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تأخیری دیفرانسیل معادالت با آشنایی

طهرانی فرج زاده نیلوفر و رزوان محمدرضا

چکیده

برخی و معرفی را تأخیری دیفرانسیل معادالت با متناظر دینامیکی دستگاه های مقاله، این در

اثر در که پیچیدگی هایی از برخی به همچنین می کنیم. بیان را آنها دربارۀ مهم و آشنا نتایج

عادی، دیفرانسیل معادالت همانند می کنیم. اشاره می کنند، پیدا بروز معادالت در تأخیر وجود

خوبی شناخت تعادل، نقاط حول خطی سازی شده دستگاه های و خطی دستگاه های مطالعۀ با

هرچند کرد. کسب می توان تعادل نقاط پایداری و تأخیری دیفرانسیل معادالت به نسبت

بررسی می رود، به کار عادی دیفرانسیل معادالت مورد در که هستند روش هایی شبیه روش ها

به نسبت نیز جواب فضای ماهیت دارد. را خود ویژۀ  چالش های تأخیری خطی معادالت

واقع بعدی بی نهایت تابعی فضای در جواب ها و است متفاوت عادی دیفرانسیل معادالت

می کنیم. اشاره نیز تأخیری دستگاه های در انشعاب ها به راستا این در می شوند.

سرآغاز .١

کردند، پایه گذاری هفدهم قرن در را انتگرال و دیفرانسیل حساب الیب نیتس و نیوتون که زمانی از

عادی دیفرانسیل معادالت به وسیلۀ ... و اقتصاد مکانیک، زیست شناسی، فیزیک، در بسیاری مسائل

که هستند دستگاه هایی توصیف برای مناسبی مدل های عادی، دیفرانسیل معادالت شده اند. حل و بررسی

حالت به تنها دستگاه، حالت تغییرات آهنگ که معنی این به می کنند؛ توصیف را علیت لحظه ایِ قوانین

فرآیندها از بسیاری در زمانی١ تأخیر که است حالی در این آن. گذشتۀ به نه دارد بستگی دستگاه فعلی

یک دارد؛ نیاز زمان به نظر، مورد مقصد به رسیدن برای سیگنال یک مثال، برای نیست. چشم پوشی قابل
پایداری. انشعاب؛ دینامیکی؛ دستگاه های تأخیری؛ دیفرانسیل معادالت کلیدی. کلمات و عبارات
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طهرانی فرج زاده نیلوفر و رزوان محمدرضا طهرانی١۴۴ فرج زاده نیلوفر و رزوان محمدرضا طهرانی١۴۴ فرج زاده نیلوفر و رزوان محمدرضا ١۴۴

سازوکار ها از بسیاری دارد؛ نیاز زمان به احتمالی، تصادف مقابل در دادن نشان عکس العمل برای راننده

عفونی بیماری های جنبه های از برخی توصیف برای تأخیر هستند. همراه تأخیر با زیستی بازخوردهای و

چون به عالوه، بیماری. به نسبت یافتن ایمنی مرحلۀ و دارویی دورۀ درمان اولیه، سرایت می رود: به کار نیز

شواهدی وجود از حکایت آماری مطالعات دارند، نیاز زمان به مجدد باروریِ امکان برای موجودات برخی

آنی لزوماً تغییر، یک تأثیر مثال ها این در دارند. زنده گونه های از برخی جمعیتی دینامیک در تأخیر تأثیر از

در کربن دی اکسید سطح کنترل مدل سازیِ در است. وابسته نیز آن گذشتۀ به دستگاه آیندۀ این رو از نیست.

تأخیر به عنوان مغز، ساقۀ در شیمیایی گیرندۀ تحریک و ریه ها در خون اکسیژن بازیابی زمان فاصلۀ خون،

سیگنال انتقال که است شده مشاهده نورون ها، بین اطالعات انتقال بررسی در می شود. لحاظ مدل در

از برخی در و نیست آنی کلی حالت در خود، به سلول یک بازخورد اعمال یا و متصل نورون های بین

سرعت از ناشی تأخیر، این نیست. کردن صرف نظر قابل اطالعات انتقال در زمانی تأخیر مغز، نواحی

معادالت یا تابعی١ دیفرانسیل معادالت با دستگاه هایی چنین است. سیناپس در سیگنال هدایت متناهی

می شوند. مدل سازی تأخیری٢ دیفرانسیل

.[١] گرفته اند قرار مطالعه مورد که است سال ٢٠٠ از بیش تابعی و تأخیری دیفرانسیل معادالت

به خوبی پژوهشگران از بسیاری است. اعداد نظریۀ و هندسه در مسائلی از برگرفته اولیه کارهای از برخی

تحلیل و بردن به کار از مانع کافی نظریه های نبودِ اما بودند گاه آ فیزیکی دستگاه های بر تأخیر اثر وجود از

مطالعه گسترده ای به طور تابعی دیفرانسیل معادالت نظریۀ اخیر، سال ۵٠ طول در می شد. مدل هایی چنین

ایده هایی یافتن اما است. بوده تأخیری دیفرانسیل معادالت تحلیل و بررسی در بزرگ گامی این، که شده

بوده زمان بر کاری می دانیم، عادی دیفرانسیل معادالت از آنچه به توجه با تابعی دیفرانسیل معادالت برای

مثال های و شد اشاره آنها به باال در که مدل هایی به مربوط دیفرانسیل معادالت دیدن برای .[٢] هست و

بخوانید. را [٣] بیشتر،

مسئله های با ارتباط در تأخیری دیفرانسیل معادالت مطالعۀ به الپالس و الگرانژ اویلر، نوزدهم، قرن در

مدل روی خود بررسی های طی ولترا میالدی، چهل دهۀ اوایل و سی دهۀ اواخر پرداختند. متعددی هندسی

سازمان یافتۀ مطالعۀ به که بود کسی اولین و کرد معرفی تأخیری دیفرانسیل معادلۀ تعدادی شکار-شکارچی،

فرمان و کشتی تثبیت کننده های بررسی هنگام مینورسکی٣ بعد، سال ده تقریباً پرداخت. معادالتی چنین

شصت دهۀ تا الزم نظری ابزارهای کمبود داد. نشان را خودبازخورد سازوکار در تأخیر اهمیت اتوماتیک،

پیش زمینۀ بعد، به زمان آن از کرد. ایجاد تابعی دیفرانسیل معادالت مطالعۀ در محدودیت هایی میالدی،

است. شده پایه گذاری توجهی قابل به اندازۀ آن نظریِ
١functional differential equations ٢delay differential equations ٣Nicolas Minorsky



١۴۵ تأخیری دیفرانسیل معادالت با ١۴۵آشنایی تأخیری دیفرانسیل معادالت با ١۴۵آشنایی تأخیری دیفرانسیل معادالت با آشنایی

وجود زیادی شباهت های تأخیری، دیفرانسیل معادالت نظریۀ و عادی دیفرانسیل معادالت نظریۀ بین

