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Abstract 

Suppose an autonomous functional differential equation has an orbit r which 
is homoclinic to a hyperbolic equilibrium point. 

Our aim is to study a procedure for determining the behavior of solutions, 
dose to r, of a functional differential equation which is a nonautonomous periodic 
perturbation of the original one. 

This procedure uses exponential dichotomies and the Fredholm alternative. 



Conteúdo 

Introdução 	 ii 

1 Preliminares 

1.1 A Equação Difemicial Linear com Retardamento  	1 

1.2 A Adjunta Formal e a Adjunta Verdadeira  	9 

2 Dicotomias Exponenciais 	 20 

3 Alternativa de Fredhom para Soluções Limitadas de Equações 
Diferenciais Funcionais 	 36 

4 Bifurcação de Órbitas Homoclinicas 	 54 

Bibliografia 	 62 



Introdução 

Suponhamos que uma equação diferencial funcional autônoma possui uma órbita 
r homoclínica a um ponto de equilíbrio hiperbólico. Nosso objetivo é estudar um 
procedimento para determinar o comportamento das soluções perto de I" de uma 
equação que é uma perturbação não autônoma periódica da equação original. 

Quando consideramos uma equação variacional linear perto de uma órbita ho-
moclínica de uma equação autônoma num espaço de dimensão finita, Palmer [8] 
observou que o estudo do comportamento das soluções de sistemas pe-
riodicamente perturbados perto desta órbita pode ser estudado sob o ponto de 
vista das dicotomias exponencias. Explorando este fato e utilizando as técnicas 
de Liapunov-Schmidt e a Alternativa de Fredholm realizou este trabalho. A 
diferença entre o trabalho de Palmer e o nosso que é baseado em Lin [7] é o 
universo em que trabalhamos. Nós consideramos o espaço de Banach das funções 
contínuas num intervalo fechado com imagem em R" que denotamos por C. 

Algumas definições e resultados básicos de equações diferenciais funcionais 
são apresentados no primeiro capítulo. Definimos o operador solução T (t, .$) do 
sistema 

fc(t) = L(t)x, t 
x, = .r/) 	 (0.1) 

onde L(t) pertence ao conjunto dos operadores lineares contínuos em C tomando 
valores em Rn  e L(t) é contínuo com respeito a t num intervalo J C R. Consi-
deramos o sistema perturbado de (0.1) 

i(t) = L(t)x + h(t), t > 
x, = 	 (0.2) 

cuja solução é dada pela Fórmula da Variação das Constantes. Estudamos uma 
' relação entre os operadores adjunto verdadeiro T* (s , t) e adjunto formal t(s, t) 
associados a equação (0.1) bem como uma relação entre as soluções do sistema 
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linear não homogêneo (0.2) e as soluções do sistema adjunto formal 
co 

y(s) + 	y(a)q(a, s — a)da = constante 

No capitulo dois é definida dicotomia exponencial para o operador solução 
T(t, s) da equação (0.1) o que implicará na existência da dicotomia exponencial 
para o operador adjunto verdadeiro T* (s,t). Estudamos algumas propriedades 
das projeções associadas a essas dicotomias exponenciais. Alguns resultados 
básicos sobre perturbações de sistemas do tipo (0.1) são também apresentados. 
A parte central deste capítulo consiste no estudo da extensão do intervalo onde 
(0.1) possui dicotomia exponencial. 

Apresentamos no terceiro capítulo teoremas que nos fornecem condições neces-
sárias e suficientes para que uma função x : R+(R_) -4 R" seja solução limitada 
da equação (0.2). Construímos um isomorfismo entre as soluções do sistema ad-
junto verdadeiro e as soluções do sistema adjunto formal da equação linear (0.1) 
que juntamente com os re'sultados já obtidos garantem condições suficientes para 
que (0.1) possua dicotomia expoencial em R+  e R_. Encerramos este capítulo 
com o teorema da Alternativa de Fredholm para soluções limitadas da equação 
diferencial funcional (0.2). Além disso, são definidas fórmulas e significados para 

(1) T(t,$)X0 ; • 

(2) J  T (t , s)X0h(s)d8; 

(3) < t,1,,T(t,$)X0>=<T*(s,t)t1,,Xo >; 

(4) < 	T(t, s)X0h(s)ds >= f < 0,T(t,$)X0  > h(s)ds; 

(5) P(8)X0, Q(s)Xo; 

(6) T(t,$)P(s)X0  = P(t)T(t,$)X0 ; 

(7) < 11,,T(t, s)P(s)Xo >=< T* (s , t)P* (t)7, , X0  >; 

(8) < T(s,t)Q(t)X0  >=< T* (t, s)Q*(s)1, , X0  > 

onde 
X0(0) = / 	0 = 0. 

O 	—r < O < O 

'Isto é necessário pois X0  não é contínua e possui papel importante nas soluções 
do sitema linear não homogêneo. 
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Capitulo 1 

Preliminares 

Neste capítulo apresentamos resultados básicos que serão utilizados no desen-
volvimento dos capítulos subsequentes. Na seção (1.1) definimos e apresentamos 
propriedades do operador solução da equação i(t) = L(t)x e a Fórmula da 
Variação das Constantes para a equação 4t) = L(t)x + h(t). Na seção (1.2) 

	

JO GperadGrz...3 a-junto fermal adjunte ver-'-Acire 	:^1- 
cionando estes operadores e as soluções' do sistema linear não homogêneo com as 
soluções do sistema adjunto formal. A teoria apresentada neste capítulo pode ser 
encontrada em [6]. 

1.1 A Equação Diferencial Linear com Retar-
damento 

Para cada (a,0) E R x C, consideremos o sistema linear: 

	

i(t) = L(t)x + h(t), 	t > 
x„ = (/) 	 (1.1) 

ou equivalentemente, 

	

.( i )  = 4,(0)+ j L(s)xsds -f- 	h(s)ds, t > 

x, = 

onde: 




























































































































