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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальнiсть теми. Математичнi моделi багатьох реальних процесiв
описуються диференцiальними системами особливого, нестандартного
вигляду, до яких безпосередньо не можна застосувати класичнi резуль-
тати теорiї звичайних диференцiальних рiвнянь. До таких систем можна
вiднести, зокрема, iмпульснi системи та системи з виродженим операто-
ром при похiднiй.

Такi диференцiальнi системи займають своє, окреме мiсце в аналiзi:
так можна сказати i про теорiю iмпульсних систем, яка виникла з робiт
українських та закордонних математикiв: А. М. Самойленка, М. О. Пере-
стюка, В. Лакшмикантама, Д. Байнова; i про теорiю систем з виродженим
оператором при похiднiй (тут можна видiлити роботи А. М. Самойленка,
М. I. Шкiля, В. П. Яковця, О. А. Бойчука, В. Г. Самойленка, Ю. Є. Бо-
яринцева, В. Ф. Чистякова, А. А. Щеглової, С. Л. Кемпбелла, Л. Р. Пе-
тцольд).

Важливе мiсце в загальнiй теорiї диференцiальних рiвнянь займає якi-
сна теорiя, основи якої у 80-х роках XIX столiття заклав Пуанкаре. В сво-
їх роботах вiн дослiджував задачi небесної механiки i космологiї, в яких
важливо не тiльки визначити характер розв’язкiв на заданому скiнченому
iнтервалi часу, але також мати iнформацiю про поведiнку розв’язку при
необмеженому зростаннi часу. Ефективними iнструментами дослiджен-
ня проблем якiсної теорiї стали методи, розробленi в Київськiй матема-
тичнiй школi М. М. Криловим, М. М. Боголюбовим, Ю. О. Митрополь-
ським.

Систематичне вивчення вироджених систем розпочалося порiвняно
недавно, з початку 70-х рокiв, хоча першi результати, що стосуються си-
стем з сталими коефiцiєнтами, з’явилися значно ранiше. Важливий вне-
сок у розвиток теорiї вироджених систем внесли американськi математи-
ки С. Кемпбелл i Л. Петцольд, якi ввели поняття центральної канонiчної
форми (ЦКФ) i показали що розв’язок виродженої системи має найпро-
стiшу структуру, якщо вона зводиться до ЦКФ. Розвитку загальної теорiї
цих систем присвячено значну кiлькiсть праць росiйських математикiв:
Ю. Є. Бояринцева, В. Ф. Чистякова, В. О. Данилова, А. О. Логiнова. У
подальших дослiдженнях А. М. Самойленка, М. I. Шкiля, В. П. Яковця,
було знайдено достатнi умови звiдностi виродженої системи до ЦКФ.

У данiй роботi дослiджуються виродженi системи диференцiальних
рiвнянь з iмпульсними збуреннями, визначенi на прямому добутку m-
вимiрного тора та n-вимiрного евклiдового простору. Важливiсть вивчен-
ня таких систем зумовлена тим, що iнварiантний тороїдальний многовид
динамiчної системи в топологiчному добутку Tm × Rn є центральним
об’єктом теорiї багаточастотних коливань. Найбiльш повно теорiя бага-
точастотних коливань викладена в роботах А. М. Самойленка. Важливу
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роль в теорiї таких систем вiдiграє функцiя Грiна задачi про iнварiантнi
тори лiнiйних розширень динамiчних систем, поняття якої вперше було
введено в роботi А. М. Самойленка. В подальшому почалося iнтенсивне
вивчення як самої функцiї Грiна, так i її застосування для дослiдження
розв’язкiв систем диференцiальних рiвнянь.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Ди-
сертацiйна робота виконана згiдно плану науково-дослiдної роботи Київ-
ського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка у рамках фун-
даментальних наукових дослiджень кафедри iнтегральних та диференцi-
альних рiвнянь механiко-математичного факультету "Розроблення нових
математичних методiв моделювання, аналiзу та побудови керувань для
нелiнiйних еволюцiйних систем зi складною динамiкою"(номер держре-
єстрацiї 0111U006677), згiдно плану науково-дослiдної роботи кафедри
диференцiальних рiвнянь та математичної фiзики Ужгородського нацiо-
нального унiверситету у рамках фундаментальних науково-дослiдних ро-
бiт "Розробка та дослiдження нових аналiтичних та чисельно-аналiтичних
методiв теорiї крайових задач"(номер держреєстрацiї №0110U002522),
"Розробка i дослiдження нових методiв моделювання випадкових про-
цесiв i полiв та розв’язкiв рiвнянь математичної фiзики"(номер держреє-
страцiї 0115U001101).

Мета i завдання дослiдження. Основною метою дисертацiйної ро-
боти є побудова обмежених розв’язкiв диференцiальних рiвнянь з виро-
дженнями та встановлення достатнiх умов iснування та асимптотичної
стiйкостi iнварiантних множин вироджених iмпульсних систем, визначе-
них на прямому добутку тора i евклiдового простору.

