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معادله با این روش  می دهیم.حل معادالت دیفرانسیل تصادفی تعمیم لی را برای دیفرانسی تبدیل روش ،مقاله این رد چکیده:
ادله به ضرایب بسط تیلور جواب مع ٬شود و با حل آن معادله بازگشتیدیفرانسیل تصادفی به یک معادله بازگشتی تبدیل می

توان تعداد دلخواهی از جمالت بسط تیلور را به بنابراین می آیدد و لذا جواب تقریبی برای معادله به دست مینآیدست می
روشی ساده و در وش تبدیل دیفرانسیل تصادفی دست آورد و بدین دلیل یافتن جواب تقریبی با دقت دلخواه امکان پذیر است. ر

 است.عین حال دارای دقت باالیی 

 

فی.روش تبدیل دیفرانسیل تصاد ٬چهارم مربع و حسابان میانگین ٬دیفرانسیل تصادفی معادالت :کلمات کلیدی

                                                           

 *ارائه دهنده

 

  مقدمه .9
 برخورد برای اخیر دههی چند در تصادفی دیفرانسیل دالتمعا

در حالیکه اند.  رفته کار به قطعیغیر هایو حالت خطاها با
حل اینگونه رای روش حل تحلیلی صریح و عددی بکمی  تعداد

 معادالت وجود دارد. 

تکنیک عددی تحلیلی  تصادفی یکلی روش تبدیل دیفرانسی
معادله دیفرانسیل داده شده و شرایط آغازی به   در آناست که 

د و با حل آن معادله نشوتبدیل میی بازگشتی یک معادله
آید و ضرایب بسط تیلور جواب معادله به دست می ٬بازگشتی

  آید.قریبی برای معادله به دست میلذا جواب ت

برای معادالت دیفرانسیل  لیروش تبدیل دیفرانسیکاربرد 
مرتبه مشتق k تصادفی نیازمند ابزارهای عملیاتی پایه مانند 

پذیر بودن حاصلضرب دو فرآیند تصادفی و جبر حدود میانگین 
. همانگونه که قبال اشاره شد در این مقاله این روش مربع است

برای حل معادالت تصادفی تعمیم داده و مثالهایی از جمله را 
معادله دیفرانسیل ریکاتی که شرط اولیه و ضرایب آن تصادفی 

                                                                                                            هستند را با این روش حل می کنیم.

                                                                                                           
 مقدمات .1

ماال یک فضاای احت (φ ,ρ ,Ω)فرض کنید  .]۱[ . ۱.۲تعریف 
تعریف شده بر این فضا کاه  X باشد، یک متغیر تصادفی حقیقی

تصاادفی  کناد، یاک متغیارصدق می E(X ² ) <∞ یدر رابطه
عملگار امیاد ریاضای E  در آن کاهشود، نامیده می دوی مرتبه
یرهای تصاادفی مرتباه دو باا شامل تمام متغ  L²و فضای  است
 نرم  

= ||X|| 

 

 یک فضای باناخ است.  
یک  T ، که {X(t) ,t ∈ T  {فرآیند  .]۱[. ۲.۲تعریف 
یند تصادفی است، یک فرآ Rی بسته در خط حقیقی فاصله

 متغیر تصادفییک  t ∈ T ، X(t) ، اگر برای هر شودنامیده می
  مرتبه دو باشد.

   
متغیرهای  از { n ≥ nX ,0{ی دنباله .]۱[ .۳.۲تعریف 

به متغیر  L² همگرا در   مربعمیانگین ، تصادفی مرتبه دو

۲۰۶



 

 

داشته n ∞→ که است اگر وقتی Xحقیقی مرتبه دو ی تصادف
 :یمباش

 

 
میانگین مشتق  ٬{ X΄(t) : t ∈ T} یندآفر .]۱[. ۴.۲تعریف

 گر: ا ست{ ا X(t) : t ∈ T}مربع فرآیند 

 
 

یک متغیر تصاادفی مرتباه چهاار  ٬کندصدق می )4XE( ∞>   ی کاه در رابطاه Xمتغیار تصاادفی حقیقای  .]۱[. ۵.۲تعریف
 ست.ی تعاریف باال برای آن برقرار اکه تمام ٬نامیده می شود

 
 تبدیل دیفرانسیل تصادفی .9

  {u(t) : t ∈ T}یک عدد صحیح نامنفی بوده و  kفرض کنید 
فرآیند تصادفی مرتبه چهاار باشاد کاه دارای مشاتق میاانگین 

نشاان داده  u(k)(t)اسات کاه باا   T ∈tدر  kچهارم از مرتباه
به صاورت زیار  u(t)شود. تبدیل دیفرانسیل تصادفی فرآیند می

