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TWO SYSTEMS OF ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS

Hildebrando munhoz Rodrigues

Adviser: Prof. Dr. Nelson Onuchic

We organize this work as follows:
In first part we study the relative asymptotic

equivalence, with weight ty, where ? is & non negative
integer number, of systems:

(a) & A(t)y

(b) & A(t)x + f(t,x),

namely, we prove that under certain assumptions, the
followings results hold:

1) For every solution y(t);€O of (a) there is ªt least
one solution x(t) gg (b) satisfying:

(º) tpw—po, as t—pco
|Iy(t)H

2) For every solution x(t) 22 (b), x(t);ÉO for all suf—

ficiently large t, there corresponds ªi least ºne
solution y(t) º; (a) satisfyiªg (c)

We also give information about the number of parameters
of the family of solutions x(t) of (b) satisfying 1). A

similar result follows with reapect condition 2)

In second part we apply the above mentioned results
to a class of matrices A(t) which contains the periodic
and constant mstrioes as particular cases.
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IN TRODU ÃO

Consideremos os sistemas:
(a) $r=A(t)y

(b) i=A(t)x +f(t,x)
Seja «yª 0 um número inteiro qualquer.
Com relação aos sistemas acima colocamos os seguintes

problemas:

1) Para cada solução y(t);€O ªº (e.) existe pelo menos

uma solugão x(t) _d_g (b) satisfazendo à propriedade:

(º) pc,; l'lx(t)- yu)"
Hy(t)l|

—-> 0, quando t-Ho?

Observamos que a condição (e), no caso )u-O, nos diz
“x(t) — y(t)ll

Ily(t)llque a diferença relativa tende a zero

.mais rapidamente que já
. tu

2) Para cada solução x(t) gg (b), x(t);£0 para'todo t 32-
ficientemente gande, existe solução y(t) d_e (a) 29.“

tisfazendo (c)?

3) Para cada solução y(t);£0 _d_e_ (a) Ex(t);€ O de (b)],
de quantos garâmetros depende ª familia _d_ç_ soluções .

x(t) g_e_ (b) Dr(ªb) _d_e_ (a)] , satisfazendo & prºprie—

dade (c)?

O primeiro problema foi estudado, entre outros, por
s. Faedo [2], E.Levi [4], Z.Szmydt [6] e N. Onuchic

[:s-a, s-b] .
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S. Faedo e E. Levi consideraram o problema 1) no ca—

so em que a perturbação f(t,x) é linear em x, A(t) cons-

tante e' p. = 0.

Z. Szmydt, usando o Método Tºpológico de Waàewski [7],

com relação ao problema 1), generaliza os resultados de

S. Faedo e E. Levi considerando A(t) constante, f(t,x)
não necessariamente linear, y: 0 e );:l , onde 2 é um nª
mero inteiro não negativo associado a cada solução y(t)
de (a). Mais ainda, com relação ao problema 3), ele da'

uma estimativa sobre o número de parâmetros do qual de-
pende & família de soluções de (b).

N. Onuchic, usando um teorema bastante geral devido

a P. Hartmann e N. Onuchic [3] (Teorema 1.1 deste trab_a_

lho), que foi inSpirado em um resultado de C. Corduneanu

El, Teorema II:] generaliza o resultado de Z. Szmydt, no

caso 31=O. Mais especificamente, N.Onucthic ES—a, 5—bj

da' uma resposta positiva aos problemas 1), 2) e 3) cousª
!

I

derando A(t) não necessariamente constante. '

Neste trabalho, usando também o teorema de P. Hart-
mann e N. Onuchic, generalizamos os resultados acima men-

cionados. Dentro de condições mais gerais respondemos
positivamente aos três problemas acima, considerando A(t)
não necessariamente constante e ); um inteiro não negati—'

vo qualquer .

No capítulo I apresentamos alguns resultados básicos
que serão necessários para o capítulo posterior. Entre

esses resultados destacamos o Teorema 1.1, Já citado an—

teriormente, que tem uma importância fundamental neste
trabalho.
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No capítulo II atacamos os três problemas acima men—

cionados. Enfatisamos o Teorema 11.5 e o Teorema II.9,que
dão uma reaposta aos citados problemas, bem como o Teore—

ma 11.10 que decorre como consequência dos Teoremas 11.5
e 11.9. Salientamos também o Lema 11.3, pois o melmqalém

de desempenhar um papel fundamental, contém uma das par—

tes mais elaboradas deste trabalho.
Na parte final do Capítulo II damos algumas aplicações

da teoria desenvolvida, trabalhando com uma classe de ma-

trizes A(t), que contém como casos particulares as matri-
zes periódicas e as matrizes constantes.





CAPITULO I

PRELIMINARES

Seja X=RY1 ou X= Cn e II ' II uma norma emFX. Seja toª- O

e J = [tº,m) '
Denotaremos por L(J,X) o conjunto das funções defini

das em J, com valores em X e localmente Lebesgue—integrª
veis. Em L(J,X) consideramos a topologia da convergên-
cia em média de ordem 1 nos sub-intervalos limitados de J.

Um espaço de Banach B=B(J,X) contido em L(J,X) é gª—

3._s_ forte que L(J,X) se B estiver algebricamente contido
em L(J,X) e se a convergência em B implicar & convergêª
cia em L(J,X).

Indiquemos por H(R) a classe de todos os espaços de

Banach (3= (MLR) C L(J,R) que satisfaçam às seguintes
propriedades:

(1) [3 é mais forte que L(J,B)

(ii) — Se "PEQ,“Ifé mensurável e |Y(t)| é IªP(t)| em

quase toda parte (q.t.p.), isto é, a menos de um

conjunto de medida nula, então Yap e Hijºs lªma

e(iii) xEtº, T:! lª, para todo Tetº, onde xEtorTjiª
dica a função característica de [tº, T:]

(iv) (ªê "lean" no infinito, isto é, se <? e (3 então

11303] ' *? —>—<P quando T—rco, em (3

Pode-se verificar que o espaço Lp(J,R) = [f: J+RI Iflp
éLebesgue-integrável] pertence a H(R) para 1 ªpto.). O
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espaço Lºº(J,R) das funções reais essencialmente limita—

das em J não pertence a H(R)

Seja Lgº(J,R) o sub-espaço de LCD(J,R) cujos elemeª
tos satisfazem lim ess x(t)=0. Lgº(J,B) pertence a

t-ms
H(E)

Seja “ll: J—r (0, 00) continua. e indiquemos por

(3=L,+, O(J,R) o conjunto das funções '? eL(J,B) tais que
,

ªº eL º (J R) *

.

' —
LP

_ . Lm conSideramos & norma |“? I - | |
.Y º ' (ª ? “if Lºº

Pode—se mostrar que Lv O(J,R) pertence a H(R).
,

A partir de Lª], O (J,R) podemos definir o espaço:
,

B=Lv,O(J,X)=«[xeL(J,X) ' Hxll €L+,O(J,R)]»

Consideremos agora os sistemas:

(1) & A(t)yII

(2) a“: A(t)x + b(t)

onde à(t) é uma matriz n x n, localmente Lebesgue—Intg
grável em J e b EL (J,X).-

Sejam B e D espaços de Banach mais fortes que L(J,X).
Dizemos que o par (B,D) é Agt) - admissível ou ainda que
(B,D) É admissível relativamente ª (2) se para cada b €B

existir pelo menos uma. solução x(t.) de (2) tal que x(t) 6D

Sejam B e 1) mais fortes que L(J,X). Em D tomemos &

bola fechada de raio QAO: F(9,D) = «[x GDI IXID é 9]
Indiquemos por Cc(J,X) o conjunto das funções cont;
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nuas em J e com valores em X com a tºpologia da conver—

gência uniforme nas partes compactas de J.

Seja 8:5(9, D) n C(J,X) e É a aderência de s em

Cc(J,X).

Dizemos que x é uma D—solugão para ít=g(t,x) se é

solução desse sistema em J e x e D.