Для досягнення мети дослiджень були поставленi такi завдання:

— дослiдження питання iснування обмеженого на всiй осi розв’язку
виродженої лiнiйної iмпульсної системи;

— встановлення умов iснування та асимптотичної стiйкостi iнтеграль-
них множин виродженого лiнiйного розширення неавтономної си-
стеми з iмпульсним збуренням в фiксованi моменти часу;

— дослiдження умов iснування iнварiантного тороїдального многови-
ду виродженої лiнiйної автономної системи, в припущеннi, що вiд-
повiдна однорiдна невироджена система експоненцiально-дихото-
мiчна на пiвосях;

— встановлення умов iснування iнварiантного тороїдального много-
виду виродженої лiнiйної автономної системи та його асимптоти-
чної стiйкостi при малих збуреннях на множинi неблукаючих точок.

Об’єкт дослiдження. Основним об’єктом дослiдження дисертацiй-
ної роботи є виродженi системи звичайних диференцiальних рiвнянь, iм-
пульснi системи, лiнiйнi розширення динамiчних систем на торi.
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Предмет дослiдження. Предметом дослiдження є: побудова обмеже-
них на всiй осi розв’язкiв вироджених iмпульсних систем, встановлення
умов iснування iнварiантного тора виродженого лiнiйного розширення
динамiчних систем, визначення умов стiйкостi iнварiантного тора та збе-
реження його при малих збуреннях.

Методи дослiдження. У роботi використовується теорiя iнтегральних
многовидiв нелiнiйної механiки, теорiя систем диференцiальних рiвнянь
з iмпульсною дiєю, теорiя диференцiальних рiвнянь з виродженою ма-
трицею при похiднiй, а також теорiя псевдообернених матриць та орто-
проекторiв, розроблена в роботах Е. Мура i Р. Пенроуза.

Наукова новизна одержаних результатiв. Основними новими нау-
ковими результатами, що виносяться на захист, є такi:

— Отримано необхiднi та достатнi умови iснування та побудовано
обмежений на всiй осi розв’язок виродженої iмпульсної системи,
яка зводиться до центральної канонiчної форми, в припущеннi, що
однорiдна невироджена система експоненцiально-дихотомiчна на
пiвосях.

— Встановлено достатнi умови iснування та асимптотичної стiйкостi
iнтегральних множин виродженого лiнiйного розширення неавто-
номної системи на торi з iмпульсними збуреннями у фiксованi мо-
менти часу.

— Отримано необхiднi i достатнi умови iснування iнварiантного торо-
їдального многовиду виродженої лiнiйної динамiчної системи звi-
дної до центральної канонiчної форми та достатнi умови його асим-
птотичної стiйкостi при малих збуреннях на множинi неблукаючих
точок.

— Встановлено достатнi умови iснування iнварiантного тороїдального
многовиду виродженої лiнiйної iмпульсної автономної системи в
припущеннi, що однорiдна система експоненцiально-дихотомiчна
на всiй осi, та достатнi умови його асимптотичної стiйкостi при
малих збуреннях на множинi неблукаючих точок.

— Отримано необхiднi i достатнi умови iснування iнварiантного то-
роїдального многовиду виродженого лiнiйного розширення дина-
мiчної системи з iмпульсною дiєю в нефiксованi моменти часу в
припущеннi, що однорiдна невироджена система експоненцiально-
дихотомiчна на пiвосях.

Практичне значення одержаних результатiв. Дисертацiйна робота
має перш за все теоретичний характер. Результати узагальнюють та до-
повнюють вiдповiднi дослiдження в теорiї вироджених систем та систем
з iмпульсною дiєю. Цi результати можуть бути використанi для розв’яза-
ння прикладних задач науки i технiки, математичними моделями яких є
системи даного типу.
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Особистий внесок здобувача. Загальний план та основний напрямок
дослiджень дисертацiйної роботи визначено спiльно з науковим керiвни-
ком – професором В. В. Маринцем. Всi результати дисертацiйної роботи
отриманi здобувачем самостiйно.

Апробацiя результатiв дисертацiї. Основнi результати дисертацiї
доповiдалися та обговорювалися на наукових семiнарах i конференцiях:

— IV мiжнароднiй науковiй конференцiї, присвяченiй 135-iй рiчницi
вiд дня народження Ганса Гана (м. Чернiвцi, Україна, 30 червня - 5
липня 2014);

— Мiжнароднiй науковiй конференцiї "Theoretical and applied aspects
of cybernetics"(м.Київ, Україна, 24-28 листопада 2014 р.);

— Мiжнароднiй науковiй конференцiї "Диференцiальнi рiвняння та їх
застосування"(м.Ужгород, Україна, 19-21 травня 2016р.);

— науковому семiнарi кафедри iнтегральних та диференцiальних рiв-
нянь механiко-математичного факультету Київського нацiонального
унiверситету iменi Тараса Шевченка (науковi керiвники — академi-
ки НАН України А. М. Самойленко, М. О. Перестюк);

— науковому семiнарi кафедри диференцiальних рiвнянь та математи-
чної фiзики математичного факультету Ужгородського нацiональ-
ного унiверситету (керiвник – д.ф.-м.н., проф. Маринець В. В.).

Публiкацiї. За результатами дисертацiйної роботи опублiковано 9 ро-
бiт, а саме:

— 6 статей, одну з яких [3] надруковано в фаховому виданнi, переклад
якого iндексований в наукометричнiй базi SCOPUS, одну [5] опу-
блiковано в мiжнародному журналi та чотири [1,2,4,6] опублiкова-
но в наукових виданнях з перелiку фахових видань, затвердженого
МОН України;

— 3 тез доповiдей на мiжнародних та вiтчизняних наукових конфе-
ренцiях [7-9].

