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Lời nói đầu

Đến nay, lý thuyết điểm bất động đã ra đời khoảng một thế kỷ và phát

triển mạnh mẽ trong năm thập kỷ gần đây. Sự ra đời của Nguyên lý điểm

bất động Brouwer (1912) và ánh xạ co Banach (1922) đã hình thành 2

hướng chính của lý thuyết điểm bất động: sự tồn tại điểm bất động của

ánh xạ liên tục và sự tồn tại điểm bất động dạng co. Lý thuyết điểm bất

động có nhiều ứng dụng như: chứng minh sự tồn tại nghiệm của phương

trình vi phân và phương trình tích phân (định lý Picard và định lý Peano),

chứng minh nguyên lý ε-biến phân Ekeland, chứng minh sự tồn tại điểm

cân bằng trong mô hình kinh tế, sự tồn tại nghiệm tối ưu của nhiều bài

toán trong lý thuyết tối ưu...

Nguyên lý ánh xạ co Banach (1922) là kết quả khởi đầu cho lý thuyết

điểm bất động dạng co, nhưng phải đến những năm 60 của thế kỷ 20

mới được phát triển mạnh mẽ. Nó cho phép ta xây dựng thuật toán tìm

nghiệm của bài toán. Các nhà toán học đã mở rộng Nguyên lý ánh xạ co

Banach theo hai hướng: đưa ra các khái niệm mới, ánh xạ đa trị và mở

rộng ánh xạ co đến ánh xạ không giãn. Các kết quả tiêu biểu có thể kể đến

như: M.Edelstein, D.Boyd, A.Meir, E.Keeler cho ánh xạ đơn trị; Caristi,

S.Nadler, Ky Fan ...cho ánh xạ đa trị.

Một quan hệ giữa ánh xạ co và ánh xạ không giãn là: ánh xạ không giãn

có thể được xấp xỉ bằng một dãy ánh xạ co trên tập C lồi, đóng, bị chặn

trong không gian Banach, xác định bởi công thức Tnx = 1
nx0 + (1− 1

n)Tx,

trong đó x0 là điểm cố định trong C. Vì vậy, sự tồn tại điểm bất động của

ánh xạ co kéo theo sự tồn tại điểm bất động ε-xấp xỉ của ánh xạ không

giãn (x là điểm bất động ε-xấp xỉ của ánh xạ T nếu d(x, Tx) ≤ ε) trên
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tập lồi, đóng, bị chặn trong không gian Banach. Tuy nhiên, sự tồn tại điểm

bất động của ánh xạ không giãn thường gắn liền với cấu trúc hình học của

không gian Banach. Lý thuyết điểm bất động của ánh xạ không giãn được

mở đầu bằng 3 công trình của F.E.Browder, K.Goebel và W.A.Kirk vào

năm 1965. Kết quả quan trọng của W.A.Kirk được trình bày trong chương

2 của luận văn này.

Mở rộng tự nhiên cho lý thuyết điểm bất động của ánh xạ không giãn là

nghiên cứu sự tồn tại điểm bất động của ánh xạ Lipschitz với hệ số lớn hơn

1. Tuy nhiên, Kakutani đã chỉ ra ánh xạ Lipschitz với hệ số đủ gần 1 trong

hình cầu đóng đơn vị của không gian Hilbert không có điểm bất động.

Nguyên lý điểm bất động Brouwer được mở rộng theo 2 giai đoạn. Ban

đầu, người ta mở rộng kết quả này trên lớp các không gian tổng quát như:

định lý Schauder (1930) trong không gian định chuẩn, định lý Tikhonov

(1935) trong không gian lồi địa phương,... . Sau đó mở rộng đến ánh xạ đa

trị nửa liên tục trên, mở đầu là kết quả của Kakutani (1941), tiêu biểu là

Ky Fan (1952).

Một điều thú vị là vào năm 1929 ba nhà toán học Knaster, Kuratowski

và Mazurkiewicz dựa trên kết quả tổ hợp Sperner đã đưa ra bổ đề KKM.

Bổ đề này chỉ ra một cách chứng minh đơn giản Nguyên lý điểm bất động

Brouwer mà trước đó cách chứng minh khá phức tạp dựa vào công cụ tô

pô và lý thuyết bậc ánh xạ. Hơn nữa bổ đề KKM tương đương với Nguyên

lý Brouwer.

Sự xuất hiện bổ đề KKM mở ra một hướng nghiên cứu mới là Lý thuyết

KKM. Ky Fan (1961) đã tạo ra bước ngoặt trong sự phát triển lý thuyết

KKM khi ông chứng minh dạng tương tự của bổ đề KKM cho không gian

vô hạn chiều và gọi là Nguyên lý ánh xạ KKM. Đây được xem như là trung
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tâm của lý thuyết KKM.

Sau đó, Shih đã chứng minh bổ đề KKM cho các tập mở. Bổ đề này cho

ta cách chứng minh đơn giản định lý điểm bất động Ky Fan (đối với ánh

xạ nửa liên tục trên). Các công trình nghiên cứu sâu sắc của Ky Fan như:

Nguyên lý ánh xạ KKM, Bất đẳng thức Ky Fan... tác động lớn đến sự phát

triển của lý thuyết KKM. Nó được sử dụng rộng rãi trong lý thuyết điểm

bất động, lý thuyết biến phân, bài toán kinh tế.... Cho đến nay lý thuyết

KKM vẫn đang được phát triển rộng rãi gắn liền với tên tuổi của các nhà

toán học như: W.A.Kirk, M.A.Khamsi,...

Với sự phát triển không ngừng của lý thuyết điểm bất động, gần đây đã

xuất hiện tạp chí dành riêng cho nghiên cứu này chẳng hạn như tạp chí

"Fixed point theory and Application", bắt đầu từ năm 2007 của nhà xuất

bản Springer.

Tầm quan trọng của lý thuyết điểm bất động cũng như Lý thuyết KKM

trong các ngành toán học và ứng dụng của nó chính là lý do tôi chọn đề tài

nghiên cứu "Lý thuyết điểm bất động và ứng dụng". Trong luận văn

này tôi đề cập đến sự tồn tại điểm bất động của ánh xạ co, ánh xạ không

giãn, ánh xạ liên tục và ứng dụng của nguyên lý ánh xạ KKM. Luận văn

cũng trình bày 2 ứng dụng của lý thuyết điểm bất động để chứng minh

Nguyên lý ε -biến phân Ekeland và sự tồn tại nghiệm của bài toán tựa cân

bằng tổng quát loại I.

Cấu trúc luận văn gồm: phần mở đầu, 4 chương chính (chương 1-4), kết

luận và tài liệu tham khảo. Nội dung chính được tóm tắt như sau:

Chương 1 dành cho việc trình bày các kiến thức cơ bản cần dùng như:

không gian metric, không gian định chuẩn, không gian Banach có cấu trúc

đặc biệt và không gian tô pô tuyến tính lồi địa phương Hausdorff.
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Chương 2 trình bày một số kết quả về điểm bất động của ánh xạ đơn

trị. Cụ thể là: ánh xạ co, ánh xạ không giãn và ánh xạ liên tục.

Chương 3 nghiên cứu về ánh xạ đa trị, trình bày một số khái niệm liên

quan về ánh xạ đa trị và các định lý điểm bất động của ánh xạ đa trị như:

Định lý điểm bất động Caristi, Định lý điểm bất động Nadler, Định lý điểm

bất động Ky Fan...

Chương 4 đưa ra hai trong nhiều ứng dụng của lý thuyết điểm bất động

là: chứng minh Nguyên lý ε -biến phân Ekeland và sự tồn tại nghiệm của

bài toán tựa cân bằng tổng quát loại I.

Luận văn được hoàn thành dưới sự hướng dẫn chỉ bảo tận tình, chu đáo

của GS.TSKH. Nguyễn Xuân Tấn. Qua đây, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc

đến thầy về sự giúp đỡ nhiệt tình của thầy trong suốt quá trình tôi thực

hiện luận văn.

Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu Trường THPT Cẩm Thủy 3,

cùng toàn thể các bạn đồng nghiệp trong trường đã tạo điều kiện thuận lợi

cho tôi trong suốt quá trình học tập.

Tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới Viện toán học, Phòng giải

tích toán học, các thầy cô trong Viện toán đã tạo điều kiện thuận lợi cho

tôi thực hiện tốt kế hoạch học tập của mình.

Cuối cùng, tôi xin được bày tỏ sự biết ơn tới gia đình tôi đã luôn ở bên

cạnh ủng hộ động viên và tạo điều kiện tốt nhất cho tôi được học tập và

hoàn thành luận văn này.

Do điều kiện thời gian và khả năng bản thân có hạn nên luận văn không

thể tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy, tôi rất mong nhận được sự đóng

góp ý kiến của các thầy cô và các bạn để luận văn được hoàn thiện hơn.

5



Chương 1

Kiến thức cơ bản cần dùng

Nghiên cứu về không gian và các tính chất cơ bản trong các không gian

đó là một trong những nhiệm vụ quan trọng của giải tích toán học. Trong

phần này chúng ta sẽ nhắc lại định nghĩa một số không gian và một số tính

chất của nó liên quan đến lý thuyết điểm bất động mà ta sẽ tìm hiểu trong

các chương sau. Các không gian được nhắc tới trong phần này gồm: không

gian metric, không gian định chuẩn, không gian Banach có cấu trúc đặc

biệt và không gian tô pô tuyến tính lồi địa phương Hausdorff.

1.1 Không gian metric

Định nghĩa 1.1.1. Cho X là một tập hợp, hàm ρ : X × X → R+ thỏa

mãn các điều kiện sau:

(i) ρ(x, y) ≥ 0, ∀x, y ∈ X, ρ(x, y) = 0⇔ x = y;

(ii) ρ(x, y) = ρ(y, x), ∀x, y ∈ X;

(iii) ρ(x, y) ≤ ρ(x, z) + ρ(z, y), ∀x, y, z ∈ X (bất đẳng thức tam giác);

được gọi là một metric trên X.

Tập X với metric ρ được gọi là không gian metric (X, ρ).

Định nghĩa 1.1.2. Trong không gian metric (X, ρ), dãy {xn} ⊂ X được
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gọi là hội tụ tới điểm x của không gian đó nếu ρ(xn, x) → 0 khi n → ∞.
Khi đó x được gọi là giới hạn của dãy {xn} .

Định nghĩa 1.1.3. Một hình cầu tâm a, bán kính r (r > 0) trong không

gian metric (X, ρ) là tập

S(a, r) = {x : ρ(x, a) < r} .

S(a, r) cũng được gọi là một r - lân cận của điểm a và mọi tập con của X

bao hàm một r - lân cận nào đó của điểm a gọi là một lân cận của a.

Xét một tập A bất kỳ trong không gian metric X và một điểm x ∈ X.
Nếu:

(i) Có một lân cận của x nằm trọn trong A thì x được gọi là điểm trong

của tập hợp A.

(ii) Bất cứ lân cận nào của x cũng có những điểm của A lẫn những điểm

không thuộc A thì x được gọi là một điểm biên của tập A.

Định nghĩa 1.1.4. Một tập A trong không gian metric X được gọi là tập

mở nếu nó không chứa điểm biên nào của nó cả; đóng nếu nó chứa tất cả

các điểm biên của nó.

Định nghĩa 1.1.5. Một tập M trong không gian metric X được gọi là tập

compact nếu mọi dãy {xn} ⊂ M đều tồn tại một dãy con {xnk
} hội tụ tới

một điểm thuộc M.

Định nghĩa 1.1.6. Cho (X, ρ) là không gian metric, dãy {xn} ⊂ X được

gọi là dãy cơ bản (dãy Cauchy) nếu lim
n,m→∞

ρ(xn, xm) = 0, tức là:

(∀ε > 0) (∃N) (∀n,m ≥ N) ρ(xn, xm) < ε.

Dĩ nhiên mọi dãy hội tụ là dãy cơ bản.

Một không gian metric (X, ρ) trong đó mọi dãy cơ bản đều hội tụ tới
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một phần tử của X gọi là không gian metric đủ.

Ví dụ 1.1.7. (i) Không gian Rn với khoảng cách Euclid là không gian

metric đầy đủ.

(ii) Không gian C[a,b] các hàm liên tục trên đoạn [a, b] là không gian metric

đầy đủ.

Tiếp theo, ta nhắc lại Định lý Hausdorff và Heine - Borel về điều kiện

cần và đủ để một tập hợp là tập compact. Cụ thể như sau:

Định lý 1.1.8. (Hausdorff)1 Một tập compact thì đóng và hoàn toàn bị

chặn. Ngược lại, một tập đóng và hoàn toàn bị chặn trong một không gian

metric đủ thì compact.

Định lý 1.1.9. (Heine - Borel)2 Một tập M là tập compact khi và chỉ

khi mọi họ tập mở {Gα} phủ lên M : M ⊂ ∪αGα, đều chứa một họ con hữu

hạn: Gα1, Gα2, . . . , Gαm vẫn phủ được M :

M ⊂ ∪mj=1Gαj.

Chú ý: Giao một số hữu hạn tập mở là tập mở. Hợp một họ bất kỳ tập

mở là tập mở. Do đó, không gian metric có cấu trúc mới: cấu trúc tô pô.

Định nghĩa 1.1.10. Cho không gian metric (X, ρ), M là họ tất cả các tập

con đóng, bị chặn, khác rỗng của X. Với mọi A,B ∈M, ta đặt:

d(A,B) = sup {ρ(a,B) : a ∈ A} ,

trong đó: ρ(a,B) = inf {ρ(a, b) : b ∈ B} (khoảng cách từ một điểm đến một

tập hợp).
1Xem Chương 2, tiết 4, Định lý 9 trong sách "Hàm thực và giải tích hàm" của GS Hoàng Tụy, Nhà xuất bản Đại học

Quốc gia Hà Nội, 2005.
2Xem Chương 2, tiết 4, Định lý 10 trong sách "Hàm thực và giải tích hàm" của GS Hoàng Tụy, Nhà xuất bản Đại học

Quốc gia Hà Nội, 2005.
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Kí hiệu: D(A,B) = max {d(A,B), d(B,A)} và được gọi là khoảng cách

Hausdorff.

Mệnh đề 1.1.11. D là metric trên M.

Chứng minh. (i) Với A,B ∈M hiển nhiên D(A,B) ≥ 0. Ta có

D(A,B) = 0⇔

{
d(A,B) = 0

d(B,A) = 0

⇔

{
ρ(a,B) = 0,∀a ∈ A
ρ(b, A) = 0,∀b ∈ B

⇔

{
a ∈ B̄ = B, ∀a ∈ A
b ∈ Ā = A,∀b ∈ B

⇔

{
A ⊂ B

B ⊂ A
⇔ A = B.

(ii) Hiển nhiên D(A,B) = D(A,B).

(iii) Giả sử A,B,C ∈M. Từ định nghĩa khoảng cách Hausdorff ta có

ρ(a,B) ≤ D(A,B),∀a ∈ A.

Vì vậy với ε > 0, ∀a ∈ A tồn tại ba ∈ B sao cho

ρ(a, ba) ≤ D(A,B) + ε.

Tương tự ca ∈ C sao cho

ρ(ba, ca) < D(B,C) + ε.

Như vậy, với mọi a ∈ A tồn tại ca ∈ C sao cho

ρ(a, ca) ≤ ρ(a, ba) + ρ(ba, ca) < D(A,B) +D(B,C) + 2ε.
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Suy ra

ρ(a, C) = inf{ρ(a, c) : c ∈ C} < D(A,B) +D(B,C) + 2ε,∀a ∈ A.

