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LỜI MỞ ĐẦU

Bài toán tối ưu không trơn đã và đang được quan tâm nghiên

cứu bởi nhiều nhà toán học trên thế giới. Cơ sở lý thuyết, các giải

thuật và ứng dụng của bài toán được nghiên cứu và phát triển

mạnh mẽ trong khoảng 30 năm trở lại đây.

Bài toán tối ưu không trơn, xuất hiện một cách tự nhiên, bắt

nguồn từ nhiều lĩnh vực nghiên cứu khác nhau. Ví dụ như, khi

nghiên cứu chỉnh hóa các bài toán ngược, các bài toán trong xử lý

ảnh, xử lý tín hiệu,. . . đều dẫn đến việc nghiên cứu bài toán tối

ưu không trơn và nhu cầu cần phải giải các bài toán này một cách

xấp xỉ.

Cơ sở lý thuyết của bài toán tối ưu không trơn mới chỉ dừng lại

ở một số lớp bài toán cụ thể. Dựa trên sự mở rộng khái niệm đạo

hàm cổ điển, người ta đã nhận được các điều kiện cần và đủ cho

nghiệm của bài toán. Tuy vậy, nhiều câu hỏi đã được giải quyết

trong bài toán tối ưu trơn vẫn còn là những câu hỏi mở cho bài

toán tối ưu không trơn. Về giải thuật, trong khoảng 20 năm trở

lại đây, các nhà nghiên cứu đã đề xuất một số các giải thuật khác

nhau cho các lớp bài toán tối ưu không trơn khác nhau. Hầu hết

các giải thuật có tốc độ hội tụ tuyến tính (tức là tốc độ hội tụ là

O(1/n) với n là số vòng lặp của giải thuật) một số cải tiến khác

có tốc độ hội tụ tốt hơn. Cũng tương tự như cơ sở lý thuyết của

bài toán tối ưu không trơn, các giải thuật cho bài toán tối ưu này

vẫn còn rất ít, đặc biệt là các giải thuật nhanh, hiệu quả. Các giải

thuật mới chỉ được áp dụng cho một số dạng bài toán cụ thể và

nhiều bài toán tối ưu không trơn vẫn chưa thể có các giải thuật

hữu hiệu để giải, đặc biệt cho các bài toán kích thước lớn.
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Vì thế đề tài “Bài toán tối ưu không trơn: lý thuyết, giải thuật và

ứng dụng” tiếp tục nghiên cứu cơ sở lý thuyết, phát triển các giải

thuật cho các bài toán tối ưu không trơn xuất hiện trong các ứng

dụng khác nhau. Chúng tôi đặc biệt nghiên cứu các vấn đề này cho

các bài toán tối ưu không trơn nảy sinh trong việc chỉnh hóa bài

toán ngược, trong xử lý ảnh và trong các bài toán xác định tham

số.

Trong thời gian qua, chúng tôi đã nghiên cứu bài toán tối ưu

không trơn và bước đầu đã đạt được các kết quả nhất định, đã

được đăng trên các tạp chí khoa học có uy tín trong và ngoài nước.

Với đề tài này, chúng tôi sẽ tiến thêm một bước nữa, nghiên cứu

sâu hơn bài toán tối ưu không trơn trên cả ba khía cạnh: phát triển

cơ sở lý thuyết, xậy dựng các giải thuật và ứng dụng vào các lĩnh

vực khác nhau.

Trong báo cáo này, chúng tôi trình bày lại những kết quả đã đạt

được trong quá trình nghiên cứu của đề tài này. Cấu trúc của báo

cáo được chia làm hai chương:

Chương 1 nghiên cứu một số tính chất của đạo hàm Newton của

hàm một biến. Đây là các kết quả đã được đăng trong [34].

Chương 2 nghiên cứu phương pháp Newton nửa trơn để tìm

điểm cố định cho hàm F (x) = max{f1(x), f2(x), . . . , fn(x)} trong
đó fi, i = 1, 2, . . . , n là các hàm một biến. Đây là các kết quả đạt

được của đề tài đã được đăng trong [30].

Chương 3, chúng ta tóm tắt một số kết quả cơ bản của các

phương pháp giảm gradient, phương pháp Newton nửa trơn cho

bài toán tối ưu không trơn xuất hiện trong chỉnh hóa thưa không

âm cho các bài toán ngược và áp dụng tới bài toán khôi phục pha.

Đây cũng là một kết quả quan trọng của đề tài và đã được đăng

trong bài báo [28] trên tạp chí SCI "Inverse problems".

Phần còn lại của báo cáo này, Các Chương 4,5 và 6, chứa đựng

các bản copy của Thuyết minh đề tài, Hợp đồng triển khai thực

hiện và minh chứng cho các sản phẩm đã đăng ký trong thuyết

minh của đề tài này (bao gồm 01 bài báo trong nước, 01 bài báo
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quốc tế SCI và mã chương trình Matlab giải các ví dụ trọng bài

báo SCI).

Mặc dù chủ nhiệm đề tài và các thành viên đã rất cố gắng để

hoàn thiện báo cáo này. Tuy nhiên, có thể vẫn còn một số sai sót

và lỗi chính tả. Chủ nhiệm đề tài và các thành viên rất mong nhận

được các góp ý của người đọc.
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Chương 1

Một số tính chất cơ bản của đạo

hàm Newton cho hàm một biến

Phương pháp Newton nửa trơn đang được quan tâm nghiên cứu

bởi nhiều nhà khoa học trên thế giới. Phương pháp này có tốc độ

hội tụ nhanh (bậc hai) và có thể áp dụng cho các phương trình

không trơn. Cơ sở của phương pháp dựa trên khái niệm đạo hàm

Newton, một sự mở rộng của khái niệm đạo hàm cổ điển. Trong

chương này, chúng tôi xét tính khả vi Newton của một số hàm

thường gặp như hàm |x|, hàm max{0, f(x)} hoặc tổng quát hơn

là hàm max{f(x), g(x)}. Đây là các hàm số thường xuất hiện

trong nhiều ứng dụng khác nhau. Tính khả vi Newton của hàm

max{f(x), g(x)} là kết quả quan trọng nhất trong chương này.

