
Universidade de São Paulo
Institutode Ciências Matemáticas de São Carlos

Desigualdades diferenciais funcionais e aplicações
ao comportamento assintótico e perturbabilidade
“'de variedades assintóticas de um sistema de

equações diferenciais funcionais

Teresa Tochiko Udo

Orientador:

Dr. Antonio Fernandes Izé

Dissertação apresentada ao Instituto de Ciências
Matemáticas de São Carlos, da Universidade de
São Paulo, para obtenção do Título _de Mestre

em Ciências - Matemática.

' / _

SÃO CARLOS
./ 1973



A meus pais
e 5 Marie.



Ao Prof.Dr. Antonio Fernandes Izê, minha profunda
gratidão pela orientação segura e pelo incentivo constante que
me tem dedicado.

Meus agradecimentos a todos os membros do Institg
to de Ciências Matemáticas de São Carlos e aos colegaà da Facul-
dade de Filosofia, Ciências e Letras de Araraquara.

Este trabalho dependeu
parcialmente de auxíli
os concedidos pelas eª
tidades : CNPq e CAPES.



(9

à.
3. N D I C E

“Introdução
CAPÍTULO I
— Equações Diferenciais com Retardameúto : Resultados
Básicos '..............................C....Í.Ó'...'.l 1

CAPÍTULO II

- Desigualdades Diferenciais Funcionais ................ 7

_ Equivalênciª Assintõtica 0000000860.sono.-oouoóoonoooo 13

— Pekturbabilidade deVariedades Assiniõticas ......,.... 27
É?

'— Aplicaçãº.....s....._.....4......l..'......o.....o.oo..aaa 32

&) *ReferênCÍas .|...o.—o....os...-lboo-Io'o'óonooo-Annes-o 35

,)»3



FUNCTIONAL DIFFERENTIAL INEQUALITIES AND APPLICATIONS Eº THE
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We shall investigate some of the asymptotic relation-
ships between the solutions of the nonlinear functional differential
equation

(l') à(t) - A<c>x<t> + f(c,xt)
and the solutions of the linear ordinary differential equation

(2) à(t) = A(t)y(t)
These results extend and improve known results of

Hallam, Ladas and Lakshnikantham.
We also study the asymptotic manifold of solutions of

(l') generated by the solutions of (2) extending known results from
Ladas, Lakshmikantham and Leela from ordinary differential equations.

Our techniques are a combination of a new cºmparison
principle which relates the solutions of the system of functional
differential equations

z'ft) - F(t,zt)
to the solutions of a scalar functional differential equation

act) - %%t,ut>

and the Schauder-Tychonoff fixed phint Theorem.



INTRODUÇÃO

Diversos autores têm estudado as relações entre as
soluções dos sistemas de equações diferenciais

(1) à ' A(t)x + f(t,x) e

(2) 9_' A(t)y
Em [1], Brauer e Wong estudam algunas relações as—

sintõticas entre as soluções destas 2 equações nos casos em que a
" num certo sentido,mhsfunção f(t,x) não E necessâriamente "pequena

quando !k(t0)[ ê suficientemente pequena.
Em [4], Hallam e Heidel melhoram os resultados de

[11 usando técnicas de desigualdades diferenciais e o Teorema do
Ponto Fixo de Schauder—Tychonoff ao invés do método de aproximações
sucessivas. A equação escalar de comparação usada em [4] E & equa-
ção diferencial ordinária

(3) à ' g(tsu)
da qual É exigida unicidade de soluções em relação ãs condições 1-
niciais.

Hallam, Ladas e Lakshmikantham [5] estabelecem uma

equivalência assintõtica entre as soluções das equações

(1') à ' A(t)x + f(t,xt) e (2)—

tambêm usando como equação escalar de comparação a equação (3).
,

Toroãelidze [83 considerou o problema de perturba —

ção de Variedades Assintõticas de uma equação escalar não linear.
Hallam e Heidel [4] estendem estes resultados para sistemas de e-
quações diferenciais ordinârias não linear e em [63, Ladas, Laksh-
mikantham e Leela melhoram os resultados de [4] não exigindo unici
dade de soluções da equação escalar de comparação (3).

Em nosso trabalho pretendemos dar uma extensão dos
resultados de Ladas, Lakshmikantham e Leela [6] considerando as e-
_quações (l') e (2).

No Capitulo I damos alguns resultados bâsicos da Tg
oria de Equações Diferenciais Funcionais necessários para o desen-



volvimento do trabalho.
.

A parte que se refere a Desigualdades Diferenci-
ais Funcionais & desenvolvida tendo em vista o Lema 11.1 que nos
dã um critério de comparação entre as soluçoes das equaçães

à(t) - F(t,zt) e

act) - g(t,ut>
que estende resultados de Hallam, Ladas e Lakshmikantham e que se
rã usado para estabelecer uma equivalência assintõtica entre as
soluções de (1') e (2).

Um dos resultados principais da 2a. parte do Ca—

pítulo II & o Lema 11.2 que apresenta & hipstese (C) dos Teoremas
em termos de uma outra que lhe & equivalente e mais conveniente RE

ra efeitos de manipulação.
Na 3a. parte do Capítulo II estendemos os resul-

tadºs de Hallam e Heidel [4] para Variedades Assintõticas de Equg
ções.Diferenciais Funcionais dando condições sobre a perturbabíli
dade das Variedades SO(A,a) e S(A,a).



CAPÍTULO I

EQUAÇõES DIFERENCIAIS COM RETARDAMENTO :

RESULTADOS BÁSICOS

Neste capítulo, daremos alguns dos resultados básicos da
teoria de Equações Diferenciais com Retardamento que serão utiliza-
dos no desenvolvimento deste trabalho.

Sejam :

C 2 0 um numero real e J = [O, º)
n . . .R o espaço vetorial real n-dimen51onal dos vetores colª

na munido de qualquer norma de vetores |.
C([a,b],Rú) o espaço de Banach das funçoes continuas de—

finidas em [a,b] com valores no Rn munido da tºpologia da conver -
gência uniforme.

Se [a,b] * E-C,o], seja Cn — ecc—c,01,kª>.
n A n . ,Para cada elemento oeC esta definida a norma de $ por :

Hó“ - sup lacs)
—ÇSSSO

Se toeR, AeR com O<A<w e xeC([tº-Ç,to+A),Rn), então, pa-
ra qualquer teEto,tO+A), seja xteCn definido por :

xt(s) - x(t+s), —ÇSsSO

Se ' - %? e szan + Rn E uma dada função dizemos que

a relação
(1.1) à(t) - f(t,xt)

E uma equação diferencial funcional do tipo retardado ou simplesmeª
te uma equação diferencial funcional.

