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INTRODUQÃO

O principal objetivo deste trabalho é estudar di
versas relações, existentes entre os diferentes coª
ceitos de estabilidade no sentido de Lyapunoff.

No Capitulo I apresentamos alguns fatos básicos,
incluindo as definições dos vários tipos de estabi-
lidade. Estudamos, nestajparte, algumas implicações
entre os diversos conceitos, assim como, contra exem

plos, que servem para provar a não equivalência en-
tre diferentes conceitos, Dentro deste primeiro cª
pítulo desejamos realçar os teoremas 2 e 3. Embora

o conteúdo e as demonstrações dos mesmos sejam natª
rais9 não encontramos na literatura uma prova expli
cita dos mesmos.

No Capítulo II estudamos casos particulares. No

primeiro parágrafo estudamos os sistemas de equa—

ções diferenciais periódicas e autônomas. No segun
do parágrafo consideramos o caso em.que o sistema é

,linear. Apresentamos, também neste parágrafo, al-
guns resultados básicos, sobre sistemas lineares.
Chamamos atenção para a observação que segue o teo-
rema 6.



SUMMARY

The main objective of this work is to study
differents types of stability in the sense of
Lyapunov.

In Chapter I we discuss several relation-
ships among the differents concepts of stability.

Several exemples are also discussed in de—

tail.
In Chapter II we consider the concept of

stability for the special cases in which the
system are linear, autonomous and períodic.
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CAPITULO I

PRELIMINARES — DEFINIÇÓES _ RELAÇÓES — EXEMPLOS

l. PRELIMINARES

Com o objetivo de apresentar e discutir diferentes concei-

tos de estabilidade da solução x(t) & C) da equação

&: f(t,x) (1)

vamos dar algumas notações, definições e alguns fatos básicos.

Estaremos sempre supondo f(t,x) contínua an [0,qú JC 11,
onde 32 é mn aberto do Rn, e ainda mais, que temos unicidade

de solução em relação às condições iniciais.

Indicaremos por x(t;to,xº) a solução que passa por Xô no

instante t= tº.
Sabemos que existe t+ tal que x(t;tº,xº) é definida em

[to,t+), t+é co, e de tal forma que x(t;to,x0) não 'pode ser
estendida a direita de t+ como solução de (1). Quando t+ :nm

dizemos que x(t;to,xo) é definida no futuro, Se x(t;to,xo)
é definida no futuro e limitada em [ão,cn) dizemos que ela é

limitada no futuro.

No que se segue H-[I representa uma conveniente norma do

Rn.

Uma condição suficiente e de grande interesse para se veri_

ficar quando x(t;to,xo) é limitada no futuro é dada por:
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Lema: "Seja x(t) uma solug'ão de (l), tal gue x(t) & KCQ,

tol: t <t+, onde K é compacto. Então t+: oo

De particular interesse neste trabalho é o teorema da conti-

nuidade em relação às condições iniciais que enunciaremos a se-

guir, numa forma particular, conveniente aos propósitos do tra-
balho.

.Teorema: Seja Ç?(t) solução de (l) definida em [a,b]. Então

dado 2 > O, existe 8=8 (&,a,b), tal gue, at.-toª. b e
"xo.- “P(to) ” < 5 implicam Hx (t; to,)co) .. ª? (t) “ < & p_ar_a

toété b.

2. DEFINIÇÓES DE ESTABILIDADE

Vamos supor X=O um ponto de equilíbrio de (1)? isto é,
f(t,0)=0 para, Oétéco, e estudar a estabilidade de X: 09 Não

há perda de generalidade em considerar apenas a solução x(t)._-=,O,

como veremos posteriormente. Portanto, as seguintes definições

dizem respeito à solução x(t)55 O de (1).

(I). ESTABILIDADE NO SENTIDO DE LYAPUNOFF: Dado E > O e toko,
existe 80 = 80( E , tº) , tal que [lxº “ < 80 implica

"x(t; tomº) [[ < & para te to.,



Observagões:
&) Decorre do teorema da continuidade em relação às condições

iniciais que basta ter.-se a prºpriedade para um íoà O fixo

para a mesma ser válida para qualquer "tóà 0.

b) O fato de se ter “x(t; to'l'xo)“ < 8, para & suficientemente

pequeno, implica de acordo com o lema, que -x(t;to,xo) é de-

finida e limitada no futuro.

