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Жоба идеясының қысқаша сипаттамасы. 

Шектелмеген болжанбайтын функциялар мен әлсіз 

болжанбайтын функцияларды зерттеу. Топ үшін 

болжанбайтын функциялардың орташа мәні туралы 

теоремасы және болжанбайтын функциялар тізбегі үшін 

Дини теоремасы мен  шектік теоремаларды дәлелдеу. 

Пуанкаре хаосын реттілік әдісін қолдану арқылы растау 

және хаостың консервативті түрлерімен салыстыру. 

Өзектілігі Тербелістер - қолданыс үшін сөзсіз маңызы бар 

функциялар. Сондықтан олар қолданбалы математиканың, 

дифференциалдық теңдеулер теориясының ғана емес, 

бұған қоса, функциялар теориясы, операторлар теориясы, 

тіпті топтар теориясы саласындағы математиктердің 

назарында. Бұл, ең алдымен, периодты және периодты 

дерлік тербелістерге қатысты. Периодты және периодты 

дерлік функциялар теориясын интегралдау және 

дифференциалдау, Фурье қатары, жалпыланған 

функциялар, арнайы функциялар кеңістігі, периодты және 

периодты дерлік операторлар мен топтардағы функциялар 

жақсы дамыған зерттеулер болып табылады.  Мұның бәрі, 

ең алдымен, механика, физика, астрономия, кванттық 

физика және биологияға қатысты қосымшалар үшін 

қажет. Тербеліс теориясының қазіргі таңдағы тағы бір 

заманауи бағыты хаостық динамикамен байланысты, бұл 

кезде тербелістер қозғалысымен дараланбай, ұжымдық 

өзара әрекеттесуімен сипатталады.  Хаосты зерттеу, ең 

алдымен, байланысқан қозғалыстардың өзара қатынасын, 

сондай-ақ, белгілі бір ерекше тербелістің басқа да барлық 

қозғалыстарға қатынасын қарастырады. Осы себепті, хаос 

теориясының жарты ғасырдан астам уақыттық тарихына 

қарамастан, хаотикалық тербелістердің жеке 

сипаттамалары математиктерді қызықтырмады. Мұның 

басты және бірегей себебі - хаотикалық динамиканың 

орнықты болмауы жеке қасиет болғанына қарамастан 

ұжымдық болып көрінуі. Тербелістің жаңа түрін, 

болжанбайтын функцияларды енгізумен жағдай күрт 

өзгерді. Бұл 2017-2019 жылдары М.Тлеубергенова, 

М.Ахмет және олардың әріптестерінің еңбектерінде 

жасалды. 

Мақсаты 

 

Жобаның мақсаты, дифференциалдық теңдеулер теориясы 

мен хаос теориясының қажеттіліктерін ескере отырып, 

болжанбайтын функциялар теориясының негіздерін құру 

және дамыту. Зерттеулерді қолданыс аясымен 

байланыстыру үшін, функционалдық және теориялық 

зерттеулерден басқа, модельдеу және MATLAB 

бағдарламаларымен расталатын сандық талдау әдістерін 

дамытамыз. 

 

Күтілетін нәтижелер 

 Шексіз болжанбайтын функциялардың негізгі 

қасиеттері туралы анықтама және теоремалар. 



  Болжанбайтын функциялар үшін шектік теоремалар. 

Болжанбайтын функциялар тізбегіне арналған Дини 

теоремасының аналогы. 

 Орта мән туралы теорема. 

 Болжанбайтын функцияларды тригонометриялық 

қатарға жіктеу шарттары. 

 Абстрактілі топтардағы болжанбайтын 

функцияларды және топтан алынған болжанбайтын 

функцияларды банах кеңістігінде анықтау. 

Функциялар жиынының жалпы шектелгендігінің 

критерийі.  

 Әлсіз болжанбайтын функциялардың қасиеттері: 

әлсіз болжанбайтындық, әлсіз үзіліссіздік, әлсіз 

болжанбайтын функциялар жиынтығының 

шектелгендігі және тұйықтығы. 

 Әр түрлі модельдердегі Пуанкаре хаосын реттілік 

әдіс көмегімен идентификациялау. 

 Пуанкаре хаосы мен Деванью және Ли-Йорк типті 

хаостар арасындағы байланыс. 

 MATLAB ортасында шешімдердің графиктерін  

иллюстративті түрде кескіндеуге мүмкіндік беретін 

бағдарламалар мен алгоритмдер. 
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