
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

INSTITUTO DE CIENCIAS MATEMÁTICAS DE SÃO CARLOS

TÉOREMAS DE EXISTENCIA. UNICIDADE E CONTINUIDADE

_COM RELAÇÃO ÁS CONDICDES INICIAIS DE EOUACÓES

DIFERENCIAIS FUNCIONAIS DO TIPO NEUTRO

Luiz Augusto da Costa Ladeira

ORIENTADOR:* ,r" Prof. Dr. Antonio Fernandes Izé

”"“"“""““"W'w'wmªm“'"““"" Dísseriação apresentada ao Instituto de
Ciências Matemáticas de São Carlos da
Universidade de São Paulo, para obten-
ção do título de ”Mestre em Matemática”.

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

SÃO CARLOS

I 9 7 6 »



A Isilda. e a meu pai



AGRADECIMENTOS

Ao Professor Dr. Antonio Fernandes Izé, nosso pro—
fundo reconhecimento pela orientação segura e pelo
apoio constante que nos dedicou durante o desenvolvi-
mento deste trabalho.

Aos colegas do I.C.M.S.C., pelo incentivo dado
aos nossos estudos.

Este trabalho dependeu
parcialmente de auxílios
concedidos pelas Enti—

dades: FAPESP, CAPES,
CNPq e FINEP.



Theorems of Existence, Uniqueness and Continuity with
ReSpect to Initial Conditions for Neutral Functional
Differential Equations.

Luiz Augusto da Costa Ladeira

Adviser:
Prof.Dr.Antonio Fernandes lzé

The main objective of this work is to study
the initial value problem for neutral functional
differential equations. We consider the class of
functional differential equations.

aªgD(t,Xt)= f(hxt)
and we show, under certain conditions on D and f,
existence, uniqueness and continuous<kmendence of the
solutions. We complete this work with Melvin)s
results for another class of neutral functional
differential equations. The basic tools used here
are Sadoviskii Fixed Point Theorem and & theorem on

continuity of fixed points of condensing maps due to
_

Hale.
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Uma equaçâo diferencial-[funcional de tipo neutro. &

uma relação na quele," taxada variação de um sistema, em

um instante t, Mit); _é_ especificado como uma função de
valores passados de x»e X em algum intervalo.

'

O objetivo deste trapalho é estudar o problema de
valor inicial para equações diferenciais de tiponsutro;
.o Problema de valor inicial é o primeiro que se apressª
ta quando pretendemos estudar prºpriedades de uma dada
classe de equações diferenciais. Para equações de tipo
neutro, esse problema foi considerado por>diversos autg
res.j' Em [B:], Hale e Cruz estudaram o sistema

(1) datª) (tªs) * f(tyxtylf

onde D e f são fUnÇões continuas cujo_domínío eum.oqg
junto aberto em Ex O. e “D eda formaDth-P): “Kº)-g(tR).
Em [6] Hale considera uma—"dutra classe de equações que
en certo sentido estende os resultados de [$]. Melvin,

[_em [lá], dá um tratamento completo para equações da
forma.“ A .. .“. N,,._ ,. .

.

. ,e, ,“,w .,

(2) Jt('t?) : f(ty'x-tv'ãt). K,

As definições precisas relativas às equações (1) e

4 (2) serão dadas posteriormente.
&

Xx No presente trabalho pretendemos dar condições para
solução do problema de valor inicial para (17,00ndições
essas mais fracas que em [6] e [8]. Apresentaremos
_ainda os resultados obtidos por Melvin para (2).

O capítulo 0 é dedicado aos resultados básicosda Ig
pologia e Análise FUnoional necessários para o desenVol

' vimento dos capítulos posteriores.
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No capítulo 1 estudamos a equação (1) onde prova-
mos existência, unicidade e dependência contínua das
soluções. '

No capítulo 2 procuramos apresentar os resultados
de Melvin [12] para a equação (2) como aplicação dire-
ta dos teoremas de ponto fixo apresentados no capítulo
0.



Neste.êapítulo, daremos alguns resultados básicos
da Tºpologia e sobre teoremas de ponto fixo; esses re—
sultados serão importantes para o desenvolvimento des—

te trabalho.
A menos de menção explícita, neste capítulo, E, F

e G denotarâo espaços de Banach', M, N e ]? Adenotarão
sepàçps métricas, XCE— será um subéonjunto' convexo,
fechado e limitado e ACF denotaráum subconjunto qua...;-ª

quer;

1. ;TEÓREMASK DE PONTO V'VFIXO

Definí ão Ó.,l: Para cada subconjunto limitado A de

E definimos &. medida de 'não' compaéiaaae' de, A,. oc(A),c_'g

mo Sendo"
'

CZÇA) àíínf-[d #0“; A pôss'ui 'um recobrimento finito por -

subconjuntos de E de diâmetro£=â]. '

«As principais prºpriedades de d.;são.dadas-pelo:
Lema.0.1; Sejam A,B<:E límitados.- Então:

”(a) dÁAJ = O «#3» A é relativamente oompacto.
«(b) Se ACB então OCCA) .e a(B).

'

(“o“) 'o:(AOB")=Ima.x («(A-), um); '—

(a) ui-A+B);.'a(A)-+ oc(B).
_

"( eª)“ ==6<"("é'ô'ªA ª)??? dirá:), ºrºªóri-aéª ' "63 Av" dano-tão” "feªéh'oª'f'ªdaen:-'ª -
**

veltôrià cºnVexa de A.

'(f) Se, Al=>AZID ... é uma'sequência de subconjuntos»
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"echados limitados e não vazios de E 1 que (I(An)+0
guan'í-ª' n+oo_ então o íconjunto

,

. n é não vaziª e

compacto“
.

_

A prova d.» ,; Ila-ma. é feita m de alhes em. E :] e

1:33—

-Definig'ões 0.2: Sejam “ACE '- TzA —-+vF contínua.

(e. T é uma contração__ee existe cl- '1 tal que
|T(x) + T(y)| é ela:-4.71

para quaisquer x,,á'eA.

(b) T é uma k-imagem contramão se, para todo subccnjuª
to limitado ECA, temosa

a<T(B))ékoc(B).

(e) T (% completamente-contínua se for uma O-imagemocª

tração, istoé, para todo su" conjunto _
-..imitado

Í'ÍCA, T(B) é relativamente º'ompacto.

(d) T é condensativa se, para. todo subconjunto limitª
do B de A com «(B) > 0, temos

o: T(B)) “ “(13%

E lmediato que toda contração é uma. k—imagem corn-.

.traçâo que toda k—imagem ontração com kI-l é con—

densativa.» As prinq1pais propri€dadee das aplicações
cond: .nsaªlvas e das k—imagens aiaontrações são dadas pe—

lo Teorema seguinte, cuja demonstração pode ser encon—

trada'em [1] e [3].



Teorema 0.1:

(a) Sejam ACE, BCF. Se f,g:A-—>F e th—à'G com

f(A)c:B são, respectivamente, kl'k2 e k3 —-imagens

contrações, então

(i) hof é uma k3kl-imagem contração

(ii) f+g é uma (kl+ I(z)—imagem contração.

(b) Se X<=E é um conjunto convexo, fechado e limitado
e se T:X —ê-X é condensativa, então T possuiznnpon'
to fixo.

Corolário 0.1: Sejam X<:E um conjunto convexo fechado e

limitado e S:X —e—F completamente continua.

(a) Suponhamos que G:Xx S(X) -—vX satisfaça

(i) G(x,y) é uma contração em x uniformemente em rg
lação a y eS(X).

(ii) G(x,'y) é contínua em yeS(X) (na tºpologia rg
lativa);

Então a equação X=fG(x,S(x)) tem uma solução em X.

(b) Se T:X ->X é uma contração e T(X)+s(X)É—f=f[r(x)+s(y);

x,y'er«:X, então T+S tem um ponto fixo em X.

O teorema 0.1 implica, em particular, que todakkima—

gem contração com kcíl tem um ponto fixo. Este fato não

é verdadeiro se k=l, como mostra o eXemplo seguinte de-
vido a Kakutani.
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i ºº i 2
Exemplo: Seja E=22(N)=-Ex=(x ); _zllx | Am)munido da

1:
ao .

norma |x|=( z Ixj'I2)l/2
i=l

Sejam f:E “"E e gzâ —-> E (onde É é a bola unità
ria fechada de E, centrada na origem) dadas por

f(xl,x2,...) = (O,xl,x2,...)
g(x)=%<1- leº, o,o,...).
Então f+g é uma l-imagem contração, pois f élipschijg

ziana com constante de Lipschitz=l e g é completamente
contínua. No entanto f+g não tem ponto fixo, pois um

1 2 )elemento x=(x ,x ,... tal que x=(f+g)(x) é, necese
_ .2 __ 2

sariamente da forma x1=ª——|-25—l—-, x2 =-l-l2£|—,... que não

é uma sequência de quadrado somável.

Enunciaremos a seguir alguns resultados sobre a de—

pendência contínua, em relação & parâmetros, de pontos fl
xos de aplicações condensativas. A prova destes fatos é

feita em [7] .

Teorema 0.2: Sejam XCE um subconjunto convexo limita—.

do e fechado e Ac; FL Suponhamos que T:XxA—->X sati__s_

faça
.

(I) T(.,).) é contínua para cada ÃEAe existe ?»OGA tal
que T(x,9«) é contínua em (x, ?O) para xeX.
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(II) A equação (0.1) x=T(x,%) para ?:?»o, possui uma

única solução x(Wo) GX.

(111) Para todo subconjunto x'CX, com o((X')> O, exis—

te uma vizinhança aberta V=V(X') de ?»O tal que,pa_'
' ra qualquer subconjunto relativamente compacto

ACADV: temos o((T(X' ,A' ) 4 «(X' ). Então, para ea
da WGAnVOC) existe uma solução x(%) de (0.1) e

x(Q.) —+x(9&o) quando 9»—-)- ªo“

Corolário.0.2: Se T satisfaz (II) e (IV) T(.,?) é concisª
sativa para cada ?» €Ae T(x,7&) é contínua em ªo uniforme—

mente para cada x eX, então T satisfaz (I)—(III) eas co_r_1_

clus'ões do Teorema 0.2 são válidas.

Corolário 0.3: Suponhamos satisfeita (II) para T(x,?—) =

: G(x,S(x,?s),?«), onde S:XxA-—>F e G:XxS(X,A)xA->X

satisfazem

(i) G(x,y,?») é uma contração em :x uniformemente em relª
ção a yeS(X,A) e WEA.

(ii) S(x,'7k) é contínua em (x,?) no ponto (x, 9x0) 6 X xA
e, para cada WGA, S(x,?k) é contínua em x. Também,

para cada subconjunto compacto A'CA, temos S(X,A“)

relativamente c ompacto .
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(iii) G(x,y,7k) é contínua em y em cada ponto (x,?)E-XXA
e G(x,y,9.) é contínua em (y,?x) em (x,y, ?O) pªrª cª
da (x,y, ao) GXXS (X,.Afx A.
Nestas condições, T satisfaz (I)—(III) e são váli—

das as conclusões do Teorema 0.2.

Corolário 0.4: Suponhamos que T=S+U, onde UszA. —>*E

e S:XxA——>E, satisfaça (I), (II) e, para cada conjunto
compacto A' C A este jam satisfeitas
(a) U(.,7ª) é uma contração uniformemente em relaçãoalQ/Kl

(i.e., & constante de contração não depende de ?ª. ).

(b) S(X,A) é relativamente compacto.

(c) tem.) + sa,/;) c x.
Então T satisfaz (I)-(III) e valem as conclusões do Teorg
ma 0.2.

2“. TOPOLOGIA: ALGUNS FATOS BÁSICOS

Definição 0.3: Sejam M,N espaços métricos, ACM e a e A

Uma família F de funções definidas em A com valores em N

é equicontínua no ponto a, se, dado Eãà O existe
S_=8(8,a)>0 tal que se xeA e d(x,a)I-õ, então

d(f(x),f(a)) 45 para toda feF. Dizemos que E é equi—
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contínua em BCA se for equicontínua em todos os pontos
de B. A família E é uniformemente equicontínua em E se

8:8(6), isto é, 8 não depende dos pontos deB.
E imediato que se F é equícontínua em um compacto A,

então F é uniformemente equicontínua em A.

No teorema seguinte, C(M,N) denota o conjunto de tº
das funções contínuas em M (espaço métrico compacto) e com

valores em N, munido da métrica. d(f,g) : sup-[d(í(x),g(x));
:( GM].

Teorema O.__3 (Ascoli): Sejam M,N espaços métricos, M com—

pacto e N completo. Um subconjunto F CC(M,N) é relativª
mente compacto se,,e somente se

'

1) F é equicontínuo em M.

2) Para todo x GM, 0 conjunto F(x)=-[f(x); feiª]- é re—

lativamente compacto. Se N=Rn ou Cn,2)' pode “ser
substituída por

2') F(x) é limitado, para todo xeM.
A prova deste teorema pode ser encontrada em [113 .