Структура та обсяг дисертацiї. Дисертацiя складається з вступу, трьох
роздiлiв, загальних висновкiв та бiбiлографiї, що мiстить 130 наймену-
вань. Повний обсяг дисертацiї становить 129 сторiнок друкованого текс-
ту.

Автор висловлює щиру вдячнiсть науковому керiвнику доктору
фiзико-математичних наук, професору Маринцю Василю Васильовичу за
постановку задач, постiйну увагу до роботи, всебiчну пiдтримку та до-
помогу.
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ОСНОВНИЙ ЗМIСТ РОБОТИ

Основним об’єктом дослiдження дисертацiйної роботи є виродженi
системи диференцiальних рiвнянь, визначенi на дiйснiй осi та на прямо-
му добутку m-вимiрного тора Tm та n-вимiрного евклiдового простору
Rn, в т.ч. з iмпульсними збуреннями.

У першому роздiлi "Огляд лiтератури за темою дисертацiї" розгля-
нуто основнi етапи розвитку теорiї iнтегральних многовидiв та теорiї
iмпульсних систем. Наведено основнi твердження з теорiї вироджених
систем, якi будуть використовуватися в основнiй частинi дисертацiї.

В другому роздiлi дисертацiї для виродженої лiнiйної неоднорiдної
системи з iмпульсною дiєю визначеної на дiйснiй осi i на прямому добу-
тку тора та евклiдового простору доведено теореми iснування обмежено-
го на всiй осi розв’язку та розглянуто питання стiйкостi розв’язкiв таких
систем.

В пiдроздiлi 2.1 доведено теорему про iснування обмежених на всiй
осi розв’язкiв виродженої лiнiйної неоднорiдної системи з iмпульсною
дiєю, в припущеннi, що вона зведена до центральної канонiчної форми[

En−s 0
0 I

]
dx

dt
=

[
M(t) 0

0 Es

]
x+ f(t), (1)

∆x1|t=τi = Bix1 + bi, (2)

де x ∈ Rn, x = col(x1, x2), де x1(t), x2(t) — (n − s) i s-вимiрнi вектори,
M(t), f(t) — неперервнi (кусково-неперервнi з розривами першого роду
при t = τi) обмеженi при всiх t ∈ R вiдповiдно матрична i векторна
функцiї; f = col(f1, f2), f1(t) ∈ Rn−s, f2(t) ∈ Rs, f2(t) ∈ Cs−1(R); Es —
одинична матриця порядку s; I — нiльпотентна клiтка Жордана порядку
s, Bi i bi — сталi матрицi i вектори, якi вiдповiдно рiвномiрно вiдносно
i ∈ Z обмеженi; det(En−s + Bi) 6= 0 для будь-яких i ∈ Z. Послiдовнiсть
моментiв iмпульсiв τi занумерована множиною цiлих чисел так, що

∀i ∈ Z τi<τi+1, lim
i→−∞

τi = −∞, lim
i→+∞

τi = +∞. (3)

Крiм того, припускається, що рiвномiрно вiдносно t ∈ R iснує скiн-
чена границя

lim
T→+∞

i(t, t+ T )

T
= p <∞, (4)

де i(a, b) — кiлькiсть точок послiдовностi τi на промiжку [a, b] i вiдповiдна
лiнiйна однорiдна невироджена iмпульсна система

dx1
dt = M(t)x1,

∆x1|t=τi = Bix1
(5)

експоненцiально-дихотомiчна на пiвосях.
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Теорема 1. Припустимо, що лiнiйна однорiдна iмпульсна система (5)
експоненцiально-дихотомiчна на пiвосях R− = (−∞, 0] i R+ = [0,∞) з
проекторами U та V вiдповiдно, функцiя f2(t) ∈ Cs−1(R), а також ви-
конується умова (4), тодi справедливi наступнi твердження:

1. для iснування обмеженого на всiй дiйснiй осi розв’язку системи (1),
(2) необхiдно i достатньо, щоб виконувалася умова:

+∞∫
−∞

PD∗Ω
−(0, s)f1(s)ds+

+∞∑
i=−∞

PD∗Ω
−(0, τi)bi = 0; (6)

2. за умови (6), розв’язок системи (1), (2) обмежений на всiй осi має
вигляд

x(t, c) =

=





Ω+(t, 0)PDc+ Ω+(t, 0)D+Θ+

+
t∫

0

Ω+(t, s)f1(s)ds−
∞∫
t

Ω̃+(t, s)f1(s)ds+

+
j∑
i=1

Ω+(t, τi)bi −
∞∑

i=j+1

Ω̃+(t, τi)bi

−
s−1∑
k=0

Ik d
k

dtk
f2(t)


, 0<τj< t≤τj+1,



Ω̃−(t, 0)PDc+ Ω̃−(t, 0)D+Θ+

+
t∫
−∞

Ω−(t, s)f1(s)ds−
0∫
t

Ω̃−(t, s)f1(s)ds+

+
−(j+1)∑
i=−∞

Ω−(t, τi)bi −
0∑

i=−j
Ω̃−(t, τi)bi

−
s−1∑
k=0

Ik d
k

dtk
f2(t)


, τ−j−1<t≤τ−j≤0.

(7)

де

Θ =
0∫
−∞

Ω−(0, s)f1(s)ds+
∞∫
0

Ω̃+(0, s)f1(s)ds+

+
0∑

i=−∞
Ω−(0, τi)bi +

∞∑
i=1

Ω̃+(0, τi)bi.

