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Książka J.L. Troutmana zawiera nowoczesne wprowadzenie do kla-

sycznego rachunku wariacyjnego, elementarne, a równocześnie rygorys 

tyczne matematycznie.

Określenie „elementarne" oznacza tu po pierwsze, że teoria roz-

wijana jest od podstaw,a po drugie, że dla jej rozumienia wymagane 

jest niewielkie zaawansowanie w innych działach matematyki. Wszyst-

kie, niezbyt liczne, potrzebne w książce wiadomości zebrane są w 

dodatkowym rozdziale na końcu tekstu.

Klasycznym rachunkiem wariacyjnym nazywa się teorię minimaliza-

cji funkcjonału typu Lagrange9a

b

(1) <£[x(*)] = f L(t,x(t),x(t))dt,
V
a

przy pewnych warunkach nakładanych na funkcje x(*)«

Funkcjonały tego typu występują w wielu zagadnieniach mechaniki czy 

geometrii. Warunki nakładane na funkcję x(»), a więc opisujące dzie 

dzińę funkcjonału (tzw. zbiór funkcji dopuszczalnych) są zasadniczo 

dwojakiego rodzaju

(i) warunki gładkością

(ii) warunki brzegowe.

W książce dyskutowane są dwa najprostsze przypadki gładkości,
1

a mianowicie różniczkowalnośó klasy C (mówi się wtedy o słabym mi-

nimum) i różniczkowalnośó kawałkami (silne minimum).
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Warunki brzegowe opisują zachowanie się funkcji dopuszczalnych 

na końcach przedziałów określoności - taki przedział może zależeć 

od funkcji - i mogą być kombinacją warunków dwóch typów:

(a) kraniec przedziału określoności, a także przyjmowana w nim. 

wartość są takie same dla wszystkich funkcji dopuszczalnych (zagad-

nienie z ustalonym końcem),

(b) kraniec przedziału może zależeć od funkcji, a przyjmowane w 

nim wartości są dowolne lub zależą od niego w zadany sposób, ale 

mniej ograniczający niż w punkcie (a) (zagadnienie z ruchomym końcem).

Przykładem warunków brzegowych typu (b) jest żądanie, aby wykre-

sy funkcji dopuszczalnych miały końce położone na ustalonych krzy-

wych; jeśli taka krzywa jest zdegenerowana do punktu, to mamy warunek 

brzegowy typu (a). Na funkcje dopuszczalne mogą być nałożone jeszcze 

warunki globalne Lagrange*a typu funkcyjnego lub całkowego (funkcja 

ma spełniać dane równanie odpowiednio funkcyjne lub całkowe). Przy-

kładem zagadnienia wariacyjnego z ustalonymi końcami i funkcyjnym 

warunkiem Lagrange9a jest problem geodezyjnych: na powierzchni w R11 

opisanej danym równaniem $(x) = 0 należy znaleźć krzywą łączącą

dane punkty Xq i x^, mającą minimalną długość. Należy więc wyzna-
1

czyć minimum funkcjonału ^[x(*)J = ^|x(t)|dt w klasie funkcji (ka-

wałkami) klasy C1, spełniającymi warunki brzegowe x(0) = xQ, x(1} =

= x̂ , a także warunek funkcyjny Lagrange*a: $(x(t)) = 0 dla każde-

go t g [ 0, 1].

Przykładem zagadnienia wariacyjnego z warunkiem całkowym La- 

grange*a jest słynne „zadanie izoperymetryczne": Wśród gładkich, 

zamkniętych krzywych płaskich o danej długości znaleźć tę, która 

ogranicza największe pole. Problem polega więc na zminimalizowaniu 

wartości funkcjonału
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£ x(-) = - f  x1(t)x2(t)dt,

o

w klasie wektor-funkcji x(*) = x^(*)»x2(*) klasy C , spełniających 

warunki brzegowe x^(0) = x^(1), x2(0) = x2(1) i warunek całkowy La- 

grange *a:

1

-1

y  (x^(t) + x2 (t))^dt = 1  (1 - dana liczba).

0

Z minimalizacją funkcjonału (o danej dziedzinie) zawsze wiążą 

się dwa problemy

1° wykazanie istnienia funkcji minimalizującej (zwanej zwykle 

rozwiązaniem optymalnym),

2° wyznaczenie - a przynajmniej zbadanie własności - funkcji, 

które mogą realizować minimum.

Zwykle w konkretnych zagadnieniach wariacyjnych (a raczej kla-

sach zagadnień) punkt. 2° realizuje się w pierwszej kolejności, wyz-

naczając warunki konieczne, które musi spełniać ewentualne rozwiąza 

nie optymalne, a następnie znajdując warunki dostateczne gwarantują 

ce optymalność. Punkt 1° sprowadza się wtedy do wykazania, że zbiór 

funkcji spełniających równocześnie warunki konieczne i warunki wys-

tarczające jest niepusty.

Po tych ogólnych uwagach o rachunku wariancyjnym przejdźmy do 

treści recenzowanej książki. Zacznijmy od przytoczenia tytułów roz-

działów.

