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EVENTUALLY UNIFORM-BOUNDED AND UNIFORM STABILITY OF SYSTEMS OF

FUNCTIONAL DIFFERENTIAL EQUATIONS WITH TINE DELAY PERTURBED NON“LINEAR

SYSTEMS.

In this work we consider three parts.
In the first one we develop certain basic facts on

functional] differential equations with time delay.

ln the second part, by using Liapunov Functions, we study

the eventually uniform-bounded and uniform stability of a system of

ordinary differential equations:

y = f(t,y) + g(t,y) .

perturbed from the non-linear system

x = f(t,x)

under the assumption that this system has at least onde bounded solution.
The central part of the work is the third one where we

extend the above results to functional differential equations - with

time delay with an application to the equation

o

ú(t) = - ”. al-o)h(6(8))d
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INTRODUÇÃO

Em (6), Onuchlc estudou a limitação eventual e a estabilida
de uniforme de cada solução limitada de um sistema de equações dife-"
renciais ordinárias perturbado de um sistema linear.

Em (8), Strauss general izando Onuchic considerou o mesmo pro

blema para sistemas perturbados de um sistema não linear, obtendo li-
mitação uniforme eventual e estabilidade simples das soluções do sis-
tema perturbado, utilizando a fórmula da variação das constantes de

Alekseev.

Em (1), Botura F., generalizando Strauss obteve resultados
sobre limitação e estabilidade uniforme de cada solução limitada no

futuro de um sistema de equações diferenciais funcionais com retarda-

mento perturbado de um não linear, utilizando a fórmula integral de

Alekseev-Shanholt.

Em (5), Kato fêz algumas observações sobre os resultados de

Strauss, utilizando técnicas de funções de Liapunov, mostrando a limi
tação uniforme eventual e a estabilidade uniforme das soluções do sis
tema perturbado de um sistema não linear.

No presente trabalho obtivemos resultados semelhantes aos

de Kato para um sistema de equações diferenciais com retardamento:

(x) y(t) = f(t,y,) + g(t,y.)

perturbado de um não linear

(3%) x(t) = f(t,x,)

No capítulo | relacionamos alguns conceitos básicos sobre



equações diferenciais funcionais com retardamento e mencionamos resul
tados contidos em (3=a) ou (3-b) e (9).

No capítulo II, fizemos uma análise do artigo do Kato, onde

acrescentamos alguns lemas necessários para à prova dos dois teoremas

fundamentais e colocamos os exemplos dados no artigo sob a forma de a
Plicaçõoes destes teoremas.

Finalmente, no capítulo |Il, fizemos uma extensãopara Equa

ções Diferenciais Funcionais com Retardamento no Tempo, provando to-

dos os resultados contidos no capítulo Il, como também fizemos modifi

cações em algumas hipóteses dos teoremas principais, Apresentamos tam

bêm uma aplicação destes teoremas, através das proposições, que rela-
cionam as hipóteses feitas sobre os sistems (*) e (**),



CAPÍTULO |

FATOS BÁSICOS

1. Definição de Equação Diferencial Funcional com Retardamento no Tem

po.

Consideremos r>0 um número real fixo; R= (oo, +); Rº

O espaço vetorial n-dimensional com norma |.|, onde |. /denota qual

quer norma usual do R"; cífa,b), R)o espaço de Banach das funções

contínuas definidas no intervalo [a,b] e com valores no R', munido

da topologia da convergência uniforme. Se [a,b] = [r,0o] denotamos

C([-r,0],R") = C e designamos a norma de um elenento d em C por:

léll= sup Jo(o)|
-r<o<0o

Se ceR, A>0 e xe Clfo-r,o+A],RM) então para cada

te [0,0+A] denotamos por x, o elemento do espaço C definido por:t

x, (9) = x(t+r9) para -r<6<oO

Seja A um aberto de C. Seja T = (0,%M) x A. Se. = de

e f é uma aplicaçãode T em R”, dizemos que a relação:

(*) x(t) = f(t,x,)

ê uma equação diferencial funcional com retardamento no tempo.

Observemos que quando r = 0, uma Equação Diferencial Fun

cional com Retardamento no Tempo se reduz a uma equação diferencial
=] .-



ordinária.

2. Solução de uma Equação Diferencial Functonal com Retardamento no
Tempo.

2.1. Dizemos que uma função x(t) &ê uma solução de (*) em [o-r,o+A)

se:

(i) SA>O0 tal que xe C([o-r,o+a),RI).
(6) x(t) satisfaz (*) para te [0,0 +A).

2.2. Dado d EC dizemos que x(t) é uma solução de (*) com condi
ção inicial à em oO ou, simplesmente, uma solução de (*) a-
traves de (0,4) se:

fi) existe un A > O tal que x(t) e uma solução de (*) em

[o-r,o+A).

(ii) x (0,0) = isto é, x =.
Indicaremos uma solução x(t) de (*) com função inicial 4

em o por x(t;o,0) e a correspondente função x, por x+:(0,9).

3. Existencia e Unicidade de Soluções de uma Equação Diferencial Fun-
cional com Retardamento no Tempo.

Se f(t,d) é contínua en TF entãoo sistema (*) possui pe

lo menos uma solução passando por (0,9). Se, alem disso, f(t,d) e

lipschitziana em relação a À em cada subconjunto compacto de FT en.
tão o sistema (*) possui uma e somente uma solução com valor inicial

-2-



é em o. Ver (3-a,pg 42) ou (3-b, pg 22).

4, Definições de Estabilidade e de Limitação de Soluções de uma Equa
ção Diferencial Funcional com Retardamento no Tempo.

Consideremos o. sistema (*) e suponhamos que f é definida
e contínua em T. Admitamos que x. (tod) esteja definida em [to,%).

4,1. A solução x, (to,d) de (*) é estível em to, to E (o,%), se da
do e >0 existe $=ó(e,tf)> 0 tal que para toda solução

z, (to,Y) de (&) com jlé-vil< 6 temos lx (tod) "z,(to,P)|| < e

para todo t > t,.

h.1.1. A solução x, (to,d) &é estável se é estável para todo toe(o,%).

4,2. A solução x, (tor) de (*) é uniformemente estável se é estãá-

vel eo ó da definição 4.1.1. independe de t,.

4.3. Um sistema de Equações Diferenciais Funcionais com Retardamento no

Tempo éestável (uniformemente estável) se toda solução desse sis
tema é estável (uniformemente estável).

Em Equações Diferenciais Ordinâarias estabilidade en to im

plica em estabilidade em qualquer t, > to Ou t7 < to, desde que

as soluções da equação existam em tistol. Porém, para Equações Dife
renciais Funcionais com Retardamento no Tempo estabilidade em to im

Plica apenas em estabilidade para t, < t,. Ver (3-b, pag 48).

- 3.



h.h.

h.5.

h. 6.

h.7.

4.8.

A solução x, (tod) de (*) e limitada se existe um BB >O0 tal

que llxi(to,0)||<B para todot>to, onde B pode depender

de cada solução.