No caso Ç-O , (1.1) representa uma equação diferencial
ordinãria. *
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Uma funçao x 6 dita soluçao de (1.1) se existem t ºeR, A>0

tais que x€C([tº -Ç, t º+A), Rn ) e x(t) satisfaz a equaçao (I. 1)0para to
do te(tº,tº+A). Neste caso, dizemos que x e soluçao de (I. 1) em

[tº—Ç,tº+A).
Dados tºeR e secª dizemos que a função x-x(t,tº,$) é uma

solução de (1.1) com função inicial Ó no instante t-tº ou simplesmeª
te solução de (1.1) passando por (tº,Ó) se existe A>0 tal que
x(t,tº,$) ê solução de (1.1) em

[tº-Ç,tº+A) e xtº (tº,o)- & .

Nota-se que na definição de solução de (1.1) não 5 exigi-
do que a função x definida em [tº—Ç,tº+A) seja diferenciável em to.

A seguir, apresentamos alguns exemplos de equações dife -
renciais funcionais :

i) a equação

à(t) - g(t,x(t-1)) —

5 uma equação diferencial funcional. Basta tomarmos f(t»W)*8(t,Ú4P1»
com WE'C([º1,03,R) e teremos º(ª) ' f(t,xt).

ii) o sistema

*(t) ' g(tsx(t) ,X(t'h1(t)), ' ' 'nx(t'hm(t)))9
com OShj(t) 5 h < W , j-l,2,...,m

& uma equação diferencial com retardamento vista como :

à - f(t,xt) onde

f(t,w) = g(t,W(o>,w(-h1(t)),...,w(«hm(t»)
com wsc([-h,oJ,Rª).

iii) o sistema

x ' A(t)x+g(t,xt)%
& uma equação diferencial com retardamento como se pode verificar
tomando tº - 0 e
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mm - A<c>wco> + um») com

w e C<E—c,oJ,Rª).

£gºà_£;l ª-"âg xéc([to-Ç,tº+A],Rn), então x E contínua
:?

___—____ t
em t Rara todo teEtº,to+AJ.
PROVA :— Como x E continua sobre [to—Ç,tº+A], ela & uniformemente
contínua. Portanto, dado €>O, existe 6—6(e)>0 tal que |t-G|<õ impli
ca que |x(t) - x(o)|<€ . Consequentemente, para t,ae[tº,to+A], com

|t-o|<6 temos que |x(t+s)—x(o+s)[<e para todo seE-Ç,0]. Logo ªt E

continua para teEtº,tº+AJ.
& .

Lema 1.2 :» "Seja [xªlnul uma sequência gg funçoes

xneC(ttº—C£O+A],Rn) que convergem uniformenente para uma função

" A | a A

.xe C(Etº—Ç,to+A],Rn). Entao ª sequencma (x:) com x: €C([-Ç,0],É5
n-l

para todo teEtº,tº+A]."converge uniformemente para xt
PROVA-:— Como xn-——ªªª£+ x, dado e>0 arbitrãrio, existe N-N(e)' tal
que para todo nZN se tenha Ixn(t)—x(t)l<€ para teEtO-Ç,tº+A].
Logo, temos que para cada teEto,tº+A] se verifica Íxn(t+s)—x(t+s)|<e
com -Ç55$0, nªu o que implica que

len - x ||= sup lxn(s)—x (s)! =t t "CSSSO t t

= sup !xn(t+s)—x(t+s)lss , #nZN
-ÇSSSO

Fica assim provado o Lema.

Lema 1.3 :- "ªº tºeR e oecn são dados e f : RxC + R E

continua, então encontrar uma solução ªº (1.1) gassando Bor (tº,$)
É equivalente ª resolver ª equação integral

I
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no - a(º) + f: f(s,xs)ds
0

com tzto & xtº ' Ó"

A prova deste Lema 5 imediata.
Enuncíamos & seguir o Teorema do Ponto Fixo de Schauder—

Tychonoff que serã uma "ferramenta" bastante usada em nosso traba —

lho.

Teorema 1.1 :— Seja C(J) 2 conjunto gg todas 33 fungães
d..—*

que são contínuas num certo intervalo J E seja Fcc(J) & subconjun-
gg formado pelas funçoes x(t) gue satisfazem |x(t)|su(t) Rara todo
tªJ: onde UCt) É uma fungão contínua positiva fixa. —

, Seja T : F +F satisfazendo ªº condígães :

1) T ª contínua nº sentido ºg qpe EE xn e F, n-1,2,...,xn-ªª3£+ x

em todo Subíntervalo compacto 23 J, então T xd—ªª££*T£ gg todo
subíntervalo compacto gg J.
ii) 51 funções ªo conjunto imagem TF são equícontínuas & limitadas

35 todos 25 pontos ªg J.
Então ª aplicação TzF+F gpssui pelo menos ªº ponto fixo gº F."

Para uma demonstração deste Teorema, ver [2].
O Teorema seguinte nos garante a existência local de so—

luções de (1.1).
Seja p>o uma dada constante e

CD -[oecª tais que Hó“ < 0 ].

Teorema 1.2 :— " Seja f eC(JxCp,Rn). Então, dada uma

fungão inícial $€Cp gª t-tOZO, existem constante a>0 g soTugao
x(t,to,$) ªí (1.1) definida gª_fto—Ç,tº+a)".

A prova deste Teorema & dada com detalhes emE7] usando-
se o Teorema 1.1.
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Consideraremos & seguir o problema de existência de solu-
ções de (1.1) para todo t 2 tº .

Definigão :

f(x+h)—f(x)
h ,

D'f(x) - 11m (derivada superior 3 direita)
+ .

h*0

D—f(x) ' lim Éíillíííiªl (derivada superior 5 esquerdâ
h+0+ **

D+f(x) - 11m* f(X+g)_f(x) (deríuada inferior & direita)
h+0

lím .;D_f(x) + Íííl_£íªiªl (derivada inferior ã esQuerdáh+0 h

Denotaremos por fl(x) & derivada ã direita da função E no
ponto ª e por fl(x) & derivada ã esquerda de f no ponto x.

Teorema 1.3 :- "Seja feC(Jan,Rn) satisfazendo

(1.1) lf(t,<b>l s g(tJMll)

[mxRara todo (t,$) & chn, onde geC(JxR+ ,R+) g não de-
crescente ãº 'ueR+ Rara cada teJ.

Suponhamos que ªs soluções u(t)-u(t,tº,uo) 32

(1.2) & - g(t,u), u(to) - uozo

erístam para todo tZto .

