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W pracy rozważony jest problem optymalizacji parametrycz- 

nej (sformułowany w punkcie 1.1) dla pewnej klasy liniowych 

i quasiliniowych równań parabolicznych. Problemy tego typu 

pojawiają się w zagadnieniach dyfuzji domieszek w półprzewod- 

nikach [M1], pewnych problemach. optymalizacji stochastycznej

[Z1], [F1], a także w  problemach identyfikacji współczynników 

równań parabolicznych [Ch1], [Ch2].

Dla wyczerpującego rozpatrzenia problemu optymalizacji

parametrycznej należałoby:

podać warunki wystarczające dla istnienia rozwią

zań, 

podać warunki konieczne optymalności

rozważyć problem jednoznaczności rozwiązań,

(iv) podać metody obliczeniowe pozwalające na możliwie

dokładne wyznaczanie rozwiązania optymalnego i co 

się z tym wiąże,

(v) podać metody aproksymacji dla rozważanych równań

parabolicznych.

Zasadniczym celem pracy jest zbadanie warunków wystarcza- 

jących dla istnienia rozwiązania oraz różniczkowalności 

funkcjonału jakości, co pozwala na podanie warunków koniecz-

nych optymalności i jest potrzebne dla zastosowania metod

obliczeniowych wykorzystujących gradient funkcjonału jakości

W pracy nie jest poruszana sprawa jednoznaczności. Nato- 

miast jeśli chodzi o metody aproksymacji to podano jedną z

możliwych, co na pewno nie wyczerpuje zagadnienia. Podany

przykład obliczeniowy ma charakter ilustracyjny.
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Zawartość pracy  jest następująca:

W rozdziale  2 rozważany jest problem optymalizacji para- 

metrycznej w przypadku klasycznych rozwiązań quasiliniowego 

równania parabolicznego. Podano warunki wystarczające dla 

istnienia rozwiązania optymalnego. Uzyskano prostą postać 

gradientu funkcjonału przez zastosowanie  określonego .przez 

autora [S1] uogólnionego równania sprzężonego. Standardowo 
podejście [L2] pozwala na uzyskanie postaci gradientu funk- 

cjonału jakości przez formalne wykorzystanie tzw. formuły

Greena. Proponowane podejście nie wymaga użycia formuły Gree- 

na, co stanowiło dotąd podstawową trudność, ze względu na 

konieczność weryfikacji stosowalności tej formuły.

W rozdziale 3 rozważane są abstrakcyjne równania parabo- 

liczne, co pozwala uzyskać wyniki dotyczące poprzednio wymie- 

nionych problemów (i) (ii), dla słabych rozwiązań liniowych 

równań parabolicznych przy słabszych założeniach,  niż dla 

klasycznych rozwiązań. Rozważane są dwa rodzaje 
obserwacji, 

przy czym wyniki dotyczące  obserwacji.w przestrzeni W1 (0,T) 

(określonej w  punkcie 3.4) stanowią oryginalny rezultat auto- 

ra.. Podano warunki konieczne optymalności wykorzystując ponow- 
nie uogólnione równania sprzężone [S2].

W rozdziale 4 podano przykłady ilustrujące, otrzymane

w rozdziale 3 ogólne wyniki. .

W rozdziale 5 podano pewną metodę aproksymacji. Otrzymano 

pewne oryginalne wyniki dotyczące zbieżności' aproksymacji dla 

mieszanego zagadnienia brzegowego. Podano także dla ilustra- 

cji pewien przykład obliczeniowy.
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(i)

(ii)

(iii)

Rozważane funkcje będą całkowalne według Lebesqu’a, 

Oznaczenia

cylinder

boczna powierzchnia cylindra

podstawa cylindra

gdzie

W pracy rozważane są funkcje rzeczywiste zmiennych: 

przestrzennej x = (x1,...,xn) oraz zmiennej t odgrywającej 

rolę czasu.   '

Przez będziemy oznaczać ustalony obszar, jego

domknięcie przez , natomiast granicę przez

a zatem

Rozważany przedział czasu będzie oznaczany przez [O,T]

przy danym

Określimy także zbiory:

natomiast pochodne brane są w sensie dystrybucyjnym.

W pracy wykorzystane będą różne przestrzenie funkcyjne 

[X3], z których najważniejsze krótko omówimy.

Przestrzeń Hilberta składa się z mierzalnych na zbio-

rze: funkcji y= y(x) posiadających całkowalne z kwadra-

tem wszystkie pochodne do rzędu 1 włącznie. Iloczyn

skalarny w ma postać



funkcji 

ciągłych

normą

jest przestrzenią Banacha [X1] 

posiadających skończoną normę

jest przestrzenią Banacha [X1] funkcji 1 razy w

sposób ciągły różniczkowalnych na zbiorze ze skończoną
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Będziemy także wykorzystywać przestrzenie funkcyjne, 

których elementami będą funkcje o różnej regularności ze 

względu na zmienne x oraz lub

Dla 1=0 przestrzeń oznacza się zwykle przez

Analogicznie [L1], [X3] określone są przestrzenie na zbio-

rach przy czym dla. funkcji y = y(x,t) oddzielnie

oznacza się rząd względem zmiennej x raz zmiennej t, np.

o czym dokładniej powiemy dalej.

Zakładając, że granica jest dostatecznie gładka [X3],

można określić przestrzenie Hőldera.

Będziemy mówić, że funkcja y = y(x) spełnia w warunek

Hőldera z wykładnikiem s i stałą Hőldera jeśli:
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względem t do rzędu 12 włącznie i skończoną normę

Niech 11,12 będą nieujemnymi liczbami całkowitymi..

jest przestrzenią Hilberta [X3] funkcji 

posiadających skończoną normę

Przestrzeń jest przestrze-

nią Banacha [X3] funkcji y = y(x,t) ciągłych w Q i posiada- 

jących ciągłe pochodne względem x do rzędu l1 włącznie oraz

Uwaga [X3]

Jeśli , to dla funkcji pochodne

przy

W przykładzie (rozdział 4) wykorzystujemy przestrzeń Sobolewa,

- jej dokładna definicja jest podana w[L1].



1.1. PROBLEM OPTYMALIZACJI PARAMETRYCZNEJ

Niech będą dane przestrzenie Banacha X, Y, Z1, Z2 oraz 

operacje 

Elementy będą miały sens współczynników w równaniu róż-

niczkowym, będziemy nazywać je parametrami funkcyjnymi i

przyjmiemy, że jest dany pewien zbiór parametrów dopuszczal-

nych

Dla zadanego parametru

spełniającego układ:

problem wyznaczenia

będzie odpowiadać rozwiązaniu. zagadnienia brzegowego dla pew- 

nego równania różniczkowego cząstkowego typu parabolicznego. 

Przez B oznaczymy odwzorowanie 

generowane przez równanie stanu

Trajektorią stanu odpowiadającą parametrowi będziemy

nazywać element o ile równanie stanu (1.1.3)

(1.1.4) posiada jednoznaczne rozwiązanie w punkcie

Załóżmy, że I(.) jest danym funkcjonałem, ciągłym w topo-

logii przestrzeni X. .

Niech równanie stanu (1.1.3)' (l.l.4)' posiada jednoznacz-

ne rozwiązanie
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Określimy na zbiorze Yad funkcjonał jakości J(u) kładąc

Problem optymalizacji parametrycznej ma następującą 

postać

P1 : znaleźć kres dolny funkcjonału J(u) na zbiorze Yad, 

co będziemy symbolicznie zapisywać w następującej for- 

mie: .



2.1. Quasiliniowe równanie paraboliczne. Istnienie i regular-

ność rozwiązań

Rozważmy quasiliniowe równanie paraboliczne, które zgod- 

nie z tym, co było powiedziane w punkcie 1.1, będziemy w dal-

szym ciągu nazywać równaniem stanu:

i jednorodnym warunkiem początkowym:

2.  PROBLEM OPTYMALIZACJI PARAMETRYCZNEJ

W PRZYPADKU QUASILINIOWEGO RÓWNANIA PARABOLICZNEGO

z warunkami brzegowymi:

gdzie przez oznaczaliśmy i-tą składową skierowa-

nego na zewnątrz obszaru wersora normalnego do brzegu

Niech będą dane liczby s spełniające warunek

Jako przestrzenie X, Y, Z2 przyjmiemy pod-

przestrzenie liniowe przestrzeni Banacha

określone w następujący sposób:
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(2.1.1) - (2.1.3) założymy co następuje:

A1: (i)

gdzie M są stałymi nieujemnymi, natomiast

natomiast jako Z1 przestrzeń Banacha

Niech zbiór parametrów dopuszczalnych Yad będzie danym 

podzbiorem przestrzeni Y. O współczynnikach równania

A2 :

Dla dowolnych funkcji

funkcje posiadają ciągłe

w
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(i) pochodne pierwszego rzędu ze względu na wszyst

kie swoje argumenty

(ii) pochodne drugiego rzędu względem zmennych u,y

(iii) pochodne mieszane typu

(iv) pochodne

(t,u(x,t)?y(x,t))

i, j = 1,...,n

m = 1,...,n

są ciągłe w Q według Hőldera ze wskaźnikiem 2s.

(i)

(ii)

gdzie

Dec oznacza gradient funkcji c(x, t, u,y, e1 ,...,en) 

względem argumentów e1,...,en tj.:
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oznacza wartość bezwzględną funkcji

A4 : (i) dla dowolnych, funkcji

Podamy teraz twierdzenie o istnieniu i jednoznaczności 
rozwiązania quasiliniowego równania parabolicznego (2.1.1)  

(2.1.3), które jest wariantem uwzględniającym występowanie 

parametru funkcyjnego  u, ogólnego twierdzenia podanego z do-

wodem w [L1] (str.560).

oTwierdzenie 1

Załóżmy, że są spełnione założenia (A1) - (A5). Wtedy 

natomiast

W dalszym ciągu rozważymy problem różniczkowalności 

według Frecheta odwzorowania (1.1.5) w przypadku quasilinio-

równanie (2.1.1) - (2.1.5) posiada dokładnie jedno rozwiąza-nie

A5: .