A solução x, (to,d) de (*) e uniformemente Limitada se para

qualquer a >0 e to e (0,mM), existe um B(a)> 0 tal que se

lg$ll< o, lx, (to16) || < Bla) para todo t >to,.

A solução x,(to,d) de (*) &éê eventualmente uniformemente estã-
vel se para qualquer e > O existen 6 =6(0c)>0 eum T(c)>O0

tal que para qualquer solução z£º(to,t) de (*) com llé-v||< 6 en

tão llxe (tod) xe (to,) || <e para todo t > to + T(e).

A solução x,(to,0) de (*) e eventualmente uniformemente limi-

tada se para qual quer & >0 existem um T(a) > O eum B(a) > O

tal que se llégil<a então Ilx, (tosd) || < B(a) para todo

t > to + T(a).

A solução x, (tod) de (*) é globalmente uniformemente esta-
vel se para todo a > 0 existe um número aía)> 0 tal que pa

ra todo par (to,P) E (0,m) x A com llê-FY||<a temos

|| x. (to,d) - zÉlto,t) || < ala) para todo t>t, e a(o): tende a ze

ro quando a tende a zero.

4.9. A solução x,(to,0) de (*) e globalmente assintoticamente está
vel se for globalmente estavel e para toda solução z, (to,*) de

-h-



(*) temos lim llxe (tosb)mz, (tos) || = 0.
po

4.10. A solução x, (tod) de (*) e globalmente uniformemente assin
toticamente estável se for globalmente uniformemente estável e

existe uma função Tl(e,a) tal quese |lg-Fl <a então

Ibee (tod) mz, (to,E) || <e para Vt>t,+TÍ(s,a).

Observemos que as definições dadas até o presente momento,

de estabilidade e de limitação são semelhantes .às de Equações Dife

renclais Ordinárias, contidas por exemplo em (9), apenas substituimos

a condição inicial x, ea solução x(t;to,.xo) por d e x, (tod),
respectivamente.

5. Equação Diferencial Funcional Linear Associada a uma Solução de uma

Equação Diferencial Funcional com Retardamento no Tempo.

Suponhamos que, no sistema (*), f(t,d) tem derivada de

Frechet, EE, com relação a &, contínua en TFT e quea solução

x. (to,d) de (*) estãen T para te (0,%). Assim, x2(to,0) é dl
ferenciável em relação à é e

ext (too) é uma matriz fundamental

de soluções da Equação Diferencial Funcional Linear:

ú(t) = Tlt,x((toó)lury te (o,m)0 X, os to E ,

chamada Equação Vartactonal Linear da equação (*) em relação a solu

ção x,(to,d). Ver (3-a) ou (3-b) e (7).

-bh-



6. O lema que segue é uma propriedade sobre um funcional] de Ljiapunov

Vít,d), que é importante principalmente quando se estuda o compor”

tamento de soluções de s|stemas perturbados. Usaremos esse resulta
do nas demonstrações dos teoremas dos capítulos seguintes.

LEMA I-l

Se Vít,6) & um funcional de Llapunov, que satisfaz uma

condição de Lipsehltz local en é ese x(s;it,d), yí(s;t,6) são fun-

ções contínuas com derivadas à direlta tals que xe e Yº=d então:

Vítiy,) s V(tmxe) + L [y()=X(t)],

onde L &êa constante de Lipsehltz de Ví(t,0) e

Vtix,) = TT, q (V(tehinç, (86))-V (67x, ))

Vítive) = Tee q (Víteh,y,,, (89))"V(t,yo)).

PROVA

Ver (9, pg 187).



CAPÍTULO ||

ESTABILIDADE UNIFORME E LIMITAÇÃO EVENTUAL UNIFORME DE UM SISTEMA DE

EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS PERTURBADO DE UM NÃO LINEAR.

$1. Sistemas Perturbados de Ststemas não Lineares.

Para o sistema de Equações Diferenciais OIrdinárias, não linear,

(1171) x = f(t,x)

e o sistema perturbado

(11-2) y = f(t,y) + o(t,y)

onde:

(1) f,g: [0,m) x RO +R' são aplicações contínuas,

(ii) f(t,x) tem derivadas em relação à x, contínuas.

consideremos as seguintes hipóteses:

(H1) o sistema (11-11) e uniformemente estável,

(H2) existe uma solução limitada de (11-1),

(H3) para todo a > 0, existe uma constante M(o) tal que se

|z| <a, então
dx(t;s,z)|| < M(a)

para todo t,s,t>s, onde x(t;s,z) é a solução de (11-1)

-—7=-



(Hy)

(Hs)

(He)

atraves de z, quando t=s,.
existe uma função contínua AXAÍ(t,a) tal quese |x| <a,

Iglt,x)]| < a(t,o)
e

-

f xteada: < &

para cada a > O.

| x(t;torxa)"x(t;tosx2)| < n Ma) x1=x2|

para todo t > to, se bx1|l, xa] <a.

as soluções do sistema produto

(11=-3) x = flt,x)
ú = A(t,x)u

são uniformemente limitadas, onde Aít,x) = afILa) -

Entre essas hipoteses existem relações interessantes, que

apresentamos sob a forma de proposições:

Prop. II-l1

i) (H3) = (Hs)

ii) (Hs) = (H1)

Coroláãrio II-1
(H3) => (Hi).



Prop. II-2
(H1) e (H2) implicam na limitação uniforme das soluções de

(11-1).

Prop. II-8
As hipóteses (H1), (H2) e (H;) são equivalentes à (H;).

$2. Limitação Uniforme de Soluções de um Sistema não Linear.

Lema II-1
Suponhamos que o sistema (11-1) admite uma função de Liapu

nov Vít,x) satisfazendo as seguintes condições:

(i) x] < Vít,x) < b([x]), onde b(r) é uma função contí-

nua e b(r) > O,

(1i) V(t,x) < O ao longo de soluções de (11-1).

Então, as soluções de (t1-1) são uniformemente limitadas.

Lema II-2
Suponhamos que existe uma solução limitada de (11-11) e que

(11=1)' XxX = f(t,x)| 2 = f(t,z)

admite uma função de Liapunov MW(t,x,z), que satisfaz às condições:

o sistema



(1) |x-z] < Wit,x,z) < Bla) |x-z| para um número B(o) e

para todo t > 0, se |x|, jz|l <a.

(il) Wit,x,2) < 0 ao longo de soluções de (11-1)"'.

Então, as soluções de cada uma das equações de (11-1)' são

uni formemente limitadas.

$3 — Funções de Liapunov em Problemas de Limitação e Estabilidade de

Equações Diferenciais Irdinárias.