Do đó d(A,C) = sup{ρ(a, C) : a ∈ A} ≤ D(A,B) +D(B,C) + 2ε.

Vì ε tùy ý nên d(A,C) ≤ D(A,B) +D(B,C).

Tương tự ta có d(C,A) ≤ D(A,B) +D(B,C). Vậy nên

D(A,C) ≤ D(A,B) +D(B,C).

Do đó D là metric trên M.

Chú ý: X là không gian metric đủ thì (M, D) cũng là không gian metric

đủ.

1.2 Không gian định chuẩn

Định nghĩa 1.2.1. Cho X là không gian tuyến tính trên trường K. Hàm

số ‖ . ‖: E → R+ thỏa mãn các tiên đề:

(i) ‖ x ‖≥ 0, ∀x ∈ X, ‖ x ‖= 0⇔ x = 0;

(ii) ‖ λx ‖= |λ| ‖ x ‖, λ ∈ K, ∀x ∈ X;

(iii) ‖ x+ y ‖≤‖ x ‖ + ‖ y ‖, ∀x, y ∈ X; được gọi là một chuẩn trên X.

Không gian tuyến tính X trên đó xác định một chuẩn gọi là không gian

định chuẩn.

Nhận xét 1.2.2. Từ định nghĩa suy ra X là một không gian định chuẩn thì

nó là một không gian metric, với metric được định nghĩa ρ(x, y) =‖ x− y ‖.
Điều ngược lại có thể không đúng. Nếu không gian metric X xác định một

khoảng cách ρ thỏa mãn thêm 2 tính chất sau:

(i) ρ(x+ z, y + z) = ρ(x, y), ∀x, y, z ∈ X (phép tịnh tiến bảo toàn khoảng
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cách);

(ii) ρ(λx, λy) = |λ|ρ(x, y), ∀λ ∈ K, x, y ∈ X thì khoảng cách có hai tính

chất đó sinh ra một chuẩn.

1.3 Không gian Banach có cấu trúc đặc biệt

Định nghĩa 1.3.1. Cho không gian định chuẩn X, dãy {xn}n∈N ⊂ X được

gọi là dãy Cauchy (dãy cơ bản) nếu: ∀ε > 0 : ∃n0 ∈ N : ∀m,n > n0 ta có:

‖ xm − xn ‖< ε.

Cho X là không gian định chuẩn, nếu với mọi dãy Cauchy đều hội tụ

trong X thì không gian định chuẩn X được gọi là không gian định chuẩn

đầy đủ hay không gian Banach.

Định nghĩa 1.3.2. Không gian Banach (X, ‖ . ‖) được gọi là lồi chặt nếu:

với mọi x, y ∈ X: ‖ x ‖≤ 1, ‖ y ‖≤ 1 và ‖ x− y ‖> 0 ta đều có ‖ x+y
2 ‖< 1.

Định nghĩa 1.3.3. Không gian Banach (X, ‖ . ‖) được gọi là lồi đều nếu

với mọi ε > 0 tồn tại δ(ε) > 0 sao cho với mọi

x, y ∈ X, ‖ x ‖≤ 1, ‖ y ‖≤ 1, ‖ x− y ‖≥ ε

ta có

‖ x+ y

2
‖≤ 1− δ(ε) (1.1)

Nói cách khác, với hai điểm bất kỳ x, y thuộc hình cầu đơn vị, điểm x+y
2

phải có khoảng cách dương đến biên của hình cầu đó, mà khoảng cách này

chỉ phụ thuộc vào khoảng cách giữa hai điểm x, y chứ không phụ thuộc vào

vị trí của chúng.

Chú ý: Điều kiện (1.1) có thể thay bởi ‖ x ‖≤ d, ‖ y ‖≤ d,

‖ x− y ‖≥ ε⇒‖ x+y
2 ‖≤ d(1− δ( εd)), với d > 0 tùy ý.
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Ví dụ 1.3.4. (i) Không gian Rn với chuẩn

‖ x ‖2=
√
x2

1 + x2
2 + . . .+ x2

n, ∀x = (x1, . . . , xn) ∈ Rn

là không gian lồi đều.

(ii) Không gian R2 với chuẩn

‖ x ‖1= |x1| + |x2| và ‖ x ‖∞= max(|x1|, |x2|) với x = (x1, x2) ∈ R2 là các

không gian không lồi chặt và cũng không lồi đều.

(iii) Mọi không gian Hilbert là lồi đều.

Để đo "mức độ" lồi của hình cầu đơn vị trong không gian, người ta đưa

ra khái niệm môđun lồi.

Định nghĩa 1.3.5. Môđun lồi của không gian Banach X là hàm δX :

[0, 2]→ [0, 1] xác định bởi

δX(ε) = inf
{

1− ‖ x+y
2 ‖: x, y ∈ X, ‖ x ‖≤ 1, ‖ y ‖≤ 1, ‖ x− y ‖≥ ε

}
.

Định nghĩa 1.3.6. Đặc trưng lồi (hay hệ số lồi) của không gian Banach

X là số

ε0 = ε0(X) = sup {ε ∈ [0, 2] : δX(ε) = 0} .

ε0 là độ dài đoạn thẳng lớn nhất nằm trên mặt cầu đơn vị.

Mệnh đề 1.3.7. Không gian Banach X là lồi khi và chỉ khi ε0(X) = 0.

Mệnh đề 1.3.8. Giả sử X là không gian Banach với môđun lồi δX và đặc

trưng lồi ε0. Khi đó, δX là hàm liên tục trên nửa khoảng [0, 2) và tăng ngặt

trên [ε0, 2].

Mệnh đề 1.3.9. Không gian Banach X là lồi chặt khi và chỉ khi δX(2) = 1.

Định nghĩa 1.3.10. Cho X là không gian Banach, D là một tập con bị

chặn của X. Ký hiệu:
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rx(D) = sup {‖ x− y ‖: y ∈ D} , x ∈ X;

r(D) = inf {rx(D) : x ∈ D};
diamD = sup {‖ x− y ‖: x, y ∈ D} = sup {rx(D) : x ∈ D} .

Số rx(D) được gọi là bán kính của D đối với x; r(D) và diamD lần lượt là

bán kính Chebyshev và đường kính của tập D.

Mệnh đề 1.3.11. Với mọi tập hợp con bị chặn D trong không gian Banach

X, rx(D) là hàm lồi liên tục.

Định nghĩa 1.3.12. Một tập con D trong không gian Banach X được gọi

là có cấu trúc chuẩn tắc nếu mọi tập con lồi, đóng, bị chặn H của nó với

diamH > 0 đều chứa một điểm x ∈ H sao cho rx(H) < diamH.

Ví dụ 1.3.13. Mọi tập hợp compact D trong không gian Banach đều có

cấu trúc chuẩn tắc.

Định nghĩa 1.3.14. Một tập con lồi, bị chặn, khác rỗng K của không gian

Banach X được gọi là có cấu trúc chuẩn đều nếu mọi tập con lồi, đóng D

của K đều tồn tại số k ∈ (0, 1) sao cho r(D) ≤ kdiamD.

Định nghĩa 1.3.15. Không gian Banach X được gọi là có cấu trúc chuẩn

đều nếu tồn tại số k ∈ (0, 1) sao cho r(D) ≤ diamD, với mọi tập con lồi,

đóng bị chặn D của X.

Định nghĩa 1.3.16. Hệ số chuẩn tắc của không gian Banach X được xác

định bởi công thức

N(X) = sup
{

r(K)
diamK : K ⊂ X lồi, bị chặn và diamK > 0

}
.

Nhận xét 1.3.17. (i) N(X) là số nhỏ nhất sao cho r(K) ≤ N(X)diamK

với mọi tập K lồi, bị chặn của X.

(ii) N(X) < 1 nếu X có cấu trúc chuẩn đều.
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1.4 Không gian tôpô tuyến tính lồi địa phương

Định nghĩa 1.4.1. Cho một tập X bất kỳ. Ta nói một họ τ những tập

con của X là một tô pô (hay xác định một cấu trúc tô pô) trên X nếu:

(1) Hai tập ∅ và X đều thuộc τ .

