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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальнiсть теми. Пошук методiв керування рiзноманiтними про-
цесами в повсякденному життi є дуже важливим завданням сучасностi.
Як правильно розпорядитися матерiальними ресурсами, природними
багатствами та своєю працею – це питання дуже актуальне в наш час.
Саме тому швидко розвивається такий роздiл математики, як теорiя
оптимального керування.

Основними методами дослiдження задач оптимального керування
є принцип максимуму Понтрягiна (1958–1962 рр.) та метод динамiч-
ного програмування Беллмана (1953–1957 рр.). Принцип максимуму
дав можливiсть знайти оптимальне керування для багатьох важливих
прикладних задач. Метод динамiчного програмування зводить задачу
оптимiзацiї до розв’язання для функцiї Беллмана рiвняння в частинних
похiдних (рiвняння Гамiльтона – Якобi – Беллмана). Якщо це рiвняння
має гладкий розв’язок, то оптимальне керування легко знаходиться у
формi оберненого зв’язку. Однак, в реальних задачах рiвняння Гамiль-
тона – Якобi – Беллмана, внаслiдок його нелiнiйностi, досить рiдко має
гладкий розв’язок. Це призвело до пошуку бiльш загального поняття
розв’язку рiвняння Гамiльтона – Якобi – Беллмана. В 1983 р. М. Кран-
дал i П. Лiонс ввели поняття в’язкого розв’язку. При цьому виявилось,
що при досить загальних умовах функцiя Беллмана – єдиний в’язкий
розв’язок вiдповiдної крайової задачi для рiвняння Гамiльтона – Яко-
бi – Беллмана. На даний час концепцiя в’язких розв’язкiв є загально-
прийнятою i використовується в багатьох областях математики.

Окрiм методiв пошуку оптимальних керувань, не менш важливим, є
питання їх iснування. Для задач оптимального керування звичайними
диференцiальними рiвняннями основнi результати належать О. Ф. Фi-
лiпову (у випадку компактностi множини керувань) та Л. Чезарi (у
випадку некомпактностi з умовами степеневого росту правих частин
системи). Отриманi ними теореми формулюють достатнi умови iсну-
вання оптимальних керувань у термiнах правих частин та критерiїв
якостi.

При встановленнi достатнiх умов оптимальностi часто в нагодi стає
метод усереднення. Даний пiдхiд розвинуто в роботах М. М. Мойсеєва,
В. А. Плотнiкова, А. В. Плотнiкова, О. Д. Кiчмаренко.

На практицi часто зустрiчаються задачi оптимального керування
об’єктами, час еволюцiї яких має мiнливий характер. Вiн може бути то
неперервним, то дискретним або взагалi носити фрактальний характер.
Математичними моделями таких об’єктiв є диференцiальнi рiвняння на
часових шкалах. Теорiя цих рiвнянь виникла у 1988 р., коли С. Хiлгер
ввiв поняття ∆-похiдної на часовiй шкалi. Виявилось, що у випадку
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неперервного часу ∆-похiдна спiвпадає зi звичайною похiдною, а у ви-
падку дискретного – iз рiзницевим вiдношенням. Це дало змогу з єдиної
точки зору розглядати неперервний i дискретний аналiз.

Що стосується перенесення результатiв зi звичайних рiвнянь на ча-
совi шкали, то деякi з них переносяться без особливих змiн i не вик-
ликають принципових труднощiв. Однак, отримання iнших є нетри-
вiальним. Це стосується тих випадкiв, коли принципову роль починає
вiдiгравати структура часової шкали, а саме тi її властивостi, що вiд-
мiннi вiд властивостей дiйсної осi (наприклад, незв’язнiсть та неопук-
лiсть). З цього приводу вiдзначимо роботи О. А. Бойчука та О. П. Стра-
ха, якi присвяченi вивченню таких рiвнянь на множинi Кантора.

Теорiя оптимального керування на часових шкалах також набула
певного розвитку. Так З. Чжан, В. Вей, Х. Сюй отримали для деяких
класiв таких задач рiвняння Гамiльтона – Якобi – Беллмана, однак пи-
тання його розв’язностi (хоча б у в’язкому сенсi) залишалося вiдкри-
тим. Декiлька спроб було зроблено щодо розповсюдження принципу
максимуму на часовi шкали. У 2009 р. Р. Хiлшер i В. Зейдан отрима-
ли слабку версiю принципу максимуму, а у 2012 р. З. Чжан, Ш. Чен
i В. Вей. – сильну. Але у 2013 роцi Л. Боурдiн i Е. Трелат вказали
на певнi неточностi роботи З. Чжана, Ш. Чена i В. Вейя. Використо-
вуючи варiацiйний принцип Екланда, вони виправили цi неточностi i
отримали загальний принцип максимуму. Однак, по-перше, одержанi
ними необхiднi умови незручнi в застосуваннi, а, по-друге, на задачу
накладаються певнi припущення, якi звужують клас дослiджуваних
задач.

Що стосується достатнiх умов оптимальностi, то окремi результати
тут отримано лише для лiнiйно-квадратичних задач.

У дисертацiйнiй роботi дослiджуються задачi оптимального керу-
вання рiвняннями на часових шкалах у тих випадках, коли часова
шкала вiдiграє суттєву роль. При цьому отримано загальнi достатнi
умови iснування оптимальних керувань, отримано принцип максиму-
му в зручнiй для застосування формi, розвинуто концепцiю в’язких
розв’язкiв рiвнянь Гамiльтона – Якобi – Беллмана на часових шкалах
та дослiджено зв’язок мiж задачами оптимального керування на часо-
вих шкалах i на дiйснiй осi.

Зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Дисер-
тацiйна робота виконана в рамках дослiджень кафедри загальної мате-
матики механiко-математичного факультету Київського нацiонального
унiверситету iменi Тараса Шевченка, тема №11БФ038-01 «Розроблен-
ня нових математичних методiв моделювання, аналiзу та побудови ке-
рувань для нелiнiйних еволюцiйних систем зi складною динамiкою»
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(номер державної реєстрацiї 0111U006677), тема №16БФ038-01 «Якiс-
ний аналiз та керування еволюцiйними системами складної структури»
(номер державної реєстрацiї 0116U004752).

Мета i завдання дослiдження. Метою дисертацiйної роботи є
подальший розвиток теорiї оптимального керування для диференцiаль-
них рiвнянь на часових шкалах.