Brzeg obszaru jest klasy

według Hőldera ze wskaźnikiem s dla dowolnych

(ii) pochodna jest ciągła w

pochodnefunkcja d(x,t,u,y) posiada ciągłe w

wymienione w założeniu A2 (dla funkcji cij)



definicji mamy
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wego równania stanu (2.1.1) - (2.1.3). 

Niech będą dane funkcje

Będziemy mówić, że w punkcie 

warunek (A6), jeśli

jest spełniony

A6 :

(i) pochodne funkcji (odpowiednio

c) wzgleędem argumentów u,y (odpowiednio u,y,

Banacha

(ii) pochodne funkcji cij, d względem argumentów u,y

obliczone w punkcie są elementami przestrze-

ni

Zauważmy, że jeśli warunek (A6) jest spełniony w pewnym

otoczeniu punktu gdzie

natomiast jest trajektorią stanu

odpowiadającemu parametrowi wtedy nieliniowe opera-

cje A(u,y), B(u,y) określone przez (2.1.1), (2.1.2) mają

następujące własności 

B2:

W otoczeniu istnieją pochodne cząstkowe według

Fresheta odwzorowań (2.1.10) (2.1.11). Pochodne te bę-

dziemy oznaczać odpowiednio przez z



Dowód jest podany w Dodatku.
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Uwaga: 

Operacje liniowe (2.1.12) (2.1.13) w sposób ciągły zależą

od punktu jeśli występujące w założeniu (A6)

pochodne zależą w sposób ciągły od punktu (u,y).

Korzystając z twierdzenia o pochodnej funkcji uwikłanej

[M1] oraz z pewnych wyników dotyczących regularności rozwią- 
zań liniowych równań parabolicznych [Łl] można dowieść na- 

 .
stępująco twierdzenia:

Twierdzenie 2

Niech będzie danym parametrem, natomiast

odpowiadającą mu trajektorią  stanu.

Załóżmy, że są spełnione: 

(i) założenia (Al) - (A5) 

(ii) założenie (A6) w pewnym otoczeniu punktu

wtedy odwzorowanie (1.1.5) generowane przez równanie stanu

(2.1.1) - (2.1.5) jest różniczkowalne według Frecheta w punk-

cie i jego różniczka dla przyrostu

jest wyznaczona przez liniowe równanie różniczkowe cząstkowe 

typu parabolicznego

(2.1.14)

z warunkami brzegowymi

(2.1.15)

i jednorodnym warunkiem początkowym.



Dowód podany jest w Dodatku.
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2.2. Istnienie rozwiązań problemu optymalizacji parametrycz-

nej 

Dla ustalenia uwagi określimy na zbiorze funkcjo-.

nał jakości o postaci

gdzie 

I1(.) (odpowiednio I2(.)) jest ciągłym i różniczkowal- 

nym według Frecheta funkcjonałem na przestrzeni

Hilberta (odpowiednio

oznacza trajektorię stanu odpowiadającą parame-

Ponieważ w tym przypadku

i injekcja jest ciągła, więc funkcjonał (2.2.1) jest

dobrze określony na zbiorze

Dla podania warunków wystarczających dla istnienia roz- 

wiązania problemu optymalizacji parametrycznej

skorzystamy z następującego twierdzenia

Twierdzenie 2a: 

jeśli spełnione są założenia (A1) - (A5), wtedy dla dowol-

nego parametru zawartego w pewnym otoczeniu punktu

prawdziwe jest oszacowanie

trowi
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Korzystając z powyższego twierdzenia możemy podać nastę-

pujący 

Lemat 1:  

Jeśli zbiór Yad  jest zwarty w topologii przestrzeni

wtedy istnieje parametr optymalny taki, że

gdzie funkcjonał jakości J(u) jest określony przez (2.2.1).

Dowód: 

Z twierdzenia 3 wynika, w  szczególności, że funkcjonał J(u)

jest ciągły na zbiorze. Yad w topologii przestrzeni 

zatem osiąga swój kres dolny na zbiorze zwartym.

Uwaga 1:

Parametr będziemy nazywać parametrem optymalnym.

W ogólnym przypadku parametr optymalny nie jest wyznaczony 

jednoznacznie. 

2.3. Uogólnione równanie sprzężone

W punkcie tym zostaną sformułowane pewne rezultaty- 

z teorii słabych rozwiązań, problemów ewolucyjnych w prze- 

strzeni Hilberta, które wykorzystamy dla określenia tzw. 

uogólnionego równania sprzężonego. .

Niech R będzie operacją liniową:

określoną w następujący sposób: 

w ustalonym punkcie (f1,f2) wartością operacji

R jest element będący rozwiązaniem liniowego równa-

nia parabolicznego:

a
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(2.3.2)

i jednorodnym  warunkiem początkowym.

W punkcie 3.1 określimy dokładnie tzw. słabo rozwiązania

liniowych równań parabolicznych. Rozwiązania takie uzyskuje

z warunkiem brzegowym:

Z powyższej definicji wynika, że operacja (2.3.1) jest

funkcją parametru

Lemat 2; 

Załóżmy, że są spełnione

(i) założenia (A1) - (A5) 

(ii) założenie (A6) w dowolnym punkcie

wtedy

dla dowolnego 

tzn.:

operacja R jest ograniczona,

Dowód:

Z dowodu twierdzenia 2 (Dodatek) wynika, że przy powyższych

założeniach dla rozwiązania 

jest prawdziwe oszacowanie:

problemu (2.3.2)(2.3.3)

gdzie stała C(u) nie zależy od f1 ani od f2

Ale oszacowanie (2.3.5) oznacza, że
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się [X3] zastępując równanie różniczkowe cząstkowe przez
 

tożsamość całkową, równoważną w pewnym sensie [X3] wyjścio-

wemu równaniu.  .

W tym miejscu zasygnalizujemy jedynie, że metoda rozsze-

rzenia operacji R na przestrzeń Hilberta którą

wykorzystamy w dalszym ciągu, jest właściwie zastąpieniem 

klasycznych rozwiązań problemu (2.3.2)(2.3.3)(2.3.4) przez 

słabe rozwiązania tego problemu. 

Pokażemy, że operację R można w sposób ciągły rozszerzyć

na przestrzeń Hilberta

Aby otrzymać jawną postać równania (2.3.2) - (2.3.4)

zauważmy, że dla danej funkcji

dostaniemy:

w punkcie

Mnożąc (2.3.2) skalarnie w przez funkcję

następnie całkując przez części i uwzględniając warunek brze-

gowy (2.3.3) dostaniemy następującą tożsamość całkową:



(2.3.10)
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i zgodnie z (2.3.4) założymy:

Lemat 3:

Jeśli spełnione są założenia lematu 2, wtedy dla dowolnej

pary problem (2.3.9)(2.3.9)' posiada

dokładnie jedno rozwiązanie , dla którego prawdziwe jest

oszacowanie

gdzie stała C1 nie zależy od f1 ani od f2.

Dowód:

Jeśli przyjmiemy to przy założeniach

(Al) - (A6) lemat 3 jest prostą konsekwencją podanego w roz- 

dziale 3 ogólnego twierdzenia 7.

Lemat 3 pokazuje, że operację R można rozszerzyć do ope-
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racji liniowej i ograniczonej działającej z w

gdzie jest uzupełnieniem przestrzeni Banacha X w normie

W szczególności z oszacowania (2.3.10) wynikają następujące

własności elementów przestrzeni

(i)

(ii)

z ciągłą injekcją

jest dobrze określony ślad

i operacja

jest ciągła.

Z definicji normy w przestrzeni wynika, że w ogólnym przy-

padku przestrzeń ta i jej topologia zależą od parametru

dla którego, policzone są pochodne

jednak dla uproszczenia zapisu będziemy pisać zamiast

Aby określić tzw. uogólnione równanie sprzężone, w dal- 

szyrn ciągu krótko przpomnimy pewne wyniki [T1] dotyczące 

istnienia i  jednoznaczności rozwiązań dla pewnej'klasy sła- 

bych problemów ewolucyjnych w przestrzeni Hilberta.

Niech W będzie przestrzenią Hilberta, unormowaną
podprzestrzenią oznaczymy  przestrzeń dualną do

uzyskaną przez rozszerzenie iloczynu skalarnego w W.
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Niech będzie dana forma dwuliniowa

ciągła ze względu na pierwszy argument. Zdefiniujemy odwzoro- 

wanie:

zależnością

Niech będzie danym funkcjonałem.

Twierdzenie 3 [Tl]

Załóżmy, że istnieje stała taka, że

wtedy istnieje rozwiązanie problemu wariacyjnego

i prawdziwe jest oszacowanie:

Element wL jest określony jednoznacznie wtedy i tylko wtedy,

gdy zbiór jest gęsty w W.

 Dowód jest podany w [Tl] (twierdzenia 2.1, 2.2).

Niech parametr będzie ustalony. Uogólnionym

równaniem sprzężonym w punkcie określonym dla równa-

nia stanu (2.1.1)(2.1.2)(2.1.3) i wskaźnika jakości (2.2.1) 

będziemy nazywać następującą tożsamość całkową:
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Problem (2.3.18) jest dobrze określony - wynika to z oszaco-

wania (2.3.9) i definicji (2.3.11.) normy w przestrzeni

Określenie 2:

uogólnionym stanem sprzężonym, w punkcie oznaczonym

przez będziemy nazywać parę funkcji

spełniającą warunek (2.3.18).