(II). ESTABILIDADE UNIFORME: Dado &)O; existe g(ô) > O tal
que toe O,”:t'oH ,<

8 (8) implicam Hx(t;to,icº)]] < & para 1; e tº

(III). ESTQILIDADE .QUASE—ASSINTOTICA: Para cada toa O existe
um SozôºHº), "tal que HXOH < 80 , implica x(t;to,xo) + 0

com 17 +00.

Observação: Também neste caso, em decorrência do teorema dacon-
tinuidade em relação às condições iniciais, basta ter-se a pro-

priedade verificada para um tº para a mesma ser válida para to...

do 1: ao.

(IV). ESTABILIDQESQUASE-ASSJQNTOTICA UNIFORME: Existe um 80.>o,

tal que tºào, Hxºll<$º implicam x(t;to,xo)+0 com t+cn .
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(V). ESTABILIDADE ASSIgTOTICA: vªlem-(I) e (III).
Observação: Pelas mesmas razões citadas em (I) e (III) basta teªr-_

Amos a-“propriedade para um toa—'O, para a mesma ser válida para
todo 1: à 0.0

(VI). ESTABILIDADE EQUIASSINTÓTICA: Existe um 80 >'o e para eº
da E>0 um T(E), tal que onll< 80 implica le(?'s;0,xo)|l<E p_a_

ra tàT(E). Í/«fL_á,rul,fgzg

Observag'â : Esta definição é equivalente à seguinte: Dados ”acao,

E >O, existe Sº: SOHO) e 'T(£,to) tal-que 'Inlxº“ (180 implica

[[x(t;tº,xº)H (& para ta tº+T(E,to). Esta equivalência decor-

re imediatamente do teorema da continuidade em relação às cond_i_

ções iniciais.

(VII). ESTABILIDADE EQUIASSINTOTICA UNIFORME: Existe um 80> o

"e para cada E>0 um ME), tal que onH<So implica

[[x(t;to,xº) “< &. para ta 170 +'T(E) .

(VIII). ESTABILIDADE ASSINTÓTICA UNIFORME: Vàlem (VII) e (II)º

( IX) . ESTABILIDADE ASSINTÓTICA EEONENCIAL: Existem ?»)O, P >O,

[ª)O, tal ”que [lxº[|< p implica
Hx(t;to,xo) Há (3 exp E—ÃW-to )] “xo“ para De. 130.
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Observação: Esta definição é equivalente à seguinte:ExisteÍX>O

e para cada. E>O um 8(€) > O, tal que “xª“ < 8(E) implica

|lx(t;to,xº) II é & eipE-QMt-to) ] para tê. tº.
Vamos mostrar em seguida como definir a estabilidade de uma

solução definida no futuro.

Seja ª?(t) sºlução de (1) definida em [ªc,oo). Consideremos

an (1) a mudança de variável y==x - ? Ct“. Então vem

ir=à - <P (ºc)=f<t,x) — f(t,=F(t)=f(t.y+ºF<t)) — f(t, <%=» ou

seja
&=g(t)y)y

_ (l')
onde g(t,y) = f(t,y+ªP (t) -f(t,ª? (17), com g(t,0)=0 para te“?

Assim temos um novo sistema (l') do qual y=O é um ponto de

equilíbrioº Observamos qnepor esta mudança de variável a solu-
ção J<=ª?(t) de (1) vai na solução y=0 de(l'). Diaemos que a

solução ª?(t) de (I) é estável num dos sentidos dados acima se

a solução y=0 de (1) é estável no correspondente sentido»

3a RELAÇÓES ENTRE OS DIFERENTES COÉCEITOS DE ESTABILIDADE

Veremos agora algumas relações entre estas definiçõeso

Teorema 1: As seguintes implicações são válidas.
a) (IX) => (VIII) => (II) => (I)
b) (IX) => (VIII) =à— (VII) =>»(VI)=à»(V); (V)à(III)e(V)=>-(D
e) (IX) ==)— (VIII) =? (VII) =>(IV)=>(III)
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Demonstração :

a) Da estabilidade assintótica exponencial temos que existe
?»O e para cada E>O um 8:8(E)>O, tal que “xo“ < 8 (E)

implica Hx(t;to,xº)|[é EexpE—7—.(t_to):] para t atºào.
Devemos mostrar que valem (II) e (VII). .o. imediato que va—

le a estabilidade uniforme, pois dado E>0 existe 8(E) > O,

IV 1: à 0, implicamtal que “on < SW:), t º
||x(t;tº,xº) [[ «.=. & expª- 7» (t-tº)] < &. "Para mostrar a estabª
lidade equiassintótica uniforme tomemos 80:8(1). (80 carac—

terizante da estabilidade equiassintótica uniforme). Então

“xº“ < 80, tª tà O, implicam Hx(t;tó,xê) “ < l eXpE-ÃH-td] .

