
O pościgu

Wstęp. Gry ciągłe odkrył H. Steinhaus przed trzydziestu laty i opu
blikował jedną z pierwszych w świecie prac z teorii gier [3]. Po wojnie 
teorią gier zajęli się w kraju pod wpływem Steinhausa różni matematycy 
z różnych ośrodków (przeważnie młodzi matematycy wrocławscy) i za
granicą.

Najprostszym przykładem gry ciągłej jest pościg na płaszczyźnie, 
którą będziemy nazywali morzem, jednego elementu, który będziemy 
nazywah statkiem, przez drugi. Zakładamy, że statki obserwują się wza
jemnie, znają zatem w każdej chwili swoje współrzędne, oraz że znają 
swoje maksymalne prędkości. Pytamy, jak powinien płynąć statek ści
gający, by możliwie szybko schwytać uciekający, oraz jak powinien 
płynąć statek uciekający, by możhwie długo nie dać się schwytać. Zanim 
to pytanie sprecyzujemy, zaznaczmy, że definicje i pojęcia, które wpro
wadzimy, uogólniają się bezpośrednio na przypadek, kiedy statków ści
gających i uciekających jest więcej lub kiedy pościg nie odbywa 
się na płaszczyźnie, ale w bardzo ogólnej przestrzeni metrycznej. To osta
tnie uogólnienie nie jest tylko czysto abstrakcyjne, bo już w prostych, 
naturalnych przypadkach maksymalna prędkość elementu może za
leżeć od położenia, a wtedy odległości czasowe punktów nie wyrażają się 
metryką Euklidesową.

Przez odległość czasową dwóch punktów (mierzoną względem statku 8) 
rozumiemy najkrótszy czas potrzebny do przebycia przez statek 8  drogi 
łączącej te punkty.

Metodą pościgu nazywamy przepis określający, w jaki sposób należy 
ścigać przeciwnika, gdy ma się odpowiednie informacje o sobie i o nim. 
W naszym przypadku przepis jest pewnym równaniem różniczkowym. 
Po prawej stronie równania występuje funkcja, której wartościami są 
wektory o długościach nie przekraczających maksymalnej prędkości stat
ku ścigającego, a której argumentami są współrzędne obu statków i ich 
maksymalne prędkości. Po lewej stronie figuruje prędkość ścigającego:

(!) drjd t =  fs(rs , r u- vs , v u)-,

rs oznacza tu wektor położenia statku ścigającego, ru statku uciekającego,
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a !)s i vu maksymalne prędkości skalarne statków. Całkiem analogicznie 
definiujemy metodę ucieczki. Składowe wektora położenia r  będziemy 
oznaczali przez x i y.

Jeśli metoda pościgu jest już ustalona i jeśli poza tym wybierzemy 
jakąś konkretną drogę uciekającego (przez drogę będziemy rozumieli 
kompletny opis ruchu, tzn. tor wraz z opisem czasowym,' czyli krzywą 
w przestrzeni x, y, t), to możemy wyznaczyć tor pościgu i znaleźć czas 
trwania pościgu, który w szczególnym przypadku może być nieskoń
czony. Czas ten jest więc funkcjonałem metody pościgu i drogi ucieczki. 
Dla jednoznaczności wyżej wymienionego czasu załóżmy, że równanie (1 ) 
przy danych położeniach początkowych statków i przy dowolnej drodze 
uciekającego, spełniającej te warunki, ma tylko jedno rozwiązanie. Za
łożenie to nie jest bynajmniej istotne — można by się go pozbyć. Nie 
będziemy jednak wkraczali w nieciekawe i mało ważne rozważania w tej 
sprawie.

Oznaczmy przez Ts =  Ts(M, du) wyżej określony funkcjonał w prze
strzeni par (metoda pościgu M , droga ucieczki du). Wówczas czasem 
gwarantowanym przez metodę pościgu M  nazywamy msbxT8(M, du).

d u
Definicja ta jest zgodna z intuicją.

Najlepszą metodą pościgu nazywamy metodę, dla której

' maxTe =  min max Ts.
d u M  d u

Często zamiast maksimum i minimum należy używać supremum i in- 
fimum, ponieważ funkcjonał Ts nie zawsze osiąga swoje kresy.

Analogicznie definiujemy najlepszą metodę ucieczlci, jako realizującą 
max min Tu, gdzie m oznacza metodę ucieczki, ds drogę ścigającego,

m  d,

a funkcjonał Tu jest określony analogicznie jak funkcjonał Ts. Pojęcia 
tee można definiować wieloma różnymi sposobami. Ten sposób, zapro
ponowany przez C. Byll-Nardzewskiego, będzie dla nas najdogodniejszy.

Oczywiście zawsze zachodzi nierówność

min max Ts >  max min Tu.
M  d, m  du

Jeżeli między powyższymi wyrażeniami zachodzi równość, gra na
zywa się zamknięta, jeżeli ostra nierówność — otwarta. Pojęcia te wpro
wadził H. Steinhaus [3].