Sau đó, chúng tôi trình bày các tính chất cơ bản của đạo hàm

Newton. Chúng tôi chỉ ra rằng, đạo hàm Newton có một số tính

chất tương tự như đạo hàm cổ điển như đạo hàm Newton của một

tổng, hiệu, tích thương.

1.1 Đặt vấn đề

Khi mô hình toán các vấn đề trong khoa học kỹ thuật, y học, vật

lý,.. chúng ta thường dẫn đến việc tìm nghiệm của phương trình

hoặc hệ phương trình, trong đó có sự xuất hiện các hàm số không

khả vi, chẳng hạn như hàm dấu sgn(x), hàm trị tuyệt đối |x|, hàm
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min(0, x), hàm max(0, x), . . . và các hàm hợp của của chúng [29].

Những phương trình và hệ phương trình như thế được gọi là các

phương trình không trơn. Gần đây, các nhà nghiên cứu đã đề xuất

một số phương pháp để giải các phương trình không trơn, trong đó

phương pháp Newton nửa trơn đã và đang được nghiên cứu và ứng

dụng phổ biến trong nhiều ứng dụng khác nhau [19, 8, 26]. Phương

pháp này dựa trên khái niệm "đạo hàm Newton", một khái niệm

mở rộng của đạo hàm cổ điển.

Với vai trò và tầm quan trọng của khái niệm đạo hàm Newton đối

với các giải thuật cho phương trình không trơn, trong chương này

chúng tôi nghiên cứu tính khả vi Newton của một số hàm cơ bản,

thường xuất hiện trong các phương trình không trơn [29, 19, 8, 26]

và nghiên cứu một số tính chất cơ bản của các hàm khả vi Newton.

Để cho người đọc dễ nắm bắt được khái niệm đạo hàm Newton

cũng như các tính chất cơ bản của đạo hàm Newton, chúng tôi chỉ

xét cho lớp hàm một biến. Tuy nhiên các kết quả trong chương này

dễ dàng được mở rộng cho khác hàm nhiều biến.

1.2 Đạo hàm Newton

Định nghĩa 1.1. Cho U là một tập mở của D ⊂ R và f là một

ánh xạ xác định trên D. Ánh xạ f : U → R được gọi là khả vi

Newton tại x ∈ U nếu tồn tại ánh xạ F : U → L(D,R) sao cho

lim
h→0

|f(x+ h)− f(x)− F (x+ h)h|
|h|

= 0 (1.1)

trong đó L(D,R) là tập các phiếm hàm tuyến tính liên tục từ D

vào R.
Khi đó F được gọi là một đạo hàm Newton của f tại x.

Định nghĩa 1.2. Cho U là một tập con mở của D ⊂ R và f là

một ánh xạ xác định trên D. Ánh xạ f : U → R được gọi là khả vi

Newton trên U nếu tồn tại ánh xạ F : U → L(D,R) sao cho với
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mỗi x ∈ U ,

lim
h→0

|f(x+ h)− f(x)− F (x+ h)h|
|h|

= 0. (1.2)

Khi đó hàm số f được gọi là hàm Newton nửa trơn và F được

gọi là một đạo hàm Newton của f trên U .

Nhận xét 1.1. Một hàm Newton nửa trơn f trên tập mở U thì có

đạo hàm Newton tại mọi điểm trong U .

Nhận xét 1.2. Nếu hàm số f có đạo hàm cổ điển f ′ liên tục trên

tập mở U thì f là hàm nửa trơn trên U và đạo hàm Newton của f

là f ′.

1.3 Đạo hàm Newton của các hàm số thường gặp

Ví dụ 1.1. Hàm số

f(x) = |x|

có đạo hàm Newton trên R và phiếm hàm F (x)(·) xác định bởi

F (x) =


−1 nếu x < 0

δ nếu x = 0

1 nếu x > 0

với δ ∈ R, là đạo hàm Newton của f trên R.

Ví dụ 1.2. Hàm số

f(x) = max(0, x)

có đạo hàm Newton trên R và phiếm hàm tuyến tính F (x)(·) xác

định bởi

F (x) =


0 nếu x < 0

δ nếu x = 0

1 nếu x > 0

với δ ∈ R, là đạo hàm Newton của f trên R.
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Ví dụ 1.3. Cho hàm số g(x) = max(0, f(x)) với f ∈ C1(R) và

thỏa mãn f(x) = 0 tại hữu hạn điểm x1 < x2 < . . . < xn. Khi đó,

hàm số g có đạo hàm Newton trên R và đạo hàm Newton của g(x)

là phiếm hàm tuyến tính G(x)(·) xác định bởi

G(x) =


f ′(x) nếu x ∈ P

δi nếu x = xi ∈ O

0 nếu x ∈ N

trong đó P = {x|f(x) > 0}, O = {x|f(x) = 0} và N = {x|f(x) <

0}.

Trong Ví dụ 1.3, hàm số g(x) = max{0, f(x)} được chứng minh

là khả vi Newton nếu hàm f có hữu hạn không điểm. Trong phần

tiếp theo, chúng ta sẽ xét trường hợp tổng quát hơn, khi mà hàm

số f có thể có hữu hạn hoặc vô hạn không điểm. Để đưa ra được

một đạo hàm Newton cho hàm số g trong trường hợp tổng quát

này, ta cần kết quả trong bổ đề sau:

Mệnh đề 1.1. Cho hàm số f xác định trên D = P ∪ O ⊂ R và

x0 ∈ P ∩ O. Nếu với mọi dãy {xn} ⊂ P, {yn} ⊂ O với xn → x0,

yn → x0 ta có

lim
n→∞

f(xn) = a và lim
n→∞

f(yn) = a,

thì

lim
x→x0

f(x) = a.