Dado pois E>O, devemos encontrar CME) tal que 6 à e
(1; (tº)

para ti». t0+ T(£) . Podemos supor & < 1. Temos então

log Es -?»(t..to) de onde vem tªtº _ ª—ã—í .

Logo “apªgª-í. Portanto (IX) implica (VIII).

(VIII implica (II). Por definição

(II) implica (I). Basta tomar 8(£,to) = <Me?).

(IX)
,

implica (VIII). Mostrado na parte (a).
(VIII) implica (VII). Da definição.
(vn) implica (VI). Basta tomar tº=o 86(o).—.80.

(VI) implica (v). E imediato que (VI) implica (III). Defato,
dado to=0, £>0, existe por (VI), 80>O e CME), tal que

“xo“ <85, tàT(E) implicam “x(t; O,xo)H <&. Mas isto sign;
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fica que x(t;0,xo) +0 com t+ oo. A propriedade vale pois pª

Portanto, de acordo com a observação que segue a definição,
temos que a mesma é válida para todo tºa-. O.

Mostremos agora que (VI) implica (I). Seja to:-.O.

Dado £>O, existe 80, o<So<E, e ME), tal que HXOHCSO im

plica [[x(t;to,xo) “ (E para ªca—EME). Mas devido ao teorema da

continuidade em relação às condições iniciais, podemos garantir
a existência de O< 81< 80, tal que “X0“< 51 implica

Hx(t;O,XO)H <$o para t e [0,T(8) ]; Ligo HxOH< Sl implica

Hx(t;0,xo)H<ô para tão. Portanto, de acordo com a observação

que segue a definição a propriedade vale para to.—.O, logo vale

para todo toào o que mostra que (I) está satisfeita.

(V) Implica (I).
.

Da definição.
(v) Implica (III). Da definição.

Em Vista da parte (b) basta mostrar que:
(VII) => (IV) => (III). De fato. Suponhamos que a estabilidª
de equiassintótica uniforme esteja satisfeita, isto é, existe
60 > O e para cada E>O um ME), tal que “on < 80 implica

Hx(t;to,xo)H<E para teto-+Nf). Mas isto significa que

X(t;to,xº) + 0 com t +00, ou seja, (IV) está satisfeita.

(IV) implica (III). Basta tomar 80(tº)=80, caracterizante
de (IV) .
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Teorema 2: (II) e (III) implicam (VI)

Demonstração:
Da estabilidade quase-assintótica de x(t) ::= 0 vem que exig

te So -_- Sºm), talaque ||.xºH< 80 implica x(f'c;0,xo) ., 0 com

t+ oo. Afirmamos que O <11<80 satisfaz a exigência da equiag,

sintocidade.

Suponhamos que não, isto é, existe £> O tal que não podemos

achar T(E) com a propriedade desejada. Portanto, existem se-
quências,-nim] e (ti) com HxiHCT] e ti-* 00, tal que

*.».

“x(ti;0,xi) ]] .=.- 8 '- (a)

A sequência [xi] possui uma sub:-sequência convergente que terª

Jen.
7

Da estabilidade uniforme temos que existe O (SÉ <htal que

bém denotaremos por ixi). Seja Xi ªxo, “xº

w
Hx“ < <à(E) implica "x(tgto,ã)[|<$ para tetºao. Afirmamos.

que Hx(t;0,xi)[| &. S(E) para t e[:0,ti]. Por absurdo suponhª

mos que não. Então existe O é tis ti com “x(ti,0,xi) [[< 8 (E).

Da estabilidade uniforme 'segue-se que Hx(t,0,xi) H<E para tàíi.
No ponto t.: ti tem-se então “x(ti,0,xi)|| <8, absurdo por (a).

Portanto, Hx(t,0,xi)ll >. ?>(E) para te [:O,ti:].. Seja'Do qual

quer. Podemos supor ti>"t' & menos de um número finito de ind;
ces. Consideremos o intervalo [0,47] . Como x + xo, vem pelo1

teorema da continuidade em relação às condições iniciais que

x(t;0,xi) converge uniformemente para x(t;0,x'ô) em [0,7]. Como
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[[x(t;_0,xi) “ & SÇE), vem que Hx<t;0,_xo) “ à Me) “em [0,7] para
qualquer 'ª'.

