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Вiдомо [1], що будь-який ненульовий розв’язок Tα наступної системи диференцiальних рiвнянь(
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визначатиме нетривiальну ареальну нескiнченно малу (н.м.) деформацiю (А-деформацiю) однозв’язної
регулярної поверхнi S класу C4 ненульової гаусової кривини без омбiлiчних точок, гомеоморфної
областi G площини у E3- просторi, зi стацiонарними лiнiями геодезичного скруту (LGT-лiнiями).

Будемо шукати розв’язок (1) у випадку, коли S-мiнiмальна поверхня (2H = 0).
Справедлива

Теорема 1. Кожна мiнiмальна поверхня допускає нетривiальну А-деформацiю зi збереженням
LGT-лiнiй в достатньо малiй областi G. Тензори деформацiї мають представлення

Tαβ =
1
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)
, Tα = −gαiui,

де функцiя u(x1, x2) ∈ C3 є розв’язком диференцiального рiвняння

u11 + u22 + pu1 + qu2 + eu = 0

i залежить вiд довiльної функцiї ν(x1, x2) ∈ C3, uα = ∂u
∂xα , uαβ = ∂2u

∂xα∂xβ
, p, q, e ∈ C1(G) - вiдомi

функцiї точки S.

Нехай Q- частина поверхнi S, яка гомеоморфна областi D ⊂ G. Позначимо границю Q через
L, а її образ на площинi - через Γ. Враховуючи знайдений геометричний змiст функцiї u(x1, x2),
отримано наступний результат:

Теорема 2. Будь-яка мiнiмальна поверхня при кожнiй iз наступних граничних умов

1)cαβrβ (δn),α = 2Kω(x1, x2), (x1, x2) ∈ Γ

2)εαβρ
αβ = −Kω(x1, x2), (x1, x2) ∈ Γ

де ω(x1, x2) 6= 0 - наперед задана функцiя класу C1(Γ), допускає єдину нетривiальну А-деформацiю
зi збереженням LGT-лiнiй.

Слiд вiдзначити, що у випадку ω(x1, x2) ≡ 0 на Γ поверхня Q буде жорсткою вiдносно вказаних
А-деформацiй.
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