دیفرانسیل معادالت برای عادی دیفرانسیل معادالت تحلیلی ابزارهای است، بوده امکان پذیر که هرجا و دارد

حالت فضای مثال، برای دارد. وجود دسته دو این بین نیز مهمی تفاوت های اما شده اند. داده تعمیم تأخیری

یک تأخیری، دیفرانسیل معادلۀ یک حالی که در است، متناهی بعد دارای عادی، دیفرانسیل معادلۀ یک

اولیه تابع یک به تأخیری دستگاه نیاز از ناشی ویژگی این می آورد. پدید نامتناهی بعد با دینامیکی دستگاه

تأخیر بروز می کند، ترغیب و تشویق تأخیری دستگاه های مطالعۀ برای را ما آنچه است. اولیه مقدار به جای

جمعیتی، زیست شناسی در مدل ها   یی شامل طیف این است. زیستی پدیده های از گسترده ای طیف در

در تأخیر کاربرد به می توان همچنین می شود. عصبی شبکه های و اقتصاد شناسی، همه گیر فیزیولوژی،

کرد. اشاره نیز مکانیکی دستگاه های کنترل

ساده معادلۀ یک در تأخیر اثر مشاهدۀ .٢

که دید خواهیم .[٣] می پردازیم تأخیری دیفرانسیل معادالت از مثال یک بررسی به بخش، این در

تأخیریِ دیفرانسیل معادلۀ باشد. اثرگذار دستگاه دینامیک بر می تواند اندازه چه تا تأخیر

u̇(t) = −u(t− τ) (٢ . ١)

نشان دهندۀ معادله، راست سمت در منفی عالمت و است زمانی تأخیر پارامتر τ آن، در که بگیرید نظر در را

u̇(t) = −u(t) عادی١ دیفرانسیل معادلۀ به (٢ . ١ ) معادلۀ آن گاه ،τ = ٠ اگر است. منفی بازخورد

وقتی می کند، نزول صفر به جواب این و است u(t) = u(٠)e−t آن، عمومی جواب که می شود تبدیل

u(t) = ١ انتخابِ با مثال، برای داریم. نیاز اولیه تابع یک به ،(٢ . ١) جواب های بررسی برای .t→ ∞
(٢ . ١) برای اولیه شرط پس است. یکتا جواب دارای t > ٠ برای (٢ . ١ ) معادلۀ  ،−τ ≤ t ≤ ٠ به ازای

به صورت

u(t) = ١, −τ ≤ t ≤ ٠ (٢ . ٢)

داریم ٠ ≤ t ≤ τ بازۀ  روی می کنیم. استفاده گام٢ به گام روش از جواب، آوردن به دست برای است.

بنابراین .u̇(t) = −u(t− τ) = −١ نتیجه در و −τ ≤ t− τ ≤ ٠

u(t) = u(٠) +
∫ t

٠
(−١)ds = ١ − t, ٠ ≤ t ≤ τ. (٢ . ٣)

١ordinary differential equation ٢method of steps



طهرانی فرج زاده نیلوفر و رزوان محمدرضا طهرانی١۴۶ فرج زاده نیلوفر و رزوان محمدرضا طهرانی١۴۶ فرج زاده نیلوفر و رزوان محمدرضا ١۴۶

از استفاده با ،٠ ≤ t − τ ≤ τ چون می گوییم ،τ ≤ t ≤ ٢τ بازۀ  روی جواب آوردن به دست برای

می آوریم به دست جدید، بازۀ برای اولیه تابع به عنوان (٢ . ٣)

u̇(t) = −u(t− τ) = −[١ − (t− τ)], τ ≤ t ≤ ٢τ.

داریم τ ≤ t ≤ ٢τ برای بنابراین

u(t) = u(τ) +

∫ t

τ
[−١ + (s− τ)]ds

= ١ − τ + [−s+ ١
٢
(s− τ)٢]

∣∣∣∣s=t
s=τ

= ١ − t+ (t− τ)٢/٢. (۴ . ٢)

از است عبارت کلی حالت در جواب که دید می توان روند، این ادامۀ با

u(t) = ١ +

n∑
k=١

(−١)k
(t− (k − ١)τ)k

k!
, (n− ١)τ ≤ t ≤ nτ. (۵ . ٢)

زمان های در بجز بنابراین است. n درجۀ از چندجمله ای یک [(n−١)τ, nτ ] زیربازۀ روی u(t) نتیجه در

که می گیریم نتیجه (۵ . ٢) و (۴ . ٢) ،(٢ . ٣) از است. هموار تابع یک u(t) ،n ≥ ٠ ،nτ

دارد؛ ناپیوستگی یک t = ٠ در u̇ نتیجه در که u̇(٠+) = −١ و u̇(٠−) = ٠ (١)

دارد؛ ناپیوستگی یک t = τ در ü نتیجه در که ü(τ+) = ١ و ü(τ−) = ٠ (٢)

−u(n)((n؛ ١)τ+) = (−١)n و u(n)((n− ١)τ−) = ٠ (٣)

است. مشتق پذیر پیوسته به طور مرتبه n ،((n− ١)τ,∞) روی u (۴)

افزایش با که کنید توجه است. s در چپ jاُم مشتق u(j)(s−) و راست jاُم مشتق u(j)(s+) اینجا در

به ازای است. شده  محاسبه عددی به صورت τ مقدار چند به ازای u(t) ،١ شکل در می شود. هموارتر u ،t

است روشن می کنند. نوسان بلکه نمی کنند، نزول صفر به لزوماً جواب ها که می شود مشاهده کوچک، تأخیر

،τ < π/٢ به ازای که کرد بررسی می توان است. (٢ . ١) تأخیریِ دیفرانسیل معادلۀ جواب یک u ≡ ٠ که

ناپایدار. ،τ > π/٢ به ازای و است پایدار جواب این

دینامیکی دستگاه های و تأخیری دیفرانسیل معادالت .٣

می پردازیم. آنها با متناظر دینامیکی دستگاه و تأخیری دیفرانسیل معادالت معرفی به بخش، این در

قضیه ها و تعریف ها کرد. خواهیم بیان را معادالت از دسته این دربارۀ مهم و پایه ای  احکام برخی همچنین



١۴٧ تأخیری دیفرانسیل معادالت با ١۴٧آشنایی تأخیری دیفرانسیل معادالت با ١۴٧آشنایی تأخیری دیفرانسیل معادالت با آشنایی

به ازای نوسان بدون (a) .τ مختلف مقادیر به ازای (٢ . ١) معادلۀ جواب های .١ شکل
(d) .τ = ١ به ازای میرا نوسان (c) .τ = ٠٫۶ به ازای نوسان عالئم بروز (b) .τ = ٠٫٢۵

.τ = ٢ به ازای میرا غیر نوسان (e) .τ = ١٫۵ به ازای کند بسیار میرای نوسان

سایر و اثبات ها دیدن برای که هستند [٢] آرینو و [۵] هیل ،[٣] اسمیت ،[۴] کوانگ کتاب های اساس بر