Основнi завдання дослiдження:
— встановлення достатнiх умов iснування оптимального керуван-

ня системи диференцiальних рiвнянь на часових шкалах;
— розповсюдження принципу максимуму Понтрягiна на задачi опти-

мального керування на часових шкалах;
— встановлення умов єдиностi в’язкого розв’язку рiвняння Гамiль-

тона – Якобi – Беллмана на часових шкалах;
— дослiдження взаємозв’язку мiж задачами оптимального керуван-

ня на часовiй шкалi i на дiйснiй осi.
Об’єкт дослiдження – керованi системи диференцiальних рiв-

нянь на часових шкалах.
Предмет дослiдження – оптимальнi керування системами ди-

ференцiальних рiвнянь на часових шкалах та критерiї якостi.
Методи дослiдження. У роботi використовуються прямi методи

розв’язання екстремальних задач, методи теорiї диференцiальних рiв-
нянь на часових шкалах, методи теорiї в’язких розв’язкiв, методи не-
лiнiйного аналiзу.

Наукова новизна одержаних результатiв. Основнi результати,
якi визначають наукову новизну i виносяться на захист, такi:

— знайдено достатнi умови iснування оптимального керування сис-
темою диференцiальних рiвнянь на скiнченному та нескiнченно-
му iнтервалах часової шкали;

— отримано аналог принципу максимуму Понтрягiна для задач
оптимального керування на часових шкалах у зручнiй для засто-
сування формi;

— для лiнiйних керованих задач одержано достатнi умови опти-
мальностi в термiнах принципу максимуму;

— виведено загальне рiвняння Беллмана на часових шкалах (рiв-
няння Гамiльтона – Якобi – Беллмана), для якого введена кон-
цепцiя в’язкого розв’язку i встановлено умови єдиностi такого
розв’язку вiдповiдної крайової задачi;

— дослiджено взаємозв’язок мiж задачею оптимального керування
на часовiй шкалi та такою ж задачею для звичайних диферен-
цiальних рiвнянь;
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— отримано умови збiжностi мiнiмiзуючих послiдовностей керу-
вань до послабленого оптимального керування.

Практичне значення отриманих результатiв. Одержанi ре-
зультати забезпечують дослiдження оптимального керування реальни-
ми процесами, час еволюцiї яких змiнює свiй характер (неперервний,
дискретний, має фрактальну структуру).

Особистий внесок здобувача. Визначення загального плану нап-
рямку дослiджень дисертацiї i постановка задач належать науковому
керiвнику О. М. Станжицькому. Усi результати дисертацiйної роботи
отриманi автором самостiйно i опублiкованi в шести роботах, з них
чотири у спiвавторствi [1], [4] – [6]. У роботi [6] О. М. Станжицькому
належить введення поняттi щiльностi часової шкали, M. Бохнеру нале-
жить огляд лiтератури. У рештi спiльних праць спiвавторам належить
перевiрка технiчних викладок та аналiз отриманих результатiв.

Апробацiя результатiв дисертацiї. Результати дисертацiйного
дослiдження доповiдались на конференцiях та наукових семiнарах:

— IV Мiжнароднiй Ганськiй конференцiї (м. Чернiвцi, 30 червня –
5 липня 2014 р.);

— Мiжнароднiй математичнiй конференцiї «Диференцiальнi рiв-
няння, обчислювальна математика, теорiя функцiй та матема-
тичнi методи механiки» (м. Київ, 23–24 квiтня 2014 р.);

— III Мiжнароднiй науковiй конференцiї «Нелiнiйний аналiз i
застосування» (м. Київ, 1–3 квiтня 2015 р.);

— Мiжнароднiй науковiй конференцiї «Диференцiальнi рiвняння
та їх застосування» (м. Ужгород, 19–21 травня 2016 р.);

— засiданнi наукового семiнару кафедри загальної математики
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
пiд керiвництвом д. ф.-м. н., проф. Г. Л. Кулiнiча та д. ф.-м. н.,
проф. О. М. Станжицького (Київ, 2017);

— засiданнi наукового семiнару кафедри математичного моделю-
вання економiчних систем Нацiонального технiчного унiверси-
тету України «Київського полiтехнiчного iнституту» пiд керiв-
ництвом д. ф.-м. н., проф. В. О. Капустяна (Київ, 2017);

— засiданнi спiльного наукового семiнару кафедри диференцiаль-
них рiвнянь i кафедри оптимального керування та економiчної
кiбернетики Одеського нацiонального унiверситету iменi
I. I. Мечникова пiд керiвництвом д. ф.-м. н., проф. В. М. Єв-
тухова (Одеса, 2017);

— засiданнi наукового семiнару з фрактального аналiзу НПУ iм.
М. П. Драгоманова пiд керiвництвом д. ф.-м. н., проф. М. В. Пра-
цьовитого (Київ, 2017);
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— засiданнi наукового семiнару кафедри iнтегральних та диферен-
цiальних рiвнянь Київського нацiонального унiверситету iменi
Тараса Шевченка пiд керiвництвом д. ф.-м. н., проф., академiка
НАН України М. О. Перестюка (Київ, 2017).

Публiкацiї. Основнi результати дисертацiї опублiкованi в 15 нау-
кових працях, з них 6 статей [1] – [6] – у фахових виданнях, з яких 2
статтi [1,3] надрукованi у журналах, англомовнi версiї яких включенi
до наукометричної бази Scopus, 1 стаття [6] – в iноземному журналi,
який включено до наукометричної бази Scopus, та 9 тез доповiдей на
мiжнародних конференцiях [7] – [15].

Структура та обсяг дисертацiї. Дисертацiя складається з анота-
цiї, вступу, чотирьох роздiлiв, загальних висновкiв, списку використа-
них джерел та додаткiв. Повний обсяг роботи мiстить 167 сторiнок
друкованого тексту, список використаних джерел мiстить 112 найме-
нувань.

Автор висловлює щиру подяку науковому керiвнику – доктору фiз.-
мат. наук, професору Олександру Миколайовичу Станжицькому за
постановку задач, постiйну увагу до роботи, всебiчну пiдтримку та
допомогу.

ОСНОВНИЙ ЗМIСТ РОБОТИ
У вступi обгрунтовано актуальнiсть теми дисертацiйної роботи,

сформульована мета i задачi дослiдження, об’єкт та предмет дослiд-
ження, визначено наукову новизну, практичну значущiсть отриманих
результатiв, особистий внесок здобувача та апробацiю отриманих ре-
зультатiв.

Перший роздiл мiстить огляд лiтератури за тематикою дисерта-
цiйної роботи, висвiтлює деякi результати щодо спорiднених проблем,
отриманих iншими авторами. Проведено порiвняльний аналiз резуль-
татiв отриманих дисертантом iз результатами iнших авторiв.

У другому роздiлi отримано достатнi умови iснування оптималь-
ного керування системами диференцiальних рiвнянь на скiнченному та
нескiнченному iнтервалах часової шкали.

Пiд часовою шкалою (T) розумiється довiльна непорожня, замкне-
на пiдмножина множини дiйсних чисел. Для характеризацiї структури
часової шкали вводяться наступнi поняття.