Lema II-3
Seja a função Vít,x) definida por:

Vit,x) = sup |x(ten;t.od],
n20

para uma solução xí(s;t,x) de (11-1). Se as hipóteses (H1)), (H2>),

(H;3) e (Hs) estão satisfeitas então Ví(t,x) &é uma função de Liapu

nov, que satisfaz as seguintes condições:
-” (i) xl < Vít,x) < b(|x!) para uma função contínua b(r)>O,

(H7)
|

(ii) WV(t,x)<0O ao longo de soluções de (I1-1),

(iii) |Vít,x)-V(t,x)] < L(a) |x-z| para atgum número L(a) e

vara todo t > ON, se ix], =| <a.

Lema I1I-4

Sob as hipóteses do lema anterior, a função definida por:

- Q-



Wít,x,y) = sup [x(ten;st,x)"x(trnst,2)]|
: n>0 y

é contínua e satisfaz as seguintes condições:

S (1) |x-z] < Wít,x,z) < B(a) |x-z| para um número B(o) e

todo t > 0, se |x|l, |z=| <a.

(Hs) à
(1i) Wít,x,z) < O ao longo de soluções de

|
x = f(t,x)
à = flt,z)

(iii) Wit, 62) Wit,x',2!) < L(o) (lx-x'] + |z-z'|) para uma

constante Lí(ale todo t> 0, se FI Ix'), lz]), |z| < a,

$4 — Estabilidade Uniforme e Limitação Eventual Uniforme de um Siste-
ma Perturbado de um não Ltnear.

Teorema II-l1

Suponhamos satisfeita a hipotese (Hy).

Se, em relação ao sistema (11-1), existe uma função de Liar

punov Vít,x) satisfazendo:

(i) x] < Ví(t,x) < b(lx|]) para uma função contínua b(r)>O,

(11) V(t,x) < O ao longo de soluções de UI),
(iii) |Vít,x)-Ví(t,2)| < L(oa) |x-z|] para algum número L(a) e

todo t >0,se |x|, |z| <a.
então, as soluções de (11-2) são eventualmente uniformemen

te limitadas.



Teorema II-2
Sob as hipóteses do Teorema |1|-l, suponhamos que (H2) e

satisfeita e que, em relação ao sistema (1|1-1)', existe uma função de

Liapunov Wít,x,z) satisfazendo (Hg), então cada solução limitada de

(11-2) é eventualmente uniformemente estável. Se, além disso, as solu

çoes de (11-2) são únicas para o problema do valor inicial então, ca-

da solução limitada de (11-2) é uniformemente estavel.

Observação:

A hipotese (Hs) implica na existência de ambas as funções

de Liapunov, Vít,x) e Wít,x,z), que satisfazem as hipóteses (H,) e

(Hs), respectivamente.

$5 = Aplicações

l. Consideremos a equação:

Ge) x =
O sistema (11-3) correspondente fica:

(**)
| x= f(x) = -x

Ús= dl) u = -3xºu

2Desde que V(x,u) =x? +u? é uma função de Liapunov, que

satisfaz:

i) [Ou] = VOGu) = BO OGu) |)

1i) VOou) = -2x* “6xºuº < O ao longo de soluções de (**)

-|2 -



então, pelo Lema ||-l, as soluções de (**) são uniformemente limita
das, isto é, a hipótese (H;) estã satisfeita.

Seja g(t,x) uma perturbação do sistema (*) satisfazendo

a hipótese (H,). Logo, pelo Teorema |l-l, podemos afirmar que às so

luções do sistema perturbado são eventualmente limitadas e, pelo Teo-

rema |1|-2, cada solução limitada do sistema perturbado é eventualmen-

te uniformemente estável. Além disso, se as soluções do sistema per-

turbado são unicas para o problema do valor inicial então cada solu

ção limitada dele é uniformemente estável.

2. Para o sistema:

(*) Ú = y-F(x)
y="x-g(y)

que é obtido da equação:

+ foOX + gOxFO)) + x = 0, FO) = S f(s)ds
o

suponhamos que f(x) e-contíinua, g(y) e continuamente diferenciá-

vel, fO) > 0, g'(y)>0 e g(0) = O.

O sistema (11-3) correspondente fica:

(*k%*x) x

ls

Como a função de Liapunov V(x,y.u,v) = x? + y?+u

x “g(y)yr F (x) , Y

v-flxju, Ve-u -g(y)v

24 Vyº?

satisfaz:
Vlx,y,u,v) = -2 [xF (x) +yg (y)) - 2 u?f(x)+ºà(y)] < O,

- l|3-



ao longo de soluções de (**)

então a hipotese (H;) estã satisfeita.
Considerando uma perturbação do sistema (*) satisfazendo a

hipótese (H,) obtemos informações a respeito das soluções do sistema

perturbado analogas as do exemplo anterior.

Observação:

Os fatos relacionados acima correspondem à analise que fize-
mos do artigo do Kato (5).

- |h -



CAPÍTULO 111

ESTABILIDADE UNIFORME E LIMITAÇÃO EVENTUAL UNIFORME DE UM SISTEMA DE

EQUAÇÕES DIFERENCIAIS FUNCIONAIS COM RETARDAMENTO NO TEMPO PERTURBADO

DE UM NÃO LINEAR.

$1 - Ststemas Perturbados de Ststemas não Lineares.

Consideremos o sistema de Equações Diferenciais Funcionais
com Retardamento no Tempo, não linear

(1111) X(t) f(t,x,)
e o sistema perturbado

(111-2) vt)=f(t,y,) + g(t,y,)

onde:

i) f,g: T +R0 são aplicações contínuas,

ii) f(t,d) tem derivada de Frêchet, 2EÍLO) , em relação

a O, contínua em C,

Observemos que, sob as hipoteses (i) e (ii) as soluções de

(111-2) não são, em geral, únicas, ao passo que as soluções de

(111-1) existem, são únicas e contínuas em seus três argumentos,pois

à hipotese (ii) implica que f(t,Á) e localmente lipschitziana em

relação a É em cada subconjunto compacto de TT.

/

Em relação aos sistemas acima consideremos as seguintes hi

- 5-



poteses:

(H1)

(H2)

(H3)

(Hy)

(Hs)

(He)

(111-3)

o sistema (111-1) e uniformemente estavel,

existe uma solução limitada de (111-1),

para todo a > 0, existe uma constante M(oa) tal que se

léll<a então

[2Ígt)||  nío)

para todo t, o, t>0o, onde x,(0,6) ea solução de

(111-1) através de À quando t=o.
existe uma função contínua AX(t,a) tal que se |légll<a,

l9(t,6)] < X(t,a)

fateoda: < o

para cada a > O.

xe (tosd) - xe (to,L) || < M(a) [d-"]|

para todo t > to, se lojll, |Yil< a.

as soluções do sistema produto

x(t) = f(t,x,)

ú(t) = A(t,x, Ju,

são uniformemente limitadas, onde

Alt,x, (to,6)) = FlEXÇÍ£oO))

- 16 -



Vamos estabelecer, através de proposições, algumas relações

existentes entre essas hipóteses, que serão de grande importância nas

apl iIcações dos teoremas fundamentais do presente trabalho, como veri-
ficaremos no exemplo apresentado no final deste capítulo.