Funkcjonał Ts (podobnie jak Tu) można uważać za superpozycję dwóch 
funkcjonałów: 1 ° funkcjonału przyporządkowującego metodzie pościgu M  
i drodze ucieczki du drogę pościgu ds i 2 ° funkcjonału przyporządkowują
cego parze dróg pościgu i ucieczki czas pościgu T(ds, du). (Funkcjonał Tu
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byłby superpozycją pewnego funkcjonału o argumentach m i ds , za
miast I  i 4 )  i tego samego co poprzednio funkcjonału T(ds, du)).

Musimy tutaj poruszyć jeszcze jedno zagadnienie, często występu
jące w teorii gier ciągłych. Za argumenty równania (1), czyli informacje, 
przyjmowaliśmy na razie współrzędne statków i ich maksymalne prędkości. 
Załóżmy na chwilę, że statki nie tylko znają wzajemnie swoje położenia, 
ale że obserwują też wielkość i kierunek prędkości, z jaką się poruszają, 
i wykorzystują te informacje przy wyborze swej metody. Wtedy prawa 
strona równania (1 ) zależy dodatkowo jeszcze od drujdt, a prawa strona 
równania określającego metodę ucieczki — od dr8jdt.

U waga 1. Jednakże takie wzajemne uzależnianie własnej decyzji 
od decyzji przeciwnika prowadzi do błędnego koła, a często do sprze
czności. Jeden statek np. mógłby starać się płynąć równolegle do drugiego, 
a drugi prostopadle do pierwszego. Oczywiście ich metody mogą być 
zrealizowane tylko w banalnym przypadku, gdy statki stoją nieruchomo.

U waga  2. Można sobie mimo to wyobrazić mechanizm, który mierzy 
prędkość przeciwnika i na podstawie tej informacji automatycznie regu
luje stery statku. Zanim bowiem sygnał, który informuje automat o po
łożeniu przeciwnika, przebiegnie drogę łączącą ten statek z automatem 
i zanim stery zareagują na przekazaną informację, upłynie pewien czas, 
ustawienie się zaś np. prostopadle do kierunku, w jakim płynął jakiś inny 
statek przed pięcioma minutami, jest oczywiście możliwe.

Ilekroć w metodzie pościgu lub ucieczki będziemy dodatkowo ko
rzystali z informacji o wektorze prędkości przeciwnika, tylekroó będziemy 
zakładali, zgodnie z uwagą 2 , że jest to informacja opóźniona o czas 
At. Jest to założenie naturalne, a nawet jedyne sensowne. Na po
wyższą osobliwość zwróciliśmy uwagę nie tylko dlatego, że mamy 
z nią do czynienia często w teorii gier ciągłych, ale również dla
tego, że jeśU dopuszczamy bez skrupułów informację o aktualnych 
i przeszłych położeniach statków, to przecież w informacjach tych, przy 
naturalnych założeniach ciągłości wektora prędkości, tkwi implicite 
informacja o aktualnym wektorze przeciwnika. Należałoby więc założyć, 
zgodnie zresztą z rzeczywistością, że również informacje o położeniach 
statków są opóźnione. Inna sprawa, że jeżeli prędkości statków nie wy
stępują explicite jako argumenty, przejście graniczne At->0 nie zawiera 
na ogół żadnych osobliwości.

Zwróćmy teraz naszą uwagę na to, że w dalszym ciągu można 
by, nie komplikując rozumowań, zastąpić czas pościgu T(d8, du) ogól
niejszym funkcjonałem, zależnym od dróg elementów biorących udział 
w grze. Poza tym nasze rozważania, w których posługujemy się obrazem 
jednego uciekającego i jednego ścigającego, przenoszą się mechanicznie 
na dowolną liczbę uciekających i ścigających.
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§ 1 . Gry proste. Niech będzie dana gra ciągła Ги tzn. niech będzie 
określony funkcjonał T =  T{ds, du) i układ informacji, na przykład 
(rs, fu4 %•> vu)i którymi w każdej chwili dysponują obydwaj przeciwnicy. 
Określmy następującą nową grę U2: Uciekający wybiera dowolną drogę, 
po której się będzie poruszał. Swój wybór, którego nie wolno mu zmienić, 
podaje do wiadomości ścigającemu. Wtedy ścigający wybiera swoją 
drogę, po czym obliczamy wartość funkcjonału T dla obu tych dróg. 
Gra polega na tym, że uciekający stara się tak wybrać swą drogę, by 
funkcjonał T przybrał wartość możliwie wielką, a ścigający swoją tak, 
by funkcjonał przybrał wartość możliwie małą. Niniejsza gra w stosunku 
do poprzedniej jest krzywdząca dla uciekającego, tzn. gwarantuje mu 
na pewno niewiększą, a może mniejszą wartość funkcjonału T.

