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Садржај докторске дисертације  

 

Рукопис је сложен на рачунару, има 78 страницу и састоји се из следећих 

поглавља:  

Introduction - Увод,  

1. Hyers-Ulam stability of differential equations – Стабилност решења диференци-

јалних једначина у смислу Хајерса и Улама,  

2. Generlaized Hyers-Ulam stability of differential equations – Генерализација 

стабилности решења диференцијалних једначина у смислу Хајерса и Улама,  

3. Hyers-Ulam stability of system of differential equations - Стабилност решења 

система диференцијалних једначина у смислу Хајерса и Улама.  

Литература на крају рада садржи 47 библиографских јединица. 
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Предмет докторске дисертације  

 
Као што наслов каже, предмет изучавања у овој дисертацији јесте 

стабилност решења диференцијалних једначина у смислу Хајерса и Улама. Ова 

тема је постала веома популарна и значајна у последњих неколико деценија од 

када су Хајерс и Улама увели појам стабиности. 

У дисертацији се разматрају линеарне и нелинеарне диференцијалне 

једначине другог реда и испитује стабилност њихових решења у смислу Хајерса 

и Улама (Hyers-Ulam). Уводе се и друге врсте стабилности (practical stability, 

superstability) и испитује њихова веза са стабилношћу типа Хајерса и Улама. 

Добијени резултати се преносе и примењују на једначине вишег реда. 

Теоријски резултати се илуструју на примерима, који имају технички значај. 

 

Приказ дисертације и њени главни доприноси 

 

У уводу су дате дефиниције, особине и примери основних појмова 

којима се бави ова теза, укључујући преглед релевантних својстава и теорема у 

вези стабилности Хајерса и Улама. 

У првој глави детаљно су изложени довољни услови за постојање 

ограничених решења за одређену линеарну диференцијалну једначину и 

доказана стабилност типа Хајерса и Улама. Такође се доказује стабилност 

решења типа Хајерса и Улама за нелинеарну једначину другог реда као и 

суперстабилност решења линеарне диференцијалне једначине. 

У другој глави, користећи Лапласов метод трансформација, за решења 

линеарне диференцијалне једначину n-тог реда доказује се генерилизована 

стабилност типа Хајерса и Улама. Доказује се и стабилност типа Хајерса и 

Улама за решења диференцијалне једначине другог реда с ограниченим 

почетним условима као и за решења линеарне диференцијалне једначине вишег 

реда датог облика с почетним условима.  

У трећој глави, користећи алтернативни метод фиксне тачке дати су 

потребни и довољни услови да решења систем диференцијалних једначина буду 

стабилна у смислу Хајерса и Улама. Тај резултат се касније примењује на 

диференцијалну једначину другог реда. Такође се показује веза између 

практичне стабилности и стабилности типа Хајерса и Улама. 

На крају рада дат је преглед литературе, који садржи 47 библиографских 

јединица.  
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Закључак 

Предложена теза је занимљива и актуелна, како са теоријског, тако и са 

практичног становишта и представља даљи развој теорије постојања 

стабилности Хајерс-Уламовог типа за решења различитих типова 

диференцијалних једначина. Дат је преглед најновијих резултата ове теорије, 

посебно добијање нових услова и нових случајева постојања стабилности 

Хајерс-Уламовог типа за решења различитих типова диференцијалних 

једначина, утврђивање веза овог типа стабилности с другим врстама 

стабилности, као и развој нових метода истраживања у овој области. Посебно је 

значајан резултат теорема која даје нови услов за утврђивање стабилности. 

Резултати ове дисертације дали су конкретан допринос у области 

диференцијаних једначина. Они такође отварају велики број питања и 

могућности за даљи рад на овој теми. 

С обзиром на изложено у овом извештају, Комисија предлаже Наставно- 

научном већу да рад кандидата Qusuay-а Alqifiary-а под насловом "Стабилност 

решења диференцијалних једначина у смислу Хајерса и Улама" (Hyers-Ulam 

stability of the solutions of differential equations) прихвати као докторску 

дисертацију и одреди комисију за њену јавну одбрану. 
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