У пiдроздiлi 2.2 розглядається вироджена неавтономна система з iм-
пульсною дiєю в центральнiй канонiчнiй формi визначена на прямому
добутку тора та евклiдового простору
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dϕ

dt
= a(t, ϕ),

[
En−s 0

0 I

]
dx

dt
=

[
M(t, ϕ) 0

0 Es

]
x+ f(t, ϕ), (8)

∆x1|t=τi = Bi(ϕ)x1 + bi, (9)

де x ∈ Rn, x = col(x1, x2), де x1(t, ϕ), x2(t, ϕ) — вiдповiдно (n − s) та
s-вимiрнi вектори, ϕ ∈ Tm,Tm – m-вимiрний тор, f(t, ϕ) = col(f1(t, ϕ),
f2(t, ϕ)); a(t, ϕ), f(t, ϕ), M(t, ϕ) — неперервнi (кусково-неперервнi з роз-
ривами першого роду при t = τi) по t, неперервнi i 2π-перiодичнi по
ϕv, v = 1, ...,m, обмеженi при всiх t ∈ R векторнi i матрична функцiї
вiдповiдно, f2(t, ϕ) ∈ Cs−1(R × Tm), функцiя a(t,ϕ) задовольняє умову
Лiпшiца по ϕ ∈ Tm, det(E + Bi(ϕ)) 6= 0 для будь-яких ϕ ∈ Tm, i ∈ Z.
Послiдовнiсть моментiв τi занумерована згiдно (3) i виконується умова
(4).

Встановлено достатнi умови iснування обмеженого на всiй осi
розв’язку системи (8), (9) та його асимптотичної стiйкостi.

Позначимо

G(t, s, ϕ) =

{
Ωt

0(t, ϕ)C(s, ϕ)Ω0
s(t, ϕ), s ≤ t,

−Ωt
0(t, ϕ) [En−s − C(s, ϕ)] Ω0

s(t, ϕ), s > t,
(10)

i назвемо G(t, s, ϕ) функцiєю Грiна-Самойленко системи рiвнянь

dϕ

dt
= a(t, ϕ),

dx1

dt
= M(t, ϕ)x1, ∆x1|t=τi = Bi(ϕ)x1. (11)

Теорема 2. Якщо лiнiйна однорiдна система з iмпульсним збуренням
(11) є експоненцiально-дихотомiчною на всiй дiйснiй осi, функцiї a(t, ϕ),
f(t, ϕ) обмеженi при всiх t∈R, причому, f2(t, ϕ)∈Cs−1(R×Tm).

Тодi система (8), (9) має єдиний обмежений при всiх t ∈ R, ϕ ∈ Tm

розв’язок.

Теорема 3. Нехай фундаментальна матриця Ωt
s(τ, ϕ) системи (11) задо-

вольняє оцiнку ∥∥Ωt
s(τ, ϕ)

∥∥ ≤ Ke−γ(t−s), t ≥ s.

Тодi система (8), (9) має єдиний обмежений на всiй осi розв’язок. Цей
розв’язок має вигляд

x(t, ϕ) =



t∫
−∞
G(t, s, ϕt(τ, ϕ))f1(s, ϕs(t, ϕt(τ, ϕ)))ds+

+
∑
τi≤t

G(t, τi, ϕτi(τ, ϕ))bi

−
s−1∑
k=0

∑
i1+...+im=k

Ik ∂kf2(t,ϕ)

∂ϕ
i1
1 ...∂ϕ

im
m
ai11 (t, ϕ)...aimm (t, ϕ)

 , (12)

i є асимптотично стiйким.
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В пiдроздiлi 2.3 встановлено достатнi умови стiйкостi розв’язкiв ви-
родженої лiнiйної неоднорiдної системи

B(t)
dx

dt
=A(t)x(t)+f(t), t 6= τi, x, f ∈Rn, t, τi∈ [a,∞), (13)

з виродженими iмпульсними умовами

4(Bx)|t=τi =SiB(τi)x(τi)+si, det(En+Si) 6=0, (14)

де detB(t) ≡ 0, причому rankB(t) = n − r = const для будь-яких t ∈
[a,∞), 1 ≤ r ≤ n − 1; вектор-функцiя f(t) i (n × n)-вимiрнi матрицi
A(t), B(t) є достатньо гладкими: f(t) ∈ Ck([a,∞),Rn), A(t), B(t) ∈
Ck([a,∞),Rn×n), k∈N, a ≤ t0≤ τ1< τ2 <. . . .

У третьому роздiлi встановлено необхiднi i достатнi умови iснуван-
ня та єдиностi iнварiантного тора виродженої лiнiйної неоднорiдної iм-
пульсної системи, визначеної на прямому добутку m-вимiрного тора та
евклiдового простору. Також показано умови збереження iнварiантного
тора для таких систем при малих збуреннях на множинi неблукаючих
точок.

В пiдроздiлi 3.1 розглядається вироджена автономна система дифе-
ренцiальних рiвнянь, у припущеннi, що вона зведена до центральної ка-
нонiчної форми

dϕ

dt
= a(ϕ),

[
En−s 0

0 I

]
dx

dt
=

[
M(ϕ) 0

0 Es

]
x+ f(ϕ), (15)

де ϕ= (ϕ1, ..., ϕm)∈Tm, a(ϕ)∈C1(Tm), M(ϕ)∈C1(Tm); f(ϕ)∈C(Tm),
I — нiльпотентна клiтка Жордана порядку s.