Sử dụng bổ đề này, chúng ta chứng minh được kết quả tổng quát

sau:

Ví dụ 1.4. Cho hàm số g(x) = max{0, f(x)} với f ∈ C1(R). Khi

đó, phiếm hàm tuyến tính G(x)(·) xác định bởi

G(x) =

f ′(x) nếu x ∈ P

0 nếu x ∈ Q

với P = {x|f(x) > 0} và Q = {x|f(x) ≤ 0} là một đạo hàm

Newton của g trên R.
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Ví dụ 1.5. Cho hàm số h(x) = max{f(x), g(x)} với f, g ∈ C1(R)

và f(x) = g(x) tại hữu hạn điểm rời rạc x1 < x2 < . . . < xn. Khi

đó, đạo hàm Newton của hàm số h(x) là phiếm hàm tuyến tính

H(x)(·) xác định bởi

H(x) =


f ′(x) nếu x ∈ P

g′(x) nếu x ∈ N

δi nếu x = xi ∈ O.

Ở đây P = {x|f(x) > g(x)}, N = {x|f(x) < g(x)}, O = {x|f(x) =

g(x)}.

Ví dụ 1.6. Cho hàm số h(x) = max{f(x), g(x)} với f, g ∈ C1(R).

Khi đó, đạo hàm Newton của hàm số h(x) là phiếm hàm tuyến tính

H xác định bởi

H(x) =

f ′(x) nếu x ∈ P

g′(x) nếu x ∈ Q.

trong đó P = {x|f(x) > g(x)}, Q = {x|f(x) ≤ g(x)}.

1.4 Một số tính chất của đạo hàm Newton

Trong phần này, chúng tôi trình bày một số kết quả liên quan

đến tính khả vi Newton của tổng, hiệu, tích, thương và hàm hợp

của hai hàm khả vi Newton. Chúng tôi chỉ ra rằng, tổng, hiệu, tích,

thương của hai hàm khả vi Newton là hàm khả vi Newton. Đối với

hàm hợp, để có kết quả tương tự như khả vi cổ điển chúng ta cần

điều kiện mạnh hơn, tức là hợp của một hàm khả vi Newton và

một hàm khả vi cổ điển. Chi tiết các kết quả này sẽ được trình bày

lần lượt thông qua các định lý dưới đây.

Mệnh đề 1.2. Cho f và g xác định trên D ⊂ R, là các hàm nửa

trơn trên tập mở U ⊂ D với một đạo hàm Newton tương ứng là F

và G. Khi đó hàm số f + g và f − g cũng là các hàm nửa trơn trên

U và có một đạo hàm Newton lần lượt là F +G và F −G.
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Mệnh đề 1.3. Cho hàm số f xác định trên D ⊂ R là hàm nửa

trơn trên U ⊂ D với một đạo hàm Newton là F . Khi đó, với mọi

λ ∈ R, hàm số λf cũng là hàm nửa trơn trên U và có một đạo hàm

Newton là λF .

Mệnh đề 1.4. Cho f và g xác định trên D ⊂ R, g liên tục trên D

và g(x) 6= 0 (∀x ∈ D), là các hàm nửa trơn trên tập mở U ⊂ D với

một đạo hàm Newton tương ứng là F và G. Khi đó hàm số h = f.g

và k = f
g cũng là các hàm nửa trơn trên U và có một đạo hàm

Newton lần lượt là H = F.g + f.G và K = F.g−f.G
g2 .
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Chương 2

Phương pháp Newton nửa trơn

tìm điểm bất động của hàm

không trơn

F (x) = max{f1(x), ..., fn(x)}

Trong chương này chúng tôi trình bày các kết quả trong bài

báo [34]. Nội dung chính của chương là nghiên cứu bài toán tìm

điểm bất động của hàm max (f1(x), f2(x), . . . , fn(x)) . Đầu tiên,

chúng tôi nhắc lại khái niệm đạo hàm Newton và xem xét một

số tính chất của nó. Sau đó, chúng ta tập trung vào nghiên cứu

tính khả vi Newton của hàm max (f1(x), f2(x), . . . , fn(x)) . Chúng

ta đưa ra các điều kiện đủ để hàm số này khả vi Newton trong

hai trường hợp: trường hợp đặc biệt max (f1(x), f2(x)) và trường

hợp tổng quát max (f1(x), f2(x), . . . , fn(x)) . Cần nhấn mạnh rằng,

điều kiện đủ cho trường hợp đặt biệt yếu hơn nhiều so với trường

hợp tổng quát. Sau đó, chúng ta áp dụng phương pháp Newton nửa

trơn để tìm điểm bất động của hàm số này. Sự hội tụ của phương

pháp Newton nửa trơn với tốc độ bậc hai cho bài toán được chứng

minh. Cuối cùng, chúng ta trình bày các kết quả nghiệm số cho

một vài ví dụ cụ thể.
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2.1 Đặt vấn đề

Lý thuyết điểm bất động đã và đang được quan tâm bởi nhiều

nhà nghiên cứu ở trong và ngoài nước. Nhiều kết quả nghiên cứu

được công bố, chẳng hạn như Định lý điểm bất động Banach, Định

lý điểm bất động Browder, Định lý điểm bất động Borel,...[1, 20].

Lý thuyết điểm bất động có nhiều ứng dụng trong nhiều lĩnh vực

khác nhau như trong lý thuyết phương trình đạo hàm riêng, trong

lý thuyết trò chơi và kinh tế học,...[6, 11]. Về khía cạnh giải thuật

số, phương pháp được nghiên cứu và sử dụng phổ biến là vòng lặp

điểm cố định và các phương pháp cải tiến của nó [4]. Chúng ta biết

rằng, vòng lặp điểm cố định chỉ hội tụ với tốc độ tuyến tính.

