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Luận văn Thạc sĩ toán học Bùi Ngọc Mười

Lời mở đầu

Phương pháp miền tin cậy đã được áp dụng để giải các bài toán

tối ưu không có ràng buộc, có ràng buộc tuyến tính, và các bài toán

tối ưu có ràng buộc tổng quát.

Cùng với các phương pháp truyền thống như phương pháp gradient,

phương pháp gradient chiếu, phương pháp hướng chấp nhận được,

phương pháp Newton, phương pháp nhân tử Lagrange, phương pháp

hàm phạt, phương pháp hàm cản, phương pháp dưới gradient, phương

pháp bó, và phương pháp điểm trong, phương pháp miền tin cậy được

xem là một trong những phương pháp có hiệu quả để giải các bài toán

tối ưu.

Xét bài toán tìm cực tiểu hàm f : Rn −→ R, được giả thiết là khả

vi liên tục đến cấp hai và bị chặn dưới ở trên Rn. Với mỗi điểm khởi

đầu x0 ∈ Rn được chọn tùy ý, phương pháp miền tin cậy (thuật ngữ

tiếng Anh là Trust-Region Method) cho phép tạo ra dãy lặp {xk} mà,

tại mỗi bước k, việc chuyển từ điểm xk sang điểm xk+1 làm giảm hàm

mục tiêu xấp xỉ, được ký hiệu bởi mk(x), của f(x). Một trong những

cách xấp xỉ thông dụng nhất là thay hàm số f(x) bởi phần tuyến

tính-toàn phương trong khai triểu Taylor bậc hai của nó tại điểm xk.

Ở mỗi bước k, thay cho Rn người ta xét một hình cầu tâm xk với bán

kính 4k thích hợp. Quy tắc chọn 4k, nhằm đảm bảo tốc độ tính toán

cao nhất có thể được, là một phần nội dung quan trọng của phương

pháp này. Cụ thể, tỷ số giữa độ giảm hàm mục tiêu f(x) và độ giảm
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của hàm xấp xỉ của nó tại bước k − 1, tức là hàm mk−1(x), là cơ sở

để xác định bán kính 4k. Bài toán bổ trợ ở bước k chính là bài toán

tìm cực tiểu hàm mk(x) trên tập tập ràng buộc B̄(xk,4k). Việc tính

toán được điều khiển bởi một số tham số dương. Dưới một số điều

kiện, dãy lặp {xk} hội tụ đến một điểm tới hạn bậc nhất của bài toán.

Thuật toán miền tin cậy là thuật toán làm giảm hàm mục tiêu, tức là

ta có f(xk+1) ≤ f(xk) với mọi k.

Cuốn chuyên khảo [1] của các tác giả A. R. Conn, N. I. M. Gould,

và P. L. Toint là một cẩm nang khá đầy đủ và chi tiết về lý thuyết

phương pháp miền tin cậy. Lịch sử phát triển của phương pháp miền

tin cậy và một số ứng dụng của các thuật toán miền tin cậy đã được

giới thiệu ở [1, tr. 8-12].

Khi nghiên cứu phương pháp miền tin cậy, chúng tôi quan tâm đến

tính ổn định và sự hội tụ địa phương của dãy lặp. Cụ thể là, chúng tôi

muốn thiết lập một sự tương tự của [4, Theorem 3, p. 486], ở đó các

tác giả đã chứng minh rằng: Nếu x̄ là một nghiệm địa phương cô lập

của bài toán quy hoạch toàn phương không xác định dấu với tập ràng

buộc lồi đa diện C, thì tồn tại các hằng số dương δ và µ sao cho nếu

x0 ∈ C ∩ B(x̄, µ) và nếu {xk} là dãy lặp được sinh ra bởi thuật toán

DCA chiếu với điểm xuất phát x0 thì

(i) xk ∈ C ∩B(x̄, µ) với mọi k ≥ 0;

(ii) xk → x̄ khi k →∞.

Một vấn đề khác mà chúng tôi quan tâm là việc xây dựng các ví dụ

minh họa cho các thuật toán miền tin cậy, là những thuật toán khá
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phức tạp.

Luận văn này trình bày một số kết quả chọn lọc từ cuốn sách [1]

nói trên, cùng với các chứng minh chi tiết. Ngoài ra, chúng tôi xây

dựng các ví dụ minh họa cho các thuật toán miền tin cậy, đồng thời

chúng tôi chứng minh một kết quả về tính ổn định và sự hội tụ địa

phương của các dãy lặp {xk} được sinh ra bởi thuật toán miền tin cậy

trong trường hợp bài toán không có ràng buộc.

Luận văn gồm ba chương.

Chương 1 "Phương pháp miền tin cậy cho bài toán tối ưu không có

ràng buộc" trình bày một số khái niệm và kết quả trong [1, Chương 6]

và lời giải cho vấn đề tính ổn định và tốc độ hội tụ địa phương của

dãy lặp {xk} được sinh ra bởi thuật toán miền tin cậy trong trường

hợp bài toán không có ràng buộc (Mục 1.3).

Chương 2 "Phương pháp miền tin cậy cho các bài toán tối ưu có

ràng buộc lồi" thảo luận một số nội dung có trong [1, Chương 12].

Chương 3 "Thử nghiệm tính toán với phương pháp Miền tin cậy"

đưa ra 5 ví dụ minh họa cho các thuật toán được xét trong Chương 1

và Chương 2.

Định lý 1.10 trong Mục 1.3 và các thử nghiệm tính toán trong

Chương 3 là mới.

Tác giả luận văn chân thành cảm ơn GS. TSKH. Nguyễn Đông Yên

đã tận tình hướng dẫn tác giả đọc các tài liệu và tập dượt nghiên cứu.

Tác giả cũng xin được cảm ơn ThS. Nguyễn Thị Vân Hằng đã góp ý

chi tiết về cách trình bày một số kết quả trong luận văn.
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Tác giả chân thành cảm ơn các thầy cô giáo và các cán bộ nhân

viên của Viện Toán học, các thầy cô giáo và đồng nghiệp ở Khoa Toán

trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, đặc biệt là tổ Giải tích, đã tạo
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Chương 1

Phương pháp miền tin cậy cho bài

toán tối ưu không có ràng buộc

1.1 Thuật toán cơ sở

Cho f : Rn −→ R là hàm khả vi liên tục đến cấp hai và bị chặn dưới

ở trên Rn. Xét bài toán (P ) sau đây:

min{f(x) : x ∈ Rn}. (1.1)

Ký hiệu tập nghiệm, tập nghiệm địa phương, tập điểm tới hạn bậc nhất

của (P ) lần lượt bởi Sol(P ), loc(P ), và S(P ). Ta có

Sol(P ) = {u ∈ Rn : f(u) ≤ f(x) ∀x ∈ Rn},

loc(P ) = {u ∈ Rn : ∃δ > 0 sao cho f(u) ≤ f(x) ∀x ∈ B(u, δ)},

S(P ) = {u ∈ Rn : ∇f(u) = 0},

với ∇f(u) là kí hiệu đạo hàm Frechet của f tại u. Ở đây B(u, δ) :=

{x ∈ Rn : ‖x− u‖ < δ} là hình cầu mở tâm u bán kính δ. Hình cầu
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đóng tương ứng được kí hiệu bởi B̄(u, δ). Theo các định nghĩa trên và

theo Quy tắc Fermat (xem [6]), ta có

Sol(P ) ⊂ loc(P ) ⊂ S(P ). (1.2)

Áp dụng cho bài toán (P ), với mỗi điểm khởi đầu x0 được chọn tùy

ý, phương pháp miền tin cậy (được viết tắt là TRM) cho phép tạo ra

dãy lặp {xk} mà, tại mỗi bước k, việc chuyển từ điểm xk sang điểm

xk+1 làm giảm hàm mục tiêu xấp xỉ, được ký hiệu bởi mk(x), của f(x).

Một trong những cách xấp xỉ thông dụng nhất là thay hàm số f(x)

bởi phần tuyến tính-toàn phương trong khai triểu Taylor bậc hai của

nó tại điểm xk. Ở mỗi bước k, thay cho tập ràng buộc Rn của (P )

người ta xét một hình cầu tâm xk với bán kính 4k thích hợp. Quy

tắc chọn 4k, nhằm đảm bảo tốc độ tính toán cao nhất có thể được,

là một phần nội dung quan trọng của phương pháp này. Cụ thể, tỷ số

giữa độ giảm hàm mục tiêu f(x) và độ giảm của hàm xấp xỉ của nó

tại bước k− 1, tức là hàm mk−1(x), là cơ sở để xác định bán kính 4k.

Bài toán bổ trợ ở bước k chính là bài toán tìm cực tiểu hàm mk(x)

trên tập ràng buộc B̄(xk,4k).

Sau đây là sự mô tả chi tiết thuật toán miền tin cậy cơ bản (được

viết tắt là BTR, xuất phát từ thuật ngữ tiếng Anh là Basic Trust-

Region Algorithm) giải bài toán (P ) (xem [1, trang 115–119]). Việc

tính toán được điều khiển bởi bốn tham số dương η1, η2, γ1, γ2.

Xuất phát từ một điểm khởi đầu x0 chọn trước, ta xây dựng dãy

các điểm lặp {xk} như sau.
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Tại mỗi xk, bằng một công thức nào đó, ta định nghĩa hàm xấp xỉ

mk(x) của hàm mục tiêu f(x) trong lân cận

B̄k := {x ∈ Rn : ‖x− xk‖k ≤ 4k} (1.3)

của xk. Ở đây, số thực 4k > 0 được gọi là bán kính miền tin cậy, còn

‖ · ‖k là một chuẩn trong không gian Rn được sử dụng tại bước lặp

thứ k. Ta có thể chọn

‖x‖k = ‖x‖2 :=
(
x2

1 + ...+ x2
n

)1/2 ∀x = (x1, ..., xn)
T ∈ Rn,

với T là ký hiệu phép chuyển vị ma trận. (Để đơn giản cho việc kí

hiệu, chúng ta sẽ viết ‖ · ‖ thay cho ‖ · ‖2.)

Sau đó, ta tìm bước thử sk tương ứng với điểm thử xk + sk để giảm

giá trị hàm xấp xỉ mk(x) của hàm mục tiêu f(x), đồng thời bảo đảm

rằng ‖sk‖ ≤ ∆k.

Thuật toán 1.1: Thuật toán miền tin cậy cơ sở (BTR)

Bước 0: Khởi đầu. Chọn điểm ban đầu x0 và bán kính ban đầu 40.

Chọn các hằng số η1, η2, γ1, γ2 thỏa mãn

0 < η1 ≤ η2 < 1, 0 < γ1 ≤ γ2 < 1. (1.4)

Tính f(x0) và đặt k = 0.

Bước 1: Xác định mô hình. Định nghĩa ‖ · ‖k và hàm xấp xỉ mk(x)

trong B̄k.

Bước 2: Tính bước lặp. Tìm sk thỏa mãn điều kiện ‖sk‖ ≤ 4k, tức

là xk + sk ∈ B̄k, sao cho hàm mk "giảm tương đối" khi đối số được
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chuyển từ điểm xk sang điểm xk + sk.

Bước 3: Chấp nhận điểm thử. Tính f(xk + sk) và tỷ số

ρk =
f(xk)− f(xk + sk)

mk(xk)−mk(xk + sk)
. (1.5)

Nếu ρk ≥ η1 thì chọn xk+1 = xk+sk. Nếu ρk < η1 thì ta chọn xk+1 = xk.

Bước 4: Cập nhật bán kính miền tin cậy. Đặt

∆k+1 ∈


[∆k,+∞) khi ρk ≥ η2,

[γ14k,4k] khi ρk ∈ [η1, η2),

[γ14k, γ24k] khi ρk < η1.

(1.6)

Việc khảo sát sự lựa chọn các hằng số η1, η2, γ1, γ2 một cách tối ưu

(nhằm đạt được tốc độ tính toán ở mức cao nhất có thể được) nằm

ngoài khuôn khổ của luận văn này. Như một ví dụ, ta có thể lấy

η1 = 0.01, η2 = 0.9, γ1 = γ2 = 0.5.

Tuy nhiên, các giá trị khác của η1, η2, γ1, γ2 cũng có thể được sử dụng,

nếu như điều kiện (1.4) được thỏa mãn.

Vì ∆k > 0 và ∆k+1 > 0, nên tồn tại duy nhất một số thực µk > 0

sao cho ∆k+1 = µk∆k. Bằng việc đưa vào hệ số µk như thế, ta có thể

trình bày công thức cập nhật bán kính miền tin cậy (1.6) một cách

8



Luận văn Thạc sĩ toán học Bùi Ngọc Mười

đơn giản hơn như sau:

µk ∈


[1,+∞) khi ρk ∈ [η2,+∞),

[γ1, 1] khi ρk ∈ [η1, η2),

[γ1, γ2] khi ρk ∈ (−∞, η1).

(1.7)

Tại mỗi bước k, việc chọn µk thỏa mãn (1.7) không là tất định. Ví

dụ, khi ρk ∈ [η2,+∞) ta có thể lấy µk là một số bất kì thuộc đoạn

[1,+∞). Để lập trình, người ta thường chọn một "chiến lược" cố định;

ví dụ µk = 1.2 với mọi k mà ρk ∈ [η2,+∞). (Tất nhiên, ta cũng có

thể lấy µk = 2, hoặc µk = 1.) Đối với các trường hợp ρk ∈ [η1, η2) và

ρk ∈ (−∞, η1), người ta cũng làm tương tự. Lưu ý rằng, các định lý

hội tụ trong [1, Chương 6] được chứng minh cho trường hợp µk chỉ

cần thỏa mãn điều kiện (1.7) với mọi k.

Bước lặp mà ρk ≥ η1 ứng với xk+1 = xk + sk được gọi là bước lặp

chấp nhận được. Bước lặp mà ρk ≥ η2 được gọi là bước lặp chấp nhận

được tốt.

