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0) Considere o problema de maximizar:Z t1

t0

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

com x(t0) = x0, x(t1) livre, sujeito a

_x(t) = u(t) (1)

a) Expresse x(t) integrando (1)
b) De�na u e u� diferindo apenas entre s-a e s, para a � 0 e s2 (t0; t1]:

Calcule

D = D1 +D2 =

Z t1

t0

(f � f �)dt

decompondo a diferença de s� a até s (e chamando de D1) e depois de s
até t1(e chamando esta parte de D2). f � representa f calculada no ponto de

ótimo.

c) Mostre que a segunda diferença D2 se expressa por (u-u�)a
Z t1

s

f 0�x dt

d) Escreva a primeira diferença como

D1 =

Z s

s�a
((f(x; u:t)� f(x�; u; t))dt+

Z s

s�a
(f(x�; u; t)� f �)dt
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e mostre que tal diferença pode ser aproximada em primeira ordem em a
por (f(x�; u; t)� f �)a
e) De�na neste caso particular o Hamiltoniano H como f+mu, onde

m(s)=
Z t1

s

f 0�x dt; observando que m(t1)=0, m�(s) = �f �x = Hx

f) Observe que para um ótimo neste caso deve-se ter D � 0: Expresse
as condições necessárias para a solução do problema acima em termos do
Hamiltoniano.
1) Você seria capaz de resolver o problema abaixo usando cálculo de

variações?

Maximizar: Z 1

0

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

onde f(x(t); u(t); t) = x(t); x(0) = 0, x(1) livre, sujeito a

_x(t) = x(t) + u(t)

u(t) uma função contínua por partes de�nida em [0,1] e tomando valores em
[-1,1].
Caso positivo, mostre sua solução.

2) O Princípio do Máximo em teoria do controle diz o seguinte:

Seja u�(t) uma função contínua por partes de�nida em [t0; t1] que resolva
o 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;

i)x(t1) = x1; ii)x(t1) � x1; iii) x(t1) livre

u(t) 2 U; U um dado subconjunto da reta. Suponha que u�(t) resolva tal
problema e seja x�(t) o caminho ótimo correspondente. Então existe uma
constante m0 e uma função de classe C1 por partes m(t) tais que para todo
t em [t0; t1] :
a) (m0;m(t)) 6= (0;0)
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b) u�(t) maximiza:

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

para todo u em U;
c) Exceto em pontos de descontinuidade de u�(t);

m0(t) = �@H=@x (2)

tal derivada parcial do Hamiltoniano H calculada no ponto de ótimo de u e
x (ou seja, em u* e x*). m0 toma apenas os valores 0 ou 1.
d) Para cada uma das condições acima, i)x(t1) =x1; ii)x(t1) livre; ii)

x(t1) � x1 tem-se as respectivas condições para m(t1) : i) nenhuma condição,
ii) m(t1) � 0 (= 0 se x(t1) > x1); iii) m(t1) = 0:

3*) Utilize o princípio do máximo para resolver o problema (1). Conclua
inicialmente que, como m(t1) tem que ser igual a zero, m0 = 1: Em seguida,
use (2) para concluir, da respectiva solução da equação linear de primeira
ordem com coe�cientes constantes e não homogênea, em m(t), que u�(t)
assume um valor na fronteira de sua de�nição para todo t considerado no
problema. Por último, ache a trajetória ótima x � (t) e mostre que o valor de
máximo do problema é dado por e-2.

4*) Seja U uma função de classe C2 com U�>0 e U�<0 de�nida em [0,1):
Considere o problema:
Maximizar: Z T

0

U(1� u(t))dt

sujeito a x0(t) = u(t); x(0)=x0; x(T)� x1: Assuma ainda que u2 [0; 1] e
x0 < xT < x0 + T:
Resolva este problema usando cálculo de variações.
Resolva este problema usando o princípio do máximo.

5) Considere o problema de 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

3



onde f e g são funções de classe C1 e u(t) é uma função (chamada controle)
contínua por por partes, com um número de descontinuidades �nito.

a) Mostre que as condições necessárias para a solução deste 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

6) (Kamien e Schwarz páginas 127 e 128): 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 básico de cálculo de variações com horizonte
�nito e condição �nal variável (PBHFV), e que as equações de Euler e de
transversalidade do problema PBHFV geram CH.

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

max Z 1

0

(x+ u)dt (3)

sujeito a
x0 = 1� u2; x(0) = 1 (4)

Tente resolver este problema usando o método de cálculo de variações e
depois com o método de controle ótimo. Apresente a solução por qualquer
método (não precisa chegar à solução pelos dois métodos, apenas pelo método
que você considerar mais fácil). Alguma técnica tem vantagem sobre a outra
nestes caso (em termos de facilidade na solução)?

8) (Kamien e Schwarz, página 134): 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.

9) Considere no R2 , com coordenadas (x,y), o ponto A=(2,2) e o hiper-
plano H normal ao vetor (1,0) passando pelo ponto (0,0).
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Utilize controle ótimo para achar a curva com mínima distância entre o
ponto A e o hiperplano H.
Sugestão: Use o teorema de Pitágoras para calcular aproximações retilíneas

(entre dois pontos muito próximos) para a distância 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 (a variável x aqui
faz o papel da variável independente t nas nossas anotações).

10) (Kamien e Schwarz, página 137): 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 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 0(x0) = lima!0
V (x0 + a)� V (x0)

a

existe. Mostre que neste caso V 0(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.

11) (Kamien e Schwarz, página 142): Generalize o PBHFV usando con-
trole ótimo quando existem duas variáveis de estado e duas variáveis de
controle. Mostre que a técnica de utilização do Hamiltoniano permanece
basicamente a mesma, a menos do ajuste dimensional.
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