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ПОД- СЕКЦИЯ 6. Математика.
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кандидат фізико-математичних наук
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ПРО ПЕРІОДИЧНІ РОЗВ’ЯЗКИ СИСТЕМИ ОСЦИЛЯТОРІВ НА 
ДВОВИМІРНІЙ ҐРАТЦІ

Вивчаються рівняння, які описують динаміку нескінченної системи лінійно 
зв’язаних нелінійних осциляторів, розміщених на плоскій цілочисловій ґратці: 

 

 
(1)

де  – узагальнена координата (n , m)-го осцилятора в момент часу t. 
Розглядаються такі розв'язки системи (1), які задовльняють умову

  (2)

тобто осцилятори знаходяться в стані спокою на нескінченності. 

Подібні системи є цікавими з огляду на численні застосування у фізиці [5], [6], [7]. В 
статтях [1], [4], [8] вивчались біжучі хвилі в системах лінійно зв’язаних нелінійних 
осциляторів, розміщених на двовимірних ґратках, а в статті [2] і [3] – питання 
коректності задачі Коші для таких систем. 

Розглядається система з потенціалом  
Система (1) набуде вигляду
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(3)

де  Враховуючи умову (2), це 
рівняння будемо розглядати як диференціально-операторне рівняння в просторі  

 дійсних послідовностей : 

   (4)

де 

 

За допомогою теореми про гірський перевал ([4, с. 162; 10, с. 12]) і методу 
періодичних апроксимацій одержано наступний результат: 

Теорема 1. Нехай виконуються умови: 

(і) коефіцієнти  є N-періодичними, тобто 

  
 і оператор А – додатно визначений в , тобто 

існує таке , що

(іі) для будь-яких  функція  – неперервно диференційовна, 

 та  при , і виконується 

умова N-періодичності 

(ііі) існує таке μ>2, що 

Тоді для будь-яких T>0 рівняння (4) має ненульовий T-періодичний розв’язок. При 

цьому існує таке , що при  цей розв’язок не є сталим. 
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