Consideremos agora o conjunto XO D: [gex ' a solução
9

y de (l) SªtiSfªze'ndº if(to') = É pertence a D] E, fácil
ver que X0,D é sub-esPaço vetorial de X.. Seja Xl,fD

sub—espaço vetorial de X tal que X=-X OX0,13 1,1)

Utilizaremos agora o sistema:

(3) Sc = A(t>x + f(t,x)

TEOREMA Ll. Seja a(t') matriz n :( n localmente Lg—

besgue-integrável em J. ' Suponhamos satisfeitas ªg seguin-

tes hipóteses:

(a) (B,D) É AM)-admissível

(b) Para cada x 55, f(', x(')) GB _e_ _a_ função

x e?—>f(v, x(-)) 613 É contínua, onde _e_g 'S' estamos

considerando ª tºpologia induzida por Cc(J,X)

(c) Existe constante ràO tal gue. |f(_',x('))|B£r para

toda função x eg
(d) Existe xeL(J,R) tal gue ||f(t,x(t))'|l e ').(t) para

toda função x 65

Nas condições acima, _s_e_ gº e XO D' existem constan—
'
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tes Co e K que dependem somente de A(t), B,D e X1,D(nào

deºendem 9.23. f e nem _dg 150), de modo gue se gº satisfaz:
LColl 5,0“ + Kr-(ª

então existe pelo menos uma D—solução x de (3) satisfazen—
_d_o )( e s e PO,D x(to) = ?;o onde PO,D indica ª pro-
jegao sobre XO,D'

OBSERVAÇÃO: Como referência para o teorema acima, que de—

pende fortemente de resultados de MASSEBA E SCHÃFFER,ver

113, 5-b3-

LEMA 1.2. S 3a A(t)==(a (t)) matriz q x q, contínua1,3
gª J, satisfazendo:

1) ai j(t)=0, vt eJ para, 143
,

t
2) ai iu): «+ ')k(t), i=1,...,q onde ] R(')k.(s))ds é

7 to
“limitada ªº J ( z É ªº número complexo R(z) lª'_s_e_

dica É parte real de Z).

3) ai j(t) É limitada gg J para i—>j
, ——-—-———

.

4) 2235 m=2,...,q

If)6 a (t dt ftm'ºa (t )dt ftl ()a I

t() m,m-l III-2) m—2 to m-1,m-.2 m-.3 m-3'" tº &2,18 ª
tau) t

Então para cada solução y(t)ãÉ O 23 (1) existe intei-
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ªº. º, ºªªª q-l,1â.l.91ae.

Ocª-ª ||y(t)ll ; 11—15 lly(t)ll ;.. CD“ªº tª ?ª“; H" tam tn elªª“
A demonstração desse lema pode ser encontrada em [:S-a(Lg

ma l)]
OBSERVAÇÃO: Uma condição suficiente para a 4ª hipótese
do lema acima é que lim |Bt+oo -(t)|*09 jªlvºº'HZ'ªJ—lj'º'lyJ
e aj+1,j(t) reais.
LEMA 1.2: Seja A(t)=diag (Al(t),..., AN(t))onde Ak(t),

k: l,...,N são matrizes nkxnk satisfazendo ªg hipóte-

ses ggLema 1.2. Indiquemos por ºªk º elemento cona“-

tante gª diagonal _d_e_ Ak(t). Seja R(º<l)à...>- R(o£N)

Então para cada solução y(t)$0 _d_e_ $r=A(,t)y exis—

tem inteiros 1,2, léiéN, os 25 ni-l, gªmado gu :

lim Hy,(t)ll —-—- .“ y(t*)||04 é lim _TT 4a)t+co tª' eR(d.1)t t+m tº (91? oth

OBSERVAQÃO: O lema acima pode ser encontrado em [:S-ame—

ma 2)j

LEMA 1.4: Sejª 11 uma funíão não. negativa _e_ k ªº número

inteiro k =*- 2 .

Então
foo [fºªm ( fºº h(ul)du1)...] dukl-oat u.k u2

_s_ç_ 3 somente gg
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f h(u)uk'1 dul os
1; .

OBSERVAQÃ : O lema acima pode ser encontrado em [S:]

Consideremos os sistemas:

f(tJ)(a) ir

(b) 5: ª(tyx)

onde f,g: [0,00) xX —->X

Seja y um número inteiro não negativo.
Vamos definir o conceito de equivalência assintótica

relativa com peso 1” para os sistemas (a) e ,(.b).

Dizemos que os sistemas (a) e (b) são relativamente
assintoticamente eguivalentes 932 gªgª? se a toda sg
lução y(t) de (a), definida no futuro, isto é definiua
em algum intervalo da forma [3 , cn), com y(t);€0, para
todo 1; suficientemente grande, corresponder pelo menos

uma solução x(t) de (b), definida no futuro, .satisfazen .

ªºª
um pllxm- y<t>n_
hoo -ny<t>u '

e reciprocamente..



CAPITULO II

_1_. PROBLEMAS P e P1 2

Seja A(t) matriz n x n satisfazendo às hipóteses do

Lema 1.3 e 113 0 um número inteiro fixado. O nosso objeti
vo é dar condições sobre f para que os seguintes proble-
mas tenham solução:

Pl: Dada uma solução y(t);ÉO ªº (1), determinar uma gª-
mília de soluções x(t) 23 (3) ªg modo gu :

lim t?.HÍÁEZQZÁÍEEHL : o
t+oo “Nªº)“

e mais, dar informações sobre 2 número ªº parâmetros

dº gºal depende essa família.

P2: Dada uma solução x(t) ªº (3), x(t);£o gara todo 'I: gº—

ficientemente grande, verificar se existe uma família
ªº solugões y(t) de (l), tal gue

. y “xm-yum :ilíªca * “x(tiu' '

Dar também informações sobre º número É.? Rarâmetrcs ªº
qual depende essa família

LEMA 11.1: Seja o(t)=A(t)_% I, onde là o é um número

inteiro _e_ Mt) satisfaz às higóteses d_o Lema 1.2. Seja
R(ou) & O o_º R(oc) = 0, sendo que neste último caso exige—

—_sg também gue 2a y+n, onde Yª O _é_ ª número inteiro ª—

xado.

Então toda solução y(t) ªg $==C(t)y satisfaz:
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lim t? 113%)“ =
tamb

PROVA: Fazendo a mudança de variáveis x= tly em ir: C(t)y
caímos em ã==A(t)x. Como consequência do Lema 1.2 exig
te inteiro m, Ossm £ n-1, e oonStante o tal que

“xm" & ctme“ºº“
qualquer que seja a solução x(t) de i==A(t)x. Logo:

Hy(t)|| e ctm-ª eR(º£)t

assim:

tªllymn e Mwm—Rem o_c)t

No caso em que R(dJ 4 O a'demonàtração termina aqui.
Se R(dJ : O temos:

P+m—X, éy+n-1I-£ £ 2—1-2 =-l
Assim

lim tVlly('t)l| =
tem»

o.q.d.

Seja d(XO,D) : dim XO,D

LEMA 11.2: Supomos to >»O. Seja B(t) satisfazendo às hi-

póteses do Lema 1.3 onde bk ( ):W +9kkt( ), i=l ,...,nk
g R(X1)à ªªªh-1) àRhÇq): =R(xQ+r_l)=o >
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> Hog”) ª ? RMN), onde q=l gª q+r-1=N podem

ºcorrer
Sejam Pao inteiro fixado, Ztal que os £ é e

sk=min(l—)1,nk) ªih? e sk=0 gg 2 £]; para

k=q, q+1,..., q+r-—1

p=8 +nno+
'

.O. — [q sq“__:L + nq+r + + nN se q+r 1 N Ico

p=8 + ...+Sq q+r—1 & q+r-1 = N

,. __1.Entao d(XO,D)àp, onde D=LP,O(J'X)' [““)-tp e

Xo,:f [gªl ª Sºluçãº y de Sf= EB(t) - %ljy tal que

Mtº) =; pertence a D ]

PROVA: Do Lema 11.1 segue que toda solução de ik :
= Baku) .. % I ] yk satisfaz lim 1:31 || yk'(t)|| = o se

. t+oo

k=nq+r,..., nN, pºis R(ík)'£00

Se 2. £ ,; temos sk=0 para k=q,..., q+r-14 e portaº
to p=n +...+ nN, ficando então provado que d(XO D)?:p,,

Se Éàp, consideramos o sistema:

ik = [Bk(t) "ªl jyky k=Q9Hºy Q+r*1
&

onde , y];
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kFazemos yª: = yn s = O e temos um sistema de
k' k

dimensão s nas variáveis k k Ok ynk_ sk+l , o o o , ynko Omº

sk=min(Í—Y, nk), temos Z—yàsk e daí ltsk+P.
.

31 RDo Lema 11.1, segue que t IIy (t)" —-r 0, quando t+ cn.

Portanto à(XOJJ) =*. p

c.q.d.
Consideremos uma função hàO, contínua que satisfa-_

ça à seguinte prºpriedade

00f h(t) tº“? dt : no
tº

IVonde toàO é fixado, s+1=max (lik, k=1,...',N] e
'

P O

é um número inteiro fixado.“

Pode-se demonstrar que existe função “Pàl,contínua,
.

ºº s+f(t)—r 00 quando t-roo ealém disso f eF(1:)h(t)t Pdtóoo
t 0

Seja Y:]?!I ª? . h, onde MàO é uma constante que será.

fixada posteriormente.

Consideremos os espaços: B=L+,,O(J,X) e D=LF,O(J,X)
4 __1_ .onde P(t)_

?—
para tetº.