(2) τ kín đối với phép giao hữu hạn, tức là: giao của một số hữu hạn tập

thuộc τ thì cũng thuộc họ đó.

(3) τ kín đối với phép hợp bất kỳ, tức là: hợp của một số bất kỳ (hữu hạn

hoặc vô hạn) tập thuộc τ thì cũng thuộc họ đó.

Một tập X, cùng với một tô pô τ trên X, gọi là không gian tô pô (X, τ)

(hay đơn giản: không gian tô pô X, nếu không sợ nhầm lẫn).

Các tập thuộc họ τ được gọi là tập mở. Phần bù trong X của một tập

mở được gọi là tập đóng.

Vì họ các tập mở trong không gian định chuẩn thỏa mãn các điều kiện

trên nên các không gian định chuẩn đều là không gian tô pô.

Định nghĩa 1.4.2. Cho không gian tô pô X thỏa mãn điều kiện với mọi

cặp điểm khác nhau x1, x2 ∈ X đều có hai lân cận V1, V2 của x1, x2 sao cho

V1 ∩ V2 = ∅ (nói cách khác hai điểm khác nhau bao giờ cũng có thể tách

được bởi hai lân cận rời nhau). Khi đó không gian tô pô X được gọi là

không gian tách hay không gian Hausdorff và tô pô của nó cũng gọi là tô

pô tách hay tô pô Hausdorff.

Định nghĩa 1.4.3. Ta nói một tô pô τ trên không gian véc tơ X tương

hợp với cấu trúc đại số, nếu các phép toán đại số trong X liên tục trong tô

pô đó, tức là nếu:

(1) x+ y là một hàm liên tục của hai biến x, y; nói rõ hơn, với mọi lân cận

V của điểm x + y đều có một lân cận Ux của x và một lân cận Uy của y
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sao cho nếu x, ∈ Ux, y, ∈ Uy thì tức khắc x, + y, ∈ V (tức là Ux +Uy ⊂ V ).

(2) αx là một hàm liên tục của hai biến α, x; nói rõ hơn, với mọi lân

cận V của αx đều có một số ε > 0 và một lân cận U của x sao cho

|α, − α| < ε, x, ∈ U thì tức khắc α,x, ∈ V.
Một không gian véc tơ X trên đó có một tô pô tương hợp với cấu trúc

đại số gọi là một không gian véc tơ tô pô (hay không gian tuyến tính tô

pô).

Ví dụ 1.4.4. Không gian định chuẩn là không gian véc tơ tô pô, vì phép

cộng véc tơ và phép nhân véc tơ với một số ở đây liên tục trong tô pô xác

định bởi chuẩn.

Định nghĩa 1.4.5. Một không gian véc tơ tô pô X gọi là không gian lồi

địa phương (và tô pô của nó gọi là tô pô lồi địa phương) nếu trong X có

một cơ sở lân cận (của gốc) gồm toàn tập lồi.

Không gian định chuẩn là không gian lồi địa phương: cơ sở lân cận lồi

trong đó là tập các hình cầu tâm ở gốc.

Định nghĩa 1.4.6. Một không gian véc tơ tô pô X đồng thời là không

gian lồi địa phương và không gian Hausdorff được gọi là không gian tô pô

tuyến tính lồi địa phương Hausdorff.
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Kết luận chương 1

Trong chương 1 chúng tôi đã trình bày các kiến thức cơ bản để nghiên

cứu về Lý thuyết điểm bất động và ứng dụng của nó. Bốn không gian được

nhắc đến trong chương này bao gồm: Không gian metric, không gian định

chuẩn, không gian Banach có cấu trúc đặc biệt và không gian tô pô lồi

địa phương Hausdorff. Bên cạnh việc nhắc lại định nghĩa các không gian,

chúng tôi còn nhắc lại các khái niệm thường dùng trong mỗi không gian đó.

Chẳng hạn trong không gian metric các khái niệm: lân cận, tập đóng, tập

mở, hội tụ, tập compact, không gian metric đầy đủ, khoảng cách Hausdorff

. . . đã được trình bày. Ngoài ra, chúng tôi còn trình bày 2 tính chất của tập

compact.

Không gian định chuẩn: Trình bày định nghĩa, mối liên hệ giữa không

gian định chuẩn và không gian metric.

Không gian Banach: Trình bày định nghĩa không gian Banach và các

khái niệm liên quan như: lồi chặt, lồi đều, không gian có cấu trúc chuẩn

tắc, đặc trưng lồi, các khái niệm về đường kính, bán kính của tập D . . .

Không gian tô pô: Định nghĩa không gian tô pô và không gian tô pô lồi

địa phương Hausdorff. Chúng ta sẽ bắt đầu với việc nghiên cứu điểm bất

động của ánh xạ đơn trị.
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Chương 2

Điểm bất động của ánh xạ đơn trị

Trong lý thuyết điểm bất động của ánh xạ đơn trị, người ta phân loại

điểm bất động theo dạng của ánh xạ, bao gồm: điểm bất động của ánh xạ

dạng co, dạng không giãn và dạng ánh xạ liên tục. Trong chương này ta

lần lượt xét các mục đó.

2.1 Điểm bất động của ánh xạ dạng co

Trước hết ta nhắc lại các khái niệm về ánh xạ Lipschitz, ánh xạ co và

ánh xạ co yếu (trường hợp đặc biệt của ánh xạ Lipschitz). Đây là những

lớp ánh xạ đóng vai trò quan trọng trong nhiều bài toán khác nhau, đặc

biệt là trong lý thuyết điểm bất động.

Định nghĩa 2.1.1. Cho (X, d) là một không gian metric. Một ánh xạ

T : X → X được gọi là ánh xạ Lipschitz nếu tồn tại một số k không âm

sao cho với mọi x, y ∈ X,

d(Tx, Ty) ≤ kd(x, y). (2.1)

Số k nhỏ nhất thỏa mãn (2.1) được gọi là hệ số Lipschitz của ánh xạ T ,

ký hiệu là k(T ).
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Nếu k(T ) < 1 thì ánh xạ T : X → X được gọi là ánh xạ co.

Định nghĩa 2.1.2. Cho (X, d) là một không gian metric. Một ánh xạ

T : X → X được gọi là ánh xạ co yếu nếu

d(Tx, Ty) < d(x, y),∀x, y ∈ X, x 6= y.

Định lý 2.1.3. (Banach, 1922) Mọi ánh xạ co T từ không gian metric

đầy đủ (X, d) vào chính nó đều có một điểm bất động duy nhất. Hơn nữa,

với x0 ∈ X bất kỳ thì mọi dãy lặp xn+1 = Txn, n = 0, 1, 2, . . . đều hội tụ

đến điểm bất động này.

Chứng minh. Lấy một điểm bất kỳ x0 ∈ X. Đặt x1 = Tx0, x2 = Tx1, ..., xn =

Txn−1, . . .. Theo định nghĩa ánh xạ co:

d(xn, xn+1) = d(Txn−1, Txn) ≤ kd(xn−1, xn),

d(xn−1, xn) ≤ kd(xn−2, xn−1),

. . . . . . . . . ,

d(x1, x2) ≤ kd(x0, x1).

Từ đó suy ra với mọi n

d(xn, xn+1) ≤ knd(x0, x1).

Vậy khi m > n ta có

d(xn, xm) ≤ d(xn, xn+1) + d(xn+1, xn+2) + . . .+ d(xm−1, xm)

≤ (kn + kn+1 + . . .+ km−1)d(x0, x1)

≤
∞∑
j=n

(kj)d(x0, x1) =
kn

1− k
d(x0, x1).