'
Mas “xº“ ªTFSo . Portanto x(t';Q1_,xQ)__.-* O -

_

com

t+ cn, o que é absurdo. Logo“ satisfaz a exigência da equias-
sintocidade.

Teorema3: (II) _e_ (IV) implicam (VIII)
Demonstração :

E suficiente mostrar que.(II) e (IV) .. implicam (VII).
Da estabilidade quase assintótica uniforme temos que existe

80>O, tal que HxºH< 30 implica x_(t;to,xo)+ 0 com t+oo.
Afirmamos que 0<71<80 satisfaz a exigência da equiassintocidª
de uniforme. Suponhamos que não, isto é, existem E> O e

tÓ—à O para os quais não é possível encontrar T(£) com a pro-

priedade desejada. Logo, existem sequências [ti] e [xi] com

to <ti, para qualquer 1, ti+oo e “x;-Lih“, tal que

|l—x(tí;to,xi) [[ àE (a)

A sequência [ixi—) possui uma subsequência convergente que também

. ' &denotaremos por (xl). SeJa ici-* xº, "xo“ .. 'W .

Da estabilidade uniforme segue-se que existe 8(&) ”> O, tal
que Hill < 8(E) implica Hx(t;to,í) || < E para te toa- O. Afi;
mamos que ][x(t;tº,xi)|[ à ME) para te [tº,-ti]. Por absur

do suponhamos que não.

Então existe to 5 t. 5 t1 1 com “x(çi'to'xi)" < ª(E). Da esta

bilidade uniforme vem que Hx(t;to,xi)“ (E para tà ti. No pon-
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to t: tl temos “x(tito,xi)[| <8, absurdo por (a). Portanto

||x(t;to,xi) [] & 8(£) para t e [3709131] . Seja 'C' >tº> O qualquer.
Podemos supor ti>Ta menos de um número finito de índices.

Consideremos o intervalo [370,7]. Como 1: +xº, pelo teorgi
ma da continuidade em relação às condições iniciais vem que

x(t;to,xi) converge uniformemente para x(t;to,xo) em Emª, pª
ra qualquer 'ª'. Mas “xº“ éh<$º o que implica x(t;to,xo) *O

com t+ co. Mas como Hx(t;tº,xi)[| & 8(E) vem que

||x(t;to,xo)|| à 8(E) em Eºft'] para qualquer T. O que é ab-

surdo. Logo 'n satisfaz a exigência da equiassintocidade uni-
forme. Note-se que 71 não depende de tº. Portanto (VIII) e_s_

tá satisfeita.

Teorema 4: Quando n: 1 estabilidade quase-assintótica implica

estabilidadeHequiassintética.
Demonstração:

Da estabilidade quase-assintótica temos que existe 80: Sºm)
tal que 'leoll < 50 implica x(t;0,xo) + 0 com t+ oo.

Consideremos duas soluções x(t;0,xl) e x(t;0,x2) tais que

“le < 80 e “xº“ < 80 e ainda mais Xl.) O e x2< 0. Temos

então x(t;0,xl)-+ 0 com t+ no e x(t;0,x-2)->O. com t+oo.
Além disso, em Vista da condição de unicidade em relação às con-

dições iniciais nenhuma delas atinge ovalor zero, isto é,

x(t;v0,xl)>0 e x(t;0,x2)<0 para qualquer tao. Como
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x(t;0,x e x(t;'O,x2) tendem a zero, dado &) O existe ? tal1)

que, [x(_t;0,xl)l<8 para tat e |X(t;0,x2)I<E para tàt.
Seja 8=min [lxllf 1x2] ]. Tomemos lrlxºl|<8. Como te-

mos unicidade de solução, x(t;0,xº) permanecerá sempre entre
x(t;0,x1) e x(t;0,x2) para tão. Logo para te.-'E vem

|x(t;0,xo)] 46. Portanto a estabilidade equiassintótica está
satisfeita com so'—"8 e T(E)=t.