Gần đây, trong lý thuyết tối ưu cho các bài toán không trơn, các

phương pháp có tốc độ hội tụ nhanh hơn đã và đang được nghiên

cứu và phát triển. Trong số đó, phương pháp Newton nửa trơn đang

được nghiên cứu và ứng dụng rộng rãi. Trong chương này, chúng tôi

nghiên cứu phương pháp Newton nửa trơn cho bài toán tìm điểm

cố định và chứng minh sự hội tụ bậc hai của phương pháp này. Cụ

thể, chúng tôi nghiên cứu phương pháp này cho bài toán tìm điểm

bất động của hàm số:

F (x) = max (f1(x), f2(x), . . . , fn(x)) , (2.1)

trong đó fi : C → R với ∅ 6= C ⊆ R (i = 1, . . . , n) là các hàm khả

vi liên tục.

Bài toán (2.1) xuất hiện trong nhiều lĩnh vực khác nhau, đặc

biệt là trong lĩnh vực tối ưu có điều kiện ràng buộc. Một vài trường

hợp đặc biệt của bài toán có thể tìm thấy trong điều kiện cần của

nghiệm cho bài toán tối ưu trong chỉnh hóa thưa [24], chỉnh hóa

thưa không âm [26],. . .

Chú ý rằng, bài toán tìm điểm bất động của F tương đương với

bài toán tìm nghiệm của phương trình

G(x) := x− F (x) = 0. (2.2)

Chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng vì hàm F liên tục nhưng không
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khả vi nên hàm số G cũng là hàm không khả vi. Vì thế các phương

pháp hiệu quả tìm nghiệm của phương trình như phương pháp gra-

dient liên hợp, phương pháp Newton, . . . không thể áp dụng được.

Trong bài bào này, chúng tôi nghiên cứu tính khả vi Newton của

hàm F và áp dụng phương pháp Newton nửa trong để tìm nghiệm

của phương trình (2.2). Cuối cùng, chúng tôi áp dụng phương pháp

này vào một số ví dụ cụ thể.

2.2 Đạo hàm Newton của F

Trong hai phần tiếp theo chúng ta xem xét tính khả vi Newton

của hàm F cho bởi (2.1). Vì các điều kiện đủ cho tính khả vi của

hàm số F trong trường hợp n = 2 và trường hợp tổng quát n ≥ 2

hoàn toán khác nhau nên chúng ta xem xét tính khả vi của F trong

hai trường hợp riêng biệt. Ở đây, với n = 2 điều kiện đủ để nhận

được tính khả vi Newton của F yếu hơn nhiều so với điều kiện đủ

cho tính khả vi Newton của F trong trường hợp tổng quát.

2.3 Đạo hàm Newton của hàm F cho bởi (2.1) với n = 2

Định lý 2.1. Cho f và g là hai hàm khả vi liên tục trên R. Khi đó

hàm F (x) = max{f(x), g(x)} có đạo hàm Newton tại mọi x ∈ R
và một đạo hàm Newton của F (x) là hàm G xác định như sau:

G(x) =

f ′(x), x ∈ P

g′(x), x ∈ Q.

Trong đó P = {x|f(x) > g(x)}, Q = {x|f(x) ≤ g(x)}

2.4 Đạo hàm Newton của hàm F cho bởi (2.1) với n ≥ 2

Định lý 2.2. Cho f1(x), ..., fn(x) là n hàm khả vi liên tục trên R
sao cho sô giao điểm của đồ thị của hai hàm số bất kỳ trong n hàm
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trên là hữu hạn và F (x) = max{f1(x), ..., fn(x)}. Đặt:

I(x) = {i ∈ {1, 2, ..., n}|fi(x) = F (x)},

A(x) = min I(x).

Khi đó, F (x) khả vi Newton tại mọi x0 ∈ R và một đạo hàm

Newton của F (x) tại x0 là G(x) = f ′A(x)(x), x ∈ R.

2.5 Phương pháp Newton nửa trơn tìm điểm bất động

của hàm F (x) cho bởi (2.1)

Xét hàm F (x) bởi (2.1), trong đó fi(x), i = 1, n có các đạo hàm

liên tục trên R và giao điểm của hai đồ thị của hai hàm bất kỳ

trong n hàm trên là hữu hạn. Chúng ta xét phương trình (2.2), tức

là xét phương trình

G(x) = 0. (2.3)

Gọi x∗ là một nghiệm của phương trình (2.3) thì vòng lặp của

phương pháp Newton nửa trơn cho phương trình (2.3) là

xn+1 = xn −
1

G′(xn)
G(xn), (2.4)

trong đó G′ là đạo hàm Newton của G.

Định lý 2.3. Giả sử x∗ là một nghiệm của phương trình (2.3). Nếu

tồn tại một lân cận U của x∗ sao cho f ′i(x) 6= 1,∀x ∈ U, i = 1, n

thì vòng lặp Newton (2.4) hội tụ đến x∗ khi |x0 − x∗| đủ bé.

Ví dụ 2.1. Xét hàm số F (x) = max{2x3 − x, x2}.
Đặt G(x) = x− F (x). Theo các định lý đã chứng minh trong các

mục trên, G khả vi Newton. Chú ý rằng x∗ = 0 và x∗ = 1 là hai

không điểm của G(x) và đạo hàm Newton G′ thỏa mãn các giả thiết

của Định lý 5.1. Do đó ta có thể áp dụng phương pháp Newton nửa

trơn với vòng lặp như sau:

xn+1 = xn −
1

G′(xn)
G(xn).
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Bảng 1 liệt kê các bước trong vòng lặp Newton nửa trơn với x0 =

−1. Ta thấy xk hội tụ đến x∗ rất nhanh, chỉ sau 6 vòng lặp. Đặc

biệt, x0 gần với nghiệm nào hơn thì xk sẽ hôi tụ về nghiệm đó.

Ví dụ 2.2. Xét hàm số F (x) = max{x2, x3, x4}
Đặt G(x) = x− F (x).

Chú ý rằng x∗ = 0 và x∗ = 1 là hai không điểm của G(x). Tương

tự Ví dụ trước, ta áp dụng phương pháp Newton nửa trơn với vòng

lặp như sau:

xn+1 = xn −
1

G′(xn)
G(xn).