Oznaczmy przez т najdłuższy czas (kres górny wartości funkcjonału 
in fT(ds ,du)), jaki może sobie zagwarantować uciekający w grze Г2. Czas
d,

ten zależy oczywiście od początkowego położenia ścigającego i uciekają
cego: r =  t(r°s, r°). Chwilę rozpoczęcia pościgu oznaczmy przez t0, wtedy

^  =  r8(t0) =  (xs {to), у sito)) itd.
Grę Гг nazywamy prostą pierwszego rodzaju, jeżeli dla każdego 

układu par punktów rs, ru istnieją takie liczby as i że 
1

( 2 )

au~hfiu ^  ûi
dr dr dr
H — fis +  ^— dxH dys dxu

dr
dyu

f iu  <  - 1 .

Sens tego warunku wyjaśni się, gdy liczby as i będziemy uważali 
za składowe prędkości ścigającego (co wolno nam ze względu na warunek 
1 °), a au i za składowe prędkości uciekającego. Wtedy bowiem lewa 
strona nierówności (2 ) jest równa dzjdt i nierówność ta oznacza, że czas 
r{r8(t), ru(t)j maleje co najmniej tak szybko, jak szybko wrzrasta t. Dzięki 
temu otrzymujemy

Wniosek I. W chwili £0-fzb uciekający może sobie zagwarantować 
co najwyżej czas r{r8(t0), ru(t0)j — At.

Wynika stąd dalej, że metoda

(3) . -- a81 УS   fis
gwarantuje ścigającemu czas т(г°,г°) lub krótszy. Poniewuż uciekający 
w grze Г2, a wdęc tym bardziej w grze Гг ma zagwarantowany co naj
mniej ten sam czas ucieczki, więc obaj mają zagwarantowany dokładnie 
czas r{r°s, r°u). Mamy zatem

Twierdzenie 1. Metoda (3) jest najlepszą metodą pościgu.
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Twierdzenie 2. Najlepszą metodą ucieczki jest ucieczka po tej drodze, 
która gwarantuje uciekającemu czas % (r°8, r°), jeśli taka droga istnieje (wtedy mó
wimy, że wartość t  jest zagwarantowana wprost)-, w pozostałym przypadku ist
nieją drogi, które gwarantują uciekającemu czas dowolnie bliski czasu r(r°s , r®) 
(wtedy mówimy, że wartość r(r®,r®) jest gwarantowana asymptotycznie).

Twierdzenie 3. Gry proste pierwszego rodzaju są grami zamkniętymi.
W łatwym, niemal oczywistym przypadku pościgu jednego statku 

przez jeden na płaszczyźnie nieograniczonej, ze stałymi prędkościami 
maksymalnymi vu i vs , funkcja r — jak łatwo sprawdzić — ma postać

t =  ]/{oes—xu)2Jr(ys- y u)2l(vs- v u).

Udowodnimy, że taki pościg jest grą prostą pierwszego rodzaju. 
W tym celu wykażemy, że wielkości

(4 )
/у» __/V»w U

V(Xs-®u)* +  (ys- y u) 2
У и У s

V(®s-Xu)*-\-(ys- y u)Z

spełniają warunki 1° i 2°. Ponieważ a2 +  /?2 <  v2s, więc wystarczy udowodnić, 
że zachodzi warunek 2 °.

Zmieniając ewentualnie jednostkę długości, możemy założyć, że 
vs—vu — 1. Z nierówności Cauchy’ego wyhika, że dla dowolnych liczb 
au i zachodzi nierówność

l(®8 ^ u )  ®U~\~ (УS Уи) filii ^  a u -\-(iu \ / ( x s ffiu)2~\~(ys У u ) 2'

Jeśli przy tym jest }/a2 + / ? m <  v u  =  v s —  1, to otrzymujemy nierówność

skąd
l(̂ S û) ttU_b(?/s Уи) и̂\ ^  К  4) ]/(Д?з Xu)2-\-(ys Ум)2,

1(%S û) "к (у.ч У u) fiu] -vs <  — 1
\/(ocs-ocu)2+ ( y s- y u)2 

Zgodnie jednak z określeniem liczb as i fis mamy

XB Xą, _ Ув У u
=  as 'i'fis

X {xs xu )2 _Ь(Уз Ум) 2 -̂ u) 2 d” (У в Ум) 2

A zatem z (J) wynika

00 a Ич-Ув
------------------------------------ IAU “ p --------------------------------------

1/(^-о'м)2 +(Ув-Ум) 2 V(a?e—®«)а+(Ув—y«)s

Xg Xu
+  --- - : — —-- as

V {xs—Xu)2 +  {yS —Ум) 2

Ув Уи
\/{xs- x u)2 +  {ys- y u)2

fis < - 1 ,
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co oznacza bezpośrednio, że dla т =  }/ {xs—xu)2 Ą-(ys—yu)2 zachodzi nie
równość (2). Z równości (4) i z twierdzenia 1 wynika, że najlepszą me
todą pościgu jest pościg z maksymalną prędkością w kierunku na ucie
kającego.