Twierdzenie 4

Jeśli spełnione są założenia (Al) - (A5) oraz w punkcie

założenie (A6), wtedy uogólniony stan sprzę-

żony istnieje i jest jednoznacznie określony.

Dowód

1) Istnienie:

Dla pokazania istnienia uogólnionego stanu sprzężonego

skorzystamy z twierdzenia 3. W tym celu

przyjmiemy

z normą

(iii) funkcjonał L o postaci:
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(iv) formę E o postaci

w naszym przypadku

a więc

z założenia.

Można więc skorzystać z twierdzenia 3, skąd dostaniemy

istnienie rozwiązania W problemu (2.3.18). Co wię-

cej, z oszacowania (2.3.17) przy uwzględnieniu faktu, że 

norma funkcjonału (2.3.23) spełnia warunek (wynika to z de-

finicji przestrzeni

dostajemy oszacowanie
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Zauważmy, że jeśli

2) jednoznaczność

Zbiór elementów o postaci (2.3.25) wypełnia całą

przestrzeń - wynika to w naszym przypadku

z lematu 3. W rezultacie jednoznaczność uogólnionego stanu 

sprzężonego jest dalszym wnioskiem z twierdzznia 3.

2.4. Warunki konieczne optymalności

Aby określić warunki konieczne optymalności wyznaczymy 

gradient funkcjonału jakości (2.2.1).

Określimy funkcję Lagrange'a 

gdzie

natomiast

jest parą mnożników Lagrange'a. 

Przy powyższych założeniach funkcja (2.4.1) jest dobrze 

określona.

jest trajektorią stanu odpowiadającą parametrowi

Wtedy 
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Twierdzenie 5

(i)
założenie (A6) w pewnym otoczeniu punktu

istnieje gradient funkcjonału jakości

(2.2.1) o postaci:

przy czym

(ii)

sprzężone (2.3.18).

założenia (A1) - (A5)

Niech będą spełnione:

wtedy w punkcie

gdzie para jest uogólnionym stanem sprzę-

żonym wyznaczonym w punkcie przez uogólnione równanie

Dowód 

Z twierdzenia 2 oraz sposobu określenia funkcjonału jakości

(2.2.1) wynika, że przy założeniach (i) (ii) istnieje gradient

funkcjonału (2.2.1) w punkcie

gdzie oznacza różniczkę odwzorowania (1.1.15) obli-

czoną w punkcie dla przyrostu
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Zauważmy, że jednocześnie 

a zatem

skąd wynika formuła (2.4.3).

Jeśli podstawimy gdzie para jest uogól-

nionym stanem sprzężonym w punkcie dostajemy

Korzystając z powyższego twierdzenia możemy sformułować 

warunki konieczne optymalności:

Twierdzenie 6

Załóżmy, że jest parametrem optymalnym oraz

(i)    spełnione są założenia (Al) - (A5) .. . *

(ii)  spełnione jest założenie (A6) w pewnym otoczeniu

punktu

(iii) zbiór jest wypukły

wtedy:
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Dowód.  ..

warunek (2.4.9) odpowiada standardowemu [L2] warunkowi 

koniecznemu optymalności   w przypadku zbioru Yad wypukłego.

Uwaga: .

W przypadku gdy funkcjonał jakości jest różniczkowalny w 

punkcie optymalnym,  a zbiór Yad nie jest wypukły, warunek 

konieczny optymalności  odpowiada spełnieniu warunku analogicz- 

nego jak (2.4.9) w pewnym stożku  [L2] lokalnie aproksymującym 

zbiór Yad.

gdzie przez oznaczyliśmy  uogólniony

stan sprzężony w punkcie



3. PROBLEM OPTYMALIZACJI PARAMETRYCZNEJ

DLA ABSTRAKCYJNEGO RÓWNANIA PARABOLICZNEGO

W pierwszej części podamy niezbędne wyniki z teorii 

abstrakcyjnych równań parabolicznych [L1], [B1]. Następnie 

sformułujemy problem  optymalizacji parametrycznej w przypad- 

ku, gdy równaniem stanu jest abstrakcyjne równanie paraboli- 

czne. Następnie podamy warunki  wystarczające dla istnienia 

rozwiązania tego problemu i warunki konieczne optymalności.

Wyróżnimy dwa rodzaje obserwacji trajektorii stanu. Przykła- 

dy zastosowania podanych tutaj wyników dla konkretnych rów- 

nań parabolicznych znajdują się w rozdziale 4.

Założymy, że

3.1. Abstrakcyjne równanie paraboliczne

Niech V i H będą rzeczywistymi przestrzeniami Hilberta.

przy czym każda przestrzeń jest gęsta w następnej i odpowied-

nie injekcje są ciągłe 

Przez L2(V) będziemy oznaczać przestrzeń Hilberta [L1]klas funkcji

Utożsamiamy H z przestrzenią dualną H'. Przez V' oznaczy-

my przestrzeń dualną do V. wtedy H można utożsamić z pewnąpodprzestrzenią V':

jest ciągła, V gęsta w H

(3.1.1) injekcja

'Oznaczymy przez normy w V i H, a przez

(.,.)H iloczyny skalarne w V i H.
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(3.1.3)

mierzalnych (w normie V), z normą

W analogiczny sposób określone są przestrzenie Hilberta

(3.1.8)

(3.1.9)

Przypomnijmy [Ll] , że funkcję 

mić z dystrybucją wektorową

można utożsa-

Zatem dla dowolnej funkcji

pochodna dystrybucyjna

jest określona jej

Określimy przestrzeń

Jest to przestrzeń Hilberta [L1] z normą

gdzie jest przestrzenią ciągłych odwzorowań

Jeśli wtedy (L1) po ewentualnej zmianie

co możnawartości na zbiorze miary zero funkcja 

zapisać jako injekcję
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Będziemy zakładać:

mówić, że forma (5.1.10) jest koercytywna na Y,

Określenie 

Abstrakcyjnym równaniem parabolicznym będziemy nazywać

następujący problem napisany w formie wariacyjnej:

Tak, jak w poprzednim rozdziale, przez Y będziemy uzna-

czać przestrzeń parametrów, a przez

trów dopuszczalnych.

zbiór parame-

Niech będzie dana rodzina form dwuliniowych ciągłych-

na przestrzeni V.

D1:

(i) funkcja

(ii) forma (3.1.10) jest ciągła na V x V:

D2:

istnieją liczby takie, że

Uwaga: .

Jeśli warunek (D2) jest spełniony dla będziemy

jest mierzalna
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gdzie są danymi elementami.

Słabym rozwiązaniem abstrakcyjnego problemu parabolicz- 

nego będziemy nazywać funkcję

spełniającą (3.1.11)(3.1.12). 

Twierdzenie 7 [L2]

Załóżmy, że są spełnione założenia (D1), (D2), wtedy dla

każdego parametru istnieje dokładnie jedno słabe

rozwiązanie problemu (3.1.11)(3.1.12),

przy czym prawdziwe jest oszacowanie

gdzie stała C zależy jedynie od 

(D2)) oraz od T.

Dowód jest podany w [L2]

Uwaga: 

(z założeń (Dl),

Ponieważ injekcja (3.1.9) jest ciągła [L1], więc z oszaco-

wania (3.1.13) wynika następujące oszacowanie

co oznacza, że yu(T) jest dobrze określonym elementem prze-
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strzeni H, jakkolwiek w  ogólnym przypadku

Określenie 

W dalszym ciągu problem (3.1.11) (3.1.12) będziemy
 

nazywać liniowym równaniem stanu, a jego rozwiązanie dla

ustalonego trajektorią stanu (odpowiadającą

parametrowi u).

3.2. Abstrakcyjna formuła Greena

Podamy pewne rezultaty z teorii reprezentacji form dwu- 

liniowych, które wykorzystamy w dalszym ciągu dla rodziny 

(3.1.10). 

Niech będzie dana rodzina form dwuliniowych na V:

spełniająca założenia (Dl)  (D2) oraz dodatkowo:

D3: 

funkcja rzeczywista:

D4: 
forma (3.2.1) jest symetryczna:

Niech będą dane:

(i)  przestrzeń Hilberta  S

 (ii) operacja liniowa

Przez będziemy oznaczać jądro operacji , tzn.
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Założymy:

H1:
(i)

(ii)

operacja odwzorowuje V na całą

przestrzeń S

jadro operacji jest gęste w H, tzn.

Z założenia (Dl) wynika, że forma a(t;y,z) określona

i ciągła na V x V jest także ciągła na V x Vo.

Przez oznaczamy funkcjonał liniowy na Vo okreś-

lony przez równość

Z założenia (D1) wynika, że operacja liniowa 

jest ciągła z V do V'O

Przez oznaczymy zbiór tych elementów

dla których Jest to przestrzeń Hilberta [Al]

z normą wykresu

Lemat 4  [A1] - str. 174)

operacja jest ograniczona jako:

Twierdzenie 8 ([Al] - str. 174)

Jeśli forma a(t;y,z) spełnia założenia (Dl) oraz (D3), wtedy

istnieje dokładnie jeden operator linio-

Dla każdego

Dla każdego

wy
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i zachodzi następująca abstrakcyjna formuła Greena:

Dowód jest podany w [A1] 

Twierdzenie 9 ( [A1] - str. 181) .

Niech będą spełnione założenia twierdzenia 8 oraz forma 

 a(t;y,z) będzie koercytywna na przestrzeni V. Wtedy operacja

odwzorowuje przestrzeń Hilberta co więcej

istnieje dokładnie jedno rozwiązanie 
eliptycznego: 

problemu

takie, że

Dowód jest podany w [Al]. 