Lema 0.2: Sejam M,N,P espaços métricos, ACM aberto,
a€A, fnzA +N (n=0,l,...) e gzN +_P funções contí—

nuas. Suponhamos que fn(x) +fº(a) quando n+co e x+a.
Então:
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(a) g(fn(x))—>g(fº(a.)) quando n-yoo e x-pa.

(b) o conjunto [fn; n=0,1,2,...) é eQuicontínuo no poª
te a.

Prova:
(e.) Seja EAO. Comelg é. contínua noponto fo(a) existe

?: ? (E,fo(a)) > O tal que d(g(y)_,g(fo(a)) 1-8 se

a(y,fº(a)) & ?.
Em correspondênºie, & Fexistem N=N(8,a) e 8:8(E,a)ào

tais que d(fh(x),fº(.a))4 ? para. todo nàN e xeA com

d(x,a)l-8.
[Portanto, se xeA, d(x,a)48 e nàN, temos

a<gçfn<x> ,s<fo<a_»> : &;
Logo g(fn(x))—>g(fº(a)) se n+oo e x+a.

(b) Seja EAO

(1) Como fn(x), ->f0(a) ee naco e .::—á &, existe
N=N(8',a) e 8N=8N(E,a)30 tais que

d(fn(x),*fo(a)) 4% ,para todo nêN e todo XeAsª

tisfazendo d(x,a.) ABN.
Assim, se nàN e d(x,a)48N temos

à(fn(X),fn(a)) & ª(fn(x),fº(a)) + à(fº(a),fn(a))
L%+%=8_

(ii) Para cada j=0,1,..., N—l existe, pela continui-
dade das fj, Sj=ôj(€,'a)=o tal que

d(fj(x),fj(a)) && se xeA satisfaz d(x,a)48j.
Seja 8=min(80, ..., SN). Se d(x,a)43 e xeA te-

mos por (1) e (ii)
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d(fn(x),fn(a)) !- 84 para todo n.

Logo £fn: n: O,l,...]>é equicontínuo no ponto a.

Lema 0.3: Sejam M um métrico, K um espaço métrico compacto,

fn:K-> M (n= O,l,...) uma sequência de funções Contínuas em

K e tais que, para cada aêK, fn(x)-) fº(a) quandon-poo e

xea. Então fn-a fo uniformemente em K.

Prova: Seja 6à0;para todo aeK existem 8:8(E,a)-XO e

N : N(E,a) tais que

d(fn(X),fo(ª)) #

mlm

rolm

d(fo(x),fº(a)) (-

se nàN e xeBô(a)=£xeK; d(x,a)45]'.
A coleção 5339333 e .K

pacto K. Portanto existem al, ..., ame K tais que

é uma cobertura abertado com

K=Bõl(al)u...u288m(am) (8i=8(678i».

Agora, dado qualquer xeK, existe j, lé jém, tal
que Xêng(aj). Logo

d(fn(x),fo(x)) é. d(fn(x),fo(aj)) + d(fº(aj),fo(x))4%+% :$

Apresentamos agora duas formulações, convenientes pª
ra nossos propósitos, da desigualdade do valor médio. Aprg
va desses fatos é feita com detalhes _em [J.õll.

Definição 0.4: Sejam E,F espaços de Banaoh, UCE aberto,
)( eU e f:U—> F. Dizemos que f é diferenciável (segundo

Frechét) se existirem uma transformação linear contínua(lj._

mitada) f'(x):E-y F e uma aplicação R definida para todo
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h tal que x+héU, com valores em F tais que

f(x+h)=f(x)+f'(x).h+R(h) e limªº-*LLO
' h—rO Ihl

»

Teorema 0.4: Sejam UCE aberto, x,z€,U tais que EQCU

(13,3 = [::—+ t(z-x);' 0.5“qu e fo—yF é de classe
cl.
Então
(a)tf(Z)—f(X)I-éIZ—XI- Sup lf'(V>IªIZ—XI suPlf'(X+t(Z—X))|.

' ve x, Oétél

(b) Se xo eU, temos

tf(z)—f(x)—f'(xo)('z—x) IÉIZ—Xl sup |f"(x+t(z—x)) —f'(xo)|
OétÉl



'CAPITULO I

1&; EQUAÇOES DIFERENCIAIS FUNCIONAIS: DEFINIÇOES E. RESULTA—

DOS BÁSICOS

SejamlR o conjunto dos números reais, rã 0 um número

real e En um espaço vetorial (real ou complexo) n-dimen—
sional com norma ]. I . Denotaremos por C(]:a,ª,En) o espª
ço de Banach das funções definidas e contínuas em [3,3 e

com valores em En munido da topologia da convergência uni-
forme. Se E).,El: E—I',ª poremos C=C(E—r,ª,En) e designa-
mos a norma de um elemento X de C por Hxll: sup |x(s)|.

- -r£s£n
Se a,b são números reais com a b e xc.C( [é.-Lª, En )

então para qualquer t & [a,ª , fica definido um elemento

Xt de C pondo xt(s)=x(t+si) para s e -r,ª.
Dados “PSC e AAO denotamos por Cpo elemento de

C( Emª ,En) “definido por

»

-P(t) se teEr,_õj
W) =

,

.p(o.)
_

se te [0,15

Se UÇRxC é um aberto e f,D:U——rEn sãofunç'õescog
tínuas dizemos que a relação

_CL(1.1) dt D(t,xt) ;- f(t,xt)
é uma equação diferencial funcional.

No caso 'x': O, (I,l) representa uma equação diferen—

cial ordinária.
Uma função x diz—se uma solução de (1,1) se existem

. ntoeR e AêO 17318 que xeC(Bo—r,tº+E,E ),(t,xt)€U

para todo t € Boºto+ªº D(t,xt) é continuamente diferen-

ciável e satisfaz (1.1) para todo te(to,tº+A). Dados
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tOER e “FGC com (to.?)eU dizemos que a funçao x=x(t,tO,—?)

é uma solução de (1.1) com função inicial ? no instantet=uy
ou, simplesmente, solução de (1.1) através de (to,?)se exig
te AAO tal que x(t,tº,xP) é solução de (Ll) em Eo-r'to+ª
e xt (t ,+)==+. Notefse que na definição de solução (1.1)

O o

não é exigido que x(t) seja continuamente diferenciável,mas "
que D(t,xt) o seja.

A seguir, apresentamos alguns exemplos de equações di-
ferenciais funcionais.

1) Conforme observado acima, as equações diferenciais or—

dinárias constituem uma classe particular de equações

diferenciais funcionais.

2) As equações diferenciais com retardamento à(t)==f(t,x%)
são equações diferenciais funcionais. Basta tomarmos

:º(t, “F) = iIMO).

3) Quando D(t,f)==€(—r) temos as equações com adiantamen—

to É(t—r)==f(t,xt).

4) Pondo D(t,f)==f(—r/2) temos as equações de tipo misto

É(t-r/2)==f(t,xt).

5) Equações integrais do tipo de Volterra
t

x(t)==g(t)+)ªa(t,s,x(s»ds,
o

Pondo

DH,-f) = ªf(o.) - g(t) - ji a(t,t+u,f)(u))du, temos

D(t,xt) : x(t) — g(t) -jo a(rt,t+u,x(t+u))du
t
o

=x(t) -g(t) -j a(t,s,x(s))ds'
o
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Assim, se 1650 e x.(0)=g(0) obtemos (1.1).
O problema de valor inicial para a equação (1.1) nem

sempre apresenta solução. Exemplos onde este fato ocorre
são as equações dos exemplos 3) e 4) acima (pouco se co—
nhece sobre estas equações). Outro exemplo simples dessa
situação temos quando I) é uma função constante e f é uma

função que nunca se anula. Para evitar inconvenientes deg

ta natureza imporemos hipóteses adicionais sobre D, a fim
deque equações deste tipo não ocorram.

Definição l.l: Uma equação diferencial funcional de tipo
neutraKEDFNJ é um sistema (1.1) onde D satisfaz às seguin
tes condições
(i) D tem uma derivada de Frechét contínua, D?(t,f), em

relação a f e Dj? se escreve como

(1.2) DIPWWoW/ =A(t,—P)Y (º) - B“,—PAV) Pªrª Y e' C

com A(t,(p) =matriz nxn contínua para (t,?) eu e

detA(t,..P) ;! o para todo (t,?)eu; 'B(t,<f),x'1) é cont;

nua para (t,?) EUA,/63 é linear na 3ª variável.

(ii) Para cada (t,?) GU existem números a>O, b>Oe cLl
tais que (1.3) |A'1(t+s,iPS).B(t+s,CPs,xs)lécllxsll

para todo s 51:03 e todo xeB(a,b), onde

B<a,b>=fçec<[-r,a,Eª); 430=o e llçlléb)

Esta classe de equações ainda inclui as equações com

retardamento, as equações ordinárias e as equações inte—

grais do tipo de Volterra; as equações com adiantamento e

as equações de tipo misto não estão incluídas nesta clas-
se. Na próxima seção provaremos a existência, unicidade
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e a dependência contínua para EDFN.

Observações:
1)

2)

Pelo Teorema de Representação de Riesz, sendo

DJPW'ªP):C—> En uma transformação linear contínua,exí_s_

te uma matriz P(t,.10,s), nxn, de variação limitada
tal que, para todo x|! ec

O

DW,? w =írtds)1(tup, s)] «11 (s)

A condição (1) da definição 1.1 impõe que a matriz

A(t1HP) : Jil-(t: MF 90) “P(tnpy 0)
seja inversível e contínua para todo (13,4) )eU. Nesta
notação BH:, (1), x|/)=-J':Ee)1(t, (l), GDKWG)

Em [5], Hale define uma. EDFN impondo que D se ja "at_ô_

mica em 0 sobre U", isto é, D, b' são contínuas,]?ôe'
dada pela relação'acima, P('t,4>,0) -)1(t,4),0_) =A(t,d>)
é contínua em (t,©), det A(t,$);£0 e existe uma fun
ção escalar T(t,<b,s), contínua para (t,(t>)eU, sª 0,
'Y(t,d>,0) = O e

lfº Edgy“, (D, 99an (e) -A<t, (DM)/(MEW,”º'S)_ssÍálo'Y(e)l

É fácil verificar que se D é atômica em 0 sobre U,eª
tão D satisfaz as condições (i) e (ii) da definição
1.1.

Lema Ll: Sejam aAb números reais. Então a aplicação
(t,x*)ef_a,ªx C([a-r,ª,En)-) xteC é contínua.

Prova: Seja (t,:c) & [a,ªx C( E—r,ª,En) fixado arbitraria —

mente. Dado qualquer (S,.V) nesse conjunto vale a desigual
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(pois IlzuH-éllzll para zeC(]:a—r,ª,En) e u e]:a,b).
A função )( é uniformemente contínua em Ira-Lª . Por

tanto dado 630 existe <ô<€,X)>O tal que

|x(e) —x(9')| 4 5/2 se e, e' lê.-Lª com le_e' | A5(E,x).

Então temos *

Ix. ,(9)-x ,,(e)! L 5/2 se t',t"e 31,1) com It' -t"|48(€,x)t t
e e eE—r,ª é qualquer.

Seja S:;min (E,$(E,x)). Se (s,y)e [aê-Ix O([a—r,ª,En)

e'ltal que |(s,y)-(t,x)|45 temos

_ L _ _ 5. É.:Ilyª xtII—Ily XII+ les xtll42+2 E

Lema 1.2:

(a) Seja (xn) uma sequência de funções em C(Ea—r,ª,En),

aLb, que converge uniformemente para uma função
:: eC( E).-r,ª,En); então a sequência (xª), xª€0,co_n_

verge uniformemente para. Xt' para todo t e 13,3 .

(b) Sejam 3.30 e (yn) uma sequência de funções emC que

converge uniformemente para uma função yº. Então

(i) a sequência ('in), yª<ceÉ-r,ª, En),.converge un_i_

formemente para ?º.

(ii) O conjunto JC:-67%; ”565,3 e n=O,l,2,...)é com

pacto em 0.

Prova:
(e.) Pela convergência xn—vx, uniforme em ['a—rªl, para

qualquer são existe N=N(£) tal que.- para todo nàN
temos Ixn(t) - x(t)! L E para todo t e 13-33. Assim,
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para cada t 'e Ba.,ª , temos Ixªs) - xt(s) |=|xn(t+s) —x(t+s)|4&

para todo nàN e s & -r,g. Logo ntª—ext uniformemen—

te em .E-rg.

(b) (1) 'Como yn » yº uniformemente em Enª, dado EAO edsa-

te N=N(ê) tal que Iyn(t) —yº(t)| 46 paratodo nª N

e tel:-nªu Pela definição de 3711, temos

|yª<t> -yº(t)l se t ª Erê!
[yr-IQD),— yº(0)| se te Da]

lãn(t)-$rº(t)l=

e,portanto, | fin(t)—3'rº(t)l LE se nelª! e tetrª.
* '

Logo Srª—> S?º uniformemente em Erª.
(ii) Seja A:: yª; n;=0,1,2,». ]. Pela parte(b)ii) des-

te Lema in 4370 uniformemente em Enª . Isto impll
ea". que A é compacto. E imediato que X= NELE x A)

onde F(t_,x) = xt para t e 1333, x e C( E-I',ª , En). Cg

mo F é contínua e [O,ªxA' e' compacto segue queX tam
bém o é.