Metodą, gwarantującą uciekającemu najdłuższy czas ucieczki, jest 
oczywiście ucieczka z maksymalną prędkością po prostej w kierunku 
od ścigającego.

Podamy jeszcze jeden przykład gry prostej pierwszego rodzaju, 
który stanie się punktem wyjścia dalszych rozważań.

Będziemy rozważali pościg jednego statku przez jeden w półpła- 
szczyźnie: na morzu z brzegiem prostoliniowym.

Miejsce geometryczne punktów, z których każdy ma tę własność, 
że gdyby statek ścigający S i uciekający U równocześnie zaczęły płynąć 
z maksymalnymi prędkościami w jego kierunku, to osiągnęłyby go jedno
cześnie, jest jak wiadomo, kołem. Nazwiemy je holem Apolloniusza 
statków S i U.

Ten punkt przecięcia koła Apolloniusza z brzegiem, który leży dalej 
od uciekającego (a tym samym od ścigającego), nazywamy punktem 
Apolloniusza. Istnieje dokładnie jeden punkt Apolloniusza, z wyjątkiem 
sytuacji, kiedy wektor SU  jest prostopadły do brzegu i skierowany ku 
brzegowi.

Trójkątem Apolloniusza nazywamy trójkąt prostokątny, którego 
przyprostokątna leży na brzegu morza, a wierzchołkami są: punkt Apollo
niusza i położenie ścigającego.

Przyjmiemy na razie sztuczną umowę, że uciekający i ścigający 
nie mogą się znaleźć w czasie pościgu równocześnie na podstawie trój
kąta Apolloniusza.

Gra powyższa jest grą prostą pierwszego rodzaju.
Jeżeli punkt Apolloniusza nie istnieje lub jeżeli uciekający nie znaj

duje się wewnątrz trójkąta Apolloniusza, to pościg sprowadza się do 
pościgu na morzu otwartym be-z brzegu. Istotnie, wtedy daje się powtó
rzyć przeprowadzone już rozumowanie i gra okazuje się w tym przypadku 
rzeczywiście grą prostą pierwszego rodzaju.

Z definicji punktu Apolloniusza wynika, że w przypadku, gdy ucie
kający znajduje się wewnątrz trójkąta Apolloniusza, funkcja r wyraża 
odległość czasową uciekającego (lub ścigającego — co na jedno wychodzi) 
od punktu Apolloniusza. Oczywiście punkt Apolloniusza jest funkcją 
Ap{T8)sru) położeń statków.

Udowodnimy dalej (na podstawie twierdzenia 4), że również i w przy
padku, gdy uciekający znajduje się wewnątrz trójkąta Apolloniusza, 
badana gra jest grą prostą pierwszego rodzaju.
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Za funkcje us i /is należy przyjąć składowe wektora o długości t?s, 
zaczepionego w punkcie rs, skierowanego k u ‘ punktowi Apolloniusza. 
Wtedy wyznacza się metodę (3).

Twierdzenie 4. Jeżeli ścigający stosuje metodę (3), to przy dosta
tecznie małym At zachodzi nierówność
(5) t (rs(t),ru(t)) >  r{rs(t +  At), ru(t +  At)) +  At.

(Przypominamy, że funkcja r wyraża odległość czasową statkówr od aktu
alnego punktu Apolloniusza.)

D o wód opiera się na prostych własnościach kola Apolloniusza, 
a mianowicie: Jeżeli oba statki kierują się z maksymalną prędkością 
na ten sam punkt koła Apolloniusza, to pozo
staje on nadal punktem na aktualnych kołach 
Apolloniusza, odpowiadających zmiennym poło
żeniom statków w czasie ruchu. Jeżeli ucieka
jący kieruje się na pewien punkt koła Apollo
niusza P, a ścigający na inny punkt Q tego koła, 
to punkt P  wsuwa się do wmętrza aktualnych 
kół Apolloniusza, a punkt Q wysuwa się na ze
wnątrz. Z tej ostatniej uwragi wynika, że jeśh 
ścigający stosuje w ciągu czasu At metodę (3), 
to nowy punkt Apolloniusza znajdzie się w pier
wotnym trójkącie Apolloniusza (którego wierz
chołkami nieprzyprostokątnymi są rs (t0) i A p(rs(t0), ru(tQ)); zob. rys. 1).

Powyższe związki geometryczne są rówmoważne z nierówmością (5) 
(odległość czasowa mierzona względem ustalonego statku jest proporcjo
nalna do zwykłej odległości). Z nierówności tej otrzymujemy bezpo
średnio nierówmość

{r(r$(t +  dt ) , ru(t +  At ) ) - r ( ra(t) ,rM))IAt  s; - 1 ,

z której wynika, że rozważana gra jest grą prostą pieiwszego rodzaju 
(por. nierówność (2 ) i komentarz do niej) (1).