W dalszym ciągu będziemy nakładać, co następuje:

H2: 
Istnieje przestrzeń Hilberta D oraz stałe

takie, że 

gdzie stałe C1, C2 mogą być dobrane niezależnie od
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Uwaga:  

Jeśli jest spełnione założenie (H2), wtedy

Określenie:

Przez

będziemy oznaczać operacje liniowe określone w następujący

sposób: 

a przez ((.,.)) oznaczyliśmy iloczyn skalarny pomiędzy

Zauważmy, że z twierdzenia 8 wynika, że zachodzi nastę- 

pująca  formuła Greena: 

oznaczyliśmy

Uwaga

W (3.2.18) i (3.2.19) przez
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operację

gdzie

Z założenia (H1) wynika, że operacja (3.2.20) odwzorowuje

L2(D) na L2(S). Zatem z twierdzenia 9 wynika, że operacja

odwzorowuje

Przestrzeń Hilberta W1(O,T) zdefiniujemy jako zbiór ele- 

mentów z w(O,T) posiadających skończoną normę:

Ponieważ

zatem

i powyższa injekcja jest ciągła. Wynika stąd oraz z (3.2.21), 

że 

Wprowadzimy przestrzeń Hilberta posiadającą

następujące własności:

i injekcja jest ciągła
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(ii) operacja

Uwaga 1:

Przy powyższych założeniach (H3) istnieje ciągła prawa

odwzorowuje

na całą przestrzeń

odwrotność operacji ,którą będziemy w dalszym ciągu

oznaczać przez

Uwaga 2:

Przestrzeń o własności (H3) można skonstruować np.:

w sposób następujący:

wprowadzając w przestrzeni

ności: 

relację równoważ-

określimy przestrzeń ilorazową którą oznaczymy

przez

Klasę równoważności taką, że utożsa-

miamy z elementem.

Jeśli w określimy normę w następujący sposób:

gdzie

wtedy

jest dowolnym elementem takim, że

jest przestrzenią Hilberta.



- 37 -

3.3. Regularność słabych rozwiązań abstrakcyjnych

i równania parabolicznego

Aby dla formy określić, analogicznie

jak dla formy  a(t;y,z) w p. 3.2, abstrakcyjną formułę Greena, 

założymy:  .

D5:

Dla dowolnego parametru rodzina (3.1.10) spełnia

założenia (D5) oraz (D4).

Przez będziemy oznaczać operacje

liniowe wyznaczone dla formy aut;y,z), w sposób ana-

logiczny jak operacje wyznaczone w

punkcie 3.2 dla formy a(t;y,z). Można także pokazać, w podob- 

ny sposób jak w punkcie 3.2, że zachodzą następujące relacje:

Założymy dodatkowo:

gdzie stałe C1, C2 nie zależą od u,t,y

i odwzorowuje przestrzeń na całą przestrzeń

dla każdego parametru
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Twierdzenie 10 [B1]

Załóżmy, że są spełnione założenia (D1) - (D6) oraz forma

au(t;.y,z) jest koercytywna na przestrzeni V (ten ostatni wa-

runek nie jest istotny). Wtedy problem (3.1.11) - (3.1.12)

dla  

posiada dokładnie jedno rozwiązanie

oraz prawdziwe jest oszacowanie a priori

gdzie stała C nie zależy od f oraz yo. 

Dowód jest podany w [Bl]
 

Uwaga: 

Jeśli założymy, że jest spełniony warunek regularności

wtedy stała C w oszacowaniu (3.3.5) może być wybrana w spo-

Jest to wniosek z do-

wodu twierdzenia 10 podanego w [B1].

Uwaga:

Z założenia (D6) (i) wynika, że

sób niezależny od parametrów
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Niech będą dane elementy

Rozważmy abstrakcyjny problem paraboliczny o postaci

Twierdzenie 11 

Jeśli spełnione są założenia (D1) - (D7), wtedy istnieje

dokładnie jedna funkcja 

będąca rozwiązaniem problemu (3.3.9)(3.3.10). Co więcej, 

prawdziwe jest oszacowanie a priori 

taki, że

istniejewynika stąd, że dla dowolnego elementu

element 

którą oznaczymy przez

Dowód : 

Z założenia (D6)(ii) wynika, że dla każdego parametru

istnieje ciągła prawa odwrotność operacji
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Podstawmy do równania (3.3.9) funkcję

rzystając z (3.3.1) dostaniemy:

gdzie

Korzystając z oszacowania (3.3.5) dla problemu (3.3.14) 

(3.3.15) dostaniemy:

Uwzględniając nierówność (3.3.13) oraz fakt, że

otrzymujemy  (3.3.11).

z ciągłą

injekcją. Wynika to z ogólnej teorii [L1] dla normy określo- 

nej przez (3.2.22). 

ko-

Uwaga:

Korzystaliśmy tutaj z faktu, że
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3.4. Problem optymalizacji parametrycznej istnienie 

rozwiązań

Rozważymy oddzielnie problem optymalizacji parametrycz- 

nej dla liniowego równania stanu (3.1.11)(3.1.12) w dwóch 

różnych przypadkach: 

W dalszym ciągu, przez I(.) będziemy oznaczać ciągły i róż- 

niczkowalny według Frecheta funkcjonał na przestrzeni Bana- 

cha Y. 

Dla ustalenia uwagi przyjmiemy w

przypadku I funkcjonał jakości J1(u) o postaci:

wtedy funkcjonał (3.4.1) jest dobrze określony na zbiorze

gdyż i injekcja jest

I - obserwacji trajektorii stanu

jako elementu przestrzeni

II - obserwacji trajektorii stanu

jako elementu przestrzeni

gdzie L1(.) (odpowiednio I2(.)) jest funkcjonałem ciągłym

i rożniczkowalnym według Frecheta na przestrzeni Hilberta

L2(H) (odpowiednio H). 

Uwaga:

Jeśli założymy o trajektorii stanu y = yu

ciągła.

Problem wyznaczenia kresu dolnego funkcjonału J1 (u)n a zb io rze Yad  zap iszemy  sy mb o liczn ie jak o :
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Dla określenia warunków wystarczających dla istnienia 

rozwiązania problemu P2 skorzystamy z następującego twier- 

dzenia: 

Twierdzenie 12

Jeśli forma spełnia następujący warunek:..

wtedy ciągłe jest odwzorowanie

gdzie jest trajektorią stanu odpowiadającą parametro-

wi (wyznaczoną z równania stanu (3.1.11) (3.1.12)).

Dowód:

Niech będą dane. Oznaczymy

Odejmując stronami równanie (3.1.11) dla 

otrzymujemy 

Określimy element kładąc



Z założenia (D8) wynika oszacowanie:

Korzystając z oszacowania (3.1.13) dla problemu

(3.4.2)(3.4.3) dostajemy:

co oznacza ciągłość odwzorowania (3.4.1).

Korzystając z powyższego twierdzenia podamy następujący
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(3.4.8)

Dowód: 

z twierdzenia 12 wynika, że funkcjonał jakości o postaci

(3.4.1) jest ciągły na zbiorze Yad, który jest zwarty. 

Teza lematu wynika z twierdzenia Weierstrassa.

Przypadek II

Dla ustalenia uwagi w tym przypadku funkcjonał

jakości o postaci: 

(3.4.9)

gdzie X3(.) jest funkcjonałem ciągłym i różniczkowalnym

według Frecheta na przestrzeni V.  

lemat:

Lemat 5

taki, żemetr optymalny

Załóżmy, że zbiór jest zwarty. Wtedy istnieje para-
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Wynika to z faktu, że injekcja

Rozważymy problem optymalizacji parametrycznej o posta-

ci :

P3:

Dla określenia warunków wystarczających na to, aby istniało 

rozwiązanie problemu P3, skorzystamy z następującego twier- 

dzenia: 

Twierdzenie 15 

Jeśli operacje:  

(3.4.10)

(3.4.11)

są ciągłe jednostajnie na przedziale [O,T] tzn.

(3.4.13)

wtedy ciągłe jest odwzorowanie

(3.4.14)

Uwaga:

jeśli dla każdego mamy wtedy funkcjonał

(3.4.9) jest dobrze określony.

jest ciągła dla przestrzeni 

(3.2.22) [L1].

z normą określoną przez



Uwaga: 
Warunek (3.4.12) jest spełniony, jeśli dla formy au(t;jy,z)

prawdziwe jest oszacowane:

(3.4.15)

oszacowanie

co kończy dowód.

jest zwarty

jak w lemacie 5, poka-

Jeśli założymy, , korzystając

zuje się istnienie

że zbiór

sposób analogicznyz twierdzenia 12 w

rozwiązania problemu (P3).

gdzie y = yu  jest trajektorią stanu odpowiadającą parametro-
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wi (wyznaczoną przez równanie stanu o postaci (3.3.9)

(3.3.10) dla danych o regularności (3.3.6) - (3.3.8)).

Warunku (3.4.13) nie można w prosty sposób sformułować w po- 

staci warunku dla formy au(t;y,z). Jednak w konkretnych przy-

Dowód twierdzenia 13:
 

W analogiczny sposob jak w twierdzeniu 12 korzystając z zało-

żeń (3.4.12)(3.4.13) oraz oszacowania (3.3.11) dostajemy dla

padkach operację otrzymuje się w jawnej postaci (patrz

np. wzór (4.2.12)), co pozwala na sprawdzenie warunku (3.4.13).
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(3.5.1)

jest określony jako rozwiązanie równania sprzężonego o po-

staci:

(3.5.3)

gdzie

(3.5.4)

Twierdzenie 14 

Istnieje dokładnie jedno rozwiązanie p € L2(V) problemu.(3.5.3).