Trong thực tế tính toán, người ta thường chọn hàm mk là hàm

tuyến tính-toàn phương có dạng

mk(x) = mk(xk) + 〈gk, x− xk〉+
1

2
〈x− xk, Hk(x− xk)〉, (1.8)

trong đó mk(xk) = f(xk), gk = ∇xf(xk), và Hk là ma trận đối xứng

xấp xỉ với ma trận Hessian ∇xxf(xk). Như vậy, nếu ta chọn Hk =

∇xxf(xk) thì mk(x) chính là phần tuyến tính-toàn phương (tức là

tổng của ba số hạng đầu tiên) trong khai triển Taylor bậc hai của
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f(x) tại xk:

f(x) = f(xk) + 〈∇xf(xk), x− xk〉 +1
2〈x− xk,∇xxf(xk)(x− xk)〉

+o(‖x− xk‖2).

Ở đây, phần dư o(‖x − xk‖2) là vô cùng bé bậc cao hơn so với

‖x− xk‖2, tức là lim
x→xk

o(‖x− xk‖2)

‖x− xk‖2
= 0.

Trong thuật toán trên, ta đã không nhắc đến điều kiện dừng. Khi

thực hiện các tính toán trên máy tính, ta có thể cho điều kiện dừng

bằng nhiều cách. Hai cách sau thường được sử dụng:

- Hạn chế số bước lặp bằng việc đòi hỏi k ≤ k0, với k0 là một số tự

nhiên chọn trước;

- Dừng việc tính toán khi ‖gk‖ ≤ ε, với ε > 0 đủ nhỏ là một hằng

số chọn trước.

Chúng ta nhắc lại rằng gk = ∇xf(xk) là đạo hàm của hàm mục tiêu

tại bước thứ k. Việc dừng tính toán khi ‖gk‖ đủ nhỏ, được sử dụng ở

cách thứ hai, xuất phát từ tính chất ‖gk‖ → 0 khi k → +∞ sẽ được

chứng minh ở phần sau.

Để tìm bước thử sk trong Bước 2 của thuật toán BTR ở trên, ta

có thể giải bài toán con của phương pháp miền tin cậy, được ký hiệu

bởi (TRS), sau đây:

min
{
mk (xk + s) : ‖s‖k ≤ 4k

}
. (1.9)

Người ta cũng có thể tìm sk bằng một thủ tục khác. Dễ dàng thấy
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rằng bước thử sk là nghiệm của (1.9) là bước thử làm cho hàm xấp xỉ

mk(x) giảm nhiều nhất.

Vì việc giải (1.9) đòi hỏi một lượng thời gian tính toán không nhỏ

khi số chiều của bài toán gốc lớn, nên đôi khi người ta áp dụng phương

pháp tìm kiếm theo tia (line search). Hướng tìm kiếm được ưu tiên

thường được chọn là hướng −∇xmk(xk), tức là hướng giảm nhanh

nhất của hàm mk tại xk. Nếu hàm xấp xỉ mk(x) được chọn theo công

thức (1.8), thì −∇xmk(xk) = −gk = −∇xf(xk) là hướng giảm nhanh

nhất của hàm mục tiêu f(x) tại xk.

1.2 Sự hội tụ

Mục này trình bày một số kết quả về sự hội tụ của thuật toán BTR.

Để có sự hội tụ đó, người ta phải đặt một số điều kiện lên hàm mục

tiêu và hàm xấp xỉ.

1.2.1 Một số ràng buộc với hàm mục tiêu và hàm xấp xỉ

Sau đây là ba điều kiện đặt lên hàm mục tiêu.

(AF1) Hàm f nhận giá trị thực, khả vi liên tục đến cấp hai trên

toàn không gian Rn.

(AF2) Hàm f bị chặn dưới ở trên Rn, tức là tồn tại hằng số Klbf > 0

sao cho

f(x) ≥ Klbf ∀x ∈ Rn.

(AF3) Định thức của ma trận Hessian của f bị chặn, tức là tồn

tại hằng số Kufh ≥ 0 sao cho
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‖∇xxf(x)‖ ≤ Kufh ∀x ∈ Rn.

Ở đây, chữ "A" có nguồn gốc từ chữ tiếng Anh là "assumption". Chữ

"F" có nguồn gốc từ chữ tiếng Anh là "function".

Đối với hàm xấp xỉ mk, người ta xét bốn giả thiết sau đây.

(AM1) Hàm xấp xỉ mk(x) khả vi đến cấp hai trên B̄k với mọi k.

(AM2) mk(xk) = f(xk) với mọi k.

(AM3) gk = ∇xmk(xk) = ∇xf(xk) với mọi k.

(AM4) ‖∇xxmk(x)‖ ≤ Kumh − 1 với mọi x ∈ B̄k, trong đó hệ số

Kumh > 1 phụ thuộc vào mỗi bước k.

Ở đây chữ "M" có nguồn gốc từ chữ "m" trong cụm kí hiệu mk(x).

Vì các chuẩn trong Rn là tương đương, nên việc tồn tại hằng số

Kune ≥ 1 thỏa mãn điều kiện nói trong giả thiết sau cho mỗi bước k

là hiển nhiên. Nội dung của giả thiết sau đây, nói về các chuẩn được

sử dụng trong quá trình tính toán, chính là yêu cầu nói rằng hằng số

Kune phải không phụ thuộc vào k.

(AN1) Tồn tại hằng số Kune ≥ 1 sao cho

1

Kune
‖x‖k ≤ ‖x‖ ≤ Kune‖x‖k ∀k ∈ N, ∀x ∈ Rn. (1.10)

Ở đây, chữ "N" có nguồn gốc từ chữ tiếng Anh là "norm".
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1.2.2 Điểm Cauchy với hàm xấp xỉ dạng toàn phương

Trong mục này, ta đi tìm điểm thử xk + sk thỏa mãn điều kiện

giảm hàm xấp xỉ mk(x) theo phương Cauchy:

xCt := xk − tgk, t ≥ 0, xCt ∈ B̄k. (1.11)

Khi hàm xấp xỉ mk(x) có dạng toàn phương (1.8), điểm Cauchy được

xác định bởi

xCk = xk−tCk gk = arg min{mk(xk−tgk) : t ≥ 0, xk−tgk ∈ B̄k}. (1.12)

Nếu gk 6= 0 thì điều kiện (1.12) có thể viết thành

tCk = arg min

{
mk(xk − tgk) : 0 ≤ t ≤ 4k

‖gk‖

}
; (1.13)

tức là tCk là một nghiệm của bài toán tối ưu một chiều, với tập ràng

buộc compact, sau đây

min

{
mk(xk − tgk) : 0 ≤ t ≤ 4k

‖gk‖

}
.

Ta định nghĩa

βk = 1 + max{‖∇xxmk(x)‖ : x ∈ B̄k}. (1.14)

Từ điều kiện (AM4) ta có

βk ≤ Kumh. (1.15)

Định lý 1.1. ([1, Theorem 6.3.1, p. 125]) Với định nghĩa hàm xấp xỉ
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(1.8) và cách xác định điểm Cauchy (1.12) ở trên, ta có

mk(xk)−mk(x
C
k ) ≥ 1

2
‖gk‖min

[
‖gk‖
βk

, νck4k

]
, (1.16)

trong đó νck := ‖gk‖
‖gk‖k .

Chứng minh. Ta có

mk(xk − tgk) = mk(xk)− t‖gk‖2 +
1

2
t2〈gk, Hkgk〉. (1.17)

Xét trường hợp 〈gk, Hkgk〉 > 0. Khi đó

t∗k := arg min{mk(xk − tgk) : t ≥ 0}

thỏa mãn

−‖gk‖2 + t∗k〈gk, Hkgk〉 = 0.

Từ đó ta có

t∗k =
‖gk‖2

〈gk, Hkgk〉
. (1.18)

Nếu t∗k‖gk‖k ≤ 4k thì

mk(xk)−mk(x
C
k ) = t∗k‖gk‖2 − 1

2
(t∗k)

2〈gk, Hkgk〉

=
‖gk‖4

〈gk, Hkgk〉
− 1

2

‖gk‖4

〈gk, Hkgk〉

=
1

2

‖gk‖4

〈gk, Hkgk〉
.

Theo bất đẳng thức Cauchy-Schwarz, ta có |〈gk, Hkgk〉| ≤ ‖gk‖2βk. Vì

vậy,

mk(xk)−mk(x
C
k ) ≥ ‖gk‖

2

2βk
. (1.19)
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Nếu t∗k‖gk‖k > 4k, tức là khi mà điểm làm cho hàm xấp xỉ đạt giá trị

nhỏ nhất theo phương Cauchy nằm bên ngoài miền tin cậy, thì

tCk ‖gk‖k = 4k. (1.20)

Khi đó, t∗k‖gk‖k > tCk ‖gk‖k, hay t∗k = ‖gk‖2
〈gk,Hkgk〉 > tCk . Điều này kéo theo

〈gk, Hkgk〉 <
‖gk‖2

tCk
.

Ta có

mk(xk)−mk(x
C
k ) = tCk ‖gk‖2 − 1

2
(tCk )2〈gk, Hkgk〉

> νck‖gk‖ 4k −
1

2
tCk ‖gk‖2

= νck‖gk‖ 4k −
1

2
νck‖gk‖ 4k .

Do đó,

mk(xk)−mk(x
C
k ) >

1

2
νck‖gk‖ 4k . (1.21)

Xét trường hợp 〈gk, Hkgk〉 ≤ 0. Ta có

mk(xk − tgk) = mk(xk)− t‖gk‖2 +
1

2
t2〈gk, Hkgk〉

≤ mk(xk)− t‖gk‖2,

với mọi t ≥ 0. Ngoài ra, ta thấy rằng điểm Cauchy xCk nằm trên biên
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của miền tin cậy, tức là (1.20) vẫn đúng. Vì

mk(xk)−mk(x
C
k ) ≥ tCk ‖gk‖2 = ‖gk‖2 4k

‖gk‖k
= νck‖gk‖4k,

nên

mk(xk)−mk(x
c
k) ≥

1

2
νck‖gk‖ 4k . (1.22)

Từ (1.19), (1.21), và (1.22) ta suy ra (1.16).

Nếu tại mỗi bước lặp k chuẩn ‖ · ‖k đều được lấy là chuẩn ‖ · ‖2

(để các công thức được ngắn gọn, từ nay về sau ta viết ‖ · ‖ thay cho

‖ · ‖2), thì điều kiện (AN1) được viết thành

νck ≥
1

Kune
> 0.

Khi đó, theo Định lý 1.1, điểm Cauchy thỏa mãn điều kiện

(AA1) Với mọi k,

mk(xk)−mk (xk + sk) ≥ Kmdc‖gk‖min

[
‖gk‖
βk

,4k

]
với hằng số Kmdc ∈ (0, 1).

Chữ "A" thứ hai trong cụm kí hiệu (AA1) có thể có nguồn gốc từ chữ

tiếng Anh là "accept".

Gọi nghiệm của bài toán (TRS) ở (1.9) là xMk , ta có

mk(xk)−mk(x
M
k ) ≥ mk(xk)−mk(x

C
k ).
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Do đó, điểm xMk cũng thỏa mãn điều kiện (AA1).

1.2.3 Sự hội tụ đến điểm tới hạn bậc nhất

Ta sẽ chứng minh rằng dưới một số điều kiện ràng buộc đối với

hàm mục tiêu f(x) và hàm xấp xỉ mk(x) của nó, với mọi cách chọn

điểm ban đầu x0 và bán kính ban đầu 40, mỗi điểm tụ x∗ của dãy

{xk} được sinh ra bởi thuật toán BTR là điểm tới hạn bậc nhất của

bài toán (P ), tức là

∇xf(x∗) = 0.

Định lý 1.2. ([1, Theorem 6.4.1, p. 133]) Giả sử các điều kiện (AF1),

(AF3), (AM1)–(AM4) được thỏa mãn. Với mọi k ta có

|f(xk + sk)−mk(xk + sk)| ≤ (νsk)
2 max [Kufh, Kumh] (4k)

2, (1.23)

trong đó xk + sk ∈ B̄k và

νsk =
‖sk‖
‖sk‖k

. (1.24)

Hơn nữa, nếu giả thiết (AN1) cũng được thỏa mãn thì

|f(xk + sk)−mk(xk + sk)| ≤ Kubh(4k)
2 (1.25)

trong đó

Kubh = K2
une max [Kufh, Kumh] . (1.26)

Chứng minh. Khai triển Taylor các hàm f(x) và mk(x) đến cấp hai,

ta có
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f(xk + sk) = f(xk) + 〈sk,∇xf(xk)〉+
1

2
〈sk,∇xxf(ξk)sk〉

với ξk ∈ [xk, xk + sk], và

mk(xk + sk) = mk(xk) + 〈sk, gk〉+
1

2
〈sk,∇xxmk(ζk)sk〉

với ζk ∈ [xk, xk + sk]. Vì vậy,

|f(xk + sk)−mk(xk + sk)| =
1

2
|〈sk,∇xxf(ξk)sk〉 − 〈sk,∇xxmk(ζk)sk〉|

≤ 1

2
|〈sk,∇xxf(ξk)sk〉|+

1

2
|〈sk,∇xxmk(ζk)sk〉|

≤ 1

2
(Kufh +Kumh − 1)‖sk‖2

=
1

2
(Kufh +Kumh − 1)(νsk)

2‖sk‖2
k

≤ 1

2
(Kufh +Kumh)(ν

s
k)

2(4k)
2.

Từ đó ta dễ dàng suy ra (1.23). Nếu điều kiện (AN1) được thỏa mãn,

thì

νsk =
‖sk‖2

‖sk‖k
≤ Kune.

Do đó,

|f(xk + sk)−mk(xk + sk)| ≤ K2
unemax{Kufh, Kumh}(4k)

2.

Vậy bất đẳng thức (1.25) nghiệm đúng, với hằng số Kubh được cho bởi

(1.26).

Định lý 1.3. ([1, Theorem 6.4.2, p. 134]) Giả sử các điều kiện (AF1),

(AF3), (AN1), (AM1)–(AM4), (AA1) được thỏa mãn, đồng thời gk 6= 0,
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và

4k ≤
Kmdc‖gk‖ (1− η2)

Kubh
. (1.27)

Khi đó, bước lặp thứ k là chấp nhận được tốt và 4k+1 ≥ 4k.

