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Lời cảm ơn

Luận văn này được hoàn thành với một phần nỗ lực của bản thân và sự

hướng dẫn của PGS. TS. Đỗ Văn Lưu, Viện Toán học. Tôi xin tỏ lòng biết

ơn chân thành tới thầy hướng dẫn. Với tinh thần làm việc nghiêm túc,

thầy đã tận tình giúp tôi trong suốt quá trình xây dựng đề cương cũng

như hoàn thành luận văn.

Tôi cũng xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới các thầy cô giáo của Viện

Toán học, những người đã tận tình giảng dạy và khích lệ, động viên tôi

vượt qua những khó khăn trong học tập.

Tôi xin cảm ơn Ban lãnh đạo Viện toán học, trung tâm đào tạo sau đại

học Viện Toán học, sở GD - ĐT Lạng Sơn và trường THPT Văn Lãng đã

tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp đỡ tôi trong suốt thời gian tôi học tập.

Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè đã

giúp đỡ tôi cả về vật chất và tinh thần để tôi có thể hoàn thành bản luận

văn cũng như khóa học của mình.
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Mở đầu

Lớp các bài toán tối ưu tựa khả vi là một bộ phận quan trọng của

lớp các bài toán tối ưu không trơn. Lý thuyết tựa vi phân của Demyanov-

Rubinov là công cụ hữu hiệu để nghiên cứu lớp các bài toán này (xem

[3]-[5]).

Hàm f : X → R (X-không gian Banach thực) được gọi là tựa khả vi

tại x̄ ∈ X nếu tồn tại các tập lồi compact yếu* ∂f(x̄) và ∂̄f(x̄) sao cho

f ′(x̄; y) = max 〈v, y〉
v∈∂f(x̄)

+ min 〈w, y〉
w∈∂̄f(x̄)

.

Cặp [∂f(x̄) , ∂̄f(x̄)] được gọi là tựa vi phân của f tại x̄.

Bởi vì tựa vi phân của một hàm tựa khả vi là không duy nhất, cho nên

việc nghiên cứu các điều kiện tối ưu không phụ thuộc cách chọn tựa vi

phân được nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu. V.F. Demyanov và A.M.

Rubinov [3] đã đưa ra điều kiện chính quy cặp tựa vi phân ở vị trí tổng

quát. D.E. Ward [10] đã đưa ra điều kiện chính quy dưới ngôn ngữ hàm lùi

xa của đạo hàm theo phương của hàm ràng buộc. Điều kiện chính quy của

Ward kéo theo điều kiện vị trí tổng quát của Demyanov-Rubinov. Bằng

phương pháp không gian ảnh, A.Uderzo [9] đã thiết lập một định lí tách

phi tuyến và từ đó dẫn các điều kiện cần tối ưu cho bài toán tối ưu tựa

khả vi.

Luận văn trình bầy các điều kiện cần tối ưu cho bài toán quy hoạch
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Mở đầu

toán học tựa khả vi với hữu hạn ràng buộc bất đẳng thức của D.E. Ward

[10] với điều kiện chính quy dưới ngôn ngữ hàm lùi xa của đạo hàm theo

phương của hàm ràng buộc và các điều kiện cần tối ưu cho bài toán tựa

khả vi của A.Uderzo [9] trên cơ sở thiết lập một định lí tách phi tuyến.

Luân văn bao gồm phần mở đầu, hai chương, kết luận và danh mục các

tài liệu tham khảo.

Chương 1. Điều kiện chính quy cho bài toán quy hoạch toán tựa khả

vi. Trình bầy các kết quả của D.E. Ward [10] về điều kiện tối ưu cho bài

toán quy hoạch toán học tựa khả vi với hữu hạn ràng buộc bất đẳng thức.

Điều kiện chính quy được phát biểu dưới ngôn ngữ hàm lùi xa của đạo

hàm theo phương của hàm ràng buộc. Điều kiện này kéo theo điều kiện

vị trí tổng quát của Demyanov-Rubinov [3]. Các điều kiện Kuhn-Tucker

được trình bầy với điều kiện chính quy đó.

Chương 2. Quy tắc nhân tử Lagrange cho bài toán tối ưu tựa khả vi

của Uderzo. Trình bầy phương pháp không gian ảnh của A.Uderzo [9] để

thiết lập các quy tắc nhân tử Lagrange cho bài toán tối ưu tựa khả vi với

hữu hạn ràng buộc bất đẳng thức. Chương này trình bầy định lí tách phi

tuyến của Uderzo, và từ đó dẫn các quy tắc nhân tử Lagrange cho bài toán

tựa khả vi, trong đó các tựa nhân tử Lagrange (các phiếm hàm dưới tuyến

tính, đơn điệu) thay thế cho các nhân tử Lagrange thông thường.

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2013

Tác giả

Phạm Thanh Nghị
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Chương 1

Điều kiện chính quy cho bài toán
quy hoạch toán học tựa khả vi

Chương 1 trình bầy các kết quả của Ward [10] về điều kiện chính quy

và điều kiện cần Kuhn-Tucker cho bài toán tựa khả vi với hữu hạn ràng

buộc bất đẳng thức. Điều kiện chính quy của Ward được phát biểu dưới

ngôn ngữ hàm lùi xa của đạo hàm theo phương của hàm ràng buộc và

mạnh hơn điều kiện vị trí tổng quát của Demyanov-Rubinov [3].

1.1 Các khái niệm

Định nghĩa 1.1.1

Hàm số f : Rn → R được gọi là hàm khả vi theo phương tại x ∈ Rn nếu

đạo hàm theo phương

f ′(x; y) = lim
t→0+

f(x+ ty)− f(x)

t

tồn tại và hữu hạn với mọi y ∈ Rn. Nếu tồn tại các tập compact lồi khác

rỗng ∂f(x) và ∂̄f(x) sao cho

f ′(x; y) = max 〈v, y〉
v∈∂f(x)

+ min 〈w, y〉
w∈∂̄f(x)
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Chương 1. Điều kiện chính quy cho bài toán quy hoạch toán học tựa khả
vi

∀y ∈ Rn, thì f được gọi là tựa khả vi tại x và cặp [∂f(x), ∂̄f(x)] được gọi

là tựa vi phân của f tại x.

Việc sử dụng kí hiệu dưới gradient ∂f(x) và ∂̄f(x) trong Định nghĩa 1.1.1

là do sự kiện tập dưới gradient

∂p(0) := {v ∈ Rn| 〈v, y〉 ≤ p(y)}

của hàm tựa p(y) := max 〈v; y〉
v∈∂f(x)

bằng ∂f(x) (xem [3]).Tương tự, với hàm

q(y) := max 〈w, y〉
w∈∂̄f(x)

, ta có ∂q(0) = −∂̄f(x).

Chú ý rằng nếu [∂f(x), ∂̄f(x)] là một tựa vi phân của f tại x và

C ⊂ Rn, C 6= φ, C compact, lồi thì cặp [∂f(x) + C, ∂̄f(x) − C] cũng là

một tựa vi phân của f tại x. Như vậy, một hàm tựa khả vi có nhiều tựa

vi phân. Khi đó, một câu hỏi nẩy sinh trong tối ưu tựa khả vi là: Với điều

kiện nào thì điều kiện tối ưu không phụ thuộc vào cách lựa chọn các tựa

vi phân? Câu trả lời đã được Demyanov và Rubinov cho trong [3]. Trước

hết ta sử dụng lại khái niệm cặp tập lồi compact ở vi trí tổng quát.

Định nghĩa 1.1.2

a) Giả sử V ⊂ Rn là tập lồi compact khác rỗng. Mặt max của V được

sinh ra bởi x là tập hợp sau đây

Gx(V ) :=

{
v ∈ V | 〈v;x〉 = max

w∈V
〈w, x〉

}
.

b) Giả sử V ,W là các tập lồi compact khác rỗng của Rn. Cặp [V,W ]

được gọi là ở vị trí tổng quát( in a general position ) nếu không tồn tại

x ∈ Rn sao cho Gx(W) ⊂ Gx(V ).
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Chương 1. Điều kiện chính quy cho bài toán quy hoạch toán học tựa khả
vi

Nhận xét 1.1.3

a) Nếu V và W là rời nhau thì cặp [V,W ] ở vị trí tổng quát.

Mặt khác, nếu W ⊂ V thì [V,W ] không ở vị trí tông quát, bởi vì

G0(W) = W ⊂ V = G0(V ).

b) Demyanov-Rubinov [3] chỉ ra rằng nếu f là tựa khả vi tại x, thì tính

chất cặp [∂f(x),−∂̄f(x)] ở vị trí tổng quát không phụ thuộc vào cách

chọn tựa vi phân.