Dowód: Skorzystamy z twierdzenia 3  przyjmując:

3.5 Obserwacje w W(O,T) - warunki konieczne optymalności

Dla ustalenia uwagi warunki konieczne optymalności dla

problemu P2 sformułujemy w przypadku funkcjonału jakości

J1(u) określonego przez (3.4.1). Pochodne Frecheta funkcjo-    
nałów  X1(.)) (odpowiednio I2(.)) oznaczymy odpowiednio przez:.

w punkcieStan sprzężony
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(i)

(ii) 

(iii ) funkcjonał

(iv) formę dwuliniową E w postaci:

(3.5.6)

gdzie operator jest zdefiniowany

przez równość:

(3.5.7)

Z twierdzenia 7 wynika, że są równoważne normy:

(3.5.9)

Wynika stąd, że są spełnione w tym przypadku założenia

twierdzenia 3, a więc istnieje dokładnie jeden element

taki, że

w formie:

gdzie jest dowolnym parametrem dopuszczalnym. Co

więcej, dla każdego elementu istnieje dokładnie

jeden element taki, że
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(3.5.10)

(3.5.11)

gdzie jest kanonicznym

izomorfizmem przestrzeni

Aby wyznaczyć gradient funkcjonału, jakości J1(u), 

jest konieczne dla sformułowana warunków koniecznych.

malności, określimy funkcję Lagrange'a:

co

opty-

(3.5.12)

gdzie

W dalszym ciągu będziemy postępować w sposób analogicz-

ny jak w punkcie 2.4. 

Łatwo można sprawdzić, że 

(3.5.13)

że odwzorowanieZałóżmy

(3.5.14)

jest różniczkowalne według Frecheta.

Przez
(3.5.15)

Aby pokazać, że problem (3.5.3) posiada dokładnie jedno

rozwiązanie wystarczy przyjąć:
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oznaczymy różniczkę odwzorowania (3.5.14) obliczoną w punk-

cie i odpowiadającą przyrostowi

Gradient funkcjonału J1(u) ma postać:

Twierdzenie 15

Jeśli parametr jest rozwiązaniem problemu P2, zbiór

jest wypukły oraz odwzorowanie (3.5.14) jest różnicz-

kowalne, wtedy:

gdzie jest stanem sprzężonym obliczonym w punkcie

optymalnym

Dowód
Nierówność (3.5.17) odpowiada standardowej formie warunków

koniecznych optymalności [L2] , wykorzystano w niej postać 
.  

(3.5.16) gradientu funkcjonału jakości J1(u).

Uwaga:

Odwzorowanie (3.5.14) jest różniczkowalne według Frecheta,

jeśli w pewnym otoczeniu punktu formę au(t;y,z) można
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przedstawić w postaci:

(3.5.18)

(3.5.19)

gdzie forma dwuliniowa spełniająca warunek ciągło-

jest liniowa względem przyrostu

Oczywiście

(3.5.20)

3.6. Obserwacja w W1(O,T) - warunki konieczne optymalności

Dla ustalenia uwagi warunki konieczne optymalności dla 

problemu P3 sformułujemy w przypadku ustalonego funkcjonału 

jakości J2(u) o postaci (3.4.9). Pochodną Frecheta funkcjo-

nału L3(.) w punkcie y_(T) V będziemy oznaczać przez
                     u

(3.6.1)

Założymy, że jest dana przestrzeń Hilberta H 

następujące warunki:

spełniająca

(3.6.2) W (O,T) C Hf  ,injekcja W (O,T) → Hf

jest ciągła; W (O,T) jest gęsta w Hf .  
Utożsamimy hf z jej przestrzenią dualną H'f ,wtedy
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(3.6.3)

i każda przestrzeń jest gęsta w następnej, a odpowiednie 

injekcje są ciągłe.  

Uogólnionym stanem sprzężonym

w punkcie będziemy nazywać rozwiązanie (o ile

istnieje) uogólnionego  równania sprzężonego, które ma nastę-

pującą postać:

(3.6.4)

gdzie

natomiast (.,.) oznacza rozszerzenie iloczynu skalarnego

Twierdzenie 16

Jeśli spełnione są założenia (D1)(D2) oraz (D5)(D6), wtedy 

istnieje dokładnie jedno rozwiązanie 

problemu.

Dowód 

Aby w tym

przyjąć:

przypadku skorzystać z twierdzenia 3, wystarczy

(i)

formę E w postaci:
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(3.6.5)

(iv) funkcjonał L w postaci:

(3.6.6)

Zauważmy, że jeśli jest kanonicznym. izomorfizmem

pomiędzy przestrzeniami , wtedy

Z twierdzenia 11 wynika następująca nierówność:

(3.6.8)

co oznacza, że jest w tym przypadku spełnione założenie

twierdzenia 3, a więc istnieje co najmniej jedno

problemu:

(2.3.15)

Z drugiej strony z twierdzenia 11 wynika, że dla dowol-

nych elementów istnieje jednoznacz-

problemune rozwiązanie



- 55 -

= f

co zgodnie z twierdzeniem 3 oznacza, że para (p,r) spełnia- 

jąca (3.6.9) jest określona jednoznacznie. A zatem jedno- 

znacznie jest określony uogólniony stan sprzężony

gdyż zachodzi równość:

Aby wyznaczyć gradient funkcjonału jakości, co jest po-

trzebne dla sformułowania warunków koniecznych optymalności 

dla problemu P3, określimy funkcję Lagrange'a:

(3.6.11)

(3.6.13)

gdzie

Jak łatwo sprawdzić

(3.6.14)

jeśli para



jest uogólnionym stanem sprzężonym obliczonym w punkcie

u € Yad.

Załóżmy, że odwzorowanie

jest różniczkowalne

Różniczki obliczone

według Frecheta w punkcie u &Yad. 

dla przyrostu óu € Y będziemy oznaczać

odpowiednio przez

Uwzględniając (3.6.14) uzyskujemy następującą postać 

gradientu funkcjonału J2(u):

W rezultacie, jeśli zbiór Yad C Y jest wypukły oraz para- 

metr u E Yad jest rozwiązaniem problemu P3, wtedy
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gdzie (p,r) jest uogólnionym stanem sprzężonym obliczonym 

dla parametru optymalnego U € Yad. Dowód jest analogiczny 

jak w punkcie poprzednim (twierdzenie 15).



4. PROBLEM OPTYMALIZACJI PARAMETRYCZNEJ.

DLA SŁABYCH ROZWIĄZAŃ LINIOWEGO RÓWNANIA RÓŻNICZKOWEGO

TYPU PARABOLICZNEGO 

4.1. Słabe rozwiązania liniowego równania różniczkowego

typa parabolicznego 

W celu ilustracji ogólnych wyników podanych w rozdziale

3, w rozdziale 4 zostaną przytoczone pewne przykłady proble- 

mu optymalizacji parametrycznej dla konkretnej postaci linio- 

wego równania różniczkowego cząstkowego typu parabolicznego 

rzędu drugiego. W dalszym ciągu podamy kilka lematów, które 

będą prostą konsekwencją twierdzeń podanych z dowodami w roz- 

dziale 3. 

Niech będzie ustalonym obszarem z gładką granicą

. Dla ustalenia uwagi przyjmiemy co następuje:

(i) jako przestrzenie Hilberta V, H odpowiednio

przy czym zachowamy oznaczenia przestrzeni funkcyjnych okreś-

lonych w rozdziale 3, mając na uwadze wybór (4..1.1)(4.1.2).

(ii)        odnośnie parametrów  funkcyjnych założymy, że są

 to funkcje ciągłe

Aby spełnić warunki (4.1.3) (odpowiednio (4.1.4)) przyjmiemy
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(odpowiednio

(iii) jako równanie stanu, liniowe równanie parabol icz-

ne w postaci:

z mieszanymi warunkami brzegowymi:

i warunkiem początkowym:

gdzie funkcje są dane.

O współczynnikach równania stanu (4.1.7) (4.1.9)

założymy, co następuje: 

D9: 

funkcje

spełniają następujące założenia:

(x,t,u), i, j=1,...,n, d(x,t,u)



dla prawie wszystkich

dla każdego

dla prawie wszystkich

dla dowolnych

dla prawie wszystkich

dla dowolnych

D11:

(i)

(ii)

O zbiorze parametrów dopuszczalnych Yad założymy, co

następuje:

D12:

Yad  jest wypukłym, domkniętym i ograniczonym podzbiorem

przestrzeni (lub odpowiednio

Podobnie jak w rozdziale 3, przez y = yu€ W(O,T) będzie- 

my oznaczać trajektorię stanu odpowiadającą ustalonemu para-

metrowi u€Yad. Element yu €W(O,T) - jest słabym rozwiązaniem 

równania (4.1.7) - (4.1.9) wznaczonym przez tożsamość całko- wą.



wtedy problem (4.1.10) (4.1.11) można zapisać w następującej 

formie (analogicznej jak (3.1.11 ) (3.1.12)) a mianowicie
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prawie wszystkich t €(O,T)

z warunkiem początkowym

(4.1.11)

Uwaga 1:
Rozwiązanie (4.1.10) spełnia warunek początkowy (4.1.11) 

w sensie przestrzeni C(O,T;L2(Ω)), co oznacza, że

(4.1.12)

Uwaga 2: 

Jeśli oznaczymy:

(4.1.13)

(4.1.14)

(4.1.15)

i prawie wszystkich

i prawie wszystkich
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(4.1.16)

i prawie wszystkich

(4.1.17)

Przy podanych założeniach forma (4.1.13) spełnia warunki

(Dl)(D2), dokładniej:

Lemat 6

Jeśli spełnione są założenia (D9)(D12), wtedy forma (4.1.13) 

spełnia założenia (D1)(D2) dla przestrzeni V i H określonych

przez (4.1.1)(4.1.2).