Vì 0 ≤ k < 1 nên rõ ràng d(xn, xm) → 0 khi m,n → ∞, tức là {xn}
là dãy Cauchy trong X. Vì X đầy đủ (theo giả thiết) nên xn → x. Ta có
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xn = Txn−1 mà xn → x, Txn−1 → Tx vì

d(Txn−1, Tx) ≤ kd(xn−1, x)→ 0.

Vì vậy Tx = x, nghĩa là x là một điểm bất động. Điểm bất động này là

duy nhất vì nếu y là một điểm bất động thì

d(x, y) = d(Tx, Ty) ≤ kd(x, y).

Với k < 1 điều này xảy ra khi và chỉ khi d(x, y) = 0 tức là x = y.

Nguyên lý ánh xạ co Banach không những chỉ ra sự tồn tại điểm bất

động của ánh xạ co trong không gian metric đầy đủ mà còn chỉ ra tính

duy nhất của điểm bất động này. Vì vậy, nguyên lý này có thể ứng dụng

để chứng minh sự tồn tại và duy nhất của lời giải một số bài toán.

Trong trường hợp T là ánh xạ co yếu thì nguyên lý ánh xạ co Banach

vẫn đúng nếu không gian có tính compact. Định lý Edelstein sau đây là mở

rộng của nguyên lý ánh xạ co Banach cho ánh xạ co yếu.

Định lý 2.1.4. Định lý (Edelstein,1962) Cho (X, d) là một không gian

metric đầy đủ và T : X → X là một ánh xạ co yếu. Giả thiết thêm rằng,

với mọi x0 ∈ X dãy lặp {T nx0} có dãy con hội tụ. Khi đó T có duy nhất

một điểm bất động trong X, và với mọi x0 ∈ X dãy lặp {T nx0} hội tụ đến

điểm bất động này.

Chứng minh. x0 là một điểm thuộc X.

Đặt x1 = Tx0, xn = Txn−1,∀n ≥ 2, (xn = T nx0).

Xét d(T nx0, T
n+1x0) ≤ d(T n−1x0, T

nx0) ≤ . . . ≤ d(x1, x0) = d(Tx0, x0).

Từ đó suy ra dãy
{
d(T nx0, T

n+1x0)
}
hội tụ.

Mặt khác, do {T nx0} ⊂ X có dãy con T nkx0 hội tụ, giả sử T nkx0 → y. Từ
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d(T nkx0, T
nk+1x0)→ 0, ta có d(y, Ty) = 0.

Vậy T (y) = y.

Định lý 2.1.5. Cho (X, d) là một không gian metric đầy đủ và T : X → X

là một ánh xạ không nhất thiết liên tục. Giả sử điều kiện sau được thỏa

mãn:

(*) Với mọi ε > 0, tồn tại δ(ε) > 0 sao cho: Nếu d(x, Tx) < δ(ε) thì

T [B(x, ε)] ⊂ B(x, ε).

Khi đó, nếu d(T nu, T n+1u) → 0 với u nào đó thuộc X, thì {T nu} hội tụ

đến điểm bất động của T.

Chứng minh. Đặt un = T nu. Ta chứng minh dãy {un} là dãy Cauchy.

Thật vậy, cho ε > 0, chọn N đủ lớn sao cho d(un, un+1) < δ(ε) với mọi

n ≥ N .

Vì d(uN , TuN) < δ(ε) nên theo tính chất (*) ta có

T [B(uN , ε)] ⊂ B(uN , ε).

Suy ra TuN = uN+1 ∈ B(uN , ε), và bằng quy nạp ta có

T kuN = uN+k ∈ B(uN , ε) với mọi k ≥ 0.

Do đó, d(uk, us) < 2ε với mọi s, k ≥ N và ta có dãy {un} là dãy Cauchy. Vì

X là không gian metric đầy đủ nên dãy này hội tụ, chẳng hạn đến x ∈ X.

Giả sử x không là điểm bất động của T , tức là d(x, Tx) = a > 0 khi đó

ta có thể chọn un ∈ B(x, a3) sao cho d(un, un+1) < δ(a3). Khi đó do tính

chất (*) ta có T [B(un,
a
3)] ⊂ B(un,

a
3), do đó Tx ∈ B(un,

a
3). Điều này mâu

thuẫn với d(Tx, un) ≥ d(Tx, x) − d(un, x) ≥ 2
3a. Suy ra d(x, Tx) = 0. Do

đó x là điểm bất động của T .

Các định lý sau đây là sự tổng quát hóa của nguyên lý ánh xạ co Banach.
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Định lý 2.1.6. Định lý(Matkowski,1975) Giả sử (X, d) là một không

gian metric đầy đủ và T : X → X là ánh xạ thỏa mãn

d(Tx, Ty) ≤ Φ(d(x, y)),∀x, y ∈ X,

trong đó Φ : R+ → R+ là một hàm bất kỳ không giảm (không nhất thiết

liên tục) sao cho Φn(t)→ 0 với mỗi t > 0. Khi đó T có duy nhất một điểm

bất động u, và T nx→ u với mỗi x ∈ X.

Chứng minh. Ta có Φ(t) < t với mỗi t > 0.

Thật vậy, nếu với t0 > 0 nào đó mà ta có t0 ≤ Φ(t0) thì do tính đơn điệu

của Φ nên ta có Φ(t0) ≤ Φ[Φ(t0)]. Bằng quy nạp ta có t0 ≤ Φn(t0) với mọi

n > 0, mâu thuẫn với Φn(t0)→ 0.

Từ giả thiết suy ra

d(T nx, T n+1x) ≤ Φn(d(x, Tx)),

do đó d(T nx, T n+1x) → 0 với mọi x ∈ X. Cho ε > 0 tùy ý và chọn

δ(ε) = ε− Φ(ε). Nếu d(x, Tx) < δ(ε) thì với mọi x ∈ B(x, ε) ta có

d(Tz, x) ≤ d(Tz, Tx) + d(Tx, x)

d(Tz, x) ≤ Φ(d(z, x)) + δ < Φ(ε) + ε− Φ(ε) = ε.

Do đó ta có Tz ∈ B(x, ε). Từ (2.1.5) ta suy ra T có điểm bất động u và

T nx→ u với mỗi x ∈ X.
Điểm bất động u là duy nhất. Thật vậy, giả sử có v 6= u cũng là điểm bất

động của T, tức là v = Tv. Khi đó

d(u, v) = d(Tu, Tv) ≤ Φ(d(u, v)).

Từ nhận xét ở phần đầu chứng minh này ta có d(u, v) = 0 hay u là điểm

bất động duy nhất của T .
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Định lý 2.1.7. Giả sử (X, d) là không gian metric đầy đủ và T : X → X

là một ánh xạ thỏa mãn

d(Tx, Ty) ≤ α(x, y)d(x, y),

trong đó α : X ×X → R+ \ {0} có tính chất:

Với khoảng đóng bất kỳ [a, b] ⊂ R+ \ {0} ,

λ(a, b) := sup {α(x, y) : a ≤ d(x, y) ≤ b} < 1.

Khi đó T có duy nhất một điểm bất động u, và T nx→ u với mọi x ∈ X.

Chứng minh. Định lý này được suy trực tiếp từ định lý ở 2.1.6

Dưới đây ta xét một lớp ánh xạ tổng quát hơn lớp ánh xạ co mà vẫn bảo

đảm sự tồn tại điểm bất động.

Định nghĩa 2.1.8. Cho (X, d) là một không gian metric. Một ánh xạ

T : X → X được gọi là ánh xạ (ε, δ)-co nếu với mọi ε > 0 tồn tại δ > 0 sao

cho nếu ε ≤ d(x, y) < ε+ δ thì d(Tx, Ty) < ε.

Từ định nghĩa suy ra, nếu T là (ε, δ)-co thì T là ánh xạ co yếu. Thật

vậy, nếu x 6= y thì d(x, y) > 0. Đặt d(x, y) = ε. Khi đó, ε = d(x, y) < ε+ δ

nên

d(Tx, Ty) < ε = d(x, y).

