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Теорiя диференцiальних рiвнянь з iмпульсною дiєю — галузь теорiї дифе-

ренцiальних рiвнянь, яка бурхливо розвивається i має численнi застосування

в проблемах моделювання в науцi i технiцi. Значний внесок у цю галузь внес-

ла київська математична школа на чолi з академiком А.М. Самойленком.

Системи диференцiальних рiвнянь з iмпульсною дiєю i їх нескiнченно - ви-

мiрнi узагальнення є адекватними математичними моделями процесiв i явищ

вектор стану яких може зазнавати миттєвої змiни в деякi моменти часу. Доб-

ре вiдомими прикладами таких систем є рiзнi механiчнi системи з ударним

впливом або параметричними збуреннями, математичнi моделi крокуючих i

стрибаючих роботiв, рiзнi моделi математичної бiологiї.

Значний вплив на розвиток як загальної теорiї, так i дослiдження спе-

цiальних питань теорiї систем диференцiальних рiвнянь (iмпульсних систем),

справила монографiя А.М. Самойленка i М.О. Перестюка. Крiм загаль-

ної теорiї iмпульсних систем, в цiй книзi докладно розглядаються питання

стiйкостi лiнiйних та квазiлiнiйних систем, стiйкiсть за лiнiйним наближен-

ням, узагальнення теорем прямого методу Ляпунова, iснування перiодичних

розв’язкiв та iншi. Проблема стiйкостi роз’язкiв iмпульсних систем також роз-

глядалася в монографiях В. Лакшмiкантама , Д.Д. Байнова, П.С. Сiмєонова

i В.М. Хаддада, В.С. Челлабоiна, С.Г. Нерсессова. Зокрема, в цих роботах,

сформульовано i доведено теореми порiвняння для iмпульсних систем, роз-

винено метод векторних функцiй Ляпунова, дослiджено стiйкiсть великомас-

штабних iмпульсних систем.

Дослiдженню рiзних аспектiв теорiї iмпульсних систем, присвячено знач-

ну кiлькiсть робiт, серед яких вiдзначимо роботи X. Liu, R.P. Willms, А.А.

Бойчука, О.О. Iгнатьєва, В.I. Ткаченка. Огляд сучасного стану теорiї систем

диференцiальних рiвнянь з iмпульсною дiєю наведено в роботi М.О. Пере-

стюка i О.С. Чернiкової.

Метою цiєї роботи є новi узагальнення теорем другого методу Ляпунова

для iмпульсних систем, розробка нових способiв побудови допомiжних функ-
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цiй Ляпунова для нелiнiйних iмпульсних систем, розробка нових методiв до-

слiдження стiйкостi станiв рiвноваги iмпульсних систем у напiвупорядкова-

ному фазовому просторi, включно зi системами з нескiнченновимiрним фазо-

вим простором, дослiдження стiйкостi положень рiвноваги iмпульсних систем

в критичних випадках, аналогiчним класичним. Застосуванням розроблених

методiв до дослiдження стiйкостi нечiтких моделей Такагi—Сугено з iмпульс-

ною дiєю, а також до дослiдження стiйкостi положень рiвноваги механiчних

систем та характеру втрати стiйкостi (безпечних та небезпечних дiлянок гра-

ницi областi стiйкостi).

Наукова новизна пропонованої роботи полягає в наступному

— запропоновано новi узагальнення теорем прямого методу Ляпунова [6, 8]

для iмпульсних систем;

— вперше запропоновано спосiб побудови функцiї Ляпунова для псев-

долiнiйних систем диференцiальних рiвнянь та встановлено достатнi умови

стiйкостi критичних положень рiвноваги iмпульсних систем;

— встановлено достатнi умови стiйкостi тривiального стану рiвноваги

нелiнiйних систем дифференцiальних рiвнянь з iмпульсною дiєю, монотон-

них вiдносно конуса, зокрема нелiнiйних систем порiвняння;

— встановлено достатнi умови стiйкостi за двома мiрами абстрактних ди-

ференцiальних рiвнянь з iмпульсною дiєю;

— встановлено достатнi умови стiйкостi лiнiйного рiвняння з iмпульсною

дiєю та чистим запiзненням, а також деяких класiв лiнiйних систем з запiз-

ненням i iмпульсною дiєю;

— запропоновано новi методи аналiзу стiйкостi iмпульсних модельних си-

стем Такагi—Сугено, вперше встановлено такi умови, коли всi структурнi мат-

рицi моделi є одночасно нестiйкими;