Mệnh đề 15.3 [3] chứng minh rằng nếu g : Rn → R là tựa khả vi tại

x ∈ g−1(0) và [∂g(x),−∂̄g(x)] ở vị trí tổng quát, thì

{y|g′(x; y) ≤ 0} = cl {y|g′(x; y) < 0}

(ở đây ”cl” kí hiệu bao đóng của một tập). Sự kiện này sẽ được sử dụng

để dẫn các điều kiện tối ưu cho bài toán quy hoạch toán học có ràng buộc

bất đẳng thức

min {f(x)|g(x) ≤ 0} . (1.1)

Định lí 1.1.4 [3]

Giả sử f, g : Rn → R là tựa khả vi tại x và x là một điểm cực tiểu của

bài toán (1.1). Giả sử g(x) = 0 và [∂g(x),−∂̄g(x)] ở vị trí tổng quát. Khi

đó, với bất kì cách chọn các tựa vi phân của f, g, ta có

−∂̄f(x) ⊂
⋂

w∈∂̄g(x)

[∂f(x) + clcone(∂g(x) + w)] , (1.2)

trong đó

cone (∂g(x) + w) := {λ(v + w)|λ ≥ 0, v ∈ ∂g(x)} .
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Chương 1. Điều kiện chính quy cho bài toán quy hoạch toán học tựa khả
vi

1.2 Điều kiện chính quy hàm lùi xa

Giả sử g : Rn → R là khả vi theo phương tại x ∈ Rn. Điều kiện chính quy

bao gồm hàm lùi xa ( recession funtion ) của g′ được xác định bởi công

thức:

(g′)
∞

(x; y) := sup
d∈Rn

{g′(x; d+ y)− g′(x; d)} .

Các hàm lùi xa của các đạo hàm theo phương khác nhau đã được nghiên

cứu trong [7]. Chúng ta trình bày một số tính chất cơ bản của hàm lùi xa.

Mệnh đề 1.2.1 [7]

Giả sử g khả vi theo phương tại x. Khi đó,

(a) (g′)∞ (x; .) là hàm dưới tuyến tính;

(b) g′ (x; .) ≤ (g′)∞ (x; .) ;

(c) Nếu g′ (x; .) là lồi, thì g′ (x; .) = (g′)∞ (x; .) .

Nhận xét 1.2.2

Ta có (xem [10])

(g′)
∞

(x; y) = sup
d∈Rn

limsup
t→0+

g(x+ td+ ty)− g(x+ td)

t
. (1.3)

Vế phải của (1.3) là đạo hàm theo phương của Michel-Penot.

Nếu g là tựa khả vi tại x, thì điều kiện

{
y| (g′)∞ (x; y) < 0

}
6= φ (1.4)

kéo theo giả thiết vị trí tổng quát của Định lí 1.1.4.
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Chương 1. Điều kiện chính quy cho bài toán quy hoạch toán học tựa khả
vi

Định lí 1.2.3

Giả sử g : Rn → R là tựa khả vi tại x, và giả sử (1.4) đúng. Khi đó, cặp

[∂g(x),−∂̄g(x)] ở vị trí tổng quát.

Chứng minh. Ta giả sử rằng cặp [∂g(x),−∂̄g(x)] không ở vị trí tổng

quát và ta sẽ chỉ ra một mâu thuẫn. Đặt h(.) := g′(x; .). Khi đó,

h(.) = p(.)− q(.), trong đó p(y) := max 〈v, y〉
v∈∂g(x)

và q(y) := max 〈v, y〉
v∈−∂̄g(x)

. Bởi

vì p và q nhận giá trị hữu hạn và dưới tuyến tính, h là khả vi theo phương

trên Rn với ∀z, y ∈ Rn, ta có

h′(z; y) = p′(z; y)− q′(z; y) = max
v∈Gz(∂g(x))

〈v, y〉 − max
v∈Gz(−∂̄g(x))

〈v, y〉 ,

( do Định lí 2.3.4 [8] ).

Bởi vì [∂g(x),−∂̄g(x)] không ở vị tri tổng quát, cho nên ∃w ∈ Rn sao cho

Gw(−∂̄g(x)) ⊂ Gw(∂g(x)). Với w này, h′(w, y) ≥ 0,∀y ∈ Rn.

Bây giờ ta giả sử ŷ ∈ Rn mà ‖ŷ‖ = 1 và (g′)∞ (x; ŷ) = α < 0 khi đó

∀t > 0,

sup
d∈Rn

h(d+ tŷ)− h(d)

t
=

1

t
(g′)

∞
(x; tŷ) = (g′)

∞
(x; ŷ) = α.

Do đó h′ (d; ŷ) ≤ α < 0,∀d ∈ Rn. Nói riêng, h′(w, ŷ) < 0 và ta có mâu

thuẫn. �

Ví dụ 1.2.4

Phần ngược của Định lí 1.2.3 không đúng. Chẳng hạn hàm

g : R → R được xác định theo công thức g(x) = − |x|. Tại x = 0, cặp

[{0} , [−1, 1]] là ở vị trí tổng quát. Tuy nhiên, (g′)∞ (0; y) = |y|, cho nên

(1.4) không đúng tại x = 0. Khái niệm sau đây là rất hữu ích cho việc

dẫn điều kiện tối ưu cho bài toán quy hoạch toán học tựa khả vi.
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Chương 1. Điều kiện chính quy cho bài toán quy hoạch toán học tựa khả
vi

Định nghĩa 1.2.5

Giả sử g : Rn → R có đạo hàm theo phương tại x. Hàm dưới tuyến tính

h : Rn → R được gọi là xấp xỉ lồi trên ( upper convex approximate ) của

g tại x, nếu g′(x;.) ≤ h(.).

Ta kí hiệu lớp các xấp xỉ lồi trên của g tai x là UCA(g, x).

Bổ đề kĩ thuật sau đây sẽ đóng một vai trò cốt lõi trong chứng minh các

điều kiện tối ưu, trong chứng minh ta sẽ sử dụng kí hiệu epif để chỉ trên

đồ thị của hàm f và coC để chỉ bao lồi của tập C.

Bổ đề 1.2.6

Cho g có đạo hàm theo phương tại x. Nếu p ∈ UCA(g, x) thì tồn tại

h ∈ UCA(g, x) sao cho

h(.) ≤ min
{
p(.), (g′)

∞
(x; .)

}
.

Chứng minh. Cho p ∈ UCA(g, x). Ta lấy h là bao lồi của p và

q (.) := (g′)∞ (x; .), tức là hàm mà trên đồ thị của nó là co [epi p ∪ epi q].

Rõ ràng h thoả mãn định lí (1.2.3). Bởi vì epi p và epi q là các nón lồi

chứa 0, cho nên epi h = epi p + epi q ( [8], Định lí 3.8 ) và vì vậy, h là

dưới tuyến tính. Bởi vì epi q là nón lùi xa của epi g′(x; .), ta có

epi h = epip+ epiq

⊂ epig′(x; .) + epiq

⊂ epi g′(x; .).

Do đó h(.) ≥ g′(x; .) và ta suy ra h ∈ UCA(g, x) �
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Chương 1. Điều kiện chính quy cho bài toán quy hoạch toán học tựa khả
vi

1.3 Điều kiện cần tối ưu

Xét bài toán quy hoạch toán học có ràng buộc bất đẳng thức

min {f(x)|gi(x) ≤ 0, i ∈ J} (1.5)

trong đó f, gi : Rn → R và J là tập chỉ số hữu hạn. Với x ∈ Rn, ta định

nghiã

I(x) := {i ∈ J|gi(x) = 0} .

Trong phần này thiết lập được điều kiện cần tối ưu Kuhn-Tucker cho (1.5)

với giả thiết f, gi là tựa khả vi và⋂
I(x0)

{y|(g′i)∞ (x0; y) < 0} 6= φ (1.6)

tại một điểm cực tiểu địa phương x0. Để chứng minh ta dùng Bổ đề 1.2.6

và lí luận tách thông thường.

Định lí 1.3.1

Giả sử f và gi, i ∈ J là tựa khả vi tại x0, x0 là một điểm cực tiểu

địa phương của bài toán (1.5). Giả sử gi là liên tục tại x0 với mỗi

i ∈ J\I(x0) và (1.6) đúng. Khi đó, với bấy kì cách chọn tựa vi phân của

f và gi, i ∈ J(x0), ta có

−∂̄f(x0) ⊂
⋂

wi∈∂̄gi(x0)
i∈I(x0)

∂f(x0) +
∑
I(x0)

cone (∂gi(x0) + wi)

. (1.7)

Chứng minh. Giả sử w ∈ ∂̄f(x0), wi ∈ ∂̄gi(x0), i ∈ I(x0). Ta định nghĩa

p(y) = max
v∈∂f(x0)

〈v, y〉 , pi(y) = max
v∈∂gi(x0)

〈v, y〉 .
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Khi đó, p + w ∈ UCA(f, x0), pi + wi ∈ UCA(gi, x0) với mỗi i ∈ I(x0).

