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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Досліджуючи різноманітні задачі природознавства, 
часто доводиться мати справу з еволюційними процесами, що описуються 
звичайними диференціальними рівняннями і піддаються короткочасним 
збуренням. При математичному моделюванні такого роду процесів часто 
тривалістю таких збурень зручно знехтувати, вважаючи, що вони мають 
характер імпульсу (поштовху, удару). 

Така ідеалізація приводить до необхідності вивчення систем 
диференціальних рівнянь, розв'язки яких скачкоподібно змінюються. Але не 
тільки ідеалізація заміни короткочасних збурень на "миттєві"  приводить до 
диференціальних рівнянь з розривними траєкторіями. Часто розриви певних 
залежностей в системі, яку ми вивчаємо, є суттєвою її характеристикою. 

Так, наприклад, вивчаючи рух сталевої кульки, що вільно падає з певної 
висоти на горизонтальну стальну пластину, бачимо, що в математичній моделі 
цього процесу в момент удару кульки об стальну пластину швидкість кульки 
"миттєво"  змінює свій знак. 

Багато конкретних задач, математичними моделями  яких є 
диференціальні рівняння з розривними траєкторіями, можна знайти в різних 
областях математичного природознавства: механіці, електротехніці, хімії, 
біології та медицині, керуванні процесами, динаміці літальних апаратів, 
економіці та в інших галузях науки і техніки. 

Перші математичні моделі в вигляді диференціальних рівнянь з 
розривними траєкторіями з'явилися в 30-х роках минулого століття для 
розрахунку і аналізу точності годинника, де методами якісної теорії 
диференціальних рівнянь вивчали властивості системи диференціальних 
рівнянь з кусково-лінійними правими частинами. В ті ж само часи для 
моделювання процесів в розривних динамічних системах використовувались 
диференціальні рівняння з узагальненими функціями. Так, Крилов М.М. і 
Боголюбов М.М. в класичній монографії "Введение в нелинейную механику" , 
описуючи математичну модель ударного механізму годинника, застосували 
формалізм δ- функції Дірака і вперше показали, що метод усереднення можна 
успішно застосувати не тільки до класичних диференціальних рівнянь, а й до 
диференціальних рівнянь з розривними траєкторіями. 

Пізніше Самойленко А.М. асимптотичними методами нелінійної 
механіки дослідив широкий клас нелінійних диференціальних рівнянь з 
нерегулярними правими частинами. 

Інтерес до вивчення і дослідження динамічних систем з розривними 
траєкторіями на сьогодні пов'язаний, насамперед, з запитами нової техніки, де 
імпульсні системи автоматичного регулювання, імпульсні обчислювальні 
системи посіли вагоме місце і інтенсивно розвиваються. Природно, що 
останнім часом істотно збільшилась кількість математичних робіт з 
диференціальних рівнянь з розривними траєкторіями в математичних школах 
як в Україні, так і за її межами. 

В передмові до монографії Самойленка А.М. і Перестюка М.О. 
"Дифференциальные уравнения с импульсным воздействием" академік 
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Митропольский Ю.О. написав: " ... однако наиболее систематические и 
глубокие исследования были выполнены в киевской научной школе 
нелинейной механики. Именно математикам этой школы удалось подойти к 
проблеме достаточно широко, рассмотреть ее в общем виде, поставить и 
решить ряд задач, актуальных для приложений, но не исследовавшихся ранее. С 
полным основанием можно сказать, что в результате усилий указанной группы 
киевских математиков сложилась математическая теория дифференциальных 
уравнений с импульсным воздействием - со своими методами, общими и 
глубокими результатами, специфическими задачами." 

Справді, в працях Митропольского Ю.О., Самойленка А.М., Перестюка 
М.О., Бойчука О.А., Ахметова М.У., Мартинюка Д.І., Петришина Р.І., 
Слюсарчука В.Ю., Станжицького О.М., Самойленка В.Г., Теплінсьного Ю.В., 
Ткаченка В.І., Трофімчука С.І., Черевка І.М., Капустяна О.В., Короля І.І., Чуйка 
С.М., Хусаїнова Д.Я. та їх учнів глибоко розроблено теорію диференціальних 
рівнянь з розривними траєкторіями. 

Разом з тим, ця теорія інтенсивно зараз розвивається і ще далека від свого 
завершення. Зокрема, широке поле в цій теорії ще треба "виорати" навіть для 
систем диференціальних рівнянь на площині, особливо для нелінійних систем, 
де ще не завершено вивчення в достатній мірі питання про існування 
періодичних розв'язків (розривних циклів) таких систем, вплив характеру 
імпульсних сил на наявність чи відсутність в динамічній системі таких циклів. 
Важливою ділянкою дослідження є встановлення достатніх умов існування 
інваріантних множин розривних динамічних систем, визначених в прямому 
добутку m-вимірного тора та n-вимірного евклідового простору, дослідження їх 
стійкості і, по можливості, асимптотичного інтегрування. Такі системи є 
центральним об'єктом теорії розривних багаточастотних коливань, що 
зумовлює особливу прикладну цінність досліджень. 

Дана дисертаційна робота присвячена дослідженню як лінійних, так і 
нелінійних систем диференціальних рівнянь на площині, що піддаються 
імпульсному збуренню в момент проходження фазовою точкою певних заданих 
ліній, встановленню достатніх умов існування розривних одно- і дво-
імпульсних циклів та побудові асимптотичних наближень до цих циклів. В 
роботі також проведено широке і повне дослідження існування інваріантних 
множин розривних динамічних систем, визначених в прямому добутку 
m − вимірного тора та n − вимірного евклідового простору, вказані достатні 
умови стійкості цих множин. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційна робота виконана в рамках досліджень кафедри інтегральних та 
диференціальних рівнянь механіко-математичного факультету Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, тема №11БФ038-01 
"Розроблення нових математичних методів моделювання, аналізу та побудови 
керувань для нелінійних еволюційних систем з складною динамікою" (номер 
держреєстрації 0111U006677). 
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Мета і завдання дослідження. Метою дослідження дисертаційної роботи 
є встановлення достатніх умов існування розривних циклів в лінійних і 
нелінійних розривних динамічних системах на площині, існування інваріантних 
множин імпульсних систем, визначених в прямому добутку m-вимірного тора 
Tm та n-вимірного евклідового простору Rn.  

Об'єкт дослідження. Об'єктом дослідження є розривні динамічні системи 
на площині і в фазовому просторі, що є прямим добутком тора Tm і евклідового 
простору Rn.  

Предмет дослідження. Предметом дослідження є одно- і дво-імпульсні 
розривні цикли, розривні інваріантні тороїдальні многовиди, умови їх 
існування та стійкості. 