بخوانید. را آنها می توانید احکام،

C = C([−r, ٠],Rn) و Ω ⊆ R× C آن، در که باشد پیوسته تابعی f : Ω → Rn کنیم فرض

غیرخطی تأخیری دیفرانسیل معادلۀ یک کلی حالت در است. [−r, ٠] بازۀ روی پیوسته توابع باناخ فضای

از است عبارت

ẋ(t) = f(t, x(t), x(t− τ)) (٣ . ١)

پیوسته تابعی ϕ : [s−τ, s] → Rn و s ∈ R اگر .τ ∈ [٠, r] و است تأخیر پارامتر τ > ٠ آن، در که

s ≤ t < s+ σ به ازای ،σ > ٠ مقدار یک برای اگر می شود نامیده (٣ . ١) معادلۀ جواب x تابع باشد،

باشیم داشته و کند صدق (٣ . ١) معادلۀ در

x(t) = ϕ(t), s− τ ≤ t ≤ s. (٣ . ٢)



طهرانی فرج زاده نیلوفر و رزوان محمدرضا طهرانی١۴٨ فرج زاده نیلوفر و رزوان محمدرضا طهرانی١۴٨ فرج زاده نیلوفر و رزوان محمدرضا ١۴٨

به صورت که می کنیم استفاده xt نماد از گاهی ادامه در

xt(θ) := x(t− θ), θ ∈ [٠, r]

جواب اگر است. s در راست مشتق ،(٣ . ١) معادلۀ در مشتق از منظور که می کنیم توجه می شود. تعریف

می کنیم تعریف t ≥ ٠ هر به ازای باشد، یکتا (٣ . ١) معادلۀ

T (t)ϕ = xt(s, ϕ).

جواب نگاشت T .xt(s, ϕ) ∈ C آن گاه ،ϕ ∈ C اگر می نگارد: خودش به را C فضای ،T (t) }عملگر
ẋ(t) = f(t, x(t), x(t− τ)),

xs = ϕ, t ≥ s− τ

و تفاضلی دیفرانسیل معادالت عادی، دیفرانسیل معادالت شامل می تواند (٣ . ١) معادلۀ می شود. نامیده

معادلۀ حل با هم ارز (٣ . ١) معادلۀ برای جوابی یافتن واقع در باشد. نیز انتگرالی دیفرانسیل معادالت

انتگرالی x(t) = ϕ(٠) +
∫ t

s
f(σ, xσ)dσ, t ≥ s,

xs = ϕ.

را x توابع همۀ مجموعۀ و ٠ < α یک ،(s, ϕ) ∈ R × C شرط با جواب وجود اثبات برای است.

می گیریم. نظر در می شوند، منطبق ϕ بر [s− r, s] روی و هستند پیوسته [s− r, s+ α] بازۀ روی که

T نگاشت کنند. صدق | x(t)−ϕ(٠) |≤ β شرط در باید [s, s+α] بازۀ روی تابع هایی چنین مقادیر

مناسبِ انتخاب با که داد نشان می توان و است خوش تعریف می آید، به دست متناظر انتگرالی معادلۀ از که

و است پیوسته که معنی این (به است پیوسته کامال و می نگارد خودش به را رده این T نگاشت ،β و α

ثابت نقطۀ قضیۀ  از جواب وجود شرایط، این با می نگارد). فشرده مجموعه های به را کراندار مجموعه های

می شود. نتیجه شاودر١

اگر می شود نامیده x از توسیعی x̂ باشد. [σ, a) بازۀ روی (٣ . ١) معادلۀ برای جوابی x کنیم فرض

و باشد برابر [σ− τ, a) بازۀ در x با شود، تعریف [σ− τ, b) بازۀ روی x̂ که باشد داشته وجود b > a

باشد، نداشته وجود توسیعی چنین x مانند جوابی برای اگر کند. صدق (٣ . ١) معادلۀ در [σ, b) بازۀ روی

یک وجود می شود. نامیده توسیع ناپذیر x جواب آن گاه باشد، جواب وجود ماکسیمال بازۀ  (σ, a) یعنی 

می شود. نتیجه تسورن لم از توسیع ناپذیر جواب
١Schauder fixed point theorem



١۴٩ تأخیری دیفرانسیل معادالت با ١۴٩آشنایی تأخیری دیفرانسیل معادالت با ١۴٩آشنایی تأخیری دیفرانسیل معادالت با آشنایی

یک x و پیوسته کامال تابع یک f : Ω → C ،R × C باز زیرمجموعۀ  یک Ω کنیم فرض .٣ . ١ قضیه
و بسته مجموعۀ  هر به ازای صورت این در باشد. [σ− τ, b) روی (٣ . ١) معادلۀ برای توسیع ناپذیر جواب

.(t, x(t−τ)) /∈ U داریم tU ≤ t < b به ازای به طوری که دارد وجود tU مقدار یک ،U ⊆ Ω کراندار

متناهی زمان یک در اینکه یا و دارد وجود t ≥ σ هر برای یا (٣ . ١) معادلۀ جواب دیگر، بیان به

مجموعه های که است این است، پیوسته کامال f : C → C تابع اینکه از منظور به عالوه، می شود. بی کران

می نگارد. Rn در کراندار مجموعه های به را C در کراندار

است (٣ . ١) معادلۀ برای پسرو جواب یک α > ٠ برای x : [s − τ − α, s] → Rn می گوییم

معادلۀ در x و xs = ϕ باشد، پیوسته x اگر

ẋ(t) = f(t, x(t), x(t− τ)), t ∈ [s− α, s] (٣ . ٣)

به طور t ∈ [s − α, s] به ازای باید xt = ϕ(t − s) باشد، برقرار باید نیز xs = ϕ چون کند. صدق

عضوی باید ϕ نتیجه در باشد. مشتق پذیر پیوسته به طور [−α, ٠] بازۀ در ϕ معادال باشد؛ مشتق پذیر پیوسته

داشته باید یادشده، شرط بر عالوه همچنین نیستند. مشتق پذیر C اعضای اغلب چراکه باشد، C از خاص

باشیم

ϕ̇(٠) = ẋ(s) = f(s, xs) = f(s, ϕ)

دیفرانسیل معادالت در مرزی قید با مسائل شرایط یادآور شرط این است. ٠ در ϕ چپ مشتق ϕ̇(٠) که

برای نتیجه در است. یادشده شرایط دارای که است تابعی بودن خاص نشان دهندۀ هم باز و است پاره ای

حل معنی به پسرو توسیع ندارد. وجود (٣ . ١) معادلۀ برای پسرو جواب غالباً ،ϕ ∈ C معمولی تابع یک

مثبت زمان های برای جواب وجود در که ذاتی تقارن که است ذکر به الزم است. t < s برای (٣ . ١) معادلۀ

تأخیری دیفرانسیل معادالت برای می شود، دیده عادی دیفرانسیل معادالت در پسرو) و (پیشرو منفی و

نیست. برقرار

تأخیری دینامیکی دستگاه های .۴

مفهوم که است نیاز تأخیری، دیفرانسیل معادالت کلی فضای در دینامیکی دستگاه های تعریف از قبل

کنیم. تعریف را فرآیند

برای باشد. نگاشت یک u : R×X × R+ → X و باناخ فضای یک X کنیم فرض .١ . ۴ تعریف
تعریف U(σ, t)x = u(σ, x, t) به صورت را U(σ, t) : X → X نگاشت ،t ∈ R+ و σ ∈ R
می کند: صدق زیر شرایط در که است u : R×X ×R+ → X نگاشت X روی فرآیند یک می کنیم.