Lema 1.3: Sejam UCRxC um aberto, (to,?)EU e (Í.l)uma
equação diferencial. funcional em U.- Então, encontrar uma

soluçao de (1.1) em Eto,to+ª através ue (tº,?) e equivª
lente & encontrar solução para

.

' t ,. ) díD<to+tºªft+yt)=D(to'ºP)+£f(to+s'+s+ys 8, se

t e [0,3
(1.4)

yo=0
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Prova: E imediato que x(t) é uma solução de (1.1) em

Ebºyto—kª através de, (tº,?) se,' e somente se, x(t) satig
faz

D(t,xt)=D(to,.—.r)+£ vf(s,xs)ds
.

se teEbo ,tº+Ã|
o A

.

X :to “?

Pondo, para tGE,E,y(t)_=x(to +t)—-:P(t), obtemosaequa
çâo (I4)

2., EXISTENCIA E UNICIDADE

Teorema l.ll (Existência): Sejam UCRXIC um aberto e(I_.l)
uma EDFNIem U.“ Então, dado (to,?)eu, existe uma solu—
ção de (1.1) atraves de (170,19).

23913: Seja (to,?)eu e sejam aº-so, bºào e cll os
números dados pela definição 1.1.

Pelwo Lema 1.3, encontrar solução de (1.1) através de

(150,5?) é equivalente a encontrar'solução y(4b)» de (1.4).
'

Escrevendo & expressão da derivada
'

411.5) 'D.('b,v.P+1|1.)=D(.t,«P)+Dlp(t,=P')ª+l + MW? ,xll)

podemos concluir que R(t,sP,'s]/) é contínua para (13,6? ) e U,,

WEC, RH:”? , 0) : O_e existe uma funçãoã (t,:fub) continua

para (t,?)EU, be o, e'(t,..p,o)=o e

(1.6) |R(t9“F (“P)-R(Ityºrvpn)| é ª(twfybnlkfl— TL". Pªrª
Wu, 'Ilnll “é

' '

Combinando (1.2), (1.4) e (1.5) temos que x(t) é uma

solução de (1.1) através de (Jªwª?) se,'*e somente se,
x(to+t)=ÇF(t)+y(t) e y(t) satisfaz
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,-

,Y(t)=IA_l(,tº+tvª'Pt) ª(tº+tyêttyt)+D(tºvªP) '-

_ D(to+t,:Pt) - R(to+t,(í>t, yt)+

t
+£f(,tº+ s,ês+ ys)ds:] se te Lõ_,Á:l

Consideremos agora o ponto (tº'ªPL Temos os seguin-
.

tes fatos
(1)

“(II)

(III)

(IV)

-
'

A AComo U é aberto ex:.stem al e bl, OLªlªªo' Olbl'bo
tais que (t,?)éU para todo (tn?!) satisfazendo

It—tºl éal e
,

Hall—=P“ ébl.

A continuidade de A—1 e f implica que existem cons
tante

(

a2,b2, M e L, Oáazéal, Ol-bzébltais
que |f<w>| éM e |A“1(t,xy)|éL paratodo (tap)

satisfazendo It.-tol éaz |W -—r|| & b2

Como &(t,-F,b) é contínua e E(t,«P, 0)=O, podemos

( _ éescolher 0 a34a2, Oaíb3 b2 de modo que

ami/m) eªg—fº- para It-tºl say IIY-fIIébyOébéb3

Do Lema 1.1 e do fato “?o =*“? segue que dadob,0«=b£b3

existe a', Olla' éa3 tal que “(Ft—“P || 4b3-b para

todºt£[0,aj. Assim, dados ts[0,a] e xeB(a',b)t_e_

mos nxt+ «rt-«Flléllxtlh “.pt- +||eb+b3-b=b3.

Portanto, se xleB(a',b) e teE),aj temos

t.“
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<t0+t“Pt+Xt)êU

(1.8) |:f(to+ t,êt+xt)| éM

|A“l(to+ "5%“ ªL

.. . l-c(___...&,(to + tu?-tih) - 31:

Finalmente , tomamos O A a é a' de modo que

l—c
Maé—ã—í-b

(1.9)
1“' .. é...:º|D(tº+t,<g>t) D&D,?)I 313

b

(esta última desigualdade é possível pela continuidade de

D).

Sejam T,S: B(a,b)-4 C([3rgª, En) definidos pelas ng

lações
fo(t)=O e Sx(t)=o se tel:-rg

-1 _Tx(t)=A (to+t,+t) ª(to+t,êt,xt)+D(tou€) «-

(I.lO)= -D(to+t,got);R(tº+t,;Pt,xt)j se tefp,a3
t

_ _]. N a_-Sx(t)..A (to+t"ª?t)íf(to+sºªs+xs>ds se tªlºçãj
&;

T e S possuem as seguintes propriedades
(1) TB(a,b)+SB(a,b)CB(a,b)

De fato, sejam.—x,ye,B(a,b) e têE—r,ª.

(1) Se têEr,ª então Tx(t)+Sy(t)=O e, portanto
ZTx+Sy)o=o.

(ii) Se te [o,ª, por (1.8), (1.9) _º (1.10) temos

|mx<t>+5y<t>|é|A-1<mº+t,;gzawomevxtn +

+IA—l(to+t,fpt)||13(to+ t,:fvt) — mªap! +
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q_+|A-1(to+t,%)||n(to+ “:“th +

.. '—1
,

- t "
, +“; (tº+t,_ft)|f If(tº+s,çrs+ys)lds

-

,

.

o

$;c llxtll + %ºbf LE(tº+t,Çí;t,b). llxtll + Mia

.e eb+(l—c)b=b.

' Logo “Tx-+ Syll= sup |Tx(t)+Sy(t)lé-b.
"7

_ Oétéa

;f(2) T é uma contração
Sejam x,yeB(a,b) e “Emª

mxm -'ty(t)| & |A'1(tº+ t,.?t)B(tº+ Wyatt «>! +
v

' ?

+ lrlwónqtn«Rwºwíqvxg-R<tº+t,:pt,yt>|
c H'xt— ytll + L€(tº+t,ípt,b)ll xt—ytlllh

"

"& “ml,-ºm -y “ s (“ª:-º) lx(t)— (t)|"3“ t t 3 _rªªa y

ll (“%-ª)" X-yll

.Como c+ªã-º £ 1 e como, para teE-r,ª,
Tát(t)'- Ty(t) : 0 temos que T é uma contração.

º) S é completamente contínua

a) '. SB(a,b) é relativamente compacto em C([:—r,ª,En)

Sejam xeB(a,b) e s,te]:—r,ª. Se s,teE—r,ª

Sx(t)-Sx(s)=0. Se s,te [03 temos

t
|Sx(t) - sm) | e lA'l(tº + t,:Pt) n; [f(to+u,.?u+xu)l dul +

S

. s
+|A,"Il(tº+ t,?t) -A'l(to+ s'ª?s)|f |f(to+ u,?u +xu) Idu

o
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é LM It- sl + Ma |A_l(to+t,flst)—A-l(to+ s,;FSH.

Esta desigualdade e a continuidade de A"1 implicam

que o conjunto SB(a,b) é quicontínuo em Emª. Pela
propriedade (1) esse conjunto é uniformemente limitado. O

teorema de A'scoli implica que SB(a,b) é relativamente co_n_1

pacto.

S é contínua

Sejam xeB(a,b) 'e (xn) uma sequência que converge
uniformemente para x. Como SB(a,b) é relativamente com—

pacto em C(E—r,ª,En) existe um elemento yeC( Enª , En)

e uma subsequência (yk), yk=xnk, de (xn) tal que Syk con

verge uniformemente para y, quando k—ooo.

. . » kPela continuidade de f, f(to+u,%+yu)af(to+u,.Tu+X1)
quando k+oo. As relações (1.8) implicam que f é limita—

da no conjunto B(a,b). Então o Teorema da ConvergênciaDº
minada de Lebesgue implica

't.
_ . _1 N N . k

“t)—Iªm A (tºm,.ptw; f(tº+u,—f>u,+yu)du

-1
.

”º ".=A (t o+t,ff3t) ; f(to+u,ªru+xu)du

=SX(“t).

Esta relação implica que o limite y: Sx é independen
te da subseqtlência. Portanto temos

(i) Toda subsequência de (Sx?) possui uma subseqúência
uniformemente convergente em Enª.

(ii) Sx é o único limite de toda subsequência convergente?
de. (an) .
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Isto implica que an converge uniformemente para Sx

e, portanto, implica a continuidade de S.

De a) 'e b) podemos concluir que S é completamente ocª
tínua.

“

Usando o Corolário 0.1 (b) podemos concluir a exis—
tência de um ponto fixo yéB(a,b) para a função T+S. A

função ix, dada por x(to+t) : y(t)+fp(t), é soluçãode(ll)
através de (t-O'TL

'A

,umTeorema l.2 (Existência e Unicidade): Sejam UÇRX C

aberto e (1.1) uma mm em U. Se f(tHF) élocallmeltelipschj;
tziana em relação aí) em subconjuntos compactos de U,então

para cada (to,?)EU existe uma única solução de (1.1)
..através de (tº,?).

M: As condições do Teorema l.l estão verificadasepog
tanto temos existência local. Suponhamos que existam duas

soluções xl(t) e x2(t) de (1.1) definidas em Eo-r,to+ª
através de “cªpº Podemos supor que para qualquer && O

xl(t)$x2(t) em ]:tº,to+£j . Se isto não acontecesse, tº
maríamos (tlºxt ) como novo valor inicial, onde ,l
t1=sup[t; tàtº e xl(s)=x2(s) “para se Etc—LH)“.

. --l , ..Sega L tal que |A (to+t'ªPt)| éL para tªpª,— como

na prova do teºrema 1.1 e seja k a constante de Lipschitz
no conjunto compacto É, onde

X: ((Juntª); t e [to,tº+ª]-U£(t,xí); te [tº,to+ª]—

Os números a-XO, b-SO da prova do teorema l.l po-
dem ser escolhidos de modo que tenhamos ainda

l—c(..-__.Lka 3
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Sejam yl(t), y2(t) definidas por

yi(t)=xi(to+t)-;P(t).
_

Então, para teE),ª

Iyl(t) -yº(t)l é |A'1(tº+ t,4>t)B(to+t..'pt,yº,L—yí)l +"

+IA'l(t +t " )I |R(t +t yl)-R(t +t '; yº) |
o “Pt 0 ':Pt' t“ o ºªf't' t

t ,

-1 l 2'+ IA (to-et,?t)! & |f(to+ s, :fs+ys)"f(to+s';fs+ys)|ds

é [c+%(1-c)jlly%—yíll

o que é absurdo, pois c+-_.2;(l—c) & l.'
'

1 2 .

' 7
.

Logo :: (t)=x (t) em [tº,to+ª .

No caso em que D assume a. forma" especial DW,?) :
: f(o) Á- g(t,..f-) podemos modificar as hipóteses impostas na
definição “1.1. O teorema O.l(b) permite uma extensão nª
tural dos resultados de [8] sobre existência de soluções
,para (Ll). Mais precisamente, vale o seguinte teorema:

Teorema “1.1A: Seja (1.1) uma equação diferencial funcional
em U, onde D(t,_-P) =?(O), g(t,+)), e suponhamos satisfeita a
seguinte condição:

(C) Para qualquer (t,?) GU existem números aà O, b-XO e

uma função F:.R+ w—)—R+ não decrescente, continua à direi-
ta'tal que F(u)'£u se uªO e

sup lg(t+9,ífe+ xe) — g(t+ 9, %»ª ye)! £F( || x—yll) parª
Oéeéa

,

x,yeB(a,b).
Então, dado qualquer (to,?)eU, existe uma solução de

(Ll) através de (tº,.f).
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Prova: Sejam (to,c1º)€U e aão, bão dados como nas h_i_

póteses, Como f é contínua existem 8.150 blªo e uma
' N L L Lconstante M tais que |f(to+ t'ªFt+xt)l _ M se O-t_a1 e

xêB(al,bl).
Da continuidade de g segue que podemos tornar

02:23 Ig(to+ tnpt) — g(tONF)!
O

arbitrariamente pequeno desde que tomemos a2>0 sufici—
entemente pequeno. Finalmente, seja aoào escolhido de

modo que aoémin(a,al,a2) e

0335129. Ilg(tº+t,.?t) -— g(tº,_?)l + Maoéb-º—FCDO) onde
" _ o

bo=min(b,bl).

