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Luận án nghiên cứu về tốc độ hội tụ của phương pháp chỉnh Tikhonov cho các bài toán xác
định

1) hệ số q trong bài toán Neumann cho phương trình elliptic

−div(q∇u) = f trong Ω ⊂ Rd, d ≥ 1

q
∂u

∂n
= g trên ∂Ω

2) hệ số a trong bài toán Neumann cho phương trình elliptic

−∆u+ au = f trong Ω,

∂u

∂n
= g trên ∂Ω

khi nghiệm u được cho không chính xác bởi zδ ∈ H1(Ω) với ∥u− zδ∥H1(Ω) ≤ δ, δ > 0.

Chúng tôi sử dụng hàm mục tiêu lồi

q → 1

2

∫
Ω

q|∇(U(q)− zδ)|2dx, q ∈ Qad

để xác định q trong bài toán Neumann thứ nhất và hàm mục tiêu lồi

a → 1

2

∫
Ω

|∇(U(a)− zδ)|2dx+
1

2

∫
Ω

a(U(a)− zδ)2dx, a ∈ Aad

để xác định a trong bài toán Neumann thứ hai. Trong đó, U(q) và U(a) là các ánh xạ từ hệ
số vào nghiệm của bài toán Neumann thứ nhất và thứ hai với Qad ⊂ L∞(Ω) và Aad ⊂ L∞(Ω)
là các tập chấp nhận được của hệ số, tương ứng. Phương pháp chính quy hóa Tikhonov được
áp dụng để chỉnh hóa các bài toán tối thiểu hóa các phiến hàm kể trên trên tập chấp nhận
được và tốc độ hội tụ của phương pháp được thiết lập.

Những kết quả mới đạt được trong luận án



2

1. Tốc độ hội tụ của các nghiệm chỉnh hóa Tikhonov với hàm phạt là ∥ · ∥2L2(Ω) cho các bài

toán xác định hệ số theo chuẩn L2(Ω).

2. Tốc độ hội tụ của các nghiệm chỉnh hóa Tikhonov với hàm phạt là biến phân toàn phần∫
Ω
|∇(·)| cho các bài toán xác định hệ số theo khoảng cách Bregman.

3. Tốc độ hội tụ của nghiệm chỉnh hóa Tikhonov với hàm phạt là 1
2
∥ · ∥2L2(Ω) +

∫
Ω
|∇(·)| cho

các bài toán xác định hệ số theo L2(Ω)-chuẩn và theo khoảng cách Bregman.
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