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W PracY doktorskiej badane jest zagadnienie sterowania procesem
wielowymiarowym dyfuzyjnym o liniowym dryfie, zę
współczynnikami zależącymi od czasu, na skoń czonym horyzoncie

czasowym za pomocą dodawanego procęsu o wahaniu skończonym v.
sterowanie takie często naTwa się sterowaniem singularnym jako, że
oPtYmalne sterowanie pole ga na zmjanach sterowan ia na zbioruę *iury

Lebegue'a zęto. Rozwńany funkcjonał kosźu jest sumą dwóch

naliczanYch w sposób ciąeŁy składowy ch: zktorych pierwsza jest ściśle
wklęsła zę względu na zmietlną stanową zaśdruga jest
determinisĘczna i jest całkowana ptzez całkowite wahanie
w
pierwszej kolejności pokazany jest szereg doĘczących składnikow
funkcjonału kosztu. w pracy ronviązane są w zasadzie dwa problemy
zlviązane z postawionym zagadnieniem: pokazantę żę funkcja wartości
sPełnia zasadę programowania dynamic znego oraz analizawłasnościi
interPretacja optymalnych strategii dla nieco uptoszczonego modelu
stęrowanego ruchu Browna. częśó pierwsza jest opublikowana we
wspólnej pracy z promotorem pracy w Annales uMcs. częśćdruga

v.

jeszcze nie była publikowana. Główne wyniki pierwszój częsci
doktoratu opierają się Ia aproksymacji sterowania o skończonym
wahaniu sterowaniami lipschitzowskimi o ogranic zonejpochodnej . Dla
takich regularnych sterowań jest pokazana zasada
|rogru.rrowania
dynamicznęgo i równanie Bellmana. przęchodząc do granicy z
ograńczeniami dostajemy zasadę programowania w ogólnej sytuacji
sterowań o wahaniu skończonym i w konsekwencji równanie beilmana
w postaci układu nierówności wariacyjnych. w dalszej kolejności
korzystaj ąc zę ograniczonościw przestrzeni L^p prawie óptymalnych
trajektorii wybieramy graniczną trajekt orię (za pomocą twierdzenia
Mazura) i barując w liniowościrównania stanu identyfikujemy
optymalną strategię. poniewaz funkcjonał, ktory minimaliĄemy jest
ściśle
wklęsĘ względem trajektorii mamy jedynośćopty,nutrr"3

i co zatęm idzie równiez

(wobec liniowościdynamiki
zmiennej stanowej) jedynośćopĘmalnej strategii. Mozna zauwńyć,
chocińto nie jest w pracy wspofirniane, ze strategia jest funkcją ciągłą
względem początkowego stanu (wobec jedyności opĘmalnej strategii).
Wydaje się, ze pierwszą częśó pracy przynajmniej w istotnej częścito
znaczy zasadę programowania dynamicznęgo i być może istnienie
optymalnych stratęgii mozn a pokazaó dla nieco ogolniej s zy ch zńożęh
bez ogranrczania się do liniowych rownan. W drugiej częśctpracy
wprowadzony jest wielowymiarowy problem Skorokhoda polegający
na utrzymartiu wielowymiarowego ruchu Browna wewnątrz pewnego

trajektorii

czasoprzestrzęnnego obszaru D za pomocą addytywnego sterowania na

brzega tego obszaru. Głównym wynikiem tej częścipracy jest
pokazatlte, że optymalne tozwtązafię problemu sterowania
singularnego rozwńanego w pierwszej częścipracy sprowadza się do
zagadntenia Skorokhoda z odbiciem na btzegl pewnego obszaru zę
-vqyzftaczony za
wskazanym kięrunkiem odbicia. Obszar ten jest

pomocą gradienfu funkcji wartości.W pierwszej kolejności rozwlązany
jest problem Skorokhoda w obszarze nięco mniejszym do którego
można stosować wyniki z pracy PL Lionsa i AS Sznitmana. Następnie
tozszęrzarny ten obszar do poszukiwanego dla problemu sterowania
singularnego znajdując w ten sposób grantczrIe sterowanie. Okazuje
się, ze utrzymuje ono prace w Wznaczonej dziędzinte i odbija tylko
na btzegu w kierunku przeciwnym od gradienfu funkcji wartości.
Rorwiązanie to jest procesem Markowa. Ponadto ponieważ obszar D
za\eĘ tez od Qza§;- rozwiązanie problemu sterowania singularnego w
polega na
przypadku, gdy stan początkowy nie naleĘ do
po kierunku
naĘchmiastowym skoku na brzeg obszaru
w1vznaczonym przez gradient funkcji wartości.

D

D

Przestawiona rozptawa doktorska rorwiąruję oryginalne i ciekawe
zadanie badawcze a raczej nawet dwa zadatia badawcze: to jest
roz-łviązanie w ogólniejszej wersji problemu stęrowania singularnego i
charal<teryzacja jń dla bardziej specjalnego modelu opĘmalnych
strategii jako roTwlązania odpowiedniego problemu Skorokhoda. Jest
ona matemaĘcznie poprawna i znalazłem stosunkowo mało błędów
drŃarskich. Częśćdruga pracy choć badanadla specjalnego modelu to

jest wielowymiarowego ruch Browna wydaje się być technicznie
trudniejszą. Praca doktorska jest dobrze napisana i czlĄa się ją
przyjemnie. Widać jest pewną pedanterię zaróv,lno doktoranta jak i
chybajego promotora.

ńam, że prze dstawi o na r ozpt aw a doktorska
nadwyżką wszelkie ustawowe wymagania

ełnia, nawet z p ewną
dlatego wnoszę o
dopuszczenie doktoranta do dalszych etapów przewodu doktorskiego.
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