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Tóm tắt: 

Gần đây, bài toán về tính bị chặn và ổn định của nghiệm của các hệ phương trình vi phân thu hút 
được nhiều sự quan tâm nghiên cứu. Tuy nhiên, kết quả đạt được cho các hệ phương trình vi 
phân vi tuyến phụ thuộc thời gian còn hạn chế. Trong bài báo này, nhóm tác giả phát triển một số 
kỹ thuật tiếp cận đã có để áp dụng nghiên cứu bài toán bị chặn và ổn định mũ của nghiệm của hệ 
phương trình vi phân cấp một phụ thuộc thời gian phi tuyến tổng quát. Từ đó, nhóm tác giả đưa 
ra một số điều kiện đủ mới và tường minh cho tính bị chặn mũ tới hạn toàn cục của nghiệm của 
một số lớp hệ phương trình vi phân cấp một phụ thuộc thời gian. Kết quả đạt được là mở rộng và 
cải thiện một số kết quả đã có. Nhóm tác giả đưa ra hai ví dụ nhằm minh họa cho tính hiệu quả 
của kết quả đạt được. 
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Abstract: 

 Recently, problems of boundedness and stability of differential systems have attracted much 
attention from many researchers. However, the obtained results of nonlinear timevarying 
differential systems are limitative. In this paper, by improving some existing approaches, we 
investigate problem of boundedness and exponential stability of solutions to general firstorder 
nonlinear time-varying differential systems. Then, we present some new explicit sufficient 
conditions for global ultimate boundedness of solutions to some class of first-order time-varying 
differential systems. The obtained results generalize and improve some existing results in the 
literature. Finally, we also give two examples for illustrating the effectiveness of our obtained 
results. 
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