LEMA 11.3: Seja B(t) satisfazendo-, gg hipóteses gg Lema

11.2, comª restrição que bÍi(t)='6'k. Então º Lª! (BJJ)

É [MH-% I:] -Admissível, onde 06 «Q!- s, 2 inteiro

PROVA: Seja
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g: . . uma função deli

ªn

Consideremos o sistema;

& = [am .-'%'I :| + g(t)

Este sistema pode ser decomposto em; (
(4.k) Srk = [Bk(t) 4%1 j yªngsí; tirei,..." 11

Vamos dividir a demonstração em três'parfesg

1) 1 é k e «1-1; 1050. mk); o“
'

2) q é k é q+r—1; logo thk)= O

3) q+rék 4 N. Neste caso' Mªrk) !- .Ó
.

Vamos analisar o primeiro casoâ

1) 1 é k é q—l

Existe uma solução de (4.k)"da seg'uiàte forma:

.

ylfÇt)

onde yf(t)=ofªlº(t)+'...+ «à(t),
'

i = 1, , uk,

com:
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t
.

t ' '
“

f

1 ..i -
_ ,.

t ( ”Í Earn—Éliª
m—2 m—l &: , _. 111

I:”
Ju) bm—l(tm—l) d“hm—1 j gi—m—lçtm) e . dt

00

onde .cada bj(t) é um elementó'não &;agoçal'deÍBkC-tJí e -

portanto bj(t) é limitado. Assim existe '? à'O-
.

.Ital

que Ib3(t)l éP, Vtªto.
Mas

t .t., ,_,-'t1.ímEYk—ªjdª=rk(tºtm)'l£ 9%: k(.t._jitm)f2n(.%) ..
m

Assim
t _Ink-ªja; ' '

etª“ ª
4 a(xk)(_t-tm) tªl= e «(r-).,

Assim existe. Kà O tàllqu'e-z
.

'

R()(t—tm)tédetl.-Ãmdt2'..; fººdtmlfálà—m+l(t)lº rk ("')ºdtuu1 thZ .

!«yº

etkaH ºº
fdtl fdtz...yigim+l(k)|e m m

.

. .

R(X“ªk)t
E fácil mostrar que existe Tê tº tal que 5—1?— é

t
crescente par tel“, pois R(xk) ,. O.
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Assim para teT temos:

'Bwkhú -R(:í'k)tm
i" ºº ºº ' ºº 1: I

'
, e-. ' e”mªnªKí dtlft atºmi' IªirmªthmHÇZ .

]. m—l. '—

.

' '

m

!.tu dªtª:

0.) co

: K] dtl f «3152 ]; Igi_m+1l(tm)|_dtm-_
- m—l. '. .

'

Logo para têm temos:

tp IdeH é Kf d171 J 6":2 “."-J) “tg giém+1(tm)ªªtn
": t '. -- 't . . ..

'

t'lf-rºComo foi suposto que gÇL'K'º-(JJ), témpê 'q'ú-ze "*“

quando ªl:->eu e portanto || 1%"2' é Essencialmente limitada emEtd

Existe pois nªo tal 'que:
ug mu ª “f(t), qgvtfp...

Assim

1 ' Ill—": '. .

Da definição de' NY Beam-717115:

É tP'ªªww—af 400. bóiª“— --:.4;,--aeçbºrréi ªªª

. oo- .' '
' '

..

1
(1%... J; ltgar(thatmzop-#Éwwzw—laz«»

m—
_

.

Este último fato é verdadeiro pois m—lénkv—lé s e já
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fci visto que ÍDNHZ)??? dz «“a; .. . ..
t . .

Portanto” megan ..»o quando & (» 'e"aa1 coª

cluímos que Hykh)“- pertencé a,Lh'Ó(J','R) »

2) que]: £ quª—1. Nes-té caso temos -IR(8'É)'=A'OI.
,

,

Consideremos as duas pogsibilidadeaª'vabáixo

1) 0515? e 11) [:.-P;

Trataremos primeiramente do caso:"

,
1) O é 2. 6 P,

Uma solução de (4.10 é ,dafo'rzíàaz-

yfmwi") + ..., mªm; 1 =;,. nk ºnde:

tb . .

ft“Fry—:| “
'um-2h...bjmMih _1)dtm_l filiªl gum“ )e'ª ., dtm

,

onde os b éh) sãoí elementos. .da: matriz, ik“), áituados

fora da diagºnal, teendo'fporf'tjaptpi,iiírii'tados.
Assim:

leªn“ -K Smdtlfmtld
ft? [fk
tz-âj dt .

— Jojº teima“ >| |J" I-ª'ªm
m—l
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Como já vimos " g(t') II é MNI/(”HÁ g;,tfíp. Logo:

oo oo
A

751: gwªnna“ fm dtl [ dt2 ....j' yçpm) (%) dtm =
t t t '

.1 , m—l -

:

_ 31.3 fm dt fm dt »fq-xmt )t,“ 6%

tº t 151
_

._ “ªm-4 .

Portantoz“

i -sz m. j Jlgr _tP|«m(t)|.4m.K &1 jt' dtl fuldt2 1"-',jÍ-Y(tm) tm djm-
1' .1'" Emil. ..

Como Pº º temos que tª'-',” é;,vergséepfe'.) ' -

Assim:

tv'lo'ã'lHH &“ fm dtl f“ 6172__...j':Wi;“inP'ªdt=t tl, tin—l, ' ' ..

=m.K fdtl jfdtz me(t)tht
1 '» tin—1

Como jm 1410138“? dt? cn, doLemàflIÉQÁ'legue. quet , -,_ . ,
.

o , .
.

) cit-1 ] ““z"", «mm) vªgª:—.qm pois.

ªº .. __ .

j' “((DCWmldªloo _e pm1-P+nk-lª]z+a.t ,

Portanto tp yk(jt)f+ O,”,quan'do 'a'-rico. Decorie daí
. k

,

. .

que II y (t)" €Lp,o(J.R)

Consideremos agora o caso
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2ª 31

Este caso será dividido em duas partes a)nk€= fl.-p

e b) nkb & - y.

Consideremos o primeiro caso, que seráAdividido em

ª1)nk£)“l e a2)nk>]1+l

Observamos que a) é satisfeita se e somente se
a e ªl são satisfeitas ou a e 9.2 são satisfeitas.

Consideremos o caso em que a. e ªl são satisfeitas.
Uma solução de (4.15) tem componentes da forma:

1: _ i iyi(t)-º_'l(t)+ + «;(t), onde

1; t
. 1

dª(t) =f bl(t1)dtl & b2(t2)dt2
00

't 1
X' __ dzt

R
$: k :3

J “'º I ª"' <x>
bm—l(tm-l)dtm-1

w
ªi—m+íl.(17m)e dtm

«) !.dtz ...]; if(tmhm dtm
]. m—l

w wtº Io'ã(t)| e M.K j' dtl _f ctz...jp«+f(tm)tâ dtmt tl tm_l .

. m
.

Como fm “Hªsh“? dt 4 oo temos que f Y(t)tl+m'ldt !- 00,
t to 0

pois inn—lªb nk-lé hp + 1-1 é sn;. Do Lema

co 00 eo
1.4 segue que ]; dtl fhdtz...£*+'(1in)t£ dtmáco

1 .m-l
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1 i c ºs cone dªí * Iªm”)! —70 quando *b*-><». omo ?. _

cluímos que ªlzplo'ã1 (t)| —+ 0 quando t+co e daí

|| ykmn e Lnoum.
Consideremos o caso em que a e 8.2 são satisfeitas—
Uma solução de (4.k) tem componentes da forma:

yªh?) = aª(t) +...+ «à(t), para i=l,..., p+l 03

de:

o'i(t)-ftb (t )dt ftl b (1; )dtm “0011 1<=º 22 2'"

êtcxk “% ] dz
j'm-Z jªm-1 k m"' oo

bm—l(tm—l) ªtm—1
m

ªi—m+l(tm)e dtm

com bj(t) limitadas-
Assim

. co 00
'

co1 4 K k 2Io'm(t)| _ Ta,—£ dtl ft 6152 _[; Igi_m+l(tm)|tmdtm e
l m—l

K º pãº º 2é 7 ] dtl atº j' MthHm dtm :t t 171 ,m_1

a) CO ª)
.

=%% ! dtlj; dt2 ); “|“an dtm
l m—l

Logo:

17 Iam“)! & m.:c j; dtlj; dt2 j;_v(tm) tm dtml m—l
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o) _1

Mas. ] V (03 E+? dª 4 03 implica que t,
“P(ZW'QHA dz Am

17
.

