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11. Summary of the new findings of the thesis 

In this thesis, we have investigated the stability  and robust stability of linear singular 

systems of difference equations of first order. 

 The stability of systems has been analyzed when the coefficients are subject to 

perturbations; 

 Three Bohl-Perron-type stability theorems have been obtained for singular difference 

equations of index-1; 

 The notion of Bohl exponent has been extended to linear singular systems of 

difference equations and its properties have been presented. 

We have also investigated a class of linear time-varying singular systems of second order 

difference equations by the strangeness-index approach. 

 The solvability of initial value problems as well as the construction of consistent 

initial conditions have been discussed; 

 Some criteria for exponential stability have been established and a Bohl-Perron-type 

stability theorem has been presented. 

 Bounds for allowable perturbations have been obtained so that the perturbed systems 

preserve the index as well as the exponential stability. 

12. Practical applicability, if any: Stability and robust stability of linear singular difference 

equation can be applied to practical problems such as control theory, analysis of 

mathematical models in biology and economics, … 

13. Further research directions, if any: 



As future works toward the complete analysis of general singular discrete-time systems of 

high order, a theory of strangeness index and a reduction procedure like those for first order 

systems and those for delay differential algebraic equations should be done, with which we 

can transform an arbitrary general system into the strangeness-free form under certain 

assumptions. A complete theory of Lyapunov, Bohl, and Sacker-Sell spectra for singular 

difference equations would be an interesting project, as well.  
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