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هیلبرت فضای در یکنوا دستگاه�های حل برای فیلتر بر مبتنی روش یک ارایه

پیغامی محمدرضا
طوسی الدین نصیر خواجه صنعتی دانشگاه

* ارزانی فرشید
طوسی الدین نصیر خواجه صنعتی دانشگاه

چکیده

می�شود. معرفی هیلبرت فضای در یکنوا دستگاه�های حل برای شده اصالح مانده�ای طیفی روش یک مقاله این در
شده سازی پیاده و طراحی ٢٠١٣ سال در کروز توسط شده ارایه مانده�ای طیفی روش روی فیلتر مفهوم افزودن با روش این
همگرایی می�کند. برطرف را قبلی روش�های مشکالت که است ویژگی�هایی دارای روش این در شده معرفی فیلتر است.
است. شده اجرا آزمونی مسایل مجموعه روی روش این است. شده اثبات استاندارد فرضیات تحت روش این سراسری
بدون روش�های حتی و قبلی روش�های به نسبت روش این بیشتر سرعت و بهتر کارایی از حاکی حاصل عددی نتایج

است. فیلتر

فیلتر هیلبرت، فضای مشتق، بدون سازی بهینه معادالت، دستگاه کلیدی: واژه�های
Mathematics Subject Classification [2010]: 65K05, 90C30, 90C06

مقدمه ١

می�شود: گرفته نظر در زیر صورت به که است H هیلبرت فضای در غیرخطی معادله حل مقاله، این در نظر مورد مساله

F (x) = ٠ (١)

یک به هیلبرت فضای می�باشد. خودش داخل به هیلبرت فضای یک از شیتز لیپ پیوسته و یکنوا نگاشت یک F آن در که
از مختلفی مسائل در دستگاه�ها اینگونه است. شده مجهز ∥.∥ =

√
< ., . > آن متناظر نرم و < ., . > داخلی ضرب

[۵ ،٢ ،١] در اخیر سال�های در زمینه این در مطالعات دارند. کاربر مدیریت و مهندسی اقتصاد، دیفرانسیل، معادالت قبیل
است. گرفته صورت

با شده مطرح روش از بسطی را آن می�توان که دادند ارائه (١) حل برای روشی [۵] ٢٠١٣ سال در همکاران و کروز
با که جستجو جهت عنوان به d = F (x) مانده از روش این گرفت. نظر در [۶] در DF − SANE و SANE عنوان
می�باشد. نایکنوا خطی جستجوی یک به مجهز روش این همچنین می�کند. استفاده است، شده ترکیب مناسب گام طول یک
در است. همگرایی اثبات در مشتقپذیری به نیاز عدم زمینه این در قبلی کارهای به نسبت کروز کار در توجه قابل مطلب

می�آید: دست به زیر صورت به جدید نقطه کروز الگوریتم

xk+١ = xk − λkαkF (xk) k ⩾ ٠ (٢)
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جهت −αkF (xk) و می�آید دست به خطی جستجوی روش�های از استفاده با که می�باشد گام طول λk > ٠ آن در که
می�آید. بدست [٧] برزیال-بروین روش از استفاده با αk ضریب که است جستجو

معادالت دستگاه�های حل روش�های برای را فیلتر مفهوم بکارگیری نحوه [۴] در همکاران و اچبست ٢٠١٢ سال در
غیر خطی غیر دستگاه�های حل برای بود، گرفته نظر در فیلتر مفهوم سازی پیاده برای ایشان که روشی کردند. بیان غیرخطی

می�گیرد. قرار مشتق بدون سازی بهینه های روش دسته�ی در روش این که است شده استفاده کراندار و مربعی
روی بر [٩] در پیغامی و ارزانی توسط شده ارائه فیلتر روش سازی پیاده مقاله این در ما هدف فوق، موارد به توجه با
تضمین برای اچبست توسط [۴] در شده ذکر نکات به توجه با سازی پیاده این که است ذکر به الزم می�باشد. کروز الگوریتم
در آنچه اساس بر تغییراتی روش همگرایی اثبات و خطی جستجوی ساختار در همچنین است. پیشنهادی الگوریتم همگرایی

داد. خواهیم است آمده [۴]

پیشنهادی الگوریتم ٢

است. شده سازی پیاده [٨] در امیری مهدوی و فاطمی توسط شده مطرح فیلتر اساس بر فیلتر ساختار پیشنهادی، الگوریتم در
صورت به جدید فیلتر در نقاط پذیرش شرط

θj(x
+
k )

µ٢ + λ٢
∥∥θ(x+k )∥∥µ١

٢ ⩽ θj(xl)
µ٢ + λ١ ∥θ(xl)∥µ١

٢ (٣)

زیر صورت به را پیشنهادی الگوریتم حال است. مساله نقاط بعد p و ٠ < µ١ < µ٢ ، ٠ < λ١ < λ٢ <
١√
p آن در که

می�کنیم: ارائه

پیشنهادی: الگوریتم

داده ٠ < γ < ١, ٠ < ∂ < ١, ٠ < αmax < ∞, ٠ < α٠ < αmax, k٠ ⩾ ٠ ،x٠ ∈ H مقادير صفر: گام
تکرار را سه تا يک گام�های است نشده برقرار ∥F (xk)∥ ⩽ ε شرط که زمانی تا .Filter = ∅ و k := ٠ ده قرار شده.

کن:

.linesearch = true و λ٠ = ١ ده قرار و کن محاسبه را dk = −αkF (xk) یک:جهت گام

کن: تکرار را زير مراحل ، i = ١ : N برای دو: گام
برزيالی-بروين روش از استفاده با zik محاسبه -١

را فيلتر و کن اضافه Filter مجموعه به را جديد نقطه و xk+١ = zik ده: قرار آن�گاه شد، پذيرفته فيلتر در zik اگر -٢
شو. خارج دو گام از .linesearch = false و k := k + ١ ده: قرار کن. بهنگام

.linesearch = false و k := k+١ ، xk+١ = zik ده: قرار است، برقرار جديد نقطه برای [٣] گريپو شرط اگر -٣
شو. خارج دو گام از

بدست خطی جستجوی الگوريتم از استفاده با dk جهت در را λk گام طول آن�گاه ،linesearch = true اگر سه: گام
.k := k + ١ و xk+١ = xk + λkdk ده: قرار و آور
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همگرایی آنالیز ٣

است: برقرار زیر شرح به همگرایی قضیه مقدماتی، لم چند از استفاده با

دنباله {xk} و خودش داخل به هیلبرت فضای یک از شیتز لیپ پیوسته و یکنوا نگاشت یک F کنید فرض .١.٣ قضیه
داشت: خواهیم الگوریتم، شرایط گرفتن نظر در با آنگاه باشد. پیشنهادی الگوریتم توسط شده تولید

lim
k→∞

∥F (xk)∥ = ٠

نتایج ۴

سيستم تحت MATLAB محيط در DF − SANE و کروز الگوريتم�های همراه به مقاله اين در پيشنهادی الگوريتم
نتايج مقايسه شدند. اجرا [۵] در شده مطرح آزمونی مسايل روی الگوريتم سه هر شد. سازی پياده Ubuntu لینوکس عامل
نسبت بيشتری سرعت و بهتر کارايی پيشنهادی الگوريتم که می�دهد نشان ديگر الگوريتم دو با پيشنهادی الگوريتم از حاصل

دارد. ديگر الگوريتم دو به
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