طهرانی فرج زاده نیلوفر و رزوان محمدرضا طهرانی١۵٠ فرج زاده نیلوفر و رزوان محمدرضا طهرانی١۵٠ فرج زاده نیلوفر و رزوان محمدرضا ١۵٠

باشد؛ پیوسته u (الف)

است؛ همانی نگاشت I که U(σ, ٠) = I (ب)

.U(σ + s, t)U(σ, s) = U(σ, s+ t) (پ)

معادلۀ جواب x(σ, ϕ) و پیوسته کامال تابعی f : R× C → C کنیم فرض

ẋ(t) = f(t, x(t), x(t− τ)), xσ = ϕ (١ . ۴)

و اولیه شرط به نسبت پیوستگی قضیه های از است. شده تعریف t ≥ σ برای یکتا به طور که باشد

پیوسته t ≥ σ و ϕ ∈ C ،σ ∈ R که t و ϕ ،σ به نسبت x(σ, ϕ)(t) که می شود نتیجه پارامترها،

کنیم تعریف اگر است.

u(σ, ϕ, τ) = xσ+τ (σ, ϕ),

با که باشد (١ . ۴) معادلۀ برای جواب عملگر T (t, σ) کنیم فرض است. C روی فرآیند یک u آن گاه

T (t, σ)ϕ = xt(σ, ϕ) (٢ . ۴)

واقع، در .U(σ, τ)ϕ = u(σ, ϕ, τ) که U(σ, τ) = T (σ + τ, σ) صورت این در می شود. تعریف

است. بوده ϕ در σ اولیۀ زمان در که شرط این با است σ + τ زمان در دستگاه حالت u(σ, ϕ, τ)

با یعنی باشد، σ از مستقل U(σ, t) اگر می نامیم (پیوسته) دینامیکی دستگاه را u فرآیند .٢ . ۴ تعریف
و باشد پیوسته (t, x) ∈ R+ ×X در T (t)x ،t ≥ ٠ برای T (t) = U(٠, t) فرض

T (٠) = I, T (t+ τ) = T (t)T (τ) ∀t, τ ∈ R+.

وجود پیشرو جواب های می شود. خوانده (پیوسته) دینامیکی دستگاه هم {T (t) : t ≥ ٠} همچنین

معادلۀ یک به وابسته دینامیکی دستگاه بنابراین نیستند. تعریف قابل لزوماً پسرو جواب های ولی دارند

است. (t ≥ ٠) دینامیکی نیم-دستگاه یک واقع در تأخیری، دیفرانسیل

عبارت (σ, x) ∈ R × X از گذرنده γ+(σ, x) مسیر باشد. X روی فرآیند یک u کنیم فرض

از است

γ+(σ, x) =
{
(σ + t, U(σ, t)x) : t ∈ R+

}
⊆ R×X.

مجموعۀ از است عبارت نیز (σ, x) از گذرنده O+(σ, x) مدار

O+(σ, x) =
{
U(σ, t)x : t ∈ R+

}
⊆ X.



١۵١ تأخیری دیفرانسیل معادالت با ١۵١آشنایی تأخیری دیفرانسیل معادالت با ١۵١آشنایی تأخیری دیفرانسیل معادالت با آشنایی

آن گاه باشد، X از زیرمجموعه ای H اگر

γ+(σ,H) =
∪
x∈H

γ+(σ, x), O+(σ,H) =
∪
x∈H

O+(σ, x).

.t ∈ R+ هر برای U(σ, t)C = C اگر می شود خوانده u فرآیند تعادل نقطۀ یک C ∈ X نقطۀ

برای U(σ, t + p)x = U(σ, t)x به طوری که باشند داشته وجود x ∈ X و p > ٠ ،σ ∈ R اگر

دستگاه مشابه حدی، مجموعۀ تعریف می شود. نامیده p-تناوبی ،O+(σ, x) مدار آن گاه ،t ∈ R+ هر

است: عادی دیفرانسیل معادالت با متناظر دینامیکی

ω(ϕ) = {Ψ ∈ C : xtn(ϕ) → Ψ و tn → ∞ که به طوری دارد {tn}وجود .{دنبالۀ (٣ . ۴)

[−r, ٠] بازۀ روی یکنواخت همگرایی C در ϕ به {ϕn} دنبالۀ همگرایی از منظور که می کنیم یادآوری

است.

است. فشرده C در O+(ϕ) آن گاه باشد، کراندار O+(ϕ) و پیوسته کامال تابعی f اگر .٣ . ۴ قضیه

ناتهی، مجموعه ای ω(ϕ) آن گاه باشد، کراندار C در O+(ϕ) و پیوسته کامال تابعی f اگر .۴ . ۴ نتیجه
.xt(ϕ) → ω(ϕ) داریم ،t→ ∞ وقتی همچنین است. ناوردا و همبند فشرده،

از عضوی ĉ اگر .limt→∞ x(t, ϕ) = c باشیم داشته c ثابت مقدار یک برای کنیم فرض .۵ . ۴ قضیه
.ω(ϕ) = {ĉ} و f(ĉ) = ٠ است، تعادل نقطۀ یک ĉ آن گاه است، c با برابر آن مقادیر که باشد C

دیفرانسیل معادالت دستگاه .[۵ ،٣] می کنیم اشاره مجانبی پایداری و پایداری مفاهیم به ادامه در

می گیریم: نظر در را زیر تأخیریِ

ẋ(t) = f(t, xt).