Dowód jest elementarny.

Lemat 7

Jeśli założymy, że występujące w (4.1.16)(4.1.17) dane

funkcje f, , yo są wybrane jak następuje:

(4.1.18)

(4.1.19)

(4.1.20)

oraz spełnione są założenia (D9)(D12), wtedy dla każdego para-

metru istnieje dokładnie jedno rozwiązanie

problemu (4.1.16)(4..1.17).

Powyższy lemat 7 wynika z twierdzenia 7 przy uwzględnieniu

faktu, że funkcjonał

jest ciągły przy założeniach (4.1.19)(4.1.20).
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4.2. Obserwacja w W(O,T)

Niech będą dane funkcje:

Na zbiorze NIECZYTELNY ORYG. funkcjonału jakości kładąc:

gdzie jest ustalone jest rozwiązaniem

(4.1.10)(4.1.11) odpowiadającym ustalonemu parametrowi

natomiast przestrzeń Y jest określona przez (4.1.5)

1ub (4.1.6).

Rozważmy problem optymalizacji parametrycznej:

Korzystając z rezultatów podanych w rozdziale 3, podamy

w formie twierdzeniu warunki wystarczające dla istnienia 

rozwiązania i warunki konieczne optymalności dla problemu

(P4)  

Twierdzenie 17.
Jeśli spełnione są założenia (D9) - (D12) i zbiór

jest zwarty *), wtedy:

(i), istnieje parametr optymalny
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(ii) parametr optymalny scharakteryzowany jest

przez następujące warunki konieczne optymalności

gdzie stan sprzężony jest wyznaczony

sprzężone o postaci:przez równanie

Dowód jest podany w Dodatku.

4.3. Obserwacja w

Prostym przykładem zilutsrujemy otrzymane w rozdziale 3

wyniki dotyczące obserwacji w

Niech będą dane funkcje spełniająca następujące

(tzn.: K dowolny podzbiór



- 63 -

o zbiorze parametrów dopuszczalnych założymy, co następuje:

 D l4:

(i) przestrzeń Y jest przestrzenią Sobolewa

(ii) zbiór Yad jest wypukłym, domkniętym i ograniczo-

nym podzbiorem przestrzeni

Dla ustalonego parametru jako równanie

stanu, przyjmiemy liniowe równanie paraboliczne:

z warunkami brzegowymi:

i warunkiem początkowym:

gdzie są danymi funkcjami, przy czym:

Twierdzenie 18 

Jeśli są spełnione założenia (D13)(D14) oraz (4.2.4), wtedy

problem (4.2.1) - (4.2.3) posiada dokładnie jedno rozwiąza-

nie

i prawdziwe jest oszacowanie
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Dowód jest podany w Dodatku.

Określone w rozdziale 3 operacje i przestrzenie fukcyj-

ne w przypadku równania stanu (4.2.1) - (4.2.3) przyjmiemy

w następującej postaci: 

(ii) operacje
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Niech będą dane funkcje

Na zbiorze określimy funkcjonał jakości

kładąc:

Uwaga:

Ponieważ
i injekcja 

jest ciągła
[L1] , więc

i funkcjonał (4.2.18) jest dobrze określony.

Korzystając z wyników podanych w rozdziale 3 (punkty 3.4, 
 

3.6) możemy podać następujące twierdzenie: 

Twierdzenie 19 

Jeśli spełnione są założenia (D13) - (D.14) oraz zbiór

jest domknięty*) w topologii przestrzeni

wtedy

(i) funkcjonał J5 (U) osiąga swój kres dolny na

zbiorze Yad w pewnym punkcie 

(ii)  w punkcie optymalnym spełniony jest

warunek konieczny optymalności

*)   Założenie to wykorzystujerny jedynie w punkcie (i) twierdzenia 19.



- 66 -

gdzie para jest rozwiązaniem uogólnio-

nego równania sprzężonego:

gdzie przez oznaczyliśmy funkcje



5. APROKSYMACJA ZADANIA OPTYMALIZACJI

I PRZYKŁAD NUMERYCZNY

W dalszym ciągu naszym celem będzie ilustracja uzyska- 

nych wyników teoretycznych przykładem numerycznym. Pierwszym 

krokiem będzie podanie pewnej metody przybliżonego wyznacza- 

nia słabego rozwiązania problemu (4.1.10) - (4.1.11). Wyko- 

rzystamy tutaj metodę aproksymacji zewnętrznej [C1], [R1],

[T2], [A1].

5.1. Elementy aproksymacji pewnych przestrzeni funkcyjnych

Przez h, h = (h1,...,hn), hi > 0 będziemy oznaczać para- 

metr wektorowy przeznaczony do zbieżności do zera. 

W przestrzeni Rn określimy siatkę Rh, jako zbiór punktów 

M€Rn gdzie 

(5.1.1) M = (j1h1,...,jnhn)

j1,...,jn - liczby całkowite. . 

Niech M = (M1,...,Mn) będzie danym punktem siatki Rh.

Zdefiniujemy pewne podzbiory przestrzeni Rn, a mianowicie:

gdzie
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Rys. 1. Zbiory 0h (M,0) i 0h(M,1) w przypadku n = 2

Przez oznaczymy podzbiór węzłów siatki Rh o po-

staci:

Natomiast przez oznaczymy podzbiór Rn:

Zdefiniujemy operator różnicowy:

Uwaga:
 .

Jeśli funkcja z(x) jest określona na zbiorze wtedy

jej różnice są dobrze określone na zbiorze

Przez będziemy oznaczać skończenie wymiarową pod-
 przestrzeń przestrzeni L2 (Rn) określoną jako zbiór funkcji 

sehodkowych z o postaci:

gdzie WM(x) jest funkcją charakterystyczną zbioru 0h(M,0).
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Zakładamy tutaj:

Określimy dwie różne normy w przestrzeni a mianowicie:

oraz

Założymy, że zbiór posiada własność rozszerzania rzędu

pierwszego [L.l] , co oznacza że, istnieje liniowy i ograni- 

czony operator  .

taki, że

dla prawie wszystkich

Zdefiniujemy operację obcięcia kładąc:

Klasycznym rezultatem są następujące wła s n o ś c i o p e ra c ji
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Będziemy także korzystać z operacji 

określonej w następujący sposób:

natomiast jest określone jako

W tym przypadku mamy

5.2. Zbieżność śladów funkcji schodkowych

Śladem z funkcji schodkowej na granicy

obszaru będziemy nazywać obcięcie funkcji z do zbioru
tzn.:

Analogicznie  określony jest ślad f dowolnej funkcji

Przypomnijmy,  że dla dowolnej funkcji i dowolnego

prawdziwe jest [C1] oszacowanie:
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gdzie stała nie zależy od

W dalszej części podamy analogiczne oszacowanie dla funkcji

schodkowych, jakie uzyskał Cea [C1] , ale przedtem podamy 

pewne niezbędne określenia:Określenie 1: 

Punkt jest punktem granicznym, jeśli jest spełniony

warunek

Będziemy oznaczać

Niech będzie danym zbiorem.

Określenie 2:

Rodzina jest pre-regularna, jeśli dla każdego

punktu M granicznego, względem istnieje co najmniej

jeden indeks który będziemy nazywać indeksem

regularności punktu M, dla którego:

(ii) jeden ze zbiorów
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jest zawarty w , a stałe , C nie zależą od h oraz

M.
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Twierdzenie 20: [C1]

Jeśli  rodzina jest preregularna, wtedy dla dowol-

nego dla każdego prawdziwe jest oszacowa-

nie:

gdzie stała nie zależy od h ani od

Dowód jest podany w [Cl].

Pregularna rodzina jest regularna [Cl], jeśli

istnieje skończone pokrycie zbioru takie, że

(i) punkty graniczne odpowiadające ustalonemu pod-

zbiorowi mają jednakowy indeks regularności

i = i (v) i dla każdego punktu granicznego M zwią-

zanego z częścią granicy

ny warunek:

jest spełnio-

gdzie i = i (v)
 

(ii) dla dowolnego punktu granicznego M odpowiadającego

części granicy oraz ustalonego dla

przesunięcia o postaci

(ewentualnie

jest spełniony warunek
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(iii) wszystkie zbiory o postaci

są zawarte w zbiorze

gdzie

Twierdzenie 21 [C1]

Jeśli rodzina jest regularna i ciąg

spełnia warunek

wtedy istnieje podciąg oraz funkcja

taka, że

Dowód jest podany w [Cl]

Uwaga 1:

Zauważmy, że z określenia normy wynika nierówność

spełnia warunek

Uwaga 2:

Jeśli ciąg
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wtedy [T2] istnieje pewien podciąg oraz funkcja

taka, że

przy czym funkcja

Określenie 4:

Przez oznaczymy zbiór punktów granicznych

odpowiadających części granicy (w szczególności

można przyjąć

Operację zdefiniujemy kładąc

gdzie jest funkcją charakterystyczną zbioru

Lemat 8

Jeśli rodzina jest regularna i część granicy

gładka, wtedy

Dowód 

Przy odpowiedniej regularności granicy obszar

można odwzorować [L1] w obszar

przez co możemy się ograniczyć do przypadku, gdy jest

hiperpłaszczyzną Ale w tym przypadku poka-



- 76 -

zanie, że zachodzi (5.2.9) sprowadza się do udowodnienia wa-

runku (5.1.18), gdy operacja jest określona na nierównomier-

nej, w ogólnym przypadku nie będącej prostokątną siatce.