Chứng minh. Từ các điều kiện η2 ∈ (0, 1) và Kmdc ∈ (0, 1) ta có

Kmdc(1− η2) < 1.

Mặt khác,

Kubh = K2
unemax[Kufh, Kumh] ≥ Kumh ≥ βk,

trong đó Kune ≥ 1. Kết hợp điều này với giả thiết (1.27), ta có

4k <
‖gk‖
βk

. (1.28)

Vì điều kiện (AA1) được thỏa mãn, nên

mk(xk)−mk(xk + sk) ≥ Kmdc‖gk‖min

[
‖gk‖
βk

,4k

]
= Kmdc‖gk‖ 4k .

Theo Định lý 1.2,

|ρk − 1| = |f(xk + sk)−mk(xk + sk)

mk(xk)−mk(xk + sk)
| ≤ Kubh4k

Kmdc‖gk‖
≤ 1− η2.

Từ đó ta suy ra rằng ρk ≥ η2. Vậy xk +sk là bước thử chấp nhận được

tốt và 4k+1 ≥ 4k.

Định lý 1.4. ([1, Theorem 6.4.3, p. 135]) Giả sử các điều kiện (AF1)–

(AF3), (AN1), (AM1)–(AM4) và (AA1) được thỏa mãn. Giả sử thêm
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rằng có tồn tại hằng số Klbg > 0 sao cho ‖gk‖ ≥ Klbg với mọi k. Khi

đó, tồn tại hằng số Klbd > 0 sao cho

4k ≥ Klbd ∀k. (1.29)

Chứng minh. Giả sử k là bước lặp đầu tiên thỏa mãn

4k+1 ≤
γ1KmdcKlbg (1− η2)

Kubh
. (1.30)

Khi đó, từ (1.6) ta có γ14k ≤ 4k+1; do đó

4k ≤
KmdcKlbg (1− η2)

Kubh
. (1.31)

Từ giả thiết ‖gk‖ ≥ Klbg và (1.31) ta có

4k ≤
Kmdc‖gk‖ (1− η2)

Kubh
.

Theo Định lý 1.3, 4k+1 ≥ 4k. Vì thế,

4k ≤
γ1KmdcKlbg (1− η2)

Kubh
.

Điều này mâu thuẫn với giả thiết k là bước lặp đầu tiên thỏa mãn

(1.30). Vậy (1.29) là đúng với

Klbd =
γ1KmdcKlbg (1− η2)

Kubh
.

Định lý đã được chứng minh.

Định lý 1.5. ([1, Theorem 6.4.4, p. 136]) Giả sử rằng các điều kiện

(AF1), (AF3), (AN1), (AM1)–(AM4), (AA1) được thỏa mãn. Nếu chỉ

20



Luận văn Thạc sĩ toán học Bùi Ngọc Mười

có hữu hạn bước lặp chấp nhận được, thì xk = x∗ với mọi k đủ lớn và

x∗ là điểm tới hạn bậc nhất.

Chứng minh. Do giả thiết của định lý, tồn tại k0 là chỉ số cuối cùng

mà bước lặp là chấp nhận được. Khi đó, theo quy tắc được đưa ra ở

Bước 3 của thuật toán BTR,

xk0+1 = xk0+j ∀j ≥ 1.

Đặt x∗ = xk0+1, ta có xk = x∗ với mọi k ≥ k0 + 1. Nói riêng ra, x∗

là giới hạn của dãy {xk}. Để kết thúc chứng minh, ta cần chỉ ra rằng

∇xf(x∗) = 0.

Do cách xác định 4k+1 trong (1.6), dãy {4k}k≥k0 là đơn điệu giảm

và hội tụ về 0.

Nếu ‖gk0+1‖ là số dương, thì

‖gk0+j‖ = ‖∇xf(xk0+j)‖ = ‖∇xf(xk0+1)‖ = gk0+1 > 0 (∀j ≥ 1).

Khi đó tồn tại k1 > k0 sao cho

4k1 <
Kmdc‖gk0+1‖(1− η2)

Kubh
=
Kmdc‖gk1‖(1− η2)

Kubh
.

Theo Định lý 1.3, k1 là bước lặp chấp nhận được tốt. Điều này mâu

thuẫn với giả thiết. Vì thế, gk = 0 với mọi k > k0. Vậy ta có∇xf(x∗) =

∇xf(xk0+1) = 0, đó là điều phải chứng minh.
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Định lý 1.6. ([1, Theorem 6.4.5, p. 136]) Nếu các điều kiện (AF1)–

(AF3), (AN1), (AM1)–(AM4) và (AA1) được thỏa mãn, thì ta có

lim inf
k→+∞

‖∇xf(xk)‖ = 0. (1.32)

Chứng minh. Theo Định lý 1.5, nếu chỉ có hữu hạn bước lặp {xk}

chấp nhận được thì khẳng định (1.32) là đúng. Xét trường hợp có

vô số bước lặp chấp nhận được. Giả sử rằng đẳng thức (1.32) không

đúng. Khi đó, tồn tại hằng số ε > 0 và chỉ số k0 ≥ 0 sao cho

‖∇xf(xk)‖ = ‖gk‖ ≥ ε ∀k ≥ k0. (1.33)

Bây giờ, ta chỉ xét các bước lặp k chấp nhận được, tức là

k ∈ S := {k ≥ k0 : ρk ≥ η1} .

Từ (1.15), (1.33), (1.29) và giả thiết (AA1) ta có

f(xk)− f(xk+1) ≥ η1 [mk(xk)−mk (xk + sk)]

≥ Kmdcη1εmin
[

ε
Kumh

, Klbd

]
.

(1.34)

Với tất cả các bước lặp chấp nhận được từ k0 đến k, ta có

f(xk0)− f(xk+1) =
k∑

j=k0, j∈S

[f(xj)− f(xj+1)]

≥ σkKmdcη1εmin
[

ε
Kumh

, Klbd

]
,

(1.35)

trong đó σk là số bước lặp chấp nhận được cho đến bước thứ k. Vì có
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vô số bước lặp chấp nhận được, nên

lim
k→+∞

σk = +∞. (1.36)

Do (1.35) ta có

f(xk0)− σkKmdcη1εmin

[
ε

Kumh
, Klbd

]
≥ f(xk+1).

Vì thế, từ (1.36) ta suy ra rằng dãy số thực {f(xk+1)} không bị chặn

dưới. Điều này mâu thuẫn với giả thiết (AF2). Như vậy, đẳng thức

(1.32) đã được chứng minh.

Định lý 1.6 là một bước quan trọng để chứng minh kết quả mạnh

hơn về sự hội tụ của dãy {‖∇xf(xk)‖} được phát biểu như sau.

Định lý 1.7. ([1, Theorem 6.4.6, p. 137]) Nếu các điều kiện (AF1)–

(AF3), (AN1), (AM1)–(AM4) và (AA1) được thỏa mãn, thì ta có

lim
k→+∞

‖∇xf(xk)‖ = 0. (1.37)

Chứng minh. Giả sử khẳng định ở (1.37) không đúng. Khi đó ta có

thể tìm được ε > 0 và dãy con của dãy các bước lặp chấp nhận được,

với các chỉ số

ti ∈ S := {k ∈ N : ρk ≥ η1}

sao cho

‖∇xf(xti)‖ = ‖gti‖ ≥ 2ε > 0 ∀i. (1.38)

Theo Định lý 1.6, với mỗi ti như trên, tồn tại bước lặp đầu tiên `i ∈ S
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thỏa mãn `i > ti, đồng thời ‖g`i‖ < ε. Vì vậy,

‖gk‖ ≥ ε với ti ≤ k < `i và ‖g`i‖ < ε. (1.39)

Từ (1.38) và (1.39) ta có

‖gti − g`i‖ ≥ ‖gti‖ − ‖g`i‖ ≥ ε. (1.40)

Ta kí hiệu tập các chỉ số k thỏa mãn điều kiện (1.39) ở trên bởi

K =
{
k ∈ S : ti ≤ k < `i với mọi i

}
⊂ S.

Từ (1.39), (1.15) và giả thiết (AA1) ta có

f(xk)− f(xk+1) ≥ η1 [mk(xk)−mk(xk + sk)]

≥ Kmdcη1εmin
[

ε
Kumh

,4k

]
.

(1.41)

Vì dãy {f(xk)} đơn điệu giảm và bị chặn dưới nên nó hội tụ. Do đó,

vế trái của (1.41) hội tụ về 0; điều này kéo theo vế phải của (1.41)

cũng hội tụ về 0, hay

lim
k→+∞, k∈κ

4k = 0.

Vì vậy, 4k ≤ ε
Kumh

với k đủ lớn. Từ (1.41) ta suy ra rằng

4k ≤
1

Kmdcη1ε
[f(xk)− f(xk+1)] . (1.42)
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Khi đó, từ (1.42), (1.24) và với i đủ lớn ta có

‖xti − x`i‖ ≤
`i−1∑

j=ti, j∈K

‖xj − xj+1‖

≤
`i−1∑

j=ti, j∈K

νsj4j

≤ Kune

Kmdcεη1

[
f(xtj)− f(x`i)

]
.

(1.43)

Mặt khác, vì dãy {f(xk)} hội tụ nên ‖xti−x`i‖ hội tụ về 0 khi i→ +∞.

Theo giả thiết (AF1), ∇xf(·) là hàm liên tục. Vì thế, dãy số thực

‖gti − g`i‖ = ‖∇xf(xti)−∇xf(x`i)‖

cũng hội tụ về 0; điều này mâu thuẫn với (1.40). Như vậy, không tồn

tại dãy thỏa mãn (1.38). Định lý đã được chứng minh.

1.2.4 Sự hội tụ đến điểm tới hạn bậc hai

Theo thuật ngữ ở [1, trang 139], điểm x∗ được gọi là điểm tới

hạn bậc hai (a second-order critical point) của f(x) nếu ∇xf(x∗) = 0

và ∇xxf(x∗) là nửa xác định dương. Như vậy, điểm tới hạn bậc hai

chính là điểm thỏa mãn điều kiện cần cực trị bậc hai. Đối với hàm số

f(x) = x3, x ∈ R, ta thấy rằng x̄ := 0 là điểm tới hạn bậc hai, nhưng

không là điểm cực tiểu địa phương. Ví dụ đơn giản này đã chứng tỏ

rằng, nếu f là hàm trơn C2 thì tập điểm cực tiểu địa phương của nó

có thể là tập con thực sự của tập điểm tới hạn bậc hai.

Ta kí hiệu λmin [H] là giá trị riêng nhỏ nhất của ma trận H.
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Mệnh đề 1.1. ([1, Lemma 6.5.1, p. 140]) Giả sử điều kiện (AM1)

được thỏa mãn và tồn tại và ε > 0 sao cho

λmin [∇xxmk(x)] ≥ ε, (1.44)

với mọi x ∈ [xk, xk + sk]. Khi đó,

‖sk‖ ≤
2

ε
‖gk‖. (1.45)

Chứng minh. Khai triển Taylor của hàm mk(x) đến cấp hai tại điểm

xk, ta có

mk(xk)−mk(xk + sk) = −〈gk, sk〉 −
1

2
〈sk,∇xxmk(ξk)sk〉 , (1.46)

với ξk là một điểm nào đó thuộc đoạn [xk, xk + sk].

Nếu mk(xk) = mk(xk+sk) thì, một mặt, theo giả thiết (AA1) ta có

gk = ∇xf(xk) = 0; do đó 〈sk,∇xxmk(ξk)sk〉 = 0. Mặt khác, do điều

kiện (1.44),

〈sk,∇xxmk(ξk)sk〉 ≥ ε‖sk‖2. (1.47)

Vậy ta phải có sk = 0. Từ đó ta suy ra rằng, trong trường hợp đang

xét, (1.45) là đúng.

Nếu mk(xk) > mk(xk + sk), thì theo (1.46) ta có sk 6= 0. Đặt

φ(t) = mk(xk)−mk(xk + tsk) = −t 〈gk, sk〉 −
1

2
t2 〈sk,∇xxmk(ξk)sk〉

với t > 0. Sử dụng lại bất đẳng thức (1.47) ta có 〈sk,∇xxmk(ξk)sk〉 > 0

nên φ(t) là hàm bậc hai một ẩn lõm mạnh. Vì φ(0) = 0 và φ(1) > 0
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nên, theo tính đối xứng của hàm bậc hai, ta có

t∗ := arg max
t>0

φ(t) ≥ 1

2
. (1.48)

Mặt khác, công thức xác định t∗ là

t∗ =
| 〈gk, sk〉 |

〈sk,∇xxmk(ξk)sk〉
≤ ‖gk‖
ε‖sk‖

.

Kết hợp điều này với (1.48) ta thu được (1.45).

Định lý 1.8. ([1, Theorem 6.5.2, p. 141]) Giả sử các điều kiện (AF1)–

(AF3), (AM1)–(AM4), và (AA1) được thỏa mãn; đồng thời dãy con

{xki} của dãy các điểm lặp hội tụ về điểm tới hạn bậc nhất x∗ và tồn

tại hằng số Ksmh > 0 sao cho

min
x∈B̄k

λmin [∇xxmk(x)] ≥ Ksmh, (1.49)

với xk đủ gần x∗. Giả sử thêm rằng ma trận ∇xxf(x∗) là xác định

dương. Khi đó, dãy {xk} hội tụ về x∗.

Chứng minh. Nếu chỉ có hữu hạn bước lặp chấp nhận được thì, từ

Định lý 1.5 và Định lý 1.7, ta có dãy {xk} hội tụ về điểm tới hạn

bậc nhất x∗. Xét trường hợp có vô số bước lặp chấp nhận được. Gọi

{ki}i∈N là tập chỉ số của các bước lặp chấp nhận được, tức là

xki+1 = xki + ski (ski 6= 0), (1.50)

với mọi i ∈ N. Chọn δ > 0 đủ nhỏ sao cho (1.49) được thỏa mãn với
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mọi k mà ‖xk − x∗‖ ≤ δ, và

‖∇xxf(x)−∇xxf(x∗)‖ ≤
1

4
min [σ, 1, Ksmh] , (1.51)

trong đó σ > 0 là giá trị riêng nhỏ nhất của ma trận ∇xxf(x∗). Bất

đẳng thức (1.51) có được từ tính liên tục của Hessian của hàm mục

tiêu (giả thiết (AF1)). Đặt δ0 = 1
4 min [σ, 1, Ksmh].