Então, º maior intervalo de existência gg qualquer solu —

'São x(t,tº,ó) 23 (1.1) É [tº,º)".
A demonstração & feita com detalhes em [7].
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Corolãrío : "A conclusão do Teorema 1.3 E ainda verifi-
cada se supusermos a condição (1.1) válida somente para teJ e 4366n

satiserendo
han duo)!"-

O Teorema seguinte nos garante a unicidade de solução de
(1.1) com relação ãe condições iniciais.

Teorema I.4 :- Suponhamos que ªº seguintes condições es-
tejam satisfeitas : . ,”

i) & ÉHEEÃS g(t,u) ª continua, nãº nesatívg.parª
t05t5t6+a, .OSuSZb g gue gare todo tº<t1<to+a, u(t)-0

& * g(t,u), u(t0)-0 para tºSt<t1

ii) feC(Rê,Rn) onde Rº=í(t,$) tais gªg

t05t5t0+a,H$—$ºç0)usbl

gªara (no), (t,w>enº 593 (M?) ec1 onde

«zl-uw)- e cpxcp cais gªg Hqs-wu 'l4>(0)-W(0)|1

satisfaz

|f(c,c>—f<t,w>ISgcc,lm<o>—w<0>l>.

Então (I.1) admite ªº máximo uma solução gª [tº,tº+aJ
333 323 xªo * ºo"

Para uma demonstração deste Teorema ver [7].



CAPÍTULO II

Este capítulo constarã das seguintes partes:

Desigualdades Diferenciais Funcionais

ªguivalência Assintõtica entre as soluções de um sistema
de equaçães diferenciais funcionais perturbado não lineª
ar e um sistema de equações diferenciais ordinârias não
perturbado.
Perturbabilidade ªº Variedades Assintõticas de um siste—
ma de equaçães diferenciais funcionais perturbado não Ii
near gerado por um sistema de equaçães diferenciais ordi
nãrias.
Aglicagão

DESIGUALDADES DIFERENCIAIS FUNCIONAIS

Nesta 1a. parte, demonstramos alguns critérios de comparª
ção para equações diferenciais funcionais que são extensões dos cri—
"têrios jã existentes para equações diferenciais ordinãrias,

Denotemos por C = C(C—Ç,O],R).
A

Consideremos a equação diferencial funcional da forma

(11.1) & = f(t,xt) onde

feC(JxC,R).

Teorema 11.1 :- "Seja feC(JxC,R) ª f(t,Ó) não decrescen-

te ªº $ Rara cada teJ.
Sejam x e y eC(Etº-Ç,w),R), tozo g satisfazendo a desi -

gualdade

(2.1) x < yt para seE-Ç,0]

Suponhamos ainda que
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xlu) s f(t,xt) e

(2.2) [ &

D+y(t) >f(t,yt), tatºzo

Então

(2.3) x(t)<y(t) gana todo teEtO,º)".

Prova :— Suponhamos que (2.5) seja falsa. Eníão o'conáunto

Z - [te [tº,w) tais que x(t)zy(t)]#º

' inf Z.Seja tl
Em,vísta de (2.1) temos que t0<t1 e portanto temos :

x(t)<y(t) para teEto,t1)(2.4)[
x(tl) ' y(t1)

mas
+ .

.

D+(y-x) ' D-y — xi>f(t,yt) - f(t,xt)20 pozs xtSyt por (2.1) e

(2.4).

Logo y—x ê crescente em t para teEto,t1) o que acarreta

y(t) ' X(t) ? y(to) — x(to)>0

... y(t1) — x(tl) z y(to) — x(to) > o

o que é um absurdo.
Logo Z - O

ºgfínigão :— Seja r(t,t0,$º) solução de (11.1) defini-
da em [to,to+a) 0<asm . Se qpalquer outra solução x(t,tº,$0) de

(11.1) definida no mesmo intervalo [tº,to+g) satisfªz & deeigualdaàe

!
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x(t,to,$o) S r(t,to,$o) para teEtº,tº+a) então r(t,tº,$o) E

dita solução maximal de (11.1).
De maneira análoga, com modificaçães obvias, definimos sg

lução minimal de (11.1).
Seja C+ o conjunto de todas as funçoes não negativas Pªrª

tencentes a C.

Teoggma 11.2 :—

Seja meC([to—Ç,w),R+) satisfazendo & desigualdade"

rfml(e) S f(t,mt) t a

onde f e CCJxC+,R).

Sugonhamos gue f(t,$) seja não decrescente gª & gare cada
teJ ª_que r(t,to,$o) com ooec+ seja ª solução maximal ªs (11.1)
existindo para teto.

Então mtº S ÓO ímglica gue m(t) s r(t,to,$0) Eara t 2 tº."

Prova :-

Seja x(t,t0,$o,€) solução de à(t) - f(t,xt) + e com fun—

ção inícial $o+€ em t º to. Então temos :

m < $ +€ e
to 0

à(t,to,$o.e)- f(t,xt(t0,d>0,£))+e > f(t,xt(tº,$o,5))
Pelo Teorema II.1 temos que

m(t) S x(t,to,Ó0,€) para tZto .Has temos que
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lim x(t,to,ó0,s)'r(t,to,óo) para tato o que prova o Teorema.
e+o '

Daremos a seguir um critério de comparação que estabelece
uma relação entre as soluçoes do sistema de equações diferenciais
funcionais

(11.2) à(t) - F(t,zt) onde

FeC(Jan,Rn)

e as soluçoes da equação diferencial funcional escalar
[

(11.3) ª(t) ' g(t,ut) onde geC(JxC+,R+)

Tal critêfio generalizà o Lema 1 de Hallam, Ladas e
.Lakshmikantham [5] onde a equação escalar de compatação Consideradª'
e uma eQuação diferencial escalar ordinãria.

Lema IÍ.£ : -

"seja g(t,ú) monõtona não ªgcrescente gª u gata cªda teJ.
fixo, satisfazenâº

(2,5) [f(t,º>t s g(c,!ol>. (c,$)ech“.

Alem disso, para uma dada fungão uoeC+ suponhamos que & solução maxi
mal if(t,to,u0) de (11.3) exista É É limitada gª [to,w).
Então qualguer_solução z(t,t0,$o) ªg (II.2) com fungão inicial
sºec“ ªº instante t-tº satisfazendo

(2.6) lholláuol

satisfaz ª desigualdade

(2.7) . |2(t,tº,$º)l s r(t,to,uo), tato.
Mais ainda, existe vetor éonstante EeRn tal gue
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(2.8) lim z(t9tosóº) . &

t+oo
In a a

(2.9) l$0(0)I>rw-uº(0)

onde rºº ' lim r(t,to,uo)t+m

Demonstragão :- Provemos primeiramente a desigualdade (2.7)
Definamos a função m eC([to—Ç,º),R+) como

m(t) ' lz(t,to,$o)l e em decorrência a função mteC([-C,O],R+) como

segue

mt "'lzt:(t43"bo)| '

Como z(t,to,$0) é de classe Cl, m(t) tem derivada
direita. satisfazendo as desigualdades

m;(t) s [à(t,tº.óº)l - |F(t,zt(tº,$º)| s

S g(tglzt(t0,$º)|) É g(t,mt), tªto
em vista de (2.5) e da definição de mt.