Theo theo Bổ đề 1.2.6 tồn tại hi ∈ UCA(gi, x0) sao cho ∀y ∈ Rn,

hi(y) ≤ min
{
pi(y) + 〈wi, y〉 , (g′i)

∞
(x0; y)

}
. (1.8)

Đặt

F (x) := max {f(x)− f(x0),max gi(x0)}

Bởi vì f và gi là khả vi theo phương tại x0, nên F cũng là khả vi theo

phương tại x0. Chú ý rằng x0 là một cực tiểu địa phương của F . Vì vậy

∀y ∈ Rn từ phép tính đạo hàm theo phương, ta có

0 ≤ F ′ (x0; y) = max

f ′ (x0; y) ,max
I(x0)

g′i (x0; y)


≤ max

p(y) + 〈w, y〉 ,max
I(x0)

hi (y)

 .

(1.9)

Ta gọi m := |I(x0)|+ 1, và đặt

S1 := {z ∈ Rm|z ≤ 0}

và S2 := {z ∈ Rm|(p(y) + 〈w, y〉 , ...hi(y)...) ≤ z} với y nào đó y ∈ Rn

Trong đó ≤ là kí hiệu thứ tự nhỏ hơn theo từng toạ độ trên Rm Do (1.9),

suy ra intS1 ∩ S2 = φ. Kết hợp điều này với sự kiện S1 và S2 là nón lồi

khác rỗng, cho nên ta có thể tách chúng bằng một siêu phẳng. Vì vậy

∃λi ∈ R, i ∈ I(x0)∪{0}, với ít nhất một trong các λi 6= 0 hay không đồng

thời bằng 0, sao cho ∀z ≤ 0, z ∈ Rm và y ∈ Rm, ta có∑
i∈I(x0)∪{0}

λizi ≤ 0 ≤ λ0 (p(y) + 〈w, y〉) +
∑
I(x0)

λihi(y). (1.10)

12



Chương 1. Điều kiện chính quy cho bài toán quy hoạch toán học tựa khả
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Từ bất đẳng thức (1.10) suy ra mỗi λi ≥ 0. Nếu λi = 0 thì theo (1.10) và

(1,8) ta có

0 ≤
∑
I(x0)

λihi(.) ≤
∑
I(x0)

λi(g
′
i)
∞ (x0; .) . (1.11)

Bởi vì (1.6) đúng cho nên (1.11) chỉ đúng nếu mỗi λi = 0. Điều này mâu

thuẫn với sự kiện ít nhất một λi > 0. Vì vậy, λ0 > 0. Không mất tính tổng

quát ta có thể giả sử λ0 = 1 theo (1.10)

〈−w, y〉 ≤ p(y) +
∑
I(x0)

λihi(y),∀y ∈ Rn.

Vì vậy,

−w ∈ ∂
(

p(.)+
∑
I(x0)

λihi(.)

)
(0)

= ∂p (0) +
∑
I(x0)

λi∂hi(0) ⊂ ∂p (0) +
∑
I(x0)

λi(∂pi(0) + wi)

= ∂f(x0) +
∑
I(x0)

λi(∂gi(x0) + wi).

Theo Định lí 23.8 [8] và (1.8). Bởi vì w được chọn tuỳ ý, cho nên

−∂̄f(x0) ⊂

∂f(x0) +
∑
I(x0)

cone(∂gi(x0) + wi)

 .
Và cuối cùng, bởi vì wi là tuỳ ý nên (1.7) đúng. �

Định lí 1.3.1 chỉ ra rằng điều kiện (1.4) là điều kiện đủ cho phép bỏ được

′′cl′′ ở (1.2). Ví dụ sau đây chỉ ra rằng nói chung là không bỏ được.

Ví dụ 1.3.2

Xét (1.1) với

g (x, y) :=

 x+
(
x2 + y2

)1/2 − y ; if y ≥ 0,

x+
(
x2 + y2

)1/2 , if y < 0
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và f (x, y) := y

Điểm gốc là một cực tiểu. Chọn ∂f(0) = {(0, 1)} , ∂̄f(0) = {(0, 0)}

∂g(0) = V =
{

(v1, v2) | (v1 − 1)2 + v2
2 ≤ 1

}
, và

∂̄g(0) = W := {(w1, w2) |w1 = 0,−1 ≤ w2 ≤ 0}. Ta có thể kiểm chứng

rằng [V,−W ] ở vị trí tổng quát. Vì vậy điều kiện cần (1.2) đúng. Tuy

nhiên, (1.4) không thoả mãn, cho nên Định lí 1.3.1 là không áp dụng

được. Vì vậy, trong ví dụ này ′′cl′′ không thể bỏ được trong (1.2), bởi vì

(0,−1) /∈ coneV .
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Chương 2

Quy tắc tựa nhân tử Lagrange của
Uderzo cho bài toán tối ưu tựa khả
vi

Chương 2 trình bày phương pháp không gian ảnh của Uderzo [9] để thiết

lập các quy tắc tựa nhân tử Lagrange cho bài toán tối ưu tựa khả vi với

hữu hạn ràng buộc bất đẳng thức. Trong chương này chúng tôi trình bày

định lí tách phi tuyến và từ đó dẫn các quy tắc tựa nhân tử Lagrange cho

bài toán tựa khả vi, trong đó các tựa nhân tử Lagrange ( phiếm hàm dưới

tuyến tính đơn điệu ) thay thế cho các nhân tử Lagrange thông thường.

2.1 Các khái niệm và kết quả bổ trợ

Xét bài toán tối ưu có ràng buộc sau đây

minf(x)
x∈Ω

,Ω= {x ∈ X : G(x) ∈ Rm
−} , (P)

trong đó (X. ||.| |) là không gian Banach thực

Rm
+ := {y = (y1, y2, ..., ym) : yi ≥ 0,∀i = 1, ...,m} ,Rm

− = −Rm
+

f : X → R

15
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và

G : X → Rm được cho bởi G(x) := (g1(x), g2(x), ..., gm(x)).

(X∗, ‖.‖) kí hiệu không gian đối ngẫu tô pô của không gian Banach thực

(X, ‖.‖), 0∗ là điểm không của không gian X∗. 〈., .〉 kí hiệu cặp đối ngẫu

chính tắc của chúng. Kí hiệu coS, int S, cl S, clco S lần lượt là bao lồi,

phần trong, bao đóng, bao lồi đóng của S.

Nón sinh bởi một tập S được kí hiệu là cone S. Kí hiệu cl∗co S là bao lồi

đóng theo tôpô yếu* của tập S trong không gian tôpô đối ngẫu, S0 và S⊥

là nón cực âm và tập trực giao của S. Hơn nữa, cho tập S ⊆ X∗ hàm tựa

của S kí hiệu là σ (.|S), nghĩa là σ (x|S) = supx∗∈S 〈x∗, x〉.

Cho một hàm f : X → R và một ánh xạ G : X → Y Kí hiệu f ′ (x̄, z)

và G′ (x̄, z) là đạo hàm theo phương của các hàm f,G tại x̄ ⊂ X theo

phương z. Hàm f và ánh xạ G gọi là khả vi theo phương tại x nếu f,G

có đạo hàm theo phương bất kì tại điểm đó.

Giả sử f : X → R là hàm liên tục dưới tuyến tính (trên tuyến tính). Tập

compact yếu*

∂h = {x∗ ∈ X∗ : 〈x∗, x〉 ≤ h(x),∀x ∈ X}

( tương ứng ∂̄h = {x∗ ∈ X∗ : 〈x∗, x〉 ≥ h(x),∀x ∈ X} được gọi là dưới vi

phân ( tương ứng trên vi phân) của h.

Định nghĩa 2.1.1

Hàm f : X → R được gọi là tựa khả vi tại x̄ ∈ X nếu nó khả vi theo

phương tại x̄ và tồn tại hàm liên tục dưới tuyến tính f
x̄

: X → R và hàm

liên tục trên tuyến tính f̄x̄ : X → R sao cho.

f ′ (x̄, z) = f
x̄
(z) + f̄x̄(z),∀z ∈ X.
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Nhận xét 2.1.2

Theo tính đối ngẫu Minkowski-Hormander thì đẳng thức sau đúng

f
x̄
(z) = max

x∗∈∂f
x̄

〈x∗, z〉 , f̄x̄ (z) = min
x∗∈∂̄f̄x̄

〈x∗, z〉 ,∀z ∈ X

cho nên đạo hàm theo phương của hàm tựa khả vi có thể biểu diễn dưới

dạng

f ′ (x̄, z) = max
x∗1∈∂f x̄

〈x∗1, z〉+ min
x∗2∈∂̄f̄x̄

〈x∗2, z〉

= min
x∗2∈∂̄f̄x̄

(
σ
(
z|∂f

x̄

)
+ 〈x∗2, z〉

)
.

Cặp [∂f
x̄
, ∂̄f̄x̄] có thể biểu diễn đối ngẫu f ′ (x̄, .) được gọi là tựa vi

phân của f tại x̄. Sau đây những cặp như vậy sẽ được kí hiệu là

Df (x̄) = [∂f(x̄), ∂̄f(x̄)]. Các phép tính cho tựa vi phân được phát triển

trong [3]. Thực ra tựa vi phân của f tại x̄ biểu diễn bằng các cặp, các tập

lồi compact yếu* khác nhau. Với tập lồi compact yếu* tập bất kì C, cặp

[∂f(x̄) + C, ∂̄f̄(x̄)− C] cũng biểu diễn Df ′ (x̄).