Prop. III-l1

Prova

ô

(H;3) = (Hi)

Mostremos que (H;) => (Hs).

Dado a >0 qualquer, suponhamos que |lell, |v||< a.

Seja A3 (E EA: E=2a+ (1-2)Y, 0<2< 1).
À &éê um subconjunto convexo de À. Para Eeh=>|E/|< a.

Pelo Teorema |-2 mM temos que:

lx (ton6) xe leo, 1)]] É soe e iEerEL| [ln]
E.

De (H3), |xeEsE) || « M(a) para Vt>t,, pois lEj|<a.

Assim,

lx (tod) xt (to, PI] < M(a) lló-Fll para llell,llelisa.

Provemos que (Hs) => (H1).

Considerando (Hs) podemos afirmar que dado e > O existe
Eó(e) = No)? O tal que se |é-Fl|<ó então

Ilxe (tod) - xelto, EH < M(a)S = M(a). Sç= e.

- 17 -



Portanto, (Hs) => (H,).

Dos itens | e 2 concluimos que (H;) => (H)).

Prop. III-2
(

(H1) e (Ho) implicam na limitação uniforme das soluções de

(1111).

Prova

Seja x£(to,FY) uma solução limitada de (111-1).

Então existe K>0 tal que |xf(to,P)|<K para vt >t,.
Dado a > 0, considerenoss dg eA tal que llél|| <a. Para o

a dado, tomemos ê= max (K,al, então:

le-vilg lol +<a+K<6,
Como a hipótese (H,)) e válida temos que:

Ilxc (tosb) =x (tost)] <a para V t>t,
e portanto,

lx (tod) || <a+ | xi(to,L)|<a+kK para Vt>to.

Assim, dados a > 0 e to E (0,º) existe Bl(oa)=a+K>0

tal que se él <a temos que lx. (to,d)]] < Bla) para todo t > to.

Prop. III-8
As hipóteses (Hi), (H2o) e (H;) são equivalentes à (H;).
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Prova x

(=) Dados a>0 e to e (0,=m), suponhamos que ||(6,%)|<a

= elle a.
Como são satisfeitas as hipóteses (Hi) e (Ho) então, pela

Prop. I11-2, concluímos que 3 B1(a) > O tal que |lxt(to,$)|<B1(a) pa

ra V t>to, pois leéll<a, (*)

Desde que eiEoiã ê a matriz fundamenta] do sistema li-
near us A(t,xi(to,E))ur, uma solução qualquer, uz(to,t),desse sis
tema é escrita na seguinte forma:

i "
ur (to,*) = jãa j ALAS), ie ly... (%%)

onde
9xi (to, E)Ee) DE gg"ce; U = ],...,n) são escalares e YV

j

De (H3):

|PxLltarD || < na) para Vt>to, pois lelelolica

= |ExE(tosE) <M(a) para Vi,dE) ly 1. Dn.

Levando essa última desigualdade em (**) segue que:
: j

; n oxt (to, E) rar]

utlto,P || = sup |,XZ ej TEZZ222(0)| «

! Í
n axt (to, E) nIALIDOISDI

|| .< já le; | É | Sã Ie. Mía).

Definindo c= mâxí le], j=1,...,n) temos:

lug (to,PIl < nec M(a)=nB2(a) para Vt>t, (*x%)

com Bala) = cM(a).

Das relações (*) e (***) segue que:
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| (xe (tod), u, (to,*))]| < Ile (tos) + iu, (tg)
< B1(a) + B2(a) = B(a) para V t>to,

(<=) Sejam dados a >0 e t6 E (0,%). Suponhamos que

NG, <a e, portanto, llell< a.
De (H;) 3 B(a)>O0 tal que | xe (tos), ut (to,P))] < Bla)

para Vt>t6, pois | (6,%) | <a=ug(to,P)]] < B(a) para

V t>t,
Mas,

n i

ur, (to,P) = jê cj
dx Segs para i=l,...,n

onde

Cc; (j=l,...,n) são escalares e

dxi (to,E)t* E pagim

3

já:
e portanto,

Dc; dxeltos&) ;ja cj) Fer < B(a) para Vt>t6', isto é, toda so

lução do sistema linear à = Alt,x, (to,5E))u, e limitada

então, em particular, as soluções |inearmente independentes

também são limitadas:

[ExtcoLO| < Bla) para i=l,...,n e para algum j,

lI<j<n
n

=> sup E | DESTA)| < B(a) para algum j,
-r<O<0 i=)

lI<j<n
"20



Mas,

2x i£o E) || = sup [Axe io E) (0) | =
“r<ô<o

Í

- sup ho, PEElEREA(A)|
“r<8<0 DJ”

e, portanto,

|EeiaE)| < E, Bla) = nB(a).

Assim, dados a > 0 e t,1, e (0,º) 3M(a) = nB(oa) tal que

se lléll <a então [AeSta)| < M(a) isto é, (H;) é válida.

Pela Prop. Il1-]1 temos que (Hi) também é válida,logo res
ta mostrar (Ho),

De (Hs) temos que para todo a >0 e t6º e (0,%m%) existe
Bla) > O tal que se |jl(6,%)|| <a então

Il xe (tosd), urlto,P))||< Bla) para V t>to.
Mas lolls le, e Ixeltoro) | < | Gee(tod) uclto,9) ||

então para todo a > O e t? E (0,%) existe B(am)>0 tal que se

lél<a então lxt(to,d)||< Bla) para todo t>t6,, ou seja, .as

soluções de (111-1) são uniformemente limitadas e, portanto, existe
pelo menos uma solução limitada de (111-1).
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$2 - Limitação Uniforme de Soluções de um Sistema não Linear,

Lema III-1
Suponhamos que o sistema (111-1) admite um funcional de Lia

punov continuo Ví(t,d) satisfazendo às seguintes condições:

i) léil< Vit,.d) < b(lkbl), onde b(r) e uma função contí-

nua e b(r)>O,

ii) Vít,6) < O ao longo de soluções de (111-1)

Então, as soluções de (I111-1) são uniformemente limitadas.

Prova

Dados a >0 e to E (0,º) suponhamos que /ll&$|/||< a. En-

tão, pela condição (1), existe B(a) tal que Ví(to,d) < B(ao).

Escolhamos B(a) > 0 tal quê B(a) <B(a),B>a,
Seja x,(to,d) uma solução de (111-1) com |llell<a.

Afirmamos que:

Ilxe (tos) || < B(a) para Vt>t,.
Suponhamos que isso não ocorra, então existe t;,>t, tal

que

Pee Er6) | = Bla)
.

(%)

De (ii) e do fato de V(t,d) ser contínuo segue que

Vít,d) e não crescente. Portanto,

Vítiaxe, (tonó)) < Víto,d).

Mas Víto,d) < B(a) então:
- 22 -



Vítisx, (to,d)) < Bla) < Bla),

Levando em consideração a hipótese (i) temos que:

lx, Ctosd) | < B(a),

que contradiz a relação (*).

