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Abstract 

We are concerned with the system 

ti i(t) = —ui(t) 	(ui(t — r)), 

i = 1, 2, ... ,n, where ui is real, (4) is a n x n real matrix, f(0) = O and the 
value /3 = f'(0) is the so called gain. 

This is the C. M. Marcus and R. M. Westervelt mathematical model for an 
analog neural network with delay. We study periodic solutions of the system and 
bifurcation of such solutions when the delay r plays the role of a parameter. 
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Introdução 

Além do interesse puramente matemático, dentro do qual melhor se enquadra 
este trabalho, as Equações Diferenciais Funcionais com retardamento têm tido 
grande sucesso em modelos deterministicos. Uma grande incidência é observada 
nas áreas biológicas, em epidemiologia, dinâmica das populações, etc... 

Conforme [3] e [6], citados em [1, redes neurais conectadas simetricamente, 
modeladas em tempo continuo, não oscilam. Na linha de [7] estudaremos um 
modelo mais realístico levando em conta retardamentos no tempo, resultantes de 
capa,citâncias e indutâncias parasíticas, usualmente negligenciadas. 

Após algumas mudanças de variáveis e da escala do tempo, o modelo proposto 
por C. M. Marcus e R. M. Westervelt se traduz no sistema 

úi(t) = 	Jiif(ui(t — r)), 	 (0.1) 

i = 1, 2, ... , n, onde ti; é real, r > 0, (4) é uma matriz real simétrica, f(0) = O 
e f'(0) = 13. O parâmetro /3 é chamado ganho. Nosso propósito é encontrar 
critérios de estabilidade para a solução trivial de (0.1). 

No capítulo 1 colocamos fatos da teoria geral das equações diferenciais fun-
cionais com retardamento, contidos em [4], além de resultados da teoria de esta-
bilidade no sentido Liapunov e de Análise Funcional que são usados no decorrer 
do trabalho. 

Começamos realmente nosso estudo no capitulo 2. Nesse capitulo, observando 
que estudar o sistema (0.1) é equivalente a estudar a equação 

i(t) = —x(t) + A.f(x(t —1")), 	 (0.2) 
onde AERé autovalor da matriz (4), linearizamos a equação (0.2), mostrando a 
existência de bifurcações com o aparecimento de soluções periódicas não constan-
tes, bem como pontos fixos não nulos, tomando À como parâmetro. A condição 

ERé devido ao fato de (4) ser simétrica. 

II 





Capítulo 1 

Preliminares 

Consideremos r > O um número real dado, o espaço n- dimensional R" 
sobre os reais com a norma euclidiana I • I e C([c, d], R") o espaço de Banach 
das aplicações contínuas do intervalo [c, d] tomando valores em R", munido da 
topologia da convergência uniforme. 

Seja [c, d] = [—r, O] e C = C([—r, R") onde a norma de um elemento E C 
é dada por 

101 = "IP 10(°)I• 

Definição 1.1 Sejam a E R, AkOexE C([a r,a Abri."). Para cada 
t E [o', o' A], definimos a função xt  E C por 

st(0). x(t O), 
onde —T < O < O. 

Definição 1.2 Sejam D um subconjunto de R X C, F: D Rn  e denotemos 
com " •" a derivada à direita com relação a t. A equação 

i(t) = F(t, xt ) 	 (1.1) 
é dita uma equação diferencial funcional retardada sobre D e será denotada por 
EDFR(F). 

Definição 1.3 Se existe aEReA>0 tal que x E C([a r,a -F A),Rn), 
(t,xt ) E D e x(t) satisfaz a equação (1.1) para t E [o', o- -I- A), diz-se que x é 
solução da equação (1.1). 



Definição 1.4 Dado o• E R, E C, dizemos que x(cr,O) é solução da equação 
(1.1) com valor inicial (k em a se: 

I. existe A > O tal que x(cr,O) é solução da equação (1.1) em [a — r, o- + A) e 

R. x,(o,q5)=ç.  

Dizemos que a equação (1.1) é linear se F(t, 0) = L(t, 0) + h(t), onde L(t, O) 
é linear em O; linear homogênea se h = O e linear não homogênea se h 	O. 
Dizemos que a equação (1.1) é autônoma se F(t, 0) = g(0), onde g não depende 
de t. 

A teoria das equações diferenciais funcionais retardadas é inspirada na teoria 
das equações diferenciais ordinárias, as quais são um tipo particular da equação 
(1.1), bastando tomar T = O. 

Considerando problemas de valor inicial, ressaltemos que, como no caso das 
equações ordinárias, aqui também vale um teorema de existência e unicidade de 
soluções sob a hipótese de continuidade da F. Se F for, além disso, localmente 
lipschitziana em 0, temos unicidade de solução. Propriedades de extensão de 
soluções são válidas, com a ressalva de serem estabelecidos à direita. 

Lema 1.1 Sejam f :R R uma função contínua e À um parâmetro real. Para 
qualquer função inicial so E C, uma solução x(0,0) da equação com retardamento 
i(t) = —x(t)+ Af (x(t — r)), existe para todo t O. 

Prova: O lema segue da representação implícita 

x(t) = 0(0)e-t + f  Àf (x(s — r))e-('-i)ds, t > O, 
xo = 

o 

Seja L uma função linear continua de C em R", o que implica que existe uma 
matriz n x n, n(0), —T < O < O, cujos elementos são de variação limitada tal que 

L(0) = Dc177(0)]0(0), E C. 