Bài toán (P) được gọi là bài toán tựa khả vi nếu f và G là tựa khả vi.

Bổ đề 2.1.3

Giả sử x̄ ∈ Ω là nghiệm địa phương của bài toán (P) với f và G khả vi

theo phương tại x̄. Khi đó hệ sau đây là không tương thích: f ′ (x̄, z) < 0,

G(x̄) +G′ (x̄; z) ∈ intRm
− .

z ∈ X (S)

Chứng minh. Giả sử ngược lại hệ (S) là tương thích, nghĩa là tồn tại

ẑ ∈ X khác không, sao cho f ′ (x̄, ẑ) < 0,

G(x̄) +G′ (x̄, ẑ) ∈ intRm
− .
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Khi đó, ta có

G′ (x̄, ẑ) ∈ intRm
− −G(x̄) = int [Rm

− −G(x̄)] .

Bởi vì

Rm
− −G(x̄) = Rm

− +
(
α−1 − 1

)
G(x̄)− α−1G(x̄)

⊆ Rm
− − α−1G(x̄),∀α ∈ ]0; 1] ,

cho nên

G′ (x̄; ẑ) ∈ [intRm −G(x̄)] ⊆ Rm
− −G(x̄)

⊆ Rm
− − α−1G(x̄),∀α ∈ ]0; 1] .

Điều này có nghĩa là tồn tại ρ > 0 không phụ thuộc vào tham số α ∈ ]0; 1]

sao cho tồn tại hình cầu Bρ (0Y ) tâm 0Y , bán kính ρ sau cho

G′ (x̄; ẑ) +Bρ (0Y ) ⊆ Rm
− −G(x̄)

⊆ Rm
− − α−1G(x̄),∀α ∈ ]0; 1] .

Vì vậy, do tính chất thuần nhất dương của G′(x̄; .), ta có

G(x̄) +G′ (x̄;αẑ) + αBρ (0Y ) ⊆ Rm
−,∀α ∈ ]0; 1] . (2.1)

Do tính chất khả vi theo phương của f và G tại x̄, tồn tại α0 ∈ ]0; 1] sao

cho
f(x̄+ αẑ)− f(x̄)− f ′(x̄;αẑ)

α
< −f ′ (x̄, ẑ) ,∀α ∈ ]0;α0] ,

và
‖G(x̄+ αẑ)−G(x̄)−G′(x̄;αẑ)‖

α
< ρ,∀α ∈ ]0;α0] .

Từ đó ta nhận được

f(x̄+ αẑ) < f(x̄),∀α ∈ ]0;α0] , (2.2)
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và

α−1 [G(x̄+ αẑ)−G(x̄)−G′(x̄;αẑ)] ∈ Bρ (0Y ) ,∀α ∈ ]0;α0] .

Sử dụng bao hàm thức (2.1) ta có

G(x̄+ αẑ) ∈ Rm
− ,∀α ∈ ]0;α0] . (2.3)

(2.2) và (2.3) mâu thuẫn với tính tối ưu của x̄ ∈ X. Do đó ta nhận được

điều phải chứng minh. �

Bổ đề 2.1.4

Giả sử G : X → Rm là ánh xạ khả vi theo phương tại x̄ ∈ X và

p : Rm → R là hàm dưới tuyến tính. Khi đó, p ◦ G : X → R khả vi theo

phương tại x̄ và

(p ◦G)′ (x̄; z) = p′ (G(x̄);G′ (x̄; z)) ,∀z ∈ X.

Nếu G(x̄) = 0 ta có

(p ◦G)′ (x̄; z) = p (G′ (x̄; z)) ,∀z ∈ X.

2.2 Định lí tách phi tuyến và các quy tắc tựa nhân

tử Lagrange

Trong không gian R× Rm ta xét tập:

H = intR1+m
−

và

K = {w = (r, y) ∈ R1+m : ∃z ∈ X : z ∈ X : r = f
x̄

(z) + f̄x̄ (z) ,
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y = G (x̄) +Gx̄(z) + Ḡx̄(z)}.

Tập K được gọi là ảnh của bài toán cực trị thuần nhất hoá. Ta có H

là nón mở có đỉnh tại gốc của R1+m, còn K là một nón với đỉnh tại

w̄ = (0, G(x̄)) ∈ R1−m. Theo cách tiếp cận không gian ảnh, tính không

tương thích của S tại một điểm cực tiểu địa phương x̄ ∈ Ω của (P) được

phát biểu ở bổ đề 2.1.2 có thể nội suy như sự không tương giao của các

nón H và K. Đặc biệt hơn, có thể thấy nếu x̄ ∈ Ω là giải được bài toán

(P) ta có

H ∩ (K − clH) = φ (2.4)

Thật vậy, nếu w1−w2 ∈ H, với w1 nào đó w1 ∈ K và w2 nào đó w2 ∈ clH

thì w1 ∈ H + clH = H. Điều đó mâu thuẫn với H ∩K = φ.

Lí thuyết nhân tử Lagrange cổ điển nghiên cứu các điều kiện cần tối ưu

qua hàm Lagrange của bài toán (P)

L (θ, λ;x) = θf(x) + 〈λ,G(x)〉 = θf(x) +
m∑
i=1

λigi(x).

Một cách chính xác hơn, trong nhiều cách tiếp cận lí thuyết hàm Lagrange,

sự tồn tại cặp nhân tử (θ, λ) ∈ R1+m\ {0} mà tại đó L là dừng theo nghĩa

nào đó liên quan đến tính tách tuyến tính của H và K− clH trong không

gian ảnh R1+m. Chẳng hạn ta biết rằng nếu tại một điểm cực tiểu địa

phương x̄ ∈ Ω hàm f(x̄; .) và G′(x̄; .) là dưới tuyến tính, thì tồn tại

(θ, λ) ∈ R1+m\ {0} sao cho

θ ≥ 0, λi ≥ 0,∀i = 1, ...,m, (i)

λigi(x̄) = 0,∀i = 1, ...,m, (ii)

và

L′ (θ, λ; x̄; z) = θf ′(x̄; z) + 〈λ,G′(x̄; z)〉 ≥ 0,∀z ∈ X, (iii)
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hoặc tương đương,

0∗ ∈ ∂Lx (θ, λ, .) (x̄) , (iii′)

trong đó ∂Lx (θ, λ; .) (x̄) là dưới vi phân theo nghĩa giải tích lồi của L theo

biến x. Chú ý rằng L′(θ, λi, x̄, .) dưới tuyến tính. Ta biết rằng những điều

kiện cần tối ưu như vậy tương đương với điều kiện tách tuyến tính H và

K− clH. Trong trường hợp tổng quát hơn của bài toán tựa khả vi, cụ thể

khi f ′(x̄, .) và G′(x̄, .) có thể không dưới tuyến tính, ta có thì mệnh đề sau.

Mệnh đề 2.2.1

Giả sử bài toán (P) tựa khả vi tại x̄ ∈ Ω. Khi đó H và K − clH tách

tuyến tính được, tức là tồn tại (θ, λ) ∈ R1+m\ {0} thoả mãn các điều kiện

(i),(ii),(iii) nếu và chỉ nếu với (θ, λ) ∈ R1+m\ {0} thoả mãn (i),(ii) thì ta

có

−∂̄L (θ, λ; .) (x̄) ⊆ ∂L (θ, λ; .) (x̄) . (2.5)

Chứng minh. Trước hết ta chú ý rằng nếu (P) tựa khả vi tại x̄ ∈ Ω, thì

hàm Lagrange L tựa khả vi tại x̄ ∈ Ω, và nếu θ ≥ 0 và λ ∈ Rm
+ , ta có

∂L (θ, λ; .) (x̄) =
{
x∗ ∈ X∗ : 〈x∗, z〉 ≤ θf

x̄
(z) + 〈λ,Gx̄(z)〉 ,∀z ∈ X

}
,

và

∂̄L (θ, λ; .) (x̄) =
{
x∗ ∈ X∗ : 〈x∗, z〉 ≥ θf̄x̄(z) +

〈
λ, Ḡx̄(z)

〉
,∀z ∈ X

}
.

Thật vậy, hàm

Lx̄(θ, λ; z) = θf
x̄
(z) + 〈λ,Gx̄(z)〉 ,

là hàm dưới tuyến tính, và tương tự

L̄x̄(θ, λ; z) = θf̄x̄(z) +
〈
λ, Ḡx̄(z)

〉
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là hàm trên tuyến tính. Ta có

L′ (θ, λ; x̄; z) = Lx̄(θ, λ; z) + L̄x̄(θ, λ; z),∀z ∈ X.