Logo, a afirmação inicial está correta.

Lema III-2
Suponhamos que existe uma solução limitada de (11)-1) e que

x(t)
(tE=T)! |

o sistema :

f(t Xt)
2(t)

admite um funcional contínuo W(t,d,Y), que satisfaz às condições:

f(t,z,)

i) |o-4|| < W(t,0,4) < B(a) ||d-Y|| para um número B(a)eto
do t e (0,%º) se jlojil, vi <a,

ii) Wit,0,Y) < O ao longo de (I11-1)',

Então, as soluções de cada uma das equações de (111-1)' são

uni formemente limitadas.

Prova

Dados a >0 e to E (0,º) suponhamos que |léej]l< a.

Consideremos z, (to,L) a solução limitada de (111-1). 'En-

tão existe K>0 tal que ll2,(6,9)||<K para V t>to.
Seja x£(t,,d) uma solução de (I11-1) com igll< a.
Definamos c = maxíliG&al então de (i),

Wíto,d,t) < B(c) || d-Fil < 20 B(c),
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Escolhamos B(a)>0 tal que 2cB(c)+K<B(a),B>a.
Afirmamos que:

lx, (tosd) | < fla) para Wt > to,

Se isso não ocorrer então À t17 >t, tal que

xe, (to,6)|| = B(a).

De (il) temos que:

Wít1,xe, (tod), Z. tos) << WítosdsY)

e, portanto,

Wit1xe (to,$)) < 2cB(c).

Como (i) &é satisfeita então:

lx, (tos6) - =, (to) || < 2cB(c)

=> lx. (tos6) || < 2eB(c) + fz, (to,P)]|
< 2cB(c) +

< B(a),

que contradiz (*).

Logo, a afirmação inicial estã correta.

(*)

$3 — Funcionais de Liapunov em Problemas de Limitação e Estabilidade
de Equações Diferenciais Funcionais com Retardamento no Tempo.

Lema III-=ô

Seja a função V(t,d) definida por:

- 24 -



Vít,6) = suplk

nº emo
para uma solução x5 (t,0) de (1111). Se as hipóteses (Hi), (H2),

(H3) e (Hs) estão satisfeitas então Ví(t,d) e um funcional de Liapu-

nov, que satisfaz às seguintes condições:

(1) flé/l< v(t,6) < bUlo/|) para uma função contínua

b(r) > O,

(H7)
T (il) V(t,6) < O ao longo de soluções de (I11-1),

(ii) |V(t,0) - V(t,%)| < L(m) |d-V|| para algum número

L(a) e Vte (0,m) se lgll, |lY]|<a.

Prova

l. Mostremos que a condição (iii) estã satisfeita.

Sejam jiló, ill <a e t e (0,0)

|V(t,d)-V(t,Y)]| [suo Ux(to) || - sup ix) 1|
< sup

| Ilxegh Cesbdililk ççã
CEsD dl |

S su lin (EO) = xa(E
Levando em consideração a hipotese (Hs) e observando que

t+n>t temos que:

|V(t,0) - V(t,4)| < sup Mía) |e-Fl| = m(a) oen20

para te (a,%=) se iléell , jivll <a.
Logo, a condição (iii) está satisfeita.
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2. Provemos a continuidade de V(t,4).

Tomemos 6 >0 e jleji, ll] <a. Se jig-vij< 6 então

|V(t+6,8)-V(t,4)]| < |V(tr6,Y) - Vítrs,0)| +

+ |Vítr6,4) - V(tr6,x,, 5 (t,9)) | +

+ |Ví(tró,xz, 2(t.6)) - VA) |.

2.1. Como jléll, jlvV|]| <a e Vít,d) satisfaz a condição (iii) então:

|V(t+6,E) - Vítrs,4)| < L1(o) || e-T]| < 11(0)S.

2.2. Desde que xe46 (ts?) e solução de (II1-1), x45 (tr) e contí-

nua em 6, entãodado e=6 temos que x48ts) <6&6. Isto im

plica que lx5 (ts) || < S+a, pois ilgll<a.
Além disso, V(t,d) satisfaz a condição (iii) então:

|[V(t+5,4) 7 Ví(t+ó,x (t,6))]| HA L2(6+a) lk,5 (t,0) 9]t+ô

L2 (S+a) 6.A

Definindo L2(6+a) =L2(a) segue que:

|V(tr5,0) - VítrS,x,, .(t,0))]| < La(0)S,t+ô

2.3. [V(t+6,x,5 (t,6)) = vit.) | =

= |sup lx, (trô,x, .(t,d) || - sup [x,(t,d)[sup | t+S+n t+ó no
| t+m

+) 1 |

“ | (td) | [xo (ts) ||= |sup ilx (t,0 - supil x t,$) il |

n>0 t+ó+n n20 t+n
- -

(t,6)||- (t,)[o lx ih
(ts) | sup lxnto) 1 |

IA sup Ilx,  (t,6) || = sup jlx, (6.6) | = o,
no

=
Em no EM
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(*) esta igualdade vem do fato de ser

(t+ô,x (t,4)) É. Xt$s4n tt 1) ,*t+6+m t+ô

igualdade esta que ocorre pois os dois membros coincidem

para ô=0 e, portanto, pelo teorema da unicidade, co

incidem para S$ > O.

Levando em consideração todos esses resultados segue que:

|V(t+6,8)-V(t,9)] < L1la)S + La(a)S = [11(a) + Lz(0)]6.
—

E ;Assim, tomando—ó = TrtoHO:Ta) obtemos a continuidade de

Vít,d).

3. Mostremos a condição (1) de (H;,).

3.1.

3.2.

Vít,0) = sun [x
no tan (E) | 2 x, (56) | para Vs 2 t.

=> Ví(t,6) > lleil.

Como são satisfeitas as hipóteses (H,) &e (H>.) temos que as so

luções de (I111-1) são uniformemente limitadas. Então, tomando

a =| 6] existe BUS) > o tal que lx. (t,69)] < B(loi) para

Vs>t e te (o0,%).

Como t+n>t então existe BUG) > O tal que

ixin CEO) < B(llel]) e, portanto,

(t,$)]l < BUG )), isto e, Vít,d) < BUleiD,sup jlx
no EM
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onde podemos assumir que B é uma função continua e B(r) > O.

De 3.1 e 3.2 concluímos que:

|| oll< vít,6) < bÚloi) para uma função contínua b(r) > O,

4h. Provemos que Ví(t,6)< O ao longo de soluções de (|11-1),

ÚVit,6) = Tm, q [V(trh,x, 1 (t,6))-V(t,6)]

TR bg Paloma):
-

seo lx1 (£.2) ||)

- Tm 6 Boo Dresnn(t0) | -
son Ietao) 1)

= Tm, n Goo Itçte6) | =
sup Ieh te) 11]

< Tm, Gsup Iixeín (e-0) Il -
sup lixeneo) 11]

= 0.