0

pois Jum—15 2+u+1-1 £ s+u e do Lema 1.4 segue que:

jtwdtl jr)“ jª th))tâdtmém
—1

Concluímos assim que “tºlerª“l (“ti“—*º
quando t+a>

.

e daí segue que:

“lil |y1(t)| «rº, quando t-foo, i= l,...,u+l ("ªr)

Como 1 &]; temos também que tplyi (t)| + 0 quando UND;

1 : l,....,u+l
Seja agora. r= (u+1)+ l. .A coordenada yªh) deverá.

satisfazer a seguinte equação diferencial:
yi = [wk-% ] y1;+ o'l(t) + sªt) onde

«lm = brkl<t>ylm +...+ b; r__lm y];lm
Observe-ae que as coordenadas yã(t)...y5_l(t) já. foram

encontradas acima. De (*e) segue que tllo'](t)l + 0 quando

t—Hn, pois as funções b:,i(t)' i=1,..., r—l são limi—

tadas.
Uma solução da equação acima é da forma:

t f: BE:—“jªz
3%th e . Eq'l(u)+gk(u)3du

O

1:[ Bk ' É:] 533

eLembrando que = (%) ,. temos:
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t t

lyªrº<t>| 332111 |al<u>| au + à ftuº |gí<u>|au
O0

Mas Ig];(u)|éM*l/(u) e daí:

' t
IYÍHH—l ft u.”Q Io'l(u)l du + _º: J;

uº— le(u) du
!.17 to 0

*Como Sm nª”; “"i/(u) du 4a) e Oé £ 55 temos quet o
a)f uºY(u)au4m. Assim:
to

#3
tt“ WinMe-%;, &“! Munau + fº nºw/(uma
0 tº

t
Vamos demonstrar que %- ] ul |o'1(u)|du+ 0 quando

o

t+oo. De fato, da regra de L'Ho-pitài segue que

Zhuu9'o'1(u)du

lim —-9-—t--—- = lim tº Ieªl(t)| = o
t+m t+m

LlIyAssim t k(ºc)! 4—0, quando "t+—00, e daí conclui

nos que tLllyi(t)| 4—0, quando t+oo, para i=1,... ,

(11+1) + l.
O restante da demonstração será feito por indução.

Supomos que para 1: l, . . . , (V + 1) “+ q & nk tenhamos
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encontrado componentes yi(t), satisfazendo ta' qui(t)l+0,

quot+w.
Observamos que para q=l já foi feito acima.

Seja r= (ua-1) + (q+1). Vamos encontrar a componen—

te yl;(t) da solução de (4.k) e vamos demonstrar que

tº_(q+l)|YÍ(t)| ;* o, quando t+on, para i=1,..., r.
A componente yªh) deve ser solução da equação:

yl; = Em- % :] yf + «ªª(t) + gªt), onde

«ºlªm = bªl“) yliªm +...+ ”sir_lH) y$_1(t)

Da hipótese de indução deduzimos que tº'qlo'q+l(t)|-»0,
quando t+oo, pois bg i(t), i=l,...,r-l são limitadas.

,

Uma solução da equação acima é da forms.:

] [x - -:| dz
yk(t) =; e“ k

[UQ+l(u)+g:(u)jdu
tº
U$ Err-ªªiComo = (”72 temos,

1; t1: ,_ 1 1 1 ):lyr(t)l “ªj; uº Idº” (u)! dutº. &
uº— Igr(u)|du

O 0

Assim:

tª'(ª+l)lyk(t)|ªÍG—Iq1£;ª
2 | ªQ+l(u)lªª+TIfo“1iªk(“)|ªª
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Como

1;

uºlgk(u)du£M 1suº "1/(u) du £ M
co uºIYWHduª Cº ,

t r t t'o o o

t
temos que t—ã-IIII: u£| gg(u)|du-r0, quando t+co. Va—

o

t
mos mostrar que 461 f uºlo'q'ú'm) ] du + O, glande toco.

t t' o

t ,

Da regra de L'Hospital, temos: lim %] uº IUQ+1(u)|du=
tq+17-th . º

2 q+1 º—q q+l=11m3-JL—í'º-U=1im ——-1—$—l-—Ltº' * =o.t+a> (q+1)tq t+a> q+l

Provamos assim que para 1 == 1, . . . '(P+1) + q, onde

(n+l)+q£nk, que t'e'quliºu)! «+O, quando t+co.
wamfªx“Mas (PAI) + q != ºk e daí: &gLGIIAigª—ª

qªnk—(le 2- y - (P*1)=£'(2P*1)
Portanto

º—qà 2P+làp
Concluímos assim que tV'Hka)" 4—0, quando “I:-ND e daí

segue que

Il k(t)" % (J R)y [30 9 '

Consideremos agora o caso

“ ªkªl' P

Para 1 = 1, . . . , nk — (1- P.) , oonsiderainos as componentes
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yªh), da solução yªh) de (4.k), da forma:

yf<t>=crâ<t> + + «à(t), onde

t tlio'm(t) = & bl(tl)dtl & b2(t2)dt2

ft 2

fim—2 tm-l tm
[rk ª :]

k' ' '
co

bm—l(tm-l) dtm-l
CD

e Gi_m+1(tm)dtm

onde bj(t) são elementos não diagonais de Bk(t),sendo po;
!

tanto limitados. Temos:

larª“1 (t)l_-? J; dtl j; diªz ...ft tm Igi_m+l(tm)|dtm
l m-l

Jiª-rftmdtl fªl) É tâVWthm
m—l

oo co
Mas f st'NI/(ZMZ Aco implica que f “VW)Ke'm'ldrl cn,t t0

pois:
£+m-l££+nk-(-€—P)—l=nk—l+u£s+,1-
Utilizando o Lema 1.4, concluímos que

(D
jâb

CD !
dtl t dtz ...L tmv(tm)dtmaoo

m—l

Logo tllc'â (“HI—ro, quando t—pcn, de onde segue que:

tªlyi(t)l+o quando two, i=1,..., nk.(JZ-FL). (u)
Como É ª» 11 temos também que tªlyãhíl + 0, quando ta,—oo,
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i=l,..u nk—(z-P).

O restante da demonstração será feito por indução.
Se ja r : nk - (º - ?> + 1 . Precisamos encontrar solução

yÍ(t) da seguinte equação:

flª: Erk - % :] yª + «I(t) + gªt), onde

k kr,r-l(t) yr-1(t)'0'1(t) = bÍ,l(t) yªiºw) +...+ b

Como as funções bi 1(t) são limitadas, segue de (ee)
,

que tºlol(t)l +O, quando t-roo.

Uma solução da equação acima é da forma:

Em: — %] ªª, tyÍH) = & [crl (u) +sf(u)'_'l du
O

ef [rk - - jdzlComo = (%)º , temos que:

kaH)! 6 if nº |0'1(u)|du + 3- ft ul I sk(u)'l dur tº to tº to .

ª“

Como

t tªnªlgªquu £ M ªnº?/(Mau 6 M JSD ul 'Y(u) du Leo
0 O 0

Logo

ttºª-Iwi“)! & Itu£ |<r1<u>|au + ]: uºv <u>du
o o

CHE
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t ,

_

Vamos mostrar que % S uzlo'1(u)ldu->-oo , quando tem.
1;e

Da regra de L'HosPital temos:

t
lim %- ful lo'l(u)| du = lim tº Io'1(t)| = o
tun tº t+co

Concluímos assim que tºª—Ilyª“)! -+O, quando toco,
i=1,..., nk - (Í-p)+l.

O restante da demonstração será feito por indução. Sl).

pomos ter determinado componentes yªh), para 1=1, ...,
nk— (º.-u). + qªnk de modo que:

te'quãt)! +O, quando t-yco

Seja r=nk- (2— u) + (q+l). Vamos determinar compg

nente yªt) e demonstrar que t2'(Q+1)IyÉ(t)l + O,quando

t+w, i=1,ooo,ro

Observamos que para q=l, já foi feita a verificação.
A componente yªh) deve ser solução de

flª-:. [rk-% ] y]; + o'q"'1(t) + gªt), onde «ªª(t)
k k k k: br,l(t) yl(t) + ... + br,r-l(t) yr—l(t)'

Da hipótese de indução deduzimos que t'e'QIOrQ+l(t)I-r0,

quando teco, pois as funções bªº i(ªl:), i=1,..., r—l são
,

limitadas.
Uma solução da equação acima é da seguinte forma:

*? 2
t Ímã—] dª

yíf(t,) = $ eu : [:qu (u)+g$(u)] du
t 0
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Assim:

t tk 4 1 1 q+l 1 º kIyr(t)l — fl j; u la' (u)! du+ tl £u18r(u)ldu
O O

“tª-(Q+1)|yg(t)| eçª-:T j; nºIdº+l(u)ldu+?&ftmulv(u)ár
º 0

Da regra de L'Hospital segue que

1: L q+1
'

two t o two (q+1)tº

º-q q+l
=lim “1.0'o «voo q + 1

—

Provamos assim que para 1 = 1, . . . , nk—(jQ—p) + q # nk .

que tz'quÉHH + 0, quando t+m. Além disso temos:

ªk - ('ª—p) + qénk e daí Fé «8- q

Logo tªll yk(t)|| +0, quando t+oo, e daí segue

que uykmn e L (J a).(“,O '

Consideremos agora o caso:

3) —q+r - 1 é 1: &“N. Temos então a(rk) & 0

Uma solução de "'(4.k) tem componentes da formaz'

yª<t> : dª(t) + ou. + dª(t), i=l, ooo , uk, ºnde
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tt 1

O 0

ftMDQ; %]“
...jºtbm—2 ] m—l kblu—ml“ -1)dtm-l t 81. m—+l(tm )etm 1“

o
111

onde b;](t) são elementos não diagonais de Bk(t) sendo po;
tanto limitados.