Методи дослідження. Для дослідження структури фазових портретів 
динамічних систем на площині застосовуються методи якісної теорії 
диференціальних рівнянь, метод усереднення. При дослідженні інваріантних 
множин використовуються методи інтегральних многовидів нелінійної 
механіки, метод функції Гріна-Самойленка та прямий метод Ляпунова 
дослідження стійкості. 

Наукова новизна одержаних результатів. Основними науковими 
результатами, що виносяться на захист, є такі: 

• встановлено необхідні і достатні умови існування розривних періодичних 
розв'язків лінійних систем диференціальних рівнянь на площині, що 
піддаються імпульсному збуренню при проходженні фазовою точкою 
фіксованих ліній; 

• досліджено питання існування одно- і дво-імпульсних циклів слабо 
нелінійних розривних динамічних систем на площині; 

• встановлено достатні умови асимптотичної стійкості широкого класу 
лінійних розширень динамічних систем на торі; 

• досліджено питання існування інваріантних тороїдальних множин 
достатньо широкого класу розривних динамічних систем, визначених на 
прямому добутку m-вимірного тора Tm та n-вимірного евклідового 
простору Rn, встановлені достатні умови асимптотичної стійкості таких 
множин. 
Практичне значення одержаних результатів. Робота носить 

теоретичний характер. Її результати можна застосовувати при дослідженні 
коливних процесів в різноманітних механічних та електромеханічних системах 
з розривними характеристиками, при дослідженні багаточастотних коливних 
процесів розривних динамічних систем. 

Особистий внесок здобувача. Результати, що виносяться на захист, 
отримані автором самостійно. У спільних роботах співавторам належать 
обговорення та аналіз отриманих результатів. 

Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційної роботи 
доповідалися: 

• на науковому семінарі з диференціальних рівнянь Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка (керівники - 
академіки НАН України Самойленко А.М. та Перестюк М.О.), 
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• на науковому семінарі з диференціальних рівнянь Ужгородського 
національного університету (керівник - доктор фізико-математичних 
наук, професор Маринець В.В.), 

• на науковому семінарі з диференціальних рівнянь Одеського 
національного університету імені І.І. Мєчнікова (керівник - доктор 
фізико-математичних наук, професор Євтухов В.М.) 

 
та на конференціях: 

• Міжнародна конференція "Диференціальні рівняння та їх застосування" 
8–10 червня 2011, Київ, Україна. 

• Міжнародна конференція "Диференціальні рівняння та їх застосування" 
27–29 вересня 2012, Ужгород, Україна. 

• International Workshop "Qualitative Theory of Differential Equations" 
December 20–22, 2013, Tbilisi, Georgia. 

• Міжнародна конференція "Боголюбовські читання "Диференціальні 
рівняння, теорія функцій та їх застосування" 23–30 червня 2013, 
Севастополь, Україна. 

• Міжнародна літня математична школа пам’яті В.О. Плотнікова, 15–22 
червня 2013, Одеса, Україна. 

• International Workshop "Qualitative Theory of Differential Equations" 
December 18–20, 2014, Tbilisi, Georgia. 

• XVI міжнародна конференція імені академіка Михайла Кравчука, 14–15 
травня 2015, Київ, Україна. 

• Міжнародна конференція "Диференціальні рівняння та їх застосування", 
19–21 травня 2016, Ужгород, Україна. 

• Друга Всеукраїнська конференція "Прикладні задачі математики" 13–15 
жовтня 2016,  Івано-Франківськ,  Україна. 

Публікації. Основні результати роботи викладено у 18 наукових працях, з 
них 6 статей [1-6] опубліковано у виданнях, що внесені до переліку наукових 
фахових видань України, з яких 2 статті [1,4] переклад яких індексований та 
включений до міжнародної наукометричної бази даних Scopus, 3 матеріалах 
конференцій [7-9], та 9 тез доповідей на міжнародних конференціях [10-18]. 

 
Структура дисертації. Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, 

висновків та списку використаних джерел. Повний обсяг дисертації складає 149 
сторінок машинописного тексту, список використаних джерел, що містить 110 
найменувань, займає 12 сторінок. 

 
Автор висловлює щиру вдячність науковому керівнику доктору фізико-

математичних наук професору Капустяну Олексію Володимировичу за 
постановку задачі, постійну увагу до роботи, всебічну підтримку та допомогу. 
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ìóëüîâàíî ìåòó, îá'¹êò òà ïðåäìåò äîñëiäæåííÿ, âêàçàíî âèêîðèñòàíi â
ðîáîòi ìåòîäè äîñëiäæåííÿ, íàóêîâó íîâèçíó îäåðæàíèõ ðåçóëüòàòiâ òà
ìîæëèâå ¨õ ïðàêòè÷íå çàñòîñóâàííÿ, à òàêîæ íàäàíî iíôîðìàöiþ ïðî
àïðîáàöiþ îòðèìàíèõ â ðîáîòi ðåçóëüòàòiâ.

Â ïåðøîìó ðîçäiëi ïðîâåäåíî îãëÿä ëiòåðàòóðè, íàâåäåíi îñíîâíi ïî-
íÿòòÿ òà îçíà÷åííÿ, ÿêi âèêîðèñòàíi â íàñòóïíèõ ðîçäiëàõ. Îïèñó¹òüñÿ
çàãàëüíà õàðàêòåðèñòèêà ñèñòåì äèôåðåíöiàëüíèõ ðiâíÿíü, ùî ïiääàþ-
òüñÿ iìïóëüñíîìó âïëèâó, ¨õ êëàñèôiêàöiÿ òà îñíîâíi âëàñòèâîñòi. Âè-
êëàäåíî îñíîâíi âiäîìîñòi ç òåîði¨ áàãàòî÷àñòîòíèõ êîëèâàíü, îêðåñëåíî
êîëî ïèòàíü, ÿêi çàëèøèëèñÿ íåâèðiøèíèìè òà âèçíà÷åíî ìiñöå ðåçóëü-
òàòiâ äèñåðòàöiéíî¨ ðîáîòè ó ðîçâ'ÿçàííi âiäêðèòèõ ïðîáëåì.

Â äðóãîìó ðîçäiëi ïðîâåäåíå ïîâíå äîñëiäæåííÿ ñèñòåì äèôåðåíöi-
àëüíèõ ðiâíÿíü íà ïëîùèíi, ùî ïiääàþòüñÿ iìïóëüñíîìó âïëèâó íà ôi-
êñîâàíèõ ïðÿìèõ. Îñîáëèâó óâàãó ïðèäiëåíî ïèòàííþ iñíóâàííÿ ïåðiî-
äè÷íèõ ðîçâ'ÿçêiâ (ðîçðèâíèõ öèêëiâ) òàêèõ ñèñòåì òà ¨õ ñòiéêîñòi.

