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Özet
gibi, Lyapunov metodu, genelleþtirilmiþ bir enerji fonksiyonunun çözümlerinin kararlýlýðý için
Fakat son zamanlarda fark denklem sistemlerinin çözümlerinin kararlýlýðýiçinde kullanýlmaya
.Bu
çalýþmada, Lyapunov metodu kullanýlarak fark denklemlerinin kararlýlýðýnýn nasýl
belirlendiði ele alýndýve bazý örnek problemlere uygulandý.
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Summary

As it is known, Lyapunovmethodwas used for stability of the solutionof the generalizedenergyfonctions,
butrecently,this methodis used for stability of the differenceequations.In this study, We have shownhow
to usedLyapunavmethodfor the stability of the differenceequationsand this methodhasbeenappliedsome
examples.
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ý.GÝRÝþ
Ýlkolarak, Rus matematikçi A.M Lyapunov lineer olmayan diferensiyel denklemlerin kararlýlýðýnýincelemek
için Lyapunov metodu denilen yeni bir metot geliþtirmiþtir. Bu metot zaman içinde diferensiyel denklem
sistemlerinin çözümü için oldukça yaygýn olarak kullanýlmýþ, son zamanlarda da fark denklem sistemleri
için kullanýlmaya baþlanmýþtýr.
Yoden Shigeo and Nomura Masako, sonlu-zamanlý Lyapunov kararlýlýk analizi ve barotropic akýþýnbir
spektral modele uygulamalarýný yeniden incelediler. Sonuç olarak sonlu -zamanlý Lyapunov üstlerin
atmosferik tahmin problemine uygulanabildiðini gösterdi. [1]. Daha sonra Lyapunov kararlýlýk teorisine
dayanan yeni bir kontrol yasasý tanýmlandý,ve bu metodun, üç fazlý (PWM) darbe geniþliði modülasyonu
kontrol yasalarýyla ac/dc voltaj kaynaðýdönüþtürme problemine uygulanmasý öneriIdi [2]. Banach uzayýnda
lineer olmayan zaman deðiþkenli dinamik sistemler için Lyapunov kararlýlýk teorisi verildi [1]. Lyapunov
kararlýlýk teoremi ve klasik teoride Barbashin-Krasovskii-La Salle deðiþmezlik prensibi sonsuz boyutlu
Banach uzayýna geniþletildi. Çözümün varlýðý ve
hareketlerin toplamsal özellikleri varsayýmý altýnda,
düzgün kararlýlýkve düzgün asimptotik karalýlýk için gerek ve yeter þartlarýelde edildi. Bu geniþletme sürekli
ve sürekli olmayan sistemlerin kararlýlýðý için bir kriter olarak kullanýldý[3]. Klasik sistemlerde
parametrelerin kararlý bölgeden kararsýzbölgeye deðiþmesi gibi üst quantum Lyapunov üs oranlarýnýnO'dan
bir pozitif deðere deðiþtiði gösterildi[4]. Düzgün olmayan saðlam global asimptotik kararlýlýk kavramý
açýklandý.Genelolarak kavram sonlu yada sonsuz boyutlu aynk zaman sistemler için RGAS düzgün
olmayan zaman belirlendi. Bu kararlýlýk kavramý için Lyapunov karakteristliði gösteriIdi. Sonuçlar sonlu
boyutlu ayrýk zaman sistemlere uygulanarak sürekli zaman sistemlerin zaman uygunluðu ile Euler metot
açýkçaelde edildi[5]. Sürekli ve aynk Lyapunov matris denklemlerinin çözümü için tahmin probleminin
birleþik bir yaklaþým ile çözülmesi incelendi [6]. Karýþýk tip Lyapunov denklemi olarak adlandýnlan
X = AXB * + BXA * +Q lineer matris denklemininin çözünürlüðü araþtýnldýve bununla ilgili bazý sonuçlar
verildi [7]. Gecikmeli bir kontrol sistemin saðlam geri dönüþümlü kararlýðý için Lyapunov koþullarý
verildi[8]. Sonlu zaman kararlýlýk problemi differensiyel kapsam içinde incelendi. Sonlu zaman kararlýlýk
için iki yeter þart, bir düzgün Lyapunov fonksiyon ve bir düzgün olmayan Lyapunov fonksiyon kullanýlarak