— одержано достатнi умови робастної стiйкостi лiнiйних перiодичних iм-

пульсних систем;

—встановлено достатнi умови стiйкостi критичного положення рiвноваги в
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одному випадку, який аналогiчний класичному випадку Г.В. Каменкова;

— дослiджено стiйкiсть, та механiзми її втрати, станiв рiвноваги деяких

механiчних систем з iмпульсною дiєю;

Практичне значення результатiв роботи полягає у можливостi їх застосу-

вання до якiсного аналiзу математичних моделей складних систем, включно

з великомасштабними системами, що моделюють рiзнi процеси та явища в

механiцi, популяцiйнiй динамiцi тощо. Такий аналiз необхiдний для забезпе-

чення стiйкого функцiонування тих чи iнших систем.

Науковi роботи автора опублiковано в мiжнародних наукових жур-

налах з ненульовим iмпакт-фактором ”Математические заметки” ,

”Математический сборник” , ”Сибирский математический журнал” ,

”Український математичний журнал” , ”Нелiнiйнi коливання” ,

”Дифференциальные уравнения” , ”Автоматика и телемеханика” ,

” Int. J. of Innovative Computing, Information and Control” , ”Известия

РАН. Серия Теория и системы управления” , ”Прикладная механика” ,

”Сибирский журнал индустриальной математики” . Загальна кiлькiсть

цитувань (SCOPUS) — 76. Iндекс Хiрша автора роботи 6.

Результати поданої на конкурс роботи опублiковано у 21 науковiй працi у

фахових виданнях. Серед них 18 наукових праць у мiжнародних наукових

виданнях, якi перекадаються або видаються англiйскою мовою. Цi науко-

вi видання входять до таких мiжнародних наукометричних баз, як Scopus,

Crossref, ZantrallBlattMath, MathSciNet, Matnet.ru та iнших.

Ряд наукових праць (10) опублiковано в журналах з ненульовим iмпакт-

фактором, таких як "Сибирский математический журнал "Український ма-

тематичний журнал "Нелiнiйнi коливання "Дифференциальные уравнения

"Автоматика и телемеханика "Int. J. of Innovative Computing, Information and

Control".

Прямий метод Ляпунова є найбiльш ефективним методом дослiдження

стiйкостi для рiзних класiв систем диференцiальних рiвнянь: звичайних ди-
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ференцiальних рiвнянь, рiвнянь з частинними похiдними, рiвнянь з запiз-

ненням та iнших. Для iмпульсних систем основнi теореми прямого методу

Ляпунова викладено в монографiях А.М. Самойленка, О.М. Перестюка та V.

Lakshmikantham, D.D. Bainov, P.S. Simeonov. При цьому в монографiї А.М.

Самойленка, О.М. Перестюка використовуються неперервно-диференцiйовнi

функцiї Ляпунова, а в монографiї V. Lakshmikantham, D.D. Bainov, P.S.

Simeonov — кусково-диференцiйовнi функцiї Ляпунова. В межах цього класу

допомiжних функцiй, актуальною задачею є розробка пiдходiв до побудови

цих функцiй для рiзних класiв систем. В рядi робiт [6, 20] запропоновано за-

гальний пiдхiд до побудови кусково-диференцiйовних функцiй Ляпунова для

псевдолiнiйних систем диференцiальних рiвнянь з iмпульсною дiєю. Значення

цих результатiв полягає в тому, що вони дозволяють дослiджувати стiйкiсть

критичних положень рiвноваги iмпульсних систем.

В роботi [8] запропоновано узагальнення теорем другого методу Ляпуно-

ва, яке використовує не лише першу похiдну допомiжної функцiї вздовж

розв’язкiв iмпульсної системи, а також похiднi вищих порядкiв. Такий пiд-

хiд виявляється особливо корисним при дослiдженнi вироджень в критичних

випадках.

Актуальною i важливою з практичної точки зору є задача про стiйкостi

розв’язкiв систем диференцiальних рiвнянь з iмпульсною дєю у критичних

випадках. У роботi О.С. Чернiкової розглядається питання про узагальнен-

ня принципу зведення для деяких класiв систем диференцiальних рiвнянь з

iмпульсною дiєю. Цей принцип є важливим iнструментом при дослiдженнi

критичних випадкiв, фактично зводить вивчення системи диференцiальних

рiвнянь до вивчення якiсної поведiнки цiєї системи на центральному много-

видi. Вивчення властивостей системи диференцiальних рiвнянь на централь-

ному многовидi вимагає певного мистецтва дослiдника, оскiльки тут немає

загальних методiв дослiдження. Таким чином, не iснує загального пiдходу до

аналiзу поведiнки розв’язкiв у тому випадку, коли всi змiннi "критичнi". В
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роботах [6, 8, 20] розглядаються задачi стiйкостi положень рiвноваги iмпульс-

них систем в критичних випадках. В роботах [6, 8] розглянуто критичний

випадок, який аналогiчний критичному випадку Г.В. Каменкова. Одержано

достатнi умови стiйкостi тривiального стану рiвноваги в цьому випадку, а

також розглянуто деякi виродження в цьому критичному випадку.