.Alêm disso

mto ' Izto(tº,$0)í . léo, S “O

Satisfeitas as hípõteses do Teorema II.2 segue que
m(t) s r(t,to,uº) para tato o que implica

|z(t,tº,$º)l s r(t,tº,u0) para "tatº o que prova
(2.7). A
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Temos ainda que à(t,tº,$o) = F(t,zt(to,Óo)).
IntegrandOfa, temos

(#> z<=,co,ao> - $º<o> + it P(sszs(tósóº))d$ rato
0

' ; nPara provar que ex1ste vetor constante EeR tal que

lim 2(t,to,$0) ' &

t-no

% suficiente mostrar que a integral na expressão (*) tende a um ve-
tor finito quando t+".

Como g(t,u)20 e r(t,to,uo) E limitada em [to,º) se—

gue que r(t,tº,uo) & não decrescente em t e portanto existe e E fi—

nito o limite

lim r(t t u ) ; r
t+“

, o, 0

«Usando (2.5) e (2.7) temos que

t ' t '
'

Ift F<s,z8<tº,ao»asl s (º lrcs,zs<cº,wº)>lds s
0

s it g(s,!zs(to,$o)|)dss Itº g(s,rs(t0,uo))ds =

0

' r(t,to,uo) - nº(O) s rºº - nº(O) < w

Logo existe EeRn tal que

lim z(tstooóo) ' E

t+m

Provemos que E é não nulo.
Suponhamos que oºecª tenha sido escolhido de modo que

(2.9) esteja satisfeita.
Em vista de (2.8) temos que
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E - aº(0)+fí F(s,zs(to,$0)) ds.
0

Logo

Ie! z|$0(o>|a|fzºr(s,zs(cº,aº» as 12

lao(0>I—fíol ch,z8<tº.$o» ds 2lcpo<o>| -

“fºº g(8,|zs(tºsóo)_º) ds alÓo<º>l ..
t 0

-f:º g(s,r8(tº,uo)) ds - |Ó0(Ó)Í" rm+u0(o)>o

EQUIVALENCIA'ASSINTÓTICAsk

Neste item, que constitui a segunda parte do Capitu-
lo II, estabelecemos uma equivalência assintõtica entre as soluções
do sistema de equaçães diferenciais funcionais perturbado não line—
ar

(11.4) à(t) - Act)x(t1 + f(t ,xt)
_ n

xtº ao , (to, ó0)eJ x C

e as soluções do sistema de equações diferenciais ordinárias linear
(não Perturbado)

(11.5) à(t3 “ A(C)Ú(tw

y(to) = yº

Nas equações (11.4) e (11.5) x,y e f são vetores
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nxl, A(t) e uma matriz contínua nxn definida em J-[O,W) e

feC(chª,Rª).
Usaremos o princípio de comparação dado pelo Lema 11.1

para obter uma equivalência assintõtice entre as soluções de (II.4)
e (11.5)

Vamos fazer as seguintes hipoteses :-
HI) existe matriz contínua nxn A—A(t) definida em E-Ç,m) tal que

(2.10) |A(t)Y(t)| s a(t) , tatº-c
onde a(t) & uma função contínua positiva definida em [-—Ç,ª) e

Y(t) e matriz fundamental de soluçoes de (II 5) com Y(to) ' I.
(I e a matriz identidade nxn).

Hz) geC(JxC+,R+), g(t,u) monôtona não decrescente em usC+ para cada.
' teJ fixo e que satisfaz a desigualdade

(2.11) lY—1(t)f(t,o)| s g(t,al|Ato|) para cada (t,$)eJan
t

Observagão : A condição (2.10)ácarreta que

(2.10*) IAthlsat , para todo teEt0,W).

Teorema II.3 :

"Sejam satisfeitas gg condições H1 É H2' Alem disso, su
ponhemos que ª solução maximal r(t, t0,uº ) de (II 3) com fungao i-
nicial uoeC+ no instante t-tº exista E É limitada ªº [to,w).
Entao, correspondendo a cada soluçao x(t, t“,o ) de (II. 4) com fungeo
inicial dº_no instante t-t satisfazendo MbHSuºG

existe vetor constante EeRn tal gue

(2.12) |A (t)EX(t,t0,óo) — Y(t)EJI - º(a(t)) quando tr»º

Algª disso, se [do (0)|>rºº - no(O), € ª não nulo.
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Prova :

Seja x(t,tº,$o) uma solução de (11.4)e vamos definir
Ito ' I. ”Fazendo a substituíçao x = Y: o sistema (II.4)'ae re—
duz a

(11.6) à(t) - Y—1(t) f(t,Yt zt) 5 F(t,zt) com ztº.$º,

Aplicando (2.11) e (2.10*) , em vista de monotonicidade da g(t,$)
em $, vem que

.

)Is|F(t,zt)| — |Y'1(c)f(c,yt Z?

1:

satisfeitas todas as condições de Lema 11.1 em relação ao sistema
(II-6) vem que existe vetor constante E tal que

5 - lim z(t,tº,$º).t+“

Então, pera verificar (2.12) basta nota: que

lA<c>cx<=.cº,4>º> — uma]! |A<=>£Y<t)z<t> — nos]
a(t) ' a(t)

|A<c>y<c>tz<c>-€1| Mun—(=>!
. s —____—-- |z(t)-g| + o quando

a(t) a(t)
t-Nao

"' |A(t)[x(tvtosço)'Y(t)€]| ' º(a(t)) quando t+00 .

A prova do fato de E ser não nulo estã contida na prova do Lema
1.1.1.1

' '
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O Teorema acima generaliza o Teorema 1 de Hallam5Ledus e

Lakshmikantham em [5] onde os autores consideram a(t) - 1.