جواب، این باشد. معادله این برای جواب یک x(t) = ٠ و f(t, ٠) = ٠ ،t ∈ R هر برای کنیم فرض

به ازای که به طوری باشد داشته وجود δ = δ(σ, ϵ) > ٠ عدد ϵ > ٠ و σ ∈ R هر برای اگر است پایدار

یادشده جواب همچنین . t ≥ ٠ هر برای ∥xt(σ, ϕ)∥ < ϵ باشیم داشته ∥ϕ∥ < δ اگر ϕ ∈ C هر

ϕ ∈ C هر به ازای به طوری که باشد داشته وجود b(σ) > ٠ یک و باشد پایدار اگر است مجانبی پایدار

اگر است ناپایدار x = ٠ سرانجام، .t → ∞ هرگاه xt(σ, ϕ) → ٠ باشیم داشته ∥ϕ∥ < b(σ) اگر

نباشد. پایدار



طهرانی فرج زاده نیلوفر و رزوان محمدرضا طهرانی١۵٢ فرج زاده نیلوفر و رزوان محمدرضا طهرانی١۵٢ فرج زاده نیلوفر و رزوان محمدرضا ١۵٢

مشخصه معادلۀ .۵

و دستگاه تعادل نقاط حول خطی سازی عادی، دیفرانسیل معادالت پایداریِ بررسی در قدیمی روش

تأخیری دستگاه های مورد در هرچند است. متناظر خطی دستگاه به مربوط زوال یا رشد توانی نرخ تعیین

هدف می شود. پیچیدگی هایی بروز باعث مشخصه، معادلۀ متفاوت ماهیت می کنیم، دنبال را روند همین نیز

خطی تأخیری دیفرانسیل معادلۀ بررسی بخش، این در ما

ẋ(t) = L(xt) (١ . ۵)

دیفرانسیل معادالت دستگاه خطی سازی از L واقع (در است کراندار و خطی تابعی L آن، در که است

(١ . ۵) دستگاه معادله، اساسی جواب های شکل به توجه با می آید). به دست تعادل نقطۀ حول تأخیری

برای است. مختلط درایه های با ناصفر بردار یک ν و مختلط λ که دارد x(t) = eλtν به صورت جوابی

باشیم داشته باید باشد، معادله جواب x(t) اینکه

ẋ(t) = λeλtν = L(xt).

می آید. به دست det(λI − L(eλτI)) = ٠ حل از (١ . ۵) برای مشخصه  معادلۀ نتیجه در

دیدن برای می کنیم. یادآوری را حالل مجموعۀ و ویژه مقدار نقطه ای، طیف طیف، مفاهیم ادامه در

فضای Xیک Aکه : X → X مانند خطی عملگر یک برای بخوانید. را [۵ ،۶ ،۴] می توانید جزئیات،

که است λ مختلط اعداد همۀ مجموعۀ می شود، داده نشان ρ(A) با که A حالل مجموعۀ است، باناخ

و نامیده A طیف ρ(A) مکمل است. X در چگال دامنۀ با کراندار وارون دارای λI − A آنها به ازای

مانده ای١، طیف است: نوع سه این از یکی عملگر یک طیف کلی حالت در می شود. داده نشان σ(A) با

وجود λI −A وارون که است σ(A) در λهایی شامل مانده ای طیف نقطه ای٣. طیف و پیوسته٢ طیف

λI − A وارون که است σ(A) در λهایی شامل پیوسته طیف نیست. چگال X در آن دامنۀ اما دارد

ندارد. وارون λI − A که است σ(A) در λهایی شامل نقطه ای طیف چگال. دامنۀ با می شود بی کران

معادلۀ اگر تنها و اگر λ ∈ ρ(A) که می شود ثابت

(A− λI)ϕ = ψ (٢ . ۵)

پیوسته به طور جواب این و باشد ϕ ∈ D(A) جواب Xدارای در چگال زیرمجموعۀ یک در ψ هر به ازای

همچنین .det∆(λ) ̸= ٠ اگر تنها دارد جواب Xیک در ψ هر برای (٢ . ۵) معادلۀ باشد. وابسته ψ به

به طور که است جواب یک دارای (٢ . ۵) معادلۀ X در ψ هر برای که می دهد نتیجه det∆(λ) ̸= ٠

det∆(λ) = ٠ در λ اگر .ρ(A) = {λ : det∆(λ) ̸= ٠} نتیجه در است. وابسته ψ به پیوسته
١residual spectrum ٢continuous spectrum ٣point spectrum



١۵٣ تأخیری دیفرانسیل معادالت با ١۵٣آشنایی تأخیری دیفرانسیل معادالت با ١۵٣آشنایی تأخیری دیفرانسیل معادالت با آشنایی

گفته ویژه) بردار (یا ویژه تابع ،λ به ازای (٢ . ۵) معادلۀ ناصفر جواب به و A ویژۀ مقدار آن به کند، صدق

از متشکل X زیرفضای کوچکترین ،λ با متناظر تعمیم یافتۀ ویژۀ فضای λ ∈ σ(A) به ازای می شود.

.k ∈ N یک برای (λI −A)kϕ = ٠ که است ϕهایی ∈ X همۀ

T (t) : C → C تابع باشد. x٠ = ϕ ∈ C اولیۀ تابع با (١ . ۵) معادلۀ جواب xt(ϕ) کنیم فرض

می کند: صدق زیر شرایط در T (t) که کرد ثابت می توان می کنیم. تعریف xt(ϕ) = T (t)ϕ با را

T؛ (t+ τ) = T (t)T (τ) داریم t, τ ≥ ٠ هر برای (الف)

پیوسته قوی به طور [٠,∞) بازۀ روی T (t) و T (٠) = I است، کراندار T (t) ،t ≥ ٠ هر به ازای (ب)

،t ≥ ٠ و ϕ ∈ C هر برای یعنی است،

lim
τ→t

|T (t)ϕ− T (τ)ϕ| = ٠;

به را کراندار مجموعه های t ≥ r برای T (t) یعنی است، پیوسته کامال T (t) ،t ≥ r به ازای (پ)

می شود خوانده پیش- فشرده C فضای در {xt : t ≥ r} مجموعۀ  می نگارد. پیش-فشرده مجموعه های

از پیوسته قوی به طور نیمگروه یک T (t) ،t ≥ ٠ به ازای نتیجه در باشد. فشرده C در (
∪
t≥r xt) اگر

با آن کوچک بی نهایت مولد و است [٠,∞) بازۀ  و C روی خطی عملگرهای

Aϕ = lim
t→٠+

١
t
(T (t)ϕ− ϕ) (C روی شده تعریف نرم در ). (٣ . ۵)

اگر است. واقع C در نیز (A (برد R(A) و است چگال C در (A (دامنۀ D(A) می شود. تعریف

آن گاه ،ϕ ∈ D(A)
d

dt
T (t)ϕ = T (t)Aϕ = AT (t)ϕ.

بخوانید. را [۶ ،۴] می توانید آنها، اثبات دیدن برای که داریم را زیر قضیه های زمینه، این در

با است برابر A کوچک بی نهایت مولد T عملگر برای (الف) .١ . ۵ قضیه

D(A) = {ϕ ∈ C : ϕ̇(٠) = L(ϕ)}, Aϕ = ϕ̇(٠) ∀ϕ ∈ D(A);

.σ(A) = σ(L) = {λ ∈ C : det∆(λ) = ٠} و است نقطه ای طیف σ(A) (ب)

آن گاه باشد، متناهی σ(L) اگر هستند. تنها١ C در آن نقاط همۀ و است ناتهی σ(L) (الف) .٢ . ۵ قضیه
است؛ λ برحسب n درجۀ از چندجمله ای یک det∆(λ)

به طوری که دارد وجود ρ > ٠ (ب)

σ(L) ⊆ {λ : Re(λ) ≥ ٠, |λ| ≤ ρ} ∪ {λ : Re(λ) < ٠, |λ|eRe(λ) ≤ ρ}.