Встановлено необхiднi i достатнi умови iснування обмеженого на всiй
осi розв’язку системи (15) у припущеннi, що вiдповiдна однорiдна систе-
ма експоненцiально-дихотомiчна на пiвосях, а також встановлено необ-
хiднi та достатнi умови iснування єдиного iнварiантного тора для такої
системи.

Нехай X(t, ϕ) — фундаментальна матриця системи рiвнянь

dx1

dt
= M(ϕt(ϕ))x1, (16)

a Y (t, ϕ) — фундаментальна матриця спряженої з нею системи.
Припускаємо, що лiнiйна однорiдна система (16) експоненцiально-

дихотомiчна на пiвосях R+ i R− з проекторами C+(ϕ) та C−(ϕ) (C2
±(ϕ) =

C±(ϕ)) вiдповiдно, тобто справедливими є нерiвностi

‖X(t, ϕ)C+(ϕ)Y >(τ, ϕ)‖ ≤ K1 exp−α1(t−τ), t ≥ τ,
‖X(t, ϕ)(I − C+(ϕ))Y >(τ, ϕ)‖ ≤ K1 exp−α1(τ−t), τ ≥ t, t, τ ∈ R+,

‖X(t, ϕ)C−(ϕ)Y >(τ, ϕ)‖ ≤ K2 exp−α2(t−τ), t ≥ τ,
‖X(t, ϕ)(I − C−(ϕ))Y >(τ, ϕ)‖ ≤ K2 exp−α2(τ−t), τ ≥ t, t, τ ∈ R−.

(17)
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Показано, що якщо виконується умова

PD>(ϕ)

+∞∫
−∞

C−(ϕ)Y >(τ, ϕ)f1(ϕτ(ϕ))dτ ≡ 0, (18)

тодi система (15) має єдиний обмежений на всiй осi розв’язок вигляду

x(t, ϕ)=





t∫
0

X(t, τ, ϕ)C+(ϕτ(ϕ))f1(ϕτ(ϕ))dτ−

−
∞∫
t

X(t, τ, ϕ)(En−s−C+(ϕτ(ϕ)))f1(ϕτ(ϕ))dτ+

+X(t, ϕ)C+(ϕ)D+(ϕ)×

×
{

0∫
−∞

C−(ϕ)Y >(τ, ϕ)f1(ϕτ(ϕ))dτ+

+
∞∫
0

(En−s − C+(ϕ))Y >(τ, ϕ)f1(ϕτ(ϕ))dτ

}
−

s−1∑
k=0

∑
i1+...+im=k

Ik ∂
kf2(ϕt(ϕ))

∂ϕ
i1
1 ...∂ϕ

im
m
ai11 (ϕ)...aimm (ϕ)



, t ≥ 0,



t∫
−∞

X(t, τ, ϕ)C−(ϕτ(ϕ))f1(ϕτ(ϕ))dτ−

−
0∫
t

X(t, τ, ϕ)(En−s−C−(ϕτ(ϕ)))f1(ϕτ(ϕ))dτ+

+X(t, ϕ)(C+(ϕ)D+(ϕ)− I)×

×
{

0∫
−∞

C−(ϕ)Y >(τ, ϕ)f1(ϕτ(ϕ))dτ+

+
∞∫
0

(En−s − C+(ϕ))Y >(τ, ϕ)f1(ϕτ(ϕ))dτ

}
−

s−1∑
k=0

∑
i1+...+im=k

Ik ∂
kf2(ϕt(ϕ))

∂ϕ
i1
1 ...∂ϕ

im
m
ai11 (ϕ)...aimm (ϕ)



, t ≤ 0.

(19)

Сформулюємо теорему про iснування єдиного iнварiантного тору систе-
ми (15).

Теорема 4. Нехай система (16) експоненцiально дихотомiчна на пiвосях
R+ та R− з проекторами C±(ϕ), якi задовольняють на пiвосях нерiвно-
стi (17), а f2(ϕ) ∈ Cs−1(Tm). Тодi:

• cистема (15) має iнварiантний тор тодi i тiльки тодi, коли вико-
нується умова (18);
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• якщо при цьому однорiдна система (16) не має обмежених на всiй
осi розв’язкiв, тобто виконується умова

C+(ϕ)PD(ϕ) = (En−s − C−(ϕ))PD(ϕ) ≡ 0,

то вираз

u(ϕ) =


∞∫
−∞

G0(τ, ϕ)f1(ϕτ(ϕ))dτ

−
s−1∑
k=0

∑
i1+...+im=k

Ik ∂kf2(ϕ)

∂ϕ
i1
1 ...∂ϕ

im
m
ai11 (ϕ)...aimm (ϕ)

 ,
де

G0(τ, ϕ)=

{
C+(ϕ)D+(ϕ)C−(ϕ)Y >(τ, ϕ), τ < 0,

(C+(ϕ)D+(ϕ)−En−s)(En−s−C+(ϕ))Y >(τ, ϕ),τ ≥ 0,

отриманий iз (19) при t = 0, визначає при будь-якому ϕ ∈ Tm єдиний
iнварiантний тор системи (15).

Встановлено достатнi умови асимптотичної стiйкостi iнварiантного
тора системи

dϕ
dt = a(ϕ), dx1

dt = M(ϕ)x1 + f1(ϕ), I dx2dt = x2 + f2(ϕ) (20)

при малих збуреннях на множинi неблукаючих точок.