Vì dãy con {xki} hội tụ về x∗ nên ta có thể chọn i1 ≥ 0 đủ lớn sao

cho

‖xki − x∗‖ ≤
Ksmhδ

2δ0 +Ksmh
= δ1, (1.52)

với mọi i ≥ i1 và

‖gk‖ ≤ δ0δ1 < δ. (1.53)

với mọi k ≥ ki1. Bất đẳng thức (1.53) có được là do δ0 < 1, δ1 < δ và

từ Định lý 1.7.

Áp dụng Mệnh đề 1.1 với ε = Ksmh, ta có

‖ski‖ ≤
2

Ksmh
‖gki‖. (1.54)

Từ (1.50), (1.52), (1.53), và (1.54) ta được

‖xki+1 − xki‖ ≤ ‖xki − x∗‖+ ‖ski‖

≤
(

1 + 2δ0
Ksmh

)
δ1

= δ.

(1.55)

Giả sử rằng

‖xki+1 − x∗‖ > δ1. (1.56)
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Ta có

gki+1 = ∇xf(xki+1) = ∇xf(x∗) +G∗(xki+1 − x∗),

trong đó

G∗ :=

1∫
0

∇xxf (xki+1 + t (x∗ − xki+1))dt. (1.57)

Như vậy,

‖gki+1‖ = ‖∇xxf(x∗)(xki+1 − x∗) + (G∗ −∇xxf(x∗)) (xki+1 − x∗)‖

≥ ‖∇xxf(x∗)(xki+1 − x∗)‖ − ‖G∗ −∇xxf(x∗)‖‖(xki+1 − x∗)‖

> σδ1 − ‖G∗ −∇xxf(x∗)‖δ.

Từ (1.57) và (1.51) ta có

‖G∗ −∇xxf(x∗)‖ =
∥∥ 1∫

0

[∇xxf(xki+1 + t(x∗ − xki+1))−∇xxf(x∗)] dt
∥∥

≤ max
t∈[0,1]

‖∇xxf (xki+1 + t(x∗ − xki+1))−∇xxf(x∗)‖

≤ δ0.

Từ (1.52), (1.51), và (1.53) ta có

‖gki+1‖ > σδ1 − δ0δ ≥ 4δ0δ1 − δ0δ1
2δ0 +Ksmh

Ksmh

=
δ0δ1(3Ksmh − 2δ0)

Ksmh

> δ0δ1.
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Điều này mâu thuẫn với (1.53); do đó

‖xki+1 − x∗‖ ≤ δ1 < δ.

Thực hiện lại quá trình trên, ta có

‖xki+j − x∗‖ ≤ δ1 < δ với mọi j ≥ 1.

Cho δ tiến dần về 0, ta được dãy {xk} hội tụ đến x∗, đó là điều cần

chứng minh.

Bây giờ, ta đặt thêm giả thiết lên hàm mục tiêu f(x) và hàm xấp

xỉ mk(x) như sau:

(AM5) Giả sử rằng

lim
k→+∞

‖∇xxf(xk)−∇xxmk(xk)‖ = 0 khi lim
k→+∞

‖gk‖ = 0.

(1.58)

Điều kiện (1.58) có nghĩa là khi gradient của hàm mục tiêu trở lên rất

nhỏ tại các điểm lặp hiện thời, thì Hessian của hàm xấp xỉ phải ở gần

Hessian của hàm mục tiêu.

Mệnh đề 1.2. ([1, Lemma 6.5.3, p.144]) Giả sử các điều kiện (AF1)–

(AF3), (AM1)–(AM3), và (AM5) được thỏa mãn, đồng thời tồn tại

dãy con {ki}i∈N của dãy các chỉ số, và hằng số Kmqd > 0, sao cho

mki(xki)−mki(xki + ski) ≥ Kmqd‖ski‖2 > 0 (1.59)
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với mọi i đủ lớn. Giả sử thêm rằng

lim
i→+∞

‖ski‖ = 0.

Khi đó ρki ≥ η2 với i đủ lớn.

Chứng minh. Xét một chỉ số i đủ lớn. Theo công thức khai triển Taylor

của hàm f(x) và hàm mki(x) đến cấp hai tại điểm xki, tồn tại ξki và

ζki nằm trong đoạn [xki, xki + ski] sao cho

|ρki − 1| =
∣∣f(xki + ski)−mki(xki + ski)

mki(xki)−mki(xki + ski)

∣∣
≤ 1

Kmqd‖ski‖2

∣∣ 〈ski,∇xxf(ξki)ski〉 − 〈ski,∇xxmki(ζki)ski〉
∣∣

=
1

Kmqd‖ski‖2

∣∣ 〈ski, [∇xxf(ξki)−∇xxmki(ζki)] ski〉
∣∣

≤ 1

Kmqd‖ski‖2
‖ski‖2‖∇xxf(ξki)−∇xxmki(ζki)‖

≤ 1

Kmqd
[ ‖∇xxf(ξki)−∇xxf(xki)‖

+ ‖∇xxf(xki)−∇xxmki(xki)‖

+ ‖∇xxmki(xki)−∇xxmki(ζki)‖ ].

Các bất đẳng thức ở trên có được là do (1.59), bất đẳng thức Cauchy-

Schwarz, và bất đẳng thức tam giác. Ta có

‖ξki − xki‖ ≤ ‖ski‖ và ‖ζki − xki‖ ≤ ‖ski‖,

ở đó ‖ski‖ hội tụ về 0. Mặt khác, vì f(x) và mki(x) là các hàm liên tục

nên số hạng thứ nhất và thứ ba trong biểu thức đánh giá cuối cho đại

lượng |ρki − 1| vừa được trình bày ở đoạn trên hội tụ về 0 khi i→∞.
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Số hạng thứ hai cũng tiến đến 0 do giả thiết (AM5) và Định lý 1.7.

Như vậy, ρk hội tụ về 1 khi i tiến đến ∞, hay ρki ≥ η2 khi i đủ lớn.

Ta có điều phải chứng minh.

Mệnh đề 1.3. ([1, Lemma 6.5.4, p. 145]) Giả sử các điều kiện (AF1)–

(AF3), (AM1)–(AM3), và (AM5) được thỏa mãn, đồng thời tồn tại

hằng số Kmqd > 0 sao cho

mk(xk)−mk(xk + sk) ≥ Kmqd‖sk‖2 > 0 (1.60)

với mọi k đủ lớn, và

lim
k→+∞

‖sk‖ = 0.

Khi đó, với k đủ lớn, các bước lặp là chấp nhận được tốt và các bán

kính 4k bị chặn khỏi 0 (bounded away from zero; tức là lớn hơn hoặc

bằng một số dương nào đó).

Chứng minh. Áp dụng Mệnh đề 1.2 với k đủ lớn, ta có các bước lặp

là chấp nhận được tốt. Theo (1.6), ta có bán kính miền tin cậy không

giảm, do đó các bán kính 4k bị chặn khỏi 0.

Định lý 1.9. ([1, Theorem 6.5.5, p. 146]) Giả sử các điều kiện (AF1)–

(AF3), (AN1), (AM1)–(AM5) và (AA1) được thỏa mãn, đồng thời

{xki} là dãy con của dãy các bước lặp sinh bởi thuật toán BTR hội tụ

về điểm tới hạn bậc nhất x∗. Giả sử thêm rằng sk 6= 0 với mọi k đủ

lớn, và ∇xxf(x∗) là ma trận xác định dương. Khi đó, với k đủ lớn, dãy

{xk} hội tụ về x∗, các bước lặp là chấp nhận được tốt, và các bán kính

4k bị chặn khỏi 0.

Chứng minh. Vì dãy {xki} hội tụ tới x∗ với ∇xf(x∗) = 0, và vì gki =
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∇xf(xki) nên dãy {‖gki‖} hội tụ về 0. Do ma trận ∇xxf(x∗) là xác

định dương nên λmin(∇xxf(x∗)) > 0. Mặt khác, vì xki → x∗ nên tồn

tại hằng số λ2 > 0 sao cho λmin (∇xxf(xki)) > λ2 với mọi i đủ lớn. Khi

đó, theo giả thiết (AM5) ta có ∇xxmki(x) là xác định dương với mọi

i đủ lớn và với mọi x ∈ B̄ki. Đồng thời, tồn tại hằng số Ksmh > 0 sao

cho (1.49) được thỏa mãn. Theo Định lý 1.8, toàn dãy {xk} hội tụ về

x∗. Mặt khác, Mệnh đề 1.1 khẳng định rằng

‖gk‖ ≥
Ksmh

2
‖sk‖ > 0 (1.61)

với k đủ lớn. Từ giả thiết (AA1) và các bất đẳng thức ‖sk‖ = νsk‖sk‖k ≤

νsk4k, βk ≤ Kumh (có được từ giả thiết (AN1)), và νsk ≤ Kune với k đủ

lớn, ta có

mk(xk)−mk(xk + sk) ≥ Kmdc‖gk‖min
[
‖gk‖
βk
,4k

]
≥ 1

2KsmhKmdc‖sk‖min
[
Ksmh‖sk‖

2βk
, ‖sk‖νsk

]
≥ 1

2KsmhKmdc‖sk‖2 min
[
Ksmh

2βk
, 1
Kune

]
≥ δ‖sk‖2,

(1.62)

trong đó

δ :=
1

2
KsmhKmdc min

[
Ksmh

2Kumh
,

1

Kune

]
.

Theo Định lý 1.7, dãy {‖gk‖} hội tụ đến 0. Từ (1.61) ta có

lim
k→+∞

‖sk‖ = 0.

Áp dụng Mệnh đề 1.3 với Kmqd = δ, ta có các kết luận của định lý.
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1.3 Tính ổn định địa phương và tốc độ hội tụ địa

phương của phương pháp điểm Cauchy

Trong mục này chúng ta sẽ thiết lập một kết quả tương tự như [4,

Theorem 3, p. 486], ở đó các tác giả đã chứng minh tính ổn định và

sự hội tụ của dãy lặp được sinh ra bởi thuật toán DCA chiếu giải bài

toán quy hoạch toàn phương không xác định dấu với tập ràng buộc

lồi đa diện, nếu điểm xuất phát ở gần một nghiệm địa phương cô lập.

Nội dung chính xác của các khái niệm ổn định và hội tụ vừa nêu đã

được trình bày ở trang 2 của luận văn này.

Tính ổn định của các dãy lặp sinh ra bởi các thuật toán Miền tin

cậy quanh nghiệm địa phương cô lập cho đến nay vẫn chưa được khảo

sát. Sự hội tụ địa phương của các dãy lặp sinh ra bởi các thuật toán

Miền tin cậy quanh nghiệm địa phương cô lập cho đến nay cũng chưa

được khảo sát.

Chúng ta sẽ chứng minh rằng nếu x∗ là điểm tới hạn không suy

biến của bài toán (P), tức là ∇xf(x∗) = 0

∇2
xxf(x∗) > 0,

(1.63)

thì tồn tại các số dương δ và δ1 sao cho, với mọi x0 ∈ B̄(x∗, δ), toàn

bộ dãy lặp {xk} sinh bởi thuật toán BTR sử dụng phương pháp điểm

Cauchy nằm trong B̄(x∗, δ1), và {xk} hội tụ về x∗. Hơn thế, tốc độ

hội tụ của {xk} về x∗ là R-tuyến tính (hội tụ tuyến tính theo căn

thức; thuật ngữ tiếng Anh là "R-linear convergence", ở đó chữ "R" có
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nguồn gốc từ chữ "root") theo nghĩa sau.

Định nghĩa 1.1. (Xem [5, pp. 29–31]) Dãy {xk} được gọi là hội tụ

R-tuyến tính về x∗ nếu

lim sup
k→∞

‖xk − x∗‖1/k < 1.

Lưu ý rằng, hệ (1.63) là điều kiện đủ cho điểm x∗ của (P). Theo

thuật ngữ của Polyak [6], một điểm x∗ thỏa mãn (1.63) được gọi là

điểm cực tiểu địa phương không suy biến (a nonsingular local mini-

mizer). Thuật ngữ này hơi khác với thuật ngữ "điểm tới hạn không

suy biến" được sử dụng trong luận văn này.

Ta đã biết rằng, tập nghiệm của phương trình đa thức với hệ số

thực phụ thuộc liên tục vào các hệ số. Vì f được giả thiết là hàm

trơn C2, nên từ kết quả vừa nêu ta suy ra rằng giá trị riêng nhỏ nhất

(tương ứng, giá trị riêng lớn nhất) của ∇xxf(u) là hàm liên tục theo

u. Nếu (1.63) được thỏa mãn, thì các giá trị riêng của ∇xxf(x∗) là các

số dương. Bổ đề sau đây được suy ra trực tiếp từ tính liên tục theo u

của các giá trị riêng nhỏ nhất và lớn nhất của ma trận ∇xxf(u).

Bổ đề 1.1. Nếu x∗ là điểm tới hạn không suy biến của bài toán (P)

thì tồn tại lân cận đóng B̄(x∗, δ) của x∗ và tồn tại 0 < m ≤ M sao

cho

mI ≤ ∇2
xxf(x) ≤MI, (1.64)

tức là ∇2
xxf(x) −mI và MI −∇2

xxf(x) là các ma trận nửa xác định

dương.

Bổ đề 1.2. (Xem [7, p. 226]) Nếu x∗ là điểm tới hạn không suy biến
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của bài toán (P), thì tồn tại δ > 0 sao cho

‖∇xf(x)‖2 ≥ m
(

1 +
m

M

)
[f(x)− f(x∗)] với mọi x ∈ B̄(x∗, δ),

(1.65)

trong đó m,M là các hằng số trong (1.64).

Chứng minh. Vì x∗ được giả thiết là điểm tới hạn không suy biến của

bài toán (P) nên tồn tại δ > 0 sao cho f(x) lồi mạnh trong lân cận

B̄(x∗, δ) của x∗ và x∗ là nghiệm địa phương duy nhất của (P) trong

lân cận này.