١isolated
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طیف. محدودۀ .٢ شکل

است. متناهی σ(L) ∩ {λ ∈ C : Re(λ) ≥ α} مجموعۀ  α ∈ R هر برای .٣ . ۵ قضیه

است. متناهی آن صفرهای مرتبۀ این رو از و است تام١ det∆(λ) تابع .۴ . ۵ قضیه

دارند وجود γ > ٠ و M ثابت های آن گاه ،Re(λ) < µ ،λ ∈ σ(L) هر برای اگر .۵ . ۵ قضیه
در (١ . ۵) معادلۀ جواب ،ϕ ∈ C١([τ − γ, τ ],R) هر به ازای به طوری که

∥x(t;ϕ)∥ ≤M∥ϕ∥eµt

می کند. صدق

معادلۀ جواب آن گاه باشند، منفی حقیقی قسمت دارای ویژه مقدار های همۀ اگر دیگر، عبارت به

عادی دیفرانسیل معادالت حالت مشابه حکم، این که می کند میل صفر به نمایی به طور خطی دیفرانسیل

می پردازیم. غیرهذلولوی و هذلولوی تعادل نقطۀ تعریف به حال است.

حقیقی قسمت دارای آن ویژه  مقدارهای اگر می شود نامیده (٣ . ١) معادلۀ هذلولوی تعادل نقطۀ یک ٠

Λ و باشد (٣ . ١) معادلۀ هذلولوی تعادل نقطۀ یک ٠ اگر می شود. نامیده غیرهذلولوی وگرنه باشند ناصفر

تجزیه C = U ⊕ S به صورت C فضای آن گاه باشد، مثبت حقیقی قسمت با ویژه مقدارهای مجموعۀ

C = U ⊕N ⊕S به صورت C فضای باشد، (٣ . ١) معادلۀ غیرهذلولوی تعادل نقطۀ یک ٠ اگر می شود.

قسمت با ویژه مقادیر با متناظر تعمیم یافته  ویژۀ  فضای و است متناهی بعد دارای U که می شود تجزیه

ویژه مقادیر با متناظر تعمیم یافته  ویژۀ فضای و است متناهی بعد دارای N همچنین است. مثبت حقیقی

است. صفر حقیقی قسمت با
١entire



١۵۵ تأخیری دیفرانسیل معادالت با ١۵۵آشنایی تأخیری دیفرانسیل معادالت با ١۵۵آشنایی تأخیری دیفرانسیل معادالت با آشنایی

یک p(t) آن، در γ که = {p(t) : t ∈ R} اگر می شود نامیده (٣ . ١) معادلۀ تناوبی مدار یک γ
وردشی١ معادلۀ باشد، تناوبی مدار یک γ = {p(t) : t ∈ R} اگر است. (٣ . ١) معادلۀ تناوبی جواب

به صورت γ حول خطی

d

dt
xt = L(t)xt, L(t) = Dγf(p(t)). (۴ . ۵)

فلوکۀ ضرایب ،γ تناوبی مدار یک برای فلوکه ضرایب است. t به نسبت تناوبی ضرایب دارای که است

تناوبی مدار بود. نخواهد γ ضریب باشد، (۴ . ۵) سادۀ  ضریب اگر که ١ بجز هستند (۴ . ۵) تغییراتی معادلۀ

هذلولوی مدار شاخص باشند. ١ مخالف قدرمطلق دارای آن فلوکۀ ضرایب همۀ اگر می شود نامیده هذلولی γ

تناوبی مدار یک (٣ . ١) معادلۀ برای γ تناوبی مدار است. یک از بزرگتر اندازۀ با فلوکه ضرایب تعداد γ

نباشد. γ برای فلوکه ضریب یک ١ اگر می شود نامیده ناتباهیده٢

در نیز فراوانی کاربردهای و است جمعیت رشد توصیف برای مدلی لجستیک٣ مشهور معادلۀ .۶ . ۵ مثال
عبارت تأخیری لجستیک معادلۀ است. کاربرد پر نیز تأخیری حالت در معادله این دارد. زمینه ها سایر

از است

Ṅ(t) = N(t)[١ −N(t− τ)]. (۵ . ۵)

با سپس و N(t) = n(t) + ١ دادن قرار با است. دستگاه تعادل نقطۀ یک N = ١ به روشنی

خطی دستگاه به مبدأ، حول خطی سازی

ṅ(t) = −n(t− τ) (۶ . ۵)

بررسی را آن جواب های شکل این، از پیش که است (٢ . ١) دستگاه مشابه خطی، دستگاه این می رسیم.

تعادل نقطۀ حول دستگاه موضعی دینامیک بررسی به مشخصه، معادلۀ از استفاده با داریم قصد کردیم.

مقدار λ ∈ C و ثابت c آن، در که هستیم n(t) = ceλt به صورت جواب هایی دنبال به بپردازیم.

به دست را λ = −e−λτ مشخصۀ معادلۀ خطی، دستگاه در جواب این دادن قرار با است. دستگاه ویژۀ

داشته آنها تحت که دارند وجود شرایطی آیا که می کنیم بررسی و λ = µ + iω می کنیم فرض می آوریم.

معادلۀ موهومی و حقیقی قسمت کردن جدا با باشد. پایدار دستگاه، تعادل نقطۀ یعنی ،µ < ٠ باشیم

می آوریم به دست مشخصه،

µ = −e−µτ cosωτ, ω = e−µτ sinωτ.

١variational equation ٢nondegenerate ٣logistic



طهرانی فرج زاده نیلوفر و رزوان محمدرضا طهرانی١۵۶ فرج زاده نیلوفر و رزوان محمدرضا طهرانی١۵۶ فرج زاده نیلوفر و رزوان محمدرضا ١۵۶

نظر در را ω = ٠ حالت ابتدا .µ < ٠ باشیم داشته آن روی که هستیم τ پارامتر از بازه ای جستجوی در

ω ̸= ٠ حالت بررسی برای .µ < ٠ حالت، این در پس .µ = −e−µτ < ٠ می دهد نتیجه که می گیریم

.ω > ٠ می کنیم فرض کلیت از کاستن بدون بود)، خواهد جواب هم −ω باشد، جواب یک ω اگر (چون

µ < ٠ از µ(τ) که می خواهیم را τ پارامتر مقدار اولین .ωτ < π/٢ که می دهد نتیجه µ < ٠ شرط

ωτ = π/٢ می دهد نتیجه که کنیم بررسی را µ = ٠ حالت باید بنابراین دهد. عالمت تغییر µ > ٠ به

تعادل نقطۀ ٠ < τ < π/٢ به ازای نتیجه در .τ = π/٢ و ω = ١ می شود نتیجه هم دوم رابطۀ از و

بود. خواهد پایدار نظر، مورد

تأخیری دستگاه های در انشعاب .۶

تغییرات بروز بر آن تأثیر و دستگاه دینامیک در تأخیر نقش اهمیت به مثال یک ذکر با بخش، این در

دستگاه های در انشعاب  بررسی اهمیت بیان برای است مقدمه ای مثال، این می کنیم. اشاره دینامیکی

را تأخیری دیفرانسیل معادلۀ تأخیری.

u̇(t) = au(t− τ) + bu(t) (١ . ۶)

از است عبارت u = ٠ بدیهی تعادل نقطۀ با متناظر مشخصه معادلۀ .b < ٠ آن، در که بگیرید نظر در

−λ+ ae−λτ + b = ٠.