Jeżeli w poprzednio rozpatrywanej grze mvolnimy się od umowy, 
że znalezienie się uciekającego na odcinku łączącym ścigającego prosto
padle z brzegiem jest niemożliw e, to otrzymamy inną grę, co do której 
interesujące wyniki uzyskał M. Warmus [3].

(x) Nie udowodniliśmy tutaj (co zresztą łatwo można uzupełnić), że funkcja 
T{rs (t) » ru (t)) jest różniczkowalna. Jest to zbyteczne, ponieważ w każdym razie udo
wodniliśmy, że odpowiedni iloraz różnicowy jest dla małych wartości At nie większy 
niż —1, a to wystarcza do tego, by funkcja malała nie wolniej niż przyrasta argument, 
nawet jeśli pochodna nie istnieje. Z punktu widzenia naszej teorii ten tylko fakt jest 
istotny.

i
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Przypuśćmy mianowicie, że uciekający znajduje się na wspomnia- 
. nym odcinku(2). Wtedy istnieją dwa symetryczne punkty Apolloniusza, 

Api i AP2. Gdyby oba statki skierowały się z maksymalnymi prędkościami
na punkt Apolloniusza APl, to nowy punkt 
Apolloniusza Ap byłby identyczny z punk
tem Ap i ten nadal byłby równoodległy 
czasowo od obu statków. Ścigający, podej
mujący decyzję niezależnie od uciekającego, 
nie może sobie jednak zagwarantować, że 
skieruje się na ten sam punkt Apolloniusza 
co uciekający. Skoro zaś uciekający skiero
wał się na punkt AVx, a ścigający nie 
(rys. 2 ), to jak od razu wynika z prawa 
trójkąta, pierwotny punkt Apolloniusza A Pl 
będzie leżał czasowo bliżej uciekającego niż 

ścigającego, będzie więc leżał wewnątrz nowego koła Apolloniusza. 
Tym samym nowy punkt Apolloniusza leży zewnątrz pierwotnego kola 
Apolloniusza. Oznacza to, że odległość czasowa ścigającego od aktu
alnego punktu Apolloniusza zmalała o mniej niż o At. Wobec tego ucieka
jący może sobie w chwili t0 +  At zagwarantować czas ucieczki dłuższy 
niż т(г®, r°u) — At, co przeczy wnioskowi I z definicji gry prostej pierwszego 
rodzaju. №e istnieją zatem takie liczby as i które by spełniały warunki 
tej definicji.

Natomiast do danych liózb au, fiu, spełniających warunek o4 + /^  <  
^  v2u, można dobrać takie liczby as i że będzie spełniony warunek 1 ° 
i nierówność (2). Jeżeli gra ma tę własność, a nie jest grą prostą pierwszego 
rodzaju, to nazywamy ją grą prostą drugiego rodzaju.

Od funkcji as(rs , ru, au, fin) i fis(rs , ru, au, fiu), podobnie jak poprze
dnio, żądamy, żeby były funkcjami ciągłymi.

Gry proste pierwszego lub drugiego rodzaju nazywamy krótko 
prostymi.

Można podać teorię gier prostych drugiego rodzaju podobnie, jak 
to zrobiliśmy dla gier prostych pierwszego rodzaju. Następujące twier
dzenie, którego łatwy dowód pomijamy, wskazuje na różnicę między 
tymi grami:

Tw ie r d ze n ie  5. Jeżeli w danej grze pościgowej istnieje metoda gwa
rantująca ścigającemu czas pościgu r(r°,r°), to jest ona grą prostą pierw
szego rodzaju.

(2) Rozpatrzenie tej sytuacji jest ważne nie tylko dlatego, że nie jest ona teraz 
wyłączona jako sytuacja początkowa, ale przede wszystkim dlatego, że może powstać 
w czasie trwania pościgu, jeśli nawet na początku nie zachodziła.

Rys. 2
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W grze prostej drugiego rodzaju nie istnieje zatem taka metoda. 
Teraz rozszerzymy nieco pojęcie metody i prócz informacji o aktu

alnych położeniach i maksymalnych prędkościach statków dopuścimy 
jeszcze informacje o wektorach prędkości sprzed pewnego czasu At 
(dopuszczenie takich informacji szerzej omówiliśmy we wstępie).

Metodę pościgu definiuje przeto równanie

(!') dr {̂t)ldt =  fs(rs{t), ru{t), {dru{z)ldz)e=t_M),

a metodę ucieczki równanie analogiczne.
Cała niniejsza teoria stosuje się zarówno przy metodach postaci 

(1 / ), gdzie opóźnienie dotyczy tylko wektora prędkości przeciwnika, jak 
i przy metodach postaci

(1”) dr8(t)/dt =  fs (rs( t - A t ) , r u( t - At ) ,  (dru(z)ldz)e^t_M),

gdzie opóźnienie dotyczy również pozostałych informacji.
Wygodniej rozważać metodę postaci (1"). Zachodzi następujące
Twierdzenie 6. Jeśli dana gra pościgowa jest grą prostą drugiego 

rodzaju, to dla hażdej liczby e istnieje metoda gwarantująca ścigającemu 
czas pościgu nie dłuższy niż r (r°s, ) +  e .