0. Przegląd optymalizacji w Rn (str. 1 - 1 1 )

Część I. Podstawy teorii
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1. Standardowe problemy optymalizacyjne (str. 13-35)

2. Przestrzenie liniowe i wariacje w sensie Gateaux (str. 35-51)

3. Minimalizacja funkcjonałów wypukłych (str. 52-92)

4. Lematy Lagrange*a i Du Bois - Reymondo (str. 93-98)

5. Ekstrema lokalne w przestrzeniach unormowanych (str. 99-141)

6. Równanie Eplera-Lagrange*a (str. 142-190)

Część II. Teoria zaawansowana

7. Funkcje ekstremalne kawałkami klasy C (str. 193-229)

8. Zasady wariacyjne w mechanice (str. 230-270)

9. Warunki dostateczne na minimum (str. 271-326)

- Dodatki; Bibliografia; Index(str. 327-365).

Rozdział 0 zawiera zwięzły przegląd pojęć związanych z minima-

lizacją funkcji określonych na podzbiorach przestrzeni euklideso- 

wej.

Rozdział 1 przeznaczony jest na sformułowanie podstawowych pro-

blemów optymalizacyjnych zawartych w genezie rachunku wariacyjnego. 

Mówi się tu zwięźle m.in. o zagadnieniu geodezyjnych w Rn i na sfe-

rze, problemie brachistochrony (wyznaczenie krzywej łączącej dwa 

dane punkty i zapewniającej minimalny czas zsuwania się punktu ma-

terialnego w polu grawitacyjnym), o problemach izoperymetrycznych. 

Przykłady te pokazują, że rozwijana dalej teoria ma ważne znaczenie 

praktyczne.

Rozdział 2 rozpoczyna zasadniczy wykład rachunku wariacyjnego. 

Formułuje się tu potrzebne pojęcia takie, jak funkcjonał (tj. funk-

cja określona na podzbiorze przestrzeni liniowej), więzy (warunki 

określające dziedzinę), minimum funkcjonału. Definiuje się także, 

w tym rozdziale, fundamentalne w całej teorii, pojęcie wariacji Ga- 

teaux:
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jeśli I: D — ► R jest funkcjonałem określonym na podzbiorze 

D przestrzeni liniowej X, to wariacją Gateaux tego funkcjonału w 

punkcie x € D i kierunku wektora u € X nazywa się liczbę:

<$I[x]u := lim 
£ -* O

I[x+£u] - ICXJ

Przedstawione są liczne przykłady obliczania wariacji funkcjo-

nałów całkowych. W całej książce rozważa się odtąd tylko funkcjo-

nały mające wariacje Gateaux w każdym punkcie swej dziedziny.

Rozdział 3 poświęcony jest funkcjonałom wypukłym.

Funkcjonał I: D — >R nazywa się wypukły, jeśli ma w każdym 

punkcie wariację Gateaux 6 I i spełnia warunek: l[x+u] - I[x]^.

^ cJ'l[x]u dla wszystkich x,x+u € D.

Jeśli w pewnym punkcie wariacja Gateaux funkcjonału wypukłego 

jest zerem, to w tym punkcie jest przyjmowane minimum. Zatem dla 

funkcjonałów wypukłych minimalizacja sprowadza się do wyznaczenia 

punktów znikania wariacji, czyli tzw. punktów stacjonarnych.

Dla wypukłości funkcjonałów typu Lagrange*a (1) warunkiem wys-

tarczającym jest wypukłość lagrangianu L(t,x,x) względem zmiennych 

(x,x) przy każdej ustalonej wartości t.

Wykorzystując te obserwacje, wykazuje się, że funkcje zerujące 

wariacje odpowiednich funkcjonałów realizują ekstrema w wielu waż-

nych zagadnieniach wariacyjnych (np. w problemie brachistochrony).

Rozdział 4 przeznaczony jest do zapoznania Czytelnika z twier-

dzeniami podającymi warunki, przy których z zerowania się całki 

v(t)g(t)dt dla wszystkich funkcji v z pewnej rodziny wynika toż-

samościowe zerowanie się funkcji g. Warunkiem takim jest np. ciąg-
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łość funkcji g i wymaganie, aby v przebiegała funkcje mające ciąg-

łą pochodną na przedziale [a, b], znikające na krańcach (lemat La- 

grange*a).

Rozdział 5 poświęcony jest ogólnemu badaniu punktów stacjonar-

nych funkcjonałów.

Wprowadza się pojęcie pochodnej Frecheta funkcjonału.

Jeśli I: D — *R jest funkcjonałem określonym na otwartym pod-

zbiorze D przestrzeni unormowanej X, to pochodną w sensie Freche-

ta tego funkcjonału w punkcie xQ € D nazywa się taki funkcjonał 

liniowy F: X — *• R, że jeśli r(x) = I [x] - I[xQ] - F(x-xq), to

lim
B x - x Q II ~ 0

I r ( x ) |
II x -x Q|| 0.

Łatwo zauważyć, że jeśli funkcjonał I ma w punkcie x^ pochod-

ną Frecheta, to dla każdego wektora v £ X istnieje wariacja Gateaux 

w punkcie Xq i kierunku v oraz zachodzi równość: <5T[Xq]v = Fv.