Для точки t ∈ T визначається прямий оператор стрибка σ : T → T
як σ(t) = inf{s ∈ T : s > t} i обернений оператор стрибка ρ : T → T
таким чином: ρ(t) = sup{s ∈ T : s < t} (причому inf ∅ := supT i
sup∅ := inf T). Точка t ∈ T називається лiво-граничною (LD) (лiво-
розсiяною (LS), право-граничною (RD) або право-розсiяною (RS)), якщо
ρ(t) = t (ρ(t) < t, σ(t) = t або σ(t) > t). Функцiя зернистостi часової



6

шкали µ : T → [0,+∞) визначається як µ(t) = σ(t) − t. Випадок, коли
T = R будемо називати класичним.

У пiдроздiлi 2.1 розглянута задача оптимального керування на
скiнченному вiдрiзку часової шкали, лiнiйна за керуванням:{

x∆ = f1(t, x) + f2(t, x)u(t),

x(0) = x0

(1)

з критерiєм якостi

J(u) =

∫
[0,σ(τ))T

L(t, x(t), u(t))∆t→ inf, (2)

де t ∈ [0, T0]T := [0, T0] ∩ T, 0 ∈ T, T0 ∈ T, x ∈ D – фазовий век-
тор, x0 ∈ D – фiксований вектор, D – область в Rd, ∂D – її межа,
D = D ∪ ∂D, x∆ – дельта-похiдна на часовiй шкалi, яка визначається
як x∆(t) = lims→t

x(σ(t))−x(s)
σ(t)−s , σ(τ) – момент виходу розв’язку x(t) на

границю областi D, а τ = supt∈[0,T0]T{∀s ∈ [0, t]T : x(s) ∈ D}, u ∈ U –
вектор керування, U ⊂ Rm – опукла, замкнена множина.

Вiдносно системи (1) вважаємо виконаними наступнi умови:
a) вектор-функцiя f1(t, x) : [0, T0]T × D → Rd i матриця f2(t, x) :

[0, T0]T ×D → Rd × Rm – неперервнi за сукупнiстю змiнних;
b) для функцiй f1(t, x) та f2(t, x) виконується умова лiнiйного рос-

ту: iснує стала C > 0, що для будь-яких t ∈ [0, T0]T, x ∈ D

|f1(t, x)| 6 C(1 + |x|), ‖f2(t, x)‖ 6 C(1 + |x|), (3)

тут |·| – евклiдова норма вектора, ‖·‖ – норма матрицi.
Функцiї L(t, x, u), Lx(t, x, u) i Lu(t, x, u) є неперервними за сукупнiс-

тю змiнних для довiльних t ∈ [0, T0]T, x ∈ D, u ∈ U i задовольняють
умовам:

1) iснують сталi k > 0 i p > 1 такi, що

L(t, x, u) > k|u|p для t ∈ [0, T0]T, x ∈ D,u ∈ U ; (4)

2) iснують сталi K > 0 i α > 0 такi, що

|Lx(t, x, u)|+ |Lu(t, x, u)| 6 K
(
1 + |u|p−1 + |x|α

)
(5)

для t ∈ [0, T0]T, x ∈ D, u ∈ U ;
3) функцiя L(t, x, u) – опукла по u для будь-яких фiксованих

t ∈ [0, T0]T, x ∈ D.
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Керування u(t) вважаються допустимими, якщо:
a1) u(t) ∈ Lp[0, T0)T,
a2) u(t) ∈ U при t ∈ [0, T0]T.

Для задачi (1) – (2) отримано достатнi умови iснування оптимальних
керувань.

Теорема 2.1.1. Нехай для системи (1) з критерiєм якостi (2) вико-
нанi умови a), b) та 1) – 3). Тодi задача (1) – (2) має розв’язок.

У пiдроздiлi 2.2 розглянута задача оптимального керування на
нескiнченному iнтервалi часової шкали системою диференцiальних рiв-
нянь (1) з критерiєм якостi

J(u) =

∫
[0,σ(τ))T

g(t)L(t, x(t), u(t))∆t→ inf, (6)

де t ∈ [0,+∞)T, 0 ∈ T, x ∈ D – фазовий вектор, x0 ∈ D – фiксований
вектор, D – обмежена область з Rd, σ(τ) – момент виходу розв’язку x(t)
на границю областi D, u ∈ U ⊂ Rm – вектор керування, U – опукла,
замкнена множина, g(t) ∈ L1([0,+∞]T), 0 6 g(t) 6 1.

Для такої задачi за умов, подiбних до теореми 2.1.1, отримано ана-
логiчний результат про iснування оптимальних керувань.

Пiдроздiл 2.3 присвячений нелiнiйному за керуванням випадку,
при цьому умова лiнiйностi за керуванням замiнюється умовою опук-
лостi. Розглядається задача оптимального керування на скiнченному
вiдрiзку часової шкали:{

x∆ = f(t, x(t), u(t)),

e = (t1, x(0), x(t1)) ∈ S
(7)

з критерiєм якостi типу Майєра:

J(x(0), u) = Φ1(e)→ inf, (8)

де t ∈ [0, T0]T, 0 ∈ T, T0 ∈ T, x ∈ D – фазовий вектор, D – область
в Rd, x(0) ∈ K ⊂ D, K – компакт, t1 – момент виходу розв’язку x(t)
на границю областi D, u ∈ U ⊂ Rm – вектор керування, U – замкнена
множина, вектор-функцiя Φ : [0, T0]T ×D×U → Rd – неперервна на S,
а S визначається рiвняннями Φj(e) = 0 при j = 2, k, Φ = {Φj}kj=1.

Для задачi (7) – (8) отримано достатнi умови iснування оптимально-
го керування в термiнах правих частин системи та функцiї, що входить
в критерiй якостi.

Теорема 2.3.1. Нехай для задачi (7) з критерiєм якостi (8) виконанi
наступнi умови:
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1) умова лiнiйного росту: iснує стала C1 > 0, що для будь-яких
t ∈ [0, T0]T, x ∈ D, u ∈ U :

|f(t, x, u)| 6 C(1 + |x|+ |u|); (9)

2) iснує стала C2 > 0, що для будь-яких t ∈ [0, T0]T, x ∈ D, u ∈ U :

|f(t, x′, u)− f(t, x, u)| 6 C2|x′ − x|(1 + |u|); (10)

3) F ′ – множина допустимих пар (x(0), u)), для яких керування u
задовольняє умови a1) i a2) є непорожньою множиною;

4) U – компактна множина;
5) множина F (t, x) = {f(t, x, u) : u ∈ U} – опукла для t ∈ [0, T0]T,

x ∈ D.
Тодi задача (7) – (8) має розв’язок.

Вiдзначимо, що основна принципова складнiсть одержання даних
результатiв у порiвняннi з класичними полягає в тому, що траєкторiя
розв’язку систем (1) та (7) може бути розривною.

