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Tópicos Cobertos:
I- Horizonte Livre em Cálculo de Variações

II- Valor de Resgate (Salvage Value) em Cálculo de Variações
III- Horizonte Livre mas Limitado em Cálculo de Variações
IV- Horizonte Livre mas Limitado e Valor de Resgate em Cálculo de

Variações

V- Horizonte Livre e Valor Final Livre

VI- Não Diferenciabiliade da Variável de Estado e Condições deWeierstrass-
Erdmann

I- Horizonte Livre em Cálculo de Variações

1- Considere o problema:

maxx

Z t1

t0

F (t; x(t); x0(t))dt (1)

sujeito a

x(t0) = x0 (2)

x(t1) = x1; t1 livre (3)

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 (2) e (3).
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a) Mostre que se x�(t) satisfaz ao problema, então deve valer a Equação

de Euler:

Fx(t; x
�(t); x�0(t)) =

d

dt
Fx0(t; x

�(t); x�0(t)); t0 � t � t1

b) Mostre que deve valer também a condição de transversalidade (usada
para determinar t1) :

F (t1; x(t1); x
0(t1)) = x

0(t1)Fx0(t1; x(t1); x
0(t1)) (4)

Proceda da seguinte forma:
i) Chame de x�(t) a solução ótima para o problema, inicialmente de�nida

para 0 � t � t1: Sabemos que x�(t1) = x1: Considere a variação x(t) de�nida
para 0 � t � t1 + d; d podendo ser negativo ou negativo: Sem perda de
generalidade, suponha que d seja positivo. Estenda então a função x�(t) para
o mesmo domínio de x(t) fazendo x�(t)=x�(t1) = x1 para t1 � t � t1 + d: O
diagrama abaixo pode ser ilustrativo.

t1+dt 0

x *

x

x 1

t1

ii) Como de costume, de�na h(t) =x(t)�x�(t) agora no domínio [t0; t1+d]
e faça:

J(a) =

Z t1+ad

t0

F (t; x�(t) + ah(t); x�0(t) + ah0(t))dt (5)

iii) Temos que J(a) assume um valor máximo interior para a = 0. Derive
então (5) e iguale o valor da derivada no ponto zero a zero para obter, após
usar o TFC, a RL e integração por partes:
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J 0(0) = F �(t1)d+ F
�
x0(t1)h(t1) +

Z t1

t0

(F �x �
d

dt
F �x0)h(t)dt (6)

Obs: F � e F �x0 têm a de�nição que se esperaria, ou seja, das funções
calculadas no ponto de ótimo.

iv) Conclua daí que vale a equação de Euler (pelo método que usamos
antes).
v) Aproxime x(t1 + d) por x(t1) + x�0(t1)d: Como tanto x(t1 + d) quando

x�(t1) são iguais a x1; temos:

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

logo, h(t1) deve satisfazer:

h(t1) = �x�0(t1)d

Como se pode ter d maior ou menor que zero, obtém-se (4).

2) Como ilustração do problema acima, resolva o problema (Kamien e
Schwarz, p. 60):

maxx

Z t1

0

c1(x
0(t))2 + c2x(t))dt

sujeito a x(0) = 0 e x(t1) = B; t1 livre e onde c1; c2 e B são constantes.
Use 4 para achar o valor de t1 ótimo.

II- Valor de Resgate (Salvage Value) em Cálculo de Variações

3 - No problema de�nido no exercício 1, acrescente um valor de resgate
G(t1; x1) :

maxx

Z t1

t0

F (t; x(t); x0(t))dt+G(t1; x1) (7)

Continue assumindo que x(t0) = x0 e x(t1) = x1; t1 livre. Mostre que neste
caso continua valendo a equação de Euler e que (4) deve ser substituída por:

F (t1; x(t1); x
0(t1)) +Gt(t1; x1) = x

0(t1)Fx0(t1; x(t1); x
0(t1))
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III- Horizonte Livre mas Limitado em Cálculo de Variações
4- 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:

F (t1; x(t1); x
0(t1)) � x0(t1)Fx0(t1; x(t1); x0(t1))

a desigualdade valendo quando t1 ótimo for estritamente menor do que
T.

IV- Horizonte Livre mas Limitado e Valor de Resgate em Cál-
culo de Variações

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 continua valendo a equação de Euler e

F (t1; x(t1); x
0(t1)) +Gt1(t1; x1) � x0(t1)Fx0(t1; x(t1); x0(t1))

V- Horizonte Livre e Valor Final Livre

6 - Considere o problema:

maxx

Z t1

t0

F (t; x(t); x0(t))dt (8)

sujeito a

x(t0) = x0 (9)

x(t1) = x1; t1 livre; x1 livre (10)

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 (9) e (10).
a) Mostre que se x�(t) satisfaz ao problema, então deve valer a Equação

de Euler:

Fx(t; x
�(t); x�0(t)) =

d

dt
Fx0(t; x

�(t); x�0(t)); t0 � t � t1

4



b) Mostre que no ponto de ótimo devem valer também as condições de
transversalidade (usadas para determinar t1 e x(t1)) :

F (t1; x(t1); x
0(t1)) = 0 (11)

Fx0(t1; x(t1); x
0(t1)) = 0 (12)

Sugestão:

Proceda exatamente como no exercício 1 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

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, de (6) obtém-se (11) e (12).

VI- Não Diferenciabiliade da variável de Estado
7- Estudamos cálculo de variação com soluções x(t) de classe C1. Este

exercício estende a teoria para o caso em que x(t) pode não ser diferenciável
(embora seja contínua) em um número �nito de pontos no seu intervalo de
de�nição. Para isto, considere então o problema com apenas um possível
ponto de não diferenciabilidade t2 (que será escolhido de forma ótima, da
mesma forma que x(t2)):
Considere:

maxx

Z t1

t0

F (t; x(t); x0(t))dt (13)

sujeito a

x(t0) = x0 (14)

x(t1) = x1; t1 livre (15)
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Admite-se que x(t) não seja diferenciável no ponto t2 2 [t0; t1]:Mostre que em
cada intervalo [t0; t2] e [t2; t1] deve valer a equação de Euler. Mostre também
que em t2 devem valer as condições de Weierstrass-Erdmann:

F � x0Fx0
��
t2� = F � x0Fx0

��
t2+

Fx0
��
t2� = Fx0

��
t2+

Sugestão: Escreva (13) como soma de duas integrais:Z t2

t0

F (t; x(t); x0(t))dt+

Z t1

t2

F (t; x(t); x0(t))dt

e faça o mesmo desenvolvimento que levou àsWeierstrass-Erdmann na primeira
e na segunda integral para obter:

[(F � x0Fx0
��
t2� )� (F � x0Fx0

��
t2+ )]d+ [Fx0

��
t2� � Fx0

��
t2+ ]�x1 = 0

Como d e �x1 podem ser variados independentemente obtém-se

F � x0Fx0
��
t2� = F � x0Fx0

��
t2+

Fx0
��
t2� = Fx0

��
t2+

8�) Resolva o exercício (onde se admite um ponto de não diferenciabiidade
de x(t) - e, ao mesmo tempo, de descontinuidade do "controle" x�(t) ):

Maxx(t) �
Z 10

0

(x� 6)2(x0 � 1)2dt

sujeito a x(0) = 0, x(10) = 6. Apresente a solução do problema. Mostre
que as condições de Weierstrass-Erdmann são satisfeitas no ponto de não
diferenciabilidade do ótimo x�(t).
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