Означення 1. Точку ϕ назвають блукаючою, якщо iснують її окiл U(ϕ)
i додатне число T такi, що

U(ϕ) ∩ ϕt(U(ϕ)) = 0 для t ≥ T.

Теорема 5. Нехай в системi (20) M(ϕ) = M0 + M1(ϕ), причому дiйснi
частини власних значень матрицi M0 вiд’ємнi i ‖M1(ϕ)‖ ≤ α, ∀ϕ ∈ Ω,
де Ω — множина неблукаючих точок динамiчної системи

dϕ

dt
= a(ϕ).

Тодi для достатньо малих α система має єдиний асимптотично стiйкий
iнварiантний тор.

У пiдроздiлi 3.2 для виродженої iмпульсної системи визначеної на
прямому добутку тора та евклiдового простору, яка зведена до централь-
ної канонiчної форми, встановлено умови iснування iнварiантного тора
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та збереження його при малих збуреннях правої частини на множинi не-
блукаючих точок.

Розглядається система iмпульсних диференцiальних рiвнянь в цен-
тральнiй канонiчнiй формi вигляду

dϕ

dt
= a(ϕ),

[
En−s 0

0 I

]
dx

dt
=

[
M(ϕ) 0

0 Es

]
x+ f(ϕ), (21)

∆x1|ϕ∈Γ = B(ϕ)x1 + J(ϕ). (22)

Вiдносно множини Γ припускаємо, що вона є пiдмножиною тора
Tm i представляє собою многовид розмiрностi m − 1, який можна ви-
значити рiвнянням Φ(ϕ) = 0, де Φ(ϕ) — скалярна, неперервна i 2π-
перiодична по змiннiй ϕ функцiя. Позначимо через ti(ϕ) розв’язки рiвня-
ння Φ(ϕt(ϕ)) = 0, якi є моментами iмпульсних збурень для системи (21),
(22). Припустимо також, що iснує деяка стала θ > 0 така, що

ti(ϕ)− ti−1(ϕ) ≥ θ (23)

для будь-яких i ∈ Z, ϕ ∈ Tm.

Теорема 6. Припустимо, що в системi (21), (22), 2π-перiодичнi функцiї
f(ϕ), J(ϕ) i 2π-перiодичнi матрицi M(ϕ), B(ϕ) неперервнi на торi Tm,
причому f2(ϕ) ∈ Cs−1(Tm). Якщо функцiя G(t, s, ϕ) задовольняє оцiнку
‖G(t, s, ϕ)‖ ≤ Ke−γ|t−s|, а для функцiй ti(ϕ) виконується нерiвнiсть (23),
тодi система (21), (22) має iнварiантний тороїдальний многовид.

Встановлено достатнi умови iснування асимптотично стiйкого iнварi-
антного многовиду збуреної iмпульсної системи рiвнянь

dϕ
dt = a(ϕ),

dx1
dt = M(ϕ)x1 + f1(ϕ),

∆x1|ϕ∈Γ = B(ϕ)x1 + J(ϕ),

I dx2dt = x2 + f2(ϕ)

(24)

на множинi неблукаючих точок.

Теорема 7. Нехай в системi (24) M(ϕ) = M0(ϕ)+M̃(ϕ), B(ϕ) = B0(ϕ)+
B̃(ϕ), f2(ϕ) ∈ Cs−1(Tm), причому sup

ϕ∈Ω
‖M0(ϕ)‖ = α, sup

ϕ∈Ω
‖B0(ϕ)‖ = β, де

Ω — множина неблукаючих точок динамiчної системи dϕ
dt = a(ϕ), i для

фундаментальної матрицi Ωt
s(ϕ) однорiдної iмпульсної системи
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dx1
dt = M̃(ϕt(ϕ))x1,

∆x1|ϕ∈Γ = B̃(ϕti(ϕ)(ϕ))x1,

виконується оцiнка ∥∥Ωt
s(ϕ)

∥∥ ≤ Ke−γ(t−s), t ≥ s. (25)

Якщо виконується умова

Kα +
1

θ
ln(1 +Kβ) < γ, (26)

тодi система (24) має асимптотично стiйкий iнварiантний тор.

В пiдроздiлi 3.3 встановлено необхiдну i достатню умову iснування
iнварiантного тора iмпульсної системи (21), (22) у припущеннi, що вiд-
повiдна однорiдна iмпульсна система

dx1
dt = M(ϕt(ϕ))x1,

∆x1|ϕ∈Γ = B(ϕti(ϕ)(ϕ))x1

(27)

експоненцiально-дихотомiчна на пiвосях R+ та R−, тобто справедливими
є нерiвностi

‖Ω+(t, s, ϕ)‖ ≤ K1 exp−α1(t−s), t ≥ s,

‖Ω̃+(t, s, ϕ)‖ ≤ K1 exp−α1(s−t), s ≥ t, t, s ∈ R+,

‖Ω−(t, s, ϕ)‖ ≤ K2 exp−α2(t−s), t ≥ s,

‖Ω̃−(t, s, ϕ)‖ ≤ K2 exp−α2(s−t), s ≥ t, t, s ∈ R−.