Lema II1I-4

Sob as hipoteses do lema anterior, a função definida por:

Wít,d,%T) = sup ||x
n>20

(t,d) 7 Xen (E) H
t+n

é contínua e satisfaz às seguintes condições:

|



( G) [eee] < Wit) < 8(a) lo-vl| para um nº B(a)

e todo te (o,=) se jiell, |lvil<a.

(Ho)
(11) W(t,0,T) < 0 ao longo de soluções de

:
Xx(t) = f(t,x,)
z(t) = fít,z,)

(it) WO66, E) WOE,AIED | < (o) Cleo + |é-v |lpara
uma constante L(a)e te (go,%º) se

o delle, Itricleilcso.

Prova

l. Mostremos a condição (1) de (Hs),

sejam él, Ml <a e te (o,m),

Wít,d,Y) =
sup ||x
n20 em E) | xe

2 llxs (t,?) - xs(t,9) || para vs> t

= Wít,6,%) > lo - ||
Por outro lado, de (Hs) temos que:

xeinto) = x.(e) < M(a) ló, pois lol lvils a.

Logo,

Wit,d,4) < M(a) |e-v|| para te (o,=), se llell, IYil<g o.



2. Provemos a condição (ii) de (Hs).

WÍt,0,%) = Tm, q [W(trh,x,,(£56),z (t,%))-W(t,0,9)]t+h

= Tim T [sup Il eanen Eni (EO)an CEF zo (ED)-hot” no

-
sup

|lx ig E) =xemo
= lim [sup jlx (t,d) - x (t,9)|-

hoo
F

m>0
il

t+ht+n t+h+n |

- sup IP(0) = xa (0) 1), pois
n>0

(t,6)) = x(trh,x,,, (t,d).“*trhtm t+h+n

——<Tim — [sup x, (t,0) - x. (t,9)]||-pot mo EM t+n

-
Soo xeg4n (EO) - xegn(Eo*) Il

= O.

3. Provemos a condição (iii) de  (H.).

sejam jo1l, lol el] lei <a e te (o,=).



[W(t,6,Y) - W(t,6',H')| =

(t,4) - (t,t) || = sup lxo Igom
n2o eenE)CEE

S su
| xe hntlEloEsot) (EE] |

< sup [ Ixgan(tr6)=, nto le Dei CEEE) E]

IA

sup Mía) |d-b'|| + M(a)i|le-L'1], pela hipótese (Hs).
n>0

= Mía) [jéó-gill+ |e-ei|).

h, Mostremos a continuidade de Wí(t,0,Y).

Tomemos 8 >0 e jolie, lvl lY <a, Se

ld <6 e jiv-W'|< 6 temos:

|W(t+S,09!,8I) e Wit,0,8)| <

IA [WLteS,b!,Y!) = Wítrô,d,8)| +

+ |[W(t+5,0,Y) = W(tró,x, 5 (t0) sz, 5 (EH) |] +
+ [W(te8,x,, 2(t,6) Z,, a (t,Y)) ? Wít,d,%)|

Como Wít,d,%) satisfaza condição (11i) (ftem 3) e

xi48 (EO) ê contínua em ó, bem como 2, .(t,Y), então os doist+ô

primeiros termos são pequenos quando é, jlgó-g'| e ||lY-W'] são

pequenos. Portanto, é suficiente verificar o terceiro termo.
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[W(tr8,x,5 (t.0) 2,20) = WOt,0,8)| =

Isup jlx (tró,x, c(t,0))- (t+6,2,, .(t,9))||-
h20

t+ô+n t+ô Xeróô+m t+ó

- sup ilx,, (t,$) =x, (E) |

não Em t+n

IA 0, conforme vimos no item 2.

S$ 4.- Estabilidade Uniforme e Limitação Eventual Uniforme de um Sis
tema Perturbado de lim Não Linear.

Teorema |1||-]

Suponhamos satisfeita a hipotese (H,).

Se, em relação ao sistema (111-1), existe um funcional de

Liapunov Vít,d) satisfazendo:

(i) joel] < Vít,0) < b(lloj) para uma função contínua

b(r) > O,

(ii) V(t,d) < O ao longo de soluções de (111-1),

(iii) |V(t,6) - V(t,9)] < L(o) |é-Y|] para algum núme

ro L(a) e Vte(o,º) se llell, |l€|]]l <a.

então, as soluções de (|11-2) são eventualmente uni
formemente limitadas.
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Prova

Vito, d) <

Para cada a > 0 se lidl <a 3 B(a)>0 tal que

B(a).

Escolhamos B(a) tal que 2B6(m)< B(a) com B>na.

Seja y,(to,d) uma solução de (111-2) com llél||<a.
Afirmamos que:

llyi (tos) || < Bla) para Vt>torT(a) para al gum'

T(a) > O.

Suponhamos que isso não ocorra, Então existe uma sequência

crescente th, > to”, ty *>%- tal que:

ly, (tod) || > B(a) (*)
hn

Seja x£ (to 1) uma solução de (I111-1) com lléll<a.
Como são satisfeitas as condições (i) e (ii) de (H;) temos,

pelo Lema !|11-1, que as soluções do sistema (I111-1) são uniformemente

limitadas. Então, 381(a) > O tal que jlx, (to,6)||< 81(a) para

Vt>to, pois jgli< a.

Tomemos RB(a) = mâx(B(a),81(a)) então, pelo Lema |-l, se-

gue que:

Vitnsvyen(tosd)) < V(thaxe, (tosd))+L (Bla)) |g(tnsven (tord))|

< L(B(a)) |g(tns ven (tosd))], por (ii)

< L(B(a)) A(tn.8(a)), por (Hy).

Definindo L(a) = L(B(a)) e A(th a) =) (th, B(a))

temos que:

Vtnsye (tost)) < Lía)X (tha)
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Seja: ultito,uo) a solução máxima de

ú = L(a) A(thsa) com u, = Víto,d).
Então:

t
ultritoruo) = Víto,d) + (a) f "i(spradds.

to

Deste resultado e do princípio da comparação concluilmos que:

” t -
|

Vthive (e6s6)) £ Víto,9) + Ela) [" Xsp,odas
to

e, portanto,
- t -lyen (tos) < Víto,$) + L(a) Í n A(spfa)ds, pela

to

condição (1) de (H,).

Além disso, como a hipotese (H,) e satisfeita podemos -es..
colher T(oa) suficientemente grande de modo que:

fo 7 B(a)
AM(spfra)ds <= para t, >to+T(o).

to L (a)

Logo, para th, >t, + T(a)

ilve, (tosdils Víto,O) + Cla) E) = 2860) < Bla),
L (a)

que contradiz (*).

