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1 Introdução
O estudo de sistemas de equações diferenciais no escopo de ciclos limite é um problema antigo e de grande
importância matemática e histórica. Ainda mais recente e de comportamento mais desconhecido está o
problema descontı́nuo, que é, assim como sua contraparte contı́nua, de interesse em diversas áreas acadêmicas
e da tecnologia. Entender a existência e comportamento sob perturbação de órbitas periódicas nesses casos é
essencial para estabelecer regimes de trabalho seguros e/ou previsı́veis para sistemas dinâmicos diversos,
incluindo sistemas mecânicos com impacto e fricção, como robôs e maquinário industrial, conversores
eletrônicos de potência, sistemas de controle hı́brido, entre outros, como pode ser visto em di Bernardo
et al. [2008]. Muito progresso nessa área está sendo desenvolvido; em especial, o caso com polinômio de
grau 1 com duas regiões lineares, o mais simples dentre eles (e ainda não completamento entendido), foi
abordado tanto em Huan and Yang [2012] em sua forma não perturbada quanto em Han and Zhang [2010]
sob perturbações, ambos explorando a existência (ou surgimento, no segundo caso) e número de ciclos
limites com bastante sucesso, identificando diversos casos cujo comportamento nesse sentido é determinável.

A primeira parte desse projeto foca na produção (e no desenvolvimento de um método numérico para a
produção) de exemplos com 3 ciclos limite de uma certa classe de PWLDE’s (piecewise linear differential
equations) formados por focos compartilhando singularidade e com uma reta como descontinuidade, motivada
pela escassez de tais exemplos, sendo aquele apresentado em Llibre and Ponce [2012] um dos poucos na
literatura, e universalmente referenciado. A segunda parte foi focada na produção de exemplos e na
descrição do comportamento (no que concerne o número de ciclos limite e regiões de órbitas fechadas)
de uma outra classe de PWLDE’s formados por pares de centros com uma descontinuidade em forma
de cruz, com subsistemas iguais em quadrantes opostos. Ambas as partes foram publicadas na forma de
monografias (Belém [2021] e Belém [2022]) acompanhadas de apresentações para as disciplinas de Projetos
Supervisionado I e II (MS777 e MS877, respectivamente) do curso de Matemática Aplicada e Computacional
da Unicamp.

2 PWLDE’s com duas regiões compartilhando singularidade com 3
ciclos limite

Segundo Huan and Yang [2012], um sistema de equações diferenciais lineares por partes em dimensão 2 com
duas regiões compartilhando um mesmo equilı́brio pode ser descrito, através de transformações invertı́veis e
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sem perda de generalidade, na forma

ẋ =

{
A+x se x ≥ 1
A−x se x < 1 , x =

(
x
y

)
, (1)

e neste estudo será focado o caso no qual (a±11 + a±22)
2 − 4 · det(A±) < 0, a+12 < 0, a−12 < 0, isto é, A±

possuem ambas um par de autovalores complexos, α±± iβ±, (β± > 0, i2 =−1), e ambos os subsistemas
giram em torno da origem em sentido anti-horário, novamente sem perda de generalidade.

Figura 1: Gráficos de P− e (P+)−1 com, em ordem de leitura, f (α−) = 0; f (α−) = 0 e g(m−) = 0;
f (α−) = 0 e g(m−) = 0 e β− variado; fp(α

−) = 0 e g(m−) = 0.

É possı́vel, então, transformar uma das matrizes do sistema em sua forma normal de Jordan (no caso
A+, que se torna J+) através de mudanças de coordenada, sem perda de generalidade. A partir de um
γ+ = α+

β+ > 0 qualquer e sua respectiva J+, onde α+ e β+ são as partes reais e imaginárias (positivas) dos
autovalores de A+, respectivamente, foi desenvolvido um método para a obtenção de uma matriz A− tal que
(1) possua 3 ciclos limite.

Para tal, é então construı́da uma matriz A− sob especificação como sendo

A− =

 α−− m−

γ−
1

γ−

−β−
(

α−+ (m−)2

α−

)
α−+ m−

γ−

 , (2)

onde γ−, α− e β− são definidos de forma análoga para A− e esta possui autovetores na forma (1,m−± iα−)T .
Tal matriz cumpre as restrições de que y−c < γ+ (sendo que o ponto (1,y−c )

T define e pertence à menor órbita
do sistema neste caso especı́fico, mais detalhes em Belém [2021]), e γ− < 0, caso o qual, segundo Huan and
Yang [2012], possui de 0 a 3 ciclos limites. O caso com γ+ < y−c , γ+ < 0, γ− > 0 será garantido por uma
invariabilidade apresentada no mesmo artigo. Através do mapa de retorno do sistema resultante, é possı́vel
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produzir uma função erro em função de α−,

f
(
α
−)= 1

τ̂−
log

(
sin(τ̂−)a−1,2

(
exp(−γ+τ̂+)ϕγ+ (τ̂

+)+ exp(γ+τ̂+)ϕ−γ+ (τ̂
+)
)

sin(τ̂+)β−ϕγ− (τ̂
−)