Mặt khác, mọi ánh xạ co T với hệ số co k đều là (ε, δ)-co vì chỉ cần chọn

δ = ε(1−k)
k thì với ε ≤ d(x, y) < ε+ δ = ε

k ta có

d(Tx, Ty) ≤ kd(x, y) < ε.

Định lý 2.1.9. Định lý (Meir-Keeler,1969) Giả sử (X, d) là một không

gian metric đầy đủ và T : X → X là một ánh xạ (ε, δ)-co trong M . Khi đó

T có duy nhất một điểm bất động u, và với mọi x0 ∈ X ta có T nx0 → u

khi n→∞.

22



Chứng minh. Định lý này được suy ra từ định lý 2.1.4

2.2 Điểm bất động của ánh xạ liên tục

Trong phần trên chúng ta đã nghiên cứu điểm bất động của ánh xạ co và

mở rộng của nó là ánh xạ (ε, δ)-co trong không gian metric đầy đủ (X, d).

Trong phần này ta sẽ nghiên cứu điểm bất động cho lớp ánh xạ liên tục

trong các tập lồi compact trong không gian định chuẩn và trước hết là

trong Rn. Định lý Brouwer sẽ chứng minh dưới đây là một trong những

định lý sâu sắc và nổi tiếng của toán học. Ở đây chúng tôi trình bày cách

chứng minh sơ cấp của Knaster, Kuratowski và Mazurkiewicz dựa trên kết

quả về toán tổ hợp của Sperner. Trước hết ta nhắc lại một vài định nghĩa

mà ta sẽ sử dụng.

Định nghĩa 2.2.1. Cho X là không gian tuyến tính định chuẩn ta xét n+1

điểm a0, a1, . . . , an−1, an sao cho các vectơ a1−a0, . . . , an−a0 độc lập tuyến

tính (khi đó ta cũng nói các điểm a0, a1, . . . , an độc lập affin). Bao lồi của

tập a0, a1, . . . , an, tức tập S gồm tất cả các điểm x = x0a0+x1a1+. . .+xnan

với xi ≥ 0(i = 0. . . . , n), x0 +x1 + . . .+xn = 1 gọi là đơn hình n chiều (hay

n-đơn hình) sinh bởi a0, a1, . . . , an−1, an. Ta viết S = conv {a0, a1, . . . , an} .
Các điểm a0, a1, . . . , an−1, an gọi là các đỉnh của đơn hình. Bao lồi của k+1

đỉnh gọi là k-diện của S.

Phép tam giác phân một đơn hình S là phép phân chia S thành các

n-đơn hình con Si, i = 1, 2, . . . ,m sao cho hợp của chúng bằng S và hai

đơn hình con nếu giao nhau thì phải là một diện chung của hai đơn hình

đó.

Định nghĩa 2.2.2. Cho một đơn hình S = conv {a0, a1, . . . , an}. Khi đó
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mỗi điểm x ∈ S được biểu diễn duy nhất dưới dạng:

x =
n∑
i=0

xiai với xi ≥ 0,
n∑
i=0

xi = 1.

Ta viết x = (x0, x1, . . . , xn) và các số xi(i = 0, 1, . . . , n) gọi là các tọa độ

trọng tâm của x trong đơn hình S.

Khi X = Rn và ei = (0, . . . , 1︸︷︷︸
i

, . . . , 0) là vectơ đơn vị thứ i của Rn thì

S = conv {e1, . . . , en} gọi là đơn hình chuẩn n− 1 chiều. Trong trường hợp

này các tọa độ trọng tâm của mỗi điểm x ∈ S trùng với tọa độ Descartes

của nó trong Rn, tức là x = (x1, x2, . . . , xn) ∈ Rn mà x ∈ S nên x =∑n
i=1 xiei, xi ≥ 0, x1 + . . .+ xn = 1.

Bổ đề 2.2.3. Cho đơn hình S = conv {a0, a1, . . . , an} trong Rn với các tập

đóng F0, F1, . . . , Fn thỏa mãn điều kiện sau:

Với mỗi tập con I ⊂ {0, 1, . . . , n}, ta có

conv {ai : i ∈ I} ⊂ ∪i∈IFi. (KKM)

Khi đó ∩ni=0Fi 6= ∅.

Việc chứng minh bổ đề này tương đối dài và phức tạp nên chúng tôi

không trình bày chứng minh ở đây. Có thể tìm thấy phần chứng minh này

trong cuốn "Hàm thực và Giải tích hàm" của GS Hoàng Tụy, Nhà xuất

bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005.

Mệnh đề 2.2.4. Cho X là một tập trong không gian tôpô có tính chất sau:

Mọi ánh xạ liên tục T : X → X đều có điểm bất động. Nếu X ′ đồng phôi

với X thì X ′ cũng có tính chất đó.

Chứng minh. Cho Φ là phép đồng phôi từ X lên X ′ và T ′ : X ′ → X ′ là ánh

xạ liên tục. Ta chứng minh T ′ có điểm bất động.
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Thật vậy, Đặt T = Φ−1T ′Φ ta được T : X → X là ánh xạ liên tục, nên

theo giả thiết, tồn tại x0 ∈ X sao cho Tx0 = x0. Suy ra, T ′Φ(x0) = Φ(x0),

do đó Φ(x0) là điểm bất động của T ′.

Định lý 2.2.5. (Nguyên lý điểm bất động Brouwer,1912) Mọi ánh

xạ liên tục từ hình cầu đơn vị đóng trong Rn vào chính nó đều có điểm bất

động.

Chứng minh. Vì hình cầu đơn vị đóng trong Rn đồng phôi với một

n-đơn hình S nên ta chỉ cần chứng minh rằng ánh xạ liên tục T : S → S

có điểm bất động trong S. Với mỗi x ∈ S ta có x = (x0, x1, . . . , xn) và y =

Tx = (y0, y1, . . . , yn). Với mỗi i = 0, 1, . . . , n ta đặt Fi = {x ∈ S : xi ≤ yi}.
Do T liên tục nên các Fi đều đóng. Ta chứng minh Fi thỏa mãn điều kiện

(KKM).

Lấy I ⊂ {0, 1, . . . , n} và x ∈ conv {ui : i ∈ I}. Có thể giả thiết đây là

diện nhỏ nhất chứa x . Khi đó x = (x0, x1, . . . , xn) với xi = 0 nếu i /∈ I

và xi > 0 nếu i ∈ I, và y = (y0, y1, . . . , yn) với yi ≥ 0,
∑n

i=0 yi = 1. Chứng

minh x ∈ ∪i∈IFi bằng cách chỉ ra tồn tại i0 ∈ I sao cho x ∈ Fi0, tức là

xi0 ≥ yi0.

Giả sử ngược lại rằng xi < yi với mọi i ∈ I. Khi đó ta gặp mâu thuẫn:

1 =
n∑
i=0

xi =
∑
i∈I

xi <
∑
i∈I

yi ≤
n∑
i=0

yi = 1.

Vậy điều kiện (KKM) thỏa mãn. Theo bổ đề (KKM), tồn tại x∗ ∈ ∩ni=0Fi.

Khi đó ta có x∗i ≥ y∗i với i = 0, 1, . . . , n, trong đó y∗i là tọa độ trọng tâm

của y∗ = Tx∗. Do
∑n

i=0 x
∗
i =

∑n
i=0 y

∗
i = 1 nên các bất đẳng thức trên phải

là đẳng thức hay x∗i = y∗i với mọi i = 0, 1, . . . , n. Vậy ta có x∗ = y∗ = Tx∗,

x∗ chính là điểm bất động cần tìm.
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Nguyên lý điểm bất động Brouwer vẫn đúng nếu thay hình cầu đơn vị

đóng bằng một tập hợp lồi, đóng, bị chặn trong không gian tuyến tính hữu

hạn chiều tùy ý.