Á. EXEMPLOS

Os seguintes exemplos esclarecem mais as relac'ões entreos dª
ferentes tipos de estabilidade.
Exemploit Este exemplo mostra que (VI) não implica (II)nem mes

me para equações lineares de primeira ordem. [É],pg.l89, ex.l.
Consideremos a equação diferencial;

às... [134.12 sen log(t+l) + 12 (t+l)'l cos log(t+l) ] x

Uma solucao geral é

::= x(O) exp [- [H+ 12 sen log (t+l) :] t ]
Notemos que [x(t)é [x(0)| e't. Mostremos que (VI) está s_a_

tisfeita. De fato, tomemos 80=l (6O caracterizante de (VI).

Disto vem que [x(O) [< 80 implica |X(t)| < e't. Dado 0<8<l,

vamos escolher T:“E) tal que e"T< &. Notemos que e'T<E é

equivalente a 'I“ > - log &. Portanto basta termos T(E)> -log€
e (VI) está verificada. Entretanto, pondo tn: exp[(4n+l) ”7/2141.

e tá: exp[(4n+3) "7/2 ] .-1, vem que
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xr'ls x(tàh xo exp[— Ú3+l2 sen(4n+3)'7r/2 ] expB4n+3) 'ª'/2] -l]'de
onde vem

,,

xá: xº exp[l- exp [: (4nf3) "'/2 :l] : xo exp(-tà)
Por outro lado

xns: x(tn) : xº exp[—25(exp[ (4n+l) ““'/2 :| -1) ]=- xo exp(-25 tn)

º que nos dá

xà/xns exp[(25-e“) exp [Mn-lvl) "r/Z — 124 ]]
Portanto xà/xn-l'w com n+cn. Logo não vale (II).

Exemplo 2 Este exemplo mostra que (VII) não implica (VIII) nem

mesmo quando 1? é linear e a equação é de primeira ordem [6] pg.

189 ex.2.
'

Consideremos & equação diferencial.;

ic: (Gt sen 17—21?) :(

Uma solução geral é

x(t)=x(0) exp(6sent .. 6t cost-. 132)

Temos x(t)/xº= exp(t sen t - 61: cos t-t2 _ 6 sen tº cos to'tí) 03

de xo: x(to), disto vem que

2
x/xºé, exp(6+ 6t- t + õto + tº- tºt + 1: to)

de onde :* es ulta:

x/xºé expElZ + (t+to)(6_t+to) :]

Pondo T >6, ta tº + T, observando que 6-t+to< 0, vem

x/xºé expElZ + T(6-T)j
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Portanto x/xo< E se T(E) = T é suficientemente grandeº Poi;

tanto (VII) está satisfeita, Entretanto, pondo tn=n4T9n=l,2,w,
temos

in+1 expE6(2nf1)º1f- (.2n+l)2 4:23

X2ri
_.

exp E—lanH - en2 ("2 :]

onde n= x(tn) , disto resulta:

x2n+l/x2n= expl: “(nfl)“ (6-41') ] logo
+

'

"' ' º
_x2n+l/X2'n ou com n+oo. Logo (II) nao está satisfeitos por“.

tanto (VIII) também não.

Exemplo 5: Este exemplo mostra que (VIII) não implica (IX)º

[6] 133.190, ex.3. Diferentemente dos exemplos anteriores este
é não linear, pois como veremos adiante, no caso linear (VIII) e

(IX) são equivalentes.
Consideremos a equação fc: _x3. Uma solução é

...l.
2 , ' 2x(t) = xº [:le xº (t.-to) :]

Vale (II), pois dado E>0 basta tomarmos 0 < 8.(E)<,€,

De fato, se [xo] < %(a) temos

ixol '

1X(t)l=W___..._'__..._...... '<E para teto
y/l+2x2(t-t )

o 0

Portanto (II) está satisfeita. Mostremos que vale (VHL

Dado E<l, tomemos 80:1(80 caracterizante de (VI)º En—

tao se Ixºl<80, vem
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[X |

[x(tH: º =
1

Vl+2x2 (t.-t ) -]-'-+ 2(1;_t')
o 0 .x2 0

o

l . , .Queremos < 5 , 13170 e, equlvalente à
]. + 2(t—t )

V ª? º

ri.—...... < 52, que é equivalente à _l'2.. + 2(t_to)> iã- , 0

Kg
+ 2(t tº) o

ue dá 1: >t + —- —º º zeº 2xâ

Observando que "_º—ã) 0, temos que lx(t) |< & para tà to+ ME),
2x0

onde T(E.) = 3—1? e “on < 80: 1. Logo vale (VII). Entretanto,

não vale (IX).