Assim, dado a > 0 3T(a)>0 e 38B(a)>0 tal que se

lieil <a então |Iy,(to,t)]< Bla) para W t>t,+T(a).
Portanto, as soluções de (I111-2) são eventualmente unifor

memente limitadas.
A prova está completa.

nm 3h



Teorema |11-2

Sob as hipóteses do Teorema (|1-1, suponhamos que (H2>) é sa

tisfeita e que, em relação ao sistema (111-1)', existe um funcional de
Liapunov WÍít,d,%) satisfazendo:

(1) OF < Wit,6,8) < Bla) jlg-vl] para um número

B(a) e todo te (o,mº) se gl, ll <a.
(11) W(t,6,%) < O ao longo de soluções de

(A) | | x(t) = f(t,x,)
2(t) = f(t,z,)

(GD) [WO,A,H) = MOAUEI | < L(o) Clp-ei eee |]
para uma constante L(a)e te(go,%) se

| del lee liso.
Então, cada solução limitada de (111-2) e eventualmente u-

ni formemente estável. Se, além disso, as soluções de (1|11-2) são úni-

ças para o problema do valor inicial então cada solução limitada de

(111-2). é uniformemente estavel.

PROVA

l. Mostremos a estabilidade uniforme eventual de cada solução limita-

da de (111-2).

Das condições (1) e (ii) de (Hs) segue que para um dado

e>0 existe 8=ó(e)>0,6<e, tal que se lol, |v||<3$ en

tão 3B(e).S < e.

Seja vi (to, 9) a solução limitada de (111-2). Então exis-
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te K;, >0 tal que jy.(to,6)|]| <K; para V t>t,.
Consideremos o par ((x, (to,d),2,(to,Y))] solução de

k(t) = f(tx,)
2(t) = fít,z,)

Pelo Lema I11-2 concluímos que

lx, (tosódI| llz, (to, LI])< K2z para V t>t,.
Seja ka = 6 + kr. Supondo que ||d-Y||< Ss então |V] < ks.

Consideremos w, (to,*) uma solução qualquer de (111-2) com

Il] < ka. Desde que as soluções de (111-2) são eventualmente uni-
formemente limitadas, para o K3 dado, existe T(Ks)>0 e exis
te B(Ks) > O tal que ele, (tos) || < B(Ks) para V t > t1, onde

t;, = to + T(K3).

Tomemos K = mâx(K1i,K2,B(K3)] então, pelo Lema |-1l, segue

que:

W(t,y, (tosd) mw, (to,L)) S W(t,x, (to,b) 21 (to,t)) +

+ LOK) [lg(t,y,(to,$))]| + Iglt,u,(to,P)) |)
ww L(K) [lglt,y,(tos6))| + lglt,0,(to,%)) |],por (ii)

IA 2L(K)A(t,K) para V t>t,, por (HH) (x)

Seja u(t;to,uo) a solução máxima de

ú = 2L(K)A(t,K) com u, =W(to,d,%)..

Então,
t

ult,to,uo) < B(e) |[d-Y || + 2L(K) S *(s,K)ds,
t

para t> ty.
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Pela hipótese (H,), podemos escolher T(e) bem grande tal

que
t

|

:

| B(e)S : =
— Als,K)ds < para t>t; + T(c)ft&

NC)

Portanto,

ultito,uo) < Ble)8 + 2L(K) 2Oi..
para t>t + T(e).

Levando esse resultado em (*) segue que:

W(t,y, (tosd), w, (to,E)) <e para t>ty, + T(e).

e, portanto, pela condição (i) de (Hs)

Ivy. ltosd)-a, (to,P)l|<e para Vt> ti +T(e).

Assim, dado e >0 3 6=6(e)>0 e 3 T(e) = T(K3) + T(c)

tal que para toda solução 2, (to,P) de (111-2) com

lé-vil< 6 => lly. (tod) - z, (tos) | <e para

Vt>t,+ T(s).

« Provemos, agora,que se as soluções de (111-2) são únicas para o

problema do valor inicial então cada solução limitada de (111-2) é

uni formemente estavel,

. Se t>to'+T(s), segue do ftem |.

2.2, Se to < t < to + T(e), uma vez que a solução é única, o resulta
do segue do Teorema da continuidade em relação às condições ini
ciais.

A prova estã completa.
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Observações:

1. No Lema IIl-l e no Teorema I11-l, se substituirmos a condição (i)

por:

(11) a(lj ol) < Vv(t,0) < bUlo|), onde aí(r) e b(r) são funções

contínuas, crescentes, com a(o) = b(0) = O.

os resultados seguem de modo análogo.

2.

2.1. Podemos provar que o Lema |11-2, substituindo-se a condição (1)

por:
(11) a(ligarjl) < Wit,6,8) < b(l|o-V|D onde aír) e b(r) são fun

ções contínuas, crescentes, com a(íO0) = b(0) = O,

continua válido.

De fato:
Dados a >0 e to e (0,º) suponhamos que lol <a.
Consideremos z, (to,*) a solução limitada de (111-1).

Então 3 K>0 tal que 2, (tos) ji< K para V t>t,.
Seja x,(to,0) uma solução de (I111-1) com ldil< a

Definamos & =mâxik,a). Então ||é-Wl]l< 26.

Coloquemos 8 =26 eparaeste ô 3aã> 0 tal que

b(5) < aía), pela condição (i!').
Escolhamos Bi(ía) e 82(a) tal que

a + K < B1(a)

no + K < B2(a), para algun ne Z.
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2.2.

Definamos B(0) = máx (81(a),82(0)], B>a
Afirmamos que:

xe (tod) li < Bla) para Vt>t,.
Se isso não ocorrer então existe t; > tf tal que

lx, (tod) | = B (o) (x)

De (ii) temos: "

Wít1sx,, (tosd) 24, (to,%)) <Ô< Wíto,$,*T)

e,portanto,

AWiti,x, (tod) z, (to,Y)) < b(lo-vI) < b(8) < ala)

Como (1!) está satisfeita então:

a(lix, (tod) - z, (to,P)|) < ala)

= ix, (tos) ”? 2, (to,P)] < a

ou seja, ix, (Eos) || <ar+k (4x)

Se a<oaoa então de (**) temos:

lx, (tos) | <a+kKkK< bi(a)< B(a), que contradiz
(x).

Se aã>a Inez tal que a < na, então de (**)

ix, Ctos&) || < no + K < B2(a)<B(a), que contradiz

(*).

Logo, a afirmação inicial está correta.

Usando-se o Lema |11-2 com a modificação acima (item 2.1) o Teo

rema ||1-2 segue de modo análogo.



3. Nas aplicações, usaremos o fato de que a hipótese (Hs) implica na

existência de ambos os funcionais Ví(t,0) e W(t,$,%), que satisfa
zem as hipóteses (H;) e (Ha), respectivamente.

De fato:
Pela Proposição |11-3,

(Hs) = (H1), (Ha) e (H;).

Pela Proposição I11-Ql,

(Hs) = (Hs).