Theo công thức khai triển Taylor đến cấp hai của f(x) tại x∗, ta có

f(x)− f(x∗) =
1

2

〈
x− x∗,∇2

xxf(x̄)(x− x∗)
〉

trong đó x̄ = (1 − θ)x∗ + θx với θ ∈ [0, 1]. Sử dụng bất đẳng thức

Cauchy-Schwarz và theo Mệnh đề 1.1, ta có

m

2
‖x− x∗‖2 ≤ f(x)− f(x∗) ≤

M

2
‖x− x∗‖2. (1.66)

Mặt khác, theo khai triển Taylor của f(x) tại x ta có

f(x∗) = f(x) + 〈∇xf(x), x∗ − x〉+
1

2

〈
x∗ − x,∇2

xxf(ξ)(x∗ − x)
〉
,

trong đó ξ = (1− λ)x∗ + λx∗ với λ ∈ [0, 1]. Vì vậy,

f(x)− f(x∗) = 〈∇xf(x), x− x∗〉 −
1

2

〈
x∗ − x,∇2

xxf(ξ) (x∗ − x)
〉

≤ ‖∇xf(x)‖‖x− x∗‖ −
m

2
‖x∗ − x‖2.

(1.67)
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Kết hợp điều này với (1.66), ta có

m

2
‖x− x∗‖2 ≤ ‖∇xf(x)‖ ‖x− x∗‖ −

m

2
‖x− x∗‖2.

Do đó,

m‖x− x∗‖ ≤ ‖∇xf(x)‖. (1.68)

Từ (1.67), (1.68) và (1.66) ta có

f(x)− f(x∗) ≤
1

m
‖∇xf(x)‖2 − m

M
(f(x)− f(x∗)) .

Do đó, (
1 +

m

M

)
[f(x)− f(x∗)] ≤

1

m
‖∇xf(x)‖2,

hay

‖∇xf(x)‖2 ≥ m
(

1 +
m

M

)
[f(x)− f(x∗)] .

Vậy bổ đề đã được chứng minh.

Ruszczynski [7, Theorem 5.7, p. 227] đã trình bày một kết quả về

tính ổn định địa phương của phương pháp hướng dốc nhất (the steepest

descent method). Dựa vào Bổ đề 1.1, Bổ đề 1.2, và cách lập luận ở [7,

Theorem 5.7, p. 227], ta có thể chứng minh định lý sau.

Định lý 1.10. Giả sử x∗ là một điểm tới hạn không suy biến của (P).

Khi đó, tồn tại δ > 0 và δ1 > 0 sao cho với mọi x0 ∈ B̄ (x∗, δ) ta có

dãy các điểm lặp {xk} sinh ra bởi thuật toán BTR sử dụng phương

pháp điểm Cauchy, ở đó biểu thức xác định mk(x) là ba số hạng đầu

tiên trong khai triển Taylor bậc hai của f(x) tại xk, có các tính chất

sau:
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(i) xk ∈ B̄(x∗, δ1) với mọi k;

(ii) Dãy {xk} hội tụ về x∗;

(iii) Tốc độ hội tụ của {xk} về x∗ là R-tuyến tính.

Chứng minh. Theo Bổ đề 1.1, tồn tại các số dương δ̄, m vàM sao cho

(1.64) đúng với mọi x ∈ B̄(x∗, δ̄). Do x∗ là điểm tới hạn không suy

biến của (P), với δ̄ > 0 đủ bé, ta có f(x) lồi mạnh trên tập B̄(x∗, δ̄),

x∗ là nghiệm địa phương duy nhất của (P) thuộc tập này, và bất đẳng

thức ở (1.65) được thỏa mãn với mọi x ∈ B̄(x∗, δ̄) (xem Bổ đề 1.2).

Do tính liên tục của ∇2
xxf(x) và của ∇xf(x) trong lân cận của x∗,

ta có thể tìm được δ > 0 sao cho δ1 :=
(
M
m

)1/2
δ thỏa mãn điều kiện

δ1 < δ̄ , đồng thời nếu x, x1, x2 ∈ B̄(x∗, δ1) thì

40

‖∇xf(x)‖
≥ 1

m
, ‖∇xxf(x1)−∇xxf(x2)‖ ≤

m2

3M
, (1.69)

và

2−
〈
∇f(x),∇2

xxf(x1)∇f(x)
〉

〈∇f(x),∇2
xxf(x2)∇f(x)〉

≥ η2. (1.70)

Điều kiện (1.70) có thể được thỏa mãn là vì, nhờ bất đẳng thức thứ
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nhất trong (1.64), ta có

∣∣∣〈∇f(x),∇2
xxf(x1)∇f(x)

〉
〈∇f(x),∇2

xxf(x2)∇f(x)〉
− 1
∣∣∣

=
∣∣∣〈∇f(x),

(
∇2
xxf(x1)−∇2

xxf(x2)
)
∇f(x)

〉
〈∇f(x),∇2

xxf(x2)∇f(x)〉

∣∣∣
≤‖∇

2
xxf(x1)−∇2

xxf(x2)‖‖∇f(x)‖2

m‖∇f(x)‖2

=
1

m
‖∇2

xxf(x1)−∇2
xxf(x2)‖

≤ 1

m

(
‖∇2

xxf(x1)−∇2
xxf(x∗)‖+ ‖∇2

xxf(x∗)−∇2
xxf(x2)‖

)
→ 0,

khi δ1 → 0, do tính liên tục của ∇2
xxf(x).

Bây giờ ta sẽ chứng minh rằng các kết luận (i)–(iii) của định lý

nghiệm đúng với các số dương δ và δ1 đã chọn.

Vì m ≤M và vì δ1 =
(
M
m

)1/2
δ, nên ta có 0 < δ ≤ δ1 < δ̄.

Lấy tùy ý x0 ∈ B̄(x∗, δ). Nếu x0 = x∗ thì xk = x∗ với mọi k ∈ N; do

đó các khẳng định (i)–(iii) nghiệm đúng một cách hiển nhiên. Vậy ta

chỉ cần xét trường hợp x0 6= x∗. Do cách chọn δ, δ1, δ̄ và x0, ta có x0

không phải là nghiệm địa phương của (P). Áp dụng điều kiện cần và

đủ cực trị dưới dạng Fermat cho bài toán quy hoạch lồi với tập ràng

buộc lồi mở

min
{
f(x) : x ∈ B(x∗, δ̄)

}
,

từ đó ta suy ra rằng g0 = ∇xf(x0) là véctơ khác 0.

Do (1.13) và do giả thiết về hàm mk trong phát biểu của định lý,

ta có

tC0 = argmin

{
m0 (x0 − tg0) : 0 ≤ t ≤ 40

‖g0‖

}
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với

m0 (x0 − tg0) = m0(x0)− t‖g0‖2 +
1

2
t2
〈
g0,∇2

xxf(x0)g0

〉
.

Đặt

t∗0 = argmin {m0 (x0 − tg0) : t ≥ 0} =
‖g0‖2

〈g0,∇2
xxf(x0)g0〉

. (1.71)

Từ (1.71), (1.65) và (1.69) ta có

t∗0 ≤
1

m
≤ 40

‖g0‖
;

do đó

tC0 = t∗0 =
‖g0‖2

〈g0,∇2
xxf(x0)g0〉

, tC0 ≤
1

m
. (1.72)

Công thức khai triển Taylor bậc hai cho hàm f(x) tại x0 dẫn đến

f(x0 − tC0 g0) = f(x0)− tC0 ‖g0‖2 +
1

2
(tC0 )2

〈
g0,∇2

xxf(ξ)g0

〉
với ξ = x0 − θtC0 g0, ở đó θ ∈ [0, 1].

Thay biểu thức của tC0 trong (1.72) vào công thức tính ρ0 ở (1.5),
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ta có

ρ0 =
f(x0)− f(x0 − tC0 g0)

m0(x0)−m0(x0 − tC0 g0)

=
tC0 ‖g0‖2 − 1

2
(tC0 )2

〈
g0,∇2

xxf(ξ)g0

〉
tC0 ‖g0‖2 − 1

2
(tC0 )2

〈
g0,∇2

xxf(x0)g0

〉

=

‖g0‖4

〈g0,∇2
xxf(x0)g0〉

− 1

2

‖g0‖4

〈g0,∇2
xxf(x0)g0〉2

〈
g0,∇2

xxf(ξ)g0

〉
‖g0‖4

〈g0,∇2
xxf(x0)g0〉

− 1

2

‖g0‖4

〈g0,∇2
xxf(x0)g0〉

= 2−
〈
g0,∇2

xxf(ξ)g0

〉
〈g0,∇2

xxf(x0)g0〉
.

Do đó, từ (1.70) ta có ρ0 ≥ η2. Vậy bước lặp x0 − tC0 g0 là chấp nhận

được tốt và x1 = x0 − tC0 g0, đồng thời 41 ≥ 40.

Mặt khác, vì
〈
g0,∇2

xxf(x0)g0

〉
≤M‖g0‖2 do bất đẳng thức thứ hai

trong (1.64) và vì tC0 là giá trị mà tại đó hàm xấp xỉ m0 đạt giá trị

nhỏ nhất, nên

m0(x1) = m0(x0 − tC0 g0) ≤ m0(x0 − 1
M g0)

= f(x0)−
1

M
‖g0‖2 +

1

2M 2
〈g0,∇xxf(x0)g0〉

≤ f(x0)− 1
2M ‖g0‖2.

(1.73)

Ta có khai triển Taylor bậc hai của hàm f và biểu thức của hàm m0

tại x0 như sau:

f(x0 − tC0 g0) = f(x0)− tC0 ‖g0‖2 +
1

2
(tC0 )2

〈
g0,∇2

xxf(ξ)g0

〉
,

m(x0 − tC0 g0) = m(x0)− tC0 ‖g0‖2 +
1

2
(tC0 )2

〈
g0,∇2

xxf(x0)g0

〉
,
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với f(x0) = m0(x0). Từ đó ta có

m0(x1) = m0(x0 − tC0 g0)

= f(x1) + 1
2(tC0 )2 〈g0, (∇xxf(x0)−∇xxf(ξ))g0〉 .

(1.74)

Do (1.73), (1.74), (1.69), và do Bổ đề 1.2,

f(x1)− f(x∗)

≤ f(x0)− f(x∗)− 1
2M ‖g0‖2 +

1

2
(tC0 )2 〈g0, (∇xxf(ξ)−∇xxf(x0))g0〉

≤ f(x0)− f(x∗)− 1
2M ‖g0‖2 + 1

2m2‖g0‖2‖∇xxf(ξ)−∇xxf(x0)‖

≤ f(x0)− f(x∗)− ‖g0‖2
[

1
2M −

1
2m2‖∇xxf(ξ)−∇xxf(x0)‖

]
≤ f(x0)− f(x∗)− ‖g0‖

2

3M

≤
(

1− m

3M
− m2

3M 2

)
[f(x0)− f(x∗)] .

(1.75)

Do (1.66), từ (1.75) ta có

m

2
‖x1 − x∗‖2 ≤ f(x1)− f(x∗)

≤
(

1− m

3M
− m2

3M 2

)
[f(x0)− f(x∗)]

≤
(

1− m

3M
− m2

3M 2

)
M

2
‖x0 − x∗‖2.

Vì vậy,

‖x1 − x∗‖ ≤
(

1− m
3M −

m2

3M2

)1/2 (
M
m

)1/2 ‖x0 − x∗‖

≤
(
M
m

)1/2 ‖x0 − x∗‖

≤
(
M
m

)1/2
δ = δ1.

(1.76)

Từ đó ta suy ra rằng x1 ∈ B̄(x∗, δ1). Chứng minh bằng quy nạp, tương
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tự như trên, ta có các bước lặp thứ k là chấp nhận được tốt thỏa mãn

xk+1 = xk − tCk gk và 4k ≥ 4k−1 trong đó

tCk =
‖gk‖2

〈gk,∇2
xxf(xk)gk〉

≤ 1

m
≤ 40

‖gk‖
≤ 4k

‖gk‖
.

Tương tự như (1.75) ta có

f(xk)− f(x∗) ≤
(

1− m

3M
− m2

3M 2

)
[f(xk−1)− f(x∗)]

≤
(

1− m

3M
− m2

3M 2

)k
[f(x0)− f(x∗)] .

Do đó, tương tự như (1.76), ta cũng có

‖xk − x∗‖ ≤
(

1− m

3M
− m2

3M 2

)k/2(
M

m

)1/2

‖x0 − x∗‖ ≤ δ1. (1.77)

Từ đây ta suy ra rằng khẳng định (i). Do

0 < 1− m

3M
− m2

3M 2
< 1,

từ bất đẳng thức thứ nhất trong (1.77) ta có xk → x∗ khi k → ∞.

Khẳng định (ii) đã được chứng minh.

Do (1.77),

lim sup
k→∞

‖xk − x∗‖1/k

≤ lim sup
k→∞

[(
1− m

3M
− m2

3M 2

)1/2(
M

m

) 1
2k

‖x0 − x∗‖
1
k

]
< 1.

Khẳng định (iii) đã được chứng minh.
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Chương 2

Phương pháp miền tin cậy cho các

bài toán tối ưu có ràng buộc lồi

Cho f(x) là hàm khả vi liên tục đến cấp hai trên Rn. Ta xét bài toán

tối ưu có ràng buộc hình học

min {f(x) : x ∈ C} , (2.1)

ở đó C ⊂ Rn là tập lồi. Ta có C là tập các véctơ chấp nhận được.

Nếu tập C trong (2.1) gồm những véctơ x thỏa mãn

ci(x) = 0 với i ∈ E ,

ci(x) ≥ 0 với i ∈ I,
(2.2)

trong đó E và I là tập hữu hạn các chỉ số ứng với các ràng buộc đẳng

thức và bất đẳng thức. Kí hiệu E ở đây có nguồn gốc từ chữ "equality"

(đẳng thức), còn kí hiệu I có nguồn gốc từ chữ "inequality" (bất đẳng

thức). Các hàm ci(x) là các hàm nhận giá trị thực, xác định trên Rn.
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Với mỗi x ∈ C, ta định nghĩa tập chỉ số hoạt

A(x) = {i ∈ E ∪ I : ci(x) = 0} . (2.3)

Định nghĩa 2.1. (Điều kiện chính quy Mangasarian-Fromovitz đặt

lên các ràng buộc) Cho x∗ là một điểm thuộc tập chấp nhận được C có

dạng (2.2). Ta nói rằng điều kiện chính quy Mangasarian-Fromovitz

được thỏa mãn tại x∗ nếu các điều kiện sau được thỏa mãn:

(i) Hệ {∇ci(x∗), i ∈ E} là độc lập tuyến tính;

(ii) Tồn tại v ∈ Rn sao cho 〈∇ci(x∗), v〉 = 0 với mọi i ∈ E , và

〈∇ci(x∗), v〉 > 0 với mọi i ∈ A(x∗).