Sejam T e'S definidos pelas relações

Tx(t)=Sx(t)=O se xeB(ao,bO) e tag:—,ª

Tx(t)=g(tº+t,.?t+xt)—g(tº,.P) se tGEO,aoj
t

Sx(t)=f f(tº+s,;?s+xs)ds se te [0,an
o

Os operadores T e S possuem as seguintes proprieda—
des

(l) TB(ao,bo) + SB(aº,bo)cB(aº,bo)
|Tx(t)+Sx(t)| é |g(t0+t,;Ft+xt)-g(tº+t,?t)| +

+ Ig(to+t,.?t) — g(tºupH + Maº

e F<||x||>+bº-F<bº>sbo

(2) IlTx—TylléFHIX-yll pªrª x,Y'GB(ao,bo)

lTx<t> - ty(t)| = |g<tº+t,:ft+xt> -g(tº+ t,:thrytH
lh F( lÍx-yÍÍ)



_27_

(3) S é completamente continua
A prova está contida na prova do Teorema lºlº
As propriedades (2) e (3) nos permitem concluir que
G= T+ S éicondensativa, pois dado AÇB(aO,bo) com

oc(A) > 0 temos
.

.

F(a(A))z<x(A) (propriedade de F)

oc.(T(Á)) é F(oc(A))(propriedade 2)

a(S(A)) : O
. (propriedade 5)

Portanto «(eu» e mmm) + Msm» e F(o<(A)) & o((A)

_Logo G:B(aº,bº.) —->B(aº,bº) é condensativaºl Pelo Teº
rema O.l existe um ponto fixo de G.

3. CONTINUAÇÃO DÉ SOLUÇOES

Seja x(t,to,.r) uma solução de (Ll) no intervalo
[tº—ra), aàto, atraves de (to'ªF)' Dizemos que x(t,to,f)'
é" uma continuação de :: se existe bªa tal que Haten?)
é uma solução de (1.1) em [to—r,b) e Í(t,to,ep)=X(t,toys€j)

paraltodo t GBC-rá). Uma solução x(to,.+º) é ditanão coª
tinuável se ela não admite continuação: neste caso

Eco—r,a) é chamado intervalo maximal de existência da so—

lução x. Supondo satisfeitas as condições do Teorema 1.1,
o Lema, de Zorn implica a existência de uma soluçãonão coª
.tinuável. Também é verdadeiro que o intervalo maximal de

existência da solução é aberto (à direita).

Teorema 1.3: Sejam UCRxC um aberto, (1.1) uma EDEN

em U e x uma solução não continuável de (1.1) definidaen
[tº—La) . Então

(i) dado qualquer compacto KÇU existe tK tal que (t,xt)ÉK ,,

para te ]:tK,a).
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(ii) se o fecho do conjunto f(t,xt); tºétlaj- é compacto

existe uma sequência (tk), tk—> a_ e_ (ttk'xtk)->“0U.
Prova:
(1) No caso r=O“ temos uma equação ordinária e,por isso

vamos supor rAO. Também podemos supor aóco.

Suponhamos que não se ja válida a conclusão do teore-
ma. Então existem um compacto K e uma sequência (tn),tn-)a',

tal que (1: ,x )GK para todo n e existe um elemento? GCn 't:n

tal que (tn,xt )-> (a,-41).
n

Portanto, para qualquer E e E—r,0)

lim sup Ix (s)— (s)! :nem —r£s£=E t Y

Desta relaçâo podemos concluir que x(a+s) =x|J (3) pa-
ra todo s e -r,0). Assim, x(t) é uma função uniformemen
te contínua em Bo*rvª)' Portanto existe o limite

x(a_ ): lim x(t)==x|r()0

e x(t) pode ser definida continuamente em [to-rª pondo

x(a) ='(? (O) .

Portanto (a,xa)€KÇU e x(t) pode ser continuada
à direita de a, o que contradiz a hipótese. Isto prova a

parte (i) do teorema.

(ii) Esta parte é uma consequência imediata da anterior
pois tal conjunto, sendo compacto, não pode estar ocª
tido em U. 0 mesmo argumento usado na prova de (i)
implica que existe o limite limx(t) e x(t)pode sert+a
prolongada a uma função contínua em [to—rã. O ponto

(ª'xa) não pode pertencer a “U e, portanto está em õU.
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Além disso (t,:ct) _; (a,xa) se t—> a_.

Daremos agora um resultado de [6] sobre continuação
de soluções relativo & subconjuntos fechados limitados
(ao invés de compactos) de U;- Para esse Teorema necessi—
tamos da seguinte definição.

Definição 1.2: Sejam UCRxC um aberto, WCU, e D atômi
ca em zero sobre U. Dizemos que D (% uniformemente atômi—

ca em zero sobre W se

(1) Existe uma constante Nào tal que lA'l(t,.P)| é N e

IADÃP(t,ã&))| éN qualquer que seja (t,?)ew.

(ii) ““P'S) —)0 quando 5 + o, uniformemente para (t,?)ew.

Teorema 1.4: Sejam UÇRxC um aberto e (Ll) umaEDFN em

U.' Suponhamos que para qualquer subconjunto fechado lim_i_

tado WÇU com uma S—vizinhança também em U, f ?leva W

em um subconjunto limitado de En, DW,?) e D1P(t,gp) são
uniformemente contínuas em W e D é uniformemente atômica
em zero sobre W. Se x é uma solução de (1.1) não conti—
nuável em [to-La), então existe t' € Eto,a) tal que

(t',xt,) ? W.

Prova: Podemos supor rªO e ai 00. Para provar o teor_e_

ma temos 2 casos a considerar.

(I) Existe uma sequência (tk), »tkª a_, e xlfêC tal _que

xtk—r'v .

Então, como na prova do teorema 1.3 temos que x(t) é

uniformemente contínua no intervalo [to-r,a) e, por-
tanto existe limx(t) e x(a)='+(0).t+a_
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Afirmamos que (a,):a) eõU pois, caso contrário, a s_c_>

lução poderia ser prolongada além de a; Como Xt é

contínua em t Gªya) e a distância de (a,xa) &

qualquer subconjunto limitado fechado de U é positi-
va existe twê“ ]:to,a) tal que (t,xt) ?.W para twétªa.

(II) Se não existe tal sequência, seja V=-E(t,xt); tºétáa].
Temos que considerar dois casos: V limitado e V não

limitado.
e.) V não é limitado.

Então, para qualquer conjunto WCU limitado e fe—

chado, existe uma constante KW tal que Ihrllé KW para
todo (t,?)EW.

Seja Lw=max let || , KW). Como V não é limitado,
existe uma sequência º(tk), tk» a monotonicamente tal
que llxtkII-XLW. Usando a prºpriedade da norma em C e

a definição de Xt' temos que existe tW tal que

(t,xt)#W para twétía.

b) Se V é limitado e tem uma. õ—vizinhança em U, en—Q

tão este conjunto é também fechado pois não exis—

tem subsequências tk—p a tais que Xt convirja. Que—" k
remos mostrar que existe oc-XO tal que x é uniforme
mente contínua em ]:a-oc,a) e portanto o conjuntoV sg
rá relativamente compacto. Isto será. uma contradição.
Da atomicidade de D temos que

(1.11) D(t,.P+-4/)=D(t,_P)+ D;,(tup)? + Mayny) onde R

,.
é contínua, R(t,.f),0) : O e

(1.12) IfºEíewtupâqu/(e)-A(t,nfl>x11(0)Ié
_s '

é?(t,+7,s) suªol x|! (e)!
—s£e_
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Além disso, como D é uniformemente atômica em 0 so—

bre V, existem.?)oào e funções contínuas x(s), são 'e
&( B) 05 5 é ªo X“(t,..P,s) =X“(s) para. todo (t,?)gv, €(O)=O

e uma constante N 3»O tais que

IA'l(tup)|éN
'

ID'ÇPHHPHÉN

Inn,—pow .é em) lhyn para “Wª Iª, marge mpev.
De (1.11) temos que

.

-lD(t,_=p+x;/)' - D(t,.p).l= Wuqb;/+R<t ?, «y)!
&

O

— lír Eiep<t,.p,e)j «4; (e)!" — WW,—pi]; )l

. .. O
,. -S '

% Ils [dey(t,.p,9)jxp <e>| - |] [dep(t,.p,9)|1y(9)|—E(p)|lxyll

Mas"

O

I£5E9P(tup,e)jw (Q“ ª

e |A(f,.p?.1y(0)l —' If: [a9p<t,+,e>3 xp (9) “www <e>|

àIA(t,.p>1y(0)|-X(s) sgpolwe):
'

e
_séé .

| Edp“, e)] (e)|£ Var Mt, ,e). sup | (e)|..5: e "“? “P
Elª,-ª

1ª
—r'-6£-s

“1”

& Var (t, ,e) sup | (6)|6ID',(t )! rsup
I (9)léEnª? aº 4595441 »? + «|!

ª N sup I-q/(GH
—r£G£Ls

Logo, “para (t'“P)'(t'”P+Y )GV com Hi,/H é [3 temos
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(1.13) mm,—pw )—D'(t,=p)l &

'“?»(0)! »

à . _.X “ nm e —E

.

““N"—“ (ys)llºyll -réseuâslw. )! (MIN/||

Para que esta relação se ja válida para algum Busª
mos a hipótese que uma S—vizinhança de V ainda está emU.

Se x(t) não é uniformemente contínua em [to—r,a)
existem EAO e uma sequência decrescente de números reais
positivos (Ak) com Akª O

, quando bk» 00, e uma sequên '"
cia (tk) de números. reais com tk, ti:—Akª Eco,a) tais que

|X(tk) —X(tk—Ak)| ªê para todo k.

Para qualquer sã O o fato de x ser uniformemente
contínua "no intervalo Eco—r,a—â implica que para, qualquer
830 existe A >O tal que

-|X(t) L-x(t' )| t-E' para It-t' | 4A , t,t' €. Etc—r,a—ã_] .

Como D é uniformemente contínua em V, podemos escg
lher A tal que

um,?) —D(t',cp)l £ &' para It—t' | LA,(t,LF),(t',m)eV.

Suponhamos que seja dado [5 , 0456 [ªo. Escolhamos
&'!» min (Ruª) e K suficientemente grande tal que Ak 4 A.

para kàK. Para cada kàK seja
Sk: infft e Ewa): |x(t) —x(t—Ak)| ªmin (B , & )3-.

Esta sequência está bem definida pois
IX(tk)-x(tk—Ak)l 56.

Da relação (1.13) temos que

Nº(sk, xsk)—D(sk-Ak,xs >|;kªºl:
ªl“81:35mesk'xsk"ªk)'—Ib(sk'xskººk) —D(sk—Ak, xska)!

àªªªíTÉ-Él — $<s)B.- N£'— sua )minHª ,a>-e' iª.-í %
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Escolhemos agora 90,8,6' tais que É =o. Consequeg

temente, a hipótese que x não é uniformemente contínua 'no
_

intervalo [tó—La) implica que D(t,xt) não é uniformemen—

te contínua no intervalo Eto,a).
«.

Por outro lado, temos que
t+?

D(t+TÍ, xt+?:)' D(t, ::“=);t f(s, x)dds
para todo t,t+2' & Daya). '

, Como If(s, X E,)! -M para
(s,xs) eV segue que D(t,xt) é uniformemente continuam ig
tervalo [tº,a). Esta contradição completa a prova do teº
rema.

.

O Teorema I. 4 pode ser melhorado no caso em ])(t,,“
é contínua em (t, xP), linear em «? e se escreve como

O '

.

D = _ _ _
,(t,?) A(t)f(0)+ & Eieu(t,9):|.p(e)

(1.14)
O

lis Eªer<taº>3 Weil e nas) 423123449“

onde A(t) é uma matriz nxn' contínua, det A(t);€0, &(t,s)
é uma função escalar contínua com b”(t,0) = O para 't êR.
Na prova do Teorema 1.4, a hipótese de uma S—vizinhançade
W estar contida em U foi usada somente para mostrar que a
relação (1.13) é Valida para algum [3 . Supondo DH,?) ,l_3'_._

near em ;P e satisfazendo (1.14), &(P) de (1.13) pode ser
tomado identicamente nulo. Usando a prova do Teorema l. 4

para este caso, provamos o seguinte

Teorema 1.5“: Suponhamos que UCRxC é um aberto, iHU-»En

é contínua e leva'conjuntos limitados fechados de Uem co_r_1

juntos limitados e LD: Rx“ c'-> En satisfaz (1.14). Se

(to,?)EU e x (5 uma solução não continuável ,de (I.l)atrg._
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vés de (toº?) definida em-[íº—r,a), então, para qualqner
conjunto limitado fechado w em U, existe um tw “tal que

(t,:act) ?W para; tê Bºw,“—

,” DEPENDENCIA çpNMNUA DAS SOLUCOES"

Nêsta seção provaremos one, sob certas condições, _as.

soluções de uma EDEN dependem continúamente.dáscxndições

iniçiais e parâmetros envolvendo as funções D e f.
'Para fixar a nºtação & ser usada, consideremos uma sg

qdência de EDEN.
.