Twierdzenia tego dowodzi się podobnie jak twierdzenia 1, które 
jest mocniejsze, lecz dotyczy gier prostych pierwszego rodzaju. Mianowicie 
podobnie można udowodnić, że jeśli as i /?s spełniają warunki definicji 
gry prostej drugiego rodzaju, to gdyby równania

dxs/dt =  as(rs , ru, drujdt) ,
(3')

dys /dt =  fis (rs , ru, d r jd t ) ,

były rozwiązalne, przedstawiałyby metodę (3) gwarantującą ścigającemu 
czas pościgu r{r°s, rjj); stąd i z twierdzenia 5 wynikałoby, że dana gra 
jest grą prostą pierwszego rodzaju, wbrew założeniu. A zatem nie dla 
każdej funkcji ru(t) równania (3') mają rozwiązanie. Można nawet udo
wodnić, że jeśli as lub zależą istotnie od dru/dt, t o istnieje takie ru(t), 
że równania (3') są nierozwiązalne (por. uwagę 1 we wstępie).

Wobec tego będziemy się posługiwali równaniami zmodyfikowanymi 
(3"), które są zawsze rozwiązalne i przedstawiają metodę pościgu, gdyż 
są postaci (1 ") (por. uwagę 2  we wstępie).

Jak widać, modyfikacja polega tu na zastosowaniu metody (3') 
do pościgu obrazu uciekającego, opóźnionego o At. Oznaczmy ten obraz

(3) Równania nie podpadają pod definicję metody. Można by klasę metod roz
szerzyć na równania niesprzeczne typu (3'); zobaczymy jednak, że byłoby to niece
lowe.
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przez uAt. Obraz ten leży blisko statku rzeczywistego, jeżeli opóźnienie 
jest małe. Przy tym mamy

W niosek  II. Istnieje metoda pościgu, która gwarantuje ścigającemu 
czas dowolnie mały, jeśli tylko odległość między statkami jest dostatecznie 
mała. Jest to pościg w kierunku uciekającego z prędkością vs ‘, czas pościgu 
wynosi wtedy d/(vs — vu), gdzie d oznacza odległość między statkami.

Z uwag przytoczonych po twierdzeniu 6  i z wniosku II wynika, że 
ścigający ma zagwarantowany czas pościgu dowolnie bliski czasu t  (tym 
razem chodzi o pościg rzeczywistego statku uciekającego). Wtedy mówimy, 
że czas r jest zagwarantowany asymptotycznie-, wiąże się to z osiąganiem 
lub nieosiąganiem przez funkcjonał T swojego infsup.

§ 2. Teoria ogólna. Przykładem gry, która nie jest grą prostą ani 
pierwszego, ani drugiego rodzaju, jest pościg w kole jednego statku przez 
drugi, jeżeli koło nie jest zbyt wielkie (wtedy bowiem pościg zreduko
wałby się do pościgu na płaszczyźnie nieograniczonej).

Przypuśćmy, dla uproszczenia rozważań, że oba statki leżą na tym 
samym promieniu koła K. Wtedy koło Apolloniusza przecina К  w dwu 
punktach symetrycznych względem tego promienia. Uciekający zagwa
rantuje sobie czas t, jeśli skieruje się na którykolwiek z dwu punktów 
przecięcia. Ścigający zaś zagwarantuje sobie ten czas oczywiście tylko 
wtedy, gdy skieruje się na tenże punkt. Jeżeli oba statki poruszają się 
w kierunku tego samego punktu Apolloniusza, to prosta łącząca statki 
zachowuje stały kierunek, a zatem po pewnej chwili At statki nie będą 
już leżały na jednym promieniu koła К , wobec czego punkty przecięcia 
nowego koła Apolloniusza z kołem К  nie będą już symetryczne; jeden 
z nich, APl, będzie się pokrywał z punktem przecięcia pierwotnego koła 
Apolloniusza z К  (mianowicie z tym punktem, ku któremu płyną oba 

#statki). Asymetria powoduje, że drugi punkt, Ащ, jest dalszy od ucieka
jącego niż APl, a zatem w tej nowej sytuacji uciekający ma zagwaranto
wany czas ucieczki rx >  т — At, więc na początku pościgu może sobie 
zagwarantować na pewno czas dłuższy niż r.