Третiй роздiл присвячений розповсюдженню принципу максиму-
му Понтрягiна на рiвняння на часових шкалах. Для лiнiйно-опуклих
задач отримано достатнi умови оптимальностi у формi принципу мак-
симуму.

В пiдроздiлi 3.1 розглянута задача оптимального керування на
iнтервалi t ∈ [t0, t1]T

Φ0(x(t0), x(t1))→ inf,

x∆(t) = f(t, x(t), u(t)),

Φi(x(t0), x(t1)) = 0, i = 1, k,

Φi(x(t0), x(t1)) 6 0, i = k + 1, n,

(11)

де t0, t1 – фiксованi точки з T, t0 < t1, x ∈ D – фазовий вектор,
D – область в Rd, u ∈ U ⊂ Rm, U – опукла множина, функцiї f , f ′x,
f ′u визначенi при t ∈ [t0, t1]T, x ∈ D, u ∈ U i неперервнi за сукупнiстю
аргументiв, функцiї Φi, i = 0, n визначенi в деякiй областiW ⊂ Rd×Rd
i гладкi за своїми аргументами.
Означення 3.1.1. Пара (x(·), u(·)) називається керованим процесом
для задачi (11), якщо:

1) керування u(·) : [t0, t1]T → U – кусково-неперервна функцiя, не-
перервна справа;

2) для всiх точок t ∈ [t0, t1]T за винятком, можливо, точок розриву
керування u(·), функцiя x(·), задовольняє диференцiальне рiвняння

x∆(t) = f(t, x(t), u(t)),
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i у всiх точках t ∈ [t0, t1]T – iнтегральне рiвняння

x(t) = x(t0) +

∫
[t0,t1)T

f(s, x(s), u(s))∆s.

Означення 3.1.2. Допустимий керований процес (x̂(·), û(·)) назива-
ється оптимальним (локально), якщо iснує ε > 0, що для кожного
допустимого керованого процесу (x(·), u(·)), такого що |x(t)− x̂(t)| < ε,
для всiх t ∈ [t0, t1]T виконується нерiвнiсть

Φ0(x(t0), x(t1)) > Φ0(x̂(t0), x̂(t1)). (12)

Означення 3.1.3. Лiнiйна система диференцiальних рiвнянь

Ψ∆ = −
(
∂f(t, x̂(t), û(t))

∂x

)∗
Ψσ (13)

називається спряженою до системи (11), тут ∗ означає транспонування,
Ψσ = Ψ(σ(t)).

Аналог принципу максимуму Понтрягiна отримано для тих часових
шкал, якi задовольняють умову, що названа в роботi умовою щiльностi.
Означення 3.1.5. Скажемо, що в точцi s ∈ [t0, t1)T ∩ RD виконується
умова щiльностi, якщо

µ(s+ β)

β
→ 0 при β → 0 (14)

для кожного β ∈ Vt1s = {β > 0, s + β ∈ [s, t1)T}. Аналогiчно, в точцi
s ∈ (t0, t1]T ∩ LD виконується умова щiльностi, якщо

µ(s− β)

β
→ 0 при β → 0 (15)

для кожного β ∈ Vst0 = {β > 0, s− β ∈ (t0, s]T}.
Функцiя H(t,Ψ, x, v) = (Ψ, f(t, x, v)) =

∑d
i=1 (Ψi, fi(t, x, v)) нази-

вається функцiєю Понтрягiна задачi (11), а функцiєю Лагранжа задачi
(11) є функцiя L (λ, x(t0), x(t1)) =

∑n
i=0 λiΦi(x(t0), x(t1)), де λi ∈ R1 –

множники Лагранжа.
Для задачi (11) отримано необхiднi умови оптимальностi в термiнах

функцiї Понтрягiна i вiдповiдних множникiв Лагранжа.
Теорема 3.1.1. Нехай для функцiй f i Φi, i = 0, n виконуються

умови постановки задачi (11), а для точок s ∈ [t0, t1)T ∩ RD i s ∈
(t0, t1]T ∩ LD виконуються вiдповiднi умови щiльностi (14) i (15). Тодi
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якщо (x̂(· ), û(· )) – оптимальний процес для задачi (11), то iснує не-
нульовий вектор множникiв Лагранжа λ = (λ0, λ1, . . . , λn) i розв’язок
спряженої системи (13) Ψ(t) = (Ψ1(t), . . . ,Ψd(t))

∗ такi, що виконуються
умови:

1) невiд’ємностi: λi > 0 для i = 0, i = k + 1, n;
2) доповнюючої нежорсткостi:

λiΦi(x̂(t0), x̂(t1)) = 0 для i = k + 1, n;

3) умови трансверсальностi:

Ψ(t0) = Lx0 :=
∂L

∂x(t0)
i −Ψ(t1) = Lx1 :=

∂L

∂x(t1)
;

4) умова максимуму:
a) слабка умова максимуму: для кожної точки r ∈ [t0, t1)T ∩ RS:(

∂H

∂u
(r,Ψσ(r), x̂(r), û(r)) , v − û(r)

)
Rn
6 0 для всiх v ∈ U ;

(16)
b) сильна умова максимуму: якщо s ∈ [t0, t1) ∩ RD, тодi

max
v∈U

H (s,Ψ(s), x̂(s), v) = H (s,Ψ(s), x̂(s), û(s)) . (17)

Ця умова виконується також в довiльнiй точцi s ∈ (t0, t1] ∩ LD, що
є точкою неперервностi керування û(t).

Дана теорема узагальнює результати роботи Л. Боурдiна i Е. Тре-
лата на випадок незамкнутостi множини значень допустимих керувань
i неопуклостi множини досяжностi. При цьому, на вiдмiну вiд умов
вказаної роботи, умови теореми 3.1.1 є зручними для перевiрки. Та-
кож в данiй теоремi вперше отримана сильна умова максимуму i в
лiво-граничних точках. Принципово вiдмiнним є i пiдхiд до доведення.
Л. Боурдiн i Е. Трелат для доведення принципу максимуму використо-
вують принцип Екланда; основним апаратом цього дослiдження є лема
про пакет голок. При цьому, з урахуванням структури часової шкали,
при побудовi пакета голок, на вiдмiну вiд класичного випадку, виника-
ють принциповi труднощi, пов’язанi з побудовою елементарної голки в
право-граничних i право-розсiяних точках. Ще одна складнiсть, пов’я-
зана з часовою шкалою, полягає в тому, що множина [t0, t1] не є, взагалi
кажучи, опуклою.

