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RESUMO  

Neste trabalho estudamos existancia bifurcaçio 
e simetrias de soluçges especiais de equaçges não. — lineares 
da forma: 

(1) 	 Lx = N(x,p,c) + pf, 

as quais sao equivariantes sob a aço de certos grupos de si 
metrias. 

Assumimés que a equação (1) esta definida num 
espaço de Banach X, f e um elemento fixo de um espaço de Ba-- 
nach Z, L á um operador linear e continuo de X em Z, N 	um 
operador no linear, p, p e e sao pequenos par2metros. 

Sob certas hipgteses mostramos que 	simetrias 
do termo forçante implicam em simetrias das pequenas solg-- 
çoes da equaçao acima. Discutimos ta:abem a genericidade 	da 
principal hipStese deste trabalho. Alguns exemplos envolveu 
do equaçoes diferenciais ordinárias e parciais sio aualisa.r_ 
dos. 

* Este trabalho foi parcialmente financiado 
pela CAPES. 



ABSTRAC'T 

The object of this work is to study existence and 
bifurcation of special solutions of a nonlinear equations: 

Lx = N(x,p,e) + pf, 

defined in a Banach space X, which is equivariant under the 
action of a certain symmetry groups. It is assumed that 	L 
is a continuous linear operator, N is a nonlinear operator, 
the forcing term f is an element of a Banach space Z, p, p 
and e are small parameters. 

Under certain hypothesis it is shown that:symmetri-
es of the forcing term f imply symmetries of the small solu 
tions of the above nonlinear equations. 

It is also discussed the genericity of the main hy 
pothesis of this work. Some examples involving either ordi- 
nary differential equations or partial equations are 	also 
analised. 
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INTRODUga 

Diversos problemas em equaçges diferenciais ordinã-
rias, equaçges a derivadas parciais e equaçges integro-dife 
renciais, apõs convenientes formalizaçges, reduzem-se a e-
quaçges abstratas em espaços de Banach, da forma: 

(1) 	 Lx = N(x,p,c) + 

onde p, p e c -são parãmetros reais, L õ um operados linear, 
N ã um operador não linear e f um elemento fixo no espaço am 
biente, satisfazendo determinadas condições de pequenez regu 
laridade e simetria. 

Em geral, para o problema traduzido por (1), alem da 
existãncia de soluçges num determinado espaço, importa saber, 
como a natureza e o numero destas . soluçSeá vari4m com os pa-
rametros e quais sao suas propriedades de simetria. 

Neste trabalho, estaremos interessados em equações 
no lineares do tipo (1), que são equivariantes sob açoes de 
certos grupos. 

Mostramos que estas equaçoes possuem um conjunto de 
soluções especiais que bifurcam a partir de soluções que são 
invariantes sob ações especificas destes grupos, herdando ai 
guma simetria de uma solução especifica, que indicaremos por 
1Cf. 

Descrevemos as superfícies de bifurcação e a varia-
çao do nõmero destas soluções, quando os parâmetros variam 
numa pequena vizinhança da origem. 

Em alguns casos particulares em que a nio linearida- _ 
de de (1) õ equivariante sob açges do grupo 0(2) constituido 
pelas matrizes reais A=A2x2 tais que AAt=AtA=I, provamos 
sob certa condição, que estas sio as únicas soluçoes peque- 



nas da equaçao. Estabelecemos um critario para verificar a ge 
nericidade da condição imposta e a consequente validade 	dos 
resultados para a maioria das equaçoes daquele tipo. 

Trabalhos anteriores foram desenvolvidos por varios 
autores a partir de uma equação do tipo: 

(2) 	 2 + x = g(x,p) + pf(t) , 

onde m.31 a um inteiro, f: R 4- R & continua, par e 27r/m - peno 
dica, g: R2 	R á impar em x com g(x,p) = 0(Ipx +ixI 3  ) para 
(x,p) 4- (0,0). 