W tym sensie pochodna Frecheta jest pojęciem mocniejszym niż waria-

cja Gateaux.

Pojęcie pochodnej Frecheta umożliwia eliminację warunków La- 

grange^a, jeśli takie były nałożone na dziedzinę funkcjonału (tzw. 

twierdzenie o mnożnikach Lagrange,a).

Rozdział 6 zamykający teorię elementarną - materiał jednoseme- 

stralnego wykładu - poświęcony jest warunkom koniecznym na zerowa-

nie się wariacji funkcjonału (1), rozważanego na funkcjach różnicz- 

kowalnych. Warunki te mają postać układu równań Eulera-Lagrange9a 

(E.U: ^  Lx = Lx*

Rozwiązania równań E.L. nazywają się funkcjami stacjonarnymi
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(albo ekstremalami). Ich wyznaczanie na ogół jest trudne, bo rów-

nania E.L. są nieliniowe, a ponadto szuka się rozwiązań globalnych.

W wielu ważnych, konkretnych problemach można jednak ekstremale 

wyznaczyć, wykorzystując specjalną postać lagrangianu L.

Rozdział 7 zawiera rozszerzenie rezultatów rozdziału 6 na funk-

cjonały typu Lagrange*a rozpatrywane na funkcjach kawałkami klasy
•“I
C . W pewnych zagadnieniach (np. w optyce) rozpatrywanie takich 

funkcji jest konieczne, jeśli chcemy mieć zagwarantowane istnienie 

rozwiązań.

Rozważanie niegładkich funkcji jako ekstremal, a więc rozwią-

zań równań różniczkowych Eulera-LagrangeTa, wymaga pewnej ostroż- 

nosci. Okazuje się, że ekstremala kawałkami klasy C jest kawałka- 

mi ekstremalą klasy C , w punktach nieróżniczkowalności spełnia 

zaś określone warunki wiążące pochodne jednostronne (tzw. warunki 

kątowe Weierstrassa-Erdmanna).

W końcowej części rozdziału są podane warunki Legendre9a i 

Weierstrassa, które musi spełniać ekstremala, aby mogła realizować 

ekstremum.

Rozdział 8 rozwiniętą wcześniej teorię ilustruje zastosowaniem 

do klasycznej mechaniki. Punktem wyjścia jest zasada Hamiltona 

orzekająca, że ruch układu dynamicznego (skończonego układu punk-

tów materialnych) może się odbywać tylko wzdłuż ekstremal pewnego 

funkcjonału Lagrange’a związanego z układem. Przedstawione są pod-

stawowe konsekwencje takiego podejścia, a więc równania kanoniczne 

Hamiltona, zasada Jacobiego, równanie Hamiltona-Jacobiego. Zasada 

Hamiltona może być stosowana także w mechanice ośrodków ciągłych; 

ilustruje to paragraf poświęcony równaniom drgań struny i membrany.

Rozdział 9 kończący zasadniczy tekst książki prezentuje warun-
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ki dostateczne realizowania się na danej ekstremali lokalnego mini-

mum funkcjonału typu Lagrange'a.

Na warunki takie składa się wymaganie, aby w funkcjonale (1) 

lagrangian L = L(t,x,x) był funkcją wypukłą zmiennej x oraz aby 

badana ekstremala x(«) należała do rodziny (termin tradycyjny - 

pole) ekstremal o określonych własnościach. Ten drugi warunek jest 

trudny do sprawdzenia w praktyce - można go np. sprowadzić do bada-

nia rozwiązań pewnego liniowego równania różniczkowego stopnia 2, 

tzw. równania Jacobiego.

Książkę kończy Dodatek zawierający wykorzystane wcześniej w 

tekście informacje z topologii, analizy i teorii równań różniczko-

wych.

Każdy rozdział zawiera na końcu przynajmniej po kilkanaście 

(czasem nawet kilkadziesiąt!) dobrze dobranych zadań ilustrujących, 

a także uzupełniających treść. Do części zadań, na końcu książki, 

podane są odpowiedzi.

Książka napisana jest niezwykle jasno i prosto. Warto zaznaczyć, 

że szerokie wykorzystanie własności funkcji wypukłych w podstawach 

teorii wydaje się nowatorskie w literaturze.

Książka może być czytana samodzielnie. Można ją polecić wszyst-

kim zainteresowanym w zapoznaniu się z matematycznymi podstawami 

klasycznego rachunku wariacyjnego (a więc także obecnej teorii 

optymalizacji). Szczególnie cenna może być dla tych wszystkich, 

którzy mają trudności z zaakceptowaniem słabo uzasadnionego forma-

lizmu podręczników tzw. „matematyki wyższej".

Książka J.L. Troutmana stanowi także znakomitą pomoc dla wy-

kładowców przedmiotu - zarówno doświadczonych, jak i początkują-

cych. Ma szanse stać się podstawowym podręcznikiem elementarnej 

teorii rachunku wariacyjnego.

JAN A. REMPAŁA




