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onde 
(i) S(7x, A)ry = -yS(x, À), V-y E P 
(ii) X é F-equivariante 
(iii) X(0,0) = O. 

A razão desta definição é o fato de que se tomamos uma família G(x , À, t) de 
equivalências fortes de g tal que G(x, O) = g(x, )) e cuja mudança de variáveis 
preserva a origem, a expressão do germe 

(dG(x,  ), t)\  
dt 	)t.o 

é exatamente como(2.3) 
Antes de enunciarmos o Teorema 2.2, damos uma descrição algébrica de RT(g,1') a 
qual será útil em cálculos futuros: 

Lema 2.3 O conjunto de germes definido como 

-Ílx,), (I") = {g Eez,), (F)/g(0, O) = O} 

um módulo finitamente gerado sob o anel ex,A(F); digamos, 

(r) = 

Denotemos por 4-6-'x,À (P) o conjunto de matrizes nxnS(xÀ) que satisfazem 
(i) da Definição 2.3. Para tal conjunto, temos o seguinte lema: 

Lema 2.4 7x , ), (I') é finitamente gerado sob o anel ex,),(F); digamos, 

(11 =(s,... , Sr) 

Proposição 2.1 Para cada h E-j x,), 	RT(h,F) e um submódulo de e zd, (F) 
finitamente gerado sob e,),(17)  da seguinte forma: 

RT (h, F) = (Si h, 	, Sr h,(dh)Xi , 	,(dh)X,) 	(2.4) 
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2.3 Desdobramentos F-equivariantes 

Seja F um grupo de Lie compacto e g e x,,‘ (1). 

Definição 2.4 Um F-desdobramento a k parâmetros de g é um germe F- equivari-
ante G(x, a), cr E Rk, satisfazendo G(x, À, O) = g(x,À). 

Definição 2.5 Para H(x,A,#) e G(x, À, a) F-desdobramentos de g(x, À) aleak 
parâmetros respectivamente, dizemos que H se fatora através de G se 

H (x , ft) = S(x, À, ,8) • G (X (x , À,,3),A(À, )5), A(M), 	(2.12) 

com S(x, À, O) = Id, X (x , À, O) = x, A(À,O) = À, A(0) = O, S 	(F) e 
X E-e'z,A,0 (F). 

Basicamente, esta definição afirma que para cada fi, 	•, •/3) é F-equivalente a 
G(•,•,A(M). 

Definição 2.6 G é dito um F-desdobramento versal se todo F -desdobramento de 
g se fatora através de G. Tal F-desdobramento é dito universal se depende de um 
número mínimo de parâmetros; este número mínimo é chamado F-codimensão de g 
(codimrg). 

2.3.1 Uma condição de F-desdobramento universal 

Os resultados centrais deste parágrafo sã,o o Teorema 2.3 e o Corolário 2.1. Começamos 
definindo um espaço tangente convenientemente: queremos acrescentar a RT(h,F) 
os germes do tipo (dh)s,ÀX(x , À) com X(0,0) O e os germes do tipo AM/o,. As-
sim, considerando os germes Y1, , Ym  geradores dos germes em --É x,), (F) que não 
se anulam na origem, ou seja, satisfazendo 
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Capitulo 3 

Bifurcação com Da-simetria 

Este é o capítulo central de todo o trabalho, no qual estudamos problemas de bi-
furcação D,i-equivariantes. Para resolver tais problemas, trabalhamos basicamente 
sob dois pontos de vista: um geométrico, com o qual resolvemos os problemas 
D„- equivariantes genéricos quando n > 5, e um algébrico, baseado no proble-
ma do Reconhecimento e Desdobramento Universal para resolver problemas D3-
equivariantes. Com  o auxílio de análise numérica, foi desenvolvido um particular 
exemplo de campo D5-equivariante no plano para o qual foram obtidos resultados 
globais sobre a dinâmica para cada valor do parâmetro de bifurcação A. 

A ação canônica do grupo diedral D„ (com 2n elementos) sobre C é gerada 
por 2 elementos ( e k ) da seguinte forma: 

• z = e'r i inz e k • z 	z, 	 (3.1) 

onde é a rotação de kr ekéa conjugação (ou reflexão com relação ao eixo real). 
Equivalentemente, usando a identificação R? C e a definição de D como o grupo 
gerado pelas matrizes de rotação 
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cos(2rEn) —sen(27rj In) 
R27rjh [ sen(2r j In) 	cos(2rj1n) 

e pelo "flip" 

	

k  [ 1 	0 
0-1 

a ação standard de Dn  sobre C é definida através do produto matricial. 