Для лiнiйно-опуклої задачi оптимального керування на iнтервалi
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t ∈ [t0, t1]T
Φ0(x(t0), x(t1))→ inf,

x∆ = A(t)x+B(t)u(t),

Φi(x(t0), x(t1)) = 0, i = 1, k,

Φi(x(t0), x(t1)) 6 0, i = k + 1, n,

(18)

де u ∈ U , U – опукла множина в Rm, матрицi A(t), B(t) – неперервнi,
Φi – опуклi i гладкi функцiї в Rd ×Rd, отримано достатнi умови опти-
мальностi в термiнах принципу максимуму.

Теорема 3.1.2. Для того, щоб допустимий процес (x̂(·), û(·)) був
оптимальним в задачi (18), достатньо iснування множникiв Лагранжа
λ = (λ0, λ1, . . . , λn) i розв’язкiв спряженої системи (13)
Ψ(t) = (Ψ1(t), · · · ,Ψd(t))

∗ таких, що виконуються наступнi умови:
1) невiд’ємностi: λ0 > 0 i λi > 0 для всiх i = 1, n;
2) доповнюючої нежорсткостi:

λiΦi(x̂(t0), x̂(t1)) = 0 для i = k + 1, n;

3) умова максимуму:

max
v∈U

(Ψσ(t), B(t)v) = (Ψσ(t), B(t)û(t)) для всiх t ∈ [t0, t1]T;

4) умови трансверсальностi:

Ψ(t0) = Lx0 i Ψ(t1) = −Lx1 ,

де L =
∑n
i=1 λiΦi – функцiя Лагранжа.

В четвертому роздiлi метод динамiчного програмування застосо-
вано до рiвнянь на часових шкалах, отримано загальне рiвняння Белл-
мана на часових шкалах (рiвняння Гамiльтона – Якобi – Беллмана),
для якого введена концепцiя в’язкого розв’язку на часових шкалах i
дослiджено умови єдиностi розв’язку вiдповiдної крайової задачi.

В пiдроздiлi 4.1 для розв’язання задачi оптимального керування
на скiнченному вiдрiзку часової шкали{

x∆ = f(t, x(t), u(t)),

x(T0) = x0

(19)

з критерiєм якостi
ϕ(T1, x(T1))→ inf, (20)

де t ∈ [T0, T1]T, T0 ∈ T – фiксований момент часу, T1 ∈ T – нефiксо-
ваний, визначається моментом першого попадання точки (T1, x(T1)) в
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замкнену множину M ⊆ T×Rn, x ∈ Rn – фазовий вектор, u ∈ U ⊂ Rm
– вектор керування, функцiя f : T×Rn → Rn, використовується метод
динамiчного програмування Беллмана. При цьому для задачi (19)–(20)
стандартним чином вводиться функцiя Беллмана як

V (t, x) = inf
u(t)∈Ft,x(t)

ϕ(T1, x(T1)), (21)

тут Ft,x(t) – множина керувань, що переводить систему iз положення
(t, x) у множину M .

В роботi встановлено певнi властивостi функцiї Беллмана, з викорис-
танням яких отримано загальне рiвняння Беллмана на часових шкалах.

Теорема 4.1.2. Нехай точка (t, x) – довiльна внутрiшня точка мно-
жини досяжностi Q0 (Q0 – всi точки (t, x), з яких можна потрапити в
множинуM по деякiй траєкторiї, яка вiдповiдає кусково-неперервному
керуванню), в якiй функцiя Беллмана V (t, x) є ∆-диференцiйовною.
Тодi функцiя V (t, x) задовольняє нерiвнiсть:

V ∆
t (t, x) +

1∫
0

V
′

x(σ(t), x+ µ(t)f(t, x, u))dh · f(t, x, u) > 0. (22)

Якщо в множинi Ft,x(t) iснує оптимальне керування u∗, тодi функцiя
V (t, x) задовольняє нелiнiйне iнтегро-диференцiальне рiвняння в час-
тинних похiдних – рiвняння Беллмана на часових шкалах:

min
v∈U

V ∆
t (t, x) +

1∫
0

V
′

x(σ(t), x+ µ(t)f(t, x, u))dh · f(t, x, u)

 = 0. (23)

Мiнiмум в (23) досягається на правостороннiй границi u∗(t)+ оптималь-
ного керування в момент часу t.

Вiдзначимо, що, на вiдмiну вiд класичного випадку, рiвняння Белл-
мана (23) є вже iнтегро-диференцiальним. Як приклад застосування
методу динамiчного програмування розв’язана лiнiйно-квадратична за-
дача на часових шкалах.

В пiдроздiлi 4.2 розглянута сiм’я задач оптимального керування
на вiдрiзку [t0, t1]T {

x∆ = f(s, x, u),

x(t) = x
(24)

з критерiєм якостi

J(t, x, u) =

∫
[t,t1)T

L(s, x(s), u(s))∆s+ Ψ(x(t1))→ inf, (25)
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де x ∈ Rd – фазовий вектор, u = u(t) – вектор керування, U ⊂ Rm –
компактна множина, U(t) = L∞ ([t, t1]T, U) – множина обмежених, ∆–
вимiрних функцiй, що визначенi на [t, t1]T i приймають значення в U .
В задачi (24) допустимими вважаються керування u(·) ∈ U(t).

Для задачi (24), (25) введена концепцiя в’язких розв’язкiв рiвняння
Беллмана на часових шкалах.

Нехай t0 6 t 6 r 6 t1, t, r ∈ T. Визначимо для обмеженої знизу
функцiї Ψ(x) : Rd → R1 i функцiї u(·) ∈ U(t) оператор:

Tt,r;uΨ(x) =

∫
[t,r)T

L(s, x(s), u(s))∆s+ Ψ(x(r)), (26)

тут x(s) – розв’язок (24) з початковою умовою x(t) = x. За допомогою
(26) утворимо нелiнiйну напiвгрупу:

(Tt,rΨ) (x) = inf
u(·)∈U(t)

Tt,r;uΨ(x). (27)

Оскiльки L i Ψ – обмеженi знизу функцiiї, тодi i Tt,rΨ також обмежена
знизу. Зрозумiло, що оператор Tt,r – монотонний, тобто

Tt,rΦ 6 Tt,rΨ, якщо Φ 6 Ψ. (28)

Принцип динамiчного програмування записується у виглядi

(Tt,t1Ψ) (x) = (Tt,r(Tr,t1Ψ)) (x), (29)

для довiльного t0 6 t 6 r 6 t1, t0, t, r, t1 ∈ T. Справедлива напiвгрупова
властивiсть

(Tt,sΨ) (x) = (Tt,r (Tr,sΨ)) (x). (30)

Функцiя Беллмана має вигляд V (t, x) = (Tt,t1Ψ)(x) i задовольняє
абстрактний принцип динамiчного програмування

V (t, x) = (Tt,rV (r, ·)) (x), (31)

для довiльного x ∈ Rd, t0 6 t 6 r 6 t1, t0, t, r, t1 ∈ T.
В роботi введено поняття генератора Gt напiвгрупи {Tt,r}. Для цьо-