Îá'¹êòîì äîñëiäæåííÿ ¹ ëiíiéíà ðîçðèâíà äèíàìi÷íà ñèñòåìà íà ïëî-
ùèíi

ẋ = Jx, < a, x > ̸= 0, ∆x|<a,x>=0 = Bx. (1)

Òóò x = col(x1, x2), J - äiéñíà æîðäàíîâà êëiòêà, ïðÿìà < a, x >= 0,
a1x1 + a2x2 = 0 íå ¹ âiññþ êîîðäèíàò i äàëi ìè öþ ïðÿìó çàïèøåìî òàê:
x2 = kx1,

B =

(
b11 b12
b21 b22

)
- çàäàíà ñòàëà ìàòðèöÿ.

Ðóõ ôàçîâî¨ òî÷êè (x1(t), x2(t)) îïèñó¹òüñÿ äèôåðåíöiàëüíîþ ñèñòå-
ìîþ

ẋ = Jx,

êîëè öÿ òî÷êà çíàõîäèòüñÿ ïîçà ïðÿìîþ x2 = kx1 i "ìèòò¹âî" ïåðåêèäà-
¹òüñÿ â òî÷êó (

x+1
x+2

)
=

(
1 + b11 b12
b21 1 + b22

)(
x1(t

∗)
x2(t

∗)

)
(2)

â ìîìåíò t∗, êîëè x2(t
∗) = kx1(t

∗), òîáòî â ìîìåíò ïîïàäàííÿ ôàçîâî¨
òî÷êè íà ïðÿìó x2 = kx1.
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Çàóâàæèìî, ùî ëiíiéíå îäíîðiäíå âiäîáðàæåííÿ

(E +B) :

(
x1
x2

)
→ (E +B)

(
x1
x2

)
ïåðåâîäèòü ïðÿìó x2 = kx1 â ïðÿìó x2 = µx1, äå êîåôiöi¹íòè k i µ
ïîâ'ÿçàíi ðiâíiñòþ

µ =
k(1 + b22) + b21
1 + b11 + kb12

. (3)

Â ïàðàãðàôi 2.2 ïîêàçàíî, ùî ó âèïàäêó äiéñíèõ ðiçíèõ âëàñíèõ ÷èñåë
ìàòðèöi J ïîâåäiíêà ðîçâ'ÿçêiâ âèõiäíî¨ ñèñòåìè âèçíà÷à¹òüñÿ âiäîáðà-
æåííÿì Ïóàíêàðå h : x → γx, äå

γ = (1 + b11 + b12k)
(µ
k

) λ1
λ1−λ2 .

Òåîðåìà 2.2.1. ßêùî |γ| < 1, òî âñi ðîçâ'ÿçêè âèõiäíî¨ ñèñòåìè, ÿêi
ïî÷èíàþòüñÿ ç òî÷îê ïðÿìî¨ x2 = µx1 ç ÷àñîì ïðÿìóþòü äî íóëÿ, êîëè
t → ∞; ÿêùî |γ| > 1, òî âñi ðîçâ'ÿçêè âèõiäíî¨ ñèñòåìè, ÿêi ïðè t = 0
ïî÷èíàþòüñÿ ç òî÷îê ïðÿìî¨ x2 = µx1, ïðÿìóþòü ó íåñêií÷åííiñòü,
êîëè t → ∞; ÿêùî γ = 1, òî êîæíà òî÷êà x1 ∈ R ¹ íåðóõîìîþ òî÷êîþ
âiäîáðàæåííÿ h i òàêà òî÷êà ïîðîäæó¹ îäíîiìïóëüñíèé ïåðiîäè÷íèé
ðóõ (îäíîiìïóëüñíèé öèêë).

Ðóõ çîáðàæóþ÷î¨ òî÷êè ïî êîæíîìó ç òàêèõ öèêëiâ ¹ ïåðiîäè÷íèì ç
îäíèì i òèì æå ïåðiîäîì

T =
1

λ1 − λ2
ln

µ

k
.

Öi öèêëè íàçèâàòèìåìî îäíîiìïóëüñíèìè. Ðóõàþ÷èñü ïî òàêîìó öè-
êëó, ôàçîâà òî÷êà îäèí ðàç çà ïåðiîä ïiääà¹òüñÿ iìïóëüñíîìó âïëèâó.
Êðiì îäíîiìïóëüñíèõ öèêëiâ ó âèõiäíié ñèñòåìi ìîæóòü áóòè òàê çâàíi
äâîiìïóëüñíi ðîçðèâíi öèêëè, âiäìiííi âiä îäíîiìïóëüñíèõ: ðóõàþ÷èñü
ïî òàêîìó öèêëó, ôàçîâà òî÷êà äâi÷i çà ïåðiîä ïiääà¹òüñÿ äi¨ iìïóëüñíî¨
ñèëè.

Äâîiìïóëüñíi öèêëè âèíèêàþòü ó âèõiäíié ñèñòåìi, êîëè ¨¨ ïàðàìåòðè
çàäîâîëüíÿþòü ðiâíiñòü

γ = (1 + b11 + b12k)
(µ
k

) λ1
λ1−λ2 = −1.
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Âîíè ïîðîäæóþòüñÿ òî÷êàìè (x01, µx01), äå x01 - íåðóõîìà òî÷êà âiä-
îáðàæåííÿ

h2 = h(h(x)).

Öi öèêëè, ÿê i îäíîiìïóëüñíi, çàïîâíþþòü ÷àñòèíó êîîðäèíàòíî¨ ïëî-
ùèíè, ùî ëåæèòü ìiæ ïðÿìèìè x2 = kx1 i x2 = µx1.

Ðóõ ôàçîâî¨ òî÷êè ïî êîæíîìó ç òàêèõ öèêëiâ ¹ ïåðiîäè÷íèì ç îäíèì
i òèì æå ïåðiîäîì

T =
2

λ1 − λ2
ln

µ

k
.

Íà âiäìiíó âiä îäíîiìïóëüñíèõ öèêëiâ, êîæåí ç ÿêèõ ëåæèòü â îäíîìó
ç êîîðäèíàòíèõ êóòiâ, êîæåí äâîiìïóëüñíèé öèêë íàëåæèòü äâîì êîîð-
äèíàòíèì êóòàì: ïåðøîìó i òðåòüîìó (àáî æ äðóãîìó i ÷åòâåðòîìó).