(1.1.k) Ed; Dk(1l:.,xt) .= fk(t,xt)
com lavªm—,nª (k=l,2,...) e UcRxc é aberto, Para, cª
de (mt,?)G-U. e +60 tais que (t,.Y+1fJ Mªtt e todo k 'Vª'

mºs escrever
,

ngm—png) Dk<t,y)+nk,ç(t,y)w + Rk(t,»?, x|!)

Dâ,€(£,q>)wy Ak(t,xp) ªi! (o)—Bkwnpaw

ck==constante dada na definição 1.1.

I!

Teorema 1.6: Sejam dadas

yume sequência de EDEN (1,1.k) % Dk(t,xt)=fk(t,xt-)
..uma EDFN

'

(1.1) %D(t;xt)=f(t,xt)
com Dk,D, fk, f:U—+En, UÇRxC aberto, k=l,2,...

_ uma sequência (tk, ?k) de elementos de U(k=0,l,...)
“Suponhamos satisfeitas as seguintes hipóteses:

(a)D —vÍD e D'
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quando k—voo, uniformemente em subconjuntos fechados
ilimitados de U.

(b) Para cada (t,—;P )GU existem constantes aà'O, b>0,.
cil e uma vizinhança V do ponto (t,-+!) tais que,para
todo xeB(a,b), todo (TJ))GV e todo seEO,ª.

_

IA'1('Z"+ s, Tªís) B(T+s,1ís,xs)lª c Ilixsll

(c) fk(t,xy)—>f(s,'q) se k-yco e (t,?)—>(s,'rl).

(d) Para qualquer (tnt/)EU existem uma constante Mªo e

uma vizinhança W do pónto “(t ) tais que
v ,

Ifk(s,11)I£M para todo (s,1-l)eW.

“(e) (tk,..Pk) *MONFO) quando k-yw.

(f) A solução x de (1.1) através de (to,..Fº) é unica. e es-
tá definida em Eco-r,ocj (of.—> to).

'

Então existe um inteiro kº tal que,-para todo, kàko,
existe umasolução xk' de (I.l,.k) através de (tknfk)9 def;
nida em [tk—Loc:] e xk -> x uniformemente, no seguinte
sentido: dado .g-xo, 045 !- oc—tº+ r, existe kl=kl(8)tal
que, para. kàkl, xk está definida em ECO—T+E , a] e

ka(s)-x(s)|l-8 para todo sean—r+&,oc:].
Antes de provarmos o teorema, veremos 'um lema anxili-

ar.

“Lema 1.4: Suponhamos satisfeitas as hipóteses (a), .(bl),,e
(c) do Teorema 1.6 e seja (t,?)eU. Então, para todo

eeo,
'

(i) existem um índice ko, um número L e uma vizinhança Vo
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do ponto (t,?)gbais que, para todo kàko e todo

(mmevº, IA—l(T,'n)I£L e |A£l('Z',11)|£L+&

existem um índice kl' um número 81 > O e uma vizinha_n_

ça V1 do ponto (t,—f) tais que

|Rk(7,n,â) — Rªnma“)! e SME,—XII

|R <em> - R mmm e eua-rn
e todo "é,? e C satisfa—para todo kàkl, ('Z','n)eV:L

zendo Hill, lellésl.
exist-em um índice k2 e números aàO, “0 > O. tais que,
para todo xeB(a,b) kàk2 e semª—|.;

Miley:”, dª;) Bk<tk+s,çª;, xs>| é me) "xau

doiLema: Sejam (t,xY)eU e &> O

A primeira desigualdade já foi estabelecida no teo-
rema 1.1; provemos a segunda.
Como a inversão de matrizes é uma operação contínua
e como, por hipótese, Ak —>A uniformemente em subco_r_1

juntos fechados limitados de U, pelo Lema 02 temos

que A£l(7,11) —y A'l(t, .? ) quando k—rco e (7,11) +Éb,x]/).

Portanto existem um índice kº e umavizinhançaVo do

ponto (tnt/) tais que |A£1(ªc,n)_r1(t,«y)| é & pª
ra todo kàkº e todo (“Z“,Tl) evº. A desigualdade

|A£1(T,Tl)| é lAgHªZm) — A'l(t,x|/)l + A'1(t,xy)l

conclui a prova de (1).
Usando o Teorema 0.4 temos para todo inteiro k,todo
(“T,TQ) eU e todo f,,y €: C

IRI'I(ªZ,T1,€)—— RkWJLT)! =

= IDk(7.n,€.)-Dk('l,n+x) -D (em) (emà“?
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na rl! sup ID' , m- (fr; >|
613,8 H“"“ lª'—«P “

Consideremos
h (79 7%, ): IDk (Í, ª')“:D' (T, )]k *! b“ ?“ªÉIÍàk "? H+ k“?

11

Temos

hk('ã',*n,€,x> Amªliª |“

13124me +A) _ Dgr('2',1”[+7t) | +

+aeÉÉâj'le(Zm+M—
D:!)(tyle) + |D1p(t,«y)-D€P(Tm)l +

Dkº?

Da continuidade de DP segue que existem uma Vizinhança V1

do ponto (t,xy) e um número 8í:>o tais que“
' | LÉ'

“Éliª—J ID.?(TJHÃ) — D (”GA,/>| —4

IDZP(T,n)—Dlp(ªcny>!éí- se «amavl e IlâlMlylléâ

Pela convergência Dá +-+ Dê, uniformemente emJimitados fg, .

1

. |
chados, temos que existem um índice kl e um número 81-30
tais que

:su ID' (mp, 2.) _' D' (“6,11 + a)| 5.5.
nª ,ª kn? “P 4

.

IDÇP(T,11)—D'k_P(ªr,n)lé-% para. todo kàkl e ||€||, “Megi

Logo, para kªkl, (famevl ellâll,llyll£51=M-É3' ,8'"]t_e_
mos hk(º7.','q,É,X—)éâ

Isto prova a primeira desigualdade de (ii); a.proVa da

segunda é a mesma feita no Teorema 1.1.

(iii) Pela hipótese (b) existem números anªo, b-ªO e cLl
e uma Vizinhança V do ponto (t,xY)tais que, para tº

do xeB(a,b) (?,“)ev e setofª,
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|A".1('7+ s, fãs) . B(ªT+ snig, xs)| & cllxsll

Consideremos & sequência de funções
ªmeça») = Aii-(u,?) Bk(u,£,a) k: 1,2,

(116%)6U, Ã GC, as quais são lineares ema. A desigual—
dade lzk<u,€,.>-Agl<uº,eo> B<uº,eo,.>|e

e IA'l(u,€)l IBk(u,“ê,.) ,“ a(uº,fo,4.)|+

«» |Ag1<u,£>- A'1<uº,ºêo.> muda >|o"

a parte (1) deste Lema e O Leme. 0.2 implicam que

Lk(u,'€,.)—> A'l'(uo,'iª,o) B(uo,'ãº,X-.) quando k—roo e

(vai)—> (uofªº) ((u,'€), (uo,ª€0) EU). O Lema/0.3 garante
Que essa convergência é uniforme em subconjuntos compac—

tos.de U; em particular, no conjunto
ukK='[(tk+s,LPs); k=o,l,ooo, SEEO,ª)

temos convergência uniforme. Então existe um índice k2

tal que

|Lk(u,“f,.) -A'l(u,'$)B(u,f,.)|Lâmpara todo kàkz e

(uf€)€5K.

Portanto, se kàkº, xeB(e.,b) 'e se—EOÃ,

“|Lk('ºk+ªºªrsºxs')|ª
uk -l Nk "kL— |Lk<tk+sºªfs'xs)'A (tk+s'ªPs)B(tk+sºª-Ps'rxs)l +

+ crªvo +s “no +s "k x )Iªêllx ||+c||x n-<c+'e>nxuk "PS 1: "'Fs' s ' 's s ' s

Logo |A£1(tk+s, õÉ)Bk(tk+s,ê]g,xs)| é (c+E)||xS|| para todo
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kêk2, seEO,ª e xeB(a,b). Isto completa a prova do Le-

ma.

. 0Prova do Teorema: Segam (to“? ), acªo, “0030, c, cke[0,1)

dados pelas hipóteses do teorema. Usando o fato (II) da

prova do teorema (1.1) e a hipótese (d) podemos concluir,
para qualquer (t,Y)€U & existência de uma constante 'Mlà O

e uma vizinhança Wl' do ponto (“anl/) tais que

.*
.

(1.15) Ifk(x,1])|, |f(s,“r1)|=ébl[_.L para todo k' eltodo

(s;q)ewl.
—' -— 'SejamE=l-2-9-, C'=C+£, O(=3%TJ—+%)

(é imediato que Eào, e' 613,1) e 000). Pelo Lema 1.4
existem um índice kl' uma vizinhança V1 do ponto (to"Pº) e

constantes 3,1 à 0, bl & O e Sl> OA tais que
,.
IA'l(sn1)l sn

Milan)! ªL +e

(1.16) |Rk(x,TL,É) -nk<'s,n,a>| 5 cc um N

me“) -B<s,n,a> | e ocllfs an
-1 »k Nk [IAk (tk+t'ªft)Bk<tk+t“-ftª Xt), _c' [Ixtll

Pªrª kàkly (ª,“)ªvly tªtovªljv "€“, IlªllªblyxªBâlybl)

Sejam abo, b-SO escolhidos de modo que

2aLa' =min(aº,al) 2h !- b' =min(bo,bl) e tais que, para

todo 1; e Eçª
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,
ls-tol é a e H “P" nº" .e b impliquem (s,m)êV=Vln)Wl

Ma £ ou:
(1.17) º

" ' No olD<to+ t, %) — “tomº )! “ orb

No 0 b' -b"% ' ª? “ ª 3
&

Como “Pk—> “Pº uniformemente em l":—zuª- temos, pelo

Lema 1.2, que ªtk—> ªº uniformemente em I...-Tºª? portanto
existe um índice ko tal que

Itk—tOIé-à
' k 0 4 b'-bHm -.p II-—T
“k., '

" ºneb *)
“Ft—“P “ã—

Huai-fu & nxtn + "35- ªp
0

para todo t 6E0,ª, kàko e x eB(a,b). Combinando este
fato com (1.16) temos

! H..1 ,.,|A %* 15,43)“

le(tk+t, “Pt 'Xt) —Rk<tk+ t. (É, alt)! & oc- Hxt - ytll

|R(tº+t,1íyª , xt)-R(tº+t,?% , ytHéa “Xt" ytll

"&|A£l(tk+t,fF%)Bk(tk+ 45,32, xt)| c'llxtll
"ªs

—1 no No|A (to+t,,_Pt)B(tº+t,,H, xo)! éo letll c'llxtll

para todo kàko, te 13,3 e x,y€B(a,b).

Além disso, pela convergência uniforme,
Dk(t,,_P) +D(t,LF), em subconjuntos fechados limitados de
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U e pela desigualdade

le(tk+ tnh ) _ Dk(tk, *?ké)|

2|Dk(tk+t,q£ã ) - D(tk+t,:P1€)|+ |D(tk+ nª) -D(tk, (pk)!

emmtquy- Dkwwk)!

podemos escolher kº de modo que tenhamos ainda

|Dk(tk+ t?,êbk)_nk(tk,4k)leba, para todo kàko e t eEo,ª

$ejam T e S definidos como em (1.10). Em correspondên-
Cia com (1.10) vamos definir, para aAO, bão, xeB(a,b)
9 k: 091,00.

Tkx(t)=Skx(t)=AO se tel:—mg

Tkx(t)=A£1(tk+t,g,t) Bk(1:k+t,fPt t)+ nk( tkhrk)

(1.18) _Dk(tk+t,q,ªê)_Rk(tk+t,qª,ê,xt)
t

Skxx(t): Ak1_(tkm;“) j fk(tk+s,,'131;+xà)ds

se tel-pª.
As funções T e S possuem as propriedades (l)—(3)cl._

tadas na prova do Teorema 1.1. As funções Tk'sk (kàko )

possuem as seguintes prºpriedades

1. ng(a,b) + 51,33%): Bçaib)
Sejam x,yeB(a,b); é imediato que (Tkx+Sky)o=O
Para qualquer “6 & [O,ª , temos

[Tkx(t) + Sky(t) IéIA£l(tk+ t,:Ftnak (tk + tu.“,xt )( +

+ (A? ”ºf win [Inks]; t ,;oí);pk< tk, $>“ lnkekwqªgxt >|

+ st lfkwk + sql; + ye Mdª
O
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"N e' letll + (L+ê)[o«.b+ocllxtl| + Mlaj

IN c'b+(L+€). 3.0Q, b=b

Logo

||Tx+Sy||= su |T x(t)+Sy(t)|ébk k tªipª k k
.