جایگذاریِ با باشد. مشخصه معادلۀ از ریشه  یک λ = iω آنها تحت که هستیم شرایطی بررسی دنبال به

داریم مشخصه معادلۀ در λ = iω

−iω + a cos(ωτ)− ia sin(ωτ) + b = ٠.

می آوریم به دست آن، موهومی و حقیقی قسمت جداسازیِ با

ω + a sin(ωτ) = ٠, b+ a cos(ωτ) = ٠.

داشته باید باشد، مشخصه معادلۀ ریشۀ ω ̸= ٠ شرط با λ = iω اینکه برای و ω٢ = a٢−b٢ نتیجه در

پایدار ،τ = ٠ وقتی یعنی تأخیر بدون دستگاه ،b < ٠ به ازای که کنید توجه حال .|a| > |b| > ٠ باشیم

،τ ̸= ٠ وقتی یعنی تأخیری، حالت در اما می کنند میل صفر به آن جواب های ،t −→ ∞ اگر و است

و دهد رخ می تواند هوپف١ انشعاب دستگاه، در (bu(t) (جملۀ داریم نزول دهنده جملۀ یک اینکه وجود با

بیش آن ضریب قدرت اگر که است u(t− τ) جملۀ می شود، نوسان بروز باعث آنچه واقع در کند. نوسان

باال مثال در چنان که می دهد. رخ هوپف انشعاب دستگاه، در آن گاه باشد، نزول دهنده جملۀ ضریب قدرت از
١Hopf



١۵٧ تأخیری دیفرانسیل معادالت با ١۵٧آشنایی تأخیری دیفرانسیل معادالت با ١۵٧آشنایی تأخیری دیفرانسیل معادالت با آشنایی

بسیار تأخیری دستگاه های برای انشعاب ها بروز آن، با متناظر و موضعی دینامیکی تغییرات بروز دیدیم،

دیفرانسیل معادالت از بیش حتی را، تأخیری دستگاه های در انشعاب ها مطالعۀ امر این و است محتمل

می سازد. ضروری عادی،
هارتمن-گروبمن١ قضیۀ مشابه قضیه ای به تأخیری، دینامیکی دستگاه های  انشعاب های تعریف برای

قضیه این نیست، برقرار لزوماً (t ∈ R) زمان ها همۀ برای جواب ها بودنِ یک به یک چون اما نیازمندیم.

که باشد ẋ(t) = f(t, xt) دستگاه تعادل نقطۀ pf کنیم فرض بود. نخواهد استفاده قابل همه جا نیز

نقطۀ اگر می شود. گفته تأخیری٢ تابعی دیفرانسیل معادلۀ دستگاه، این به .f ∈ C٠])١, r],Rn)
در pf از V همسایگی و f از U همسایگی که می دهد نتیجه ضمنی تابع قضیۀ باشد، هذلولوی تعادل

V در pg یکتای هذلولوی تعادل نقطۀ یک g ∈ U هر برای به طوری که دارند وجود C([٠, r],Rn)
متناظر خمینه های با W u

loc(pf ) ناپایدار و W s
loc(pf ) پایدار موضعی خمینه های همچنین دارد. وجود

نتیجه را دستگاه دو شار هم ارزیِ لزوماً مجموعه ها این بودنِ وابرریخت هستند. وابرریخت٣ ،pg برای

یک توسط pg نزدیکی در g مدارهای به نگاشتن قابل pf نزدیکی در f مدارهای همۀ یعنی نمی دهد،

این رو از است. همسانریختی چنین ساختن برای مانعی شار ها همواریِ ویژگی نیستند. همسانریختی

دارای ناپایدار موضعی خمینه های زیرا است، برقرار آن از تعمیمی اما نیست برقرار هارتمن-گروبمن قضیۀ

است. توصیف قابل عادی دیفرانسیل معادالت توسط آنها به شار ها تحدید نتیجه در و هستند متناهی بعد

همسانریختی می توان و هستند همسانریخت ϕgt | W u
loc(pg) و ϕft | W u

loc(pf ) شار های بنابراین

.[٧] کرد معرفی است، مدارها روی جهت حافظ که را h :W u
loc(pf ) →W u

loc(pg)

است الزم آن از قبل می کنیم. تعریف را تأخیری دیفرانسیل معادالت دستگاه دو هم ارزیِ ادامه در

تعریف آن به نسبت هم ارزی که کنیم معرفی را سراسری کراندار جواب های تمام شامل A(f) مجموعۀ

می شود:

A(f) = {φ ∈ C : است کراندار و دارد وجود t ∈ R هر برای ϕft φ}.

نقاط شامل و است شده تشکیل f کراندار مدارهای α-حدی و ω-حدی نقاط همۀ از A(f) مجموعۀ  

مدار نقاط همۀ شامل A(f) واقع در است. دو هر کراندارِ ناپایدار خمینه های و تناوبی مدارهای تعادل،

می شوند. تعریف منفی زمان در یعنی هستند، پسرو توسعۀ دارای که است جواب هایی

می نویسیم و می شوند خوانده هم ارز g و f با متناظر تأخیری تابعی دیفرانسیل معادله های .١ . ۶ تعریف
را زمان افزایش جهت و مدارها که باشد داشته وجود h : A(f) → A(g) همسانریختی اگر f ∼ g

حفظ کند.
١Hartman-Grobman ٢retarded functional differential equation ٣diffeomorphic



طهرانی فرج زاده نیلوفر و رزوان محمدرضا طهرانی١۵٨ فرج زاده نیلوفر و رزوان محمدرضا طهرانی١۵٨ فرج زاده نیلوفر و رزوان محمدرضا ١۵٨

تأخیری دیفرانسیل معادالت دستگاه یک می توان را M خمینۀ روی عادی دیفرانسیل معادلۀ هر

M خمینۀ روی برداری میدان یک X اگر به ویژه گرفت. نظر در C([٠, r],M) فاز فضای با M روی

f = X ◦ ρ تابع آن گاه باشد، ρ(φ) = φ(٠) تحول نگاشت ρ : C([٠, r],M) → M و باشد

معادلۀ جواب یک p ∈ M هر به ازای بود. خواهد M روی تأخیری تابعی دیفرانسیل معادلۀ یک نظیر