Â öüîìó æ ïàðàãðàôi äîñëiäæåíî ðîçðèâíó äèíàìi÷íó ñèñòåìó, âëà-
ñíi ÷èñëà ìàòðèöi äèôåðåíöiàëüíî¨ ÷àñòèíè ÿêî¨ ðiâíi.

Òåîðåìà 2.2.3. ßêùî â ñèñòåìi ðiâíÿíü (1) âëàñíi ÷èñëà ìàòðèöi J
âiä'¹ìíi, òî ¨¨ ðîçâ'ÿçêè: ñòiéêi òîäi i òiëüêè òîäi, êîëè |γ| ≤ 1; àñèì-
ïòîòè÷íî ñòiéêi òîäi i òiëüêè òîäi, êîëè |γ| < 1; íåñòiéêi, ÿêùî
|γ| > 1.

Â ïàðàãðàôi 2.3 âñòàíîâëåíi íåîáõiäíi i äîñòàòíi óìîâè iñíóâàííÿ
îäíî- (äâî-iìïóëüñíèõ) ðîçðèâíèõ öèêëiâ, à òàêîæ ïîâåäiíêó ðîçâ'ÿçêiâ
ëiíiéíî¨ ñèñòåìè äèôåðåíöiàëüíèõ ðiâíÿíü ç iìïóëüñíèì çáóðåííÿì ó
âèïàäêó, êîëè ìàòðèöÿ äèôåðåíöiàëüíî¨ ñèñòåìè ìà¹ êîìïëåêñíi âëàñíi
÷èñëà.

Çîêðåìà, ïîêàçàíî, ùî â öüîìó âèïàäêó ïîâåäiíêà òðà¹êòîðié ðîçðèâ-
íî¨ äèíàìi÷íî¨ ñèñòåìè ïîâíiñòþ âèçíà÷à¹òüñÿ âiäîáðàæåííÿì Ïóàíêàðå
h : R → R

h : x1 → e

α

β
(arctgµ− arctgk)

·

√
1 + µ2

1 + k2
(1 + b11 + kb12)x1,

ÿêùî k < µ i

h : x1 → −e

α

β
(π + arctgµ− arctgk)

·

√
1 + µ2

1 + k2
(1 + b11 + kb12)x1,

ÿêùî k ≥ µ.

Òåîðåìà 2.3.3. Íåõàé ïàðàìåòðè ñèñòåìè (1) òàêi, ùî âèêîíó¹òüñÿ
íåðiâíiñòü

k <
k(1 + b22) + b21
1 + b11 + kb12

.



8

ßêùî

e

α

β
(arctgµ− arctgk)

·

√
1 + µ2

1 + k2
|1 + b11 + kb12| < 1,

òî áóäü-ÿêèé ðîçâ'ÿçîê âèõiäíî¨ ñèñòåìè ïðÿìó¹ äî íóëÿ, êîëè t → ∞,
òîáòî ñèñòåìà (1) ¹ ñòiéêîþ â öiëîìó. ßêùî

e

α

β
(arctgµ− arctgk)

·

√
1 + µ2

1 + k2
|1 + b11 + kb12| > 1,

òî áóäü-ÿêèé ðîçâ'ÿçîê âèõiäíî¨ ñèñòåìè ïðÿìó¹ â íåñêií÷åííiñòü, êî-
ëè t → ∞, òîáòî ñèñòåìà íå ¹ ñòiéêîþ. ßêùî æ

e

α

β
(arctg µ− arctg k)

·

√
1 + µ2

1 + k2
|1 + b11 + kb12| = 1,

òî êîæíà òî÷êà (x01, µx01) ïðÿìî¨ x2 = µx1 ïîðîäæó¹ îäíîiìïóëüñíèé
àáî æ äâîiìïóëüñíèé öèêëè.

ßê ïðèêëàä ðîçãëÿäà¹òüñÿ ìîæëèâiñòü íåçàòóõàþ÷èõ êîëèâàíü ëi-
íiéíîãî îñöèëÿòîðà ç âåëèêèì òåðòÿì ïiä äi¹þ iìïóëüñíî¨ ñèëè

ẍ+ 2αẋ+ ω2x = 0, ẋ ̸= 0,

∆ẋ|ẋ=0 = γx, ∆x|ẋ=0 = 0.

Âñòàíîâëåíi ñïiââiäíîøåííÿ ìiæ ïàðàìåòðàìè ñèñòåìè, ùî çàáåñïå-
÷óþòü ñòiéêi êîëèâàííÿ â íié.

Â òðåòüîìó ðîçäiëi äîñëiäæåíî ïèòàííÿ iñíóâàííÿ òà ñòiéêîñòi îäíî-
i äâîiìïóëüñíèõ öèêëiâ ñëàáî íåëiíiéíèõ ðîçðèâíèõ äèíàìi÷íèõ ñèñòåì
íà ïëîùèíi.

Â ïàðàãðàôi 3.1 äîñëiäæåíî ñèñòåìó

ẋ1 = λ1x1 + εf(x1, x2), ẋ2 = λ2x2 + εg(x1, x2), x2 ̸= kx1; (4)

∆

(
x1
x2

) ∣∣∣∣
x2=kx1

=

(
b11 b12
b21 b22

)(
x1
x2

)
.

Äëÿ öi¹¨ ñèñòåìè äîâåäåíî íàñòóïíå òâåðäæåííÿ.

Òåîðåìà 3.1.1. Íåõàé â ñèñòåìi (4) λ1 < 0, λ2 > 0; ôóíêöi¨ f(x1, x2)
i g(x1, x2) ¹ íåïåðåðâíî äèôåðåíöiéîâíèìè â äåÿêîìó êðóçi x21 + x22 ≤ r2

i ïàðàìåòðè ñèñòåìè òàêi, ùî âèêîíó¹òüñÿ ðiâíiñòü

γ = (1 + b11 + b12k)
(µ
k

) λ1
λ1−λ2 = 1.
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ßêùî ðiâíÿííÿ

(x1) ≡
1

µx1

a∫
0

[µλ2e
−λ1sf

(
eλ1sx1, e

λ2sµx1
)
−

−λ1e
−λ2sg

(
eλ1sx1, e

λ2sµx1
)
]ds = 0,

äå a = 1
λ1−λ2

ln µ
k , ìà¹ içîëüîâàíèé êîðiíü x1 = x∗1, òàêèé, ùî F ′(x∗1) ̸= 0,

òî ïðè äîñòàòíüî ìàëèõ çíà÷åííÿõ ïàðàìåòðà ε > 0 ñèñòåìà (4)
ìà¹ içîëüîâàíèé ðîçðèâíèé îäíîiìïóëüñíèé öèêë. Âií ¹ àñèìïòîòè÷íî
ñòiéêèì, ÿêùî F ′(x∗1) < 0 i íåñòiéêèì, ÿêùî F ′(x∗1) > 0. Öåé öèêë ðîç-
òàøîâàíèé â äåÿêîìó U(ε)−îêîëi (U(ε) → 0, êîëè ε → 0) ÷àñòèíè
ãiïåðáîëè (

x1
x∗1

)λ2

·
(

x2
µx∗1

)−λ1

= 1,
(µ
k

) λ1
λ1−λ2 ≤ x1

x∗1
≤ 1.