(28)

Показано, що при виконаннi умови

PD>(ϕ)

{
+∞∫
−∞

Ω−(0, s, ϕ)f1(ϕs(ϕ))ds+

+
∑

−∞<ti(ϕ)<∞
Ω−(0, ti(ϕ), ϕ)J(ϕti(ϕ)(ϕ))

}
≡ 0.

(29)

система (21), (22) має обмежений на всiй осi розв’язок вигляду
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x(t, ϕ)=





X(t, ϕ)C+(ϕ)D+(ϕ)Θ+

+
t∫

0

Ω+(t, s, ϕ)f1(ϕs(ϕ))ds+

+
∑

0<ti(ϕ)≤t
Ω+(t, ti(ϕ), ϕ)J(ϕti(ϕ)(ϕ))−

−
∞∫
t

Ω̃+(t, s, ϕ)f1(ϕs(ϕ))ds−

−
∑

t≤ti(ϕ)<∞
Ω̃+(t, ti(ϕ), ϕ)J(ϕti(ϕ)(ϕ))

−
s−1∑
k=0

∑
i1+...+im=k

Ik ∂
kf2(ϕt(ϕ))

∂ϕ
i1
1 ...∂ϕ

im
m
ai11 (ϕ)...aimm (ϕ)


, t ≥ 0,



X(t, ϕ)(C+(ϕ)D+(ϕ)− En−s)Θ+

+
t∫
−∞

Ω−(t, s, ϕ)f1(ϕs(ϕ))ds+

+
∑

−∞<ti(ϕ)≤t
Ω−(t, ti(ϕ), ϕ)J(ϕti(ϕ)(ϕ))−

−
0∫
t

Ω̃−(t, s, ϕ)f1(ϕs(ϕ))ds−

−
∑

t≤ti(ϕ)<0

Ω̃−(t, ti(ϕ), ϕ)J(ϕti(ϕ)(ϕ))

−
s−1∑
k=0

∑
i1+...+im=k

Ik ∂
kf2(ϕt(ϕ))

∂ϕ
i1
1 ...∂ϕ

im
m
ai11 (ϕ)...aimm (ϕ)



, t ≤ 0.

(30)

Теорема 8. Нехай система (27) експоненцiально-дихотомiчна на пiвосях
R+ та R− з проекторами C±(ϕ), f2(ϕ) ∈ Cs−1(Tm) i виконується умова
(23). Тодi:

1. система (21), (22) має iнварiантний тор тодi i тiльки тодi, коли
виконується умова (29);

2. якщо при цьому однорiдна система (27) не має обмежених на всiй
осi розв’язкiв, то вираз

u(ϕ)=


∞∫
−∞

G0(s, ϕ)f1(ϕs(ϕ))ds+
∑

−∞<ti(ϕ)<∞
G0(ti(ϕ), ϕ)J(ϕti(ϕ)(ϕ))

−
s−1∑
k=0

∑
i1+...+im=k

Ik ∂kf2(ϕ)

∂ϕ
i1
1 ...∂ϕ

im
m
ai11 (ϕ)...aimm (ϕ)

 ,
отриманий iз (30) при t = 0, визначає при будь-якому ϕ ∈ Tm єдиний
iнварiантний тор системи (21), (22).
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ВИСНОВКИ

Центральним об’єктом дослiдження дисертацiйної роботи є iмпуль-
сна система диференцiальних рiвнянь, визначена на прямому добутку
m-вимiрного тора Tm та n-вимiрного евклiдового простору Rn. Основ-
ною метою є встановлення достатнiх умов iснування та асимптотичної
стiйкостi iнварiантних множин таких систем.

В дисертацiйнiй роботi отримано наступнi основнi результати:

• отримано необхiднi та достатнi умови iснування та побудовано обме-
жений на всiй осi розв’язок виродженої iмпульсної системи в при-
пущеннi, що вона зведена до центральної канонiчної форми i вiдпо-
вiдна однорiдна невироджена система експоненцiально-дихотомiчна
на пiвосях;

• встановлено достатнi умови iснування та асимптотичної стiйкостi
iнтегральних множин виродженого лiнiйного розширення неавто-
номної системи на торi з iмпульсними збуреннями у фiксованi мо-
менти часу;

• отримано достатнi умови стiйкостi розв’язкiв лiнiйних диференцi-
альних систем з виродженою матрицею при похiднiй та виродже-
ними iмпульсними умовами;

• встановлено необхiднi i достатнi умови iснування iнварiантного то-
роїдального многовиду виродженої лiнiйної автономної системи в
припущеннi, що вона зведена до центральної канонiчної форми, та
достатнi умови його асимптотичної стiйкостi при малих збуреннях
на множинi неблукаючих точок;

• отримано достатнi умови iснування iнварiантного тороїдального
многовиду виродженої лiнiйної iмпульсної автономної системи,
якщо вiдповiдна однорiдна система експоненцiально-дихотомiчна
на всiй осi, та достатнi умови його асимптотичної стiйкостi при
малих збуреннях на множинi неблукаючих точок;

• встановлено необхiднi i достатнi умови iснування iнварiантного
тороїдального многовиду виродженого лiнiйного розширення ди-
намiчної системи з iмпульсною дiєю в нефiксованi моменти часу,
якщо вiдповiдна однорiдна невироджена система експоненцiально-
дихотомiчна на пiвосях.
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АНОТАЦIЯ

Король Ю.Ю. Обмеженi розв’язки та iнтегральнi многовиди ди-
ференцiальних рiвнянь з виродженнями. — Рукопис.