В роботi [11] вивчаються iмпульснi системи диференцiальних рiвнянь, для

яких оператор зсуву вздовж розв’язкiв системи є монотонним оператором

вiдносно часткового порядку, породженого деяким конусом у фазовому про-

сторi. Цi результати мають важливе значення при дослiдженнi критичних

станiв рiвноваги iмпульсних систем та систем порiвняння. Системи порiвнян-

ня виникають як одностороннi моделi великомасштабних iмпульсних систем

при застосуваннi методу векторних функцiй Ляпунова.

З iншого боку, дослiдження стiйкостi розв’язкiв нелiнiйних систем звичай-

них диференцiальних рiвнянь в критичних випадках є складною задачею,

яка в загальному випадку не є алгебраїчно розв’язною. Тому значний iнтерес

представляє виокремлення класу нелiнiйних систем, для яких можна отрима-

ти умови стiйкостi розв’язкiв у виглядi алгебраїчних нерiвностей, що обмежу-

ють параметри системи. Одним з важливих i досить загальних результатiв,

якi стали класичними в теорiї стiйкостi руху, є критерiй А.А. Мартинюка —

А.Ю. Оболенського. Цей результат отримано в роботi А.А. Мартинюка, А.Ю.

Оболенського для випадку автономних систем диференцiальних рiвнянь, мо-

нотонних щодо конуса Rn
+ невiд’ємних елементiв простору Rn, розвинений в

рядi робiт А.Ю. Оболенського для широкого класу динамiчних розширень,

монотонних щодо довiльного тiлесного конуса в просторi Rn.

Виникає питання про можливiсть узагальнення умов стiйкостi в конусi K

тривiального стану рiвноваги iмпульсної системи. У роботi [11] отриманi до-

статнi умови стiйкостi в конусi K стану рiвноваги iмпульсної системи, якi

узагальнюють вiдповiднi умови стiйкостi для неперервних i дискретних си-

стем. Цi умови зводять задачу стiйкостi до дослiдження аналогiчного питання
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для деякої одновимiрної або двовимiрної системи диференцiальних рiвнянь з

iмпульсною дiєю. У разi, якщо тривiальний стан рiвноваги неперервної i дис-

кретної компонент iмпульсної системи нестiйкий, а тривiальний стан рiвнова-

ги iмпульсної системи асимптотично стiйкий виникає необхiднiсть зведення

вихiдної задачi про стiйкiсть до дослiдження двовимiрної системи. Цей факт

виявляє iстотну вiдмiннiсть iмпульсних систем вiд неперервних i дискретних.

Для одновимiрних або двовимiрних систем дослiдження стiйкостi тривiаль-

ного стану рiвноваги системи є бiльш простою задачею. Ефективнiсть отри-

маних результатiв продемонстрована на прикладах дослiдження однорiдних

iмпульсних систем.

Работа [7] присвячена дослiдженню стiйкостi розв’язкiв нестацiонарних iм-

пульсних систем, правi частини яких мають властивiсть квазiоднородностi

щодо фазових змiнних, а вiдповiдний оператор зсуву — властивiсть монотон-

ностi. Ця задача важлива тим, що при дослiдження критичних випадкiв для

загальних iмпульсних систем, при деяких додаткових умовах, вони можуть

бути зведенi до дослiдження систем диференцiальних рiвнянь, правi частини

яких мають властивостi iнварiантностi щодо дiї певних груп Лi. Також засто-

сування методу порiвняння в теорiї стiйкостi руху призводить до необхiдностi

вивчення систем диференцiальних рiвнянь, розв’язки яких є монотонними за

початковими умовами щодо деякої напiвупорядкованостi. Ця напiвупорядко-

ванiсть вводиться за допомогою тiлесного конуса.

В роботi [7] задача про стiйкiсть тривiального стану рiвноваги зведена до

дослiдження однорiдного iмпульсного диференцiального рiвняння першого

порядку.