Por absurdo, suponhamos que (IX) está satisfeita, isto é,

existem 7ª>0, p > O, ($>O, tal que lxol < P mpllca

[x(t;tº,xo)| < (5 expE-ÃW-to) ] [xºl para tªtoào
Em nosso caso particular teríamos:

lººol

V l+2xâ(t-to)
|x(t)|= < (5 expE—Mt—tâj [xo-[, o que nos da'

1 <(3exP ["ª“—tá] que é equivalenºgjawàwª'

.» Ultrª/,ª ,;m.“
, /1+2xâ ('t—to) - º" “' “
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-221+ 2xº(t-t.º) > fª expEZ) (t.-to) :] , para 13: tº: O. que é um

absurdo. Logo (IX) não está satisfeita.

Exemglo 41: Birkoff-Rot'a [l], pg., 145; ex.6; mostram que (III)
não implica (V)., nem. mesmo para sistemas autônomos.
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CAPITULO II

ESTABILIDADE Pªm sxsmus PERIÓDICOS, Amonouos E LINEARES

1. SISTEMAS PERIÓDICOS 's masonosos .

Vamos agora à estabilidade do sistema

as: F(t,X) ' (2)

Vamos supor F('t,x) periódica em t, ou seja; existe uno tal
que, P(t+w,x)= F(t,x) e que xaº éponto de equilíbrio de (2),

isto “é, P(t,0)==0. Vamos considerar o caso autônomo, od seja,
F(t,x)»=G(x)

.

como caso particular do “caso periódico..
Para estes dois tipos de sistemas valem os seguintes teore—

mas:

Teorema 5: 'Se a solução x(t)5 O de (2) é estável,-': então ela
é uniformemente estável.

Dehonstragão :

Da estabilidade simples temos que para qualquer £>Ó existe
'

um 81(w,8), tal que ||x0||<81(w;.8) implica ||th;w',xo)[]<E
para vtàau.

.

O teorema da continuidade em relação às condições

iniciais garante a existência de rum“ SO:.— 800,81), tal “que, se

H-onK'ão 'e' tºª'tºvºº] temos ||x(t;to,xº)ll<$i para tºétéw.
Portanto se [toe [0,01] e “XO“ 4'80' vamos ter ',Hx(t;tº,xo)H<8

para .todo “ts tº. .

Estúdefuos agora o caso ein que tº? [0,01]. Se to)! [O.,WJÉQQ

demos garantir 'que existe Kà l, inteiro , tal que, Kau é tº<(K-l71)ºº.
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Da periodicidade de F(t,x), vem que se x(t;tº,xº) é solução,

então” x_(t-K cu; to.-K. w ,xo) também é solução. De fato..

Seja y(t) : x(t-Kw ; to'— K w, xo) . Disto resulta

&(t) = à(nxw ; tº .. K w , xº) : F(t—Kw , x(t—K m)) : F(t,x(t—Km))=

= F(t,y(t)). Portanto y(t) : x(t-Kw) também é solução, Pon-—

do 7: tº - Kw , vem que 06 T < w . Observando que

x(to,to,xo)= x(tºf K o>,tº-Kcu, xo) vem, pela unicidade de sº
lução em relação as condições iniciais, que

x(t;tº,xo) E x(t-Kw, tº .- Kw ,xo). De fato, ambas passam por (tosco).

Como owna) e x(t-Kw , tº— Kw, xo) e XPC-Kaz . Tuto) , fazendo

HxOHA Sº vem que: [[x(t,to,xo)[| = “x(t—Kao, tº—Kw ,X0)H<E pª a

ra t-Kwato -Ka) , ou seja tº to. Portanto x(t) E O é uni—.-

formemente estável.

Teorema 6: Para o sistema (2) estabilidade assintótica implica

estabilidade assintótica uniforme.

Demonstra; % :

No teorema anterior vimos que estabilidade simples implica e__s_

tabilidade uniforme. Portanto já temos estabilidade uniforme e

estabilidade assintótica. Em vista do teorema 2, do primeiro cª
pitulo, deste trabalho, temos estabilidade equiassintótica. Reg
ta, pois, mostrar que estabilidade equiassintótica implica, no

caso periódico, estabilidade equiassintõtica uniforme. De fato,
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da estabilidade equiassintótica existe 806») e T(m, & ), tal
que onll< 80610) implica Hx(t,w,xo)n<8 para tàw+T (19,6).