го, на вiдмiну вiд неперервної часової шкали (R1), розрiзняються ви-
падки, коли µ(t) > 0 i µ(t) = 0. Для довiльного t ∈ [t0, t1)T:

1) якщо µ(t) > 0, покладемо

(Gtw(t, ·))(x) =
1

µ(t)

[(
Tt,σ(t)w(σ(t), ·)

)
(x)− w(t, x)

]
, (32)
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2) якщо µ(t) = 0, то

(Gtw(t, ·))(x) = lim
h↓0

1

h
[(Tt,t+hw(t+ h, ·)) (x)− w(t, x)] , (33)

де h ∈ Vt1t = {h > 0 : t+ h ∈ [t, t1]T}.
Вiдзначимо, що на вiдмiну вiд класичного випадку, генератор вже

може бути нелокальним оператором.
Якщо V (t, ·) ∈ Dt для всiх t ∈ [t0, t1]T, де Dt – область визначення

генератора Gt, тобто тi функцiї w(t, x), для яких мають змiст спiввiд-
ношення (32), (33), тодi з (31) отримуємо абстрактне рiвняння динамiч-
ного програмування

(GtV (t, ·))(x) = 0, (t, x) ∈ Q. (34)

Означення 4.2.2. Функцiя W (t, x) ∈ Dt називається класичним
розв’язком (34), якщо W задовольняє (34) для всiх (t, x) ∈ Q.

Взагалi, функцiя Беллмана не завжди належить Dt i таким чином,
вона не є класичним розв’язком (34). У зв’язку з цим, введемо поняття
в’язкого розв’язку.

Нехай Q = [t0, t1)T ×Rd, Q = [t0, t1]T ×Rd – замикання множини Q,
а ∂Q = {t1} × Rd – її границя.

Означення 4.2.3. НехайW ∈ C(Q)∩M(Q),M(Q) – множина обме-
жених знизу функцiй. Тодi

1) W – в’язкий суброзв’язок (34) в Q, якщо:
а) в довiльнiй точцi (t, x) ∈ Q такiй, що µ(t) > 0 W (t, x) задо-

вольняє (34);
б) для довiльного w ∈ Dt

(Gtw(t, ·))(x) > 0, (35)

в кожнiй точцi (t̄, x̄) ∈ Q, що µ(t) = 0 i такiй, що (t̄, x̄) є
точкою максимуму W − w в Q, а також W (t̄, x̄) = w(t̄, x̄).

2) W – в’язкий суперрозв’язок (34) в Q, якщо:
в) виконана умова а) пункту 1);
г) для кожного w ∈ Dt

(Gtw(t, ·))(x) 6 0 (36)

в кожнiй точцi (t̄, x̄) ∈ Q, що µ(t) = 0 i такiй, що (t̄, x̄) є
точкою мiнiмуму W − w в Q, а також W (t̄, x̄) = w(t̄, x̄).

3) Функцiя W є в’язким розв’язком (34) в Q, якщо вона одночасно
є i суброзв’язком, i суперрозв’язком (34) в Q.



15

Наступна теорема дає умови, при яких функцiя Беллмана є в’язким
розв’язком.
Теорема 4.2.2. Нехай виконуються умови:

1) f : [t0, t1]T×Rd×U → Rd, L : [t0, t1]T×Rd×U → R1 i Ψ : Rd → R1;
2) f – неперервна за (t, x, u) iз областi визначення, L,Ψ – рiвномiр-

но неперервнi в Q× U i Rd вiдповiдно;
3) f, L,Ψ – глобально обмеженi i задовольняють за змiнною x гло-

бальнiй умовi Лiпшиця.
Тодi функцiя Беллмана V (t, x) є в’язким розв’язком (34) в Q.

В роботi вивчено питання зв’язку мiж поняттями класичного i в’яз-
кого розв’язкiв.
Пропозицiя 4.2.1. Нехай W (t, x) ∈ Dt. Тодi W є в’язким розв’язком
(34) в Q тодi i тiльки тодi, коли W є класичним розв’язком (34).

У роботi з’ясовано вигляд генератора Gt.
Теорема 4.2.3. При виконаннi умов 1) – 3) теореми 4.2.2 генератор Gt
нелiнiйної напiвгрупи має вигляд:

1) якщо µ(t) > 0, то

(Gtw(t, ·))(x) = − 1

µ(t)
w(t, x)−

− 1

µ(t)
sup
v∈U
{−w(σ(t), x+ µ(t)f(t, x, v))− L(t, x, v)µ(t)}

(37)

2) якщо µ(t) = 0, то

(Gtw(t, ·))(x) =
∂

∆t
w(t, x)−H

(
t, x,

∂

∂x
w(t, x)

)
, (38)

де H(t, x, p) = supu∈U {−f(t, x, u)p− L(t, x, u)} – функцiя Гамiльтона.
З використанням теореми 4.2.3 абстрактне рiвняння динамiчного

програмування (34) переписується в бiльш зручнiй класичнiй формi, а
саме:

1) якщо µ(t) > 0, то

W (t, x) = inf
u∈U
{W (σ(t), x+ µ(t)f(t, x, u)) + L(t, x, u)µ(t)} , (39)

2) якщо µ(t) = 0, тодi

− ∂

∆t
W (t, x) +H

(
t, x,

∂

∂x
W (t, x)

)
= 0. (40)

В пiдроздiлi 4.3 отримано умови єдиностi в’язкого розв’язку рiв-
няння динамiчного програмування (39)–(40), що задовольняє крайовiй
умовi

W (t1, x) = Ψ(x), x ∈ Rd. (41)
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Єдинiсть в’язкого розв’язку встановлено при виконаннi наступних
умов на функцiї f, L i Ψ та часову шкалу:

a1) f : [t0, t1]T × Rd × U → Rd, L : [t0, t1]T × Rd × U → R1;
a2) f – неперервна за сукупнiстю змiнних, причому рiвномiрно за

x ∈ Rd неперервна за t;
a3) L, Ψ – рiвномiрно неперервнi в Q× U i Rd вiдповiдно;
a4) f, L,Ψ – обмеженi в своїх областях визначення i задовольняють

за x ∈ Rd глобальнiй умовi Лiпшиця;
a5) будь-яка лiво-гранична точка з T є границею або тiльки право-

граничних точок, або тiльки право-розсiяних точок.
Має мiсце наступна теорема єдиностi.

Теорема 4.3.1. НехайW iW1 – в’язкi розв’язки рiвняння динамiчного
програмування (39) – (40) в областi Q, що є обмеженими i рiвномiрно
неперервними в Q та задовольняють крайовiй умовi (41). Тодi, якщо
виконанi умови a1) – a5), то

W (t, x) = W1(t, x), ∀(t, x) ∈ Q. (42)

Отже, при виконаннi умов теореми 4.3.1, єдиним в’язким розв’язком
рiвняння (39) – (40), що задовольняє крайовiй умовi (41), є функцiя
Беллмана.