Mas (Hi), (Ho), (Has): e (Hs) implicam na existência do fun-

cional de Liapunov Ví(t,$), que satisfaz (H;), conforme vimos no

paragrafo 3 deste capítulo.
De maneira analoga, mostramos que (H;) implica na existên

cia do funcional de Liapunov W(t,6,Y), que satisfaz (Hs).

bh. Consideremos a hipótes (H;) dada por:

(i)

(15)

(ii)

x(t) = flt,x,) é uniformemente finalmente limitada, isto é,se

para todo a > 0 e to?” e (0,%º) existem uma constante M > O

e funções contínuas ala) e T(a)>0 taisque |él<a impli

ca ix, (to sd) ]| < aía) para todo t>ty e Hx, (tos) || <M

para t >t,+ T(a).

a então |A(t,d)| < b(a) para todo t e (0,%) ondese ilol

A(t x (to,6)) = FECtaxç(to,6)).

IA

Se lx, (tono) || < M, então u(t) = A(t,x,)u, é uniformemente

limitada.

Mostremos que (Hs) implica (He).



De fato;

Consideremos o par CO, (tod), up Cto,Y))) solução de

[Ã = f(t,x,)
ú(t) = A(t,x, lu,

Dados a >0 e to e (o,%=), suponhamos que ||(9,%)|| <a. Então

ld <a e, portanto, pela condição (1) de (Hs), existe ala) tal

que Hx, (ond) || < ala) para todo t>t,, (*)

Assim, de (ii), temos que:

[A(t,x, (tosd))| < b(a(a)) para V t>t,
Então, considerando o sistema úí(t) = A(t,x,)u, com

te [to,torT(a)] segue que:

t
lele to 9] se + plata) | duglla,

t
< |l&|[+ b(o) f iluç || ds, se definirmos b(a) =

: to

= b(a(a)).

Portanto,
Ú t

lu, (to,P< [E] + Bo) S Iluç|| ds
to

eba) (tnto) le!IR

Pa) T(A)IA a, pois | (e,%)|| <a.

Assim, para t e€ (to, totT(a)] concluimos que:
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iu, (tos?) 1 L(0), onde

L(o) = ep foITCA)

Suponhamos agora, t > t+ T(a). Neste caso,

li x (tos) || < M. Então de (1ii), ó(t) = Alt,x,)u, é uniformemente

limitada, isto é, existe R(L(a))>0 tal que

ll é (totT (a) su, prço) | < B(L(a)), pois lu 47 (o) Eos PI Hs L (a).

Deste modo, considerando Bla) = máxtt(a),B(L(a))) segue

que, se |lYll<a existe B(a)>0 tal que

Hu, (to) | < B(a) para V t> to. (**)

De (*) e (**) concluimos que dado a >0 3 B(a)=a(oa) +

+ Bla) tal que se I(d,P)||<a então

| (x, (tos) u, (to *)) | < lx, (to $)| + lu, (to Y) | <

< ala) + B(a) = B(a)

para V t>t,.
ou seja, a hipótese (H;) estã verificada.

$ 5 - Aplicação

Seja f(0) = Sf a (9) h($ (9) )da, onde:
nr

(il hXx) é uma função escalar de classe C' definida na reta
toda, satisfazendo ainda h(o) > 0, xh(x)>0 parax*O
e H(x) = fncasas + com |x| >,

o
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(ii) a(r)=0, a(t) > 0, á(t) < 0, 'd(t) >O são contínuas em

O<t<r e “4(t)> O para algun te IO0,rl].

Consideremos o caso especial de (1|1-1) dado por:

o

&) x(t) = f(x) = | a (-6) h(x (t+6) )do.
-r -

Então, o sistema variacional de (*) em relação à solução

x. (to,d) é da forma:

ú(e) = Alex du, = = fo al-o)hCx(te6))u(tr6)do.

Mostremos que a hipótese (H;) é verdadeira.

De fato:

5.1. Como o sistema (*) satisfaz as condições (1) e (ii), pelo Corolã

rio 5 B-c) segue que a solução x =0 de (*) é globalmente as-
sintoticamente estável e, portanto, pelo Teorema à Pa esta solu-

ção é globalmente uni formemente assintoticamente estável. Logo,

xXx(t) = f(t,x,) €é uniformemente finalmente limitada.

5,2. Temos que

[ACe,9)| < (* ato) IAg(0D) tee
-r

' *

< b(o) J a(-6)de, onde bB(a) = sup |h(E(8))|
nr |lEll£a

b(a).K1, por (ii)A
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Definindo b(a) = b(a).K segue que:

IA(t,$)| < bla) para VWte (om), se [el < a.

5.3. Dado à >0 arbitrário, suponhamos que [|Yll<a,

5.3.1.

(1)

5.3.2.

De acordo com o item 5.| existe aía) tal que

lx, Ctos) || < ala) para te [tosto + T(a)). Deste modo,

levando-se em consideração o sistema ú(t) = Alt,x, Ju, e.
o ftem 5.2 temos que:

[6(t)] < bíalo)) ilu,]|

Logo,

lug Geo) | g eEnt), qe
eb (a (a)).T(0) à = Ba).In

Assim, podemos concluir que:

para te fto,to + Tal), lu, (to,%)|| < Bla) seilell <a.

Consideremos, agora, t >to + T(a).

Em relação ao sistema (*) temos que a origen é un ponto

de equilíbrio globalmente assintoticamente estável. Como

h(0) > O, pelo Corolário 5 [3-c] segue que a solução u=0

da equação variacional linear:

ú() = f a(-9)h(0)u (t+9)do
“r

é globalmente assintoticamente estável. E, portanto, a so-

lução u=0 de
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o |

ae) = - f atoshCers))uleso)do
rr

é globalmente assintoticamente estável, ou seja, para o a

positivo dado e para cada e positivo existe Tí(e,a) > O

tal que ly <a implica que Ju,(to,f)||<e para todo

t>t,+ T(e,a). Assim, podemos afirmar que:

(2) para todo a >0 existe M=e tal que IF || <a implica
que llu, Cost) || <M para todo t > to + T(e,a) pois:

5.3.2.1. se T(a) Is T(a), a afirmação (2) é imediata.

5.3.2.2. se T(a) > T(a), no intervalo [T(a),T(a))] segue

de modo anãlogo ao ftem 5.3.1. e assim, o resulta
do (2) tambem é verdadeiro.

De (1) e (2):

dado a >0 arbitrário existe Bla) = máxlB(a),M) tal que se

Fl <a=> lluç (tos*) | < Bla) para V t>t,, 0ou seja,

ú(t) = AÍt,x,) é uniformemente limitada.

Logo, a hipótese (He) estã verificada e, assim, (Hs)também

estã verificada. Então, existem funcionais de Liapunov V e W, que sa

tisfazem as hipóteses (H;) e (Hs), respectivamente,

Sendo g(t,x,) uma perturbação do sistema (*)  satisfazen-
do a hipótese (H,) então pelo Teorema I||I|-l, as soluções doÉsistema

perturbado são eventualmente uniformemente limitadas. Do Teorema |11|-2,
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segue que cada solução limitada do sistema perturbado é eventualmente

uniformemente estável, e se as soluções do sistema perturbado são únl

cas para o problema do valor Inicial então cada solução limitada dele

é uniformemente estável.
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[7a]
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