Ç òî÷íiñòþ äî âåëè÷èíè ïîðÿäêà ε2 öåé öèêë çàäà¹òüñÿ ðiâíiñòþ

ln

(
x1
x∗1

)λ2

·
(

x2
µx∗1

)−λ1

=
ε

µx∗1

t∫
0

[
µλ2e

−λ1sf(eλ1sx∗1, e
λ2sµx∗1)

]
ds−

− ε

µx∗1

t∫
0

[
λ1e

−λ2sg
(
eλ1sx∗1, e

λ2sµx∗1

)]
ds,

â ÿêié x∗1 - êîðiíü ðiâíÿííÿ F (x1) = 0, à t çìiíþ¹òüñÿ â ìåæàõ âiä
íóëÿ äî 1

λ1−λ2
ln µ

k .

Â öüîìó ïàðàãðàôi äîâåäåíî òàêîæ òåîðåìó, ÿêà âñòàíîâëþ¹ äîñòàòíi
óìîâè iñíóâàííÿ içîëüîâàíîãî ðîçðèâíîãî äâîiìïóëüñíîãî öèêëó.

Â ïàðàãðàôi 3.2 äîñëiäæåíî äâîâèìiðíó ñèñòåìó äèôåðåíöiàëüíèõ
ðiâíÿíü ç iìïóëüñíèì çáóðåííÿì

ẋ1 = Ax+ εf0(x), x2 ̸= kx1; ∆x

∣∣∣∣
x2=kx1

= Bx, (5)

â ÿêié x = col(x1, x2),

A =

(
λ 0
1 λ

)
, B =

(
b11 b12
b21 b22

)
, f0(x) =

(
f(x1, x2)
g(x1, x2)

)
,

äëÿ ÿêî¨ äîâåäåíî òàêå òâåðäæåííÿ.
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Òåîðåìà 3.2.1. Íåõàé â ñèñòåìi (5) λ < 0, ôóíêöi¨ f(x1, x2) i g(x1, x2) ¹
íåïåðåðâíî äèôåðåíöiéîâíèìè â äåÿêîìó êðóçi x21+x22 ≤ r2 i ïàðàìåòðè
ñèñòåìè òàêi, ùî µ < k i âèêîíó¹òüñÿ ðiâíiñòü

γ = (1 + b11 + b12k)e
(k−µ)λ = 1.

ßêùî ðiâíÿííÿ

F0(x1) ≡
1

x1

k−µ∫
0

e−λτ
[
g
(
x1e

λτ , x1(µ+ τ)eλτ−

−
(
µ+ τ +

1

λ

)
f
(
x1e

λτ , x1(µ+ τ)eλτ
)
]dτ = 0

ìà¹ içîëüîâàíèé êîðiíü x1 = x∗1, òàêèé, ùî F ′
0(x

∗
1) ̸= 0, òî ïðè äîñòà-

òíüî ìàëèõ çíà÷åííÿõ ïàðàìåòðà ε > 0 ñèñòåìà (5) ìà¹ ðîçðèâíèé
îäíîiìïóëüñíèé öèêë. Âií ¹ àñèìïòîòè÷íî ñòiéêèì, ÿêùî F ′

0(x
∗
1) < 0

i íåñòiéêèì, ÿêùî F ′
0(x

∗
1) > 0. Öåé öèêë çíàõîäèòüñÿ â äåÿêîìó U(ε)−

îêîëi (U(ε) → 0, êîëè ε → 0) ëiíi¨

x2 = x1

(
µ+

1

λ
ln

x1
x∗1

)
, e(k−µ)λ ≤ x1

x∗1
≤ 1.

Â öüîìó ïàðàãðàôi äîâåäåíî òàêîæ òåîðåìó, ÿêà âñòàíîâëþ¹ äîñòàòíi
óìîâè iñíóâàííÿ içîëüîâàíîãî ðîçðèâíîãî äâîiìïóëüñíîãî öèêëó.

Â ïàðàãðàôi 3.3 ðîçðîáëåíi ìåòîäè çàñòîñîâàíi äî äîñëiäæåííÿ ðîç-
ðèâíèõ öèêëiâ ñëàáî íåëiíiéíîãî iìïóëüñíîãî çáóðåíîãî îñöèëÿòîðà.

×åòâåðòèé ðîçäië ïðèñâÿ÷åíî ïèòàííþ ñòiéêîñòi iíâàðiàíòíî¨ òîðî¨-
äàëüíî¨ ìíîæèíè îäíîãî êëàñó ëiíiéíîãî ðîçøèðåííÿ äèíàìi÷íî¨ ñèñòå-
ìè íà òîði.

Â ïàðàãðàôi 4.2 ó ïðÿìîìó äîáóòêó m− âèìiðíîãî òîðà Tm òà åâêëi-
äîâîãî ïðîñòîðó Rn ðîçãëÿäà¹òüñÿ ñèñòåìà äèôåðåíöiàëüíèõ ðiâíÿíü

dφ

dt
= a(φ),

dx

dt
= P (φ)x, (6)

äå φ = col(φ1, ..., φm), x = col(x1, ..., xn), a(φ), P (φ) - âiäïîâiäíî
âåêòîðíà òà ìàòðè÷íà íåïåðåðâíi 2π− ïåðiîäè÷íi ïî êîæíié êîìïîíåíòi
φj, (j = 1,m) ôóíêöi¨, âèçíà÷åíi íà m−âèìiðíîìó òîði Tm. Ùîäî ôóí-
êöi¨ a(φ) âèìàãàòèìåìî, ùîá âîíà çàäîâîëüíÿëà óìîâó Ëiïøèöÿ ïî φ ç
äåÿêîþ ñòàëîþ Ëiïøèöÿ L.

Íàãàäà¹ìî, ùî òî÷êó φ ∈ Tm äèíàìi÷íî¨ ñèñòåìè íà òîði
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dφ

dt
= a(φ) (7)

íàçèâàþòü áëóêàþ÷îþ, ÿêùî iñíóþòü ¨¨ îêië U(φ) i äîäàòíå ÷èñëî T
òàêi, ùî

U(φ)
∩

φt(U(φ)) = Ø äëÿ t ≥ T.