)
+ γ

−, (3)

tal que é garantido que a menor órbita do sistema seja ciclo limite obtendo-se o zero de tal função erro, onde
τ̂± e a−1,2 dependem de γ− e/ou y−c (logo dependem de α−), e ϕγ± são funções auxiliares para simplificar a
notação. Segue, no canto superior esquerdo da Fig. 1, um exemplo satisfazendo tal. A partir de métodos
numéricos, então, (3) é zerada, porém com m− escolhido de forma que a linha assintótica do mapa de
Poincaré esquerdo, P− (veja Huan and Yang [2012]), seja valorada c < γ+ em y−∗ , isto é, a assı́ntota passa
pelo ponto C = (y−∗ ,c)

T , sendo, nesse caso, y−∗ = (P−)−1(y−c ). Tal é garantido através da busca numérica do
zero da função

g(m−) =
c+ exp(γ−π)y−∗

1+ exp(γ−π)
− γ

−
α
−−m−, (4)

em cada iteração da busca do zero de (3). Além disso, será variado manualmente β−, o que altera a inclinação
da assı́ntota, como pode ser comparado na Fig. 1. Por fim, pode ser somada uma folga p em (3), de forma
que ao se zerar a função ajustada com a folga, fp(α

−), P(y−∗ ) ̸= y−∗ , porém de forma controlada.

3 PWLDE’s formados por pares de centros com uma descontinuidade
na forma de cruz.

Nesse projeto foram analisados sistemas compostos por centros com a curva de descontinuidade Σ do tipo
(LV) (nomenclatura estabelecida em Jimenez et al. [2020]), que delimita as regiões R1

LV =
{
(x,y) ∈ R2 : x > 0

e y > 0}, R2
LV =

{
(x,y) ∈ R2 : x < 0 e y > 0

}
, R3

LV =
{
(x,y) ∈ R2 : x < 0 e y < 0} e R4

LV =
{
(x,y) ∈ R2 : x

> 0 e y < 0} no plano.
Nesse caso existem 3 tipos de órbitas; as de tipo 1, que intersectam dois ramos de Σ em exatamente dois

pontos cada, as de tipo 2, que intersectam um único ponto em cada ramo de Σ, e as de tipo 3, que intersectam
um único ramo de Σ em dois pontos.

Foi considerado o seguinte sistema que possui em R1,3
LV o centro diferencial linear

ẋ =

(
0 −1

a
a 0

)(
x
y

)
−β

(
1
a

)
(5)

ou

ẋ =

(
0 − 1

a′
a′ 0

)(
x
y

)
+β

( 1
a′
−a′

)
, (6)

e que possui em R2,4
LV o centro diferencial linear

ẋ =

(
0 −1

a
a 0

)(
x
y

)
−α

(
1
±a

)
. (7)

Sem perda de generalidade, foi tomado a< 0 e β > 0, sendo que os casos inversos podem ser extrapolados
dos resultados aqui obtidos através de uma inversão temporal e uma rotação, respectivamente. Além disso,
será só tratado o caso com 0 > a′ ≥ −1, uma vez que os casos com a′ < −1 decorrem da substituição
(x,y) 7→ (y,x) (reflexão pela reta y = x).

A prova da existência e número de ciclos limite ou regiões de órbitas fechadas se dá de forma analı́tica
através das primeiras integrais de tais centros, mais especificamente averiguando suas equações de fechamento
(vide Jimenez et al. [2020]) e análise da monotonicidade de funções erro que indicam órbitas fechadas
quando são nulas (demonstração em detalhes, assim como a definição das variáveis citadas na Seção 4, em
Belém [2022]), porém não serão entrados em muitos detalhes aqui. A estratégia geral adotada foi a do
tratamento de casos com alta simetria primeiro (aqueles formados por (5)) com contı́nuos de órbitas fechadas,
e a gradual bifurcação através da quebra de tais simetrias de forma controlada, permanecendo com equações
relativamente simples e passı́veis de manipulação algébrica (casos com (6)).
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4 Resultados e Conclusões
Utilizando o método descrito na Seção 2, dado γ+ = 0.75 inicial fixo e variando os parâmetros β−, c e p, foi
obtido um sistema que possui 3 ciclos limites, com

A− =

(
13.43538491431723 −18.14977774439898
10.01439047867205 −13.50150142642550

)
,

e cujos ciclos limites podem ser observados na Fig. 2. A existência e localização de tais ciclos foram
garantidas através de uma aplicação do Teorema de Newton-Kantorovich, semelhante ao que pode ser visto
em Llibre and Ponce [2012]. Apesar desse sucesso, resta provar a conjectura de que qualquer γ+ > 0
é candidato do tratamento apresentado para a obtenção de A− tal que o sistema tenha 3 ciclos limites.