Pelo teorema da continuidade em relação as condições iniciais
podemos garantir a existência de 8: M o.) ,80), tal que “on < 8

e tãº [Ow->] implicam Hx(t;ít5,xo)H<80 para tºl.- t é eu, e por
tanto Hx(t;to,xo)[[ < &. para te «: + T ( o.) , € ). Pondo ME) =

= w+nT(w,8) e. lembrando que tºe 0 vem Hx(t;tº,xol]<5 para

*? “tº-+ TQ). Logo o teorema vale para qualquer tºe [O, cu]. Tº

memos agora to # [O,w]. Da mesma forma que no teorema ante-
rior podemos garantir a existência de K, tal que Kwéto< (K+—Dm.

Sabemos também que x(t-K «» , to - K (» ,xo) é solução e ainda

mais, x(t—Kw , to - Kw ,xo) & x(t;tº,xo). Fazendo 'C'-_— to- Ku),
mos Oé'z'éw. Portanto se HxºH<8, temos

'

Hx(t-Kw,to-Kw,xº)n<8 para me» àtO-Kw+T(€)
de onde vem tàt0+T(w). Mas "x(t- Kau, to-Kw,xo)H=

. Logo temos a estabilidade equiassintótica uni-= ||x(t;to,xo)
fome com 80= o(a)) e T(8) : T( o) ,E ) + co.

Algumas observações devem ser feitas sobre este teorema. Ega

te teorema encontra.-se demonstrado de maneira diferente em [8].
Entretanto, na primeira parte da demonstração em [8] , o fato
do sistema ser periódico só é usado para ter-se estabilidade

equiassintótica como decorrência da estabilidade assintótica.

Mas esta parte é mais geral como mostramos em nosso teorema 2
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do primeiro capítulo. Observamos também que em nosso teorema 2

do brimeiro capítulo, fazemos uma demonstração que consideramos

mais simples que a primeira parte de [83 usando o teorema

da continuidade em relação às condições iniciais em vez do teo-
rema de Ascoli no eSpaço das funções contínuas de [O,co) no Rª.

Teorema 7: Para o sistema (2) estabilidade quase-assintótica im

plica estabilidade guasesassintótica uniforme.
',Demonstragãoá

Da estabilidade quase-assintótiéa vem que existe 800»), tal
que, .“wa“ < 80(w) implica x(t; u.), xo) * D', com t+co. “Do teo—

rema" da continuidade em relação às condiçoes iniciais, vem que

existe ,ô=8(ôº,w), ,tal que tºe [mm:] e “on < 80. implj;

cam Hx(t;to,x0)“ < 80
.

para tº< té cu. Em particular no ponto

uu isto é, [[x(cu,tº.xo)ll< 80 o que implica x(t;tº,xd) + 0

com t+ cn.) Dado to ff [o,m] , sabemos que existe K,inteiro,
tal que. Kc»): tº< (K+l) ou, e também que x(t—Kco ;tº—K co, xo) é

solução coincidente com x(t;tº,xo). Fazendo T=to- Ku) vem

que O éT< Q). Portanto se "on < 8, x(t-Ka); 7,3%) + 0

com t+oo e consequentemente x(t;to,xo)+0 com t+coº Logo

estabilidade quase-assintótica implica estabilidade quase—assig

tótica uniforme.

2.SISTEMAS LINEA'RES,

Vamos Considerar agora o sistema linear
%% AM:: (3)
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onde A(t)' é uma matriz nin, função de t, continua para "tª 0,

Se X(t)_ é uma matriz fundamental do sistema matricial X' = A(t) X

'que é o sistema associado a (3), então a solução de (3) que pag

se pelo ponto (tº,xo) é dada por

x(t;tó,xo)==X(t)X'l(to)xº
Vamos enunciar alguns lemas, específicos do caso linear, que

serão usados no estudo da estabilidade para estes sistemas. Eg

tes lemas Sãoá

Leme l: A solução x'(t)_=_ 0 de (3) é estável se e somentese tº
“da solução fôr estável.

Lema 2: A solução x(t) ; O é estável se e somente se toda so—

lução é limitada, o que ocorre se e somente se toda matriz fun-
!

damental & liúitade.

'Lema 3: A solução x(t) E O' é uniformemente estável se e somen—

tese U(t)U"l(s) é limitada para te seo, onde U(t) é matriz

fundamental qualquer. Observamos que U(t)Uªl(S) não depende

da particular matriz fundamental.