Ïîçíà÷èìî ìíîæèíó áëóêàþ÷èõ òî÷îê ÷åðåçW, à ìíîæèíó íåáëóêàþ÷èõ
òî÷îê - ÷åðåç Ω = Tm \W.

Ìíîæèíà W áëóêàþ÷èõ òî÷îê ¹ iíâàðiàíòíîþ i âiäêðèòîþ ìíîæè-
íîþ, áî ðàçîì ç φ áëóêàþ÷èìè ¹ âñi òî÷êè îêîëó U(φ). Ìíîæèíà Ω
íåáëóêàþ÷èõ òî÷îê, â ñèëó êîìïàêòíîñòi òîðà Tm, ¹ íåïîðîæíüîþ çà-
ìêíåíîþ iíâàðiàíòíîþ ìíîæèíîþ.

Ñïðàâåäëèâi òàêi òåîðåìè.

Òåîðåìà 4.2.1. ßêùî â ñèñòåìi ðiâíÿíü (6) ìàòðèöÿ P (φ) òàêà, ùî

íàéáiëüøå ç âëàñíèõ ÷èñåë Λ(φ) ñèìåòðè÷íî¨ ìàòðèöi P̂ (φ), P̂ (φ) =
1
2

(
P (φ) + P T (φ)

)
¹ âiä'¹ìíèì íà ìíîæèíi Ω íåáëóêàþ÷èõ òî÷îê äè-

íàìi÷íî¨ ñèñòåìè (7), òî òðèâiàëüíèé òîð ñèñòåìè (6) ¹ åêñïîíåíöi-
àëüíî ñòiéêèì.

Óìîâè òåîðåìè âèêîíóþòüñÿ, ÿêùî ìàòðè÷íà ôóíêöiÿ P (φ) çàäî-
âîëüíÿ¹ íåðiâíiñòü ∀φ ∈ Tm, ∀x ∈ Rn < P (φ)x, x >≤ γ(φ) ∥x∥2 , äå
γ(φ) < 0 ∀φ ∈ Ω.

Òåîðåìà 4.2.2. Íåõàé äëÿ ñèñòåìè ðiâíÿíü (6) iñíó¹ äîäàòíî âèçíà-
÷åíà êâàäðàòè÷íà ôîðìà

V (φ, x) =< S(φ)x, x >

ç ñèìåòðè÷íîþ ìàòèðöåþ S(φ) òàêà, ùî ïîâíà ïîõiäíà ¨¨, ñêëàäåíà â
ñèëó âèõiäíî¨ ñèñòåìè (6), òîáòî êâàäðàòè÷íà ôîðìà

d

dt
V (φ, x) =< Ŝ(φ)x, x >,

äå

Ŝ(φ) =
∂S(φ)

∂φ
· a(φ) + S(φ)P (φ) + P T (φ)S(φ),

¹ âiä'¹ìíî âèçíà÷åíîþ íà ìíîæèíi Ω íåáëóêàþ÷èõ òî÷îê ñèñòåìè (7).
Òîäi òðèâiàëüíèé òîð ñèñòåìè ðiâíÿíü (6) ¹ åêñïîíåíöiàëüíî ñòiéêèì.

Òåîðåìà 4.2.3. Íåõàé â ñèñòåìi (6) ìàòðèöÿ P (φ) ¹ ñòàëîþ ìàòðè-
öåþ P (φ) = P0 íà ìíîæèíi Ω. ßêùî äiéñíi ÷àñòèíè âëàñíèõ ÷èñåë
ìàòðèöi P0 âiä'¹ìíi, òî iñíó¹ äîäàòíî âèçíà÷åíà êâàäðàòè÷íà ôîðìà
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V (φ, x) =< S(φ)x, x > ç ñèìåòðè÷íîþ ìàòðèöåþ S(φ) òàêà, ùî ¨¨ ïî-
õiäíà â ñèëó ñèñòåìè (6) ¹ âiä'¹ìíî âèçíà÷åíîþ êâàäðàòè÷íîþ ôîðìîþ
íà ìíîæèíi Ω, à, îòæå, òðèâiàëüíèé òîð ñèñòåìè (6) ¹ åêñïîíåíöi-
àëüíî ñòiéêèì.

Â ïàðàãðàôi 4.3 ðîçãëÿäà¹òüñÿ âèïàäîê êîëè ìàòðèöÿ P (φ) ñèñòå-
ìè (6) âçäîâæ ðîçâ'ÿçêiâ ïåðøîãî ç ðiâíÿíü êîìóòó¹ ç ñâî¨ì iíòåãðà-
ëîì (âèïàäîê Ëàïïî-Äàíèëåâñüêîãî), òîáòî äëÿ áóäü-ÿêèõ t, τ, t ≥ τ i
φ ∈ Tm

P (φt(φ)) ·
t∫

τ

P (φs(φ))ds =

t∫
τ

P (φs(φ))ds · P (φt(φ)). (8)

Òåîðåìà 4.3.1. Íåõàé ïðè t ≥ τ, φ ∈ Tm âèêîíó¹òüñÿ óìîâà Ëàïïî-
Äàíèëåâñüêîãî (8) òà ðiâíîìiðíî ïî φ ∈ Tm iñíó¹ ãðàíèöÿ

lim
t→∞

1

t

t∫
τ

P (φs(φ))ds = A,

äå A - ñòàëà ìàòðèöÿ. ßêùî äiéñíi ÷àñòèíè âñiõ âëàñíèõ ÷èñåë ìà-
òðèöi A âiä'¹ìíi, òî òðèâiàëüíèé òîð ñèñòåìè ðiâíÿíü (6) åêñïîíåí-
öiàëüíî ñòiéêèé.