В пiдроздiлi 4.4 дослiджено питання взаємозв’язку мiж задачею
оптимального керування на часовiй шкалi i такою ж задачею для зви-
чайних диференцiальних рiвнянь.

Нехай Tλ – сiм’я часових шкал, λ ∈ Λ ⊂ R1 i 0 – гранична точка Λ.
Позначимо через µλ = supt∈[t0,t1]Tλ

µ(t). Якщо µλ(t)→ 0 при λ→ 0, то
Tλ збiгаються (наприклад, в метрицi Хаусдорфа) до неперервної часо-
вої шкали T0 = R1. Тодi [t0, t1]Tλ переходить в [t0, t1]. А тому виникає
питання про зв’язок мiж задачею оптимального керування на [t0, t1]Tλ
i на [t0, t1].

На кожнiй з часових шкал Tλ розглянута задача оптимального ке-
рування 

x∆ = f(t, x(t), u(t)),

x(t0) = x,

Jλ(u) =
∫

[t0,t1)Tλ
L(t, x(t), u(t))∆t→ inf,

(43)

де t ∈ [t0, t1]T, x ∈ Rd – фазовий вектор, u = u(t) – вектор керування.
Нехай U ⊂ Rm – компактна множина. Функцiя Беллмана Vλ(t, x) задачi
(43) вводиться як

Vλ(t, x) = inf
u(·)∈U(t)

Jλ(t, x, u). (44)
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Отримано умови збiжностi сiм’ї функцiй Беллмана Vλ(t0, x) задачi
(43) до V (t0, x) при λ→ 0, де V (t0, x) – функцiя Беллмана вiдповiдної
неперервної задачi

dx
dt = f(t, x(t), u(t)),

x(t0) = x,

J(u) =
∫ t1
t0
L(t, x(t), u(t))dt→ inf .

(45)

Теорема 4.4.1. Нехай виконуються умови:
1) функцiї f, fx i L визначенi i неперервнi за сукупнiстю аргументiв

на [t0, t1]× Rd × U ;
2) f i L задовольняють в областi визначення за змiнною x глобальнiй

умовi Лiпшиця.
Тодi при λ → 0 сiм’я функцiй Беллмана Vλ(t0, x) → V (t0, x) збi-

гається локально рiвномiрно в Rd.
Даний результат допускає наступну iнтерпретацiю з точки зору мi-

нiмiзуючої послiдовностi. За керуванням u∗λ, яке є оптимальним для
задачi (43) на часових шкалах, побудуємо допустиме керування систе-
ми (45) на всьому вiдрiзку [t0, t1] за правилом

ũ∗λ(t) =

{
u∗λ(t), t ∈ [t0, t1]Tλ ,

u∗λ(r), t ∈ [r, σ(r)), де r ∈ RS.
(46)

Теорема 4.4.2. В умовах теореми 4.4.1 керування ũ∗λ(t) – мiнiмiзую-
ча послiдовнiсть для задачi (45), тобто |J(ũ∗λ) − V (t0, x)| → 0, λ → 0
локально рiвномiрно в Rd.

Для задачi (45) дослiджено умови узагальненої збiжностi мiнiмiзу-
ючих послiдовностей керувань (46), якi, як правило, не мають границi
нi в якому класичному сенсi, до послабленого оптимального керування.

Поняття послабленого керування задачi (45) вводиться як вимiрне
вiдображення ϕ : [0,∞) → M(U) таке, що ϕs – ймовiрнiсна мiра на
U для майже всiх s ∈ [t0, t1], M(U) – простiр ймовiрнiсних мiр на U .
Через Ur(t0) позначено клас всiх послаблених керувань задачi (45).
Означення 4.4.1. Вiдображення x(t, x) : [t0, t1]×Rd → Rd називається
послабленим розв’язком, що вiдповiдає послабленому керуванню
ϕ ∈ Ur(t0), якщо для всiх x ∈ Rd i t ∈ [t0, t1] виконується рiвнiсть

x(t, x) = x+

t∫
t0

∫
U

f(s, x(s, x), u)dϕs(u)ds. (47)

Будь-яке класичне керування u(t) може бути розглянуте як послаб-
лене керування ϕu : s→ δu(s), де δu – мiра Дiрака в точцi u. При цьому
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рiвнiсть (47) переходить в рiвнiсть

x(t, x) = x+

t∫
t0

f(s, x(s, x), u(s))ds.

До розгляду вводиться послаблена задача оптимального керування

V r(t0, x) = inf
ϕ∈Ur(t0)

t1∫
t0

∫
U

L(t, x(t, x), u)dϕt(u)dt. (48)

Позначимо через x∗λ(t) розв’язок (45), що вiдповiдає керуванню ũ∗λ(t).
Теорема 4.4.3. Нехай виконанi умови теореми 4.4.1, а f , L – обме-
женi. Тодi iснує послiдовнiсть λn (λn → 0, n → ∞), ϕ∗ ∈ Ur(t0),
x∗ : [t0, t1]→ Rd такi, що при λn → 0:

1) ϕũ
∗
λn → ϕ∗ в L∞(t0, t1,M(U)) в слабкiй ∗ – топологiї, тобто

t1∫
t0

Ψ(t, ũ∗λn(t))dt→
t1∫
t0

∫
U

Ψ(t, u)dϕ∗t (u)du, (49)

для довiльного Ψ ∈ L1(t0, t1;C(U));
2) x∗λn(t)⇒ x∗(t) на [t0, t1];
3) J(x, ũ∗λn(t))→ Jr(x, ϕ∗).

При цьому

x∗(t) = x+

t∫
t0

∫
U

f(s, x∗(s), u)dϕ∗s(u)ds,

Jr(x, ϕ∗) = V r(t0, x) = V (t0, x).

В додатках наведенi необхiднi поняття, пов’язанi з теорiєю рiвнянь
на часових шкалах.

ВИСНОВКИ
В дисертацiйнiй роботi дослiджено клас задач оптимального керу-

вання рiвняннями на часових шкалах у випадку, коли часова шкала
вiдiграє суттєву роль. Основнi результати роботи полягають в наступ-
ному:

— в термiнах правих частин системи та функцiй, що входять в кри-
терiй якостi, отримано достатнi умови iснування оптимального
керування для систем диференцiальних рiвнянь на скiнченному
та нескiнченному iнтервалах часової шкали;
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— принцип максимуму Понтрягiна розповсюджено на задачi опти-
мального керування на часових шкалах;

— в термiнах принципу максимуму одержано достатнi умови опти-
мальностi для лiнiйно-опуклих задач;

— розвинута концепцiя в’язких розв’язкiв рiвняння Гамiльтона –
Якобi – Беллмана на часових шкалах та встановлено умови єди-
ностi такого розв’язку вiдповiдної крайової задачi;

— дослiджено зв’язок мiж задачею оптимального керування на ча-
совiй шкалi i такою ж задачею на дiйснiй осi;

— запропоновано новий метод побудови мiнiмiзуючої послiдовнос-
тi керувань для задачi оптимального керування системою зви-
чайних диференцiальних рiвнянь;

— отримано умови збiжностi мiнiмiзуючих послiдовностей керу-
вань до послабленого оптимального керування.
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АНОТАЦIЯ
Лаврова О. Є. Оптимальне керування системами диферен-
цiальних рiвнянь на часових шкалах. – Рукопис.