Từ định lý trên ta thấy: mọi ánh xạ liên tục T : S → S từ một đơn hình

vào chính nó đều có điểm bất động x∗ = Tx∗. Vì vậy, định lý điểm bất động

Brouwer có nội dung trực quan như sau. Giả sử có n doanh nghiệp cạnh

tranh nhau trên một thị trường và mỗi điểm x ∈ S biểu thị tình thế trong

đó doanh nghiệp i chiếm thị phần bằng xi. Do cạnh tranh nên từ một tình

thế x ∈ S có thể dẫn đến một tình thế mới Tx. Đương nhiên doanh nghiệp

i muốn chuyển đến tình thế Tx với Tix > xi. Định lý Brouwer cho biết nếu

ánh xạ T liên tục thì bao giờ cũng có một điểm x∗ = Tx∗, nghĩa là một

tình thế cân bằng mà không doanh nghiệp nào muốn thay đổi để được lợi

hơn. Chính vì ý nghĩa đó mà Định lý điểm bất động Brouwer (cùng với các

mở rộng của nó) là công cụ xây dựng lý thuyết cân bằng trong kinh tế và

trong nhiều lĩnh vực khác.

Mệnh đề 2.2.6. (phân hoạch đơn vị) Cho một tập hợp compact C trong

một không gian metric X và một số hữu hạn các tập ở G1, G2, . . . , Gm phủ

C. Bao giờ cũng có những hàm số liên tục ei : X → [0, 1] (i = 1, . . . ,m)

sao cho:

(i) ei(x) = 0 ở ngoài Gi,

(ii) e1(x) + e2(x) + . . .+ em(x) = 1, ∀x ∈ C.

Chứng minh. Trước hết ta nhận xét rằng nếu F1, F2 là hai tập lồi đóng rời

nhau trong không gian metric (X, d) thì có một hàm số liên tục e1 : X →
[0, 1] bằng 0 trên F1 và bằng 1 trên F2, đó là

e1 = d(x,F1)
d(x,F1)+d(x,F2)
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(trong đó d(x,M) là khoảng cách từ x đến M tức số inf
y∈M

d(x, y)).

Ta chứng minh bổ đề bằng quy nạp theo m. Nếu m = 2 thì đặt F1 =

C \ G1, F2 = C \ G2, và lấy e1(x) như trên, e2(x) = 1 − e1(x) ta sẽ được

hàm thỏa mãn yêu cầu.

Giả sử bổ đề được chứng minh cho trường hợpm−1 phủ mở của C và xét

trường hợp có m tập như thế: G1, G2, . . . , Gm. Tập F = C \Gm là compact

(vì là tập con đóng của C) và được phủ bởim−1 tập mở G1, G2, . . . , Gm−1,

cho nên theo giả thiết quy nạp có những hàm số liên tục hi : X → [0, 1] sao

cho hi(x) = 0 ở ngoài Gi và h1(x) + h2(x) + . . .+ hm−1(x) = 1 trên F . Mặt

khác hai tập đóng F và F1 = C \ ∪m−1
i=1 Gi rời nhau, cho nên có một hàm số

liên tục h : X → [0, 1] bằng 0 trên F1 và bằng 1 trên F . Các hàm liên tục:

ei(x) = hi(x)h(x), (i = 1, 2, . . . ,m− 1),

em(x) = 1− e1(x)− . . .− em−1(x),

đáp ứng yêu cầu đề ra trong bổ đề.

Các hàm e1(x), . . . , em(x) như trên gọi là một phân hoạch đơn vị ứng với

phủ mở G1, G2, . . . , Gm của C.

Dựa vào bổ đề trên ta có thể dễ dàng suy ra hệ quả sau đây của định lý

Brouwer.

Hệ quả 2.2.7. Mọi ánh xạ liên tục T : C → C từ một tập lồi compact

C ⊂ Rn vào chính nó đều có điểm bất động x∗ = Tx∗.

Chứng minh. Bằng cách tịnh tiến và thay thế (nếu cần) Rn bằng không

gian nhỏ nhất chứa C, có thể xem C có một điểm trong a1 và C nằm trong
1Xem Chương 6, tiết 1, tính chất V trong sách "Hàm thực và giải tích hàm" của GS Hoàng Tụy, Nhà xuất bản Đại học

Quốc gia Hà Nội, 2005.

27



một đơn hình S. Với mỗi k = 1, 2 . . . , cho

Ck =

{
x ∈ C : d(x, S \ C) ≥ 1

k

}
.

Hai tập phần trong của C và S \Ck phủ S cho nên theo trên có một hàm

số liên tục ek : S → [0, 1] sao cho ek(x) = 1 trên Ck và bằng 0 ở ngoài C.

Đặt Φk(x) = ek(x)Tx + (1 − ek(x))a ta có một ánh xạ liên tục từ S

vào S, theo định lý Brouwer phải có một điểm xk = Φk(xk). Vì S là

compact và 0 ≤ ek(x) ≤ 1, ta có thể thay (nếu cần) các dãy con thích

hợp để có xk → x∗, ek(xk) → α. Nếu với một k nào đó mà ek(xk) = 1 thì

xk = Txk là điểm bất động. Vậy có thể coi ek(xk) < 1 với mọi k. Khi ấy

d(xk, S \ C) < 1
k → 0, cho nên d(x∗, S \ C) = 0, tức x∗ là một điểm biên

của C mà x∗ = αTx∗+ (1−α)a, vậy chỉ có thể α = 12, tức là x∗ = Tx∗

Mệnh đề 2.2.8. Nguyên lý điểm bất động Brouwer tương đương với Bổ đề

KKM.

Chứng minh. Theo trên thì ta chỉ cần chứng minh Bổ đề KKM từ Nguyên

lý điểm bất động Brouwer.

Cho S = {a0, a1, . . . , an} là một đơn hình và F0, F1, . . . , Fn là các tập

hợp đóng trong S thỏa mãn điều kiện (KKM) nhưng ∩ni=0Fi = ∅. Khi đó

mỗi x ∈ S và mỗi i = 0, 1, . . . , n ta đặt αi(x) = d(x, Fi) là khoảng cách từ

x đến Fi. Vì ∩ni=0Fi = ∅ nên với mỗi x ∈ S tồn tại i sao cho x /∈ Fi, tức là

αi > 0 do Fi đóng. Vậy ta có thể định nghĩa hàm

Φi(x) = αi(x)∑n
j=0 αj(x)

, x ∈ S, i = 0, 1, . . . , n.

Các hàm Φi có tính chất: liên tục, 0 ≤ Φi(x) ≤ 1,
∑n

i=0 Φi(x) = 1 với

mọi x ∈ S. Với mỗi x ∈ S ta đặt Tx =
∑n

i=0 Φi(x)ai. Do S là tập lồi nên
2Xem Chương 6, mục 1.3, tính chất IV trong sách "Hàm thực và giải tích hàm" của GS Hoàng Tụy, Nhà xuất bản Đại

học Quốc gia Hà Nội, 2005.
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Tx ∈ S, do Φi liên tục nên T liên tục. Theo Nguyên lý Brouwer, tồn tại

x∗ ∈ S mà Tx∗ = x∗ .

Đặt I = {i : Φi(x
∗) > 0}. Khi đó ta có

Tx∗ =
∑n

i=0 Φi(x
∗)ai =

∑
i∈I Φi(x

∗)ai.

Nhưng vì Φi(x
∗) > 0 khi và chỉ khi x∗ /∈ Fi và với mọi i ∈ I ta có Φi(x

∗) > 0

nên x∗ /∈ Fi,∀i ∈ I hay x∗ /∈ ∪i∈IFi. Điều này mâu thuẫn với

x∗ = Tx∗ =
∑

i∈I Φi(x
∗)ai ∈ conv {ai : i ∈ I} ⊂ ∪i∈IFi.

Do đó ∩ni=0Fi 6= ∅ hay điều kiện (KKM) được thỏa mãn.