Định lý sau đây phát biểu điều kiện cần cực trị bậc nhất, còn được

gọi là điều kiện Karush-Kuhn-Tucker (KKT), cho bài toán (2.1)–(2.2).

Định lý 2.1. (Xem [1, Theorem 3.2.4]) Giả sử các hàm f và ci(i ∈ E∪

I) là các hàm khả vi liên tục trên Rn, x∗ là nghiệm địa phương của bài

toán (2.1)–(2.2). Khi đó, tồn tại véctơ nhân tử Lagrange {λi : i ∈ E ∪ I}

sao cho

∇f(x∗)−
∑
i∈E∪I

λi∇ci(x∗) = 0,

ci(x∗) = 0 ∀i ∈ E ,

ci(x∗) ≥ 0, λi ≥ 0 ∀i ∈ I,

λici(x∗) = 0 ∀i ∈ I.

(2.4)

Mỗi điểm x ∈ C thỏa mãn các điều kiện trong (2.4) được gọi là

điểm tới hạn bậc nhất, hay điểm KKT của bài toán (2.1)–(2.2).

Xét một số điều kiện đặt lên tập C:
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(AO1) Một điều kiện chính quy ràng buộc bậc nhất nào đó được

thỏa mãn tại x∗.

(AO2) Một điều kiện chính quy ràng buộc bậc hai nào đó được thỏa

mãn tại x∗.

(AC1) Các hàm ci(x) khả vi liên tục trên Rn với mọi i ∈ E ∪ I.

(AC2) Tập ràng buộc C là lồi, đóng và khác rỗng.

(AC7) C = ∩mi=1 {x ∈ Rn : ci(x) ≥ 0}.

2.1 Phép chiếu theo phương gradient

Định nghĩa 2.2. [2, trang 8] Với x ∈ Rn và tập lồi C ⊂ Rn, ta có

ảnh của x qua phép chiếu lên tập C được xác định bởi

PC(x) :=

{
y ∈ C : ‖x− y‖ = inf

z∈C
‖x− z‖

}
. (2.5)

Vì C là tập lồi nên, theo [2, Lemma 2.1], ảnh của phép chiếu của

x lên C là duy nhất. Ta có thể lấy ví dụ, nếu C là hình cầu đóng tâm

x0 bán kính δ, tức là C = B̄(x0, δ), thì phép chiếu lên C có công thức

là

PC(x) =


x khi x ∈ C,

x0 + δ
x− x0

‖x− x0‖
khi x /∈ C.

Định nghĩa 2.3. Với mỗi x ∈ C, ta gọi phép chiếu gradient là

p(t, x) = PC [x− t∇xf(x)] (2.6)
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với t ≥ 0.

Tiếp theo, ta nêu và không chứng minh một số tính chất đã được

trình bày chi tiết trong [1, Mục 12.1.3].

Định lý 2.2. ([1, Theorem 12.1.1, p. 445]) Giả sử các điều kiện (AC2)

và (AO1) được thỏa mãn. Đồng thời, với mọi x và tm ≥ 0,

−∇xf(x) ∈ N (p(tm, x)) .

Khi đó, p(t, x) = p(tm, x) với mọi t ≥ tm, ở đây

NC(x) = {y ∈ Rn : 〈y, u− x〉 ≤ 0 ∀u ∈ C}

là nón pháp tuyến của C tại x.

Định lý 2.3. ([1, Theorem 12.1.2, p. 445]) Giả sử các điều kiện (AC2)

và (AO1) được thỏa mãn. Khi đó x∗ ∈ C là một điểm tới hạn bậc nhất

của bài toán (2.1) khi và chỉ khi

p(t, x∗) = x∗ với mọi t ≥ 0.

Định lý 2.4. ([1, Theorem 12.1.3, p. 446]) Giả sử các điều kiện (AF1),

(AC2) được thỏa mãn, và x ∈ C. Khi đó, hàm

φ(t) = ‖p(t, x)− x‖

là không giảm với t ≥ 0. Hơn nữa, nếu các điều kiện (AC1), (AC7)

được thỏa mãn và

lim
t→+∞

φ(t) < +∞, (2.7)
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thì

lim
t→+∞

∥∥PT (p(t,x)) [−∇f(x)]
∥∥ = 0, (2.8)

trong đó

TC(x) = cl {τ(u− x) : τ ≥ 0, u ∈ C}

là nón tiếp tuyến của C tại x.

Định lý 2.5. ([1, Theorem 12.1.4, p. 447]) Giả sử các điều kiện (AF1),

(AC2) được thỏa mãn, và x ∈ C. Khi đó, với mỗi điểm p(t, x) của phép

chiếu gradient, p(t, x)− x là nghiệm của bài toán

min {〈∇f(x), d〉 : x+ d ∈ C, ‖d‖ ≤ θ} (2.9)

ở đó θ = ‖p(t, x)− x‖. Hơn nữa, p(t, x)− x cũng là nghiệm của (2.9)

với θ ≥ ‖p(t, x)− x‖ khi

−∇xf(x) ∈ NC(p(t, x)). (2.10)

2.2 Độ đo tới hạn bậc nhất

Xét bài toán (2.1) và giả sử rằng {xk} là dãy lặp được sinh ra bởi một

thuật toán nào đó.

Định nghĩa 2.4. ([1, p. 250]) Ta nói π(k, xk) là độ đo tới hạn bậc

nhất nếu nó là một hàm thực, không âm của các bước lặp {xk} thỏa

mãn các điều kiện sau:

(i) Nếu ‖xk − xp‖ → 0, thì

|π(k, xk)− π(p, xp)| → 0. (2.11)
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(ii) Giới hạn

lim
k→+∞

π(k, xk) = 0 (2.12)

tương ứng với sự thỏa mãn điều kiện: Nếu {xk} → x∗ thì điểm

x∗ là điểm tới hạn bậc nhất của bài toán (2.1).

Trong mục này, ta xét một độ đo tới hạn theo phương gradient như

sau: Với mỗi x ∈ C ta định nghĩa

X (x, θ) =
∣∣ min
x+d∈C,‖d‖≤θ

〈∇xf(x), d〉
∣∣. (2.13)

Định lý 2.6. (Xem [1, Theorem 12.1.5, p. 448]) Nếu các điều kiện

(AF1), (AC2) được thỏa mãn, và x ∈ C, thì

(i) Hàm X (x, θ) liên tục và không giảm theo biến θ với θ ≥ 0;

(ii) Hàm
X (x, θ)

θ
không tăng theo biến θ với θ > 0;

(iii) Với mỗi d thỏa mãn x+ d ∈ C, ta có bất đẳng thức

X (x, θ) ≤
∣∣ 〈∇xf(x), d〉

∣∣+ 2θ‖PT (x+d [−∇xf(x)] ‖

với mọi θ > ‖d‖;

(iv) Với mọi θ > 0, ta có

X (x, θ)

θ
≤ ‖PT (x [−∇xf(x)] ‖.

Mệnh đề 2.1. (Xem [1, Theorem 3.2.8, p. 44]) Giả sử C là ánh xạ

liên tục biến mỗi điểm y ∈ D, với D ⊂ Rl, thành tập C(y) ⊂ Rn, sao

cho tập C(y) là lồi với mỗi y ∈ D. Giả sử thêm rằng, hàm nhận giá
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trị thực f(x, y) xác định trên Rn×D và lồi với mỗi y cố định. Khi đó,

hàm thực f∗ xác định trên D bởi công thức

f∗(y) = inf
x∈C(y)

f(x, y), (2.14)

và ánh xạ nghiệm X∗ xác định bởi công thức

X∗(y) = {x ∈ C(y) : f(x, y) = f∗(y)} , (2.15)

đều liên tục trên D.

Định lý 2.7. ([1, Theorem 12.1.6, p. 449]) Nếu các điều kiện (AF1),

(AC2) được thỏa mãn, thì

X (x) = X (x, 1) =
∣∣ min
x+d∈C,‖d‖≤1

〈∇xf(x), d〉
∣∣, (2.16)

với x ∈ C, là một độ đo tới hạn bậc nhất.

Chứng minh. Từ Định nghĩa độ đo tới hạn bậc nhất (2.4), ta cần chỉ

ra rằng X (x) là hàm ẩn x liên tục, không âm, và X (x) = 0 khi và chỉ

khi x là điểm tới hạn bậc nhất của (2.1). Thậy vậy, tính liên tục của

X (x) có được từ tính liên tục của ánh xạ nghiệm (2.15) trong Mệnh

đề 2.1. Tính không âm có được từ biểu thức của X (x). Giả sử rằng

X (x) = 0. Nếu ‖p(t, x) − x‖ ≤ 1 thì, theo Định lý 2.5, p(t, x) − x là

nghiệm của bài toán (2.9). Do đó, 〈∇xf(x), p(t, x)− x〉 = 0. Vì thế,

‖p(t, x)− x+ t∇xf(x)‖2 = ‖p(t, x)− x‖2 + ‖t∇xf(x)‖2.

Theo định nghĩa, p(t, x) là hình chiếu của x− t∇xf(x) lên C. Ta suy
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ra rằng

‖p(t, x)− x+ t∇xf(x)‖ ≤ ‖x− t∇xf(x)− x‖ = ‖t∇xf(x)‖;

do đó ‖p(t, x)−x‖ = 0 hay p(t, x) = x với mọi t ≥ 0. Theo Định lý 2.3,

x là điểm tới hạn bậc nhất của bài toán (2.1). Nếu θ = ‖p(t, x)−x‖ > 1,

thì theo Mệnh đề 2.6 ta có

0 ≤ X (x, θ)

θ
≤ X (x, 1)

1
= 0,

do đó X (x, θ) = 0. Tương tự như trên, ta được θ = ‖p(t, x)− x‖ = 0,

điều này mâu thuẫn với điều kiện θ > 1. Ngược lại, nếu p(t, x) = x

với mọi t ≥ 0 thì d = p(t, x) − x = 0 là nghiệm của bài toán (2.16),

do đó X (x) = 0. Định lý đã được chứng minh.

2.3 Thuật toán Miền tin cậy cho bài toán tối ưu

với ràng buộc lồi

Dựa trên những ý tưởng đã được sử dụng để xây dựng thuật toán

BTR, người ta đã đề xuất thuật toán giải bài toán tối ưu (2.1) với tập

ràng buộc C lồi.

Thuật toán 2.1: Thuật toán Miền tin cậy cho bài toán với tập

ràng buộc lồi

Bước 0: Khởi đầu. Chọn điểm ban đầu x0 ∈ C và bán kính ban đầu

40. Chọn các hằng số η1, η2, γ1, γ2 thỏa mãn

0 < η1 ≤ η2 < 1, 0 < γ1 ≤ γ2 < 1. (2.17)
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Tính f(x0) và đặt k = 0.

Bước 1: Xác định mô hình. Định nghĩa ‖ · ‖k và hàm xấp xỉ mk(x)

trong B̄k ∩ C.

Bước 2: Tính bước lặp. Tìm sk thỏa mãn điều kiện giảm hàm xấp

xỉ sao cho xk + sk ∈ B̄k ∩ C.

Bước 3: Chấp nhận điểm thử. Tính f(xk + sk) và tỷ số

ρk =
f(xk)− f(xk + sk)

mk(xk)−mk(xk + sk)
. (2.18)

Nếu ρk ≥ η1 thì chọn xk+1 = xk+sk. Nếu ρk < η1 thì ta chọn xk+1 = xk.

Bước 4: Cập nhật bán kính miền tin cậy. Đặt

∆k+1 ∈


[∆k,+∞) khi ρk ≥ η2,

[γ14k,4k] khi ρk ∈ [η1, η2),

[γ14k, γ24k] khi ρk < η1.

(2.19)

Trong Bước 2, điều kiện giảm hàm xấp xỉ ở đây là

(AA1b): Với mọi k ta có

mk(xk)−mk(xk + sk) ≥ Kmdcπk min

[
πk
βπk
,4k

]
, (2.20)

trong đó Kmdc ∈ (0, 1), πk = X (xk) và

βπk = 1 + max
x∈B̄k

max
w 6=0

∣∣ 〈w,∇xxmk(x)w〉
∣∣

‖w‖2
k

. (2.21)

52



Luận văn Thạc sĩ toán học Bùi Ngọc Mười

2.4 Phương pháp điểm Cauchy suy rộng xấp xỉ

Sử dụng ý tưởng của phương pháp tìm kiếm theo tia (line search) dọc

theo phương chiếu gradient, người ta đi tìm điểm Cauchy suy rộng

xấp xỉ, như sau:

Tìm tj > 0 sao cho nếu ta đặt

sk(t) = p(t, xk)− xk,

thì cả hai điều kiện sau được thỏa mãn:

‖sk(tj)‖ ≤ 4k, (2.22)

và

mk (p(tj, xk)) ≤ mk(xk) +Kubs 〈gk, sk(tj)〉 ; (2.23)

đồng thời, ít nhất một trong ba điều kiện sau được thỏa mãn:

‖sk(tj)‖ ≥ Kfrd4k, (2.24)

hoặc

mk (p(tj, xk) ≥ mk(xk) +Klbs 〈gk, sk(tj)〉 , (2.25)

hoặc

‖PT (p(tj ,xk)) [−gk] ‖ ≤ Kepp
| 〈gk, sk(tj)〉 |

4k
, (2.26)

trong đó

0 < Kubs < Klbs < 1, Kfrd ∈ (0, 1), Kepp ∈ (0,
1

2
). (2.27)
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Khi đó, điểm

xGCk := p(tj, xk) (2.28)

được gọi là điểm Cauchy suy rộng xấp xỉ.