Bây giờ giả sử bất đẳng thức sau đúng

L′ (θ, λ; x̄; z) = Lx̄(θ, λ; z) + L̄x̄(θ, λ; z) ≥ 0,∀z ∈ X,

hoặc tương đương,

−Lx̄(θ, λ; z) ≤ L̄x̄(θ, λ; z),∀z ∈ X.

Chú ý rằng −L̄x̄(θ, λ; z) là hàm dưới tuyến tính, cho nên bất đẳng thức

này đúng nếu và chỉ nếu,

∂(−L̄x̄ (θ, λ; .)) = −∂̄Lx̄ (θ, λ; .) ⊆ ∂Lx̄ (θ, λ; .) .

Ta nhận được điều phải chứng minh. �

Ví dụ 2.2.2

Giả sử trong bài toán (P),X = R,m = 1, và

f(x) = x2 + x, G(x) = min {−x,−2x} , x ∈ R.

Ta có x̄ = 0 là nghiệm toàn cục của bài toán đang xét. Ta có

f ′(0; z) = z, G′(0; z) =

 −z, z ≤ 0,

−2z, z > 0.

Ở đây

K − clH = { (w1, w2) ∈ R2

w2 ≥ −w1 nếu w1 ≤ 0, w2 ≥ −2w1 nếu w1 > 0, w1 ∈ R}.

H và K − clH là hai tập rời nhau, nhưng không là các nón tách tuyến
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tính. Nói riêng, ta chú ý rằng K − clH không lồi. Ta có thể lấy

f
0
(z) = z, f̄0(z) ≡ 0, G0(z) ≡ 0, Ḡ0(z) = min {−z,−2z} ,

để cho L (θ, λ;x) = θf(x) + λG(x),

L0 (θ, λ; .) = θf
0
(z) + λG0(z) = θz,

và

L̄ (θ, λ; .) = θf̄0(z) + λḠ0(z) = λmin {−z,−2z}

Vì vậy ta nhận được

∂L (θ, λ; .) (0) = {θ} , ∂̄L (θ, λ; .) (0) = [−2λ,−λ] .

Khi đó điều kiện (2.5) trở thành

[λ, 2λ] ⊆ {θ} ,

với θ, λ ≥ 0. Điều này đúng nếu và chỉ nếu θ = λ = 0 điều này xảy ra

không phụ thuộc vào cách chọn tựa vi phân. Xét họ các tập sau đây trong

R1+m.

K (x∗,Λ) = { (r, y) ∈ R1+m : ∃z ∈ X : r = f
x̄
(z) + 〈x∗, z〉

y = G(x) +Gx̄(z) + Λz},

với (x∗,Λ) ∈ ∂̄f(x̄) × ∂̄G(x̄), ở đây Λ = (x∗1, ...x
∗
m) và Λz =

(〈x∗1, z〉 , ... 〈x∗m, z〉) . Tập ảnh K− clH của bài toán tựa khả vi thuần nhất

hoá có thể biểu diễn qua họ
{
K (x∗,Λ) : (x∗,Λ) ∈ ∂̄f(x̄)× ∂̄G(x̄)

}
của

các nón lồi.
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Bổ đề 2.2.3 Đẳng thức sau đúng

K − clH =
⋃

(x∗,Λ)∈∂̄f(x̄)×∂̄G(x̄)

(K (x∗,Λ)− clH).

Chứng minh. Lấy (r, y) ∈
⋃

(x∗,Λ)∈∂̄f(x̄)×∂̄G(x̄)

(K (x∗,Λ)− clH). Khi đó với

(x∗0,Λ0) nào đó và (x∗0,Λ0) ∈ ∂̄f(x̄)× ∂̄G(x̄),(r, y) ∈ K (x∗0,Λ0)− clH

Điều đó có nghĩa là tồn tại (r̃; ỹ) ∈ clH và z0 ∈ X sao cho

r = f
x̄
(z0) + 〈x∗, z0〉 − r̃, y = G(x) +Gx̄(z0) + Λ0z0 − ỹ.

từ đó suy ra

r ≥ f
x̄

(z0) + min
x∗∈∂̄f(x̄)

〈x∗0, z0〉 − r̃,

yi ≥ g
i
(x̄) + min

x∗∈∂̄gi(x̄)
〈x∗0, z0〉 − ỹ,∀i = 1...m

theo nhận xét 2.1.2. Do đó, tồn tại r̂ ∈ R− và ŷ ∈ Rm
− ta có

r = f
x̄

(z0) + f̄x̄ (z0)− (r̃ − r̂)

y = G(x̄) +Gx̄(z0) + Ḡx̄(z0)− (ỹ + ŷ)

có nghĩa là (r, y) ∈ K − clH.

Ngược lại, lấy (r, y) ∈ K − clH khi đó với (r̂, ŷ) nào đó, (r̂, ŷ) ∈ clH và

z0 ∈ X ta có

r = f
x̄

(z0) + f̄x̄ (z0)− r̂, y = G(x̄) +Gx̄(z0) + Ḡx̄(z0)− ŷ.

Do tính chất compact yếu* của ∂̄f(x̄) và ∂̄G(x̄), tồn tại (x∗,Λ) ∈ (X∗)1+m,

(x∗,Λ) ∈ ∂̄f(x̄)× ∂̄G(x̄) sao cho

r = f
x̄

(z0) + 〈x∗, z0〉 − r̂, y = G(x̄) + Ḡx̄(z0) + Λ0z0 − ŷ.
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từ đó suy ra

(r, y) ∈ K (x∗0,Λ0)− clH

Do đó ta nhận được điều phải chứng minh �

Bổ đề 2.2.4

Giả sử x̄ ∈ Ω là một nghiệm địa phương của bài toán tựa khả vi

(P). Khi đó, với mỗi (x∗,Λ) ∈ ∂̄f(x̄) × ∂̄G(x̄), tồn tại một cặp(
θ(x∗,Λ), λ(x∗,Λ)

)
∈ R1+m\ {0} thoả mãn các điều kiện (i),(ii) và(

iii(x∗,Λ)

)
θ(x∗,Λ)

[
f
x̄
(z) + 〈x∗, z〉

]
+
〈
λ(x∗,Λ), Gx̄(z) + Λz

〉
≥ 0,∀z ∈ X.

Chứng minh. Chứng minh được suy ra bằng định lí tách. Giả sử (x∗,Λ)

cố định bất kì trong ∂̄f(x̄)× ∂̄G(x̄). Bởi vì

K(x∗,Λ) − clH ∈ K − clH

( xem Bổ đề 2.2.3) và tính tối ưu của x̄ ∈ Ω, (2.4) đúng, cho nên K(x∗,Λ)−

clH vàH không có điểm chung. Hơn nữa K(x∗,Λ)−clH là nón lồi với đỉnh là

w̄ ∈ H. Theo định lí tách Hahn-Banach, tồn tại một siêu phẳng của R1+m

tách tuyến tính K(x∗,Λ)− clH và clH. Mặt khác, tồn tại
(
θ(x∗,Λ), λ(x∗,Λ)

)
∈

R1+m\ {0} sao cho

θ(x∗,Λ)r +
〈
λ(x∗,Λ), y

〉
≤ 0,∀ (r, y) ∈ clH = R1+m

− , (2.6)

và

θ(x∗,Λ)r +
〈
λ(x∗,Λ), y

〉
≥ 0,∀ (r, y) ∈ K(x∗,Λ) − clH. (2.7)

Bất đẳng thức (2.6) kéo theo

θ(x∗,Λ) ≥ 0, λ(x∗,Λ) ∈ Rm
+ .

Vì vậy, 〈
λ(x∗,Λ), G(x̄)

〉
≤ 0
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Mặt khác (0, G(x̄)) ∈ K(x∗,Λ) − clH, ta suy ra điều kiện bù〈
λ(x∗,Λ), G(x̄)

〉
= 0.

Vì vậy sử dụng bất đẳng thức (2.7) ta nhận được
(
iii(x∗,Λ)

)
�

Điều kiện
(
iii(x∗,Λ)

)
trong bổ đề (2.2.4) được xem như điều kiện tối ưu cấp

1 Fritz-John. Ta có thể phát biểu điều kiện Slater đảm bảo nhân tử θ(x∗,Λ)

khác 0. điều kiên Slater có dạng

m⋂
i=1

{
z ∈ X : σ

(
z|∂gi(x̄) + ∂̄gi(x̄)

)
< 0
}
6= φ (CQ)

Thật vậy, nếu θ(x∗,Λ) bằng 0,Ta lấy

z0 ∈
m⋂
i=1

{
z ∈ X : σ

(
z|∂gi(x̄) + ∂̄gi(x̄)

)
< 0
}
.

Từ bất đẳng thức (2.7) với y = G(x̄) +Gx̄(z0) + Λz0, ta có〈
λ(x∗,Λ), G(x̄) +Gx̄(z0) + Λz0

〉
=
〈
λ(x∗,Λ), Gx̄(z0) + Λz0

〉
≥ 0.