3.1 	Forma geral de germes em E (D n  ) e em 
-É (Da) 

Começamos por obter a expressão geral para polinômios f E p(Dn): 

Proposição 3.1 Se f : C 	R é um polinômio Da-invariante, então existe um 
polinômio h :R2  —4 R tal que 

f(z) = h(z-z",zn + 	 (3.4) 

Demonstração: 
Inicialmente, observemos que o polinômio f(z) pode ser escrito como 
f(z) = 	aik zi.Z1̀  , com aik  E C, pois usando a identificação 

Z = X iy E C 	2 	
) = 	,y — 	2i E R 
	

(3.5) 

temos: 
f(z) f (x, y) = E b„xr ys, b„ E R 

r,S 

(3.2) 

(3.3) 
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f(z)= E d,,,,,,,(z-z)m(zin -F) 	 (3.10) 
m,n 

para determinados d,„„. Finalmente, usamos a identidade 

zln 	= (zn 	-z-n)(z(1-1)n 	-z-(1-1)72) 	zi( z(1-2)n 	-z-(I-2)n) 

indutivamente para obtermos 

f (z) = 	pc,p(z-inzn ry, 	(3.11) 
crd3  

para certos coeficientes pop. Agora, basta definir 

h(x,y)=Eposx'V 
or,f3 

Observação 3.1 Segue da Proposição 3.1 que u(z) = z e v(z)= zn -I-Fn formam 
base de Hilbert de p(Dn). 

Proposição 3.2 Dado um germe f E e(Dn), existe um germe diferenciável h : 
R2 	R2  tal que 

f (z) = h(z-z-  , zn 

Demonstração: 
Segue diretamente do Teorema de Schwarz (Teorema 0.5) e da Observação 3.1 an-
terior. 

Consequência: O discriminante de Dy, é p(z,) = (z7i, zn -Fr) (ver Lema 
0.3) e 

(dp)z  =[ 7nzn-1 —n-ii• nz 
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todos os seus conjugados; 

(iii) Para cada (órbita de) solução zo, os auto-valores positivos de (dg),o ,, 
são indicados com "+"no diagrama e os negativos com 
Esta análise é feita para um problema de bifurcação g E -É,,À(Dr,) (equação (3.18) ) 
satisfazendo as hipóteses do Lema dos Ramos Equivariantes, ou seja, p(0, 0,0) = O 
e pÀ(0, O, O) 	O. Ainda, supomos também que q(0, 0,0) 	O para que as soluções 
dadas pelo Lema sejam todas as soluções possíveis para a equação g(z, À) = O 
(Proposição 3.5). Finalmente, queremos também que pu(0, O, 0) O a fim de que 
seja suficiente uma expansão em Taylor de g(z , A) = O até grau 2, como vemos a 
seguir. 

a) Soluções com Z2(k)-simetria 

Começamos expandindo a equação g(x, )) = O e tomamos termos de grau < 2 
para analisar o comportamento do ramo A = A(t) (como transcrítico, subcrítico ou 
supercrítico - Definição 1.6). 

g(x , )) = p(u,v, ))x + q(u,v, A)xn-1  = O <4. p(u, v, A) -I- q(u, v, Mx"-2  = O 

44. p(u,v, A) o(3) = O 

<4.  P(0, 0,0) + pu(0,0,0)u +14(0,0,0)A 1- 0(2) = O 

Portanto, 

   

 

À(X) -Pu(°'") 	 X2  pA  (0,0,0) 

 

(3.21) 

A partir desta expressão para A(x), temos: 
Pu(0, O, O) • IMO, O, 0) <O = os ramos com Z2(k)-simetria são supercríticos. 
Pu(0, O, O) • N(0,0, O) > O 	os ramos com Z2(k)-simetria são subcriticos. 
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- Correspondência entre as ações dos grupos: 

1. • T(w) = T(w) = T(pi  • w) 

2. 72  • T(w) = T(w) = 	- .5(w2 - w3)) = 	5(w3 -  w2)) = (P2 .  w) 

3. '73 . T(w) = [91  - 14-(w2-w3)]+ 	- 	(w2- w3)] = 	(wi-w2) = 
T(p3  • w), 
onde na segunda igualdade usamos a relação w1  w2  w3  = O. 

4. 1'4 • T(W) := (73  • 73)T(W) = '•)'3 • (-y3T(w)) = T(p4  • w), 
onde na segunda igualdade usamos (3.). 

5. 75 • T(w) = k • T(p3  • w) = T(p5  • w) 

6. ^y6 • T(W) = k • T(p4 • w) = T(P6 • w) 

Assim, 71' e T são mudanças de coordenadas na fonte e na meta de"g.  que o 
transforma num germe g D3-equivariante. Podemos, portanto, tomar 
g :CxR-4C como 

g(z , À) =Toão 11-  (z , À). 	 (4.9) 

(i) g é D3-equivariante : 
Para cada -y;  E D3, 

g(yi(z, À)) = T o ão T-1(-y.,z, À) = T o ã(p3T -1(z, À)) 

= 	(pi("g o T -1(z , À))) = -y,g(z, Á) 

(ii) O conjunto dos zeros de g é isomorfo ao conjunto de zeros de"g.  pelo 
isomorfismo T ; de fato, 

(z, A)e zero de g .4.> T-1  (z , A)e zero de"g. 
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