Bảng 2 liệt kê các bước trong vòng lặp Newton nửa trơn với x0 =

1, 2. Ta thấy xk hội tụ đến x∗ rất nhanh, chỉ sau 5 vòng lặp. Đặc

biệt, x0 gần với nghiệm nào hơn thì xk sẽ hôi tụ về nghiệm đó.
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Chương 3

Bài toán ngược với nghiệm thưa

và không âm

Trong chương này chúng tôi trình bày lại các kết quả đã được

công bố trong bài báo [28]. Ở đây, chúng tôi trình bày phương pháp

kiểu gradient và phương pháp Newton nửa trơn cho các bài toán

cực tiểu xuất hiện trong chỉnh hóa các bài toán ngược có nghiệm

thưa và không âm. Chúng tôi đề xuất một phiếm hàm phạt sao

cho cực tiểu của bài toán chỉnh hóa là thưa và không âm. Sau đó

áp dụng các giải thuật được nghiên cứu cho bài toán thực tế. Sự

hội tụ của phương pháp kiểu gradient và phương pháp Newton nửa

trơn được chứng minh.

3.1 Đặt vấn đề

Nhiều mô hình toán học dẫn đến tìm nghiệm thưa và không âm

của phương trình toán tử:

K(u) = y, (3.1)

trong đó K : X → Y là một toán tử trơn (tuyến tính hoặc phi

tuyến) giữa hai không gian Hilbert thực X và Y , và y là dữ liệu

chính xác. Chú ý rằng nếu u =
∑

i∈Λ uiϕi with {ϕi} là một cơ sở

của không gian Hilbert X, thì tính không âm nghĩa là ui ≥ 0 với

mọi i và tính thưa có nghĩa là tồn tại hữu hạn các thành phần tọa
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độ ui khác không.

Từ định nghĩa trên, tính không âm của u không đồng nhất với

khái niệm (hàm) u không âm theo nghĩa thường dùng. Nó tùy

thuộc vào cơ sở được chọn. Cho ví dụ, trong Rn với cơ sở cổ điển,

tính không âm của u ∈ Rn chính là khái niệm vector u không âm.

Trong L2(0, 1), nếu chọn cơ sở là các hàm tuyến tính từng khúc

(các hàm mũ) như trong lí thuyết phần tử hữu hạn, tính không âm

của u ∈ L2(0, 1) tương đương với khái niệm hàm u không âm. Tuy

nhiên, nếu chúng ta chọn cơ sở Fourier cho L2(0, 1), tính không âm

của ui lúc này không có nghĩa là hàm u không âm theo nghĩa thông

thường.

Bài toán tìm nghiệm không âm u theo nghĩa thông thường (tức

là u ≥ 0) là một trường hợp của Bài toán (3.1) và xuất hiện trong

nhiều lĩnh vực như xử lí ảnh [2, 3, 33], và phân tích ma trận không

âm [13, 21, 31], trong khi đó định nghĩa tính không âm của chúng

ta ở trên là một sự tổng quát hóa.

Chúng ta giả sử thêm rằng Bài toán (3.1) đặt không chỉnh và dữ

liệu chính xác không được biết. Trong thực tế, chúng ta chỉ có dữ

liệu bị nhiễu yδ của y thỏa mãn

‖y − yδ‖Y ≤ δ. (3.2)

Do đó, bài toán cốt lõi là tìm một xấp xỉ cho nghiệm thưa và

không âm khi biết toán tử K và dữ liệu bị nhiễu yδ. Tính đặt

không chỉnh của Bài toán (3.1) bắt buộc chúng ta phải sử dụng

một phương pháp chỉnh hóa. Các phương pháp chỉnh hóa kiểu

Tikhonov như chỉnh hóa Tikhonov regularization [10], chỉnh hóa

thưa [5, 9, 12, 22, 23, 25], và chỉnh hóa biến phân toàn phần [2, 33]

thường được sử dụng và dẫn đến các bài toán cực tiểu dạng:

min
u∈X,u≥0

F (u; yδ) + αΦ(u), (3.3)

trong đó F (u; yδ) là một phiếm hàm theo biến u đo sự khác biệt

giữu K(u) và dữ liệu bị nhiễu yδ, ví dụ, F (u; yδ) = 1
2‖K(u)−yδ‖2,

và Φ : X → R là một phiếm hàm phạt được chọn dựa trên thông

tin biết trước về nghiệm chính xác.
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Tính hữu hiệu của phương pháp chỉnh hóa kiểu Tikhonov phụ

thuộc vào sự lựa chọn các phiếm hàm F và Φ, ví dụ, nếu F và Φ

là các hàm được chọn thỏa mãn:

• Các cực tiểu của Bài toán (3.3) hội tụ nhanh đến nghiệm chính

xác u khi δ → 0 ( tương ứng với sự lựa chọn tham số chỉnh

hóa α = α(δ)).

• Bài toán (3.3) dễ giải, ví dụ, là bài toán lồi, và có các giải thuật

đơn giản và hiệu quả để giải bài toán này.

Nhiều lựa chọn khác nhau của F và Φ đã được nghiên cứu. F

thường được chọn là hàm chuẩn bình phương của không gian X

[10], nhưng những lựa chọn khác cũng được xem xét trong [12].