Từ đó, cho Λ = (x∗1.......x
∗
m) và chú ý λ(x∗,Λ) ∈ Rm

+ , ta có

m∑
i=1

λi(x∗,Λ)σ
(
z0|∂gi(x̄) + ∂̄gi(x̄)

)
≥

m∑
i=1

λi(x∗,Λ) (σ (z0|∂gi(x̄)) + 〈x∗0, z0〉) ≥ 0.

Điều này dẫn đến một mâu thuẫn bởi vì (CQ) với λ(x∗,Λ) ∈ Rm
+\ {0} sẽ cho

ta
m∑
i=1

λi(x∗,Λ)σ
(
z0|∂gi(x̄) + ∂̄gi(x̄)

)
< 0.

Điều kiện (CQ) phụ thuộc vào cách chọn các tựa vi phân của gi tại x̄. Nếu

θ(x∗,Λ) 6= 0, không mất tính tổng quát ta có thể giả sử nó bằng 1. Khi đó

điều kiện
(
iii(x∗,Λ)

)
trở thành điều kiện cần tối ưu Kuhn-Tucker.
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Nhắc lại: hàm lùi xa của đạo hàm theo phương của hàm g : X → R được

xác định như sau:

(g′)
∞

(x̄; z) = sup
u∈X

[g′ (x̄; z + u)− g′ (x̄;u)] .

Khái niệm này cho ta xấp xỉ lồi của g′ (x̄; .) theo nghĩa (g′)∞ (x̄; .) là dưới

tuyến tính và g′ (x̄; z) ≤ (g′)∞ (x̄; z),∀z ∈ X. Điều kiện:

m⋂
i=1

{
z ∈ X : (g′i)

∞
(x̄; z) < 0

}
6= φ (CQ∞)

Đảm bảo tồn tại Λ0 ∈ ∂̄G(x̄) với nhân tử thứ nhất khác 0. Thật vậy, nếu

z0 ∈
m⋂
i=1
{z ∈ X : (g′i)

∞ (x̄; z) < 0}, theo nhận xét 2.1.2 ta có

σ (z0|∂gi(x̄)) + min
x∗∈∂̄gi(x̄)

〈x∗0, z0〉 ≤ (g′i)
∞

(x̄; z0) < 0,∀i = 1, ...,m.

Vì vậy, với x̃∗i ∈ ∂̄gi(x̄),∀i = 1, ...,m,

σ (z0|∂gi(x̄)) + 〈x∗i , z0〉 < 0,∀i = 1, ...,m.

Bởi vậy, lấy Λ0 = (x̃∗1, ..., x̃
∗
m) nếu θ(x∗0,Λ0) = 0 thì bất đẳng thức

(
iii(x∗,Λ)

)
sẽ không đúng với z = z0. Khác với (CQ), điều kiện chính quy (CQ∞)

không phụ thuộc vào việc chọn các cặp tựa vi phân và nó cho phép thiết

lập các điều kiện tối ưu Kuhn-Tucker không phụ thuộc vào cách chọn tựa

vi phân (xem [10]). Điều kiện chính quy (CQ∞) có thể làm yếu nữa bằng

cách đưa vào khái niệm xấp xỉ lồi trên tối thiểu của g′(x̄; .) mà ta kí hiệu

(g′)M(x̄; .).Một hàm (g′)M(x̄; .) : X → R là một xấp xỉ lồi trên của g′(x̄; .)

mà không tồn tại xấp xỉ lồi trên khác của g′(x̄; .) có trên đồ thị nằm thực

sự trong trên đồ thị của nó.

Bổ đề sau đây chỉ ra rằng xấp xỉ lồi trên tối thiểu của hàm g′(x̄; .) được

là trội bởi g′(x̄; .)∞ (xem [10])
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Bổ đề 2.2.5 [10]

Giả sử g : X → R khả vi theo phương tại x̄. Nếu p : X → R là một xấp

xỉ lồi trên của g′ (x̄; .), thì tồn tại xấp xỉ lồi trên h : X → R với tính chất

h(.) ≤ min {p(.), g′ (x̄; .)∞} .

Điều kiện chính quy cho bài toán (P) có thể biểu diễn dưới ngôn ngữ xấp

xỉ lồi trên tối thiểu g′ (x̄; .) :

m⋂
i=1

{
z ∈ X : (g′i)

M
(x̄; z) < 0

}
6= 0

(
CQM

)
Chú ý rằng (CQ)M là điều kiện yếu hơn điều kiện (CQ∞) và (CQ)

Kết hợp các điều kiện
(
iii(x∗,Λ)

)
khi (x∗,Λ) thay đổi trong ∂̄f(x̄)× ∂̄G(x̄)

ta nhận được một nguyên lí tách suy rộng ( phi tuyến ) trong không gian

ảnh. Để phát biểu nguyên lí này, ta nhắc lại một hàm p : R1+m → R được

gọi là đơn điệu (homotone) theo quan hệ thứ tự bộ phận thông thường

trên R1+m nếu

∀u, v ∈ R1+m, ui ≤ vi, ∀i = 0, ...,m⇒ p(u) ≤ p(v).

Định lí 2.2.6

Giả sử x̄ là một nghiệm địa phương của bài toán cực trị tựa khả vi (P) .

Khi đó, tồn tại một hàm dưới tuyến tính và đơn điệu p : R1+m → R tách

K − clH và H, tức là

lev≤0 p =
{
w ∈ R1+m : p(w) ≤ 0

}
⊇ clH,

lev≥0 p =
{
w ∈ R1+m : p(w) ≥ 0

}
⊇ K − clH,

và

p(w̄) = 0.
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Chứng minh. Theo Bổ đề 2.2.4 với mọi (x∗,Λ) ∈ ∂̄f(x̄) × ∂̄G(x̄) tồn

tại một vector
(
θ(x∗,Λ), λ(x∗,Λ)

)
∈ R1+m\ {0} thoả mãn điều kiện (i), (ii),(

iii(x∗,Λ)

)
. Vì vậy, ta có thể định nghĩa:

p(w) = sup
(x∗,Λ)∈∂̄f(x̄)×∂̄G(x̄)

〈
(θ(x∗,Λ), λ(x∗,Λ), w)

〉
.

Không mất tính tổng quát, mỗi vector
(
θ(x∗,Λ), λ(x∗,Λ)

)
có thể chọn có chuẩn

bằng 1. Vì thế,

|p(w)| ≤ sup
(x∗,Λ)∈∂̄f(x̄)×∂̄G(x̄)

∥∥〈(θ(x∗,Λ), λ(x∗,Λ),w)
〉∥∥ ‖w‖ ≤ 1

∀w ∈ R1+m, ‖w‖ = 1

Do đó p là hàm giá trị thực và bị chặn ( hàm thuần nhất dương )

Bởi vì p là dưới tuyến , ta có p liên tục trên R1+m.

Giả sử w ∈ clH. Do〈
θ(x∗,Λ), λ(x∗,Λ),w

〉
≤ 0,∀ (x∗,Λ) ∈ ∂̄f(x̄)× ∂̄G(x̄),

ta suy ra p(w) ≤ 0. Do đó w ∈ lev≤0 p.

Lấy w0 ∈ K− clH. Theo Bổ đề 2.2.3 tồn tại (x∗0,Λ0) ∈ ∂̄f(x̄)× ∂̄G(x̄) sao

cho w0 ∈ K(x∗0,Λ0)−clH. Bổ đề 2.2.4 chỉ ra tồn tại
(
θ(x∗0,Λ0), λ(x∗0,Λ0)

)
∈ R1+m

tách tuyến tính K(x∗0,Λ0) − clH và clH. Vì vậy, ta có

p(w0) = sup
(x∗,Λ)∈∂̄f(x̄)×∂̄G(x̄)

〈(
θ(x∗,Λ), λ(x∗,Λ)

)
,w0

〉
≥
〈(
θ(x∗0,Λ0), λ(x∗0,Λ0)

)
,w0

〉
≥ 0.

Vì vậy w0 ∈ lev≥0 p.

Vì int(K(x∗0,Λ0) − clH) 6= φ và hàm tuyến tính
〈(
θ(x∗0,Λ0), λ(x∗0,Λ0)

)
, .
〉
khác

không trên int(K(x∗0,Λ0) − clH) ta suy ra p không bằng 0 trên R1+m. Hơn

nữa, 〈(
θ(x∗,Λ), λ(x∗,Λ)

)
, w̄
〉

= 0, ∀(x∗,Λ) ∈ ∂̄f(x̄)× ∂̄G(x̄).
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Vì vậy

p(w̄) = 0.