Hale-Rodrigues [9], estudaram a equaçao de Duffin 

•• 

x + x = px + x3 + uf 

com f par, 2w-periadica, e provaram que toda soluço 2w-peri 
adica pequena á par. Esses autores em [10] , utilizaram 	os 
resultados acima na analise da equação de T%  L CF: ALLL4ng amortecida 

x + x = px + x3 + Sx + pcost. 

Rodrigues-Vanderbauwhede [12], generalizaram estes 
resultados para equaç;es no lineares abstratas com simetri-
as analogas aquelas da equação de Duffing estudada em[9] 

Furkotter-Rodrigues [3] , estudaram a equação (2) 
com m=2 e provaram sob certa condição generica, que as solu-
çoes 2w-periadicas pequenas herdam alguma simetria de f. 

Esses autores, em [53, estenderam os resultados aci-
ma para o caso m>2; em [4] e [6] provaram resultados simila-
res para o caso m>2 e f w/m - harmanica-impar (isto é., 

f(t+ 11) = -f(t) ). • 
A motivação de alguns dos nossos resultados originou. .  

-se da analise de existancia de soluçCies 27r-periadicas da e- 
quaçao: 





"Ir 

equaçoes com não linearidade 0(2)-equivariante, são as solu 
çoes especiais acima citadas e, finalmente, o estabelecimen 
to de um critãrio que permite verificar a genericidade 	da 
condição imposta. 

A seguir faremos uma descrição do conterido dos capl 
tulos que compoe este trabalho. 

No Capítulo I apresentamos as hipSteses comuns 	as 
famílias de equaçOes não lineares que serão consideradas. 
As condIçoes de simetria sio dadas por um subgrupo G de 0(2) 
que e depois especificado nos capítulos seguintes. Por apli 
caço do Mãtodo de Liapunov-Schmidt, Teorema das Funçoes Im 
plícitas e uma identificação do Kernel, reduzimos a equação 
original a uma equação complexa. 

No Capítulo II estabelecemos a Forma Norma. das Fun 
- 	 - çoes Complexas que sio equivariantes em relação a !açoes és 

. 	- pecíficas do grupo diedral Dm, isto e, o subgrupoide 0(2) 
geradopelasrotaÇ;escieSTIVA0 4) ."2.1Trim, .P20 , , aGam.-1, 	e 

J 	 . .pela reflexão T: (x,y) - 	 /N. (x,-y). . 

No Capitulo III, consideramos a classe de equaçoes 
não lineares da forma (1), que sio equivariantes sob açges 
do grupo...,Dm.-Deteíminamos umá.,-fámília , de, soluçges especiais 
que bifurcam a partir de soluçoes Dm- invariantes. Descreve 
mos as superfícies de bifurcação, a 'variação do nilmero de 
soluçges Dm-invariantes e especiais e as simetrias herda-
das pelas soluçges especiais. 

No Capitulo IV, consideramos a classe das equaçOes 
no lineares da forma (1), que sio equivariantes sob açoes 
de um grupo específico, que indicaremos por OH. Como no ca 
pitulo anterior, determinamos um conjunto de soluçges espe-
ciais que bifurcam a partir de soluçges 0H-invariantes.  De 
terminamos as superfícies de bifurcação, as simetrias e 	a 



variaçao do numero de soluçoes, quando os parãmetros percor-
rem uma vizinhança da origem. 

No Capitulo V, estudamos um caso particular daquele 
abordado no Capitulo III. Consideramos equaçges não lineares 
da forma 

(4) 
	 Lx = N(x,p) + pf 

onde os 
terna f 
caso em 
isto e, 

operadores L e N são 0(2)-equivariantes e a força ex 
Dm-invariante. Na equaçao (3) isto corresponde ao 

que e=0 e a não linearidade g(x,t,p,O) 	autonoma, 
independente de t, 
Provamos para este caso que se um determinado coefi- 

ciente 	não nulo, então as únicas soluçoes pequenas da equa 
ção, com (p,p) numa vizinhança da origem e p#0, são harmani-
cas ou especiais. Estabelecemos um critério que permite veri 
ficar se o não anulamento do coeficiente é uma condição gene 
rica. 