Seja 048 A -B(*€k). Temos que:

B ..)9. edi)” u)
, tºéuét'.ÉEk'âjdzl =( ªlí-7

Assim:
tftr '—ª]dz

leu k : Iª e—%(t—u)
, tºéuét

De [Sa, pg.54_'] tiramos que existe constante o1 tal que

para t & t º,

("ª-w
2m CO 1;

Iº'àhz)! é <=1 e ); Igf_m+1(u)ldu+cl ªí/ lgf_m+1(u)|du
o 2

Logo:

1 “285” ºº !: 'º ktªlcfm (t)! ªcl ”º? e j; Igi_m+1(u)ldu+ 0115114 Iei_m+%(rz)ldu
o /2

A

E fácil ver que a primeira parcela do segundo membro ten-
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de a zero quando t—mo. Mostremos então que o mesmo ecoª
tece com a segunda

tª flgímlmndu- M 2p (—à)? & Wu) due

5 M 2? fºº up”“I/(umu l-w
t2

Logo tªft Igi_m+1(u)|du->O, quando t+oo.
/2

Concluímos assim que tªll yk(t)|| +O quando t+oo e

daí n ykm " e LP,O(J'R)'
c.q.d.

TEOREMA 11.4: Seja A(t) n ): n satisfazendo _à_g hipoteses

“iq Lema 1.3. Se a f(t,x) contínua, tal que
" f(t,x)|| & h(t)|l :: II, para tªtº & 1 e x eRn, onde ;)

' m E+
_e_ contínua _e_ satisfaz f h(t) t “dt Aco sendo pao ªº

1;o

número inteiro fixado _e_ s+1 & maior ordem dos blocos _d_e_

Mt).
Seja y(t)-ª;ª0 solução ªº (1) satisfazendo:

“Y“)"
ªco tºe ºº“ ; ºº (5)

Então existe uma família _d_e_ soluções :;(t) 33 (3), 93.—

pendendo dº pelo menos E parâmetros satisfazendo:

two tl eR(th)t
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OBSERVAQK : O número p é construído como no Lema 11.2, a-
plicado no caso ao sistema (8). Se p=O a expressão “fam;

lia de soluções dependendo de pelo menos p parâmetros"de-
ve ser entendida como pelo menos uma solução.

PROVA: Não há perda de generalidade em supor que
k _ai,i(t) - oak, para tato, com toàl. Para verificar este

fato basta fazer a mudança de variáveis:

t 1:

& wma
k ªzªr)“ ky€=e º ”É? e xj = e º ij

Temos: tj; mk(z)dz
51? = e 0 y3 3

t 1:

-f aka)“ .)" aka)“ .

bk to 4: 1ªo k
yj=e yj-o- e E-Ãk(t)j yà =

1:

“j; %kwmz
: e º E_âªg,1(?)yf+a€,2 yª- + ... + alii yl; ] +

't
%; aka)“

k
+ e º E—Ãk(t)j yª =

ªt

1; algma
: e º [aê,l(t)y11º+ ... + (813,3(17) - Rªth? :]

k
3

k "»k' k
' "»k k Nk »aj,1(t) yl + aj,2(1;)y2 +... + ªj,j—l(t) yj-1+ººky
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k k
ªí“

= (83,1%), , aj,j_l(t), ak, o, o) ik
yªk

Com um cálculo semelhante demonstra—se que.
wkx

N 1 ”II;-=a.k(31(t),.o.,BJ'Jl(t), “k' ºiºººpº) E fl.;(tvi')
a:

Jtº'>«k(z)dz
onde f,k(tx)=etº fk(t,x) e x é dado como acima.

Temos:
.

')”amavam "fDR(MªnªªIf(t.X)l=eº If(t,X)Iéetº h(t)IIXII=

(?a
-f0120140)“ :!

h(t))à lle=
3— i:

t t
.ª R(%k(z))dz

N n ªmªm)“
=h(t)eº ª“? ªº Bª'ªl!"-

é Lh(t)llíll
t] maj ) <z»az
tx

Na última desigualdade foi usado o fato que e º
limitada. Na passagamindicada por (+) utilizamos uma

particular norma de X, mas o resultado que obteremos &

seguir independe da particular norma de X pois todas
são eguival entes .

Decorre então que || ?(t,&')II- h(t)|lx II ondeh: L h.

Logos?º h(t) t“? dtloo e portanto f satisfaz aos
to ,
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mesmos tipos de hipóteses que f.
Por outro lado se nestas novas condições ? e ? Sª—

tisfazem à tese então x e y, corresPOndentes pela mudançª

de variáveis também satisfarão. De fato:

t .

j; R(7tk(8)ª)dõ

|xf<t>-yª.º<t>| e º' lignglymlim tv _“???th— = lim *? B(oo H =
tªta) tº e q t,.w tª e q

«

aliªm _sfw)!=lim “b)1
—————(-——)—tk eR aq. _t

't '

= 0», pºis-f R(?*k(ª))dz é limi—
t-xn t 0

tada.
Podemos então, sem perda de generalidade, supor que

.
- k _nos Slstemas (1) e (3) ai,i(t)--ock

Seja y(t) solução de (l) satisfazendo (5) e seja

z=xT'YÁh—ttl onde ): satisfaz (3) e (5: MM;) .t e '

Temos então que:
2 = [B(t) — % I:] 2 + g(t,z) (6)

onde B(t)==A(t) — (31: diag.(Bl(t),.;., BN(t», com Bk(t)=

Ak(t) - (51, k=l,..., N -e .g(t,z)=f(t,tºe(5tz+y(t))t'£e_pt

De fato:

ª_tº eªt (fc-y) '- (x-ynuº-l e'Fh tºpeªt) :” tall ezpt'
tie (“ (A(t)X+ f(t,X) —A(t)y) — (::-HURLIJªt + tºmªt

tºº” e2pt

tºe ªª(tHzJ-efªh y) + f(t,x) -A(t)yj_ ztºeªtatºªeªh tªpe“):
1:22. e2pt _
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22 ªsnº” -ztºept(£tº'leªt+típeªt)+ tºeBt £“,th ePt+y)=
1321Le2|at

2-1
A(t)z - Zªt É? Ettlpeªtl, + 1113,th e!“ + y)t'£e'Pt :

e

(Mt) -[31 — % I) z + g.(t,z)

Assim fica verificado (6)

Para que o teorema fique demonstrado, precisamos mos”—

trar que existe uma família. de soluções z(t) de (6), de—

pendendo de pelo menos p parâmetros satisfazendo:

lim th(t) = o
t+C0

De (5) segue que existe càO tal que:

|| y(t)l| £ cti eªt para tªto . Temos então que: |lg(t,z)||=

"eºBt|| lh= ||f(t, tº eªtz + y(t)) t
IIN“Íle'ªt hm“ tº em + mm

e hm [um cj e hit) EF+ _o],- para n z “ e nº.

Os elementos da. diagonal de Bk(t) são dados por
rk=dk—f3 e satisfazem:

3093".-qu _l)-»R(xq)'=...=R(xQ+r_1).=o>

_x Rpg—q”) à & RMN)

Vamos agora utilizar o Teorema 1.1. Para tanto to-'-

memos "? tal que [twh(t) '-P(t)ts+1ª1 dt Leo e <P(t)->oo,
o

quando two, ? à
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Seja Y“) = Ef+cj Mt) “P(t)

Seja T tal que:

9 41
(FM.-WW) ZK,

onde K e P são dados no Teorema 1.1.

para tei, . (7)

Consideremos & seguinte função:

g : g. XE'ÍHD). Observe—se que 3 celncrde com g 'em .

ETP—,ou) x X

Vamos considerar o sistema

. 2(8) y= EBM) - ;] y

Aplicaremos agora o Teorema 1.1 ao sistema:"

. 2, .,(9) x = ]:B(t) - %- I ] x + g(t,x)

Consideremos os espaços B=L,% O (J,X) e D: LF,O(J'X)
_ _1_onde P(t) —

t?

Para verificar tas-hipóteses do Teorema 1.1 precisamos
mostrar que:

(a) o par (3,13) é [B(t) - % 1 j - Admissível.