Figura 2: Três ciclos limite com
γ+ = 0.75.

Figura 3: Sistema formado por (5) e
(7) (sinal negativo), com a =−1, β =
1
2 e α = 1.

Figura 4: Sistema formado por (5) e
(7) (sinal positivo), com a =−1, β =
2 e α = 3.

Já para a Seção 3 foram obtidos os seguintes resultados:

Proposição 1. O sistema formado por (5) e (7) (sinal negativo) com
β ,α > 0 possui um contı́nuo de órbitas fechadas de tipo 2 para
y1 ≥ y2

min = max{π2 ◦ Ãy
1,π2 ◦ Ãy

2} (Fig. 3).

Proposição 2. Dado um sistema formado por (5) e (7) (sinal positivo)
com β > 0 e a < 0, as seguintes afirmações são verdadeiras.

(a) Se α = β

2 , há um contı́nuo de órbitas fechadas de segundo
tipo para y1 > y2

min, mais uma órbita fechada do tipo limı́trofe
para y1 = y2

min, que passa pela origem;

(b) Se α < β

2 , há um contı́nuo de órbitas fechadas de segundo tipo
para y1 ≥ y2

min;

(c) Se β > α > β

2 , há um contı́nuo órbitas fechadas de primeiro
tipo para y1

min ≤ y1 < y1−2
lim , uma órbita fechada limı́trofe para

y1 = y1−2
lim , e um contı́nuo de órbitas de segundo tipo para

y1 > y1−2
lim ;

(d) Se α ≥ β , há um contı́nuo órbitas fechadas de primeiro tipo
para y(1)min ≤ y1 < y1−2

lim , uma órbita fechada limı́trofe para
y1 = y1−2

lim , e um contı́nuo de órbitas de segundo tipo para
y1 > y1−2

lim (Fig. 4).

Proposição 3. Dado um sistema formado por (5) e (7) (sinal positivo)
com β = 0 e a < 0, as seguintes afirmações são verdadeiras.

(a) Se α > 0, há um contı́nuo de órbitas fechadas de segundo
tipo para y1 > y2

min mais uma órbita fechada limı́trofe para
y1 = y2

min que passa pela origem;

(b) Se α = 0, há um contı́nuo de órbitas fechadas de segundo tipo
para y1 > 0 mais a órbita limı́trofe degenerada para y1 = 0
que permanece na origem;

(c) Se α < 0, há um contı́nuo de órbitas fechadas de segundo tipo
para y1 > 0 mais uma órbita fechada limı́trofe para y1 = 0
que passa pela origem.
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Proposição 4. Dado um sistema formado por (6) e (7) (sinal positivo) com a =−1, 0 > a′ ≥−1 e β > 0,
as seguintes afirmações são verdadeiras.

(a) Se α = β , existe um contı́nuo de órbitas fechadas de terceiro tipo para y3
min ≤ y1 < y3−1

lim , com uma
órbita limı́trofe fechada para y1 = y3−1

lim , de primeiro tipo para y3−1
lim < y1 < y1−2

lim , com uma órbita
limı́trofe fechada para y1 = y1−2

lim , e nenhuma órbita fechada para y1 > y1−2
lim ;

(b) Se α > β , não existem órbitas fechadas (Fig. 5);

(c) Se β

2 ≤ α < β , existe uma órbita fechada, que é de segundo tipo (Fig. 6);

(d) Existe um α∗ < β

2 tal que se α∗ ≤ α < β

2 , existe uma órbita fechada, que é de segundo tipo, e se
α < α∗, não existem órbitas fechadas.

Apesar do grande número de resultados para o caso da descontinuidade (LV), o vasto número de
possibilidades implica que a abordagem prova-se trabalhosa e de resultados esparsos e não generalizáveis,
logo deve haver um interesse em um caso muito especı́fico para se aplicar um tratamento semelhante ao aqui
empregado, como por exemplo analisar uma gama de sistemas diretamente ligados com a modelagem de um
problema fı́sico especı́fico; as ferramentas e estratégias empregadas nesse projeto podem de fato ser úteis
nesse caso, a mérito de fornecer um guia geral de como proceder.

Figura 5: Sistema formado por (6) e
(7) (sinal positivo) com a = 1,

a′ =−10
11 , α = 3 e β = 2.

Figura 6: Sistema formado por (6) e
(7) (sinal positivo) com a = 1,

a′ =−10
11 , α = 3

2 e β = 2.
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