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Abstract 

The existence of periodic solutions of the one-parametric 

family of planar differential-delay equations 

i,(t) = —as(t) aF(x(t —1)) 

with a E R, is studied. 

A sequence of Hopf bifurcation is determined under fairly 

general hypotheses on F; We also state a global continuation 

result. 
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Introdução 

O objetivo principal deste trabalho é contribuir para a descrição da dinâmica deter-

minada pela família de equações diferenciais com retardamento 

:(t) = —ax(t) aF(x(t — 1)). 	 (1) 

onde x col(x i , x2 ) E R2, F :R2 	R2  de classe.C2, e a um parâmetro real. 

Tal equação tem sido exaustivamente estudada no caso escalar, isto é, quando x E 

Re.Fé uma função real, e as aplicações têm ocorrido com grande ênfase nas ciências 

biológicas. Contribuições na área são dadas, por exemplo, em [4]—[12], [14] e, em [11], 

Mallet-Paret dá uma descrição global da dinâmica de (1), mais especificamente êle obtem 

urna decomposição de Morse de um atrator compacto maximal. 

Resultados de estudos da equação (1) no plano, ao que nos consta, apareceram só 

recentemente. Nesta direção, há o trabalho de P.Z. Táboas, [16], em que é estudada uma 

equação semelhante à (1) e no qual foram inspirados muitos dos resultados aqui contidos. 

Um problema importante-que se coloca é o de determinar soluções globais de (1), 

(definidas em (—oo, +oo)), já que, usualmente, elas consistem de conjuntos a-limite ou 

to-limite de outras soluções e desempenham, portanto, papel fundamental no estudo do 

comportamento assintótico. Esses fatos justificam a ênfase deste trabalho no estudo de 

soluções periódicas. 

No capítulo 1 é feito um estudo da equação característica e prova-se, para uma certa 

classe de funções F, a existência de uma infinidade de valores positivos e negativos do 

parâmetro a onde ocorrem bifurcações de Hopf. 

• O capítulo 2 é uma aplicação de um teorema de ponto fixo através do qual obtém-se 

existência de soluções periódicas da equação (1) com período T > 4, para a maior que um 
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certo valor ao  > O. 

Os resultados do capitulo 3 constituem uma extensão'dos resultados de Hale em [9, 1.5] 

para urna família a um parâmetro de equações diferenciais diferença, com o parâmetro a 

variando em certos subconjuntos compactos da reta real. 

O capítulo 4 trata da continuação global de uma bifurcação de Hopf, isto é, motivados 

pelos resultados obtidos nos capítulos 1 e 2, provamos a existência de um ramo contínuo 

ilimitado de soluções periódicas de (1) emanante de ao, sob condições adicionais à função F. 

A escolha, para o nosso estudo, de a variando no semi-eixo real positivo é motivada, 

em parte, pela equivalência de (1) à equação com retardamento a: 

Ú(t) = -1/(1) F(Y(t - a)) 	 (2) 

através de urna mudança na escala do tempo. Além disso, o nosso resultado do capítulo 2 

sugere estudar um ramo de soluções periódicas com período > 4, ao passo que para a < 0 

as bifurcações de Hopf dão origem a soluções com período <4. 

Em todo este trabalho denotaremos por C = C( [-1, 01, R?) o espaço de Banach definido 

por 

C([-1, O], R2) = {ep : [ —1, 0] —4 R2  cp é contínua } 

munido da norma 

11(P II = sun ly(601 -1<0<0 

onde I • I denota a norma usual do R2. 

Dados to  > 0, A>.  O e uma função x E C([to - 1, to +A], R2), para cada t E [to, to  +.4], 

denotaremos por x i  E C a função definida por 

• xt (0) = x(t O), ---1 < < 

Se 	E E C, uma solução x(t) d (1) que coincide com em [-1,0] deve satisfazer 

x(t) ='0(t), t E [-1,0] 
x(t) = e-0 0(0) -I- a fot  e-0( t -8)F(x(s -1))ds, t > O 
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e reciprocamente. A partir desta expressão e pelo processo recursivo em intervalos de 

comprimento um mostra-se existência e unicidade da solução em [-1, oo). Para maiores 

informações sobre a teoria geral dessas equações, veja [9]. 



Capítulo 1 

Os Autovalores da Equação Linearizada 
e as Bifurcações de Hopf 

Neste capítulo, considerando a família a um parâmetro de equações diferenciais autô-

nomas não lineares da forma 

i-(t) = —ax(t) aF(x(t — 1)). 	 (1.1 — o) 

onde x co.(x , X2 ) E R2, F : R2 	R2  de classe C2, F(0) = O, F'(0) 	O e a um 

parâmetro real, é nosso propósito estabelecer existência de soluções periódicas para certos 

valores do parâmetro a, as quais emanam da solução nula - as chamadas Bifurcações de 

Hopf. É feito um estudo mais amplo da localização dos autovalores da parte linear de 

(1.1 — a), que será Util em outros capítulos; tratamentos gerais são dados em [1] e [15]. 

Daremos maior ênfase a valores positivos de a, objetivando resultados futuros. 

As equações (1.1 — a) com F munida da hipótese seguinte: 

x2Fi(x) > O, se x2  O e xiF2(x) <O, se x1  O 

têm linearizações próximas à origem dadas por: 

d•(t) = —ax(t) -I- a B x(t — 1) 	 (1.2 — ) 

onde 

B := (° 61 ) 
62 O / 	

aF, 	01'2  
:= 	(0) > O, 62  := 	(0) 0. 

ax2 	 OS1 
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local em a = ak , k = 1,2... O ramo que emana de a k  representa soluções w-periódicas 

com to próximo de 1--c: ,ck  definido univocamente por 

ck  = arcsen(-1)k+1  — E ((k — —2 )7r , ( k + —
2

)7r), k = 1,2, . . . 
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