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Rezumat 

Pentru prima dată s-a pus şi s-a rezolvat problema de determinare în clasa sistemelor 

cubice a multiplicităţii maximale a unei drepte invariante afine (reale sau complexe) şi a dreptei 

invariante de la infinit, ceea ce reprezintă pentru viitor un pas important în studiul calitativ al 

sistemelor cubice cu drepte invariante. A fost rezolvată problema de determinare a echivalenţei 

dintre noţiunile de multiplicitate algebrică şi cea geometrică pe un ansamblu de curbe algebrice 

invariante în cazul sistemelor cubice cu două drepte invariante reale. 

A fost construită algebra Lie admisă de sistemul diferenţial ternar cu neliniarităţi 

pătratice, corespunzător dinamicii răspândirii tuberculozei în societate şi obţinută baza 

funcţională a invarianţilor acestui sistem în raport cu algebra dată. 

Au fost construite polinoamele de la coeficienţii sistemului diferenţial cu neliniarităţi 

pătratice în cazul critic, semnul cărora determină stabilitatea sau instabilitatea mişcării 

neperturbate descrisă de acest sistem. 

Pornind de la exemplul 4 din teza de doctor a lui A. M. Lyapunov (§32) ce constă dintr-

un sistem diferenţial ternar cu neliniarităţi pătratice în cazul critic, au fost construite mai multe 

exemple de sisteme diferenţiale de tip generalizat Darboux, pentru care au fost determinate 

condiţiile de stabilitate sau instabilitate a mişcării neperturbate, descrise de aceste sisteme. 

A fost obţinută o clasificare a sistemelor diferenţiale cubice ce posedă drepte invariante 

cu multiplicitatea totală egală cu şapte, incluzând dreapta de la infinit, după o singură direcţie. S-

a arătat că aceste sisteme pot fi împărţite în 26 de clase canonice. Toate sistemele au fost 

cercetate calitativ pe discul Poincaré. A fost cercetat complet sistemul diferenţial cubic ce posedă 

drepte invariante în poziţie generică atunci când multiplicitatea dreptelor este maximală 

incluzând dreapta de la infinit. S-a arătat că dacă multiplicitatea este egală cu şase, atunci 

sistemul este integrabil Darboux şi poate fi adus la două forme canonice. 

Au fost clasificate toate sistemele cubice diferenţiale ce posedă exact şase 

drepte invariante reale de configuraţia (3,1,1,1). A fost demonstrată afirmaţia că există cinci 

clase topologic diferite ale acestor sisteme. Pentru fiecare clasă obţinută s-a efectuat cercetarea 

calitativă şi a fost construit portretul fazic pe discul Poincaré. 