Gorolãrío 1 :—

Sob as hípõteses do Teorema 61.3) qualquer solução

x(t,t0,$º) ªº (11.4) .com função inícial oo em t-t tal que

HQOIISuº satisfaz ª estimativa
|A(c)x(t,to,oo)|sa(t)r(t,t0,uo) , para tatº

Prova :

Usando a substituição thz e a couc1usão (2.7) do Lema

'II.1, vequue |A(t)x(t,tº,$º)l-|A(t)Y(t)z(t,tº,óo)| s

ÍA(t)Y(t)!fz(t,tO,Qº)l s a(t) r(t,t0,uq) para tZto

Corolãrio 2 :-

Seis satisfeita à hipotese H2,e suponhamos que pára uma

dªªa função uºeC+ , & solugão maximal r(t,tq,uo) de (11,3) com fuª
em t-tq exista e E limitada em Ecº,»). Então qual_—

quer solução x(t,tº;$0) de (11.4) com função inicial oo em t-t0
sao 1n1c1a1 nº

tal que "ÓOÍÍS uº satisfaz a relação

. -111u1Y (t)x(t,tº,$o) ' n, n vetor constante
t+m _________

Prova:—

Basta usar a transformação x=Yz e a conclusão (2.8) do
Lema 11.1. '
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O Teorema seguinte é a recíproca do Teorema anterior.

Teorema 11.4 :—

"Sejam satisfeitas ªí hipõteses ªo Teorema 11.3. Então,
correspondendo 3 cada vetor constante EeRn que satisfaz & desigual-
dade

|€l<lim r(t,tº,uº) - rcº
t+m

existe uma solução x(t) gg (11.4) gue satisfaz a relação ªg ordem
(2.12) ."

A prova deste Teorema depende do Lema que se segue, que
por si sõ & de interesse e de grande utilidade no desenvolvimento

.

deste trabalho. Trata—se de uma extensão natural do Lema 1 de Ladas,
—Lakshmikantham e Leela [6] os quais consideram a equação estalar oª
dinâria à(t) -Ig(t,u)y

Lema 11.2 :- "Consideremos ª equação (11,3) satisfazendo ªí condi—

çoes iª mencionadas, isto É, geC(JxC+,É+) E g(t,$) com Ó€C+ não de—

crescente gª $ gare cede teJ fixo.
Então, as seguintes condições são equivalentes :-

(A) dada qualquer função inicial uneC+ esiste T0 ª Tº(uq)>ô tal
que ª solução maximal r(t,Tq,uq) 33 (11.3) É limitada ªº
twº,»).

(B) dado Qualquer nâmero real rm>0 existe uma solução u(t) ªg (11.3)
EE algum intervalo CCI,W) tal que

lim u(t) - rºº
t+00

(C) fmg(s,M)ds<ºº para cada M>o real"
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Prova:—

líostraremos que (A) ==> (R) ==> (c) =-> (A) . ,

Seja rm>3 um nâmero real dado.
Por (A) temos que, dada qualquer função inicial uºec+

existe Tº-Tº(uº)>0 tal que e solução maximal r(t,Tº,uº) de(II.3) é

limitada em [Te,w)..
Como g(t,$)20, vem que r(t,T0,u0) E não decrescente em

t e portanto existe AER tal que

lim r(t T u ) ' Ã

t+» ºyº ,

seia então u() e C escolhida de modo due+

X — nª(o) < rºº s A

Como r(t,Tº,uO) ê'solução de (11.3) vem que

f;og(s,rs(To,uº))ds - x—uº(0)<rºº

Consideremos o conjunto F definido por F - fu : u(t)
definidas em_CTº,w), contínuas, não negativas e não decrescentes em

t, tais que u(t)srw, para todo teETn,º)l.

Como A - lim r(t,Tº,uO) z rºº
t+ºº

e r(t,T0,uo) & não decrescente em t, existe tleETo,W) tal que

rm - :(t1,T0,u0).

Seja t ' t1 + C.2

Definamos o operador T em F como segue :

(Tu)(t) - rªº — f: g(s,us)ds, para todo tetº.
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Pela monotonicidade da função g(t,ó) em & temos que

& CD no

ª_g(s,us)dsãª g(s,rs)ds s fTog(s,rs)ds<rºº

Logo (Tu)(t) S rºº , para todo teEt2,w) º que implica
TFCF.

Mostraremos que o operador T:F+F é contínuo

Seja (nª]:_1 sequência de funções unsF que convergem uní-
formemente para uma função na? em cada subintervalo compacto de

[t2,m). . .

.

Então, pelo Lema 1.2, a sequência [nª]:_1 converge unifog
'

memente para uma função uteC([-Ç,0],R) nos t-íntervalos compactos de

[t2+c,ª).'
Seja e>0 arbitrário e T1 - T1(e)zt2+ç-E suficientemente

grande tal que '

EIçlgts,tm)ds<4

Temos*que

l<ruª)<c> « <ru><=>|-I4Í g(s,uã>ds - qu<s,u2>dsl -

" (QE8(S.UB) ' g(s,u:)]ds| s

' S &? |g(s,us) "gíssu:)|dss 431 !g(s,us)—g(s,u:)[ds

oo
_ .

n+
ITI |g(s,us) g(s,us)lds.

Analisamos a 1a. integral do 2? membro da desigualdade
acima.

" n n W
.

oComo & sequencla futIn-l converge uniformemente para uma

fúnção uteC([-Ç,0],R) em cada subíntervalo compacto de EE,“), dado



€>0, existe H-N(E,E,T1) tal que para todo nZN se tenha
' e

|g(t,u ) ' g(t,un)l S ———-——-— , para todoº “ 2(T -t ) —

1 2

t : [E,TIJ, nau.

"Logo

A

T1 ' n T1 ' n e] |8(8:us)'8(8,078) [ds sf |g(s,us)-g('s,us) Ids s 2-
t tz

para todo nZN e teEÉ,T1].

A Za. integral satisfaz a seguinte desigualdade :

f;1|8(5,us) — g(s.u:)lds & f;1|g(s,us)|43 +

+];1 | “ampla-352147301 Harmuss-%

Logo

I(Tun)(t) - Tu)(t)|sa, para teEÉ,T1] e nzN o que

mostra que Tun(t) converge uniformemente para Tu(t) em cada sub—

íntevalo compacto de EE,»).

'Logo, o operador T:F+F & contínuo. . &

Como TFCF, as funçães de TF são limitadas em EE,“)
Mostramos agora que as funções de TF são equicontínuas

em cada ponto teeEE,W).
Temos que
Tu(t) = rw- €” g(s,us) ds

satisfez a equação diferencial (11.3) para todo taí e

!(Tu)º(t)|=|g(t,ut)l51f, onde M constante, em qualquer
intervalo compacto de [E,w).

Portanto; as funções Tu e TF com u e E tem a 1a. deri-
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veda limitada em qúalquer intervalo compacto de CE,“) e então o coº
júnto TF E equícontínuo em cada ponto teEÉ,W).