Z warunku, że rodzina jest regularna wynika, że

powierzchnia klatek takiej siatki jest ograniczona z góry i 

zbieżna do zera wraz z h. A zatem uśredniona funkcja jest

zbieżna w do samej funkcji, przy h zbieżnym do zera.

A więc zachodzi (5.2.9), jeśli przedłużymy funkcje

na zbiór kładąc

5.3. Funkcje schodkowe zależne od czasu

Niech będzie parametrem przeznaczonym do zbież-

ności do zera. Dla uproszczenia przyjmiemy, że jest spełniony 
warunek 

Dla ustalonego parametru h = (h1,...,hn), przez 

my oznaczać funkcje schodkowe o postaci 

będzie-

Niech będzie dany zbiór , gdzie

Twierdzenie 22

Załóżmy, że rodzina jest regularna, a i=i(v)

jest indeksem regularności zbioru Jeśli jest dany ciąg

funkcji schodkowych spełniający warunek:
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oraz 
(i) istnieje funkcja taka, że

(ii) dla prawie każdego funkcja

nie zależy od xi na zbiorze

wtedy istnieje funkcja taka, że

oraz dla pewnego podciągu

mamy:

Dowód jest podany w Dodatku. 

 Korzystając z powyższego twierdzenia można pokazać

zbieżność śladów funkcji schodkowych w

Twierdzenie 23

Załóżmy, że rodzina jest regularna; przez

i=i(v) oznaczamy indeks regularności zbioru

jeśli ciąg jest ograniczony przy a mia-

nowicie:
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wtedy istnieje funkcja taka, że dla pewnego

podciągu mamy

Dowód jest podany w Dodatku.

Określenie:

Różnicę funkcji schodkowej o postaci

(5.3.2) zdefiniujemy jako

5.4. Aproksymacja zewnętrzna mieszanego zagadnienia brzegowego 

dla liniowego równania parabolicznego

Określimy sposób przybliżonego rozwiązywania problemu  

(4.1.10) (4.1.11) przez zastosowanie tzw. aproksymacji zewnę- 

trznej [R1], [T2]. Wykorzystując twierdzenie 23 podamy 

pewne oryginalne wyniki dotyczące mieszanego zagadnienia 

brzegowego. 

Przez oznaczymy parametr odpowiadający

dyskretyzacji obszaru i przedziału [0,T]

Określimy rozwiązania przybliżone problemu

(4.1.10).(4.1 .11) odpowiadające parametrom jako
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funkcje schodkowe

odpowiednio

(5.4.2)

gdzie

natomiast  elementy są wyznaczone

przez liniowy układ równań

odpowiednio

gdzie
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W dalszym ciągu będziemy zakładać

Twierdzenie 24

Jeśli są spełnione założenia (D8)(D9) i rodzina

jest regularna, wtedy dla ciąg rozwiązań przybliżo-

nych jest zbieżny do  rozwiązania dokładnego yu

problemu (4.1.10)(4.1.11.) w następującym sensie:

Dowód jest podany w Dodatku.

Korzystając z powyższego twierdzenia można pokazać zbież-

ność ciągu do funkcji yu przy 

Twierdzenie 25 
Jeśli spełnione są założenia twierdzenia 24  oraz ciąg para-

metrów spełnia warunek

wtedy dla



- 81 -

Dowód jest podany w Dodatku.

Uwaga: 
Można także pokazać, że zachodzi:

5.5. Aproksymacja problemu optymalizacji parametrycznej

Rozważymy pewną metodę aproksymacji problemu (P4) posta- 

wionego w punkcie 4.2.

Dla uproszczenia przyjmiemy, że parametry u = u(t) zależne

tylko od są dane jako rozwiązania liniowego równa-

nia różniczkowego:

gdzie

stać

jest dowolną funkcją, to znaczy u ma po-

Jak łatwo sprawdzić

gdzie odpowiada danemu

zgodnie z (5.5.2).

Niech k = T/N1 będzie parametrem przeznaczonym do zbież-

ności do zera. 
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Przez oznaczymy funkcje o postaci:

Lemat 9

Jeśli ciąg jest słabo zbieżny

 
słabo' w L2 (O,T)

wtedy ciąg rozwiązań 

jest silnie zbieżny:

problemu (5.5.2)(5.5.2)

silnie w

Dowód

Z warunku (5.5.4) wynika, że

skąd, uwzględniając (5.5.3) dostajemy:

Z (5.5.7) wynika, że z ciągu

uk' zbieżny słabo:

można wyjąć podciąg

słabo w

gdzie

Aby pokazać, że , zauważmy, że (5.5.2) można

zapisać w postaci tożsamości całkowej:
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gdzie przez (.,.) oznaczyliśmy iloczyn skalarny  w L2 (0,T).

Całkując (5.5.9) przez części i uwzględniając (5.5.2) dosta- 

jemy:  

przechodząc w (5.5.9) do granicy przy k—>0 mamy:

skąd wynika, że jest rozwiązaniem (5.5.2) (5.5.2)'

odpowiadającym . A więc granica jest określona jedno-

znacznie i cały ciąg uk jest słabo zbieżny

ponieważ injekcja jest zwarta [L1] ,

z (5.5.11) wynika (5.5.5).

Jako przestrzeń parametrów przyjmiemy liniową podprze-

strzeń przestrzeni Sobolewa o  postaci:

a jako zbiór parametrów dopuszczalnych kulę domkniętą

o minimalnym promieniu zawierającą zbiór

gdzie jest danym parametrem.

Ponieważ funkcjonał określony przez (4.2.2) jest radial-

nie nieograniczony, więc kula taka istnieje, 

Dla ustalonego k przez Yk oznaczymy obraz w Y zbioru

funkcji schodkowych po odwzorowaniu danym przez (5.5.2)

przez oznaczymy przecięcie;

ci%25c4%2585g.uk
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Zdefiniujemy następujący problem aproksymujący (P4)

gdzie

a funkcja schodkowa jest określonym w punkcie 5.4

rozwiązaniem przybliżonym problemu  (4.1.10) (4.1.11).

Przez oznaczymy rozwiązanie problemu

Rozwiązanie to istnieje, gdyż funkcjonał

jest radialnie nieograniczony, a więc dla ustalonych

problem jest równoważny minimalizacji pewnej

ciągłej funkcji N(k) zmiennych na pewnej kuli w przestrzeni

Twierdzenie 26 

Jeśli spełnione są założenia twierdzenia 24,  wtedy słabe

(w słabej topologii przestrzeni punkty skupienia

ciągu są rozwiązaniami problemu P4, przy czym dla

pewnego podciągu przy dostajemy:
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Dowód 

Dla ustalonej pary przez oznaczymy

funkcję schodkową taką, że

Z (5.5.3) oraz postaci zbiorów wynika, że ciąg

jest ograniczony niezależnie od

a zatem dla pewnego podciągu

Z lematu 9  wynika, że

Korzystając z twierdzenia 25 dostajemy przy

Niech będzie ciągiem zbieżnym do

Oczywiście,

skąd

co pokazuje, że jest parametrem optymalnym.
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5.6. Przykład obliczeniowy

Rozważmy następujący przykład problemu minimalizacji

parametrycznej: 

B6: znaleźć kres dolny funkcjonału: . .

(5.6.1)

gdzie

natomiast funkcja y = yv jest rozwiązaniem liniowego równa- 

nia parabolicznego: .

z warunkami brzegowymi:

i jednorodnym warunkiem początkowym
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Przyjmiemy co następuje:

Zauważmy, że dla dowolnego 

dokładnie jedno rozwiązanie

problem P6 posiada

wynika to z faktu, że dla rozwiązanie

(5.6.2) - (5.6.5) ma następującą postać;

i jak łatwo sprawdzić, dla funkcjonału (5.6.1) mamy

Obliczenia wykonano wykorzystując aproksymację zewnętrzną.

Przyjęto dla uproszczenia

Program napisano w języku Fortran IV na maszynę cyfrową

Odra 1305. Został on dołączony do pracy w Dodatku.

Minimalizowano, dyskretny wskaźnik jakości korzy-

stając z metody gradientu sprzężonego Polak-Ribiere.

Punkt startowy  był zadawany przez przyjęcie początkowej

wartości funkcji schodkowej

Podano wyniki obliczeń dla następujących punktów startowych

Przykład 1
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Przykład 2

Przykład 3



Przykład 1

Funkcjonał jakości
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Przykład 1

Norma gradientu iunkcj onału.
o — 4— 1
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Przykład 2

Funkcjonał jakości
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Przykład 2

Norma gradientu funkcjonału
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Przykład 3

Funkcjonał jakości



Norma gradientu funkcjonału
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Przykład 3
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Dodatek

1. Dowód twierdzenia 2 

Powtórzymy tutaj dowod podany w pracy autora [S1].

Określimy liniową operację  

kładąc

gdzie

gdzie

przy czym w ustalonym punkcie operacje

Ay, By dane są przez (2.3.7)(2.3.8).

Przy podanych założeniach istnieje ciągła odwrotność

operacji określonej powyżej.

Skorzystamy tutaj z ogólnego twierdzenia dotyczącego 

istnienia i jednoznaczności rozwązań dla liniowych równań 

parabolicznych podanego z dowodem w [Ł1], s. 364, którego 

założenia są w naszym przypadku spełnione. Z twierdzenia tego 

wynika następujące oszacowanie 

A zatem możemy skorzystaćz twierdzenia o pochodnej funkcji 

uwikłanej ( [M1], s. 193) w przypadku odwzorowania uwikłanego
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(1.1.5) generowanego przez równanie stanu (2.1.1) (2.1.2), 

skąd przy podanych założeniach wynika istnienie pochodnej

danej w postaci układu (2.1.14)(2.1.15). 