ºk é contração uniforme
Dados x,yê'B(a,b), té: [0,3

_1
..ITKXHU-Tk3>f(ªc.)ID-ª—IAk (tk+t,fp_t') Bk(tk+t':Pt'Xt—yt)l +

+|A£1(tk+t,$€)| '|Rk(tkl+t'$bc'xt)_Rk(tk+t“?1t£'yt)l

é C' “Xt "' y't“ + (L+ê) ºª “Xt ' yt“
= (c' +l'3'º')ll Xtíytll ª (c' +l-"3º—') suâlX(t)— y(t)|

teEO,
|º )IIX—yll(c_'+l

Logo

IIT x—T y“: su |T x(t)—T y(t)|ª(º'+k k tsljo, k k lf'Hk—yn

O conjunto [âkm xeB(a,b),kàkAJ- é relativamente com—

pacto
'

De fato,. dados X €B(a,b) e t,ue Ehªuterlnos

Iskx(t)-Skx(u)l£|A£1(tk+ t'ªPtN lj lfk(tk+s,.P1;+xs )Idsl

—1 «k — N »+|Ak (tk+t'*ft - Ak1(tk+u,+u)| [: 'fk(tk+s'tl's+xs)ldsl
._(L+&)Ml It-u|+M1a |Ak1(tk+t,[í,t)-Akl(tk+u,ff$u)|

Desta desigualdade e do Lema 0,2 segue que o conjuª
to £Skx; kêko e xeB(a,b)]— é equicontínuó em Ema] ;
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como, por I., ele é uniformemente limitado, o Teorema de
' Ascoli implica que'esse conjunto é relativamente compacto.

4 'E'-k é contínua
A prova é análoga àquela feita no Teorema 1.1.

Bªlet-aa; quando k-wo
Sejam xeB(a,b) e te]:0,ª. Substituindo em (1.18) as
expressões

])(t +t"k+x)=D(t ++, kk)+D (tk .+t kt)x+k k "ft 1; k k “Ft ku? “Pt

+ R (13 +17 "k x )k k “Pt' 1:

DK,—P(tk+t,?t)xt-—Ak(tk+t,_?t)x(t)-Bk(tk+t,,+)t,xt)

temºs, Para k=l,2,coo

TEC“):AAkl(t1_r+t'ãt)ªk(tk'ªlªk)"Dk(tk+t'zãt+xt)j'nº“)
Anal ogament e

:
Tx(t)=AA'l(t o+t,ff)t) ª(to,npº)—D(to+t,fpg+xt)] + x(t)

Como DL:—+ D, quando k—mo, uniformemente em subconjuntosíg
chados limitados de U e AER-b,?) .. A-l(s,n_) se k-poo e

(tgp —» (5,11), temos que Tkx—p Tx quando kaoo.

6.S_kx 451: quando k-wo

lskx<t>-8x<t>lé|A£1<tk+tqt>4 I(to+t,êg)|Mla +

t
|A (to+ tapª,! Ifk(tk+s'ªPs+ Xs) _ f(to+ S'ªPS+ xs) Ids

Mas de |A'1(to+ t,“)IÁL.. e das convergências

A£l(t,mP)—»A'l(s,n) fk(t,xy)—>f(snz)
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quando k—>co e (tu?) —» (sin), podemos concluir,usando
o Teorema da Convergência Dominada de Lebesgue, que

Skx -+ Sx quando 1: aco.

Pelo Corolário 0.3 temos que

(i) Tk+Sk tem um ponto fixo ykeB(a,b)

(ii) yk + y quando k-+co (onde y é o. único pontofixode
T+S)

Desta maneira obtemos &. dependência contínua local. A

globalização deste resultado ao intervalo inteiro é
.
feita

considerando o conjunto compacto

X=Rt,xt); t étáocJ-y0

Para» cada (t,?)ex existe, a(tuP) 50 tal que o ra-
ciocínio anterior se aplica. Pela compacidade de X existe
um número aC)-30 que é limitante inferior dos a(t,NP).Usaª
do novamente a oompacidade de X temos que o processo acima
pode ser repetido um número finito de vezes para obter solª

kções :: de (I.l.k) definidas em Ebk—r ou ªººj para k =: k0
suficientemente grande. A convergêno'a é a mesma. estabele—
cida no enunciado do Teorema.



CAPITULO ir
No capítulo anterior estudamos uma classe de equações

neutras para a qual não é exigida a diferenciabilidade(hs
soluções. A classe geral das equações neutras parazaqual
x(t) é diferenciável é da forma

É(t)==f(t,xt,ât);
Apresentaremos neste capítulo resultados de [lã] para

esta classe de equações. O estudo de uma determinadacíag
se de equações requer a escolha de um espaço tºpológico
adequado para as soluções. Neste capítulo desempenharão
um papel importante os espaços de Sobolev, que serãointrg
duzidos a seguir.

1. Definições e resultados básicos
Neste capítulo denotaremos com Hx|%:

jb
= Íªpblx(t)|a, a..-

a norma de um elementoíx em C( [aê] ,En ). Lp( E,E,En),l£pàoo

um inteiro (ou p=oo) denota o espaço das funções de 131,15

em En cuja p-ésima potência é Lebesgue integrável (ou

essencialmente limitada) em [a,ª com norma

b
nx HP =(] |X(t)fpdt)l/p ,se Pªco

Eã,b a

lindªª= aªªh ess |x(t)l.

l) (E.,E,En)é o sepaço das funções absolutamente cg
tínuas com derivadas em LP([ê,ª, En; a norma de um elemen
to )( de Wªl) (];-a.,ªjn) será denotada por

nx lll'P =rx<<a>]É E] XEHÉ

Como no capítulo I,-usaremos a notação C==C([ªrtª,En),
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LP : Lp( lªr—,ª ,En) e Wªl) = Wªlk T_T-nª , En) . Denotaremos

ainda com Bo(a,b)=-fxeC(E-r,ª,En); xo=0 e II'XHO “ªh,]
[ºvª

P b =
'

_ n —-' =() P sbB (a, ) fxeLp(Er,ª,E ), xº e HXHEºê-J ]

lépzoo inteiro, ou 39:00.

Temos, naturalmente, a inclusão Wªlk Es.,ª,En)C
c: “EMEI, En). Além disso, vale o seguinte resultado

'Lema 11.1; .

. . _

.

(i) A imersão. erêl) (E.,E,En)—> x e C( Ea,ª,En) é com—-

pletamente contínua..

(ii) Para qualquer função xewªl) (E,B,'En)
'

uxnº Ib—a! “ng[aºª
é

Cavª "

A prova deste lema é dada em ELLE

Seja f:UCRx Cx Lp —» En uma dada função. Estaremos

interessados em equações do tipo

Uma função x é uma solução de (11.1) em Ebº,to+ªatrª
vés de “o“?) se

(1) (t,xt,Xt)eU para teEto,to+ª.
(ii) x satisfaz (11.1) em quase toda parte de [to,to+ª
(iii) xtozNP

Definamos o operador F por

(11.2) F(x,y; tº,-“P) (t)=f(toy+t9 «“fªlª-b, “Ft-*yt)

q.t.p. 1:61:03, para xeC(E—r,ª,IEn) yeLp(Er,ª,En)-
Então , encontrar solução para (ll .l) em [30,110 + ª através
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de (ta'?) é equivalente a encontrar solução de

(11.3) Y(t)=F(y,y;tó,_P)(t) q.t.p. teD,ª em

[33,3 através de (0,0).
Os exemplos abaixo mostram que a equação (ll.l)nem
sempre faz sentido.

Exemplo ll.l: Consideremosa equação
.
à(t) : Edt-Djz em

(0.1)
Tomando Wíl) como espaço inicial, a função

“f(t) = (ll-+ t)l/2 de Wíl) conduz a um problema que não tem

solução para qualquer tàO. Se escolhermoswoíl) como es—

paço inicial podemos provar a existência de soluções.

Exemplo 11.2: Seja pewogl)(El,ª,R) e h(t) uma função

contínua estritamente crescente aplicando [0,3 em —l,Oj

com a propriedade que _P(h(t)) não'é mensurável. Então a
equação

x(t) ='É(h(t)) em (0,1)
com xº=1+r não tem solução absolutamente contínua. Uma

maneira de eliminarmos este inconveniente e supor que h'(t)

seja contínua e positiva em ELE]. Observa-se.,porém, que

qualquer hipótese geral deste tipo sobre (11.1) acarreta
fortes restrições à teoria.

O procedimento natural para o tratamento de (11.1)
é: dada uma equação, ela é estudada e é escolhido um esp_a_

ço no qual o problema é bem posto. Isto conduz a defini—
ção:

Definição: A função f é admissível no conjunto ACRx CXpr
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se, para cada x'eC(R,Én4)r, "ygLP(R,En) temos

.F(x,y;0,0) € LP(S' ,En)

para cada subconjunto compacto S' cS(x,y)=-ft;(t,x;b,it)€A]º

,2. Existência e Unicidade

Teorema 11.1: (Existência em Wªl), lépl-co, inteiro).
Suponhamos f admissível no aberto conexo DCRxCpr.

Suponhamos também que, para qualquer ponto (tº'ªf'ãõ) e D

existam constantes abo, bàO, 1:41 e uma função con—

tínua positiva crescente K definida em [.õvª com K(O) = O

tais que:

(i) IIF(X.yl;tº,.p)—F(x,y2;tº,.p)llp ékllyl-yºllª
Evª [03

l 2para xeBº(a,b) y ,y eBp(a,b).

(ii) ||F(x,0; tº,?)l é K(s) para silªge xeBº(a,b).IP

[03
(iii) Para qualquer EAO, yeBp(a,b) exºeBº(a,b)exi_g

te 5:5(8,x,y,to,_?)->O, tal que

HF(x,y; tº,y)-F(Xº,y; to,?)llp Aª se
ELE!

OHO : &

Khª
llx— :: xeBº(a,b).

Então, para um ponto arbitrário (tº'ªf'?) e D exis-
te um número a' AO tal que (11.1) tem uma solução em

[tº,tº+a] através de (to"P)“

Prova:. Sejam a,b,k e K escolhidos como nas hipóteses do

Teorema. De K(O)'=O e da continuidade de K segue que pg
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demos escolher. a' e (0,3 de modo que a' 41 e K(a' )l-b(l-k).

Observamos, inicialmente, que a desigualdade em (1)
continua válida para a' no lugar de a. De fato, dados
âeBº(a',b) e Sªl, 32 & Bp(a,b), definimos

f(t) ' se, téE-r,a':|x(t) =
i(a') se te Lã), a]

yumiyim
.

ªº "“E-ªai]
0 se te ]:a', &]

i=l,2. Então xeBº(a,b) y1,y23 BP('a,b) e portanto

. .1 . .2IIF(x, y ; ”6 ”p)—_ F(x, y ; t'anlp ' é
O O [:O 33' ,

. l '2
4

pé IIF(x,y ;t ,.p) — F(x,y ; t hp)“ éº º [:O a:],

e knyl - yºnP = kllírl—írºllp
[ovª [ºvª-j

Sejam Y=Bº(a,b) XzfoY; ieBP(a',b)]
S:X-+Y dada por S(x)=x -e
anny—Wªl) (]:-nª,?“ definida por

T(r',y)(t)=0 se têE-r,ª
t

T(x,y)(t)=j' F(y,nt; to,?)(sms se te[0,a_T]
º .

Os ºperadores T e S possuem as seguintes propriedades:

(1) S é completamente contínua. Isto é uma consequênciacª
reta do Lema 11.1

(2) T(.;y): X— X para qualquer er
19p _ . “P||T(X9Y)" - ||F(y9*! tºur)“[Ovª] D'ªj
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. . T'p
_é “FG/93%, tºu?) ' F(Yaov tº"F>“B),à_—'J +

—- ]? ,0;t ,
P e+ H (y 0 '?)lllzoaj]

& kllchP __ + K(a')ék.b+b(l-k)=b
o,ª.'_|

(3) if( J“ é uma contração uniforme em X

||T(xl;y) - º(xºªy)“llí,ag = "umª; tº,?) -

-umª; tOWpIIP
[0,33

mal-scªniª e kllxl—xºlll'p
[O , a_T] Er ,a3

(4) Para cada xeX, fixado, T(x;.) é contínua em Y.

Pela condição (iii) para todo e; O, toda função yºe Y

e qualquer JteBp(a,b) existe SAO tal que

IIT(x:y) - T<x;yº>nl'1º
Effª] :

= I|F(y,i; tº,.p) — F(yº,5<; tº,.p)“P ª ª
[0,85

seny-yºnº 4% e yg=o.
[31333

Então, pelo corolário 0.1 existe um elemento zeX tal
que z=T(z,S(z)). A função x=z+C|5 é uma solução de

(11.1) em Eco,to+a] através de “o“-?)“

Teorema 11.2: (Existência e Unicidade em Wªl) pl-w). Supo-
nhamos f admissível no aberto conexo DCRx Cpr e tal que

estejam satisfeitas as seguintes condições.
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Para qualquer ponto (to“?º'P) 6D existem constantes a 30
bàO e kàl tais que:

(i) ||F(X9y1 vt oyf)—F(xoy2 3170 ,(?)“po kl—“y"'y2||pcoa [0,3

para :( EBº(a,b) yl,y2 eBp(a,b)

(ii) Para cada yeBP(a,b) existe uma função contínua pos:_L_

tiva crescente K definida em [o,ªcom K(O)=O tal que

l º ' e' “ 1 2||F(x 'y; tº'ªP' “X "Y; to'WHÉÓê—Hs) “X .“X “Emª P_

ra xl,xzeBº (a,b).
Então para qualquer ponto (tº,?;P)'eD existe um núm_e_

ro &' LO tal que (11.1) tem uma Vúni'ea sºlução em

[to,to+a3 através de (to'f).'