Logo o fecho de T? & compacto.
_ sªtisfeitas as hípõteses do Teorema de Schauder-Tychoúoff

temos que TzF+F posouí pelo menos um ponto fixo em F, isto &, existe
ú(t)sF tal que

Tu(t) ' u(t) - rw — £?g(s,uq)ds pera tê?

consequentemente :

lim u(t) - rºº
t+ºº

o que mestfa que (A)=5(B).

Provemos agora qúe (B)=>(C).

Seja 0<M<ºo um_n5mero real dado.
Escolhamos rm) H. Então, por (B) existe solução

u(t)«i u(t,t1,$) de (ÍI.3) em algum interveio [t1,m) tal que

“lim u(t) ' rººt+oo

Escolhamos T1>t1 tal que para todo tZTl se verifique

lut(t1,ó)|2 M

Para cada M e[o,w) associamos a função M:[-Ç,0]+R+ de—

finida por E.(s)-M para todo 5, —ÇSsso.
Desta forma, É sC([-Ç,0],R+) e ÍHÍ(8)' ÍH(8) Í' M

u(t,t1,Q) sendo solução de (11.3), vem que :

ú(t,t1,Ó) ' g(taut(tlgó))
Integrando—a de t1 & ª, temos que

rºº - a(º) + f“g<s,us<t1,m))ds.
&
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Portanto '
oo .
ft18(S.us(t1,©))ds “ rºn—MONºº

Logo, para TI > tl, temos que

£:18(s,us(t1,Ó))ds s f;f(s'“s(t1'º))dª<m
o que mostra que f; g(s,us(t1,ó))ds E bem definida.

1

Como M-IH(s)|s|ut(t1,o)l para t>T1 e g(t,$) & não decteg
cente em $, segue que

'

fã1.g(s,n)ds - IÇI g(s,g(s))ds s

fªl g(s,u8(t1,ó))ds<w , o que demonstra que (B)=>(C).

Provemos agora que (C)=âKA).

Escolhemos uºec+ tal que Tº'n Tn(ú0)>ô seia.áuficiente—
mente grande de modo Que

J;;g(s,2uº(0))ds<uº(0)

Como geC(JxC+,R+) e E monõtone não decrescente em ÓEC+

para cada teJ, dada função inícial uneC+ existe solução maximal

rM(t,to,u0) de (11.3) com th = un, tºzT
Suponhamos (por abgurdo) que exista t1>tº tal que

º definida em Ecº,”).

qí(t1,tº, no) = 2u0(0) e seja t o primelro valor de t tal que 13—
1

to aconteça.
Como aª(t,tn,un) & não decrescente em t, temos

aª(t,t0,un) s 2u0(0) para t StSt1

Então

anº(n) = rM(t1,tG,un) - na(º) +
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+ ! 1
g(s,rM8(tº,uº))ds s uº(0) f ªh1g(s,2uº(0))ds<2uo(0)&

Logo

rM(t,to,uº)<2uo(0), tatºeTº e portanto e solução
maximal rM(t'tqºªo) ê limitada.

Prova do Teorema 11.4

çeja EeRn um vetor constante dado.
Usando a mesma substituição x-Yz na equação (11.4) obte—

mos & equação (11.6)
_

Para provar o Teorema ê suficiente mostrar que (11.6)
tem pelo henos uúa solução x(t) definida em algum intervelo ÉTº,º)
satisfazendo

lim :(t) - E

t+oo

pois temos que

|A(t)[X(t,t09Ó0)'Y<t)€] !.lA<t)Y(t)[z(trt09ÓO);E], $

slAcc)Y<c)l|z<c,tº,$º>—alsa<t>íz<c,co,wº>—€l

Vamos definir
rm-lêl

“ ' ***ã"— Y-rmªn

Como y>0 e rw>Y , usando o Lema,II.2 temos que
oo

_ . . f '

f g(s,y)ds<ºº e em particular e poseivel escolher Tn>º tal que

fmg(s;v)ds<n
To
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Seja F o conjunto definido por

F = fz : z & C(R,Rn) tais que Íztlsy para ten e z(tÍ
constante em —m<t$Tº]

Definimos o operador T em E como

(5 "ft P(sfzskls tZTº

Tz(t) —

5; —f;ºz?(s,zs)ds t<To
* O

Afirmamos que TFCF. De fato, para todo teR, temos que

|Tz(t)| - IE-f: F(s,zs)ds|slg|+qu F(s,zs)ds|

sl£l+fºº |F<s,zs)'lds s Ialwfºuhlzslms;To
.

Miª-f.;; g(8.Y)dà S ' ÍElfnªY

Mostremgswagora que o operador EzF+Fnê continuo.
Seja_fz ?n-l sequencia de funçoes z (t)eF que convergem

uniformemente para uma função z(t)eF em cada subintervalo compacto
de R.

Então pelo Lema 1.2., a sequência [zª]:_1 converge u-
niformemente nos t—intervalos compactos de R para uma função zt.

Seja €>O arbitrário e escolhemos T1>Tº suficientemente
grande tal que

“ €
[Tl g(39Y) ds ( 2;

00
.

“_1 segue queDa convergência uniforme da sequência (zª)
existe H—n(e,Tº,Tl) tal que para. todo nZN se verifica & desigualdª
de
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(*) |F(t,z2) " F(t,zt)| S ———————— , para teETo,T1].
. 2(T1—TO)

Para todo tel temos que

|Tz(t) - Tzn(t)! - If: rcs,z:) ds — !? F(s,zs)dsl -

- If: [F(s,z:) - F(s,zs)]ds!S L;]F(s,z:) - F(s,zs)lds
T

- ÍT1|F(s,z:) - F(s,zs)|ds + fãl |F(s,z:) — F(s,zs)lds
o

De (*) segue que

T ' T e - €
fT1|F(s,zn) - F(s,z )las sf 1———-—- as - Éo ª ª

Tb 2<T1—Tº)g

para todo t e [TO,TI] e nem

Por outro lado, temos a seguinte desígnaldade':

f;1|F(s,z2) - F(s,zs)|ds s fãllF<s,z:»ds+

+ fçlpv(s,zs>lds sf; g(g,lz3|> de +
1

+ f; g<ª.!zs|)ds S 2IÉ(s,Y) ds <

1 É
num

em vista da condição (2.11) e da monotonícídade da função g(t,$) em

Ó.

Logo, vem que :

ITzn(t) - Tz(t)|se , para todo teET0,T1] e nzN
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o que mostra que Tzn(t) converge uniformemente para Tzftl em tado
subintervalo compacto de R.