Esta parte já foi demonstrada n'o Lema II.3
(b) A função

x(v) & E —-> Éh, Kb)) 6 _B. .é contínua.

Vamos mostrar antes que se :( e..—S- então ê'( -, x( .)) GB.

Temos ll E(t,x(t))l| é h(t)l| x(t)". Do fato que xG-S- ªê.

gue que para cada TeJ existe sequência xne S tal que

xnm -+ xm, quando n+m. Mas uxnã)“ ªpl—(B;) pªª?
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pois, t e to ª l.
Lºêº “ X(t)[| 6 P para todo 1: e [to, co), e daí segue

que
ll amam)" ª_hmn x(t)" e P hm
Vamos mostrar que !; ep.: LV, O (J,R)o

1

CF+ &“?
Temºs Y= Elº + ºjh(t)ªP(t)- Loeº' ª"

tanto %% —-r 0", quando 1; + 00 -

Da condição (ii) (ver pág. 5 ) segue que 'é( -,x(-)) :, Bv

Vamos mostrar agora que a função x(')e5+E(-,x(-)) e B

é contínua em S.

Seja xe's'.

DadoE-ªo vamos encontrar v>0 e compa'c'to K= [to,Tj
de modo que se yes e er(x, K, '9) =

: fz eC(J,X) | || z(t) - x(t) || 4 &, vtex] *então

lã“, X(-)) — g(u y('_))lB<.8.
Temos:

»

lês x<'»'-_ ê"(-,._y(-))IB=

”= lXEth) EEK-' x(-» -ê(º.»y(ª)) ;] +

XET,Q)) Eãb, Kb)) ªª(º, y(')) :| IE e

e IXEtO,T3[ê(.,x(.>1 - Em y(.>) ] [E+
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+ixET,w)Eg<-, x<—»- g(u y<-»:| [E

&

XEto' 3 [Zu-, x('))— sg, y<-»3 |B +

,X[m,w)ª("*('» |B + Ixmm gv, y(—» |B

Mas

. (+. “'t, t = 1; “t, t 6“Enem ) g< x< » " )(ET,©()IIg( xv)"

_ XET» mm h(t)|| x(t)" & xª, m)“) um?
analogamente mostramos que :.

t t, t é . t ,t ""ªnºs; )“ã( y< » || 7%wa )n< >P-

Como )( h ? pertence a P: LD O(LR), da
,[T, 00)

condição (11) (ver pág. 5 ) segue que:

ã(-,x(-)) lnglx h”Ermo [Lee) lp

|)<'|:cn,,<:o)g(.'y(.»|13ª PIXELm) hl?
Assim, voltando ao cálculo que estávamos fazendo, tº

mos:
(.

B
ªê (-, x(-))-—ê'(-, y(—))

elx Eã(',x(º))—E('.y('»]|B+2PIXELQHPBMJ
Como hefà e [Sé "lean" no infinito/existe CLB-T- tal



que:

apl hl zª
_

XC Lm) P-
ºz

Temos então que

-ls(',x('))— a(u y(º)) IE 4

“ª )( Canªdª)-Eb. y(-)):]
_

+% (10)|

[ to'Tj 'E

Como 'é é uniformemente contínua em C&T]: ã(9,x),
temos que existe 9.» O tal que:

lIx-yn cv, x, y & 53" (?,x), 1; 6 [ªm:] ==;-

Il 'ã(t,x) - g(t,y>|| < .
,

ª
2 txt: tº,Tj|P

Logo se || x(t)—y(t)|| & vpara todo t 6 Boº T:], t_e_

moa: -

"XBOJIJM Çã(t,x(t»- ã<t.y(t))jl.l é.

éllX _ (t) [3(t.X(t)) — ã(t,y(t))] II+H7£ (t)mt..x(t))- g(t,y(t))líl
Endº) [M]

,

:“)ÍETJ] (t) Es<t.x(t))—ls(t.y(t)%xj II"

A til-tima igualdade segue de definição de É, pois
g(tnz) = 0 para 'te [to,l').

Assim:

“Deªf“ Es (t,x(t»— s<t.y(t»3 II

.é

é lle-TAJG) Es (t.X(t)) — g(t.y(t)):l H =
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N "' 4 " &

JEFMJH) || g(t.x<t»- ªmºº)" “Em?" ªlxlitºájl;

&

Concluímos que se || x(t) -, y(t)|| & 9 para todo

1: & [to,Tj então:

II'XBO,T3(t) Eã(t,x(t))— E(t,y(t))j “éxªºªjw ªll!; Tªpº,
I

e daí segue, tomando K= [tº,Tj que:

yªV(X. KN), yeª ==>“

[761303] [g(u X('))- a., y(.»] IB e

ª IXEtOJJIPW = % (11)

Logo, levando em consideração (10) e (11), temos:

er(x, K,?)yye-S- #
lã(-, X('))- g(u y(--)) [B 4 % + % =S

Concluímos assim a. continuidade da, função
x(-)65—>s(º. xv», em E.

o) Existe constante ràO tal que lê(' ,x('))|B£r para.

qualquer :: GS.

Temos:
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Iê<—, x<-» |B: sup Hªiª—ªªªh
tato 4'(tt)

: ML .

h<t> I|x(t)ll _teª “ “““ tiu??? WH)

h(t)H X(t)H
,

“ x(t)“ lh= sup su“ -T- |:ij h<t>+<t> : tf—“:ij + (t)
i

lh sup P (_. P

tº? [[%]—PH) " Ei,:
A última desigualdade segue de (7)'

r o

d) Existe ÃeL(J,R) tal gde:
'

"genoma x(t), Vxeg, Vtàto
De fato:

Ilã(t,x(t))ll s h<t>||x<t>ns P-h(t) = Nt)
Estão assim verificadas as hipóteses do Teorema I.1.'

Temos Kr==% . Logo se tomarmos gb e X
ººD tal que

p .

'

'

N .
"5%“ A

55; teremos que Collãªll + Kr & P e entao exig

te solução x(t) de (9), x(t)é«Sl..

Assim 'se ÇOEX“I satisfaz Hg)“24—L , 'como

Id(Xº D') & p, temos que podemos tomar ªº. dependendo de pe, .

10 menos p parâmetros.

Logo para cada 56 nas condições acima existe pelo
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Teorema I.]. pelo menos uma D-solugão x(t) de (9) sa-
tisfazendo Ptºm (x(tº» = Eº.

Como "é e g coincidem em ET, ao) :: X segue que exis-
te uma familia de soluções z(t) de (6), dependendo de

pelo menos p parâmetros, satisfazendo:

lm tª z(t) = Oº o.q.d..
“!:-rm

'

'

O próximo teorema nos dará uma resposta para o pro-—

blema Pl.

TEOREMA 11.2: Seja Mt) n se n satisfazendo gg hipóte—

ses gº Lema 1.3.. Seja f(t,x) contínua satisfazendo
" 111743)" 5— hh)" XII, Vtàtº, szX, 3 11 continua- &
co s+f h(t) 'I: V dt 400, onde 11 É um número inteiro não ne-

1: "'" '
,

' "'"
o

gativo ;; s+1 É ª“ maior ordem dos blocos 93 AM;).

gºgº y(t)$ O solução 93 (1).

Então existe ª família ªº soluções x(t) 93 (3), 92- —

pendendo de pelo menos“ 13 parâmetros, satisfazendo:

um # ”xm - y=(-t),-II : O

t+m Nye)“
Observamos que o número p é dado como no Teorema 11.4

I“,—'

PROVA: Do Leme. 1.3 segue que existem números (1 e 2, com

léq 6 N e 05 (An -1' tal que:(1

Hy<tHI -—— Hy(tmOllimW & lim Aco_ .tw: tz e em vt+oo tª' amººº-JE -
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Dº Teorema 11.4' segue que existe uma família de solu-
ções x(t) de (3), dependendo de pelo menºs p parâmetrosk
satisfazendo: - '»

lim ty IIX(t) — y(t)H : o
t+(D tºe Qq

Ily (t)“Como “lim > o temos que existe constan
+00 tº- e 0('q t , "

te c-xo tal que:

lly (“ª)“

ti eR(ag)t é ª
“ y('t) H º

Assim:

tv “x(t) - y<t>l| : tp I|x(t)—y(t)|| tºeªºªq“
|| y<t>n tl emq) t n me)"

A

lh tp HX(t)-y(t)ll
___—(__7—ctºeRºªqt

e daí segue a tese, c.q.d.

LEMA 11.6: "Suponhamos satisfeitas ªg hipóteses dº teorema
anterior com f(t,x) linear gª x.Seja'1U(t)= (yl(t), ... ,

yn(t)) matriz fundamental dº (1) com U(to)=I—

Seja V(t)=(xl(t),..., xh(t)) matriz & solugões g
(3) satisfazendo:

Xi“) = yi“) + OK || yi(t)|| ), i.=1,..., (1-

Então V(t) É matriz fundamental de; (3) .

