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ABSTR ACT 

Our main aim in this work is to study the regularity of 

the periodic solutions of differential equations (especially 

second order ones) using the characterization of periodic 

distributions and of smooth periodic functions by means of their 

Fourier series. 
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho de Mestrado tem como objetivo principal o 

estudo da hipoeliticidade global de certos operadores diferenci 

ais parciais lineares. Para chegar a isto fizemos no Capítulo 

I um estudo sobre distribuições periódicas procurando tratá-las 

de maneira que não fosse preciso ter um conhecimento prévio da 

teoria das distribuições, visando com isso torná-lo mais acessí 

vel. Ainda neste capítulo estudamos as séries de Fourier das 

distribuições periódicas e das funções periódicas infinitamente 

diferenciáveis de n variáveis reais. 

Após terminarmos a redação deste trabalho tomamos conheci 

mento do livro Equações Diferenciais Parciais: Uma Introdução, 

de Rafael Uri() e Valéria Iório, Projeto Euclides -1988, o qual 

trata este assunto no caso de uma variável. 

Os resultados obtidos neste capítulo foram a ferramenta 

básica para o Capítulo II, que contém a parte principal do tra 

balho. Neste capítulo estudamos a influência dos termos de or 

dem mais baixa de um operador diferencial parcial linear a coe 

ficientes constantes de 2 ordem através de exemplos. Isto é, 
adicionamos a certos operadores homogêneos de ordem 2 outros ho 

mogêneos de ordem 1 e de ordem O e comparamos a hipoeliticidade 

do operador resultante com aquela de cada uma das parcelas. 

Mostramos a hipoeliticidade do operador P dado por 

a 2 
Pu = - 

âx 2 
2 	â 2 âu - 	(x) —u + a(x) -- onde a e 	são funções 

	

ây2 	ây 



m 27r -periódicas de classe 	C0(0) 	O 	e 	(1)(x) = O . 	 se 
n .. 5 lx1 5 u . No caso em que n  a E O , 0 (X) E 1 	se 	lxi < -f  

e 	(1)(x) = O 	se 	3471T  5 lx1 5 w 	o operador É. é o mesmo que 

foi estudado por Fujiwara e Omori ([4]). 

	

Por fim, verificamos que para quase todo a e [0,1] 	os 

operadores das famílias 

a 	 e 	( 	 a Da + a) dx 	oy a€ [O,1] 	 1 5. tal 	2 a 	ae[0,1] 

são globalmente hipoelíticos. 

O Teorema 4 da seção 2 e o Teorema 1 da seção 3 do Capítu 

lo II são de Greenfield e Wallach [5]. 



CAPÍTULO 

O objetivo deste capítulo é caracterizar as funções perió 

dicas infinitamente diferenciáveis e as distribuições periódi 

cas com suas séries de Fourier. 

Na primeira seção será feito um breve estudo envolvendo 

as funções periódicas infinitamente diferenciáveis. 

Na segunda seção serão definidas as distribuições periódi 

cas e apresentadas algumas de suas propriedades mais importan 

tes. 

Na terceira seção será definido um tipo de convolução 

( T-convolução) para funções e distribuições periódicas. Um fa 

to interessante é que esta convolução fica definida para quais 

quer pares de distribuições periódicas, fato que não ocorre com 

as distribuições e convolução usuais. 

Na quarta seção será dada uma condição necessária e sufi 

ciente para a resolubilidade de uma equação linear da T-convolu 

ção. 

A quinta seção será dedicada ao estudo da série de Fourier 

tanto das funções periódicas infinitamente deriváveis como das 

distribuições periódicas. Será mostrada a caracterização de cada 

um destes objetos com seqüências numéricas apropriadas. 

Na sexta seção serão estudadas as séries parciais de 

Fourier para funções periódicas infinitamente diferenciáveis e 

distribuições periódicas. 
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