Como TFCF, as funçoes de TF são uniformemente limitadas.
As funções de TF são equicontinuas em cada ponto ten.
De fato temos que

z(t) = Tz(t) satisfaz a equação diferencial

à(t) - F(t,zt)
e portanto

|(Tz)'(t)| - làml - ”(Cªt” s 8

com B constante, em qualquer intervalo compacto de R.

Logo as funções T2(t) com z(t)eF tem a primeira derivada
limitada em qualquer intervalo compacto de R o que acarreta que o

conjunto de todas as funções Tz(t) & equicontinuo em qualquer in—

tervalo compacto de R.
Para verificar que as funções de TF são equicontinuas em

2
& Ee,b] c R.

Dado e>0 arbitrãrio, existe ô-ô(e)>0 tal que ltl-t2|<6
cada ponto teR, consideremos t1,t
implica que

|Tz(t1) - Tz(t2)l - |z(t1) - z(t2)|<€ para todo zeF

pois as funções à(t) são equicontinuas em cada intervalo compacto
de R.

Logo o fecho de TF & compacto.
'Satisfeitas as hipoteses do Teorema de Schauder - Tycho—

noff temºs que a aplicação T3F+F possui pelo menos 1 ponto fixo em

F, isto &, existe z(t)eF tal que

]'s —ftºº F(s,zs)ds tzTº
z(t) - Tz(t)-=

& a J;; F(s,zs)ds t<To

Para tZT temos queO,

z(t) ' E-f: F(s,zs)ds
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que satisfaz a equação diferencial

. _]..z(t) Y (t) f(tºYtzt) - P(t,zt).

Portanto

lim z(t) ' E

t-N»

o que completa a prova do Teorema.

PERTURBABILIDADE ºª VARIEDADES ASSINTÓTICAS

Os Teoremas II;3 e 11.4 indicam que sob certas condi—

ções existe uma variedade assintãtica de (11.4) gerada por (11.5)
Isto nos motiva as seguintes definições :

Definigão :- Os sistemas (11.4) e (11.5) são ditos assintõtica—
. .

'
. .

' nmente equivalentes no sentido generalizado no conjunto 9 e C se :

i) dado (tº $O)eJx9 existe vetor constante EeRn tal que toda solª
ção x(t,t0,$0) de (11.4) satisfaz a relação de ordem (2.12)

ii) dada qualquer solução y(t) - Y(t)€ de (11.5) com EeRn, existe
solução x(t,tº,$q) de (Ilaª) em ECW“) tal que (2.12) valha. .

Defínígão :- Gs sistemas (II-4) e (11.5) são ditos assíntotícamen

tg eventualmente equivalentes ªº sentido generalizado se dada qual
quer fun ão inicial $ eCn existe T - T (Ó )>0 e vetor constanteª o o o ,

O

EsRn tal que a solução x(t,t0,óo), tOZTO de (II-4) satisfaz a re-
lação de ordem (2.12) e reciprocamente, dado qualquer vetor constaª
te EeRn existe T0 - T0(E)>0 e solução x(t,tº,$o), tOZTO de
(11.4) satisfazendo (2.12).
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Definição af Sejam A(t) e a(t) dados como na hipotese H O con-1.
junto S(A,a$ consistindo de todas as soluções x(t,to,oq) 'de (11.4)
com (tº,©o)eJan que verificam a relação de ordem (2.í2)para algum
netor EeRn (não necessariamente o mesmo E para todas as soluçõesj é
chamado Variedade Assintõtíca ªg (1104) gerada nor (11.5)

Definimos & sub variedade SOCA,a) como

SO(A,a) - [x(t,tº,$º) e S(A,a) tais que

Y—1(t).x(t,to,©º) E limitada em Ecº,“)l

Definigão :— Un subconjunto É de S(A,a) & dito Berturbãvel se dada

qualquer solução x(t,tº;$º) de (11.4) pertencente a ?, existe
õ-õ(tº)>0 tal que toda solução ã(t,tº,wº) de (11.4) com função ini—
cial WA satisfazendo " oo—WOH<6 pertence a ª.
, Os Teoremas II.3 e 11.4 nos garantem que os sistemas
(II-4) e (11.5) são assintoticamente equivalentes no sentido gene-
ralizado no conjunto 9 c Cn dado por

9 ' [secº taísque IÓ(0)| $ uº(0)]

onde u e C E a função inicial em t-t da solução maximalo +

r(t,t0,uº) de (IIJ3)
O

Teorema 11.5

"Sejam satisfeitas ªí condições (2_10) e (2.11)
Alem disso, suponhamos gue (C ) !00 g(sg1)ds<w;
Então qpalquer solução x(t,tº,$º) com (t0,$0)eJan de

(11.4) tal gue Y“1(t) x(t,t0,$º) é limitada ªº [to,W) É ªº elemen-

tº gg S(A,a).
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Prova :

Seja x(t,to,$o) solução de (11.4) tal que

Y-1(t) x(t,tº,oº) & limitada en. to,w). Isto implica que z(t,to,oo)
% Solução limitada em [tº,º) de (11.6).

Seja então k>0 constante tal que |z(t,tº,Qo)|sk, para
n e [to—C,“) e portanto. Hzt(to,óo)"$k para t e[t0,º)

Como pelo Lema 11.2, a hipotese (C) & equivalente a condi-
ção (A), segue que dada função inicial uºeC+ com nº 2 k existe
Tº - TÓ(u0) & to tal que a solução maximal r(t,t0,uº) de (11.3).
5 limitada em [tO'm)'

Então |z(t,t0,$º)!5k5uº e portanto !o0(0)f5uº(0).
Satiàfeitas todas as condições do Teorema 11.3 , existe vg

tor constante Eckº tal que

lA(t)[x(t,tº,oº) — Y(t)E]| - o(a(t), quando t+" o que pro
ve o Teorema.ª

O Teorema seguinte nos dê condições suficientes para e per
turbabilidade da variedade SO(A,a).

Teorema 11.6 :—

"Sejam satisfeitas todas 31 hipõteses ªº Teorema 11.5. A:
lem disso, suponhamos que as soluções gª equação (11.4) sejam unicas
e depende: continuamente das condigões iniciais.

Então & subvaríedade SO(A,a) % gerturbãvel."

Prova -

Seja x(t,tº,oº)esº(A,a). Então Y_1(t)x(t,t0,Ó0) & limita—

da em [to,w).
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Usando a substituição x = Yzí, vem que z(t,to,$o) e solu—

ção limitada de (11.6) em [tº,w) com zto - oo.

