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Neste trabalho obtivemos as condições necessárias de otimalidade para um problema
de controle ótimo com restrições mistas de igualdade, assumindo uma hipótese de regula-
ridade do tipo posto constante, introduzida por Janin [1] para problemas de programação
matemática, e considerando a possibilidade dos dados serem não suaves.

Considere o seguinte problema de controle ótimo:

minimizar l(x(0), x(1))
sujeito a ẋ(t) = f(t, x(t), u(t), v(t)) q.s.,

b(t, x(t), u(t), v(t)) = 0 q.s.,
v(t) ∈ V (t) q.s.,
(x(0), x(1)) ∈ C,

(P )

onde l : Rn × Rn → R, (f, b) : T × Rn × Rku × Rkv → Rn × Rmb , T = [0, 1], V (t) ⊂ Rkv e
C ⊂ Rn × Rn. Na presença de restrições mistas de igualdade, a fim de se obter condições
necessárias de otimalidade, faz-se necessário impor algumas condições de regularidade nos
dados do problema. Neste trabalho impomos uma condição do tipo posto constante. Esta
condição é mais fraca do que a condição de posto completo e alternativa à condição de
Mangasarian-Fromovitz, que são qualificações de restrições clássicas da literatura, e que já
foram utilizadas para estabelecer condições necessárias de otimalidade para (P) (ver [2]).

Abaixo segue a hipótese do tipo posto constante considerada e o resultado que prova-
mos ser válido para o problema.

(H∗) Seja (x̄, ū, v̄) um processo fact́ıvel de (P). Seja p = posto(∇ub(t, x̄(t), ū(t), v̄(t))).
Diz-se que a condição de posto constante é satisfeita se existem K > 0 e uma submatriz
contendo p linhas de ∇ub(t, x̄(t), ū(t), v̄(t)), digamos

Γ(t)> = [ ∇ub1(t, x̄(t), ū(t), v̄(t)) . . . ∇ubp(t, x̄(t), ū(t), v̄(t)) ],

tais que
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(i) det(Γ(t)Γ(t)>) ≥ K q.s.,

(ii) {∇bi(t, x, u, v),∇bj(t, x, u, v), j = 1, . . . , p} possui posto constante igual a p em
Ωε(t) := (x̄(t) + εB) × (ū(t) + εB) × ((v̄(t) + εB) ∩ V (t)) q.s., para cada i ∈
{p+ 1, . . . ,mb}.

Definição. Um processo (x̄, ū, v̄) é um minimizador fraco se, para algum ε > 0, o
processo minimiza o custo sobre todos os processos fact́ıveis (x, u, v) satisfazendo |x(t)−
x̄(t)| ≤ ε para todo t ∈ T e

|u(t)− ū(t)| ≤ ε, |v(t)− v̄(t)| ≤ ε q.s..

Teorema. Seja (x̄, ū, v̄) um minimizador fraco para (P). Defina H(t, x, p, q, u, v) :=
p · f(t, x, u, v) + q · b(t, x, u, v). Suponha válida (H*) e outras hipóteses (ver [2]), então
existem p ∈W 1,1(T ;Rn), (q, ζ) ∈ L1(T ;Rmb × Rkv) e λ ≥ 0 tais que

(i) ‖p‖∞ + λ 6= 0,

(ii) (−ṗ(t), 0, ζ(t)) ∈ co∂x,u,vH(t, x̄(t), p(t), q(t), ū(t), v̄(t)) q.s.,

(iii) ζ(t) ∈ coNV (t)(v̄(t)) q.s.,

(iv) (p(0),−p(1)) ∈ NC(x̄(0), x̄(1)) + λ∂l(x̄(0), x̄(1)).

O próximo passo deste trabalho é generalizar o resultado para um problema de controle
ótimo com restrições mistas de igualdade e desigualdade. As condições de posto constante,
assim como a de Mangasarian-Fromovitz e posto completo, são muito importantes porque
aparecem em muitos problemas de controle. Por isso, mostrar que as condições necessárias
de otimalidade também são válidas para problemas que satisfazem uma condição do tipo
posto constante é de grande interesse, pois uma quantidade maior de problemas poderiam
ser resolvidos através desta ferramenta important́ıssima da teoria de controle ótimo.
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