Nếu F là hàm lồi thì Bài toán (3.3) là lồi và có nhiều công cụ và

giải thuật để giải bài toán như thế. Điều này thường xảy ra khi K

là toán tử tuyến tính. Với những toán tử phi tuyến, một lựa chọn

như thế cho F thật không dễ chút nào và chỉnh có thể có trong cho

một vài toán tử đặc biệt. Ví dụ, các phiếm hàm F gần đây được sử

dụng trong [15, 16, 17] là các phiếm hàm năng lượng và là các hàm

lồi cho toán tử phi tuyến K. Nhìn chung, một lựa chọn tốt cho F

phụ thuộc vào Bài toán (3.1), nhưng chúng ta sẽ không quan tâm

đến điều này trong chương này. Mục tiêu của chúng ta là đưa ra

một hàm Φ đơn giản và hiệu quả dựa trên thông tin tiền nghiệm

về nghiệm chính xác (thưa và không âm) của (3.1). Ở đây, nghiệm

xấp xỉ chỉnh hóa của Bài toán (3.1)–(3.2) là các cực tiểu của bài

toán tối ưu tự do sau:

min
u∈X

Θ(u) := F (u; yδ) + αΦ(u), (3.4)

trong đó F (·; yδ) : X → R là một hàm trơn đo sự khác nhau giữa

K(u) và dữ liệu bị nhiễu yδ, và Φ : X → R là phiếm hàm được

định nghĩa bởi

Φ(u) :=


∑

i∈Λ ui, if ui ≥ 0 với mọi i,

+∞, ngược lại.
(3.5)
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Ở đây, u =
∑

i∈Λ uiϕi và {ϕi}i∈Λ là một cơ sở trực chuẩn của X.

Phương pháp chỉnh hóa được đề xuất ở trên được gọi là chỉnh hóa

thưa không âm (NSR) để phân biệt với phương pháp chỉnh hóa

thưa.

Chú ý rằng ưu điểm của NSR không chỉnh là sự phù hợp đối với

thông tin tiền nghiệm về tính thưa và không âm của nghiệm chính

xác mà còn thể hiện ở việc có nhiều giải thuật hiệu quả để giải bài

toán tối ưu trên, thậm chí đối với cả trường hợp phiếm hàm F (·; yδ)
không lồi. Chúng ta sẽ trình bày hai giải thuật như thế trong các

phần tiếp theo. Hơn nữa, chúng ta có thể dễ dàng hiệu chỉnh hàm

phạt để áp dụng cho các bài toán ngược với nghiệm thưa và không

dương.

3.2 Tính thưa và không âm của các cực tiểu

Từ bây giờ chúng ta giả sử X và Y là hai không gian Hilbert,

{ϕk}k∈Λ là một cơ sở trực chuẩn của X. Bổ đề sau làm rõ một số

tính chất của phiếm hàm Φ được định nghĩa bởi (3.5).

Bổ đề 3.1. Phiếm hàm Φ định nghĩa bởi (3.5) có các tính chất

sau:

1) Φ là phiếm hàm không âm, lồi và nửa liên tục dưới.

2) Với bất kỳ u ∈ X,
Φ (u) ≥ ‖u‖ .

Điều này suy ra Φ có tính bức yếu, tức là Φ (u) → ∞ khi

‖u‖ → ∞.

3) If {un}n∈N ⊂ X hội tụ yếu đến u ∈ X và Φ (un) hội tụ đến

Φ (u) <∞, thì Φ (un − u) hội tụ về không. Điều này cũng suy

ra un hội tụ mạnh đến u trong X.

Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ chỉ ra rằng Bài toán (3.4) có

ít nhất một điểm cực tiểu và mỗi điểm cực tiểu địa phương là thưa

và không âm. Chúng tôi cũng đưa ra điều kiện tối ưu bậc nhất. Để
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nhận được các kết quả như thế, một số điều kiện cho hàm F là cần

thiết và được đưa ra trong giả thiết sau:

Giả thiết 3.1. (1) Dom
(
F (·; yδ)

)
= X với mọi yδ ∈ Y , và với

mỗi yδ ∈ Y F (·; yδ) bị chặn dưới và nửa liên tục dưới. Không

mất tính tổng quát chúng ta giả sử F (u; yδ) ≥ 0,∀u ∈ X và

với mọi yδ ∈ Y .

(2) F (·; yδ) khả vi Fréchet.

Định lý 3.1. Cho Giả thiết 3.1 đúng. Khi đó,

(a) Bài toán (3.4) có ít nhất một nghiệm không âm, tức là phiếm

hàm Θ trong (3.4) có ít nhất một cực tiểu toàn cục không âm.

(b) Bất kỳ cực tiểu địa phương u của hàm Θ trong (3.4) thỏa mãn

điều kiện sau:

u = Psα
(
u− sF ′(u; yδ)

)
, (3.6)

với s > 0 là một hằng số tùy ý.

(c) Nếu u là một cực tiểu địa phương của Θ trong (3.4), thì u

không âm và thưa.

(d) Nếu F lồi và u là một cực tiểu địa phương của Θ trong (3.4),

thì u là một nghiệm của (3.4). Hơn nữa, nghiệm của Bài toán

(3.4) là duy nhất nếu F lồi chặt.

Ở đây, toán tử gần kề (proximal operator) Pλ được định nghĩa bởi:

Pλ(u) =
∑
i∈Λ

max(ui − λ, 0)ϕi, (3.7)

với ui = 〈u, ϕi〉.

3.3 Các giải thuật số

Phần này dành để trình bày phương pháp kiểu gradient và

phương pháp Newton nửa trơn cho Bài toán (3.4), tức là các giải

thuật cho bài toán tối ưu tự do:

min
u∈X

Θ(u) := F (u) + αΦ(u). (3.8)
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Ở đây, để cho gọn ta ký hiệu lại F (u) := F (u, yδ).

3.3.1 Phương pháp kiểu gradient

Điểm bắt đầu của phương pháp kiểu gradient là dựa trên phương

pháp xấp xỉ bậc hai. Ý tưởng chính là xấp xỉ Bài toán (3.8) bởi một

dãy các bài toán con {minv∈X Θsn(v, u
n)} với Θsn(·, un) là hàm lồi

chặt và dễ giải. Hơn nữa, Giả thiết (3.1) sẽ cho phép chúng ta chứng

minh sự hội tụ của dãy cực tiểu {un+1 = argminv∈X Θsn(v, u
n)} về

một cực tiểu của Bài toán (3.8).

