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ABSTRACT 

In this work we show the essential 

spectral radius of the semigroup.generated 

by the partial differential equations of 

the linear unidimensional thermoelasticity 

is less than one. We apply this result to 

the study of convergence to equilibrium of 

solutions of á semilinear equation. 
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INTRODUÇÃO 

Os objetivos deste trabalho são o estudo do raio 

espectral essencial de operadores de evolução associados à 	equa 

ções diferenciais parciais provenientes da termoelasticidade 	li 

near unidemensional e uma aplicação numa equação semilinear. 

O procedimento adotado é o de, em primeiro lugar , 

transformar o problema dado numa equação linear de evolução ú = Au 

num espaço de Hilbert H, onde A é um operador linear fechado defi 

nido num subespaço vetorial denso de H, o qual gera um semigrupo 

fortemente contínuo de contrações {T(t) ; t?.0} sobre 0 espaço H . 

Em seguida, encontramos, uma outra equação linear de evolução ú = 

Au, "mais simples", que também gera semigrupo fortemente 	contí 

nuo {To  (t) ; t?.0} sobre H de maneiras que o raio espectral 	essen 

cial de T(t) seja igual ao raio de To(t). 

A titulo de motivação abordamos primeiramente 	o 

caso em que a condição de fronteira é de periodicidade em x e em 

seguida com condição cie fronteira nula. Esses dois casos tem trata 

mentos diferentes pois no primeiro a equação pode ser resolvida - 

quase explicitamente. 

Finalmente, atacamos o problema da convergência pa 

ra equilíbrio no caso de uma equação semilinear da termoelasticida 

de unidimensional com condição de fronteira nula. A teoria previa 

mente desenvolvida é usada para se obter a pré-compacidade de so 

lução limitada. 



CAPITULO I 

DEFINIÇÕES 

1.1. OPERADOR DISSIPATIVO. 

Seja H um espaço de Hilbert com o produto interno 

<,>. Seja A um operador linear definido em um subespaço D(A) de H 

com valores em H. Dizemos que A e dissipativo se a parte real de 

<Ah,h> for menor ou igual a zero para todo h em D(A). 

1.2. SEMIGRUPO FORTEMENTE CONTINUO 

Seja X um espaço de Banach. Um semigrtipo fortemente 

contínuo é uma família {T(t); t?.0} de operadores lineares contí-

nuos definidos em X com valores em X satisfazendo as seguintes 

condições: 

(i) T(0) = identidade de X; 

(ii) T(t+s) = T(t)T(s) para todo t,s?.0 

(iii) T(t)x tende para x, em X, quando t tende para 

0
+
, para cada x em X. 

1.3. SEMIGRUPO DE CONTRAÇÕES 

Um semigrupo fortemente contínuo (T(t); t?.0} é dito 

de contrações se IT(t)W, para todo t?.0. 

1.4. GERADOR INFINITESIMAL 

Seja X um espaço de Banach. Se {T(t); t>.0} é um se 

migrupo fortemente contínuo em X, o seu gerador infinitesimal é 

a função A definida em D(A) contido em X com valores em X, defini 

da por: 

















O sistema anterior pode à'er visto como: 

au 
— 
at 

av 	a
2u 	ae = 

at ax
2 

âx 

= k
2eâv m-- 

âx at 	ax2 

e as condições de fronteira são: 

u(t,x+2n) = u(t,x) 

v(t,x+2n) = v(t,x) 

0(t,x+2n) = e(t,x) 

para todo x real e t;O. 

Utilizando agora a seguinte mudança de variável. 

âu 
Z = 	— V 

ax 

- al1 w = —+ V 
ax 

chegamos ao sistema 










































































































