Prova: As condições do Teorema 11.1 estão satisfeitas e

portanto temos existência local. Suponhamos então que
2existam duas soluções xl,x de (11.1) através de “o“?) e

que para qualquer são xl?“ x2 em Eto,to+ 8].

Sejam a,b escolhidos como nas hipóteses do Teorema

eseja oáa'la tal que k+K(a')I-l e

||x1<tº+ .>-.F||10'P «ªbllx2(t+ hçlll'P & b
[0 ªÍ'J

Na condição (ii) tomemos y=x2(tº+ . ) 'ª? . Então

“xªu + .>-xº<t + aulª[0 ªí]
1 . 2 p 1/P

t oo,+s')'tt+s)":f(to"'s'xt<>+s Étºna-;;)| ds)II (5: lf(to+s, xl

|I ||F<x1(to+. > - nai—Leºa) - ;; tou?) - F(X2(to + .>- 3,32%.)-

; º, )“p“P [ºa]
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angle; . )- tºda.)? .
+ K(a')llx1(to+.) - x2(tº+. )nº

O,a

Ã<k+ K(a' ))“Xl(to+ ,)'-_x2(to+ .)“lpp
[Ovªj

Como k+K(a' ) 41 chegamos a um absurdo.

Logo XI.-?.. x2 em Bº,to+a:'_'].
“

Daremos agora os teoremas de existência e unicidade

para o caso p=oo. Aqui deveremos tomar D=D' xLoº, on-

de D'cRx C; essa modificação deve—se ao fato que para
uma função x e Loo( E—r,ª,En), & curva .f(t,xt); t e [33,3]-

não é necessariamente contínua em Rx Lco'

Teorema 11.3: (Existência em Wªl). Seja f admissível em

D=D' x Loo' onde D'c RxC é um aberto conexo. Suponhª

mos que para qualquer ponto (tºur,?) E D existam constan-

tes aào, b-XO ké]. e

Qª-l-à-IIFWN; to,?)llºã tais que[,ª
. 1 '

(1) HF(x,y ;to,ç)—F(x,y2; tºuleºº ékllyl-yºllºº
[Chª [0,51

X eBO(ª,b) 3719572 € Bm(ªvQ)

(ii) Dados EAO, xºeBº(a,b) e ye Bcº(a,Q) existe
8:8(€,X:Y) ) O tal que HF(x,y; tºw?) -

o . oo
_,_" F(X yy, tº,?)“D,ª E

se Ihc-xºllº & 8 e xeBº(a,b).Eª
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Então existe a' A0 tal que (11.1) tem uma soluçãoen

[to, tº+ &] através de (tv?).

Prova: Sejam (td'w-P' “P) ED um ponto qualquer e a,b dados
oo

Eªcomo nas hipóteses do teorema. Seja B: IIF(0,0; to'fª“

Tomemos na condição (ii)
& : (l—k)Q-B y=o e xº=o.
Então existe 8, 048410, tal que

F,O;t, _F0,0;t, ºº E' 'Bº,8."|| (X o'?) ( o..P)||o 4 para xe (& )

[,ª
Seja Oza' £ a escolhido de modo que a'ÍEÉª-A &

Como na prova do Teorema 11.1, a hipóteSe.(i) perma—

nece válida com a' no lugar de a. O resto da prova é fel
to analogamente ao Teorema 11.1 tomando

Y=Bº(a',6) X=fxeY; xº=0 e XeBºº(a',—%â%3-)]

T e S como na prova do Teorema 11.1.

Teorema 11.4: (Existência e Unicidade em Woíl).

Seja f admissível em D=D-' x Lco' onde D' é um aber—

to conexo em Rx C. Suponhamos que para qualquer ponto

(to“?“pªº existam números aàO, bão, kLl e

1 , . oo .Qªí'ziz I|F(0,0, tº'LPHIEO ª tais que
, ,

. 1 2 v 1 2(1) ||F(x,y ;to,y)-F(x,y ;twwnºº éklly —y Ilºº
[0,3 nos pª"

1 2
T3 xeBº(a,b) y yy €Bw(ªiQ)

('ii) Dada uma função y eBºº(a Q) existe uma constante L">O,
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tal que:

|!F(x1,y: «soup adªº—m toº.,pmã ª é Lnxhxºuêo ª para
, ,

xlºxº € Bº(a9b)º

Então para cada ponto (to,p,ê) & D existe a'à—O tal
que a equação (llºl) tem uma única solução em [ão,tº+a3
através de (toºf'?)º

Prova: Podemos utilizar a prova do Teorema 11.2, toman—

do a' tal que k+La' «:“-l, ao invés de k+K(a')Ll e

-ª |X(O)I + a'llãllªJo
[ª!áí] [çváª

observando que HXI

3, Continuação de soluções
As definições de continuação de solução e solução não

continuável para (1191) são inteiramente análogas àquelas
do capítulo I, dadas para a equação (lºl).

Teorema 1105: Suponhamos que através de qualquer ponto

(togp,ç)el) um aberto conexo de R::C x Lp exista uma so—

lução local de (llal)º Se x(to,p) é uma solução não con—

tinuável de (1101) definida em 130,3, então, para qualquer

subconjunto fechado limitado UCD existe tU€ Ebo,b) tal
que (t9xt(to,+7), Étwo'?» €“ U para teEtU ,b).

Prova:

1 PCaso_l: Suponhamos sup Ikx(t , )II ' Lcn.“““““ tDªtªb *ª º ª? Er ,ª
Suponhamos que o teorema não seja verdadeiro;então

existe U CID e (tn)9 tn=+ b, tais que
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(tn, xtn(tº,,r), sºnhº,?» e U para todo n

Da hipótese sup let(tº,wf;)||1,P zoo resulta que o

tº etá-b Er,
conjunto [xt(tº,+)); tc [to,bH 'é relativamente compacto

em C e isto implica que existe x(t ,.?)(b)=limx(tº ,,?)(t).0 tab

Então leb(to,,,F)||l,P existe e é limitadode modo que[Enª

- ou x é continuável à direita de b (contradição)

_ ou (MX—º(tºnp), Xªtoº?» & 6D 0 que é impossivel pois

(bºxb('to“F)' Éb(_tº,..P)) $U ”(porque U é fechado,

(tn,xtn,tt)€U e (tn, xtn,tt )->(b,Xb'tb» e
n tn

UCD.

Caso 2: Suponhamos sup let(tº,_f)||l'p=oo.te Ito,b)
Seje. Ozécr tal que b—C>to e seja

M=||xb_E(tº ,,)nlvP . Para. 535-53)Ervª

&,MÉP ª
=“ |x<tº,_p><s-r)| Asif. |x<tº,Jp«-»|Pae)1/íª

—r, -

= |X(to,y)(S-r)l+(£: |X(t o,,pM 9)Ipd9+£1lá(tº,q)(6)Ipd9)1/P

Portanto

ºu,)(enpae=E||xs<tº,f>|íªtj,ªé maº,,»(s-rnjlº-

à(tº,.p)(9)lp de
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b-E .

Mas ')slr [x(tº,.,Í))(9) dez Ml e |x(tº,.P)(s-r)| AMZ. para

S 15 1 p p> , _ _Portanto fb_£|íc(to,.?)(9) d9_ Dlxs(to'*1º)ll -r ª M2j Ml
.

. ,

Como sup let(to,._,P')||1'p zoo, esta última relaçãote to'b —r,

implica que existe uma sequência. (tk) tal que

tk
..(ll.4) ÁS. |X(to,?)(9)lp d9->co quanto lt.-) 00

Mas, para qualquer conjunto fechado limitado U em ])

existe uma constante KUàO tal que para todo (to,..inêU

temos lepllºJ' ª 4 KU e WMP-r ª
-'— KU

' Tomando k suficientemente grande em (11.4) obtemos

t ]; / >[Egle |a'c(*aº,.p)(9)lp dªl p KU

Portanto, para qualquer 5 & Eck,b)
.t

.

k
nxswºmnlª e (ÁÁIÍHOWNG)Ipde)l/p=KU

E—r aª

Esta desigualdade implica que a solução realmente "sai" e

permanece fora do conjunto U.

Teorema 11.6: Suponhamos que para cada conjunto U da for-
ma U=U'pr, lépéoo onde U'ÇD' éum subconjunto

fechado limitado em Rx C, exista uma constante a=a(U)>O

tal que
(A) Para cada Hoºjº'WG U e x tal que (to+t'ªPt+xt)êUª
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para te Ipê exista" kªl tal que

1 2 p 1 2 pIIF(x,y ;t , )—F(x,y ; t , )II é klly - y IIº“? º“? 120,3 m
yl,y2 e Bp(a,oo)

(B)Para cada (toª,?)e U exista um número Kwºn?) > O

tal que
. P :.

,

||F(x,0, tº,?)“E—ru—Ql —- Kwºn?) para todo x tal que

(to+tºª?'t+xt)€U' têE),ª.
Suponhamos ainda que estão satisfeitas em ]) condi—

ções para existência local de solução da equação (11.1).
Então, se x(tonf) é uma solução não continuável de

(11.1) através de (tº,.Pup), definida em Bofe), para
cada conjunto U da forma acima existe uma oonstante

tUêEbo,b) tal que (t,xt(to,_P), xt(to,_P))g< U para

ªo eBU, b).

Prova:

(1) Suponhamos |X(tonY)(t)| não limitada. em 130,13) .

Para o conjunto U' existe um número KU, , tal que

para todo (t,xy)eU' temos |lw+l||º ª 'LK'U“ Seja
r!

tuª Eb—r,b) (] 130,13) escolhido de modo que

[x(to, 4) )(tU)I àKU, ; isto implica que

let(to'“P)HE ª ªK-U, para tGBzU,b) e, portanto,

(t,xt(tº, p)) # U' para todo te [tu,b). Isto comple—
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ta a prova de (1)

(II) Suponhamos que
'

sup Ix(t “P)(tH =M4 00 e
teEcono) º

sup let(to,4;)lll'p =M oo.
teEboyb) Ervª

Analogamente no caso 1 da prova do Teorema 11.5 pro—

vamos que o conjunto [Xt(to'*P); t ettº,b)] é relativa..
mente compacto e existe limx(t ,,?)(t).tab 0

Então, supor não válida a conclusão do teorema impl_i_

ea que (b,xb)eU' e então x(toup) é continuável à di—

reita de b, o que é uma contradição.

(III) Suponhamos sup |X(t , )(tH =
t 6 Boyb) O .?

: MA 00 e ||xt(to,_y).lllºp não limitado paraE-Tyª

te 130,13). Suponhamos ainda que 5' não está contido em

D' , onde Q' =[(t,xt); t a Bo'b)]"
Neste caso, existe lim x(to,ç)(t) e

t+b—

(bºxb(to'*?» ? D' pois, caso contrário Q' seria fechado.

Então, para qualquer conjunto fechado limitado U'c: D' a
distância de (b'xb(toºª?)) & U' é positiva. Mas a cur-

va f(t'xt(to“f)»; 1: € 130,3]- é contínua em Ex O e, por-

tanto, existe tU & Eco,b) tal que (t,xt(tº,,€)) ? U' para

teºwb).
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(IV) Suponhamos, finalmente, que sup |x(to,.P)(t)| =
te 130,13)

1 p _ . .
= Máoo, le (t , )Il ' nao é llmltado para“ti 0 W Ervª

t 550,10...“ 'õ'cD',
Neste caso, o conjunto Q=Q' xLP é tal que valemas

relações das hipóteses (A) e (13). Vamos reescreveraequª
çâo (11.2)

É(t)=f(t ,xtptt )-f(t 'bxt'(x—s)t)+f(t 'xt'(xb—s)t)
x(t) t & EE)—s—r, b-g

x(b-s) teª—sm)

e Bíª-3(Q)vb)o

Seja y_(t)=x(t+b-s)— (xb_s)(t+b-s);

então 37(t)=F(y,y;b - s,xb_s)(t) e

Ilyllp =IIF(y sub—sm )Illº &

E,] ' “ as
é |IF(yY;bb,]º-sx_s)—F(y O; b,—sxb _s)“p, , m'ª—+

|lF(y,o;b-.s,b.x_ SHIP 'a'-kllyllP +K(b—s x )

[osª os ' b'ª
Portanto

' lº =||y||P e—ª—m—sx ).
[ê-sêl [os “ª ”*º-ª

Isto contradiz a hipótese que th(M'PNI não é limª
E—r,

tado em tº [to,b).