Zwróciliśmy już uwagę na to, że gra ciągła jest określona nie tylko 
przez funkcjonał T, ale i przez wyszczególnienie informacji, z których 
mogą korzystać gracze przy konstrukcji swoich metod gry. Od informacji 
tych zależy też na ogół czas pościgu, który gracze mogą sobie zagwaran
tować. Inny czas może sobie zagwarantować ścigający, jeśli zna tylko 
współrzędne uciekającego, inny, gdy oprócz tego zna jeszcze zapasy 
paliwa uciekającego, jego maksymalną prędkość itd. Dopuszczenie nowych 
informacji jest na ogół korzystne (a nigdy nie jest szkodliwe) dla gracza, 
którego zakres informacji wzbogacamy. Czas, który może sobie zagwa
rantować ścigający przy danym układzie informacji, na pewno nie po-



O pościgu 127

większy się, a często się skróci dzięki dołączeniu dalszych informacji. 
Nie musimy przy tym zakładać, że wszystkie informacje dopuszczalne 
dla jednego gracza są dopuszczalne dla drugiego.

Układ informacji nazywa się kompletny dla ścigającego, jeśli do
łączanie dalszych informacji nie wpływa na skrócenie czasu pościgu, 
który ścigający może sobie zagwarantować.

Podobnie układ informacji nazywa się kompletny dla uciekającego, 
jeśli dołączanie dalszych informacji nie wpływa na wydłużenie czasu, 
jaki może sobie zagwarantować uciekający.

Twierdzenie 7. Na to, by gra ciągła była zamknięta, potrzeba i wy
starcza, żeby ścigający i uciekający dysponowali kompletnymi układami 
informacji.

Dowód konieczności otrzymujemy od razu z definicji gry zamknię
tej i kompletnego układu informacji, bo w grze zamkniętej gracze dyspo
nują kompletnymi układami informacji. Dowód dostateczności otrzy
mujemy jako wniosek z następującego twierdzenia

Twierdzenie 8. Załóżmy, że ścigający i uciekający znają maksy
malne prędkości, z którymi w danej chwili i w danym położeniu w prze
strzeni mogą się poruszać, i że te prędkości jako funkcje czasu i położenia 
można aproksymować z dowolną dokładnością funkcjami przyjmującymi 
skończoną ilość wartości. Warunkiem dostatecznym na to, żeby pościg był 
grą zamkniętą, jest, by istniała taka łiczba e >  0 , że w każdej chwili t ści
gający zna położenia i maksymalne prędkości statków w każdej chwili 
t'e ( t — e, ty, a uciekający zna położenia i maksymalne prędkości w chwili t (4).

Dla dowodu buduje się ciąg gier aproksymujących badaną grę pości
gową. Najpierw grę zastępujemy, jak to już raz uczyniliśmy, grą, w której 
uciekający otwarcie wybiera z góry swoją drogę. Czas rf, który uciekający 
gwrarantuje sobie w tej grze, dzielimy na połowę i określamy nową grę, 
polegającą na tym, że uciekający najpierw wybiera otwarcie swą drogę 
na czas r“/2 , wtedy na tenże czas ścigający wybiera swoją, po czym znowu 
uciekający wybiera swoją drogę na cały dalszy ciąg gry, a ścigający, 
znając ten wybór, wybiera swoją. Wtedy określamy trzecią z kolei grę, 
polegającą na tym, że czas r“, który gwarantował sobie uciekający w po
przedniej grze, dzielimy na trzy części i postępujemy podobnie jak 
poprzednio. Potem określamy czwartą grę, dzieląc na cztery części itd. 
O ciągach liczb {i =  1 , 2 , ...) dowodzi się, że są zbieżne do czasu ru, 
który może sobie zagwarantować uciekający w grze pierwotnej. Podobnie

(4) Asymetria układów informacji dla ścigającego i uciekającego jest spowodo
wana tym, że gry pościgowe (z wyjątkiem prostych pierwszego rodzaju) są grami 
asymptotycznie zamkniętymi, tak że uciekający może sobie zagwarantować opty
malny czas gry dokładnie, a ścigający tylko z dowolnym przybliżeniem.
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dowodzi się, że ciąg liczb r | , gdzie x\ oznacza czas, który może sobie 
zagwarantować ścigający w i-tej grze, jest zbieżny do czasu rs, który 
gwarantuje sobie ścigający w grze pierwotnej. Można wykazać, że wszyst
kie gry aproksymujące są grami zamkniętymi, a stąd, dalej, że i badana 
gra jest zamknięta.

Z pierwszej części twierdzenia 7 wynika teraz, że w grze pościgowej 
istnieją kompletne układy informacji, np. układy określone w twier
dzeniu 8 .

Drugą część twierdzenia 7 otrzymujemy teraz łatwo: dwa dowolne 
układy informacji kompletne dla ścigającego (uciekającego) gwarantują 
ścigającemu (uciekającemu) ten sam czas gry, co znowu wynika wprost 
z definicji kompletności. Na równi zatem z układami określonymi w twier
dzeniu 8 , każda inna para kompletnych układów informacji wyznacza 
grę zamkniętą.