No Capitulo VI, estudamos o caso particular do Capi 
lo IV em que a equaçao tem a forma (4) com L e N 0(2)-equiva 
riantes e f OHm-invariante. Provamos, como no capitulo ante 
ror, que se um determinado coeficiente é não nulo, então as 
rinicas soluçes possiveis sio 	- harmanicas ou especiais. 
Estabelecemos tambem para este caso um criterio para verifi-
car se o no anulamento do coeficiente é uma condlçao gene-
ca. 

No Capitulo VII, fazemos aplicaçães em modelos 	de 
equaçoes diferenciais ordinerias, de sistemas e problemas a 
valores de contorno elitico não lineares. Finalizamos 	com 
alguns comenterioS sobre possiveis extensOes das ideias des 
te trabalho. 





Estamos indicando por r(0) o operador r(R ) e por 

o operador r(r), onde 

	

cos 0 	s 

	

-sen0 	cos0 

(1 	0) 
T =1 \ O -1 

 

Sejam G um grupo topolggico compacto, r:G.+1.(X) e 

r:G+1,(Z) representaçoes de G em X (respectivamente em Z) 

e W um subconjunto de X. 

Uma aplicaçao h:X.P+Z e equívaxíante relativamente 

à terna (G,r,r) se: 

(i) r(g)w 	W para todo g e G, 

Cio ?(g)h( ) = h(r(g)x), VgeGexe 

Um elemento f e Z 	ínvatíante relativalíiente ao 

par (s,r) se r(g)f = f, para todo g e G. 

Na hipOtese abaixo, citamos principalmente as pro 

priedades de simetria que serão exigidas dos operadores ,L, 

N e do termo forçante f. 

(113) (a) O operador (x,p,E) e Bx5-1+ N(x,p,£) C Z esta 
1 no espaço BC (Bxn,Z), 	impar em x com 

Nx (0,0,0) = O , onde BC (Bxn,Z) indica o con 

junto das funçges N:Bxn -4-Z que 	juntamente 

com .suas derivadas parciais de la. ordem sao 

continuas e limitadas em Bxn 





























equivalente ao sistema: 

(a) F(r,, X) 	r Cf(z,X) + rm-2cosm0 g(z,X)]. o 
(3.4) 

m-1 (b) G(r, 	r 0 X) = 	senm0 g(z,X). 	O, • 

As equaçoes acima sio chamadas respectivamente la. e 

2a. equação de bifurcação. Seja 

J(r,O,X) cl2f  f(z,X) + rm-2  g(z.,X) cosmO . 

O lema seguinte ser a utilizado na analise da la.equa 

ção de bifurcação. 

LEMA 3.5  

Assumindo verificadas as hipOteses (H1), CH2) e (H4), 

a função J(r,(1),X), para cada 0 fixo, admite a representação 

abaixo, numa vizinhança de (r,X)=(O.0) 

J(r909 ),) = p+Y (0)c+a (0)r 2 4 - (0)112+yerp 

1 	2 	2 + o( Ipl+Ic1+ r + ji  ) 

16 

onde 

Y8( def 0)= Re[(-i)8 e-i  xPBr(0)1111 
def as (0) 	Re[(-)8  e-"xPQ 3 (r(0)111) 3) . 

À s (0) dg 3 Re[(-05  e-i4XPQ 3 (r(0)u1.K2011 

def 
s (0) u 

zero, se mO3 ; 
2 

3 Re[(-i) s e-i0XPQ 3  (r(0)111,Kf)] se 
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Q (z,P,-P) = 	eilrQ(z,p,-p) 

- 1 

	

-xPr('rr) N(x z 	v (x 	P) 

- 	-1 
" 	XPN(X1  z- 	- X z,P,-P), 

" Q(z,p,P) 

Assim, 

G(r,(P,P,-1.1) = Im [{ 	e-14Q(z,P9 -11)] " G(r,O,P,11) 	• 

Pelo lema anterior segue que a função G(r, 
m-1 r 	senm0 g(z,X) tem a forma: 

1.)1-1 II2 sen(10)(p+...) sem e par,  

(5.2) G(r,4,p211) = 

rm-1 psen(me(P+ ...) se m e impar, 

onde 	 indicam termos O(Iri+Ip141111 ) quando (r,p',u) 
1 P(N,f) g definido por -2-gpli(0,0) no caso m par 	t 

'for g :(0',,O) no caso m impar. 

