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Inkluzje różniczkowe z impulsami opisanymi miarą dyskretną

i rozszerzenia na miary ciągłe

Rozważamy klasę systemów opisanych inkluzją różniczkową

ẋ ∈ F (x), x ∈ R
d

oraz funkcją skoków
s→ x+ αS(x, α).

Jeśli µ miarą Borela na [0,+∞), skończoną na przedziale [0, T ), to rozwiązaniem na
[0, T ) układu opisanego trójką (F, S, µ), z warunkiem początkowym x(0) = x0, jest
każda funkcja x : [0, T )→ R

d, którą dla t > 0 można przedstawić w postaci

x(t) = x0 +

∫ t
0

φ1(s) ds +

∫
[0,t]

φ2(s)µ(ds),

gdzie
φ1(s) ∈ F (x(s)) prawie wszędzie względem miary Lebesgue’a,
a φ2(s) ∈ S(x(s

−), µ({s})) prawie wszędzie względem miary µ.
Na przyklad, inkluzje różniczkowe z miarą dx ∈ F (x) dt + G(x)µ(dt) rozważane

w [4] zawierają się w tym schemacie.
W [3] zbadana została sytuacja, gdy miara µ jest dyskretna, a nośnik może być

nieskończony i może zawierać dowolne punkty skupienia. Obejmuje to przypadki spra-
wiających trudności w badaniu układów hybrydowych, na przykład [1], [2].

Rozważamy możliwość rozszerzenia wyników z [3] na przypadek miar µ zawiera-
jących ciągłą składową (w szczególności singularną).
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