Do tego cyklu twierdzeń należy jeszcze jedno ważne twierdzenie, 
które można by nazwać twierdzeniem o nieosiągalności. Mówiliśmy już
0 tym, że uciekający lub ścigający mogą sobie zagwarantować czas pościgu 
bądź dokładnie, bądź asymptotycznie. Przy nieco mocniejszych zało
żeniach, w szczególności przy założeniu, że statki mają zwrotność ogra
niczoną, zresztą dowolnie wielką, i przy założeniu, że zbliżone metody 
gwarantują statkowi zbliżone czasy (pościgu lub ucieczki), dowodzi się, 
że nieskończenie długiego czasu ucieczki uciekający nie może sobie za
gwarantować asymptotycznie. Oznacza to, że nie jest możliwe, by ucieka
jący mógł sobie zagwarantować dowolnie długi czas ucieczki nie mogąc 
jednocześnie zagwarantować sobie, że wcale nie zostanie schwytany. 
Założenie ograniczonej zwrotności statków potrzebne jest po to, by ro
dzina dopuszczalnych dróg była rodziną funkcji jednakowo ciągłych
1 wspólnie ograniczonych. Dzięki temu można w dowodzie zastosować 
twierdzenie Arzeli. Teza jest prawdziwa także dla gier pozycyjnych 
nieciągłych, takich jak warcaby, szachy itp. Nie trzeba przy tym zakła
dać, że gra jest grą skończoną, tzn. że kończy się po skończonej ilości 
ruchów (zwykła gra w szachy jest grą skończoną, istnieje bowiem kon
wencja zabraniająca powtarzania układu figur na szachownicy; ponie
waż zaś ilość figur i pól na szachownicy jest skończona, powtórzenie takie 
musi nastąpić, jeżeli przed tym partia się nie skończy).

Zanim wyprowadzimy z twierdzenia o nieosiągalności dalsze ważne 
wnioski, sformułujmy jeszcze

Twierdzenie 9. Jeżeli jeden z graczy może sobie zagwarantować 
tylko skończoną ilość N ruchów, w których nie przegra, to drugi gracz ma 
metodę zapewniającą mu zwycięstwo w Ж lub JV +  1  ruchach, zależnie od 
tego, czy grę rozpoczął przeciwnik czy on sam.
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Łatwy dowód tego twierdzenia, z którego wynika efektywna kon
strukcja najlepszych metod gry, wiąże się z uogólnieniem (podanym przez
J. Łosia i O. Byll-Nardzewskiego) znanego twierdzenia Tichonowa o pro
dukcie. Ustalenie tych związków wydaje się interesujące, nie są one jednak 
oczywiste.

W przypadku, kiedy gra spełnia założenia twierdzenia 9, jest ona 
grą zamkniętą  i to w mocniejszym sensie, bo z dokładnością do ilości 
ruchów. Graczy, podobnie jak w szachach, nazwiemy białym i czarnym. 
Jeśli założenia twierdzenia 9 nie są spełnione (żaden z graczy nie może 
więc sobie zapewnić zwycięstwa), to a priori wiemy, że gracz czarny 
albo może sobie zagwarantować remis, albo. może asymptotycznie za
gwarantować sobie nieskończoną ilość ruchów. W tym drugim przypadku 
nieskończona ilość ruchów może być zagwarantowana również efekty
wnie, co wynika z twierdzenia o nieosiągalności. Zatem w obu przy
padkach gracz czarny może sobie zapewnić co najmniej remis; ponieważ 
to samo można powiedzieć o graczu białym, jedynym możliwym wyni
kiem jest remis. Ostatecznie więc z twierdzenia o nieosiągalności i z twier
dzenia 9 wynika twierdzenie o zamkniętości gier nieciągłych. Twierdzenie 
to w szczególnym przypadku, gdy o grze pozycyjnej założyć, że jest 
skończona (a więc wyłączyć remis), przechodzi w klasyczne twierdzenie 
o kategoryczności ([!]; por. także [2 ]).
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А. Земба (Вроцлав)

О ПОГОНИ

Р Е З Ю М Е

В настоящей работе рассматривается теория непрерывных позиционных 
игр. Классическим примером является здесь погоня.

В работе доказаны общие теоремы, согласно которым непрерывные пози
ционные игры замкнуты, а также даются эффективные методы конструкции
Roczniki Р. Т. М. - Prace Matematyczne II 9
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лучших стратегий. В качестве примера, эти методы применены к вопросам поста
вленным Г. Штайнхаузом, т. е. к погони одного корабля двумя другими на 
полном море и к погони одного корабля одним в прибрежной воне.

A. Z ię b a  (Wrocław)

ON THE PUKSUIT

S U M M A R Y

The paper is concerned with the theory of continuous games with perfect in
formation. Pursuit is a classic example of such a game. The author gives some general 
theorems, which show that the continuous games with perfect information are strictly 
determined. The paper contains some methods for the construction of the best stra
tegy. As an example they are applied to problems given by H. Steinhaus, namely 
of two ships in pursuit of one on an open sea and of one ship in pursuit of one on 
a sea a shore.