Với ý tưởng được trình bày ở trên, với mỗi s > 0 cố định, chúng

ta định nghĩa xấp xỉ bậc hai của Θ(v) tại một điểm cho trước u

như sau:

Θs(v, u) := F (u) + 〈F ′(u), v − u〉+
s

2
‖v − u‖2 + αΦ(v). (3.9)

Từ Định lí 3.1, dãy các cực tiểu {un+1 = argminv∈X Θsn(v, u
n)}

được miêu tả bởi vòng lặp

un+1 = argminv∈X Θsn(v, un) = P α
sn

(
un − 1

sn
F ′(un)

)
. (3.10)

Tiếp theo chúng ta chứng minh sự hội tụ của dãy (3.10). Để làm

được điều đó, chúng ta cần các kết quả sau:

Bổ đề 3.2. Cho Giả thiết 3.1 đúng. Giải sử dãy {un} cho bởi

(3.10), trong đó dãy {sn} thỏa mãn sn ∈ [s, s] (0 < s ≤ s), và

Θ(un+1) 6 Θsn(u
n+1, un).

Khi đó, dãy {Θ(un)} đơn điệu giảm, limn→∞ ‖un+1 − un‖ = 0 và

dãy {un} bị chặn.

Định lý 3.2 (Sự hội tụ mạnh). Cho Giả thiết 3.1 đúng. Thêm

nữa, chúng ta giả sử rằng F khả vi Frechét với hằng số Lipschitz

L. Cho dãy {un} xác định bởi (3.10) trong đó dãy {sn} thỏa mãn

sn ∈ [s, s] (0 < s ≤ L ≤ s) và

Θ(un+1) 6 Θsn(u
n+1, un).
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Khi đó, tồn tại một dãy con {unj} của {un} hội tụ mạnh đến một

phần tử u∗ ∈ X khi j →∞. Hơn nữa, u∗ là một điểm dừng của Θ.

Từ định lí này, vòng lặp (3.10) hội tụ đến một điểm dừng của

Bài toán (3.8) nếu và chỉ nếu các kich thước bước (stepsizes) sn

thỏa mãn các điều kiện: với mọi n,

• {sn} bị chặn, ví dụ sn ∈ [s, s] (0 < s ≤ L ≤ s),

• và

Θ(un+1) 6 Θsn(u
n+1, un).

Thêm hai điều kiện này vào vòng lặp (3.10), phương pháp kiểu

gradient được trình bày trong Giải thuật 3.3.1.

Algorithm 3.3.1 Phương pháp kiểu gradient
Input: Khởi tạo u0 : Φ(u0) <∞, µ ∈ (1,∞) và s0 ∈ [s, s] (0 < s ≤ L/µ ≤ s)

1: for n = 0, 1, 2, . . . do

2: repeat

3: un+1 ← P α
sn

(un − 1
snF

′(un))

4: if Θ(un+1) > Θsn(un+1, un) then

5: sn ← sn.µ

6: end if

7: until Θ(un+1) 6 Θsn(un+1, un) or sn /∈ [s, s]

8: Tính một giá trị dự đoán cho sn+1

9: end for

Output: u = limun

3.3.2 Phương pháp Newton nửa trơn

Điều kiện tối ưu bậc nhất cho Bài toán (3.8) được cho bởi

D(u) := u− Pβα(u− βF ′(u)) = 0, (3.11)

với một số β > 0 cố định. Chú ý rằng D(·) không khả vi Gâteaux.

Tuy nhiên, như được chỉ ra bên dưới, D(·) khả vi Newton, vì thế

phương pháp Newton nửa trơn có thể được áp dụng.

Trong phần này, chúng ta chứng minh tính khả vi Newton của

toán tử Pλ(·) và trình bày phương pháp Newton nửa trơn để giải
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số Phương trình (3.11). Để kết thúc việc này, đầu tiên chúng ta

nhắc lại định nghĩa về khả vi Newton và đưa ra công thức cho đạo

hàm Newton của Pλ(·). Cho một hiểu biết đầy đủ và chi tiết hơn

về tính khả vi Newton, chúng tôi giới thiệu các công trình nghiên

cứu [7, 18, 32] và các tài liệu tham khảo trong các công trình đó.

Định nghĩa 3.1. Cho H1 và H2 là các không gian Banach và

U ⊂ H1 là một tập con mở. Một ánh xạ ψ : U → H2 được gọi là

khả vi Newton tại u ∈ U nếu tồn tại một hàm χ : U → L(H1,H2)

thỏa mãn:

lim
h→0

‖ψ(u+ h)− ψ(u)− χ(u+ h)h‖H2

‖h‖H1

= 0. (3.12)

Hàm χ được gọi là một đạo hàm Newton của ψ tại u.

Hơn nửa, hàm χ được gọi là đạo hàm Newton của ψ trong U

nếu nó là đạo hàm Newton của ψ tại mỗi u ∈ U .

Đạo hàm Newton là một sự tổng quát hóa của đạo hàm Frétchet.

Người ta chỉ ra trong [7, 18, 32] rằng một hàm có đạo hàm Frétchet

thì đạo hàm đó cũng là đạo hàm Newton. Hơn nữa, đạo hàm New-

ton có các tính chất tương tự như đạo hàm Frétchet, chẳng hạn

như tổng của hai hàm khả vi Newton cũng khả vi Newton và hợp

của một hàm khả vi Newton và một hàm khả vi Frétchet là một

hàm khả vi Newton [27].

Bổ đề 3.3. Cho Pλ(·) xác định bởi (3.7) với λ > 0. Chúng ta định

nghĩa họ toán tử G(u) : X → X xác định bởi

(
G(u)v

)
k

=

vk, với uk > λ

0, với uk 6 λ
, (3.13)

trong đó uk = 〈u, ϕk〉 và vk = 〈v, ϕk〉.

(a) G(u)(·) là toán tử tuyến tính liên tục với ‖G(u)‖ 6 1 với mọi

u ∈ X.