Ïàðàãðàô 4.4 ïðèñâÿ÷åíèé âñòàíîâëåííþ äîñòàòíiõ óìîâ ñòiéêîñòi
iíâàðiàíòíî¨ òîðî¨äàëüíî¨ ìíîæèíè iìïóëüñíî¨ ñèñòåìè

φ̇ = a(φ), ẋ = P (φ)x, φ ∈ Tm \ Γ, x ∈ Rn,

∆xφ∈Γ = B(φ)x,
(9)

â ÿêié âåêòîðíà ôóíêöiÿ a(φ) òà ìàòðè÷íi ôóíêöi¨ P (φ) i B(φ) âèçíà-
÷åíi äëÿ âñiõ φ ∈ Tm íåïåðåðâíi i 2π-ïåðiîäè÷íi ïî êîæíié çìiííié φν.
Ùîäî B(φ), òî äîñòàòíüî, ùîá âîíà áóëà âèçíà÷åíà íà ìíîæèíi Γ. Ùî-
äî ìíîæèíè Ã ââàæà¹ìî, ùî âîíà ¹ ïiäìíîæèíîþ òîðà Tm i çàäà¹òüñÿ
ðiâíÿííÿì

Γ = {φ ∈ Tm : Φ(φ) = 0},
äå Φ(φ) - íåïåðåðâíî äèôåðåíöiéîâíà 2π-ïåðiîäè÷íà ïî êîæíié çìiííié
φν, ν = 1,m, ôóíêöiÿ. Ââàæàòèìåìî òàêîæ, ùî êîæíà ç òðà¹êòî-
ðié ñèñòåìè φ̇ = a(φ) ïåðåòèíà¹ ìíîæèíó Ã òðàíñâåðñàëüíî. Äëÿ öüîãî
äîñòàòíüî âèêîíàííÿ óìîâè

⟨gradΦ(φ), a(φ)⟩ ̸= 0, φ ∈ Γ.
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Ïîçíà÷èìî ÷åðåç t = ti(φ) ðîçâ'ÿçêè ðiâíÿííÿ

Φ(φt(φ)) = 0. (10)

Áóäåìî ââàæàòè òàêîæ, ùî ðîçâ'ÿçêè (10) iñíóþòü i

lim
i→±∞

ti(φ) = ±∞.

Âèìàãàòèìåìî òàêîæ iñíóâàííÿ ãðàíèöi

lim
T→∞

i(t, t+ T )

T
= p,

ðiâíîìiðíî ïî t ∈ R òà φ ∈ Tm, äå i(t, t + T ) - êiëüêiñòü ðîçâ'ÿçêiâ
ðiâíÿííÿ (10), ùî çíàõîäÿòüñÿ ìiæ t i t+ T .

Â öüîìó ïàðàãðàôi äîâåäåíî òàêi òâåðäæåííÿ.

Òåîðåìà 4.4.1. Íåõàé â ñèñòåìi ðiâíÿíü (9) ìàòðèöi P (φ) i B(φ)
òàêi, ùî äëÿ x ∈ Rn

⟨P (φ)x, x⟩ ≤ γ(φ) ⟨x, x⟩ , φ ∈ Tm,⟨
(E +BT (φ))(E +B(φ))x, x

⟩
≤ α2(φ) ⟨x, x⟩ , φ ∈ Γ.

ßêùî
γ0 + p lnα0 < 0, (11)

äå γ0 = max
φ∈Tm

γ(φ), α0 = max
φ∈Γ

α(φ), òî òðèâiàëüíèé òîð ñèñòåìè ðiâ-

íÿíü (9) àñèìïòîòè÷íî ñòiéêèé.

Òåîðåìà 4.4.2. Íåõàé â ñèñòåìi ðiâíÿíü (9) ôóíêöi¨ a(φ), P (φ), B(φ)
òàêi, ÿê i â ïîïåðåäíié òåîðåìi. ßêùî äëÿ íåïåðåðâíèõ ôóíêöié γ(φ),
α(φ) > 0 âèêîíó¹òüñÿ íåðiâíiñòü (11), äå

γ0 = max
φ∈Ω

γ(φ), α0 = max
φ∈Γ∩Ω

α(φ),

äå Ω− ìíîæèíà íåáëóêàþ÷èõ òî÷îê äèíàìi÷íî¨ ñèñòåìè (7), òî òðè-
âiàëüíèé òîð ñèñòåìè ðiâíÿíü (9) àñèìïòîòè÷íî ñòiéêèé.

Â ïàðàãðàôi 4.5 çà óìîâ ïîïåðåäíüîãî ïàðàãðàôó äîñëiäæó¹òüñÿ ïè-
òàííÿ iñíóâàííÿ iíâàðiàíòíèõ ðîçðèâíèõ òîðî¨äàëüíèõ ìíîæèí ñèñòåìè
ðiâíÿíü

dφ

dt
= a(φ),

dx

dt
= P (φ)x+ f(φ), φ∈Tm \ Ã,

∆x|φ∈Ã = B(φ)x+ g(φ),

(12)
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ïîðÿä ç öi¹þ ñèñòåìîþ ðîçãëÿíåìî ñèñòåìó ðiâíÿíü

dx

dt
= P (φt(φ))x, t ̸= ti(φ),

∆x|t=ti(φ) = B(φti(φ)(φ)x,

ÿêà çàëåæèòü âiä φ ∈ Tm ÿê âiä ïàðàìåòðà. Ïîçíà÷èìî ÷åðåç X t
τ(φ) ìà-

òðèöàíò ñèñòåìè, à ÷åðåç G0(τ, φ)− ôóíêöiþ Ãðiíà-Ñàìîéëåíêà. ßêùî∥∥X t
τ(φ)

∥∥ ≤ Ke−γ|t− τ |, t, τ ∈ R,

äëÿ äåÿêèõ K ≥ 1, γ > 0, ùî íå çàëåæàòü âiä φ ∈ Tm, òî iíâàðiàíòíà
òîðî¨äàëüíà ìíîæèíà ñèñòåìè ðiâíÿíü (12) ìîæå áóòè ïðåäñòàâëåíà ó
âèãëÿäi

x = u(φ) =

+∞∫
−∞

G0(τ, φ)f(φτ(φ))dτ+

+
∑

−∞<ti(φ)<∞

G0(ti(φ) + 0, φ)g(φti(φ)(φ)).

Òåîðåìà 4.5.1. Íåõàé â ñèñòåìi ðiâíÿíü (12) ìàòðèöÿ P (φ) çàäîâîëü-
íÿ¹ óìîâè òåîðåìè 4.3.1. Òîäi, ÿêùî γ + p lnα < 0, äå

γ = max
j=1,...,n

Reλj(A), A = lim
t→∞

1

t

t∫
τ

P (φt1(φ))dt1,

α2 = max
φ∈Γ

max
j=1,...,n

λj((E +B(φ))T (E +B(φ))),

òî ñèñòåìà ðiâíÿíü (12) ìà¹ àñèìïòîòè÷íî ñòiéêó iíâàðiàíòíó òî-
ðî¨äàëüíó ìíîæèíó

x = u(φ) ≡
0∫

−∞

G0(τ, φ)f(φτ(φ))dτ+

+
∑

ti(φ)<0

G0(ti(φ) + 0, φ)g(φti(φ)(φ)).