OBSERVAÇÃO: Este lema pode ser encontrado 'em [5—9. (Corollª
.

rio l)] "
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COROLÁRIO 11.7: Supomos satisfeitas _a_s hipófªeses <_i_9_ Teo-

rema. 11.5 & f(t,x) linear eª 31. Seja U(t)= (yl(t),o—-,yn(t))

metriz fundamental d_e_ (1) 992 U(tº)=I. Seja V(t)=(xl(t)l'

..., xn(t)) matriz ªº soluções .d_e_ (3) satisfazendo:

lim tp. lei(t)-yi(t)ll _- i=l no: n“ao Ilyi(t)H ' ' '

Então V(t) É matriz fundamental º_o (3)

PROVA: Consequência imediata do Lema 11.6

LEMA 11.8: Supomoa satisfeitas ªg hipóteses iq Teorema

11.5 ª f(t,x) linear ª x. Seja x(t);€O Rara tªtº
solugão de (3).

Então existe solugão y(t) ºg (1) satisfazendo:

lim t? M).“ = o“ºº II y(t)ll

PROVA: Seja U(t)= (yl(t),..., yn(t)) matriz fundamental

de (1). Usando o Teorema 11.5 construímos V(t)=(xl(t),
..., xn(t)) matriz de soluções de (3) satisfazendo:

IIX-(t)-y-(t)ll
lim 1: —-—-————-——-l1 —, , '=1, ..., .
ªt.-voo nyiwm ª º

Do Corolário 11.7 segue“ que V(t) é matriz fundameªj
tal de (3). Temos então queexistem. números cl"';';- 'ºn
não todos nulos, tais que:

x(t)=cl x1(t) + ... + cn xn(t)
Seja K=£i lei;-(O). Temos que Kip e x(t)w=%«=i'xi(t)fi
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Tomemos y(t)= X o. yi(t). Da demonstração do Corº
ieK 1

lário 3.1 [:S-bj segue que

llyi(t)llm —————-4w, VieK.t*ª>||y (t)"
Assim, tomando Mima; lcil, temos:

e

e :: (t)-y (13) H

tp IIX(t)—y(t)ll :
HiêK ª: 1 i :]

é
|ly(t)|l ||y(t)||

[nim-yin)“ ª, M 51 # nxim-yimu
=lci ,iEK Hy(t)ll lêK l|y(t)H

= *A“
H xi(t) — yi(t)ll || yi(t)ll

ieK . Il,yi(t)ll II y(t)ll

Ilyi(t)H
Como lim ———-— 4oo, para 1 e K temos quetwº Il y(t)ll

u yimn 4 “existe ?á-xo tal que _M, Vi ex evtàtº.' Ily(t)H

Logo:

tp H x(t) - ar“:)" ª M & ;; tp. || Xi(t)-yi(t)ll
|| y<t>n

.

' iºK || yin-)“

Portanto:

lim t? H X(t) — y(t)H :t-“D Hy(t)H C—q-d-

O próximo teorema nos dará uma resposta para o problema
192 .

'
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TEOREMA 11.9: S_e_j_a_ Mt), n :: n, EEEM ªgW
_d_o_ pªrª 1.3. _S_e_jg._ pão ª_n; número inteiro fixado, f(t,x)
contínua _ç_o_u_1 H f(t,x)ll é h(t)|| :: Il, vtàto e. Vx GX,

oo
onde ] h(t)ªl;ª""11 dtz oo, h contínua e s+1 _é_ ª maior 93—t .

'

o

111 dos blocos 93 Mt).d—u—

Seja x(t) solução ªº (3), x(t);£0 Bªrs. tªto.,
Então existe uma família ªº solugões y(t) ªº (1), ªº—

Lendendo 23 pelo menos 5 parâmetros tal que:

lim tp II x(t) -y(t)l| :hºº Il x(tHl

PROVA: Consideremos o sistema linear:

+= A(t)ªP+ Jªil—Lume»f(t) . x (13)

onde x* é & transposta conjugada. de”; "

E claro que x(t) é' solução desse sis-tema .

Seja »

f1(t,x(t)-)-X*(t)
D(t) = “"'—l_— 3

«f(t) . x(t) fu“, x(t)).x*(t)
Temos que

ªgiª f(t, x(t»: D(t) “?

('t). x(t)
Seja k(t) = H DM:)" . Temos:

f1(t,x(t)) o o f(t)
o fà(t,x(t))

.

I'

o '

'

o gant» f(t)
k(t)=||D(t)||= 1

“x(t)"
“
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ª ——-M———2ufr<t,x<t»||ux<t>n4 .” h(t)llx(ç)l-l=7úh(t>
n mm na: mn

Cº .

Assim, f tº”; k(t) dté a)
t 0

Seja ”ghz,? ) = BH:) . “P - Tºmºã

|Is(t.ªP )“ é k(t) Ilº? |I

Consideremos os sistemas.:
(12) ír=A(t) y

(13) "P=A(t) ªP + g(tnº)
Estamos nas condições do Leme. 11.8. Então existe solª

.çâo y(t) de (12) tal que

lim t? lLfÉÍZLLZíÍl! :m: n ymn
Consideremos agora os sistemas:

(12) & = A(t)y
(14) à = A(t)z

Tomando a solução y(t) de (112), encontrada. aeima; do

Teorema 11.5 segue que existe uma família de soluções z(t)
de (14) dependendo de pelo menos “5 parâmeti'os tal que:

lim #M = o“ªº ll y(t)ll»

Daí segue que

lini tiªM = o- _

-

Jºªº “ KH)“ c.q.d.

OBSERVAÇÃO: Se x(t)'j£0 e y(t);£0 para tà'l', cohtínuas
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então lim tP lL££32;;Z£ElH = o é equivalente &
't+ª> IIX(t)H

lim t? ÁLEÁÉÃLLZÁEÃÉ
= ot'“b “ y(t)H

De fato:

Ily(t)H &
“ y(t)-X(t)H + 1 4'— .

nx<t>n ' nx<t>n
Logo:

tu IIX(t)-y(t)N : tp IIX(t)-y(t)|| ||y(t)H £
IIX(t)II “ y(t)ll IIX(t)H

ÉKtP ||x(t)-y(t)ll . o».q.d.
Ily(t)H

Consideremos os sistemas

(15) & = A(t)y

(16) i = a(t) x4—f1(t,x)

(17) à = A(t) z+-f2(t,z)

TEOREMA 11.10. Seja A(t), n x n, satisfazendo gg hipo-
teses 92 Lema IQ. Seja pãº inteiro fixado _e_ fi (tnt)
___ººm " fiUHX)“ áhi(t) “X“, Vtàtºa VX & Xv 'i=19 2

«>
onde hi É contínua, ; hi(t) tª'Wªdt Aco g s+l_é_ & mai-

0

2; ordem dos blocos ªº A(t). Então valem gg seguintes

resultados:
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(I) Ele x(t) _Qsolugâogguõ), x(t);€0 Bªrªtª—to,

dependendo gg pelo menos p parâmetros tal gue

lim t? lLEÁElJLEÁÉl! :twº ll Mt)"

(II) _S_e_ z(t) É solução ªº (17), z(t);£0 Rara tªctº,
então existe uma família _d_e_ soluções x(t) ªg (16),

dependendo ªº pelo menos ? parâmetros ª]; RL:

lim #M =**ºº " ZH)"

PROVA: Seja x(t) solução de (16), x(t);€0 para teto-
Do Teorema 11.9 segue que existe pelo menos uma

solução y(t) de (15) tal que:

lim tª.H_EíÉl;LZífllL=
*Hºº Ily(t)H

Do Teorema II. 5 segue que existe uma famille. de

soluções z(t) de (17), dependendo de pelo menos p parâ
metros tal que:

lim 'I:lilM:twº llz(t)ll

Logo:

# “t)-zm ; tv [mmm+uy<t>-zçt)lluymn|Iz(t)l*l uau)" Hymn uzmu
Portanto:
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lim #M: 0 i ,tm u zmu Pº 8

lim “ Y(t)||
= 1tªcº || ª(t)“

Fica então provado (I)-
A prova de (II) é simétrica.

c.q.d.

Como uma consequência natural do Teorema 11.10 de—

corre o seguinte resultado:

COROLÁRIO 11.11: Sejam satisfeitas às condições dº Teo-

rema 11.10. Então gg sistemas (16) g;(l7) gªg relativa-
mente assintoticamente eqªivalentes com peso t“.

OBSERVAQK : Na verdade, o Teorema 11.10 dá mais informª
ções que as contidas no Corolário 11.11, pois esse teo-
rema dá, para cada solução x(t) de (16), uma estimativa
sobre o número de parâmetros do qual depende a família
de soluções z(t) a ser determinada e reciprocamente.



