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Асимптотичний аналiз лiнiйних систем диференцiальних
рiвнянь з параметром та iррегулярною особливою точкою

Проведено асимптотичний аналiз загального розв’язку лiнiйної сингулярно збуре-
ної системи диференцiальних рiвнянь
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з iррегулярною особливою точкою x = ∞, де z(x, ε) – шуканий n-вимiрний вектор, ε–
малий комплексний параметр: ε ∈ πε = {0 < |ε| < ε0, γ ≤ arg ε ≤ δ}, x – комплексна
змiнна: x ∈ S = {|x| ≥ a, α ≤ arg x ≤ β}, h i g – натуральнi числа; A(x, ε), f(x, ε)–
квадратна матриця n-го порядку та n-вимiрний вектор, якi в областях S та πε до-
пускають асимптотичнi розвинення
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θ– комплексне число.
В роботi передбачається, що гранична матриця A00 системи (1) має власне значен-

ня λ00 кратностi n, якому вiдповiдає один елементарний дiльник такої самої кратностi
або кiлька елементарних дiльникiв як однакової так i рiзної кратностi. Показано, що
розв’язки вiдповiдної однорiдної системи можна подати у виглядi подвiйних розви-
нень за дробовими степенями параметра та вiдношення незалежної змiнної та пара-
метра. Використовуючи методи збурень лiнiйних операторiв та просторовий аналог
дiаграм Ньютона [1, 2], для кожного з випадкiв виведено рiвняння розгалуження.
Аналiз коефiцiєнтiв цих рiвнянь дає можливiсть встановити залежнiсть структури
вiдповiдних формальних розвинень вiд поведiнки збурювальних матриць.

Проведено повне дослiдження питання про побудову частинного розв’язку неодно-
рiдної системи у випадку резонансу (θ = λ0).

Встановлено асимптотичний характер побудованих розв’язкiв при ε → 0, x →∞.
Отриманi результати застосовано до розв’язання конкретних задач.
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