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Аннотация: Бул жумушта көп жылдардан бери изилденип келе жаткан 
сингулярдуу дүүлүккөн аналитикалык функциялуу кадимки дифференциалдык 
теңдемелердин мисалдарында сандан сапатка өтүү законунун орун алышы көрсөтүлдү. 

Аннотация: В данной работе на примере многолетних исследований сингулярно 
возмущенных обыкновенных дифференциальных уравнений с аналитическими функциями 
показано проявления закона перехода от количества к качеству. 

Annotation: In this paper, the example of a long-term study of singularly perturbed 
ordinary differential equations with analytic functions shows the manifestation of the law of 
transition from quantity to quality. 
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Философия предметинде негизги закондордун бири катары “сандан сапатка өтүү” 
закону эсептелет. Жаратылышта, коомдун өнүгүүсүндө бул законго көптөгөн мисалдарды 
келтирүүгө болот. Бул закондун негизги маңызы кандайдыр бир процесс улам-улам 
кайталанса жана ар бир кайталанууда жаңы нерсе кошулуп бирок процесстин негизги 
өзөгү өзгөрбөсө мындай процессти сандык өсүү катары белгилөөгө толук негиз бар. 
Сандык өзгөрүүлөр жаңы сапаттык өзгөрүүгө алып келет. 
 Биз төмөндө аналитикалык функциялуу сингулярдуу дүүлүккөн кадимки 
дифференциалдык теңдемелер теориясында бул закондун мисалын келтирели. 
 Аталган теңдемелерди изилдөөнүн алгачкы түрткүсү болуп 1973-жылы академик 
Л.С. Понтрягин тарабынан туруктуулук шарты бузулган учурда аналитикалык функциялуу 
сингулярдык дүүлүккөн кадимки дифференциалдык теңдемелердин системаларында 
“туруктуулуктун бузулушунун узартылышы” кубулушунун ачылышы болгон. 
 Бул ачылыштын негизги мааниси эмнеде? 
 Тез кыймылдагы системанын чечими туруктуулук шарты аткарылбай калса да тең 
салмактуулук абалдан тез четтебестен анын тегерегинде чектүү убакытка чейин кармалат. 
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 Л.С. Понтрягиндин окуучусу М.А. Шишкова мындай системанын мисалын 
келтирген. Ал төмөндөгүдөй системаны караган. 
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аралыктарды камтыган учурлар гана изилденген. Алынган жыйынтыктар  [2] жумуштун 
жыйынтыктарына окшош. 
 А.И. Нейштадтын [4] жумуштарында тез жана жай өзгөрмөлөрү болгон автономдук 
системалар каралган. Тез өзгөрмөсү бар система тең салмактуулук абалдарга гана ээ болот 
деп эсептелинет. 
 Берилген системанын чечимдери үчүн баштапкы маселе каралат жана тез, 
өзгөрмөлүү системанын белгисиз функциясынын алдындагы матрица – функция-
коэфициент түрдүү өздүк маанилерге ээ болот жана алардын ичинде бир түгөйү 
комплекстик – түйүндөш болушат. Бул түгөй жай өзгөрмөлөрдүн мейкиндигинде жалган 
(мнимый) окту ноль ылдамдык (бул чекитте өздүк маанилердин чыныгы бөлүгү 0 айланат, 
ал эми мнимый бөлүгү 0 эмес) менен кесип өтөт. Калган өздүк маанилердин чыныгы 
бөлүктөрү терс болушат.  
 Коюлган шарттардын негизинде “туруктуулуктун бузулушунун узартылышы” орун 
алаары жана ал динамикалык бифуркация (тең салмактуулуктан алыстоо) менен 
коштолоору далилденген. 
 К.С. Алыбаевдин [4] жумуштары сингулярдуу дүүлүккөн кадимки 
дифференциалдык теңдемелердин биргелешкен теңдемелеринин тең салмактуулук 
чекиттери чыныгы октун кесиндисинде туруктуулугу бузулган учурларда изилдөөнүн 
методдорун иштеп чыгууга арналган. 
 
 Ал төмөндөгүдөй көрүнүштөгү теңдемелер системасын 
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Биринчи учурда сызылган көптүк чектелбеген болот. Эки учурда тең 
“туруктуулуктун бузулушунун узартылышы”  кубулушу орун алаар далилденген. 

   [8] жумушта айрым бир сызыктуу сингулярдык дүулүккөн теңдемелер үчүн 
созулган чектик катмардын жашашы далилденген. 

Төмөндөгүдөй маселе каралган 
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[9-11] жумуштарда сызыктуу жана алынча сызыктуу эмес (слабо нелинейные) 
сингулярдык козголгон теңдемелер комплекстик областарда каралып бул теңдемелердин 
чечимдери үчүн жаңы областар түшүнүктөр жалпы далилденген. 
Каралган тендемелердин чечимдери үчүн туруктуулуктун узартылышы кубулушу 
каралган. Бул кубулуш айрым бир ыңгайлуу шарттар аткарылганда гана орун алары 
көрсөтүлгөн. 
 Демек [9-11] жумуштардын жыйынтыктары мурда изилденген баардык 
жумуштардын жыйынтыктарын өз ичине камтуу менен изилдөө маселени жаңы сапаттык 
деңгээлге алып чыкты. Мунун далили катары мурда белгисиз болгон же негизделбеген 
кубулуштардын негизделишин белгилөөгө болот. Кийинки изилдөөлөр жаңы сандык 
кошумчалар багытында жүргүзүлүү менен кайрадан дагы жаңы сапаттык деңгээлге 
көтөрүлүшү талашсыз маселе. Учурда жүргүзүлүп жаткан жумуштар катары [12] 
көрсөтүүгө болот. 
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