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Neste projeto, foi descrito resultados qualitativos sobre a solução da equação do pên-
dulo, através do segundo método de Liapunov. Esse método é também conhecido como
método direto, pois não há necessidade de se conhecer algo sobre a solução do sistema de
equações diferenciais. Em vez disso, chega-se a conclusões sobre a estabilidade e instabi-
lidade de um ponto crítico através de uma função auxiliar V apropriada. Basicamente, o
segundo método de Liapunov é uma generalização de dois princípios físicos para sistemas
conservativos:

1. uma posição de repouso é estável se a energia potencial é o mínimo local, caso con-
trário, é instável;

2. a energia total é constante durante todo o movimento.

Consideramos o sistema autônomo

dx/dt = F (x, y), dy/dt = G(x, y), (1)

e também a função

V̇ (x, y) = Vx(x, y)F (x, y) + Vy(x, y)G(x, y). (2)

Usaremos também o teorema a seguir, que tem como resultado a estabilidade e a
estabilidade assintótica de um ponto crítico do sistema (1).

Teorema 1. Suponha que o sistema autônomo (1) tenha um ponto crítico isolado na ori-

gem. Se existir uma função V , contínua com derivadas parciais contínuas, que seja positiva

de�nida e para o qual a função V̇ , dada por (2), seja negativa de�nida em algum domínio

D no plano xy contendo a origem, então a origem é um ponto crítico assintoticamente

estável. Se V̇ for negativa semide�nida, então a origem é um ponto crítico estável.

Inicialmente, será mostrado como se chega a conclusões sobre a solução da equação
generalizada do pendulo não-amortecido, que é mais simples, dada por

ü+ g(u) = 0, (3)
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onde g é continuamente diferenciável para |u| < k, sendo k uma constante positiva e
ug(u) > 0 se u ̸= 0. Para tal, usaremos um funcional de Liapunov bem simples, dada pela
função de energia total, a saber,

V (x, y) =
1

2
y2 +

∫ x

0

g(s)ds. (4)

Em seguida, o caso será di�cultado, modi�cando-se a equação para um pêndulo amortecido.
Essa equação é também conhecida como equação de Liénard, e é dada por

ü+ a(u)u̇+ g(u) = 0, (5)

onde a(u) ≥ 0 e g(u) satisfaz as mesmas propriedades do problema anterior. Neste caso, o
funcional usado na primeira equação não será útil. O último caso estudado será um caso
particular da equação de Liénard, onde a função a da Equação (5) será constante igual a
1, ou seja,

ü+ u̇+ g(u) = 0. (6)

Neste caso, será usado um funcional mais elaborado, dado por

U(x, y) =
1

2
y2 + Ayg(x) +

∫ x

0

g(s)ds = V (x, y) + Ayg(x), (7)

onde A é uma constante positiva a ser escolhida de maneira conveniente para aplicar o
método. A escolha da constante A não é nada trivial.

Podemos concluir que apesar do segundo método de Liapunov ser um método poderoso,
existe a di�culdade, muitas vezes, de se encontrar a função auxiliar, como será mostrado
no último caso citado. Não existe um método geral para obter o funcional de Liapunov
e em muitos casos, pode ser necessária uma abordagem envolvendo tentativa e erro para
obter uma função apropriada.
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