Ta kiểm tra tính chất đơn điệu của p. Lấy u, v ∈ R1+m sao cho ui ≤

vi,∀i = 0, ....,m có u− v ∈ R1+m
− . Bởi vì〈

θ(x∗,Λ), λ(x∗,Λ),w
〉
≤ 0,∀w ∈ R1+m

− ,∀ (x∗,Λ) ∈ ∂̄f(x̄)× ∂̄G(x̄),

ta suy ra 〈(
θ(x∗,Λ), λ

∗
(x∗,Λ)

)
, u
〉
≤
〈(
θ(x∗,Λ), λ

∗
(x∗,Λ)

)
, v
〉

∀ (x∗,Λ) ∈ ∂̄f(x̄)× ∂̄G(x̄)

Do đó

p(u) = sup
(x∗,Λ)∈∂̄f(x̄)×∂̄G(x̄)

〈(
θ(x∗,Λ), λ(x∗,Λ)

)
, u
〉

≤ sup
(x∗,Λ)∈∂̄f(x̄)×∂̄G(x̄)

〈(
θ(x∗,Λ), λ(x∗,Λ)

)
, v
〉

= p(v).

Ta nhận được điều phải chứng minh. �

Kí hiệu C↑
(
R1+m,R

)
là tập tất cả các hàm giá trị thực, đơn điệu, dưới

tuyến tính, xác định trên R1+m.

Một quy tắc nhân tử Lagrange cho bài toán tối ưu tựa khả vi có thể phát

biểu như sau.

Định lí 2.2.7

Giả sử x̄ ∈ Ω là cực tiểu địa phương của bài toán tựa khả vi (P) . Khi đó

tồn tại một hàm p không tầm thường, p ∈ C↑
(
R1+m,R

)
sao cho

L#′

x (p; x̄; z) ≥ 0,∀z ∈ X. (2.8)

Ở đây L# : C↑
(
R1+m,R

)
×X → R được cho bởi

L# (p;x) = p (f(x);G(x)) ,
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là hàm Lagrange suy rộng của bài toán (P). Hơn nữa, L# tựa khả vi tại

x̄, và

−∂̄L# (p; .) (x̄) ⊆ ∂L# (p; .) (x̄), (2.9)

trong đó DL# (p; .) (x̄) =
[
∂̄L# (p; .) (x̄); ∂L# (p; .) (x̄)

]
là tựa vi phân của

L# theo biến x tại x̄.

Chứng minh. Sự tồn tại một hàm p không tầm thường, p ∈ C↑
(
R1+m,R

)
tách K− clH và clH là do Định lí 2.2.6. Bởi vì p là dưới tuyến tính, theo

Bổ đề 2.1.4 về đạo hàm theo phương của hàm hợp, Q khả vi theo phương

theo x, và

L#′

x (p; x̄; z) = p (f ′(x̄; z);G′(x̄; z)) ,∀z ∈ X.

Sử dụng tính dưới tuyến tính của p và K ⊆ K − clH ⊆ lev≥0 p ta có

0 ≤ p (f ′(x̄; z);G(x̄) +G′(x̄; z))

≤ p(0;G(x̄)) + p (f ′(x̄);G′(x̄; z)) ,∀z ∈ X.

Sử dụng p(w̄) = 0 (xem Định lí 2.2.6), ta nhận được bất đẳng thức (2.8).

Về tính khả vi của L# tại x̄ ta chú ý rằng vì p là tựa khả vi (nó là dưới

thuyến tính liên tục) và có đạo hàm theo phương đồng đều cho nên tựa

khả vi đồng đều (xem [4]) tại mỗi điểm. Do f và G tựa khả vi tại x̄ ta có

sử dụng định lí 3.1 [5] về tính tựa khả vi của ánh xạ hợp, cho nên L# là

tựa khả vi tại x̄.Theo bất đẳng thức (2.8), ta có

L#′

x (p; x̄; z) = L#
x̄ (p; z) + L̄#

x̄ (p; z) ≥ 0,∀z ∈ X.

Điều này tương đương với

−L̄#
x̄ (p; z) ≤ L#

x̄ (p; z) ,∀z ∈ X.

Do vậy ta có

∂(−L̄#
x (p; .))(x̄) = −∂̄L#

x (p; .) (x̄) ⊆ ∂L#
x (p; .) (x̄).
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Ta nhận được điều phải chứng minh. �

Phiếm hàm p ∈ C↑
(
R1+m, R

)
được gọi là tựa nhân tử (quasi-multiplier)

bởi vì nó tổng quát hoá khái niệm nhân tử cho bài toán tựa khả vi: tính

tuyến tính của các nhân tử cổ điển được thay thế bằng tính dưới tuyến

tính của p ∈ C↑
(
R1+m,R

)
.

Nhận xét 2.2.8

Chú ý rằng hàm Lagrange suy rộng L# : C↑
(
R1+m,R

)
×X → R của bài

toán (P) vẫn phụ thuộc tuyến tính vào các nhân tử theo nghĩa

L# (ap1 + bp2; w) = aL# (p1; w) + bL# (p2; w) ,

a, b ∈ R, p1, p2 ∈ C↑
(
R1+m,R

)
.

Định lí 2.2.9

Giả sử cho (P) là bài toán cực trị tựa khả vi. Nếu x̄ ∈ Ω là nghiệm địa

phương của (P), thì với mỗi cặp (x∗,Λ) ∈ ∂̄f(x̄)× ∂̄G(x̄), tồn tại cặp

nhân tử
(
θ(x∗0,Λ0), λ(x∗0,Λ0)

)
∈ R1+m\ {0} thoả mãn điều kiện (i),(ii) và

0∗ ∈
⋂

(x∗,Λ)∈∂̄f(x̄)×∂̄G(x̄)

(
θ(x∗,Λ) (∂f(x̄) + x∗) +

m∑
i=1

λi(x∗,Λ) (∂gi(x̄) + x∗i )

)
(2.10)

trong đó Λ = (x∗1, ..., x
∗
m) . Hơn nữa, nếu (CQM) đúng, thì

−∂̄f(x̄) ⊆
⋂

Λ∈∂̄G(x̄)

(
∂f(x̄) +

m∑
i=1

cone(∂gi(x̄) + x∗i )

)
. (2.11)

Chứng minh. Phần đầu là hệ quả của bổ đề 2.2.4, sau khi tính dưới vi

phân tại 0 của hàm dưới tuyến tính

θ(x∗,Λ)

[
f
x̄
(z) + 〈x∗, z〉

]
+
〈
λθ(x∗,Λ)

, Gx̄(z) + Λz
〉
.
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Ta chứng minh phần 2: lấy (x∗,Λ) trong ∂̄f(x̄)× ∂̄G(x̄). Bởi vì hàm g
ix̄

+

x∗i , với i = 1, ...,m là các xấp xỉ lồi trên của g′i (x̄; .) với i = 1, ...,m. Các

xấp xỉ lồi trên này lớn hơn xấp xỉ lồi trên tối thiểu của (g′i)
M (x̄; .) , i =

1, ...,m. Từ Bổ đề 2.2.3 ta suy ra tính chất không tương thích của hệ dưới

tuyến tính:  f
x̄
(z) + 〈x∗, z〉 < 0

gi(x̄) + (g′i)
M(x̄; z) < 0, i = 1, ....,m.

Vì vậy, tồn tại
(
θ(x∗0,Λ0), λ(x∗0,Λ0)

)
∈ R1+m\ {0} thoả mãn điều kiện (i),(ii)

và sao cho

θ(x∗,Λ) (fx̄(z) + 〈x∗, z〉) +
m∑
i=1

λi(x∗,Λ)(g
′
i)
M(x̄; z) ≥ 0,∀z ∈ X.

Bây giờ nếu θ(x∗,Λ) = 0, ta nhận được

m∑
i=1

λi(x∗,Λ)(g
′
i)
M(x̄; z) ≥ 0,∀z ∈ X,

với λ(x∗,Λ) ∈ Rm
+\ {0} . Điều này mâu thuẫn với điều kiện (CQM). Do đó,

khi lấy θ(x∗,Λ) = 1, theo định lí của Moreau-Rockafellar ta có

0∗ ∈ ∂
(
f
x̄

+ x∗ +
m∑
i=1

λi(x∗,Λ)(g
′
i)
M(x̄; .)

)
(x̄) =

= ∂f(x̄) + x∗ +
m∑
i=1

λi(x∗,Λ)∂(g′i)
M(x̄)

⊆ ∂f(x̄) + x∗ +
m∑
i=1

cone(∂g′i(x̄) + x∗i ),∀x∗ ∈ ∂̄f(x̄),∀Λ ∈ ∂G(x̄).

Điều đó có nghĩa là

−∂̄f(x̄) ⊆ ∂f(x̄) +
m∑
i=1

cone(∂g′i(x̄) + x∗),∀Λ ∈ ∂̄G(x̄).

Từ đó suy ra (2.11) và ta nhận được điều phải chứng minh. �
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2.3 Trường hợp dimX <∞

Định nghĩa 2.3.1

Cho 2 tập compact lồi U, V ⊆ Rn, T là tập các điểm x ∈ Rn mà các gradi-

ent ∇σ(.|U)(x) và ∇σ(.|V )(x) tồn tại với độ đo Lebesgue meas(Rn\T ) =

0. Bao lồi đóng

U−̇V = clco {∇σ(.|U)(x)−∇σ(.|V )(x) : x ∈ T}

được gọi là hiệu Demyanov của 2 tập compact lồi U, V.

