional equations with degenerations. – Manuscript.

Thesis for the degree of Doctor of Physics and Mathematics in speciality
01.01.02 – differential equations. – Taras Shevchenko National University of
Kyiv. Ministry of Education and Science of Ukraine. Kyiv. 2017.

The Dissertation deals with the research into the properties of the solutions
of some types of the singular systems of differential-functional equations.

The paper presents the methodology of the research into the singular
systems of differential-functional equations by means of which it is possible
to describe the asymptotic properties of the solution of a corresponding initial
value problem for the case when Kronecker matrix pencil structure generated
by a linear part of these systems is not stable.

The sufficient conditions of the existence and uniqueness of the solution of
the Cauchy problem are presented for the singular system of differential equati-
ons. The asymptotic expansion of this solution is constructed. The theorems on
the accuracy with which constructed asymptotic solution satisfies the system
are proved. Similar results are obtained for the Cauchy problem for the singular
system of singularly perturbed differential equations and for an initial value
problem for the singular system of singularly perturbed differential equations
with small delay.

There is proposed an algorithm of constructing of a periodic solution of
the singular system of singularly perturbed differential equations with peri-
odic coefficients. The theorems on the existence and uniqueness of a periodic
solution of this system are proved. The asymptotic estimation for this solution
are obtained. Similar results are obtained for the singular system of singularly
perturbed differential equations with periodic coefficients with small delay.

For the first boundary value problem for the singular system of linear sin-
gularly perturbed partial differential equations of the second order the solution
is constructed in the form of a series in eigenfunctions of the Sturm – Liouville
problem. The case of a hyperbolic and parabolic system of two or three equati-
ons has been analyzed. The sufficient conditions of existence and uniqueness
of a solution (generalized solution) to the first boundary value problem for the
singular system of linear singularly perturbed partial differential equations of
the second order are obtained. The theorems on the asymptotic estimation for
this solution are proved.

Key words: singular system, Cauchy problem, singularly perturbed system,
system with delay, initial value problem, periodic solution, boundary value
problem, formal solution, asymptotic solution.


