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مشتقات با دیفرانسیل معادالت در چندسطحی کارلوی مونت روش کاربردهای
تصادفی جزیی

* سلیمیان محبوبه
شاهرود دانشگاه

چکیده

و می�شود گرفته نظر در جزئی مشتقات با دیفرانسیل معادالت عددی حل در کارلو مونت روش کاربرد مقاله این در
گفته چندسطحی کارلوی مونت روش آن به که می�کنیم استفاده کارلو مونت روش پراکندگی کاهش برای جدیدی روش از

می�شود.

روش زیرزمینی، جریان�های مدل تصادفی، ضرایب با دیفرانسیل معادالت اطمینان، عدم محاسبات کلیدی: واژه�های
لوو١. کارهونن بسط چندسطحی، کارلوی مونت
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مقدمه ١
از مستقل و نمونه�گیری همگرایی باالی نرخ دلیل به و می�گیرد قرار استفاده مورد علوم از وسیعی طیف در کارلو مونت روش
استفاده پراکندگی کاهش روش�های از همگرایی سرعت بهبود برای می�گیرد. قرار استفاده مورد وفور به روش این مساله، بعد

است.٢ چندسطحی کارلوی مونت روش آنها از یکی که می�شود

a ≃ b همچنین می�کنیم. استفاده a/bیکنواخت کرانداری دادن نشان برای a ≲ bعالمت از کار راحتی برای .١.١ مالحظه
. b ≲ a یا a ≲ b اگر

سطحی چند کارلوی مونت شبیه�سازی ٢
M٠در < M١ < · · · < ML := M صورت به صعودی یکدنباله {Mℓ : ℓ = ٠ · · ·L}مختلف سطوح فرضمی�کنیم
برای و است چندشبکه�ای یکفرم که {Mℓ = sMℓ−١, ℓ = ١ · · ·L}. به�طوریکه s ∈ N\{١} Nباشد٬فرضمی�کنیم:
Yℓ := QMℓ−QMℓ− ١ فرم از E[QMℓ] مستقیم برآورد جای به می�رود. کار به شده گسسته�سازی دیفرانسیل معادالت

می�شود: تعریف زیر صورت به E[QM ] برای ریاضی امید خطی عملگر کنیم. می استفاده

E[QM ] = E[QM٠ ] +
L∑

ℓ=١

E[QMℓ −QMℓ−١ ] =
L∑

ℓ=٠

E[Yℓ],

کارلوی مونت برآوردگر پس است. E[Yℓ]برای نااریب برآوردگر یک Ŷℓ که Y٠ := QM٠ می�دهیم قرار کار راحتی برای

به را چندسطحی برآورد می�باشد. Ŷ MC
ℓ,Nℓ

:=
١
Nℓ

Nℓ∑
i=١

(
Q

(i)
Mℓ

−Q
(i)
Mℓ−١

)
شکل به نمونه Nℓ با Ŷℓ برای استاندارد

*سخنران

١karhunen leove expansion
٢Multilevel Monte Carlo Simulation
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می�باشد: زیر شکل به Q̂ML
M برای ٣ مربعات میانگین وخطای می�دهیم. نمایش Q̂ML

M =
L∑

ℓ=٠
Ŷℓ صورت

e(Q̂ML
M )٢ =

L∑
ℓ=٠

N−١
ℓ V[Yℓ] + (E[QM −Q])٢ ,

.Cℓ := C(Y (i)
ℓ ) طوریکه: به است، C(Q̂ML

M ) =
L∑

ℓ=٠
NℓCℓ.صورت به چندسطحی کارلوی مونت روش برآورد مقدار پس

داریم: بنابرین می�رسد خود مقدار کمترین به Nℓ ≃
√

V[Yℓ]/Cℓ گرفتن نظر در با MLMC برآوردگر پراکندگی

C(Q̂ML
M ) ≲

L∑
ℓ=٠

√
V[Yℓ]Cℓ,

طوریکه: به باشد داشته وجود α, β, γ > ٠ مثبت ثابت ومقادیر Ŷℓ := Ŷ MC
ℓ,Nℓ

باشیم داشته کنید فرض .١.٢ قضیه
Cℓ ≲ Mγ

ℓ ,V[Yℓ] ≲ M−β
ℓ , | E[QMℓ −Q] |≲ M−α

ℓ , α > ١
٢ min(β, γ)

به�طوریکه: دارد وجود {Nℓ}Lℓ=٠ ودنباله L مقدار ε < e−١ هر برای آنگاه

e(Q̂ML
M )٢ := E

[(
Q̂ML

M − E[Q]
)٢

]
< ε٢,

و M = ML که

C(Q̂ML
M ) ≲


ε−٢, x < ٠,
ε−٢(log ε)٢, x = ٠,
ε−٢−(γ−β)/α, x > ٠.

است. آمده [٢] که است اثباتی از تعمیمی قضیه این اثبات اثبات.

