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Реферат    Жоба тақырыбына сәйкес дифференциалдық 

теңдеулердің үш түрінің болжанбайтын шешімдері 

қарастырылады: –кешенді банах кеңістігінде автономды 

емес функционалды-дифференциалдық теңдеулер және 

дифференциалдық теңдеулердің болжанбайтын шешімінің 

бар болуы мен жалғыздығының мәселесі; 

–сызықты және квазисызықты импульстік жүйелердің 

болжанбайтын шешімдері түрінде берілген тербелістің 

жаңа түрі. Зерттелетін модельдер болжанбайтын 

қоздырғыштарымен болады. Зерттеліп жатқан жүйелердің 

импульсті сәттері жаңадан енгізілген дискретті жиын 

арқылы анықталады. Сызықтық және квазисызықты 

импульстік дифференциалдық теңдеулердің болжанбайтын 

шешімдерінің бар болуы, жалғыздығы және орнықтылығы 

туралы теориялық нәтижелер алынады; 

–дербес туындылы дифференциалдық теңдеулерге қатысты 

жобаның негізгі теңдеуі диффузия теңдеуі деп аталатын 

модель болып табылады және жылу алмасу процесіне 

қосымша, заттың ерітіндідегі диффузиясы немесе белгілі 

бір аймақта популяцияның өсуі сияқты басқа 

құбылыстарды сипаттайды. Сондықтан дербес туындылы 

дифференциалдық теңдеулер үшін болжанбайтын 

тербелістердің бар болуы туралы теоремаларды 

дәлелдеудің маңызы зор. 

   Жобада дифференциалдық теңдеулердің квазисызықты 

жүйелеріне ғана емес, сонымен қатар сызықтық емес 

дифференциалдық теңдеулердің де болжанбайтын 

шешімдеріне назар аударылады. Сол себепті ортамәндеу 

әдісі мен Красносельский теоремасы, Шаудердің 

қозғалмайтын нүкте теоремасы сияқты әртүрлі талдау 

әдістері қолданылады . 

Өзектілігі           Зерттеу барысында М. Тлеубергенова зерттеу 

тобының қалған қатысушыларымен бірге сызықтық, 

квазисызықтық қарапайым дифференциалдық теңдеулер 

үшін асимптотикалық орнықты болжанбайтын 

шешімдердің бар болуы мен жалғыздығын дәлелдеді. 

Барлық нәтижелер импакт-факторы жоғары және қатаң 

рецензияланған журналдарда жарияланған. 

            Жобаның басты ерекшелігі - болжанбайтын 

тербелістер А. Пуанкаре, Д. Биркофф еңбетеріндегі және 

динамикалық жүйелердің классикалық теориясының басқа 

негізін қалаушыларының еңбектерінде жарияланған 

зерттеулермен тығыз байланысты. Сондықтан,  М. Ахмет, 

М. Тлеубергенова мен А. Жаманшиннің  ұсыныстары 

көптеген типтегі әртүрлі дифференциалдық теңдеулер 

теориясымен қатар, хаос теориясының дамуына әсерін 

тигізеді. 

Мақсаты            Жобаның мақсаты – дифференциалдық 



 теңдеулердің, функционалдық-дифференциалдық 

теңдеулердің, импульсті дифференциалдық теңдеулердің 

және дискретті теңдеулердің болжанбайтын шешімдерін 

тұрғызу әдістерін жасау. MATLAB, Python және 

MATHEMATICA орталарында шешімдердің графиктерін 

иллюстративті түрде кескіндеуге мүмкіндік беретін 

бағдарламалар мен алгоритмдер арқылы нәтижелерді 

растау. 

 

Күтілетін нәтижелер 

 

Зерттеулер қорытындысы бойынша күтілетін нәтижелер: 

 Сызықтық емес дифференциалдық теңдеулердің, 

импульсті дифференциалдық теңдеулердің және дербес 

туындылы дифферциалдық теңдеулердің жаңа типтері. 

 Импульсті дифференциалдық теңдеулердің 

болжанбайтын шешімнің бар болуы, жалғыздығы мен 

орнықтылығы және динамикалық қасиеттері. 

 Жалпыланған типтегі бөлікті-тұрақты аргументі бар 

дифференциалдық теңдеулердің болжанбайтын 

шешімнің бар болуы, жалғыздығы мен орнықтылығы 

және динамикалық қасиеттері. 

 Функционалдық-дифференциалдық теңдеулердің 

болжанбайтын шешімнің бар болуы, жалғыздығы мен 

орнықтылығы және динамикалық қасиеттері. 

 Дербес туындылы дифференциалдық теңдеулердің 

болжанбайтын шешімнің бар болуы, жалғыздығы мен 

орнықтылығы және динамикалық қасиеттері. 

 Асимптотикалық орнықты болжанбайтын шешімдердің 

бар болуы мен жалғыздығының теоремалары. 

 MATLAB, Python және MATHEMATICA орталарында 

шешімдердің графиктерін  иллюстративті түрде 

кескіндеуге мүмкіндік беретін бағдарламалар мен 

алгоритмдер. 

Алынған нәтижелер тек математиктер үшін ғана емес, 

сонымен қатар биологтар, компьютер және әлеуметтік 

ғылымдар салаларындағы мамандар, индустрия мен 

электроника инженерлері үшін де қызықты болады. 
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