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Considere o seguinte problema:
Maximizar Z t1

t0

f(x(t); u(t); t)dt

sujeito a:

x0(t) = g(x(t); u(t); t)

x(t0) = x0; x(t1) livre

onde f e g são funções de classe C2 e u(t) é uma função (chamada controle)
contínua por por partes, com um número de descontinuidades �nito.

1) Mostre que as condições necessárias para este problema podem ser
obtidas através da formação do Hamiltoniano:

H(x(t); u(t); �(t); t) := f(x(t); u(t); t) + �(t)g(x(t); u(t); t)

fazendo-se CH (condições do Hamiltoniano):

1) @H
@u
= 0

2)@H
@x
= ��0(t); �(t1) = 0; x(t0) = x0

3) @H
@�
= x0
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2) Mostre que no caso particular no qual g(x(t); u(t); t) = u(t); CH implica
as equações de Euler e a condição de transversalidade do problema PBHFV
e que as equações de Euler e de transversalidade do problema PBHFV gera
CH.

3) Resolva com controle ótimo o seguinte problema (Kamien e Schwarz,
página 129):

max Z 1

0

(x+ u)dt (1)

sujeito a
x0 = 1� u2; x(0) = 1 (2)

Tente resolver este problema usando o método de cálculo de variações
(equação de Euler). Alguma técnica tem vantagem sobre a outra nestes
caso?

4) Suponha fe g côncavas e � � 0 no problema acima. Prove que CH são
também condições de su�ciência para o problema de maximização. Conclua
de sua análise que � � 0; f côncava e g convexa levam ao mesmo resultado
de su�ciência.

5�) Considere no R2 , com coordenadas (x,y), o ponto A=(0,0) e o hiper-
plano H normal ao vetor (1,0) passando pelo ponto (1,0).
a) Prove, utilizando o teorema do ponto à mínima distância, que o ponto

(1,0) é o ponto de H à mínima distância do ponto A.
b) Utilize controle ótimo para achar a curva com mínima distância entre

o ponto A e o hiperplano H.
c) A curva por você encontrada acima deve satisfazer y(0)=A, mas y(1)

evidentemente pode ser livre. Pelo item b, entretanto, o valor ótimo de y(1)
deve ser 0. Isto confere com a equação da curva achada por você?

Sugestão: Use o teorema de Pitágoras para calcular aproximações retilíneas
(entre dois pontos muito próximos) para a distãncia percorrida ao longo de
uma curva que vai do ponto A ao hiperplano H, em função de u = y�(x), sendo
u a variável de controle e y(x) a variável de estado. Em seguida, integre esta
o simétrico aditivo (o problema aqui é de minimização) desta distância entre
0 e 1.

6) Considere uma variação do PBHFV usando a técnica de controle ótimo
no qual se compara a função valor V (x0) (que dá o ótimo da integral que
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se deseja maximizar quando se usa o controle ótimo u� e condição inicial
x(0)=x0) com a função valor V (x0 + a) (que dá o ótimo da integral quando
se usa o controle ótimo u�� e condição inicial x(0)=x0+a; a 2 R): Assuma que
V�(x0)=lima!0

V (x0+a)�V (x0)
a

existe. Mostre que neste caso V�(x0) no ponto t
é igual à variável de co-estado �(t): Conclua daí que a variável (função) de
co-estado �(t) mede o valor marginal da variável de estado no tempo t.
7) Generalize o PBHFV usando controle ótimo quando existem duas var-

iáveis de estado e duas variáveis de controle. Mostre que a técnica de utiliza-
ção do Hamiltoniano permanece basicamente a mesma, a menos do ajuste
dimensional.

8�) Considere o problema de maximizar
Z T

0

udt com a restrição x�=g(u)=u2;

x(0)=x(T)=0.
a) A técnica mostrada em sala de aula de se considerarem variações u

�
+ah

e fazer J�(0)=0 se aplica ( a funçao J foi de�nida em sala)? Caso negativo,
porque?
b) Qual a solução óbvia deste problema?
c) A que solução você chega aplicando a técnica padrão de construção do

Hamiltoniano?
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