PDE در کاربرد ٣

مورد سه چندسطحی کارلوی مونت روش از استفاده برای
مساله مدل تعریف

k(x,w) ورودی تصادفی میدان از نمونه�گیری
ثابت w وبرای شده داده نمونه�های برای فضایی گسسته�سازی

می�گیریم. نظر در را

مساله مدل تعریف ١.٣

می�شود: تعریف زیر شکل به D در تصادفی ضرایب با دیفرانسیل معادالت مساله یک
−▽ ·(k(x,w)▽ p(x,w)) = f(x), (١)

می�شود: تعریف زیر شکل به k(x,w) تصادفی میدان برای کوواریانس وتابع f := −▽ ·g که

C(x, y) := σ٢exp

(
−∥ x− y ∥p

λ

)
x, y ∈ D, (٢)

که هستند همبستگی طول و کوواریانس ترتیب به λ و σ٢ پارامتر�های است Rdدر ℓp نرم ٢ یا p = ١ ازای به ∥ · ∥p که
می�گیریم. نظر در را λ ≤ diamD = و١ σ٢ ≥ ١ ۴ زیر�زمینی جریان�های معادالت در

٣Mean Square Error
۴Subsurface Flow Modeling
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ورودی تصادفی میدان نمونه�گیری ٢.٣

می�دهیم: قرار می�کنیم استفاده لوو کارهونن بسط از K ورودی تصادفی میدان از نمونه�هایی تولید برای
z(x,w) := log k(x,w).

داریم: می�دهیم. بسط صفر میانگین با {ξn}n∈N تصادفی متغیرهای گرفتن نظر در با را Z سپس

Z(x,w) = E[Z(x, ·)] +
∞∑
n=١

√
θnξn(w)bn(x), (٣)

در شده تعریف C(x, y) کرنل تابع با کوواریانس عملگر شده�ی نرمال ویژه توابع {bn}n∈N و ویژه مقادیر {ξn}n∈N که
زیر صورت به ویژه توابع و ویژه مقادیر σ٢ = و١ D = (٠, و٢(١ d = و١ در(٢) p = ١ گرفتن نظر در با هستند. (٢)

بود: خواهد دسترس در

θ١Dn =
٢λ

λ٢w٢
n + ١

n ∈ N,

bn(x)
١D = An (sin(wnx) + λwn cos(wnx)) n ∈ N,

بود: خواهد زیر غیرجبری معادله جواب {wn}n∈N که

tan(w) =
٢λw

λ٢w٢ − ١
,

مقادیر باشد. برقرار D = (٠, ٢(١ و d = ٢, برای ∥bn∥L(٠,١)٢ = ١ رابطه که می�شود انتخاب طوری An ثابت و
بود: خواهد زیر صورت به ویژه وتوابع ویژه

θ٢Dn = θ١Din θ١Djn , b٢Dn (x) = b١Din (x١)b
١D
jn (x٢) in, jn ∈ N.

نظر در KL شده محدود بسط را ZmKL و می�گیریم نظر در را عبارت mKL تعداد به بسط(٣) کردن محدود برای حال
است: زیر صورت به ZmkL بسط از حاصل خطای می�گیریم

E
[
∥Z − ZmkL

∥٢L٢(D)

]
= E


∥∥∥∥∥∥

∞∑
n=mKL+١

√
θnξn(w)bn

∥∥∥∥∥∥
٢

L٢(D)

 =

∞∑
n=mKL+١

θn,

فضایی گسسته�سازی ٣.٣

داریم: می�دهیم نشان Di,j با که m×m شکل مربع واحد�های صورت به مشی به یکنواخت به�طور [٠, ٢[١ بندی بخش با

Di,j =

(
i− ١
m

,
j

m

)
×

(
j − ١
m

,
j

m

)
i, j = ١, · · · ,m,

می�گیریم انتگرال واحد هر روی بر (١) از (١) معادله گسسته�سازی برای می�باشد. مربعات مرکز xi,j ∫که
Di,j

−▽ ·(k ▽ p) =

∫
Di,j

f ١ ≤ i, j ≤ m. (۴)

روش از استفاده با می�شود. تبدیل
∫
∂Di,j

−k ▽ p · n رابطه به (۴) رابطه چپ سمت دیورژانس۵ قضیه از استفاده با
خواهدبود: زیر صورت به ام (i, j) نهایی فرم متناهی۶ تفاضل

−k̄i,j− ١
٢
pi,j−١ − k̄i− ١

٢ ,j
pi−١,j +

∑
i,j

pi,j − k̄i+ ١
٢ ,j

pi+١,j − k̄i,j+ ١
٢
pi,j+١ = fi,j/m

٢,

∑
i, j = k̄i,j− ١

٢
+ k̄i− ١

٢ ,j
+ k̄i+ ١

٢ ,j
+ k̄i,j+ ١

٢
. که:

۵Divergence
۶Finite Difference
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عددی نتایج ۴

Q = −k ∂p
∂x |x=١ داشتن با بگیرید٬ نظر در p(١) = و٠ p(٠) = مرزی١ شرایط با D = [٠, ١] در را (١) معادله

σ٢ = و١ λ = ٠٫ ٣ حالت در را نظرنتایج مورد شکل می�شود. برآورد βو αمقدار ١.٢ قضیه فرضیات گرفتن نظر در و
شده: گرفته نظر در m٠ = ١۶ و mKL = و٨٠٠

١ شکل

راست سمت شکل می�دهد. نشان ℓسطح هر برای را yℓ = Qℓ −Qℓ−واریانس١ و Qℓ واریانس باال از چپ سمت شکل
آمده بدست مقدار نیز پایین شکل دو می�دهد. رانشان yℓ = Qℓ −Qℓ−١ مقدار امیدریاضی و �Qℓمقدار ریاضی امید باال از

می�دهد. نشان ما به را کارلو مونت روش الگوریتم از
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