Дисертацiя на здобуття наукового ступеня кандидата фiзико-мате-
матичних наук за спецiальнiстю 01.01.02 – диференцiальнi рiвняння. –
Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка, Мiнiстер-
ство освiти i науки України, Київ, 2017.

Дисертацiйна робота присвячена дослiдженню задач оптимального
керування системами диференцiальних рiвнянь на часових шкалах.

В роботi встановлено достатнi умови iснування оптимального ке-
рування системою диференцiальних рiвнянь на скiнченному та нескiн-
ченному iнтервалах часової шкали.

Отримано аналог принципу максимуму Понтрягiна для задач опти-
мального керування на часових шкалах, що дає необхiднi умови опти-
мальностi в термiнах функцiї Понтрягiна i вiдповiдних множникiв Лаг-
ранжа. Для лiнiйно-опуклих керованих задач знайденi достатнi умови
оптимальностi в термiнах принципу максимуму.

Розповсюджено метод динамiчного програмування для задач опти-
мального керування на часових шкалах. Виведено загальне рiвняння
Беллмана на часових шкалах (рiвняння Гамiльтона – Якобi – Беллма-
на), для якого запроваджена концепцiя в’язкого розв’язку i встановле-
но умови єдиностi в’язкого розв’язку вiдповiдної крайової задачi.

Дослiджено взаємозв’язок мiж задачею оптимального керування на
часовiй шкалi та такою ж задачею для звичайних диференцiальних
рiвнянь. Отримано умови збiжностi мiнiмiзуючих послiдовностей ке-
рувань до послабленого оптимального керування.

Ключовi слова: часова шкала, оптимальне керування, момент ви-
ходу, дельта-похiдна, функцiя Лагранжа, голкова варiацiя, право-роз-
сiяна точка, право-гранична точка, динамiчне програмування, функцiя
зернистостi, рiвняння Беллмана, в’язкий розв’язок.
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АННОТАЦИЯ
Лаврова О. Е. Оптимальное управление системами диф-

ференциальных уравнений на временных шкалах. – Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-мате-

матических наук по специальности 01.01.02 – дифференциальные урав-
нения. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченка,
Министерство образования и науки Украины, Киев, 2017.

Диссертация посвящена исследованию задач оптимального управ-
ления системами дифференциальных уравнений на временных шкалах.

В работе для задач оптимального управления как на конечном, так
и на бесконечном интервалах временной шкалы получены достаточные
условия существования оптимального управления в терминах правых
частей системы и функции, входящей в критерий качества.

Получен аналог принципа максимума Понтрягина для задач опти-
мального управления на временных шкалах, который дает необходи-
мые условия оптимальности в терминах функции Понтрягина и со-
ответствующих множителей Лагранжа. При этом используется под-
ход, основанный на «пакете иголок». Этот метод базируется на лемме
о пакете иголок, которая дает условия дифференциируемости управ-
ляемых систем на временной шкале по семье параметров. При этом,
с учетом структуры временной шкалы, при построении пакета иго-
лок, в отличие от классического случая, возникают принципиальные
трудности, связанные с построением элементарной иголки в право-
предельных и право-рассеянных точках.

Для линейно-выпуклых задач оптимального управления получены
достаточные условия оптимальности в терминах принципа максимума.

Метод динамического программирования распространен на задачи
оптимального управления на временных шкалах. Получено общее урав-
нение Беллмана на временной шкале (уравнение Гамильтона – Яко-
би – Беллмана), для которого введена концепция вязкого решения и
установлены условия единственности такого решения соответствующей
краевой задачи.

Изучена взаимосвязь между задачей оптимального управления на
временной шкале и такой же задачей для обыкновенных дифференци-
альных уравнений. Показано, что семья функций Беллмана Vλ(t0, x)
задачи оптимального управления, заданной на [t0, t1]Tλ , локально рав-
номерно сходится в Rd к функции Беллмана V (t0, x) задачи оптималь-
ного управления, заданной на интервале [t0, t1], при условии, что
supt∈[t0,t1]Tλ

µλ(t) → 0, при λ → 0, где µλ(t) – зернистость временной
шкалы Tλ. Получены условия сходимости минимизирующих последо-
вательностей управлений к ослабленному оптимальному управлению.
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Ключевые слова: временная шкала, оптимальное управление, мо-
мент выхода, дельта-производная, функция Лагранжа, игольчатая
вариация, право-рассеянная точка, право-граничная точка, динамичес-
кое программирование, функция зернистости, уравнение Беллмана, вяз-
кое решение.

ABSTRACT
Lavrova O. E. Optimal control for systems of differential equa-

tions on time scales. – Manuscript.
Thesis for the scientific degree of Candidate of Physical and Mathemati-

cal Sciences in the specialty 01.01.02 – differential equations. Taras Shev-
chenko National University of Kyiv, MES of Ukraine, Kyiv, 2017.

The thesis is concerned with investigation the problems of optimal
control for systems of differential equations on time scales.

Sufficient conditions of existence of optimal control for systems of dif-
ferential equations on finite and infinite intervals of time scale to the moment
of the exit the solution from some domain are obtained.

An analogue of Pontryagin’s maximum principle for dynamic equations
on time scales is obtained, which gives the necessary optimality conditions
in terms of the Pontryagin function and the corresponding Lagrange multi-
pliers. Sufficient conditions of optimality are obtained for linearly convex
controlled problems in terms of the maximum principle.

Dynamic programming method is extended on the optimal control prob-
lems on time scales. The general Bellman equation on the time scales is
obtained (the Hamilton – Jacobi – Bellman equation). The conception of
viscous solution for such equation was introduced. The conditions for the
uniqueness of such solution for the corresponding boundary value problem
are established.

The relationship between the problem for optimal control on the time
scale and the same problem for ordinary differential equations is investi-
gated. The conditions of convergence of minimizing control sequences to
the weakened optimal control are obtained.

Key words: time scale, optimal control, exit time, delta-derivative,
Lagrange function, needle variation, right-scattered point, right-dence
point, dynamic programming, graininess function, Bellman equation, vis-
cous solution.