2. Dowód twierdzenia 2a 

Pełny dowód twierdzenia 2a znajduje się w pracy autora 

[S1] Podamy tutaj dowód zakładając dodatkowo spełnienie

założenia (A6) na zbiorze gdzie jest zbiorem

otwartym spełniającym warunek

Przy powyższych założeniach z twierdzenia 2 wynika, że 

odwzorowanie (1.1.5) generowane przez równanie stanu (2.1.1)

(2.1.2) jest różniczkowalne na zbiorze a więc ciągłe

na zbiorzeYad Skorzystaliśmy tutaj z faktu ([Y1] , s. 24), 

że z różniczkowalności według Frecheta wynika ciągłość 

odwzorowania. 

3. Dowód twierdzenia 17 

Jak już było powiedziane przyjmujemy

Z założenia (D9) wynika w tym przypadku spełnienie wa- 

runku (D8). W rezultacie możemy skorzystać z twierdzenia 12 

i lematu 5, skąd wynika istnienie rozwiązania optymalnego. 

Istnienie rozwiązania równania sprzężonego dostajemy korzy- 

stając z twierdzenia 14, a postać (4.2.4) warunku konieczne- 

go optymalności korzystając z twierdzenia 15.
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4. Dowód twierdzenia 18 

Rozważymy tutaj jedynie problem z jednorodnymi warunkami 

brzegowymi. W przypadku niejednorodnego warunku brzegowego

przy założeniach, które zrobiliśmy m.in.
 

można skorzystać z twierdzenia o śladach [L1] i przez odpo-    
wiednie podstawienie uzyskać problem z jednorodnymi warunka- 

mi brzegowymi. 

Z twierdzenia 10 wynika, że przy przyjętych założeniach

równanie 

posiada dokładnie jedno słabe rozwiązanie y = yu' przy czym

W dalszym ciągu skorzystamy z następującego faktu [X2] 

z teorii równań eliptycznych: 

Jeżeli funkcja taka, że

brzegu warunek brzegowy

wtedy
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Ponieważ funkcja y(.,t) spełnia warunek typu (4.5) dla prawie

wszystkich , więc

 Całkując (4.7) w przedziale [O,T] dostajemy

Korzystając z (4.4) dostajemy

co kończy dowód..

5. Dowód twierdzenia 22

Z założenia (5.3.3) wynika, że dla pewnego podciągu,

który też oznaczymy przez , zachodzi co następuje:

Niech jest przestrzenią funkcji klasy

z odpowiednio określoną topologią [Ll]).
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Dla pewnego mamy

i wówczas.

Przechodząc do granicy, dla dostajemy:

co oznacza, że w sensie dystrybucyjnym zachodzi związek

a zatem oznaczając mamy

Aby pokazać, że zachodzi równość:

rozpatrzmy funkcję , która znika w pewnym otoczeniu

zbioru

Niech będzie ustalone, oznaczymy

Zauważmy, że zachodzą następujące zależności:
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ponieważ z założenia funkcja znika w otoczeniu

zbioru , więc

gdzie

A więc w rezultacie dla dowolnej funkcji znika-

jącej w otoczeniu zbioru mamy
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gdzie

Przechodząc do granicy z dostajemy

Dla każdego z punktem (x,t) = (x1,...,x1,...,xn,t)

Całkując względem xi dostajemy

do osi Oxi
zwiążemy punkt uzyskany przez równoległe

przesunięcie punktu (x,t). Z założenia (ii) mamy
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gdzie

gdzie

Ponieważ funkcja jest klasy więc dla

w rezultacie

a zatem

6.1. Dowód twierdzenia 23 

Pokażemy (5.3.13)((5.3.11), (5.3.12) dowodzi się w spo-

sób identyczny jak w twierdzeniu 22.

Przypomnijmy, że
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W dalszym ciągu funkcję będziemy utożsamiać

z elementem przestrzeni znikającym na zbiorze

Korzystając z twierdzenia 20 mamy

zatem

Z (6.4) i (5.3.10.) wynika, że ciąg jest ogra-

niczony w a więc istnieje oraz podciąg,

który też oznaczymy przez taki, że

Należy pokazać, że zachodzi równość

W tym celu da ustalonych parametrów określimy pomoc-

niczą funkcję schodkową kładąc
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gdzie

oraz dla

oznaczyliśmy

Jak łatwo sprawdzić zachodzi nierówność

a także ciąg jest zbieżny słabo do tej samej

granicy to znaczy
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Aby pokazać np. (6.9) zauważmy, że korzystając z (6.7) 

dostajemy  

Z postaci zbioru wynika, że dla dowolnej funkcji
istnieje takie, że dla zachodzi co

następuje:

a więc

Uwzględniając (5.3.11) oraz (6.8) i (6.13) dostajemy

(6.9). W analogiczny sposób pokazuje się (6.10).

Zauważmy, że funkcja została tak określona, aby

dla ustalonego nie zależała od na zbiorze

a więc w tym przypadku są spełnione założenia twier-

dzenia 22 i oprócz (6.9)(6.10) mamy także:

Aby zakończyć dowód pokażemy, że  

W tym celu zauważmy, że dla
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mamy

oraz

więc

skąd dostajemy (6.15).

Ponieważ z założenia rodzina jest regularna,

tzn.:
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Sumując (6.18)  po oraz r, dostajemy

przy skąd wynika (6.15).

Przez oznaczyliśmy zbiór

7. Dowód twierdzenia 24 . 

Problemom aproksymacji zewnętrznej rozwiązań równań 

parabolicznych poświęconych jest kilka prac matematyków

francuskich np. [R1], [T2], a także [T4] , gdzie rozważany

jest nieco ogólniejszy problem aproksymaacji rozwiązań nie- 

równości typu parabolicznego. Ogólny schemat dowodu jest 

zwykle przeprowadzany w trzech krokach, a mianowicie poka- 

zuje się kolejno: 

1) stabilność ciągu rozwiązań przybliżonych, w pewnym 

określonym sensie; 

   2) słabą zbieżność w pewnej topologii ciągu rozwiązań 

przybliżonych do rozwiązania dokładnego; 

 3) silna zbieżność, w pewnej topologii, ciągu rozwiązań 

przybliżonych do rozwiązania dokładnego.

Aby było możliwe wykorzystanie metody aproksymacji  

zewnętrznej podanej w [Rl] dla mieszanego zagadnienia brze- 

gowego, należało przedtem rozwiązać problem śladów funkcji
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ale z założenia

Podstawmy do (5.4.5), w rezultacie:

schodkowych na powierzchni bocznej cylindra Q, co uczy-

niliśmy podając twierdzenia 22, 23 stanowiące oryginalny 

wynik autora.  

Natomiast dowód zbieżności aproksymacji zewnętrznej 

zasadniczo nie różni się od ogólnego dowodu podanego w [T2], 

jedyna różnica polega na występowaniu w formie dwuliniowej

au(t;y,z) całki po brzegu obszaru

Ze względu na ograniczoną objętość pracy podamy jedynie 

idee dowodu zbieżności [T2] metody aproksymacji zewnętrznej.

Przez będziemy oznaczać.

gdzie jest ustalone a przez

oznaczymy funkcję schodkową

Dowód przeprowadzimy w trzech krokach:

1) ciągi są ograniczone niezależnie od

(nierówności (7.10), (7.11)).
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a także zachodzą następujące nierówności:

Przekształcając (7.3) przy uwzględnieniu nierówności (7.5)

(7.6) dostajemy:

X Sumując nierówność (7.8) dla r = 0,...,l mamy

skąd dostajemy oszacowania
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gdzie

a stała C nie zależy od

2) słaba zbieżność

Korzystając z faktu, że

oraz oszacowań (7.10)(7.11) dla pewnego podciągu, który też

będziemy oznaczać przez korzystając z twierdzenia

23 można pokazać, że zachodzą relacje:

jest rozwiązaniem problemu wyjścio-

wego (4.1.10)(4.1.11).

Pokażemy, że

Niech będzie daną funkcją , a

funkcji schodkowych zbieżnych do z w następującym

sensie
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przy czym funkcje zn  (odpowiednio z) określone na zbiorze

(odpowiednio ) przedłużamy (dookreślamy) zerem na

zbiór (odpowiednio

Sumując (5.4.5), dla l=1,..,N dostajemy

).

Następnie przechodząc do granicy z mamy

 co pokazuje  [T2], że granica jest wyznaczona

jednoznacznie, a więc (7.14) - (7.17)  zachodzi dla całych

ciągów.

3) silna zbieżność

Niech ciąg funkcji schodkowych spełnia warun-

ki:
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przy czym funkcje schodkowe dookreślamy zerem na zbio-
rze natomiast funkcję dookreślamy zerem na

zbiorze

Określimy wyrażenie kładąc

gdzie

Naszym celem jest pokazanie

skąd wynika m.in.

a korzystając z (7.30), oszacowania  (7.10) twierdzenia

Lebesqu'a, można pokazać, że przy

Aby pokazać (7.29) zapiszemy w postaci

gdzie
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przy czym zakładamy, że przy

Korzystając z (7.21) wyrażenie możemy zapisać w postaci

Można pokazać, że zachodzą związki
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skąd  sumując mamy

co kończy dowód silnej zbieżności.

8. Dowód  twierdzenia 25

Wystarczy tutaj zauważyć, że jeśli ciąg spełnia

warunek (3.4.12), wtedy ciąg form określonych przez:

spełnia następujące warunki:

Jeśli są dane ciągi

przy czym
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Tezy twierdzenia 25 dowodzi się w sposób analogiczny 

jak twierdzenia 24, a jedyna różnica pomiędzy twierdzeniami 

25 i 24 polega na różnicy pomiędzy formami (8.1) i (7.28), 

co nie wnosi żadnej istotnej zmiany do dowodu zbieżności.
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