Đặt sGCk := xGCk − xk.

Thuật toán 2.2: Tìm điểm Cauchy suy rộng xấp xỉ

Bước 0: Khởi đầu:. Xác định xk ∈ C, bán kính 4k, và hàm xấp

xỉ mk(x). Chọn trước các hằng số Kepp, Klbs, Kubs và Kfrd thỏa mãn

(2.27). Đặt tmin = 0, tmax = +∞, t0 = 4k

‖gk‖ , và j = 0.

Bước 1: Tìm điểm chiếu theo phương gradient: Đặt

p(tj, xk) := PC [xk − tjgk] , sk(tj) := p(tj, xk)− xk,

và tính mk (p(tj, xk)).

Bước 2: Kiểm tra điều kiện dừng: Nếu một trong các điều kiện

(2.22) hoặc (2.23) bị vi phạm, thì đặt tmax = tj và chuyển sang Bước

3. Nếu cả hai điều kiện đó đều thỏa mãn, thì

- Nếu cả ba điều kiện (2.24), (2.25) và (2.26) bị vi phạm thì đặt

tmin = tj và chuyển sang Bước 3;

- Ngược lại, đặt xGCk = p(tj, xk) và dừng.

Bước 3: Tìm giá trị tham số mới: Nếu tmax = +∞ thì đặt

tj+1 = 2tj. Nếu tmax < +∞, thì đặt tj+1 = 1
2 (tmin + tmax). Sau đó, đặt

j = j + 1 và quay về Bước 1.

Định lý sau khẳng định rằng Thuật toán 2.2 cho phép ta tìm được

điểm xấp xỉ Cauchy suy rộng sau hữu hạn bước lặp.
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Định lý 2.8. (Xem [1, Theorem 12.2.1, p. 456]) Nếu các điều kiện

(AF1), (AC1), (AC2), (AC7), (AO1) và (AM1) được thỏa mãn, thì

Thuật toán 2.2 dừng sau hữu hạn bước.

Độ giảm giá trị của hàm xấp xỉ mk(x) được xét trong định lý sau.

Định lý 2.9. ([1, Theorem 12.2.2, p. 457]) Giả sử các điều kiện

(AM1)–(AM3) được thỏa mãn và xGCk là điểm xấp xỉ Cauchy suy rộng

sinh bởi Thuật toán 12.2.2. Khi đó,

mk(xk)−mk(x
GC
k ) ≥ KdcpXk min

[
Xk
βk
,4k, 1

]
, (2.29)

trong đó Xk = X (xk) = X (xk, 1). Hơn nữa,

mk(xk)−mk(x
GC
k ) ≥ Kubs

∣∣ 〈gk, sGCk 〉 ∣∣. (2.30)

Chứng minh. Từ (2.22) ta suy ra (2.30). Theo Định lý 2.5,

∣∣ 〈gk, sGCk 〉 ∣∣ = X
(
xk, ‖sGCk ‖

)
. (2.31)

Vì vậy, ta có thể viết (2.30) thành

mk(xk)−mk(x
GC
k ) ≥ KubsX

(
xk, ‖sGCk ‖

)
. (2.32)

Nếu ‖sGCk ‖ ≥ 1 thì từ (2.32) và Định lý 2.6 ta có

mk(xk)−mk(x
GC
k ) ≥ KubsX (xk, 1) = KubsXk. (2.33)
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Nếu ‖sGCk ‖ ≤ 1 thì từ (2.32) và Định lý 2.6

mk(xk)−mk(x
GC
k ) ≥ Kubs

X (xk, ‖sGCk ‖)
‖sGCk ‖

‖sGCk ‖ ≥ KubsXk‖sGCk ‖.

(2.34)

Xét trường hợp bất đẳng thức sGCk ≥ Kfrd4k nghiệm đúng. Theo

(2.34),

mk(xk)−mk(x
GC
k ) ≥ KubsKfrdXk 4k . (2.35)

Ngược lại, nếu sGCk ≤ Kfrd4k thì ít nhất một trong hai điều kiện

(2.25) hoặc (2.26) được thỏa mãn.

Xét trường hợp điều kiện (2.25) được thỏa mãn. Ta có

mk(x
GC
k ) = mk(xk+s

GC
k ) = mk(xk)+

〈
gk, s

GC
k

〉
+

1

2

〈
sGCk ,∇xxmk(ξk)s

GC
k

〉
,

trong đó ξk nằm trong đoạn [xk, x
GC
k ]. Khi đó,

〈
sGCk ,∇xxmk(ξk)s

GC
k

〉
= 2

[
mk(x

GC
k )−mk(xk) + |

〈
gk, s

GC
k

〉
|
]
.

Từ (1.14), (2.25), (2.31) và Định lý 2.6 ta có

βk ≥
〈
sGCk ,∇xxmk(ξk)s

GC
k

〉
‖sGCk ‖2

≥ 2(1−Kubs)|〈gk,sGC
k 〉|

‖sGC
k ‖2

≥ 2(1−Klbs)Xk
‖sGCk ‖

.

(2.36)

Do (2.36) và (2.34),

mk(xk)−mk(x
GC
k ) ≥ 2Kubs(1−Klbs)

X 2
k

βk
. (2.37)
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Xét trường hợp (2.26) được thỏa mãn. Theo Định lý 2.6,

X (xk,min[Kfrd4k, 1]) ≤ |
〈
gk, s

GC
k

〉
|+ 2 min[Kfrd4k, 1]‖PT (xGC

k )[−gk]‖

≤ 2|
〈
gk, s

GC
k

〉
|.

Cũng theo Định lý 2.6, ta có

|
〈
gk, s

GC
k

〉
| ≥ 1

2
X (xk,min[Kfrd4k, 1]) ≥ 1

2
KfrdXk min[4k, 1].

Bất đẳng thức (2.30) kéo theo

mk(xk)−mk(x
GC
k ) ≥ 1

2
KubsKfrdXk min[4k, 1]. (2.38)

Nếu đặt

Kdcp = min

[
1

2
KubsKfrd, 2Kubs(1−Klbs)

]
< 1,

thì từ (2.33), (2.35), (2.37), và (2.38), ta có (2.29).

2.5 Sự hội tụ đến điểm tới hạn bậc nhất của

phương pháp chiếu theo phương gradient

Đặt

πk = min{1,Xk}, (2.39)

57



Luận văn Thạc sĩ toán học Bùi Ngọc Mười

và để ý rằng πk ≤ Xk. Ta thấy rằng πk trong (2.39) là một độ đo tới

hạn bậc nhất. Từ (2.29) ta có

mk(xk)−mk(x
GC
k ) ≥ Kmdcπk min

[
πk
βk
,4k, 1

]
≥ Kdcpπk min

[
πk
βk
,4k

]
,

(2.40)

trong đó βk ≥ 1 và
πk
βk
≤ 1.

Nhận xét rằng bất đẳng thức (2.40) là tương tự như điều kiện

(AA1) đã xét ở Chương 1, với ‖gk‖ được thay bởi πk. Lập luận hoàn

toàn tương tự như trong Chương 1, ta thu được lim
k→+∞

πk = 0. Do đó,

lim
k→+∞

Xk = 0.

Như vậy, mọi điểm tụ của dãy các bước lặp xk sinh ra bởi Thuật

toán 2.1 sử dụng phương pháp chiếu theo phương gradient đều là điểm

tới hạn bậc nhất.
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Chương 3

Thử nghiệm tính toán với phương

pháp Miền tin cậy

Chương này trình bày 5 ví dụ minh họa cho các thuật toán đã được

xét trong hai chương trước. Mục thứ nhất xét các bài toán tối ưu

không có ràng buộc. Mục thứ hai xét các bài toán tối ưu có ràng buộc

hình học. Các tính toán được thực hiện bằng chương trình Matlab.

3.1 Thử nghiệm với các bài toán tối ưu phi tuyến

không có ràng buộc

Ví dụ 3.1.1. Tìm

min
{
f(x) = x2

1 + 2x2
2 : x = (x1, x2) ∈ R2

}
.

Áp dụng Thuật toán 1.1 với phương pháp điểm Cauchy, điểm xuất

phát x0 = [−2, 3], bán kính ban đầu 40 = 1, và độ chính xác 10−3.
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Véctơ gradient và ma trận Hessian tại bước lặp thứ k là

gk =

 2x1
k

4x2
k

 , Hk =

 2 0

0 4

 .
Vì hàm xấp xỉ là

mk(x) = mk(xk) + 〈gk, x− xk〉+
1

2
〈x− xk, Hk(x− xk)〉 ,

nên

mk(xk − tgk) = mk(xk)− t‖gk‖2 − 1

2
t2 〈gk, Hkgk〉 .

Điểm Cauchy được xác định bởi công thức

xCk = xk − tCk gk = argmin {mk(xk − tgk) : ‖tgk‖ ≤ 4k} .

Như vậy, công thức tính tCk là

tCk = τk
4k

‖gk‖
,

trong đó

τk =

1 khi 〈gk, Hkgk〉 ≤ 0,

min
{
‖gk‖3

/
(∆k 〈gk, Hkgk〉) , 1

}
khi 〈gk, Hkgk〉 > 0.

Chọn các tham số trong Bước 3 như sau:

η1 = 0.25, η2 = 0.75.
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Công thức cập nhật bán kính miền tin cậy ở đây là 4k+1 = µk4k,

trong đó

µk =


2 khi ρk ∈ [η2,+∞),

0.8 khi ρk ∈ [η1, η2),

0.5 khi ρk ∈ (−∞, η1).

Ta có bảng kết quả chạy trên Matlab như trong Hình 3.1. Ở đây, hàm

f(x) là hàm lồi trên R2 và bài toán được xét có nghiệm duy nhất

x∗ = [0, 0]. Thuật toán dừng sau 8 bước lặp.

k xk(1) xk(2) f(xk)

1 | -1.6838 | 2.0513 | 11.2509

2 | -0.9244 | 0.2011 | 0.9354

3 | -0.1269 | -0.1459 | 0.0587

4 | -0.0580 | 0.0126 | 0.0037

5 | -0.0080 | -0.0091 | 0.0002

6 | -0.0036 | 0.0008 | 0.0000

7 | -0.0005 | -0.0006 | 0.0000

8 | -0.0002 | 0.0000 | 0.0000

Hình 3.1: Kết quả tính toán cho Ví dụ 3.1.1
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Ví dụ 3.1.2. Xét bài toán

min

{
f(x) =

1

4
x4 − 1

2
x2 : x ∈ R

}
. (3.1)

Chọn điểm xuất phát x0 = 3, bán kính ban đầu 40 = 0.5, độ chính

xác 10−3. Công thức xác định điểm Cauchy và cách chọn các tham số

hoàn toàn giống như trong Ví dụ 3.1.1. Kết quả chạy thuật toán trên

Matlab được mô tả trong Hình 3.2. Hàm f(x) ở đây là không lồi, có

hai điểm cực tiểu địa phương là x = −1 và x = 1, có một điểm cực

đại địa phương x = 0.

Bây giờ, ta thay đổi cách chọn điểm xuất phát x0 trên đoạn [−2, 2],

kết quả chạy trên Matlab ra các điểm tụ tương ứng như Hình 3.3.

Từ bảng kết quả trong Hình 3.3 ta thấy rằng, với 10 cách chọn

điểm xuất phát x0 ∈ (−2, 0) cách đều nhau, các dãy lặp đều hội tụ về

x∗ = −1. Với 10 cách chọn điểm xuất phát x0 ∈ (0, 2) thì các dãy lặp

hội tụ về x∗ = 1. Nếu điểm xuất phát là x0 = 0, thì thuật toán dừng

ngay ở bước đầu tiên, bởi vì điểm xuất phát là một điểm tới hạn bậc

nhất của bài toán. Những quan sát vừa được trình bày hoàn toàn phù

hợp với tính ổn định và sự hội tụ địa phương của các dãy lặp đã được

thiết lập trong Định lý 1.10.
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k xk f(xk)

1 | 2.5000 | 6.6406

2 | 1.7606 | 0.8521

3 | 1.3151 | -0.1169

4 | 1.0861 | -0.2419

5 | 1.0093 | -0.2499

6 | 1.0001 | -0.2500

Hình 3.2: Kết quả tính toán cho Ví dụ 3.1.2 với x0 = 3
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j x0 x* f(xk)

0 | -2.000 | -1.0000 | -0.2500

1 | -1.800 | -1.0002 | -0.2500

2 | -1.600 | -1.0000 | -0.2500

3 | -1.400 | -1.0005 | -0.2500

4 | -1.200 | -1.0000 | -0.2500

5 | -1.000 | -1.0000 | -0.2500

6 | -0.800 | -1.0003 | -0.2500

7 | -0.600 | -1.0000 | -0.2500

8 | -0.400 | -1.0000 | -0.2500

9 | -0.200 | -1.0000 | -0.2500

10 | 0.000 | 0.0000 | 0.0000

11 | 0.200 | 1.0000 | -0.2500

12 | 0.400 | 1.0000 | -0.2500

13 | 0.600 | 1.0005 | -0.2500

14 | 0.800 | 1.0003 | -0.2500

15 | 1.000 | 1.0000 | -0.2500

16 | 1.200 | 1.0000 | -0.2500

17 | 1.400 | 1.0005 | -0.2500

18 | 1.600 | 1.0000 | -0.2500

19 | 1.800 | 1.0002 | -0.2500

20 | 2.000 | 1.0000 | -0.2500

Hình 3.3: Kết quả tính toán cho Ví dụ 3.1.2 với x0 thay đổi

3.2 Thử nghiệm với các bài toán tối ưu phi tuyến

có ràng buộc lồi

Ví dụ 3.2.1. Xét bài toán

min {f(x) = ex : x ∈ C} . (3.2)

với C = [−5, 5] ⊂ R. Chọn điểm xuất phát x0 = 3, bán kính ban đầu

40 = 0.5, độ chính xác 10−3. Véctơ gradient và Hessian của hàm f(x)

tại bước lặp thứ k là

gk = exk, Hk = exk.
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Công thức hình chiếu theo phương gradient p(t, xk) = PC(x− tgk) là

p(t, xk) =


−5 khi xk − tgk ≤ −5,

5 khi xk − tgk ≥ 5,

xk − tgk khi − 5 < xk − tgk < 5.