4. Dependência contínua das soluções
Veremos agora alguns teoremas sobre a dependência con-
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tínua das soluções em relação às condições'inioiais e pa—

râmetros. No primeiro teorema é analisado o problema no

(1)
pesPaço W ploo,o segundo teorema é o corresPondente ao

primeiro para o espaço Woêl)º O terceiro teorema traba—
lha com uma "mistura“ de normas que se fazem necessárias
em certos problemas.

Consideremos a equação
(11.5) av.-(t) = f(t,xt,kt, A ) ;( 'eA «:B: Um espaço de Ba-

'Inach c om norma

Em correspondência com (11.3) definimos

(11.6) F(x,y;to,.€,R)“)=f(tº+tyfí)+xtyfpt+yt,ª) te (Qe—]

xeC([—r,ª,En) yeLp(]:-r,ª,En).

Encontrar solução de (11,5) em [to,tº-rª através de

(tºª,?) é equivalente a encontrar solução de

(11.7) y(t)=F(y,fr; toupúwt) qotop» telhª em

[0,3 através de (0,0,0).

Teorema 11,7: Suponhamos f admissível em DXA e que para
cada (to,.PnP) e D e cada 2 GA existam uma vizinhançaV de

(tº,.F,4'),1), a-XO, bàO, kál e uma função contínua pº
sitiva crescente K definida em [O,ª com K(O) : O tal que

(i) ||F(X9yl; té! MP.,X)—F(X,y2;t6,_l)',2f)||p L

[ºvª

: k||y1_y2||P para xeBº(a,bb) y1,yze Bp(a,b) e
137,51

todo (tà,q',ê',x)ev.

(ii) |W(X,O; tª'ªº"ª')'lãa,a3ª K<av> para a' e [0,3
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xeBº(a,b) e todo (tá,,“ 45.3!) e V

(iii) Para qualquer e» o, yeBP(a,b), xeBº(a,b) e

(tá,“??? PV) EV existe 8:8(E,va,t6uf)',íl') ,, 0 ”Gal

qué ||F(x*,y; tz, **, ;** )" F(X9Y3 têup;x) Hp L E

ELE

* o ae ªf: - 1 p se ,se llx —XI| + lt —t'|+ || —"II ' -+||7» —;k|lªõ

e xi. e Bº(a,b).
Se x(to,_r), 2) é uma solução de (11.5) através de

(tº,.p,._f5) e é continuável e únioavno intervalo Ebº,to+ ª
então existe uma Vizinhança W de (to“F'ªÍí' 2.) 6 DXA tal

que o operador solução no instante 15,1%), definido por

x(t)(tº,4,,qg, a ) =xt ”(ta'—Pª)
O

(1),é uma aplicação contínua de ELE )( W em Wp

Prova: Seja (toºç'fº' &) erA; tomemos a,b,k e V como

nas hipóteses do teorema. Seja
A

. l .

V: «f(toupúk); (tº,..P,_P,Ã) e VJ-CRXWÍ) )
X E.

Como na prova do Teorema 11.1, sejam a' e (0,3 tal
.que K(a')£b(l—k) Y=Bº(a',b) e X=fxeX; ieBp(a',b) ]-

Definamos 'Tsz Y —> Wªl“ E—r,a_7| , En) por

o
.

se t & Err-,º]

T(X,Y?tonp1 Ã)(t)=
't

, foF(y,É;to,_P,A)(s)ds se _te Ilha:]

O operador T possui as seguintes propriedades
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'l. T(.;y,tc'),_P', a'):X->—X, para qualquer (Lªºs,,y', A')eY x V

um ; ,t', ' 'ml'P . = "Myª-m., ' ')Hp 'e” º“ em . º“ aaa
.,.

'L- “F(Y9Í; £59ç31')—F(y,0;ta,..p'dl'HlpEvª-3
+

+ ||F<y,o;tg,,4z1x)llp é kllfcllp + K<a')éb
Dvªíl [0933

2. T( .,y; “céu?; X') é uma contração em X uniformemente eng
lação a (y,t('),hr',;x') e YxV.

||T(xl; y; tyxpãw) - T(x2; y,t('), 4); ª')||l,P =—

Erfªj
= “umª; t5,_p'.w)-F<y,xº; tª,.pzmnp <

Evª:]
_

ªk ul o2||px -x = kllxl - lell'p
[Graf] Emªíl

3. T(x;.,.,.,.) é conlcínua em Yxô, para cada xeX fixado.
Pela condição (iii), para todo $> o; àeBP(a',b)e er
e (t5,+>',a*)ev existe. 8:8(6,x,y,t('>,.,r',a')>0 tal
que

um; faturª,,f) - T<x;y,t5,;',w>nlvp
Ervªg

= “mtx; tt,—95%) - F<y,x;t5,—Pzw>np Lª
[9933

, : 1, | 4se llryª-yllºo,a + ltâ-toh Hf—çll—rp, + “73 —Ãl| %

e y*eBº(ª' fº)—
Seja sz-v Y dada por (Q(x)=x. Então Q é comple-
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tamente contínua.
Assim, estão satisfeitas as condições do Corolário 0.3

e temos portanto continuidade local do operador solução.
Para obtermos a dependência contínua global, considere—

mos & curva

S=-[(t,xt(tº,..F,2)y Xt(tº,.P, 1), MerA; te ]:to,to+ª ).
Para cada ponto p= (Tai/“17, p) desta curva existe um nª
mero a'(p) AO e uma vizinhança V(p) tal que vale o argu-
mento precedente. É possível escolher uma vizinhança me-

nor V'(p)c.V(p) tal que para qualquer (“FLV,/TRW (p)

temos IT.-TI ;?AÉIQ, A coleção [V'(p); pe S]- cobre S e

como S é compacto existe um número finito de pontos plº'"
...,pn tal que SCV'(p1)U...UV'(pn).

Sem perda de generalidade, podemos supor pº: (tº,,€,,,?,).)

e pn=(to+b'xt +h<to"F' 2), Xt +b(to'*P'2)'Ã)º A cong
o o

trução de V'(p) implica que (to+a(p),x (tº,,f),2),...to+a(p)
Ító+ª(P)(tº“Pºª) € V'(po) de modo que estepmto pre

cisa estar em outra V'(pj).
Como V'(pj) é aberto e x(to'ªP' 'A) é contínua em

Eto,tº+a(pl)j (no sentido acima) podemos escolher uma nº
va vizinhança V"(po)CV'(po), tal que para

(ta,,pãàíª') € V"(po) temos (t5+a(po), xt6+a©o)(t5up',7t'),

X )(t5,pia')) ev'(pj)|t0+a(pº
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o fato que e. composta de funções contínuas é contínua para
obtermos & continuidade de X, x(t) (tº,_€,_p, a).

Teorema 11.8: Suponhamos f admissível em DxA onde

D=D' x Loo e D'C Rx C é um aber'ªbo conexo. Suponhamos

ainda que para cada. conjunto fechadohlimitado ScDxA
exista 9.30, b>O 1:41 e KàO tais que no conjunto

N:-[(to,d>,a)eRxW0(ºl)x B; (tº,(D,Ó,2) € S] temos

(1) HF(x,yl;tºnp,2)-F(XJy2;tº,p,2)llººEo,ª e

1 2 Ké kllyl " y2||CO XGBo(ª-,b) y yy GBw(ª-9'í__k)7(tonfyª)ªN
,

(ii) HF(X,O;tONF,a)HE3 ªéK X€Bo(ªyb) (to,.P,Ã)eN

(iii) Para EA o, yeBºº'(a,K/(l—k)), xeBº(a,b) e

(to,?! a) e N eXiSte 8: 8(E ,X,y,tº,_P,2) )O "tal

ELE
que IIF(x*,y; tãfnª'") — F(x,y;to,..P,/ª1)||

para
nxtxnº + re:-tºn II.];ª'º—plll'ºº + nrº-an & 6

0,8. 10,2;

Se x(to,,€,2) é a única solução de (11.5) através

de (to,.p) e é continuável em [to,to+ª então existe uma v_i_

zinhança V de (tºny, a ), VGN, tal que para cada 1: ªtºyb),
fixado, o operador solução no instante t, x(t), definido

por X(t)(to,4), A )=xto+t (tº,..PJl ) existe e é uma aplica-

ção contínua. de V em Wagl)
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Prova: Consideremos o conjunto S

S='[(tyxt(toupy “» ):Xt(tºnpv 2. ); t e Ebºvto+ª]* º quªl é

limitado e 'S'C. D. As hipóteses do teorema são válidas para
E. Pondo

YáBº(a' ,Ka'/(l—k)) e

JC:-[x; xo=w0 e nteBºº(a',K/(l—k))]_- onde a' é escolhi—

do de modo que Ka'/(l-k)£A.
De modo inteiramente análogo ao Teorema 11.5 concluímos

a continuidade do Operador solução X(t)(tº,..f),;l ) em'(to,_F,2)

uniformemente para te [Chai], Como a' »é independente do

ponto (tony, & )E. S xA consideramos os. pontos

(to,—.?, Ã)9(tº+ª'vxto+anâ)9 ""

(to+na',x 2) , (tº+b; x 7ª) de N (ondem, ,to+ma' to+b
é tomado tal que tº+ma' £t0+bétº+(m+l)a').

O teorema da composição de funções contínuas completa a

prova.
Apresentaremos, a seguir o teorema principal do traba-

lho de Melvin, que generaliza este conceito de continuida—
de das soluções. Para dependência contínua estendida o

principal problema consiste em obter estimativas sobre o

crescimento das soluções na norma de nªl). Previamente a
continuidade das soluções nesta norma exigiu cuidadós des—

te problema. Agora a continuidade vista é na norma dedg)
e seria razoável que tivéssemos duas soluções próximas, na

Wªl),norma de no intervalo [tº,to+b) mas uma delas co_r_1_

tinuável em [to,to+b) e outra não continuável (isto é, a
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(1) N . .

”
..norma Woo é nao llmltada em [tº,to+b))

Teorema 11.2: Suponhamos f admissível em DxA onde

D=D' ): Leo e D' C Rx C é um aberto conexo. Suponhamos

ainda que estão satisfeitas as seguintes hipóteses

Hipótese 1: Para cada. conjunto SCD, da forma. S=S' wa,
onde S' é um subconjunto compacto de RxC existeuma cons
tante &: a(S) 30 tal que para qualquer ponto

(tºur,?)es e qualquer constante L>O existam constaª
tes" lª'-“'O, kl-l e KàO tais que para

Ví(,ton.P9Ã )=£(tc')"P., N); (15614). «P,/KWGDXA ,

|('N'-«cun? 4||1_Pª+||x-2||4P e

H-«"— 'Ilºº 4 L
«4ª 4ª Elmª

?

temos

(1.1) HFÇmyl; tgup'á') - F(x,yº;t'mom) Ilºº
[0 ,a(S )]é

2||(JD
E) 93-(3 )]

-1& klly —y

]. 2
.y ,y €Bºº(a(S), 1335) (%,41', a')evâ(to,+>,a) e to-

do x tal que (tc',+s,%'s+xs)€S'
.

se EO,a(S):|

(11.1) IIF(x, O; t',,',.F NHIºº -K paraE) ª(s)]
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(tt')+ s,,õá+xs) es', s eB),a(S)j ; (tê,gia')evâ(tº,_p,2).

Hipótese 2: Para cada (tº,?“ÍSÚI )ÉDXA e cada constante

LAO existem constantes PAO, a-xo', bàO e kzltais
que

(1.2) ||F(x,yl; twin-mmº;fgmomnlº <

Ilhª '
1é klly — yºllºº paraEmª

xeBº(a,b), yl,y25 Bºº(a,L) (t5,_pia')eV£(tº,y,2).

(11.2) Para. e-xo, xeBº(a,b) ye Bºº(a,L) e-

(t69€21,)€—V£(tºmpy ª.) existe

8=8 (£,x,y; tá,—Fi a')-XO tal que

“F(X*,y; tªtu,?!“ %*) ' P(X9y3 tª,—P,! É.)“p & &

[ºª
* O * _ , *_ . 1,1) “ªº;se “X - X“ + Ito t |+|Lr “FII + (É;;

DE Eºél

:!W;.»_,

+ “atm 4 & ($$, %*)eV€(tº,o,a).

Conclusão: Se x(to,p, a.) é a única solução de (11.5)

através de (170445) e é oontinuável em [tº,to+b), então

para qualquer Mão e 630 existem números 83 O e N A O

.
'

# 117315 que [Ixtz+s(tº,q?,7f)-xto+s(tº,_p,?k)|| ;p AE e
[:.—riº
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Hx * # eu, l 00
tâ+ SHO“? ' (A )_ X1ío+:s(to' 30'2)“ , A N para tºdº

_I',

S eEO,E, (It:,x?*, n*) € Vª(tºnpv 'A).
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