2. APLICA, oss-

Sejam a(t) e B(t)',' matrizes n :: n, definidas para
1: à 0.

.

Dizemos que A(t) e B(t) são t—semslhantes se ariª
tir matriz os(t), n x n, que em [o;m) satisfaz:

&) à(t) 6 contínua

b) S(t) e S'1(t) são limitadas

e) à(t) + su:) A(t)-B(t) S(t)=0

Para indicar que A(t) e B(t) são t—semelhantes

usaremos & notação A(t) —B(t). É fácil mostraram & r_e_

lação de t—semelhança é uma relação de equivalência.

Diremos que dois sistemas ip.—Mt): e y=B(t)y são

t—semelhantes se as matrizes Mt) e B(t) forem t-semg
lhan-tes .

Podemos passar de um sistema Sc=A(t) x para outro
t—semelhante Ú=B(t)y fazendo a substituição y=S(t)x.
Assim se X'(t) fôr matriz fundamental do primeiro sistema
então Y(t) =S(t) X(t) será matriz fundamental do seg—uª

do.
.

.

'

..

Diremos que o sistema íc=A(ti)x é redutiv-íel seamª
triz A(t) fôr t-semel'hante & uma matriz constante. C.

LEMA 11.12. 53 A(t) g periódica ººº período wàO gª-
tão _º sistema y=A(t)y É redutível -'

A demonstração deste lema pode ser encontrada em [:?—ª

Seja A uma matriz n :: n, de coeficientes constan—
tes, e J sua forma canônica'de Jordan. ' Colocando os blg
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cos de J numa ordem conveniente é fácil mostrar que Jsª
tisfaz às hipóteses do Lema 1.3.

Consideremos os sistemas

(1) :? Jy
(ii) & Jx + f(t,x)

LEMA 11.13; Seja f(t,x) contínua _e_ tal que || f(t,x)||é
!= h(t)llx||, para tàtº & 0 g xeX,_ onde 11 É contínua

ao
_e_ satisfaz & h(t) tª?—ctza), Pao gªnúmero 32.—

o

teiro fixado _e_ s+l É ª maior ordem dos blocos º J.Nes-
'tas condig'ões valem 93 seguintes resultados:-

(I) _S_e_ y(t) É O É uma solução 93 (1), então existe
uma família ªº soluções x(t) gg (ii), dependendo

dª pelo menos p Larâmetros, satisfazendo:

lim tP ÍÍX(t)-Y(t)"___ O

“t+ª> lly(t)H

(II) ªº x(t) g solugão _e_g (ii), x(t);éo gases tato.
então existe uma família d_e_ soluções y(t) dº (i),
dependendo _d_e_ pelo menos ii parâmetros, tal que:

lim tF ÁLEÉÉÃJLZÁEZÁL=

“ºº II x(t)ll

A demonstração deste lema segue imediatamente do

Teorema 11.5 e do Teorema 11.9.

Seja A matriz constante m X n. Consideremos os sig
temas:

'
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(iv) É..-:.AX + f(t,X)

TEOREMA 11.14. Se a J ª forma canôniçqgªg Jordan _d_e_ A
..

ª s+l & maior ordem dos blocos _d__e_ J. Seja f(t,x) con-
tínuª .e. iª SEE II f(t,x)ll é h(t)|lx|| , para tetº—so ºoo: ex, onde h _é_ continua º satisfaz j' h(t) tºª”? dt «ªm,

't 0

sendo pª 0 ªº número inteiro fixado. Nestas condiçõesª-
lem 95 seguintes resultados:

(I) y(t) É O é ªulª solução _d_e_ (iii), então exis—

uma família de soluções x(t) gg (ii), dependen—m'a-rnomm

gg pelo menos p Erâmetros, satisfazendo:

lim tV'M: ()tªº || Nt)“

(II) Seja x(t), x(t);£0 para tªto, soluçãogg (iv)
Então existe uma família de soluções y(t) gg (iii)
dependendo dª pelo menos 33 parâmetro—e, satisfazen—
º_o:

**ºº || x(t)ll

OBSERVAQK : Uma condição suficiente para que a hipótese
'a a)
& tªl”? h(t)dt l-oo

. se,-1a satisfeita é que f tª'l+Ph(t)dtr-oo
t

. º o

onde n é & ordem. da matriz A.

PROVA: Existe matriz C não singular tal. que CAC":l = J oª
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de J é a forma canônica de Jordan de A. Supomos que os
blooos de J já estejam colocados em disposição conveni-
ente de modo que J satisfaça às condições do Lema 1.3.

Fazemos as seguintes mudanças de variáveis:

? = Cy e É::Qx e temos então que ? e 5 são solº
9 ões, respectivamente, de

J?«K' II(1)
Mb(ii)

onde f(t,í)=c f(t, cªi)—

É fácil ver que ? satisfaz aos mesmos tipos de hl
pótese que f.

Temos também que y;!0 eir—=,? ;! 0 e o mesmo vale
para x e 5.

Do lema anterior segue que existe uma família de sº
luções f(t) de (ii), dependendo de pelo menos p parâme-

tros tal que:

lim # M=ot+ºº Hat)"
Logo

lim tp II 0 X(t-)-C y(t)ll : o
t+“). II.Cy(t)II

Temos que II Cy(t)ll é IICII II y(t)ll e também

|| x(t) -y(t)ll = "(fl 513%) -y(t)]llé I! cªll Íle(t) -Cy(t)ll

Assim,
tp " x(t)-y(t)|| Hp 1LC'1J1 mxm-cw)“

" yu)" , W || cymn
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Concluímos então que:

lim t?“M:**ºº |I y(t)ll

A segunda parte da tese do teorema é provada de manel
ra análoga .

"
.

c.q.d.
Consideremos os sistemas:

(V) Ú=A(t)y
(vi) á=A(t)x + f(t,x)

TEOREMA 11.15: Seja A(t), n )( n, matriz redutível g
f(t,x) contínua, tal gue || f(t,x)|l é h(t)|«lxll para
trªtº g xsX, onde h É contínua _e_ satisfaz
ºº e+J' h(t) 1: Fat Loo, P:! 0 sendo ªº número inteiro fixa.-t o

&.
Então valem ºs seguintes resultados:

(I) Seja y(t) $ 0 soluçãogg (v). Então existe ªma
família ªº soluções x(t) gg (vi), dependendo _d_e pg-
Lg menos p parâmetros tal que

um Any<t>u

(II) Seja. x(t),:éo, para tatº, solugão _d_e'. (vi). Então

existe uma família ªº soluções y(t) _d_e_ (v), depen—

dendo 93 pelo menos E parâmetros tal que:

lim # num-yum,“
t+oo |lx(t)l|
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OBSERVAQÃO: Sendo A(t) redutível existe matriz A cons-r
tante tal que A(t)'—A. Seja J a forma canônica deJdg
dan de A. O número s que aparece na hipótese do teorg
ma acima é dado por s+1==maior ordem dos blocos de J'

PROVA: Como A(t) é redutível temos que A(t)«vA, onde

A é matriz constante.
Fazendo as mudanças de variáveis “í: S(t)y e 3't=S(t)x

caímos nos sistemas:

(iii) SGAS?

(iv) 31:93”; + ?(tâ)
wwe Rtã)=Mt)fH,SJÍÚí)

É fácil ver que E(t,í) satisfaz às mesmas hipóte-—

ses que f(t,x).
Estamos então dentro das condições do Teorema 11.14.
Assim dada y(t) 55 O solução de (v), tomamos

í==S(t)y que será solução do sistema (iii) acima. Do

Teorema 11.14 segue que existe uma família de soluções
ª(t) de (iv) dependendo de pelo menos p parâmetros tal
que: '

t+ºº "(Sªt)“
Como x(t): S'l(t) %(t) temos,

lim tp || S(t) x(t>-'s(t> yu)“
hoo " sm yu)“
Como S(t) e S'l(t) são limitadas existe MàO tal

que '



'
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II S(t)l| ª M e II S"1(t)ll ª M, para todo 1:51; .

A 1 : Nªmo88 m

nãº?—“__—%,_ m
" X“) "Y“)“ = ::Làlãaleca ?,

= n sªm [amam-.eu) mm" e “*s.c..««—'ª'º

e mil sm x(t)'—S(t) yu)“ e || sm ymn é mn yu)".

Daí:

"nw-zm" é & Hsm x(tpsm y(t)ll
" W)“ %, “ sm yu)“

Concluímos então que

um tpM-twº
.

"mm—

A ouâra parte da demonstração é semelhante.
c;q.d.

COROLÁRIO 11. 16. Seja A(t) gerióãica _; º eríodo w->o.
Então valem os resultados do teorema anterior.

PROVA: Do Lema 11.12, segue que A(t) é.redutíve1 & do

teorema anterior segúe & tese, .

' '

c.q.d.
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