 تعریف می شود:
(۱.۳                   ) 

 .مشتق میانگین مربع است     تبدیل فرآیند تصادفی و Uکه 
 شود:به صورت زیر تعریف می U معکوس تبدیل

u(t)=                 (۳.۲)  
هر عدد صحیح نامنفی باشاد و  kفرض کنید  .]۱و۲[.۱.۳قضیه

فرآیناد   k یمیانگین چهارم از مرتباه رض کنید که مشتقاتف
 {  f(t) : t ∈ T } و { g(t) : t ∈ T}٬رچهای تصادفی مرتبه

  g(k)(t)و f(k)(t)وجود داشته باشد و به ترتیب با   T ∈ tدر
به ترتیب تبدیل  Gو  Fهمچنین فرض کنید  ٬هیمنشان د
عدد صحیح  یک mو بوده g  و   fفرآیندهای  لیدیفرانسی
 در این صورت نتایج زیر بر قرار است:اشد بنامنفی 

آنگاااه تباادیل دیفرانساایل  ٬باشااد u(t)=f(t)±g(t).  اگاار ۱
 به صورت زیر است: u(t)تصادفی 

U(k) = F(k) ± G(k) 
اگار  ٬چهار باشدی یک فرآیند تصادفی مرتبهλ .  فرض کنید ۲

u(t) = λf(t) تبدیل دیفرانسایل تصاادفی  باشد آنگاهu(t)  باه
 U(k) = λ F(k) ر است:صورت زی

آنگااه تبادیل دیفرانسایل  ٬باشاد  . اگار ۳
 به صورت زیر است: u(t)تصادفی 

  U(k) = (k + 1)…(k + m)G(k + m) 
 

آنگاه تبدیل دیفرانسیل تصادفی  ٬باشد u(t) = f(t)g(t). اگر ۴
u(t) :به صورت زیر است 

 

 
ل دیفرانسایل آنگااه تبادی ٬باشاد u(t) = exp(λt).  اگار ۵

 به صورت زیر است: u(t)تصادفی 

 
آنگااه تبادیل دیفرانسایل  ٬باشاد = Sin(wt+α) u(t).  اگر۶

  = α)Sin ( U(k)+ به صورت زیر است: u(t)تصادفی 

 

آنگاه تبادیل دیفرانسایل  ٬باشد  u(t) = Cos(wt+α).  اگر ۷
 =α)Cos (  U(k)+ به صورت زیر است: u(t)تصادفی 

آنگااه تبادیل دیفرانسایل تصاادفی  ٬باشد  = mt u(t)گر ا. ۸
u(t) :به صورت زیر است 

U(k) = δ(k-m) 
 

 و مثال ها  روش . 4
 :گیریمتصادفی زیر را در نظر میریکاتی معادله دیفرانسیل 

 = -ax 2(t) , x(0) = x0 , t ∈[a,b]     (۴.۱) 

مستقل هستند و برای  تصادفی مرتبه چهار متغیر  0x و  aکه 
 :کنندی زیر صدق میدر رابطه  M عدد مثبت حقیقی

< M
k

  ,  k = 1 , 2 , … 
(۴.۱) با اعمال روش تبدیل دیفرانسیل تصادفی برای معادله  

 داریم: 
  ) = X(k + 1 

در  ٬را نشان مای دهاد xتبدیل دیفرانسیل متغیر  Xکه در آن 
 این صورت:

x(t) = 

 داده شده یک سری است پس : x(t)چون 

۲۰۷



 

 

(t) =nx 

 

 یک جواب تقریبی برای معادله است.
را در نظر ( ۴ .۱) معادله ی غیر خطی داده شده  .]۱[.۱.۴مثال

است که از  متغیر تصادفییک   و  a=1درآن بگیرید که
و جواب پیروی می کند   2β = و  α = 2توزیع بتا با پارامتر 

  دقیق آن به صورت زیر است:
x(t) =  

 بنابراین داریم:
 = -x 2(t) , x(0) =  , t ∈[a,b]    (۴.۲) 

  عادلهبا اعمال روش تبدیل دیفرانسیل تصادفی برای م

   (۴.۲)  داریم:
  =  X(k + 1) 

در  ٬را نشان مای دهاد xتبدیل دیفرانسیل متغیر  Xکه در آن 
 این صورت:

x(t) = 

 داده شده یک سری است پس : x(t)چون 
 (t) =nx 

 یک جواب تقریبی برای معادله است.