نگاشت می شود. تعریف X برداری میدان توسط می گذرد، p از t = ٠ لحظۀ در که عادی دیفرانسیل

t = ٠ لحظۀ در و است [٠, r] Xبه جواب تحدید ΣX(p) به طوری که ΣX :M → C([٠, r],M)

وابرریخت M با که است خمینه ای f جاذب مجموعۀ همچنین است. اریب ρ به نسبت می گذرد، p از

تناظر در A(f) روی f به وابسته شار کیفی رفتار می شود. مشخص A(f) = ΣX(M) با و است

همۀ این رو از است. M روی X توسط تعریف شده عادی دیفرانسیل معادلۀ شار کیفی رفتار با مستقیم

تأخیری تابعی دیفرانسیل معادالت برای می دهند، رخ عادی دیفرانسیل معادالت برای که انشعاب هایی

شناختمان اساس بر تاخیری معادالت انشعاب های شرایط بررسی دنبال به نتیجه در .[٧] می دهند رخ نیز

هستیم. معمولی دیفراسیل معادالت انشعاب های از

است، آمده [٨] استرنبرگ مقالۀ در که را هارتمن-گروبمن قضیۀ از صورتی انشعاب ها، معرفی از قبل

کنید. مراجعه [٨] به اثبات ها، و همسانریختی ساخت جزئیات دیدن برای می کنیم. بیان

با Rn روی تأخیری تابعی دیفرانسیل معادلۀ یک نظیر f کنیم فرض (هارتمن-گروبمن) .٢ . ۶ قضیه
دستگاه جواب نگاشت ϕ ،f برای هذلولوی تعادل نقطۀ یک pf باشد، A(f) فشردۀ جذب مجموعۀ

A(f) روی ϕ کنیم فرض همچنین باشد. آن با متناظر خطی دستگاه جواب نگاشت L و f غیرخطی

به A(f) از h نگاشت و ϵ > ٠ ،A(f) در pf از W باز همسایگی صورت این در است. یک به یک

است، h(W ) به W از همسانریختی یک h |W به طوری که دارند وجود C([٠, r],Rn) فاز فضای

.L(t) ◦ h = h ◦ ϕ(t) داریم W روی t ∈ (−ϵ, ϵ) هر به ازای و h(pf ) = ٠

لیاپانف تابع روش .٧

پایداری و مجانبی پایداری موضعی، پایداری تعیین برای می توان کلی به طور را لیاپانف١ تابع روش

همچنین برد. به کار عادی، دیفرانسیل معادالت همانند تأخیری، دیفرانسیل معادالت تعادل نقاط سراسری

برای کارآمد بسیار روشی لیاپانف-السال٢ قضیۀ زمان، از مستقل تأخیری دیفرانسیل معادالت مورد در

این با که پایداری نتایج است. دستگاه جاذب های یا تعادل نقاط پایداری برای کافی شرایط آوردن به دست

می شوند، حاصل مشخصه معادالت تحلیل از که موضعی پایداری نتایج با مقایسه در می آیند، به دست روش
١Liapunov ٢Liapunov-LaSalle



١۵٩ تأخیری دیفرانسیل معادالت با ١۵٩آشنایی تأخیری دیفرانسیل معادالت با ١۵٩آشنایی تأخیری دیفرانسیل معادالت با آشنایی

می گیریم: نظر در را زیر دستگاه هستند. سراسری اغلب

ẋ(t) = f(xt) (٧ . ١)

اولیه شرط به پیوسته به طور و یکتا (٧ . ١) جواب  و است پیوسته کامال f : C −→ Rn نگاشت آن، در که

پیوستۀ تابع برای می دهیم. نشان xt(ϕ) با را (٠, ϕ) اولیۀ شرط با (٧ . ١) دستگاه جواب است. وابسته

می کنیم: تعریف زیر به صورت را (٧ . ١) جواب های طول در V مداری مشتق V : C −→ R

˙V (ϕ) = limh→٠+
١
h
[V (xh(ϕ))− V (ϕ)].

نامیده C در G مجموعۀ روی (٧ . ١) معادلۀ برای لیاپانف تابع یک V : C −→ R تابع .٧ . ١ تعریف
می کنیم تعریف همچنین .V̇ ≤ ٠ ،G در و باشد پیوسته G بستار روی اگر می شود

E = {ϕ ∈ G : V̇ (ϕ) = ٠}

است. پایا (٧ . ١) معادلۀ به نسبت که می گیریم E زیرمجموعۀ بزرگترین را M و

است. قرار این از (٧ . ١) معادلۀ برای لیاپانف-السال قضیۀ

در که باشد (٧ . ١) کراندار جواب یک xt(ϕ) و G مجموعۀ روی لیاپانف تابع یک V اگر .٧ . ٢ قضیه
.xt(ϕ) →M ،t→ +∞ وقتی یعنی ω(ϕ)؛ ⊆M آن گاه می ماند، G مجموعۀ

و می گیریم کمک لیاپانف تابع از پرداختیم، آن بررسی به ۶ فصل در که (١ . ۶) دستگاه برای اکنون

تابع می دهیم. نشان پارامترها از نظر مورد ناحیۀ برای را مبدأ سراسری پایداریِ

V (u(t)) = u٢(t) + |a|
∫ t

t−τ
u٢(s)ds (٧ . ٢)

لیاپانف تابع یک V که می دهیم نشان است. (١ . ۶) دستگاه جواب u(t) آن، در که بگیرید نظر در را

می کنیم: محاسبه b < −|a| به ازای (١ . ۶) جواب های طول در را تابع این مداری مشتق است.

V̇ = ٢u
du

dt
+ |a|[u٢(t)− u٢(t− τ)]

= ٢bu٢(t) + ٢au(t)u(t− τ) + |a|[u٢(t)− u٢(t− τ)]

≤ ٢bu٢(t) + |a|[u٢(t) + u٢(t− τ)] + |a|[u٢(t)− u٢(t− τ)]

= ٢(b+ |a|)u٢(t) ≤ ٠.



طهرانی فرج زاده نیلوفر و رزوان محمدرضا طهرانی١۶٠ فرج زاده نیلوفر و رزوان محمدرضا طهرانی١۶٠ فرج زاده نیلوفر و رزوان محمدرضا ١۶٠

قضیۀ شرایط بنابراین .u = ٠ می دهد نتیجه V̇ = ٠ طرفی از است. لیاپانف تابع یک V نتیجه در

τ تأخیر پارامتر روی محدودیتی هیچ گونه اعمال بدون و b < −|a| به ازای و است برقرار لیاپانف-السال

پایداری ناحیۀ که دید می توان آنالیزی بررسی کمی با البته خطی. پایدار صرفاً نه است؛ سراسری پایدار مبدأ

می کنیم. صرف نظر آن انجام از ما که است شده مشخص ناحیۀ از بزرگتر کمی مبدأ
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