Результати робiт [6] i [7] узагальненi в роботi [19] на деякi класи диферен-

цiальних рiвнянь у банаховому просторi.

Зауважимо, що диференцiальнi рiвняння у банаховому просторi застосо-

вуються при моделюваннi рiзних систем математичної бiологiї, наприклад

екосистем при врахуваннi дифузiї. Крiм цього, для деяких класiв диферен-
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цiальних рiвнянь в частинних похiдних при наявностi iмпульсних збурень ха-

рактерна монотоннiсть розв’язкiв вiдносно деякої часткової упорядкованостi

в банаховому просторi. Наприклад, для рiвнянь параболiчного типу, на основi

принципу максимуму часто можна встановити монотоннiсть розв’язкiв.

Для цього класу систем природною постановкою задачi про стiйкость є до-

слiдження стiйкостi в термiнах двох мiр. В роботi [19] задача про стiйкiсть

щодо деяких двох мiр початкових i поточних вiдхилень зведена до дослiд-

ження скiнченновимiрної системи порiвняння. Ефективнiсть отриманих ре-

зультатiв продемонстрована на прикладi систем диференцiальних рiвнянь в

частинних похiдних з iмпульсною дiєю.

До дослiджень, проведених в роботах [1, 6, 7, 19], стосуються результа-

ти роботи [15]. У цiй роботi розглядається лiнiйне диференцiальне рiвнян-

ня з iмпульсною дiєю i чистим запiзненням. При деяких додаткових умовах

на коефiцiєнти рiвняння, якi гарантують позитивнiсть оператора монодромiї

(або його квадрата) цього рiвняння, яке розглядається як рiвняння в деяко-

му банаховому просторi, отримано необхiднi та достатнi умови асимптотичної

стiйкостi. Цi умови зводять задачу до знаходження єдиного дiйсного кореня

деякого трансцендентного рiвняння.

Результати цiєї роботи узагальненi на деякi класи лiнiйних систем дифе-

ренцiальних рiвнянь з iмпульсною дiєю i запiзненням. У роботi [9] встановленi

необхiднi i достатнi умови стiйкостi лiнiйних iмпульсних систем з запiзненням

i двуперiодитчною iмпульсною дiєю. Отриманi результати застосовано до до-

слiдження маятникових механiчних систем з ударами i зворотним зв’язком,

що запiзнюється.

У сучаснiй технiцi та технологiях активно використовуються iдеї, методи

та результати нечiткої ("fuzzy") логiки, моделювання нечiтких систем, роль

"fuzzy" технологiй зростає в рiзних галузях науки та промисловостi. Ряд

робiт циклу [14, 13, 16, 21] Присвяченi дослiдженню стiйкостi рiвноваги в

iмпульсних моделях Такагi - Сугено (далi — Т-С).
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Нечiткi моделi Т-С — це нелiнiйнi системи, якi описуються множиною пра-

вил "якщо-то якi, в свою чергу, являють собою локально–лiнiйнi представ-

лення нелiнiйної системи. Головна перевага Т-С нечiтких моделей в тому,

що антецедент нечiтких правил задається аналiтичною функцiєю i вибiр та-

кої функцiї залежить вiд її практичного застосування. Такi моделi можуть

апроксимувати широкий клас складних або нелiнiйних систем, точне моделю-

вання яких викликає труднощi. Гладке агрегування правил, якi є багатови-

мiрним розбиттям простору станiв, i зважена сума лiнiйних моделей дозволяє

представити повну динамiку системи. Тому важливо вивчати стiйкiсть таких

нечiтких систем.

У роботi [16] аналiз стiйкостi нечiтких iмпульсних Т-С систем проводить-

ся на основi прямого методу Ляпунова за допомогою вiдповiдного вибору

функцiї Ляпунова. Достатнi умови стiйкостi положення рiвноваги для таких

систем отриманi у виглядi лiнiйних матричних нерiвностей. Лiнiйнi матричнi

нерiвностi можуть бути дослiдженi за допомогою сучасних пакетiв приклад-

них програм (наприклад , MathLab ). Отриманi в цiй роботi результати доз-

воляють встановити достатнi умови стiйкостi iмпульсної моделi за умови, що

всi структурнi матрицi моделi Такагi—Сугено нестiйкi.

У роботi [13] отриманi умови стiйкостi стану рiвноваги в нестастацiонарних

моделях Такагi - Сугено. Основним методом дослiдження в цiй роботi обрано

принцип порiвняння в поєднаннi з iдеями теорiї лiнiйних операторiв у напiву-

порядкованих банахових просторах, що мають витоком роботу М.Г. Крейна i

М.А. Рутмана. Отримано умови стiйкостi в моделях Такагi—Сугено зi змiнни-

ми структурними матрицями. Цi умови не залежить вiд функцiй належностi

i можуть бути перевiренi безпосередньо, використовуючи можливостi пакету

програм MathLab.

