
• T́ıtulo: Método de averaging para detectar toros invariantes.

• Palestrante: Murilo Rodolfo Cândido

Resumo:

A teoria averaging tem sido amplamente utilizada para encontrar órbitas
periódicas e aproximações para soluções de equações diferenciais da forma

ẋ = εF1(t,x;µ) + ε2F̃(t,x, ε;µ), (1)

onde F1 : R × Ω → Rn e F̃ : R × ω × (−ε0, ε0) → Rn são funções Ck+1,
T -periódicas na primeira variável, sendo Ω um aberto limitado de Rn, µ ∈
R e ε um pequeno parâmetro positivo. Os resultados clássicos relacionam
órbitas periódicas do sistema (1) a certos pontos fixos do sistema diferencial
autônomo

ẏ = g1(y;µ), (2)

onde g1(y;µ) =
∫ T

0
F1(t,y;µ)dt.

Uma bifurcação de Neimark-Sacker é o surgimento de uma curva inva-
riante fechada a partir de um ponto fixo em um sistema dinâmico discreto,
quando o ponto fixo muda sua estabilidade por meio de um par de autovalores
complexos de módulo um.

A bifurcação pode ser supercŕıtica ou subcŕıtica, resultando em uma curva
invariante estável ou instável, respectivamente.

Quando isto acontece no mapa de Poincaré de um ciclo limite, esta bi-
furcação da origem a um toro invariante bidimensional na equação diferencial
correspondente. Neste caso, a curva fechada que emerge no mapa de Poin-
caré corresponde a interseção entre o toro invariante e a seção transversal
para o qual o mapa de Poincaré esta definido.

Para sistemas planares (i.e. n = 2), alguns autores associam bifurcações
de Hopf no sistema (2) ao surgimento de toros invariantes no sistema (1).
Em alguns casos esta relação é justificada utilizando apenas argumentos
heuŕısticos.

Neste seminário apresentaremos resultados que garantem, a partir de
determinadas condições no sistema (2), a existência de uma bifurcação de
Neimark-Sacker no mapa de Poincaré do sistema original (1). Uma con-
sequência direta deste resultado é a verificação de que uma bifurcação de
Hopf de codimensão 1 no sistema diferencial (2) garante o surgimento de um
toro invariante bifurcando de uma solução periódica do sistema (1). .
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