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از استفاده با خطی غیر و خطی اول نوع فردهلم انتگرال معادالت حل مقاله، این در چکیده.
برده کار به مستقیم طور به خطی معادالت برای روش این می�شود. بررسی منظم�سازی روش
نوع خطی معادله یک به را معادله متغیر تغییر یک با ابتدا خطی غیر حالت در و می�شود.
حل با سپس می�بریم. کار به حاصل معادله برای را منظم�سازی روش سپس و کرده تبدیل اول

داد. خواهیم نشان را روش سادگی و کارایی مثال�هایی

پیش�گفتار .١
باشند نداشته جواب است ممکن که هستند، حالتی بد مسائل اغلب اول نوع انتگرال معادالت

انتگرال معادالت مقاله این در شد اشاره که همانگونه باشند. داشته جواب یک از بیش یا
صورت به خطی اول نوع فردهلم

f(x) = λ

∫
b

a

k(x, t)u(t)dt. (١.١)
صورت به خطی غیر اول نوع فردهلم انتگرال معادالت نیز و

f(x) = λ

∫
b

a

k(x, t)G(y(t))dt (٢.١)
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و خطی غیر تابعی G آن در که می�دهیم قرار بررسی مورد را متناظر ولترای معادالت نیز و
متغیر تغییر از خطی صورت به معادله(٢.١) تبدیل برای است. u حسب بر معکوس�پذیر

تبدیل (١.١) فرم به خطی معادله یک به اینصورت در که می�کنیم استفاده u(t) = G(y(t))

معادالت برای می�کنیم. پیاده حاصل خطی معادله روی را منظم�سازی روش سپس می�شود.
می�کنیم. عمل مشابه صورت به نیز اول نوع ولترای خطی غیر و خطی

منظم�سازی روش .٢
یک روش این در است. شده نهاده بنا [۴] فیلیپس و [۲,۳] تیخونوف توسط منظم�سازی روش

دوم نوع فردهلم تقریبی معادله صورت به را (١.١) اول نوع خطی فردهلم انتگرال معادله

αuα(x) = f(x)− λ

∫
b

a

k(x, t)uα(t)dt. (١.٢)

uα(x) =
۱
α
f(x)−

۱
α
λ

∫
b

a

k(x, t)uα(t)dt. (٢.٢)
می�شود. نامیده منظم�سازی پارامتر که است کوچکی مثبت پارامتر α آن در که می�نویسیم

جواب به (١.٢) معادله جواب α → ۰ هرگاه که کردند ثابت [۴] فیلیپس و [۲,۳] تیخونوف
دیگر عبارت به همگراست (١.١) معادله

u(x) = limα →۰uα(x). (٣.٢)
به موجود روش�های از استفاده با دوم نوع به اول نوع فردهلم انتگرال معادالت تبدیل از پس

مشابه روش به نیز ولترا معادالت برای شد اشاره قبال که همانگونه و می�پردازیم. مساله حل
می�کنیم. عمل

اول نوع فردهلم انتگرال معادالت .٣
منظم�سازی روش با را فردهلم اول نوع انتگرال معادله چند روش، توضیح برای بخش، این در

می�کنیم. حل
ببرید. بکار زیر فردهلم انتگرال معادله حل برای را منظم�سازی روش .١.٣ مثال

π

۲cosx =

∫
π

۰
cos(x− t)u(t)dt. (١.٣)

می�هیم: قرار ابتدا حل.

uα(x) =
π

۲αcosx−

۱
α

∫
π

۰
cos(x− t)uα(t)dt. (٢.٣)

می�آوریم: بدست مستقیم روش از استفاده با (٢.٣) معادله حل با و
uα(x) = (

π

π + ۲α)cosx (٣.٣)
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از است عبارت (١.٣) اول نوع معادله جواب بنابراین

u(x) = limα→۰uα(x) = cosx. (۴.٣)
جواب�های دارای که است ممکن اول نوع معادالت شد اشاره قبال که همانگونه که کنید توجه البته

است. نیز زیر صورت به جواب�هایی دارای (١.٣) معادله مثال عنوان به باشند. زیادی
u(x) = cosx+ sin(۲n+ ۱)x, n = ۱,۲,۳, ... (۵.٣)

ببرید. بکار زیر فردهلم انتگرال معادله حل برای را منظم�سازی روش .٢.٣ مثال
x(e− ۲) =

∫ ۱

۰
xt۲eu(t)dt. (۶.٣)

درمی�آید: زیر خطی فرم به (۶.٣) معادله e(u(x)) = z(x) دادن قرار با حل.

x(e− ۲) =
∫ ۱

۰
xt۲z(t)dt. (٧.٣)

داشت: خواهیم منظم�سازی روش گیری بکار با و

zα(x) =
۴x(e− ۲)
۴α + ۱ (٨.٣)

بنابراین
z(x) = limα→۰zα(x) = ۴x(e− ۲). (٩.٣)

است زیر بصورت مساله دقیق جواب لذا و
u(x) = ln(۴x(e− ۲)). (١٠.٣)

اول نوع ولترای انتگرال معادالت .۴
معموال می�بریم. کار به ولترا اول نوع انتگرال معادالت برای را منظم�سازی روش بخش این در
روش�های از بلکه نمی�شود استفاده اول نوع انتگرال معادالت حل برای سازی منظم روش از
بعد مثال در می�شود. برده بکار معادله طرف دو از مشتق�گیری و الپالس تبدیل مثل دیگری

است. شده مقایسه الپالس تبدیل روش با منظم�سازی روش
ببرید. بکار زیر ولترای انتگرال معادله حل برای را منظم�سازی روش .١.۴ مثال

xex =

∫
x

۰
e(x−t)u(t)dt. (١.۴)

داریم ادومیان تجزیه روش از استفاده با حال
uα(x) = ex(۱− e−

x

α ) (٢.۴)
است زیر بصورت دقیق جواب بنابراین

u(x) = limα→۰uα(x) = ex (٣.۴)
می�گیریم الپالس تبدیل معادله طرف دو از الپالس تبدیل از استفاده با حال

u = ex (۴.۴)
و می�شود تبدیل خطی حالت به متغیر تغییر از استفاده با نیز غیرخطی ولترای انتگرال معادالت

می�شود. حل قبل مثال مانند
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