TEOREMA  5.2  

Suponhamos verificadas para a equação (2) as hipate- 
(H2), (H6) e a def a(0)>O s = s 

Se p 	t(.  O, entao, astenicas soluçaes de (2) 
X= (p,P) e p 	O numa vizinhança da origem , são harma- 

iSt 

• • • 

ses (H 

COM 

cas ou bifurcadas subharmanicas com fases 0 =jn/m, j=0,...,m-1. 
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PROVA 

Se x(r,,,X) 	soluço de (2) com À 	(p,p) e p# O, 
então G(r,,,p,p)ne O. Segue por (5.2) que se p-p(N,0540 então 
r=0 ou (1)=4 i  =j7r/m, 	ja=0,...,m-1, ou seja, a solução 	(r ,,X) 

"e.  harm6nica ou bifurcada subharmonica com fase .. 0.1  

Os pr5ximos lemas serão utilizados na prova da gene 
ricidade da condição P=P(N,f) 0 O • 

LEMA 5.2  

Se m?.1 é.  um inteiro, então, para todo j com 1:(2j4-1.5m 
e t G R, tem-se: 

(cost)m- (2 j+1)  (sent) 2j+1  

j senmt  .% (-1) 	 E 	ak senkt 
2M -1 l‘k<m 

onde ak G R. 

PROVA 

A representaçao acima obtem-se utilizando-se as iden 
tidades: 

eit-it eit- e-it 
sent m 

2i 

 

2 
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LEMA 5.3 

Se f G Z 	invariante pelo operador (-1) 5  
xPf 

 

8 R se s=0 e XPf 0 C se s=1. 
então, 

T 9  

MOVA 

Segue da equivariança de P em relação ao operador r. 

COROLÃRIO 5.  1 

Se f e z 	invariante pelo operador (-1)N' , então: 

	

Re  [(-¡)
s-i0

XPfl'(-i)5  cos$ XPf 	e 

-4) Im [(-i)s 1. e 	f1=-(-i) s sen0 XPf 

COROLÃRIO 5.2  

SefeZeinvariante pelo operador (-1) s+1 
9 

r então: 
T 

Re [(-i) s e-"xPf] 	(-0"isen0 

= 	s+1 Im [( 	 . -i) s e-iSxPf 	(-i) 	cos$ xPf l 

LEMA 5.4  

Suponhamos que a equação (2) satisfaça a hipStese (Bi) 

e que, para algum inteiro kk.1 	N(x,p) 	pAx + R(x) + o(ipx1) 

com R e BC 21"3 (B,Z) impar e R (0..0 . Então existem funçSes - x 

w1 
	 0(irkfill) 3  

w 2 w2m2len.f ,r.0,0 	o(Irkluí )4(+3 



tais que: 

pKf + w + 1 	W 2 0(1r1+Ipl 21(+3 
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onde 2j+1 
1 	a 	N (0) 

(2j+1). a2j+1x - 
• • , rn." 1 • 

PROVA 

Faremos a prova por indução sobre k. 
Para k=1, R El BC5 (B,Z), então R(x) = q3 x3 + 0(jx1)5 . 

A função v 	def*(r,O,M) 	= 17,'(r,,0,11) se anula em r = 
=P = 0, portanto v*(r,45,)1) = O(Iri +IP! ). Por substituição 

nn equaçao auxiliar obtemos a aproximação: 

pKf + 0(1r1+!pl) 3. 

