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Диференцiальнi рiвняння перiодичних та еволюцiйних
функцiй на множинi плоских симетричних траєкторiй

Викладаються елементи теорiї перiодичних та еволюцiйних функцiй, що вини-
кають при обчисленнi декартових координат рухомої точки в залежностi вiд iнте-
грального параметру – пройденого шляху по симетричним плоским траєкторiям iз
заданою групою симетрiй. Розрiзняються простi i нормованi перiодичнi та еволюцiйнi
функцiї. Побудованi лiнiйнi диференцiальнi рiвняння 2-го порядку iз змiнними кое-
фiцiентами, що породжують нормованi функцiї. Складено диференцiальне рiвняння
другого порядку виду
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де F (x, p) – функцiя, що може бути розривною в точках x = 0, x = ±1. Для
|x| ≤ 1 F (x, 2) = x, при |x| > 1 F (x, 2) = −x/(2x2 − 1). Для p = 1 F (x, 1) ≡ 0, ∀ x.

В залежностi вiд початкових умов це рiвняння породжує простi еволюцiйнi фун-
кцiї або такi, що мають перiод, який залежить вiд параметра 0 < p < ∞ та початко-
вих умов.

На множинi замкнених траєкторiй знайдена система функцiй з перiодом T (p) ∈
[4
√

2, 8). Вiдкрито функцiї "антисинус" та "антикосинус" T (0.5615) = 2π, ромбiчнi
функцiї T (1) = 4

√
2 та асимптотичнi кусково-лiнiйнi перiодичнi функцiї з T (0+) =

T (∞−) ≈ 8.
Обчисленi еволюцiйнi функцiї гiперболiчного типу, що вiдрiзняються вiд класи-

чних лiнiйним характером росту. Наведенi приклади застосування ромбiчних фун-
кцiй в задачах математичного моделювання процесiв та поверхонь твердих тiл. По-
дiбнi задачi розглядалися ранiше на основi механiко-математичного пiдходу без ви-
явлення зв’язку з диференцiальними рiвняннями з розривною правою частиною та
еволюцiйними процесами [1,2]. Стандартнi по М. Боголюбову диференцiальнi рiвня-
ння з розривними правими частинами iнтегруються методом усереднення у формi
А.М. Самойленка.
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