Дисертацiя на здобуття наукового ступеня кандидата фiзико-матема-
тичних наук за спецiальнiстю 01.01.02 — диференцiальнi рiвняння.
Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка, Мiнiстер-
ство освiти i науки України, Київ, 2017.

Дисертацiя присвячена дослiдженню питання iснування обмежених
на всiй осi розв’язкiв диференцiальних рiвнянь з виродженнями, вста-
новленню достатнiх умов iснування та асимптотичної стiйкостi iнварiан-
тних множин виродженої iмпульсної системи диференцiальних рiвнянь,
визначеної в прямому добутку m-вимiрного тора та n-вимiрного евклiдо-
вого простору.

Встановлено необхiднi та достатнi умови iснування та побудовано
обмежений на всiй осi розв’язок виродженої iмпульсної системи в при-
пущеннi, що вона зведена до центральної канонiчної форми i вiдповiд-
на однорiдна невироджена система експоненцiально-дихотомiчна на пiв-
осях.

Встановлено достатнi умови iснування та асимптотичної стiйкостi
iнтегральних множин виродженого лiнiйного розширення неавтономної
системи на торi з iмпульсними збуреннями у фiксованi моменти часу.

Як для звичайних, так i для iмпульсних систем встановлено необхi-
днi i достатнi умови iснування iнварiантного тороїдального многовиду
виродженого лiнiйного розширення динамiчної системи в припущеннi,
що вона зведена до центральної канонiчної форми i вiдповiдна однорi-
дна невироджена система експоненцiально-дихотомiчна на пiвосях.

Ключовi слова: iмпульснi системи, iнварiантнi множини, виродженi
системи, експоненцiальна дихотомiя, розширення динамiчної системи на
торi, функцiя Грiна-Самойленка.
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Диссертация посвящена исследованию следующих вопросов:
– существования ограниченных на всей оси решений импульсной си-

стемы с вырождением, которая представлена в центральной кано-
нической форме, определённой как на всей оси, так и на прямом
произведении m-мерного тора и n-мерного евклидового пространс-
тва;

– устойчивости решения вырожденной системы с вырожденными
импульсными возмущениями;

– установлению достаточных условий существования и асимптоти-
ческой устойчивости инвариантных множеств вырожденной им-
пульсной системы дифференциальных уравнений, определённой на
прямом произведении m-мерного тора и n-мерного евклидового
пространства;

– устойчивости инвариантных множеств вырожденной импульсной
системы дифференциальных уравнений при малых возмущениях
правой части на множестве неблуждающих точек.

Используя аппарат теории псевдообратных матриц получены необхо-
димые и достаточные условия существования и построено ограничен-
ное на всей оси решение вырожденной импульсной системы в предполо-
жении, что она представлена в центральной канонической форме и что
соответствующая однородная невырожденная система экспоненциально-
дихотомическая на полуосях. Получены достаточные условия устойчи-
вости решения вырожденной системы дифференциальных уравнений с
вырожденными импульсными возмущениями, а также достаточные усло-
вия существования и асимптотической устойчивости интегральных мно-
жеств вырожденного линейного расширения неавтономной системы на
торе с импульсными возмущениями в фиксированные моменты времени.

Как для систем обыкновенных дифференциальных уравнений, так и
для импульсных систем найдены необходимые и достаточные условия
существования инвариантного тороидального многообразия вырожден-
ной линейной автономной системы, определённой на прямом произве-
дении m-мерного тора и n-мерного евклидового пространства в пред-
положении, что она представлена в центральной канонической форме
и достаточные условия его асимптотической устойчивости при малых
возмущениях на множестве неблуждающих точек. Получены необходи-
мые и достаточные условия существования инвариантного тороидаль-
ного многообразия вырожденного линейного расширения динамической
системы с импульсным воздействием в нефиксированные моменты вре-
мени в предположении, что соответствующая однородная невырожден-
ная импульсная система экспоненциально-дихотомическая на полуосях.

Ключевые слова: импульсные системы, инвариантные множества,
вырожденные системы, экспоненциальная дихотомия, расширение дина-
мической системы на торе, функция Грина-Самойленко.
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ABSTRACT

Korol Yu. Yu. Bounded solutions and integral manifolds of
differential equations with degeneracy. — Manuscript.

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

This thesis is concerned with investigation of problem of existence boun-
ded on the whole axis solution of differential equations with degeneracy,
establish sufficient conditions for the existence and asymptotic stability inva-
riant sets of degenerate impulsive system of differential equations define on a
direct product of m-dimensional torus and n-dimensional Euclidean space.

Obtained necessary and sufficient conditions and found bounded on the
entire axis solution of degenerate impulsive system, on the assumption that
this system reduced to the central canonical form an the nondegenerate homo-
geneous system is exponentially dichotomous on the semiaxes.

Obtained sufficient conditions of existence and asymptotic stability of
integral sets of degenerate linear extension of the non-autonomous system
on torus with impulse perturbations at fixed points in time.

For ordinary systems and for impulsive system obtained necessary and
sufficient conditions for existence of invariant toroidal manifold of a degene-
rate linear extension of dynamical system, on the assumption that this system
reduced to the central canonical form and the homogeneous nondegenerate
system is exponentially dichotomous on the semiaxes.

Key words: impulsive systems, invariant sets, degenerate systems, expo-
nential dichotomy, linear extension of a dynamical system on a torus, Green-
Samoilenko function.