Portanto existe MO>O tal que

|z(t,tº,óº)l s Mº , t 2 tº.
Gogo (C) implica (A) pelo Lema II.2, para a função cons -

tante no(s)EMº+1, —çs—sso, existe T0

ção maximal r(t, T0,uº ) de (II. 3) & limitada em [Tó ,ª). Seja aa(O. 1)
- Tº(uº)2tº tal que a solu —

dado. Então pela dependãncia continua das soluçoes em relaçao as
condiçoes iniciais, existe 6>0 , 6<s tal que

”ºl—Óo”<6 com olecª imnlíca que

|z(t,tº,$1) — z(t,to,óo)l<€ , I—ÇStSTO

Portanto

Iz(t,to,o1)l<Mo+e<u —çssto 9

Então, segue pelo Lema 11,1 que existe vetor constante
EleRn tal que

lim :(t, tº,o1) - 51 e
t+“

além disso

IA(t)Ex(t,t09$1)-Y(t)511lsIA(t)Y(t)[z(t,to,ó1)-EIJlsa«)º(1)-º(a(t))

para t+».
Logo

x(t,toço1)esº(A,a).

A seguir, daremos condições para qúe a variedade S(A,a) se-
ja perturbãvel.
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Teorema II.7 :—

Sejam satisfeitas ªº hipôteses ªº Teorema 11.6 e além disso
sugonhamos gue

|Y_1(t)A—1(t)|56(t) , tZto onde B(t) é uma função contí-
nua positiva para todo teR tal gue

a(t)8(t)SL, em R onde L E constante.
Então ª variedade S(A,a) É gerturbãvel.

Prova :—

Como a variedade SO(A,a) & perturbâvel pelo Teorema 11.6 é

suficiente mostrar que S(A,u)-SO(A,a).
Por definição SO(A,a)CÉ(A,a); logo testa Verificar se

S(A,a) ; $o(A,a)s
Seja x(t,to,$0) & S(A,a).
Então por (2.12) existe constante M tal que

|A(t)x(t,t oºóº)|su a(t) , tato

Como

|Y'1<c>x<t,co,$º>l-!Y'1<t)A'1<c)A(c)x<t,tºgóº)|

s|Y_1(t)A—1(t)||A(t)n(t,qy$o)[sB(t)a(t)MSL.M para tatº,
segue que

Y-1(t)x(t,t0,Óo) & limitada em [to,º) o que implica que

x(t,t0,$Ó)eSO(A,a).
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A P L 1 c A ç Ã o

Consideremos & equação diferencial diferença de 2a. ordem

(1) v"(t) + p(t)v(t-;) - o tzo

onde ; > O e

faltp(t)|dt < ».

. '_ xlçt)
Colocando x1(t) * V(t) ; Xzft) ' V (ª) ª X(t) ' xzit)
reduzimos a equação (1) ao sistema

(2) à(t) ='Ax(c) + f(t,xt) onde

o 1
'

o
“

2
A - e f(t,ó) - ,óec .

o o
'

-p(t)$1(-Ç)

Uma matriz Fundamental do sistema não perturbado

&(t) - Ay(t) y(t) -

& dada por

Y(t) - º »

, tzto
O 1

Seja
l º t:ça

A(t) - ª
-1 e

_

º ?
a(t)51



Temos que

-]. ]. —(t—t0) .
o

,

. *

Y (t)f(t,Ó) ' o
“.

1 '
-p(t)Ó1(-Ç)

(t—tº)p(t)ó1(—c)

—p(t)ól(—c)

pára tátozo

“Yf1(t)nf(t,Ó)”S|tp(t)'n$(_Ç)”

Como equação escalar funciónaí de comparação tomamos

(3) aª(tY-Itp(t)lu(t-ç).

mbstremos que todªs-as soluçães de(3) são limitadas;
Integrando (3) de tº a t obtemos

u(t) - u(to) + ftlsp(s)[u(s—Ç)ds
t 0

e .'. |u(t)|$|u(to) féâlsp(8)HU(S-C)Ídª.

Seja kgc)-|u(to)|+f:o|sp(s)| luca—;);as.

Como k(t) E monôtona não decrescente temos

k'(t)àltp(t)Hu(t—c)!Sltp(t)lk(t),
k(to)-|u(t0)|

Aplicando & desigualdade de Gronwall, pelo fato de

fººltp(t)|dt<ºº
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concluímos que qualquer solução de (3) E limitada.
'Todas as hipoteses do Teorema 11.3 estão satisfeitas e

portanto correspondendo a cada solução x(t) de (2) exiàte vetor
constante £eR2 tal que

& Ex<t>—Y(t)€13|=c(1) t+“,

Segue que

Hx(t)HSCt , C = constante > 0

Então |v(t)ISct. Has

V'(t)—VCtO)'4FP(8)V(s—Ç)ds e
O

ftlp(S)Hv(s—c)fdsscftip<s)llsfcldssªo to
_

ser” lp<s>!!s-£:fds<=º
to

&

.
. . existe lim v'(t)'e 5 um nâmero finito. Logo todasolução de

t+w

(2) se comporta como at+b quando t+w.



[1]

[2]

(31

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

R E F E R E N c 1 A s

BRAUER, F. and WONG, J. S. ' ºª Asymptotic behavior
25 perturbed linear systems. J. Differential
equations, 6; 142-153. 1969.

. QOPPEL, W. A. - Stability and asymptotic behavior
-of differential equatións. Boston, Heath,1965.

HALE, J. ? Functional differential equaciona. New

York, Springer-Verlag, 1971.
*

(Appiiêd mathenag
ical Sciences, 3).

BALLAM, T. G. and HEIDÉL, J. w. - gªg aaímgtoticâ'
nanifolds 2ª & Eertúrted linear szgtem º; difgar
ential eguations. Trans. Am. Mathí Soc.,149(â)2
233'241. 1970.

EALLAM, T. G., LAnAs, G. and LAKSHKIKAKTHAH, v. agº
túe'asinptotie behaViór gg fúnêtioâáâ diffefénª
5333 eguations. SIAM J. Math. Annal, 3(1): 58—

64; 1972. '

LADAS, G., LAKSHMIKANTHAM, V. and LEELA, S. ' ºª gªg .

perturbability g£ the aaymptotic manifold gg &

perturbed system º; differential equations. Proc.
Amer. Math. Soc. , 27(1): 65—71. 1971.

LAKSHMIKANTHAM, V. and LEELA, S. - Differential And

integral inequalities, Theory and applications .
New York, Academic Press, 1969, Vols. I-II.

TOROEILIDZE; I. A. - The asymptotic behavior ªi so-
-1utions gg certain nonlinear differential' equa-
tions. Differential'nye Uravnenya, 3:926-940 .
1967, '