Nón tiếp tuyến TC(p(t, xk)) được xác định bởi

TC(p(t, xk)) =


[0,+∞) khi p(t, xk) = −5,

(−∞, 0] khi p(t, xk) = 5,

R khi p(t, xk) ∈ (−5, 5).

.

Các tham số trong Thuật toán 2.2 được chọn cụ thể như sau:

Kubs = 0.25, Klbs = 0.5, Kfrd = 0.5, Kepp = 0.25.

Các tham số η1, η2, µk được chọn giống như trong Ví dụ 3.1.1. Kết

hợp Thuật toán 2.1 với Thuật toán 2.2, ta có bảng kết quả tính trên

Matlab như trong Hình 3.4.

Vì f(x) là lồi mạnh trên tập lồi đóng khác rỗng C, nên bài toán

3.2 có nghiệm duy nhất. Nghiệm của bài toán là x∗ = −5. Thuật toán

dừng sau 8 bước lặp.
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k xk f(xk)

1 | 2.50000 | 12.18249

2 | 1.75000 | 5.75460

3 | 0.62500 | 1.86825

4 | -0.21875 | 0.80352

5 | -1.48438 | 0.22664

6 | -2.90820 | 0.05457

7 | -4.33203 | 0.01314

8 | -5.00000 | 0.00674

Hình 3.4: Kết quả tính toán cho Ví dụ 3.2.1 với x0 = 3

Ví dụ 3.2.2. Xét bài toán

min

{
f(x) = −1

2
x2

1 − x2
2 + x1 : (x1, x2) ∈ C

}
, (3.3)

trong đó C =
{

(x1, x2) ∈ R2 : 0 ≤ x1 ≤ 2, 0 ≤ x2 ≤ 2
}
. Áp dụng điều

kiện tối ưu bậc nhất trong quy hoạch toàn phương với ràng buộc tuyến

tính [3, Định lý 3.3] cho (3.3), ta tìm được 6 điểm tới hạn bậc nhất,

đó là (0, 0), (0, 2), (1, 0), (1, 2), (2, 0), và (2, 2). Theo điều kiện cần

và đủ của cực trị bậc hai [5, Mục 12.4], bài toán trên có hai nghiệm

địa phương cô lập là (2, 0) và (0, 2). Ta sử dụng Thuật toán 2.1, kết

hợp với thủ tục tìm điểm Cauchy suy rộng xấp xỉ trong Thuật toán

2.2, để tìm nghiệm của bài toán trên.

Chọn điểm xuất phát có dạng x0 =
[

2i
10 ,

2j
10

]
∈ C, trong đó i và j

có thể thay đổi từ 0 đến 10. Chọn bán kính ban đầu 40 = 0.2.

Các hệ số Kubs, Klbs, Kfrd, Kepp được lấy giống nhưng trong Ví dụ

3.2. Véctơ gradient và ma trận Hessian của f(x) tại điểm lặp xk là

gk =

 −x1
k + 1

−2x2
k

 , Hk =

 −1 0

0 −2

 .
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Hàm xấp xỉ mk(x) có dạng

mk(x) = mk(xk) + 〈gk, x− xk〉+
1

2
〈x− xk, Hk(x− xk)〉 . (3.4)

Công thức hình chiếu theo phương gradient lên C là p = PC(xk− tgk).

Giả sử rằng p = (p1, p2). Đặt y = xk − tgk, ta có

p1 =


0 khi y1 ≤ 0,

2 khi y1 ≥ 2,

y1 khi 0 < y1 < 2.

và

p2 =


0 khi y2 ≤ 0,

2 khi y2 ≥ 2,

y2 khi 0 < y2 < 2.
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Nón tiếp tuyến của C tại điểm p = (p1, p2) = p(t, xk) là

TC(p) =



[0,+∞)× [0,+∞) khi p = (0, 0),

R× [0,+∞) khi p2 = 0, 0 < p1 < 2,

(−∞, 0]× [0,+∞) khi p = (2, 0),

(−∞, 0]× R khi p1 = 2, 0 < p2 < 2,

(−∞, 0]× (−∞, 0] khi p = (2, 2),

R× (−∞, 0] khi 0 < p1 < 2, p2 = 2,

[0,+∞)× (−∞, 0] khi p = (0, 2),

[0,+∞)× R khi p1 = 0, 0 < p2 < 2,

R2 khi p ∈ intC.

Vì hàm số f(x) là dạng toàn phương nên hàm xấp xỉ mk(x) chính là

biểu thức của f(x) viết dưới dạng khai triển đến cấp hai tại xk. Do đó,

tỉ số ρk luôn bằng 1 với mọi bước lặp k. Vậy tất cả các điểm Cauchy

suy rộng xấp xỉ tìm được từ Thuật toán 2.2 là chấp nhận được tốt.

Kết quả chạy trên Matlab, các điểm tụ ứng với các điểm thử ở trên

được cho trong các Hình 3.5 và ta mô tả lại kết quả này thông qua

Hình vẽ 3.6. Nhìn vào các hình ở trên ta thấy, với các điểm xuất phát

x0 ∈
{
x ∈ R2 : x1 < 1, 2 ≥ x2 > 0

}
, dãy lặp hội tụ về nghiệm cô lập

x∗ = [0, 2].

Với các điểm xuất phát x0 ∈
{
x ∈ R2 : x1 > 1, 2 ≥ x2 > 0

}
, dãy lặp

hội tụ về nghiệm cô lập x∗ = (2, 2).

Với các điểm xuất phát x0 ∈
{
x ∈ R2 : 1 > x1 ≥ 0, x2 = 0

}
, dãy lặp
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hội tụ về điểm tới hạn bậc nhất x∗ = (0, 0).

Với các điểm xuất phát x0 ∈
{
x ∈ R2 : 1 < x1 ≤ 2, x2 = 0

}
, dãy lặp

hội tụ về điểm tới hạn bậc nhất x∗ = (2, 0).

Với các điểm xuất phát x0 ∈
{
x ∈ R2 : x1 = 1, 2 ≥ x2 > 0

}
dãy lặp

hội tụ về điểm tới hạn bậc nhất x∗ = (1, 2).

Với điểm xuất phát x0 = (1, 1), thuật toán dừng ngay vì (1, 1) là

điểm tới hạn bậc nhất của bài toán.

Hình 3.6 chỉ ra vị trí của điểm giới hạn của dãy lặp tùy thuộc vào

vị trí của điểm xuất phát:

- Dãy lặp tương ứng với những điểm xuất phát được đánh dấu bằng

các hình tròn nhỏ màu xanh hội tụ đến điểm được đánh dấu bằng hình

tròn to màu xanh;

- Dãy lặp tương ứng với những điểm xuất phát được đánh dấu bằng

các hình tròn nhỏ màu nâu cam hội tụ đến điểm được đánh dấu bằng

hình tròn to màu nâu cam;

- Dãy lặp tương ứng với những điểm xuất phát được đánh dấu bằng

các ngôi sao nhỏ màu xanh hội tụ đến điểm được đánh dấu bằng ngôi

sao to màu xanh;

- Dãy lặp tương ứng với những điểm xuất phát được đánh dấu bằng

các hình vuông nhỏ màu đen hội tụ đến điểm được đánh dấu bằng

hình vuông to màu đen;

- Dãy lặp tương ứng với những điểm xuất phát được đánh dấu bằng

các hình vuông nhỏ màu trắng hội tụ đến điểm được đánh dấu bằng

hình vuông to màu trắng;

- Dãy lặp tương ứng với điểm xuất phát được đánh dấu bằng hình
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chữ nhật màu đỏ là dãy hằng.

Ví dụ 3.2.3. (Xem [8, Example 2]) Tìm

min

{
f(x) = −1

2
x2

1 − x2
2 + x1 : x ∈ D

}
, (3.5)

trong đó D =
{

(x1, x2) ∈ R2 : x ≥ 0, −x1 − x2 + 2 ≥ 0
}
. Bài toán

(3.5) có 5 điểm tới hạn bậc nhất, đó là (0, 0), (1, 0), (2, 0), (0, 2), và

(5
3 ,

1
3). Theo điều kiện đủ cực trị bậc hai [5, Section 12.4], bài toán có

một nghiệm địa phương cô lập là x∗ = [0, 2]. Sử dụng Thuật toán 2.1

với phương pháp tìm điểm Cauchy suy rộng xấp xỉ, ta có bảng kết

quả chạy trên Matlab như Hình 3.7.
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x0 x*

0.00 0.00 | 0.00 0.00

0.00 0.40 | 0.00 2.00

0.00 0.80 | 0.00 2.00

0.00 1.20 | 0.00 2.00

0.00 1.60 | 0.00 2.00

0.00 2.00 | 0.00 2.00

0.40 0.00 | 0.00 0.00

0.40 0.40 | 0.00 2.00

0.40 0.80 | 0.00 2.00

0.40 1.20 | 0.00 2.00

0.40 1.60 | 0.00 2.00

0.40 2.00 | 0.00 2.00

0.80 0.00 | 0.00 0.00

0.80 0.40 | 0.00 2.00

0.80 0.80 | 0.00 2.00

0.80 1.20 | 0.00 2.00

0.80 1.60 | 0.00 2.00

0.80 2.00 | 0.00 2.00

1.20 0.00 | 2.00 0.00

1.20 0.40 | 2.00 2.00

1.20 0.80 | 2.00 2.00

1.20 1.20 | 2.00 2.00

1.20 1.60 | 2.00 2.00

1.20 2.00 | 2.00 2.00

1.60 0.00 | 2.00 0.00

1.60 0.40 | 2.00 2.00

1.60 0.80 | 2.00 2.00

1.60 1.20 | 2.00 2.00

1.60 1.60 | 2.00 2.00

1.60 2.00 | 2.00 2.00

2.00 0.00 | 2.00 0.00

2.00 0.40 | 2.00 2.00

2.00 0.80 | 2.00 2.00

2.00 1.20 | 2.00 2.00

2.00 1.60 | 2.00 2.00

2.00 2.00 | 2.00 2.00

Hình 3.5: Kết quả tính toán cho Ví dụ 3.2.2 với x0 chọn trong lưới hai chiều
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Hình 3.6: Sự hội tụ của dãy lặp theo vị trí của điểm xuất phát
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x1 x2 x1* x2* | x1 x2 x1* x2*

0.00 0.00 0.000 0.000 | 0.60 0.60 0.000 2.000

0.00 0.20 0.000 2.000 | 0.60 0.80 0.000 2.000

0.00 0.40 0.000 2.000 | 0.60 1.00 0.000 2.000

0.00 0.60 0.000 2.000 | 0.60 1.20 0.000 2.000

0.00 0.80 0.000 2.000 | 0.60 1.40 0.000 2.000

0.00 1.00 0.000 2.000 | 0.80 0.00 0.000 0.000

0.00 1.20 0.000 2.000 | 0.80 0.20 0.000 2.000

0.00 1.40 0.000 2.000 | 0.80 0.40 0.000 2.000

0.00 1.60 0.000 2.000 | 0.80 0.60 0.000 2.000

0.00 1.80 0.000 2.000 | 0.80 0.80 0.000 2.000

0.00 2.00 0.000 2.000 | 0.80 1.00 0.000 2.000

0.20 0.00 0.000 0.000 | 0.80 1.20 0.000 2.000

0.20 0.20 0.000 2.000 | 1.00 0.00 1.000 0.000

0.20 0.40 0.000 2.000 | 1.00 0.20 0.000 2.000

0.20 0.60 0.000 2.000 | 1.00 0.40 0.000 2.000

0.20 0.80 0.000 2.000 | 1.00 0.60 0.000 2.000

0.20 1.00 0.000 2.000 | 1.00 0.80 0.000 2.000

0.20 1.20 0.000 2.000 | 1.00 1.00 0.000 2.000

0.20 1.40 0.000 2.000 | 1.20 0.00 2.000 0.000

0.20 1.60 0.000 2.000 | 1.20 0.20 0.000 2.000

0.20 1.80 0.000 2.000 | 1.20 0.40 0.000 2.000

0.40 0.00 0.000 0.000 | 1.20 0.60 0.000 2.000

0.40 0.20 0.000 2.000 | 1.20 0.80 0.000 2.000

0.40 0.40 0.000 2.000 | 1.40 0.00 2.000 0.000

0.40 0.60 0.000 2.000 | 1.40 0.20 0.000 2.000

0.40 0.80 0.000 2.000 | 1.40 0.40 0.000 2.000

0.40 1.00 0.000 2.000 | 1.40 0.60 0.000 2.000

0.40 1.20 0.000 2.000 | 1.60 0.00 2.000 0.000

0.40 1.40 0.000 2.000 | 1.60 0.20 0.000 2.000

0.40 1.60 0.000 2.000 | 1.60 0.40 0.000 2.000

0.60 0.00 0.000 0.000 | 1.80 0.00 2.000 0.000

0.60 0.20 0.000 2.000 | 1.80 0.20 0.000 2.000

0.60 0.40 0.000 2.000 | 2.00 0.00 2.000 0.000

Hình 3.7: Kết quả tính toán cho Ví dụ 3.2.3 với x0 chọn trong lưới hai chiều
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Kết luận chung

Luận văn đã trình bày một số kiến thức về phương pháp Miền tin

cậy cho các bài toán tối ưu phi tuyến không có ràng buộc và các bài

toán tối ưu phi tuyến có ràng buộc lồi, dựa theo cuốn chuyên khảo [1].

Định lý 1.10 và các ví dụ trong Chương 3 là mới.

Sau đây là một số câu hỏi mở, cần được nghiên cứu thêm:

1. Tính ổn định địa phương, sự hội tụ địa phương, và tốc độ hội tụ

cho thuật toán BTR tổng quát;

2. Tính ổn định địa phương, sự hội tụ địa phương, và tốc độ hội tụ

của phương pháp Miền tin cậy sử dụng thuật toán gradient chiếu;

3. Phương pháp Miền tin cậy cho trường hợp hàm mục tiêu không

trơn.
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