У роботах [17, 18] розглядаються умови стiйкостi за Ляпуновим деяких

класiв iмпульсних диференцiальних рiвнянь в банаховому просторi. У цих ро-

ботах розглядаються диференцiальнi рiвняння у псевдолiнiйнiй формi. При
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цьому основним методом дослiдження обрано методи теорiї лiнiйних опера-

торiв в напiввпорядкованому банаховому просторi. У роботi [18] щодо опе-

ратора зсуву вздовж розв’язкiв рiвняння припускається наявнiсть власти-

востi монотонностi щодо деякої напiввпорядкованностi, введеної у фазовому

просторi. Отримано достатнi умови глобальної асимптотичної стiйкостi ста-

ну рiвноваги рiвняння, що зводять задачу до дослiдження деякої iмпульсної

системи диференцiальних рiвнянь другого порядку. У роботi [17] використо-

вується метод заморожених коефiцiєнтiв у поєднаннi з припущенням про ква-

зiмонотоннiсть i монотоннiсть структурних матриць неперервної i дискретної

компонент вихiдного диференцiального рiвняння. Отримано достатнi умови

глобальної асимптотичної стiйкостi.

Результати робiт [17, 18] можна застосовувати для дослiдження стiйкостi

iмпульсних моделей Такагi—Сугено, при цьому одержанi результати мають

загальний характер, бо не припускають стiйкостi всiх структурних матриць

моделi.

До результатiв, що стосуються дослiдження стiйкостi моделей Такагi—

Сугено, вiдносться робота [10]. У цiй роботi розглядається задача про iнтер-

вальну стiйкiсть лiнiйної iмпульсної системи з перiодичною iмпульсною дiєю.

Ця задача зводиться до дослiдження робастної стiйкостi лiнiйної системи мат-

рицi неперервної i дискретної компонент якої належать деяким матричним

полiтопам. Отримано умови iнтервальної стiйкостi, якi сформульованi в тер-

мiнах сумiсностi деяких систем лiнiйних матричних нерiвностей.

Ряд робiт [2, 3, 4, 5, 12] присвячено дослiдженню стiйкостi руху механiч-

них систем з iмпульсним впливом у фiксованi моменти часу. У роботi [3]

для нелiнiйної iмпульсної механiчної системи з двома ступенями вiльностi

побудовано вiдображення Пуанкаре. При цьому передбачається, що моменти

перiодичного впливу є рiвновiддаленими, а для побудови розвинення вiдобра-

ження Пуанкаре в ряд, за початковими умовами, використовується теорема

Ляпунова—Пуанкаре. У роботi [4] результати роботи [3] застосовуються для
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дослiдження стiйкостi положень рiвноваги механiчної системи з двома сту-

пенями свободи при наявностi ударiв. Розглядається стiйкiсть у критичних

випадках. Для побудованого вiдображення Пуанкаре застосовується принцип

зведення для дискретних вiдображень. Застосуванням отриманих тут резуль-

татiв є результати роботи [2], де дослiджено характер втрати стiйкостi станiв

рiвноваги дволанкового математичного маятника з коливною точкою пiдвiсу.

Передбачається, що коливання точки пiдвiсу є iмпульсними i перiодичними.

Вказанi небезпечнi i безпечнi дiлянки областi асимптотичної стiйкостi всiх

положень рiвноваги цiєї системи. Таким чином, у цiй роботi розв’язано пи-

тання про "мiцнiсть" динамiчної стабiлiзацiї нестiйких положень рiвноваги

дволанкового маятника при iмпульсних коливаннях точки пiдвiсу.

Робота [5] присвячена дослiдженню стiйкостi многовидiв станiв рiвноваги

неголономних механiчних систем при наявностi ударiв у фiксованi моменти

часу. Моменти часу не передбачаються рiвновiддаленими. Стiйкiсть много-

видiв станiв рiвноваги дослiджується за лiнiйним наближенням, при цьому

застосовуються iдеї методу порiвняння в поєднаннi з методами теорiї лiнiйних

операторiв в напiвупорядкованному банаховому просторi.

В роботi [12] отримано достатнi умови стiйкостi верхнього положення рiв-

новаги математичного маятника на рухомiй основi при наявностi iмпульсного

впливу.
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