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V- Horizonte Livre e Valor Final Livre em Controle Ótimo

1 (Escolha de h=u-u� com a restrição de que x(t1) = x1 - Ponto Técnico)
- Considere o problema (com as mesmas hipóteses do problema semelhante
visto na primeira aula de controle ótimo, exceto pelo fato de que lá x(t1)
podia ser escolhido livremente):

maxx

Z t1

t0

f(t; x(t); u(t)))dt (1)

sujeito a

x0 = g(t; x; u) (2)

x(t0) = x0 (3)

x(t1) = x1 (4)

Faça h(t)=u(t)-u�(t): Tome a variação u� + ah(t) em torno de u� assu-
mindo que �a�possa tomar valores positivos ou negativos. Siga os passos
vistos em sala de aula (ou a p. 125 do Kamien e Schwarz) de�nindo

J(a) =

Z t1

t0

f(t; y(a; t); u�(t) + ah(t))dt
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e concluindo que vale (equação 8 da p. 126 do KS):

J 0(0) =

Z t1

t0

(fu + �gu)hdt = 0

Leia o apêndice da seção VI de Controle ótimo do KS para entender porque
tal equação implica fu + �gu = 0 mesmo neste caso, em que a variação
da variável de controle tem que ser escolhida com a restrição de que x(t1)
continue sendo igual a x1 (di�culdade que não havia no problema dado em
sala, no qual x(t1) era livre).

I- Horizonte Livre em Controle Ótimo
2) Considere o problema (com as mesmas hipóteses do problema semel-

hante visto na primeira aula de controle, exceto pelo fato de que lá t1 era
�xo):

maxx

Z t1

t0

f(t; x(t); u(t)))dt (5)

sujeito a

x0 = g(t; x; u) (6)

x(t0) = x0 (7)

x(t1) = x1; t1 livre (8)

Mostre que além das equações necessárias usuais associadas ao Hamilto-
niano, o fato de t1 ser livre implica a condição de transversalidade:

H�(t1) = 0 (9)

Sugestão: Proceda como na primeira aula de controle tomando as vari-
ações u�+a�u e x�+ah (variação endógena de�nida a partir da variação em
u) em torno de u� e x� e fazendo à parte a adição de

R t1+ad
t1

fdt com d positivo
e �xo (fazer com d negativo em nada modi�ca a solução). Note que relativa-
mente ao que �zemos em sala temos agora y(t; a) := y(t; 0) + ah = x� + ah
e ya(t; a) = ya(t; 0) = h: Use o resultado do exercício 1 acima para concluir
que, fazendo-se �0 = �Hx; deve-se ter necessariamente fu + �gu = 0 entre t0
e t1: Conclua que:

J 0(0) = f(t1)d� �(t1)h(t1)
Em seguida, proceda como na lista de exercícios número 3, lembrando

que neste tipo de problema (através da aproximação 0 = x(t1+d)�x�(t1) '
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x(t1) + x
0�(t1)d� x�(t1)); obtém-se h(t1) := x(t1)� x�(t1) = �x0�(t1)d: Sub-

stitua o valor de h(t1) acima para (e o fato de x�� = g�) chegar à condição
de necessidade H�(t1) = 0:

3) Na lista 3, o caso particular do problema acima com x0 = g( u; x; t) = u
foi tratado com cálculo de variações. Obtivemos então a condição de transver-
salidade associada ao fato de t1 ser livre:

f(t1)� x0(t1)fx0(t1) = 0 (10)

Mostre usando as condições de controle ótimo como se pode obter (9) a
partir de (10) e vice versa. Observe, entretanto, que a condição (9) permite
tratar problemas mais gerais quando não se tem

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

II- Valor de Resgate (Salvage Value) em Controle Ótimo

4 - No problema de�nido no exercício 2, acrescente um valor de resgate
G(t1; x1) :

maxx

Z t1

t0

f(t; x(t); x0(t))dt+G(t1; x1) (11)

Continue assumindo que x(t0) = x0 e x(t1) = x1; t1 livre. Mostre que neste
caso continua valendo a necessidade da equação H(t1) = 0 e que (9) deve ser
substituída por:

H(t1) +Gt(t1; x1) = 0

Sugestão: Proceda exatamente como no exercício 2, apenas acrescentando
G(t1 + ad; x1) na expressão para J(a).
III- Horizonte Livre mas Limitado em Controle Ótimo
5- Repita o problema 1 acima, mas agora com a restrição t1 � T : Mostre

que neste caso, além da equação de Euler, deve valer a condição de transver-
salidade:

H(t1) � 0
a igualdade valendo quando t1 ótimo for estritamente menor do que T.

IV- Horizonte Livre mas Limitado e Valor de Resgate em Con-
trole Ótimo

3



5*- Repita o problema acima mas com um valor de resgate G(t1; x1):
Continue assumindo que x(t0) = x0 e x(t1) = x1; t1 � T . Mostre que neste
caso continuam valendo as condições usuais do Hamiltoniano e:

H�(t1) +Gt1(t1) � 0

V- Horizonte Livre e Valor Final Livre

6 - Considere o problema:

maxx

Z t1

t0

f(t; x(t); x0(t))dt (12)

sujeito a

x(t0) = x0 (13)

x(t1) = x1; t1 livre; x1 livre (14)

Assuma que as derivadas parciais de F até segunda ordem existam e sejam
contínuas, e que a classe de funções admissíveis x(t) onde a solução do prob-
lema deve ser procurada consiste nas funções continuamente diferenciáveis
no intervalo [t0; t1] satisfazendo (13) e (14).
a) Mostre que se x�(t) satisfaz ao problema, então devem valer as condições

usuais do Hamiltoniano e também as condições de transversalidade (usadas
para determinar t1 e x(t1)) :

H(t1; x(t1); x
0(t1)) = 0 (15)

�(t1; x(t1); x
0(t1)) = 0 (16)

Sugestão:

Proceda exatamente como no exercício 2 desta lista lembrando que agora
não apenas t1; mas também x(t1) são variáveis de escolha. No item (v), ao
invés de:

0 = x(t1 + d)� x�(t1) ' x(t1)� x�(t1) + x�0(t1)d := h(t1)+ x�0(t1)d
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temos agora:

�x1 = x(t1 + d)� x�(t1) ' x(t1)� x�(t1) + x�0(t1)d := h(t1)+ x�0(t1)d

Logo, neste caso h(t1) deve satisfazer:

h(t1) = �x1 � x�0(t1)d

Como se pode ter d e �x1; de forma independente, maior ou menor que
zero, obtém-se (15) e (16).
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