A equação característica de i(t) = L(x) é dada por 

det Zi(s) = O, 21(s) = si —
•- 

e'dv(0). 
•7' 



A equação característica para o caso particular de uma equação diferen-
cial diferença linear homogênea com coeficientes constantes é obtida procurando 
soluções não triviais da forma etc onde c é constante. Por exemplo, a equação 
escalar 

i(t) = Ax(t)-1- Bx(t — r) 

tem uma solução não trivial da forma eic se, e somente se, 

h( s) s — A — Be' = O. 	 (1.2) 

O livro de Bellman e Cooke [2] já se tornou uma referência clássica para 
o estudo de equações do tipo (1.2). Resultados significativos sobre o assunto 
também são devidos a Hayes [5]. 
As raizes s de (1.2) são chamadas raízes características. 

O estudo das possíveis mudanças na estrutura das órbitas de uma equação 
diferencial, dependendo de parâmetros variáveis, é chamado teoria da bifurcação. 
Para sabermos da existência de bifurcações, estudamos o sinal da parte real das 
raízes características. 

Quando, com a variação do parâmetro, passamos a ter uma solução periódica 
não constante, temos uma bifurcação de Hopf, o que corresponde a um par 
de raizes características complexas cruzar o eixo imaginário, de acordo com as 
hipóteses do Teorema 1.2. 

Quando, com a variação do parâmetro, passamos a ter outras duas soluções 
constantes, além da solução trivial, temos uma bifurcação do tipo "pitchfork", o 
que corresponde a uma raiz característica s real cruzar o eixo imaginário. 

O teorema a seguir está contido em [2] e pode ser encontrado também no 
Apêndice de [4]. 

Teorema 1.1 Todas as raízes da equação (z+C)ez -F -y = 0, onde e y  são reais, 
têm parte mal negativa se, e somente se, 

C> —1, 

C +7 >0, 
< sen — C cos 

'onde é a raiz da equação = 	O < < ir, se C O e = 7r/2 se = O. 





Em relação à equação (1.1), consideremos as seguintes hipóteses: 

1. o segundo membro da equação é uma função completamente contínua e 

2. vale alguma condição de unicidade relativamente ao problema de função 
inicial. 

As seguintes definições de estabilidade são dadas em relação ao ponto de 
equilíbrio x = 0, mas podem ser facilmente estendidas a uma solução qualquer 
x(t), t > O. 

Definição 1.5 Dizemos que x = O é estável se, dados e > O e a > O, existe 
= 6(e,a) tal que II yf) ii< betka implicam xt (cr,w) H< e. 

Definição 1.6 Dados e > O e o> O, se existe 6 = 5(e) > O tal que, II p li< 5 e 
t > a implicam II xt(er,w) ii< e, dizemos que x = O é uniformemente estável. 

Definição 1.'7 Se a condição de estabilidade está satisfeita e a todo o- > O cor-
responde p = p(cr) > O tal que ço Il< p implica x(t,crop) -4 O quando t -4 oo, 
dizemos que x = O é assintoticamente estável. 

O seguinte Lema sobre estabilidade está contido em resultados mais gerais, 
veja [4, Secção 10.1[. 

Lema 1.2 Se nenhuma raiz característica s de (1.2) tiver Rb = 0, então uma 
condição necessária e suficiente para que zero seja assintoticamente estável, é que 
não exista raiz característica s com R(s) > 0. 



Capítulo 2 

Um problema de bifurcação de 
soluções 

2.1 	Um modelo matemático para redes neurais 
com retardamento 

O modelo de C.M. Marcus e R.M. Westervelt para redes neurais, levando 
em conta defasagem entre o "input" e o "output" em cada neurônio, traduz-se 
matematicamente no sistema de equações diferenciais com retardamento 

Cit)i(tr) = 	+ E Tidi(vi(e - T;))- 
j=1 

A variável In, representa a voltagem do "input" no i-esimo neurônio, i = 1,2, ... , n. 

Os retardamentos ri, j = 1,. . . , n, representam o tempo de resposta de cada 
neurônio. As funções fi sã.o chamadas funções transferência e, assim como C.M. 
Marcus e R.M. Westervelt, faremos a simplificação r3  = T, f = f, j = 1, ,n. 
A função transferência f é suposta "sigmoidal", saturando em ±1 com inclinação 
máxima em v = O, ou seja, f é pelo menos C1, ímpar, f' é estritamente decrescente 
em R+  com lim,, f(v) = 1, e f'(0) = max.ER f(v). Por simplicidade, vamos 
supor em todo este trabalho que f é suficientemente regular, de modo que existam 
todas as suas derivadas que necessitarmos. 

A matriz (Tii) é chamada matriz de conexão e suas entradas T1  têm magnitude 
inversamente proporcional a certas resistências Ri; inerentes à construção da rede. 

1 
(2.1) 





Substituindo na equação (2.5) temos, 

i(t) = —x(t) -F Afix(t — + o(x). 

Logo a parte linear é 

i(t) = —x(t) + fiAx(t — r). 	 (2.6) 

Assim uma condição necessária e suficiente para a existência de uma solução não 
trivial da equação (2.6) da forma x(t) = esto, onde cE Ré que c seja uma solução 
não nula de 

sedo = —etc+ flAes(')c, 
ou seja, 

1)e" — /3A]c = O, 
a qual nos leva à equação característica da equação (2.6), 

(s + 1)e" = /3À, 	 (2.7) 

e essa, após uma mudança do parâmetro /3, a = j3Ael.  e uma translação de s, 
p = s + 1, torna-se 

= a. 	 (2.8) 
Vamos mostrar que existe uma bifurcação de Hopf e uma bifurcação do tipo 
"pitchfork". Para fazer isso, precisaremos de informações sobre o comportamento 
dos zeros da equação (2.8). 

1 
TC 

Figura 2.1: a = per 
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