 (۱یبی و جواب دقیق در جدول )که خطای نسبی جواب تقر
 :آمده است

e(t) n=14 e(t)n=12 

 
e(t)n=10 t 

0 0 0 0 

0 0 

 
0 1/6 

10-2e 10-2e 0 2/6 

 
10-2e 10-2e 10-2e 3/6 

 
10-1e 10-1e 10-1e 4/6 

 
0 0 10-3e 5/6 

 
10-1e 0 9-2.6e 1 

 (۱.۴)(: نتایج عددی مثال۱جدول )
 
 

 

اثر اختالل زمین لرزه بر بن ی تعیین مسئله. ]۴[.۲.۴مثال
کنیم که ساختمان در ساختمان را در نظر بگیرید. فرض می

تغییر مکان طولی ,x(t) > 0  t ≥ 0است و   t = 0حالت 
 ٬آلبنابر یک مدل خطی ایده ٬نسبی سقف نسبت به زمین باشد

 تغییر مکان نسبی به صورت زیر است:  
 

  x″(t) + 2ζ  x΄(t) + 2 x(t) = - y(t) , t ≥ 0 

 x(0) = 0 , x΄(0) = 0 
 

 به صورت زیر است: y(t) مرتبه دو فرآیند تصادفی که در آن
 

) , t ≥ 0jt + θjt Cos(wj 
α-ej t ay(t) = 

 

ها  jθاعداد حقیقی مثبت هستند و  ζو  ja jw٬ jα٬که 
بر         کنواختیمتغیرهای تصادفی دو به دو مستقل با توزیع 

] π۲۳[این مسئله جوابی به فرم زیر دارد هستند. ]۰و[: 
 

x(t)=-  

 عکس العمل است:h(t) و  ζ >۱با     
 

 -√1 =   t ≥ 0,  t),in(S h(t) = 
  

 و   1j w= j(1/2)=j  α٬ ٬ 1  ja =ζ٬ = 1دادن  قراربا 
تبدیل دیفرانسیل تصادفی برای این  ۱.۳استفاده از قضیه 

 :به صورت زیر استمسئله 
 

(k + 1)(k + 2)X(k+2) + 0.1(k + 1)X(k + 1) + 
X(k)= 

 

 

 
مقدار جواب تقریبی را به ( ۲.۳)در رابطه  X(k)با قرار دادن 

رسم   m=30و n=15در  ( ۱) نمودارکه  ٬آوریمدست می
 مقدار دقیقمربوط به خطای نسبی ( ۲) جدولاست و در  شده

 .است ریبی آورده شدهو مقدار تق

 

۲۰۸



 

 

 
منحنی قرمز و آبی رسم شده و  m=30و n=15این نمودار در (: ۱نمودار)

 به ترتیب مربوط به جواب تقریبی و دقیق است.

 

 

 
e(t) 

 n=15 

m=30 

e(t)  

n=15 

m=20 

e(t) 

 n=12 

m=30 

e(t) 

 n=12 

m=20 

 

t 

1.0959e-6 9.8550e-

7 
1.0959e-

6 
8.850e-7 -0.4 

4.599e-7 3.9962e-

7 
4.599e-7 1.962e-8 -0.3 

1.37654e-

6 
1.94439

e-6 
1.37654e

-6 
1.72439e

-6 
-0.2 

1.340185

e-6 
1.01287

3e-6 
1.34018

5e-6 
1.022873

e-6 
-0.1 

2.6e-7 2.4e-7 2.6e-7 8.9e-7 0   
1.245055

e-6 
7.09203

e-7 
1.24505

5e-6 
9.1079e-

7 
0.1  

2.3238e-7 2.8439e-

7 
2.3238e-

7 
5.0561e-

7 

0.2  

1.7099e-6 4.4978e-

7 
1.7099e-

6 
9.4978e-

7 
0.3  

1.133e-7 5.220e-7 1.133e-7 6.420e-7 0.4  
     

 (۲.۴) (: نتایج عددی مثال۲جدول )

 

 

 

 

 

 

 . نتـایج 5
 روش تباادیل دیفرانساایلی روشاای ساااده باارای حاال معااادالت
دیفرانسیل و انتگرال در هر دو حالت قطعی و تصادفی باا دقات 

بسااط  باالساات. مزیاات ایاان روش در ایاان اساات کااه ضاارایب
ی بازگشاتی باه تیلورجواب معادله را با اساتفاده از یاک رابطاه

توان تعداد دلخواهی از جماالت بساط آید بنابراین میمی دست
تقریبی با دقت تیلور را به دست آورد و بدین دلیل یافتن جواب 

 دلخواه امکان پذیر است.
توان برای حل معاادالت دیفرانسایل و انتگارال این روش را می

دیگر مانند معادالت دیفرانسیل تصاادفی باا مشاتقات جزوای و 
همچنااین معااادالت انتگاارال و انتگاارال دیفرانساایل دو بعاادی 

 تصادفی به کار گرفت.
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