Â öüîìó ïàðàãðàôi íàâåäåíi òàêîæ äîñòàòíi óìîâè çáåðåæåííÿ àñèì-
ïòîòè÷íî ñòiéêîãî iíâàðiàíòíîãî ìíîãîâèäó ñèñòåìè (12) ïðè ìàëèõ çáó-
ðåííÿõ.
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ВИСНОВКИ 
 

Основні наукові результати дисертаційної роботи стосуються 
дослідження широкого класу розривних динамічних систем на площині і в 
прямому добутку m-вимірного тора Tm та n-вимірного евклідового простору Rn. 
Ці результати полягають в наступному: 

• Доведено необхідні і достатні умови існування розривних періодичних 
розв'язків лінійних систем диференціальних рівнянь другого порядку, що 
піддаються імпульсному збуренню в момент проходження фазовою 
точкою фіксованої прямої; 

• доведено теореми про існування одно- і дво-імпульсних розривних циклів 
слабо нелінійних розривних динамічних систем на площині, встановлено 
достатні умови асимптотичної стійкості і нестійкості цих циклів; 

• встановлені достатні умови асимптотичної стійкості та нестійкості 
розв'язків широкого класу лінійних розширень динамічних систем на 
торі; 

• доведено теореми про існування інваріантних тороїдальних множин 
достатньо широкого класу розривних динамічних систем, фазовим 
простором яких є прямий добуток m-вимірного тора Tm та n-вимірного 
евклідового простору Rn, сформульовані достатні умови асимптотичної 
стійкості таких множин. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Перестюк Ю.М. Дослідження одного класу розривних динамічних 
систем. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-
математичних наук за спеціальністю 01.01.02 – диференціальні рівняння. – 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство 
освіти і науки України, Київ, 2017. 

Дисертаційна робота присвячена дослідженню як лінійних, так і слабо 
нелінійних систем диференціальних рівнянь на площині, що піддаються 
імпульсному збуренню в момент проходження фазовою точкою заданих ліній, 
встановленню необхідних і достатніх умов існування сім'ї розривних одно- і 
дво-імпульсних траєкторій розривних періодичних розв'язків, а також достатніх 
умов існування таких ізольованих циклів, побудові асимптотичних наближень 
до них. 

Запропоновано метод дослідження широкого класу нелінійних 
механічних систем маятникового типу в середовищі з великим опором, які 
піддаються імпульсному збуренню. Показано, що за рахунок лінійного 
імпульсного збурення навіть "затухаючий маятник" можна перетворити в 
коливальний. 

Встановлені достатні умови асимптотичної стійкості та нестійкості 
розв'язків широкого класу лінійних розширень динамічних систем на торі, а 
також досліджено питання існування інваріантних тороїдальних множин 
розривних динамічних систем, фазовим простором яких є прямий добуток m- 
вимірного тора Tm та n-вимірного евклідового простору Rn, сформульовані 
достатні умови асимптотичної стійкості таких множин. 
Ключові слова: розривна динамічна система, імпульсний цикл, інваріантна 
множина, асимптотична стійкість, тороїдальний многовид. 
 

АННОТАЦИЯ 
 

Перестюк Ю.Н. Исследование одного класса разрывных 
динамических систем. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-
математических наук по специальности 01.01.02 – дифференциальные 
уравнения. – Киевський национальный университет имени Тараса Шевченко, 
Министерство образования и науки Украины, Киев, 2017. 

Диссертационная работа посвящена исследованию как линейных так и 
слабо нелинейных систем дифференциальных уравнений на плоскости, которые 
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подвергаются импульсным возмущениям в момент прохождения фазовой 
точкой заданных линий, установлению необходимых и достаточных условий 
существования семьи разрывных одно и дво-импульсных траекторий 
разрывных периодических решений, а так же достаточных условий 
существования таких изолированных циклов, построению асимптотических 
приближений к ним. Этот метод дает возможность в практически важных 
задачах получать сравнительно простые вычислительные схемы и детально 
исследовать характер эволюции колебательных процесов. 

Впервые показано, что даже в сильно дисипативных системах за счет 
импульсного возмущения возможно существование однопараметрической 
семейства разрывных периодических траекторий. 

Предложено метод исследования широкого класса нелинейных 
механических систем маятникового типа в среде с большим сопротивлением, 
которые подвергаются импульсному возмущению. Показано, что за счет 
линейного импульсного возмущения даже "затухающий маятник" можна 
преобразовать в раскачивающийся. 

Установлены достаточные условия асимптотической устойчивости и 
неустойчивости решений широкого класса линейных расширений 
динамических систем на торе, а так же исследован вопрос существования 
инвариантных тороидальных множеств разрывных динамических систем, 
фазовым пространством которых есть прямое произведение m-мерного тора Tm  
и n-мерного эвклидового пространства Rn, сформулированы достаточные 
условия асимптотической устойчивости таких множеств. 

Получены достаточные условия сохранения асимптотически устойчивого 
инвариантного тороидального множества, которые требуют малости 
возмущения не на всем торе Tm, а лишь на множестве неблуждающих точек 
соответствующей динамической системы на этом торе. 

 
Ключевые слова: разрывная динамическая система, импульсный цикл, 

инвариантное множество, асимптотическая устойчивость, тороидальное 
многообразие. 

 
ABSTRACT 

 

Perestyuk Yu. An investigation of the certain class of discontinuous 
dynamical systems. – Manuscript. 

Thesis for the scientific degree of Candidate of Physical and Mathematical 
Science in the speciality 01.01.02 – Differential Equations. – Kyiv Taras Shevchenko 
National University, MES of Ukraine, Kyiv, 2017. 

This thesis is concerned with establishment of the sufficient conditions for the 
linear and weakly nonlinear systems of differential equations on the plane, with 
impulsive perturbations when phase point crosses the lines set, establish necessary 
and sufficient conditions of the family explosive one- and two-impulse trajectories 
discontinuous periodic solutions, sufficient conditions for the existence of such 
isolated cycle, construction of asymptotic approximation to them. 
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Proposed method for studying a wide class of nonlinear mechanical systems 
pendulum in an environment with a high resistance, which are subjected to an 
impulse perturbations. It is shown that due to the linear impulse perturbation even 
"damped pendulum" can be converted into swinging. 

Sufficient conditions for asymptotic stability and instability of solutions of a 
wide class of linear extensions of dynamical systems on the torus, and also 
investigated the existence of invariant toroidal set of discontinuous dynamical 
systems, phase space all others are direct product of m-dimensional torus Tm and n- 
dimensional euclidean space Rn, formulated sufficient conditions of asymptotic 
stability set. 

Key words: discontinuous dynamic system, impulse cycle, invariant set, 
asymptotical stability, toroidal manifold. 
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