Repetindo o processo obtemos: 

vA(r,O,P) = 

pKf + K(1-13 )Q 3 (rr(0)u +PKf) 	4- o( (ri+ 1111 ) 5  

pKf + w1 + w + 0(irl+ipi )5  

• def onde w1 = 0, def = 	K(I-P)Q3(rr()u1  +uKf) 3 

Seja k>1 e suponhamos que a afirmação seja valida 
para k, isto e, R 6  BC2k+3 (B,Z) e existem funçães 

0(Iri+Ipl 

.;;2 = 1^;2 (Q2k+1'f,r,O,p) = 0(Irl+ip! )2k+1 

tais que: 
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, v*(r,O,X) = Kf + wi  + 	 2k+3 w2  + W , onde W = 0(Irl+Ipi ) 

Provemos que a afirmação vale para k+1. Seja R 

	

12k+5 	
e 

k+1 
BC 2k+5 (B,Z). Ent 	 Eã 	3 o R(x) 	. Q2j+1 • 

	

2j+1 (x. 	)+ 0(1 1 	). Pe- 

la
=o 

 hipgtese da indução e da relação: 2k4,3  

R G 

segue que : 

v*(r, ,P) = PKf + K(I-P)R(rr(0)u1+ PKf + 14. w 2+ W).1.  

ô(1114101 ) 2k+5 

k+1 	 23+1 
= PKf + K(1-P) E Q2*+1(rr('"u1+çl1+ç72+W)  j=1 

	

o(irmpi ) 2"5 
	

211 

= 1.1Kf + 	+ w 2  + 0(fri+ipi ) 2k+5 

onde def 
wl " 	K(I-P)Q2j4.1(rrMul+picf+i771+í-,7 2 ) 23+1 

0(1r14.1111) 3  , 

def w 2 = K(I-P) 2k+3(rr(0)u1+ Incr) 2k+3 = O( 1 r 
2k+3 

PI) 

TEOREMA  5.3 
Se as hipOteses(H ) (H2  ) e (H6) com m par, estão ve 1 '  

rificadas para a equação (2), então, o coeficiente p .p(id,f) 
definido pela equação: 
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O coeficiente do termo em rm-12 da segunda parcela 
da expresso de G(r,(P,O,p) dada acima é:: 

def m+1 	 m-1 '2 T 	( 	) I(s,(1)) Qm+1( (r(0)n ) 	, Kf ) 2  

Por aplicaç.ão dos Lemas 5.2 e 5.3 obtemos: 

(Q  T 	(5011111, „ 10U2) senm4) 4- 	 '1(f 2) àksenkO 

	

m4-1' 	 9 
k=1 

onde, 
. 

V(Qm4-1' Ki 
2 
 ) = 

m..2/2 

`
_ os[ z 	;111-.1) 	 m-1-2j u2j .Kf  2 

'2 	) 2 	
t 
` 	 `23 	 ul j=0 

m-2/2 

	

11- i E 	m-1 . 
( 	) xPQ1 ( 2.1+ 	11 1) 	2j+1 

,N 
i

L jj „,2,1  

j=o 	2j4.1 	m+ 	1 	 32 	. 

/ 
Portanto, 

ô(Qm-1-1' 

1 
7-f 

(27r am+1 
10  'f am-lrap2 CI(5,40Qm4.1 (rr(45 )u14..pl(f)+ .  

o(irmpi )"3] sem0 (14) 	, 

  

Definindo 

/ 2nm-2/2 
E 	I(si) 

j-1. o  am-ir ap 2  
seom(Pd4). 

r=p=0 

Q 2j4.1(rr(Ou1+1-11(f+w 2j+1 
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pode-se obter uma verso deste trabalho com projeçaes diferen 

tes, a qual poder a ser utilizada na analise de casos em que X 

no 	subespaço de Z. 

VI) Finalmente, observamos que na pratica, a determi-

naçao do coeficiente o.np(N,f), exige o desenvolvimento de Tay 

lor da funçio G(r,(15,11) em potencias de r, 1, até.  o termo 	de 

ordem m+1 no caso m par e até o termo de ordem m 'no caso m 

par. Se a série for truncada antes desta ordem, perde-se este 

dado, restando possivelmente apenas a informação de que p(N,f) 

e genericamente nao nulo. . 
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