(b) Pλ là hàm khả vi Newton và G(u) là một đạo hàm Newton của

Pλ tại u.
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Nhận xét 3.1. G(u) là toán tử chiếu lên tập các hệ số hoạt động

(active) của Pλ(u). Trong ký hiệu ma trận, chúng ta có thể biểu

diễn đạo hàm G(u) như sau:

G(u) =

(
IA 0

0 0

)
,

trong đó A = {k ∈ Λ : uk > λ}.

Sử dụng ký hiệu trên, chúng ta có thể tính được đạo hàm Newton

của D.

Định lý 3.3. Cho phiếm hàm F khả vi Fréchet đến cấp hai trong

một tập mở U và giả sử F ′′ liên tục Lipschitz trong một lân cận

của u ∈ U . Khi đó, D xác định bởi (3.11) khả vi Newton tại u và

một đạo hàm Newton của D tại u cho bởi

D′(u) = I −G(u− βF ′(u))(I − βF ′′(u)).

Hơn nữa, nếu các tập hoạt động và không hoạt động (active and

inactive sets) tại u tương ứng là

A(u) = {k ∈ Λ : [u− βF ′(u)]k > βα},
I(u) = {k ∈ Λ : [u− βF ′(u)]k 6 βα}.

và toán tử F ′′(u) được biểu diễn bởi

F ′′(u) =

(
MAA MAI

MIA MII

)
.

Thì đạo hàm Newton của D tại u cho bởi công thức sau:

D′(u) =

(
0 0

0 II

)
+

(
IA 0

0 0

)
(βF ′′(u)) =

(
βMAA βMAI

0 II

)
.

(3.14)

Bây giờ chúng ta phân tích phương pháp Newton nửa trơn cho

phương trình (3.11) và đưa ra các điều kiện đủ cho sự hội tụ địa

phương của phương pháp. Phương pháp này đã được sử dụng trong

lĩnh vực bài toán ngược bởi một số tác giả, xem [7, 18, 32]. Gần
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đây, cách tiếp xận này được áp dụng cho bài toán chỉnh hóa thưa

[14, 27]. Như được thảo luận trong phần trước, thay cho việc xấp

xỉ trực tiếp cho cực tiểu của Bài toán (3.8) chúng ta nhắm vào

việc giải phương trình (3.11). Phương pháp Newton nửa trơn cho

phương trình này có dạng:

un+1 = un −D′(un)−1D(un). (3.15)

Để nhận được giải thuật tiện lợi hơn, chúng ta giới thiệu các tập

hoạt động và không hoạt động như sau:

An = {k ∈ Λ : [un − βF ′(un)]k > βα},

In = {k ∈ Λ : [un − βF ′(un)]k 6 βα}.

Khi đó, bởi Định lí 3.3, chúng ta có:

un+1 = un −
(

1
βM

−1
AnAn −M−1

AnAnMAnIn

0 IIn

)(
un − Pβα(un − βF ′(un))

)
= un −

(
1
βM

−1
AnAn −M−1

AnAnMAnIn

0 IIn

)(
β[F ′(un)]

∣∣
An

unIn

)

=

(
unAn −M−1

AnAn
(
[F ′(un)]

∣∣
An −MAnInu

n
In
)

0

)
. (3.16)

Ở đây, chúng ta đã ngầm giả định rằng M−1
AnAn tồn tại.Từ công

thức trên, ta thấy rẳng để tính un+1, chúng ta có thể đặt un+1
In = 0,

và sau đó giải phương trình (có kích thước bé hơn)MAnAnδuAn =

[F ′(un)]
∣∣
An −MAnInu

n
In và tính un+1

An = unAn − δuAn.
Chúng ta cần một vài điều kiện cho F để chứng minh sự hội tụ

địa phương của phương pháp Newton nửa trơn cho bởi vòng lặp

(3.15) hoặc (3.16).

Giả thiết 3.2. Giả sử

1) Phương trình (3.11) có một nghiệm u∗ ∈ U, trong đó U là một

tập mở.

2) F khả vi Fréchet đến cấp hai, F ′ và F ′′ liên tục Lipschitz trong

U.
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3) Với bất kỳ tập chỉ số hữu hạn A ⊂ Λ, toán tử F ′′(u) thu hẹp

trên A có nghịch đảo bị chặn, tức là nếu F ′′ biểu diễn bởi

F ′′(u) =

(
MAA MAI

MIA MII

)
,

thì tồn tại ρ > 0 sao cho M−1
AA tồn tại và bị chặn đều trong

hình cầu Bρ(u
∗) ⊂ U.

Với Giả thiết 3.2, dựa trên kỷ thuật chứng minh trong [14] chúng

ta sẽ chỉ ra rằng phương pháp Newton nửa trơn hội tụ địa phương

siêu tuyến tính. Để làm được điều đó, chúng ta cần các kết quả bổ

trợ sau:

Bổ đề 3.4. Giả sử F ′ liên tục Lipschitz với hằng số Lipschitz L

rong một lân cận của u∗. Khi đóm tồn tại k0 ∈ Λ và ρ > 0 sao cho

điều kiện ‖u− u∗‖ < ρ suy ta tập hoạt động A(u) thỏa mãn quan

hệ sau:

A(u) ⊂ [1, k0].

Hơn nữa, k0 và ρ phụ thuộc vào β, u∗, L và α.

Bổ đề 3.5. Nếu F ′′(u) =

(
MAA MAI

MIA MII

)
và MAA đơn ánh, thì

D′(u) : X → X khả nghịch và

‖D′(u)−1‖ 6 ‖M−1
AA‖
(1

β
+ ‖MAI‖

)
+ 1,

trong đó A và I tương ứng là tập hoạt động và không hoạt động tại

u.

Định lý 3.4. Nếu Giả thiết 3.2 được thỏa mãn, thì tồn tại r > 0

sao cho điều kiện ‖u0−u∗‖ < r suy ra dãy un, xác định bởi (3.15),

thỏa mãn ‖un − u∗‖ < r với mọi n, và un → u∗ siêu tuyến tính.
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