No caSO linear temos_as seguintes relações entre os diferen-
tes oOnceitos de estabilidade.

”à

Teorema 8: Para o sistema (3) estabilidade quase-assintótica im

plica estabilidade aguiassintótica.
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Demonstração:
Da estabilidade quase-assintótica vem que existe SO.-. 60 (O),

tal que “xo" < 50 implica x(t;0,xo)+ 0 com t+ on,. Mostre
mos que qualquer solução x(t) tende a zero com t+ oo. De f_a_

to. , Dado x(t), solução qualquer, tomemos &“th .i(t)
X .

ª

- - s _também é soluçao e [[ x (O) [| = zºº-< 80, portanto x(t) + 0 com t+oo.

Logo, x(tàã-ª 0 com t+ o). Isto implica que todo elemento de

x(t), onde x(t) é matriz fundamental, tende a zero com t tendeg
do ao infinito. Então dado s>o, existe No, &) um(a), tal

que 1|x'(t).r?(o)||e HX(t)H “fim)" a 35; para taNe).
LogoHXCít)X'1(O)H “xºu“; se nxon< aº e tàT(8). Po;

“tanto a estabilidade equiassintótica está satisfeita.

Teorema 9: Para o sistema (3) estabilidade assintótica uniforme
implica estabilidade assintótica exponencial.

Demonstração :

Dav estabilidade uniforme segue-se que existe uma constante Nel

tal que
'

[|X(t)X'l(tº)H < N para todo tê. toe-.O, onde x(t) é mª

trirfundamental, Da est-abilidade equiassintõtica uniforme vem

que existem 9, Tao tal que “x(t) flu-O)" < 1/2 para tàtO+T
e Hxºlzl€ 9. Entretanto “x(t) x-1(tº.)|| =

“: ||x(t)x-l(to'+ m)“ x(tº+r) Xª-1(tº)l|á [|X(t)X'l(to+ T)“

“x(tº +T) rim,) |l—
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,
ºbservando que pela estabilidade equiassíntótica uniforme vem

"x(tº + T) X'l(tº) " < 1/2 e "x(t) X'l (tº+ T) “ < 1/2 para

_ tº tº + BT,. temos

HX(t)X"l(to)|| <2-2 < 2'2N para tato+ 2a? e “on < 9.

Mostremos, agora por indução que “x(t) X'1(to)|[< Z'K'N para

tê. tó+KT, K=O,l,2, Ja mostramos que vale para K= 031,2“
.

Suponhamos a propriedade válida K=m-l e mostramos que vale pª
ra sz.
“x(t) x'l(tº) [[ = “X(t)X"l(tor+ (rn--1)'IA.')1$C(1:º + (m-l)T) X'_'1(tº) [[ .4.

º “I(ÚX—J-(“tºq- (m-1)T) “ |lX(tº+ (m—l)T) JCJ-(to)“

&Notando que, devido a estabilidade equiassintótica uniforme,

temos “x(t) X'l (to+ (m-1)T) “ < 22“- para te to + mT e

HX(tº+ (m—1)T)X'l(to)[| < N/Zm'l, pela hipótese de indução, p_a_

-m+l -lra tàto+(m-1)T, vem HX(t)X'1(tº)H<N 2 2 =2'mN.pª

ra tºt +mT
o

—7ª(t- 1ªo)
Pondo 7“ = lª?-Tªj vem que “x(t) X'l(tº)“ < 2N P para

ºne tº. De fato. Dado '«Eà tº temos que existe K inteiro tal
que

'

to+KT e T: < tº + (K+1)T ou seja in.-tº < (K+1)T. Po—

rém, se ía tº+KT vem que “IMEX—lho)“ < NZ'K. Basta
a(í—to) p-ÃG-to)mostrar pois que N2'K< ZNP" , ou seja 2'K<2

Mas como 0575- 130 < (K+1)T vem

- _ KlT - _op'Mt'tºÚ Mªmª” = 29 ª?“ +)
= 29 lºªºumªº K-

-
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Pºrtanto-temos;
,

_

.

., '“XÇtÍXfIHóHI < ZNP'ÃW'tº) para tàtoàº.
Tomaádó HxÓH<P “vem,

'

mmªº)!!-%-_llX<t>f'l(to>ll ”xºlls 2NP'ª(t'to)P

Portanto 'a estabilidade assintótica eXponencial está verificada.
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