Hơn nữa, cho hai tập compact lồi U, V ⊆ Rn, ta định nghĩa

U+̇V = U−̇(−V ).

Định lí 4.2 [5] chỉ ra rằng nếu hàm f tựa khả vi tại x̄ ∈ Rn thì

∂clf
′(x̄; .)(0) = ∂f(x̄)+̇∂̄f(x̄),

trong đó ∂cl kí hiệu dưới vi phân Clarke (xem [2]) và [∂f(x̄), ∂̄f(x̄)] là

một tựa vi phân của f.

Bổ đề 2.3.2

Giả sử S ⊆ Rn là tập lồi compact. Cho ν số không âm α1, ..., αν. Khi đó

với mọi x ∈ co
ν⋃
k=1

αkS, tồn tại hằng số β ∈
]
minαk
k=1,...ν

,maxαk
k=1,...ν

]
có tính

chất x ∈ βS.

Chứng minh. Lấy x ∈ co
ν⋃
k=1

αkS, và đặt

ᾱ = minαk
k=1,...ν

, α̂ = maxαk
k=1,...ν

.

Trước hết ta giả sử ᾱ = 0. Khi đó, co
ν⋃
k=1

αkS là hình nón cụt giới hạn bởi

α̂S, và có đỉnh tại 0. Vì vậy, nếu x 6= 0 và x /∈ α̂S ( trường hợp ngược lại
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là tầm thường ) thì tồn tại t > 1 sao cho tx ∈ α̂S. Do đó,

x ∈ βS với 0 < β = t−1α̂ < α̂

Bây giờ giả sử ᾱ > 0 và x /∈ ᾱS, x /∈ α̂S. Khi đó, tồn tại α̂−1ᾱ < t < 1

sao cho tx ∈ ᾱS, bởi vì x ∈ βS với β = t−1ᾱ. Chú ý rằng ᾱ < β < α̂. Khi

X = Rn ta có điều kiện cần tối ưu sau đây cho bài toán tựa khả vi (P) �

Định lí 2.3.3

Giả sử (P) là bài toán cực trị tựa khả vi, với X = Rn. Nếu x̄ là nghiệm

địa phương của (P) thì tồn tại (θ, λ) ∈ R1+m\ {0} sao cho

θ ≥ 0, λi ≥ 0, ∀i = 1, ...,m,

λigi(x̄) = 0,∀i = 1, ...m,

0 ∈ θ(∂f(x̄)+̇∂̄f(x̄)) +
m∑
i=1

λi(∂gi(x̄)+̇∂̄gi(x̄))). (2.12)

Chứng minh. Áp dụng Định lí 2.2.7, tồn tại p ∈ C↑
(
R1+m,R

)
với p(w̄)

và lev≤0 ⊇ R1+m
− sao cho (2.8) đúng, tức là

p(r, g) = max
w∈∂p(0)

〈w, (r, y)〉 , (r, y) ∈ R1+m.

Bởi vì p là dưới tuyến tính liên tục, ta có thể biểu diễn p qua dưới vi phân

∂p(0) ( lồi, compact)

p(r, g) = max
w∈∂p(0)

〈w, (r, y)〉 , (r, y) ∈ R1+m.

Ta xấp xỉ ngoài tập lồi compact ∂p(0) bằng một đa diện compact ∆ν ⊇

∂p(0) có hữu hạn đỉnh
{
ν1, ..., νν

}
, tức là

∆ν = co
{
ν1, ..., νν

}
.
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Chú ý rằng bởi vì lev≤0p ⊆ R1+n
− và ∂p(0) ⊆ {w̄}⊥ ( xem chứng minh bổ

đề 2.2.4 ), cho nên

∂p(0) ⊆ R1+m
+ ∩ {w̄}⊥ .

Do tính lồi và đóng của R1+m
+ ∩ {w̄}⊥ , ta có thể chọn ∆ν nằm trong

R1+m
+ ∩ {w̄}⊥ . Vì vậy

νki ≥ 0,∀i = 0, 1, ...,m, ∀k = 1, ..., ν,

và 〈
νk, w̄

〉
= 0,∀k = 1, ..., ν.

Do đó,

νki gi(x̄) = 0,∀k = 1, ..., ν,∀i = 0, 1, ...,m.

Ta lấy p̄ = σ (.|∆ν) . Khi đó,

p̄(f ′(x̄; z), g′1(x̄; z), ..., g′m(x̄; z)) ≥ p(f ′(x̄; z), g′1(x̄; z), ..., g′m(x̄; z)) ≥ 0,∀z ∈ Rn.

Bởi vì p̄ là cực đại theo từng điểm của hàm Lipschitz địa phương, ta suy

0 ∈ ∂clp̄(f ′(x̄; .), g′1(x̄; .), ..., g′m(x̄; .))(0). (2.13)

Chú ý rằng nếu hàm f tựa khả vi tại x̄ với tựa vi phân [∂f(x̄), ∂̄f(x̄)], ta

có

∂clf
′(x̄; .)(0) = ∂f(x̄)+̇∂̄f(x̄). (2.14)

Lấy νk = (τ k, µk1, ..., µ
k
m), từ (2.14) ta suy

∂clL
#(p̄; .)(0) = ∂cl( max

k=1,...,ν
(νk, (f ′(x̄; .), g′1(x̄; .), ..., g′m(x̄; .)))(0)

⊆ co
ν⋃
k=1

(τ k∂clf
′(x̄; .))(0) +

m∑
i=1

µki ∂clg
′
i(x̄; .)(0)

= co
ν⋃
k=1

[τ k(∂f(x̄)+̇∂̄f(x̄)) +
m∑
i=1

µki [∂gi(x̄)+̇∂̄gi(x̄)].

(2.15)

36



Chương 2. Quy tắc tựa nhân tử Lagrange của Uderzo cho bài toán tối
ưu tựa khả vi

Từ giải tích lồi ta biết rằng nếu A,B, S1, S2, S3, S4 là các tập con của Rn

thì co(A+B) ⊆ coA+ coB

Do (S1 + S2) ∪ (S3 + S4) ⊆ (S1 ∪ S3) + (S2 ∪ S4) ta suy ra

co[(S1 + S2) ∪ (S3 + S4)] ⊆ co(S1 ∪ S3) + co(S2 ∪ S4) (2.16)

Từ (2.15),(2.16) ta nhận được

∂clL
#(p̄; .)(0) ⊆ co

ν⋃
k=1

[τ k(∂f(x̄)+̇∂̄f(x̄))]+

+
m∑
i=1

co
ν⋃
k=1

µki (∂gi(x̄)+̇∂̄gi(x̄)).

Do đó, điều kiện (2.13) kéo theo tồn tại x0 ∈ co
ν⋃
k=1

τ k(∂f(x̄)+̇∂̄f(x̄)) và

xi ∈ co
ν⋃
k=1

µki (∂gi(x̄)+̇∂̄gi(x̄)), i = 1, ...,m, sao cho 0 =
m∑
i=1

Xi. Theo bổ đề

2.2.1, với mỗi xi, i = 1, ...,m có thể tìm được θ ∈ [ min
k=1,...,ν

(τ k), max
k=1,...,ν

(τ k)]

và λi ∈ [ min
k=1,...,ν

(µki ), max
k=1,...,ν

(µki )] sao cho

x0 ∈ θ(∂f(x̄)+̇∂̄f(x̄)),

xi ∈ λi(∂gi(x̄)+̇∂̄gi(x̄))), i = 1, ...,m.

Ttừ đó suy ra (2.12). Hơn nữa, từ ∆ν ∈ R1+m
+ ta suy ta các điều kiện dấu

của θ và λi, i = 1, ...,m. Do

0 =

(
min

k=1,...,ν
µki

)
gi(x̄) ≥ λigi(x̄) ≥

(
max
k=1,...,ν

µki

)
gi(x̄) = 0,

Ta suy ra λigi(x̄) = 0, i = 1, ...,m. Định lí được chứng minh. �
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Kết luận

Luận văn đã trình bày lý thuyết các điều kiện chính quy và điều kiện

cần tối ưu của Ward [10] và Uderzo [9] cho bài toán tối ưu tựa khả vi với

hữu hạn ràng buộc bất đẳng thức. Luận văn bao gồm các nội dung chính

sau đây:

- Điều kiện chính quy của Demyanov-Rubinov và điều kiện chính quy của

Ward;

- Điều kiện cần Kuhn-Tucker của Ward cho bài toán tối ưu tựa khả vi;

- Phương pháp tiếp cận bằng không gian ảnh để thiết lập điều kiện tối ưu

cho bài toán tựa khả vi của Uderzo ;

- Định lí tách phi tuyến cua Uderzo;

- Điều kiện chính quy của Uderzo;

- Các quy tắc tựa nhân tử Lagrange của Uderzo cho bài toán tối ưu tựa

khả vi.

Điều kiện tối ưu cho bài toán quy hoạch toán học tựa khả vi là đề tài đã

và đang được nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu.
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