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Abstract 
    Our focus in this paper is to study the behaviour in the limit of the discrete 
classical optimal control problem including partial differential equations of 
nonlinear hyperbolic type. We study that the discrete state and its discrete 
derivative are stable in Hilbert spaces 1( )0H Ω  and 2( )L Ω  respectively. The 
discrete state equations containing discrete controls converge to the continuous 
state equations. The convergent of a subsequence of the sequence of discrete 
classical optimal for the discrete optimal control problem, to a continuous classical 
optimal control for the continuous optimal control problem is proved. Finally the 
necessary conditions for optimality of the discrete classical optimal control 
problem converge to the necessary conditions for optimality of the continuous 
optimal control problem, so as the minimum principle in blockwise form for 
optimality. 
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تقارب مسألة السيطرة االمثلية التقليدية من النمط المقسم لمسألة السيطرة 
  االمثلية التقليدية من النمط المستمر لمعادلة تفاضلية جزئية

  غير خطية من النمط الزائدي 
  

  الخالصة
ارة بعبأي   (discrete)هدفنا في البحث هو دراسة سلوكية مسألة السيطرة االمثلية من النمط المقسم     

دراسة تقارب مسألة السيطرة االمثلية التقليدية من النوع المقسم لمعادلة تفاضلية غير خطية أخرى هو 
في هذا البحث برهنا استقرارية .  من النمط الزائدي لمسألة السيطرة االمثلية التقليدية من النمط المستمر

بوجود سيطرة   (discrete derivative) المقسمة امشتقاتهو ) state) discreteالحالة من النوع المقسم  
الغاية لمتتابعة جزئية من متتابعـة مـن السـيطرات     إنبرهنا .  discrete controls)( تقليدية مقسمة 

االمثلية المقسمة لمسألة السيطرة االمثلية التقليدية المقسمة  هي سيطرة أمثلية مستمرة لمسألة السـيطرة  
الغاية لمتتابعة جزئية من متتابعة من السـيطرات االمثليـة    إنلك برهنا كذ. االمثلية التقليدية المستمرة

والتي تحقق الشروط الضرورية المثلى لمسألة السيطرة االمثلية المقسمة  admissible)(المقسمة المقبولة 
و تحقق الشروط الضرورية المثلى لمسألة السيطرة االمثليـة  ) admissible( هي سيطرة أمثلية مقبولة 

 Minimum principle blockwise(وكذلك برهنا التقارب لصيغة مبدأ الحزم االصـغري . ستمرةالم
form .(  
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