Nguyên lý điểm bất động Brouwer và dạng tương đương của nó là Bổ

đề KKM được chứng minh trong không gian hữu hạn chiều nên không tiện

cho ứng dụng. Năm 1961, Ky Fan đã chứng minh dạng tương tự của Bổ đề

KKM cho không gian vô hạn chiều, gọi là Nguyên lý ánh xạ KKM, ngày

nay được xem như là trung tâm của Lý thuyết KKM. Trước hết ta đưa ra

một số định nghĩa sau.

Định nghĩa 2.2.9. Ánh xạ đa trị (ánh xạ điểm - tập) từ tập hợp X vào

tập hợp Y là một phép chuyển mỗi x ∈ X thành một tập con Tx của Y .

Ví dụ 2.2.10. Xét phương trình

xn + a1x
n−1 + . . .+ an−1x+ an = 0. (2.2)

Trong đó n ∈ N∗ là những số nguyên dương và ai ∈ R (i=1,. . . ,n) là các hệ

số thực. Quy tắc cho tương ứng với mỗi vectơ a = (a1, a2, . . . , an) ∈ Rn với

tập nghiệm ký hiệu là F (a) của phương trình (2.2) là một ánh xạ đa trị.

F : Rn → C (2.3)
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từ không gian Rn vào tập các số phức C. Theo định lý cơ bản của đại số

F (a) 6= ∅ và |F (a)| ≤ n, ∀a ∈ Rn, trong đó |A| là lực lượng của tập A. Nếu

ta đồng nhất mỗi số phức x = u + vi với (v, v) ∈ R2 thì thay cho (2.3) ta

có ánh xạ

F : Rn → R2

Chú ý: không loại trừ khả năng với x nào đó tập Tx là một tập hợp rỗng.

Định nghĩa 2.2.11. Cho C là một tập trong không gian vectơ tôpô X.

Ánh xạ đa trị F : C → 2X được gọi là ánh xạ KKM nếu với mọi tập hữu

hạn A trong C ta có:

conv(A) ⊂ F (A), trong đó F (A) = ∪x∈AF (x).

Định lý 2.2.12. (Nguyên lý ánh xạ KKM - Ky Fan, 1961) Cho C là

một tập trong không gian vectơ tách X, F : C → 2X là một ánh xạ KKM.

Khi đó mọi tập hữu hạn A ⊂ C ta có ∩x∈AF (x) 6= ∅.

Chứng minh. Giả sử tồn tại tập hữu hạn {x1, x2, . . . , xn} trong C mà

∩ni=1F (xi) = ∅. Gọi L là không gian con tuyến tính sinh bởi {x1, . . . , xn}.
Khi đó L với tôpô cảm sinh từ X sẽ là không gian vectơ hữu hạn chiều. Do

đó tồn tại một metric d trên L sao cho tôpô sinh bởi d trùng với tôpô cảm

sinh từ X. Ký hiệu S = conv {x1, x2, . . . , xn}. Đặt G(xi) = F (xi) ∩ L, i =

1, 2, . . . , n. Ta có G(xi) đóng do L đóng trong X. Với mỗi x ∈ S đặt

αi(x) = d(x,G(xi)).

Vì ∩ni=1F (xi) = ∅ nên ∩ni=1G(xi) = ∅. Do đó mỗi x ∈ S, tồn tại một i

sao cho x /∈ G(xi), suy ra αi(x) > 0 do G(xi) đóng. Vậy ta có thể đặt

Φi(x) =
αi(x)∑n
j=1 αj(x)

, x ∈ S.
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Các hàm Φi liên tục và 0 ≤ Φi(x) ≤ 1,
∑n

i=1 Φi(x) = 1 với mọi x ∈ S.
Đặt Tx =

∑n
1=1 Φi(x)xi, do S lồi và Φi liên tục, S ⊂ L với L hữu hạn chiều

nên ánh xạ T : S → S liên tục.

Theo định lý Brouwer, tồn tại x∗ ∈ S mà x∗ = Tx∗. Đặt I = {i : Φi(x
∗) > 0},

ta được

x∗ = Tx∗ =
∑

i∈I Φi(x
∗)xi ∈ conv {xi : i ∈ I} ⊂ ∪i∈IF (xi)

vì F là ánh xạ KKM.

Mặt khác, với mỗi i ∈ I ta có Φi(x
∗) > 0 nên x∗ /∈ G(xi). Vì x

∗ ∈ L

nên x∗ /∈ F (xi) với mọi i ∈ I, tức là x∗ /∈ ∪i∈IF (xi), đến đây ta gặp mâu

thuẫn.

Theo trên ta thấy, nguyên lý ánh xạ KKM - Ky Fan chỉ khẳng định

∩x∈AF (x) 6= ∅ với mọi tập con A hữu hạn trong C (C là tập hợp trong không

gian vectơ tách X). Tính chất này có thể phát biểu là "Họ {F (x) : x ∈ C}"
có tính chất giao hữu hạn. Muốn có kết quả tốt hơn: ∩x∈CF (x) 6= ∅ ta có

thể thêm một trong 2 giả thiết sau:

(i) C là một tập hữu hạn.

(ii) Tồn tại x0 ∈ C sao cho F (x0) compact.

Khi đó cần thay mỗi F (x) bởi F (x) ∩ F (x0) ta được một họ tập hợp đóng

trong một tập hợp compact. Lúc này, để ∩x∈CF (x) 6= ∅ ta chỉ cần đòi hỏi

tính chất giao hữu hạn của họ {F (x) : x ∈ C} .

Mệnh đề 2.2.13. Nguyên lý ánh xạ KKM tương đương với Nguyên lý

Brouwer.

Chứng minh. Theo trên ta đã chứng minh Nguyên lý ánh xạ KKM từ

Nguyên lý điểm bất động Brouwer.

Bây giờ ta chứng minh Nguyên lý Brouwer từ Nguyên lý ánh xạ KKM. Từ
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Nguyên lý ánh xạ KKM bằng cách đặt

X = Rn, C = {a0, a1, . . . ,n } , F (ai) = Fi, i = 0, 1, . . . , n

ta suy ra bổ đề KKM, mà Nguyên lý Brouwer tương đương với bổ đề KKM.

Mệnh đề được chứng minh.

Định lý 2.2.14. (Ky Fan, 1969) Cho C là một tập lồi compact trong

không gian định chuẩn X và T : C → X là một ánh xạ liên tục. Khi đó

tồn tại x0 ∈ C sao cho

‖ y0 − Ty0 ‖= min {‖ x− Ty0 ‖: x ∈ C} . (2.4)

Chứng minh. Xác định ánh xạ đa trị G : C → X cho bởi

G(x) = {y ∈ C :‖ y − Ty ‖≤‖ x− Ty ‖}.

Vì chuẩn là hàm liên tục, T liên tục nên các tập G(x) đóng trong C, do đó

chúng là tập compact. Ta chứng minh G là ánh xạ KKM.

Thật vậy, giả sử tồn tại A = {x1, x2, . . . , xn} ∈ C và y ∈ conv(A) nhưng

y /∈ ∪ni=1G(xi). Khi đó ta có

‖ y − Ty ‖>‖ xi − Ty ‖, i = 1, . . . , n.

Điều này chứng tỏ rằng tất cả các điểm xi đều nằm trong hình cầu mở

tâm Ty bán kính ‖ y − Ty ‖. Do hình cầu là tập lồi nên conv(A) cũng nằm

trong hình cầu đó. Suy ra y cũng thuộc hình cầu đó, tức là

‖ y − Ty ‖>‖ y − Ty ‖ (vô lý).

Vậy G là ánh xạ KKM. Theo Nguyên lý ánh xạ KKM, họ {G(x) : x ∈ C}
có tính chất giao hữu hạn. Vì G(x) là compact nên tồn tại y0 ∈ ∩x∈CG(x),

và do đó

‖ y0 − Ty0 ‖≤‖ x− Ty0 ‖, ∀x ∈ C.
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Suy ra

‖ y0 − Ty0 ‖= min {‖ x− Ty0 ‖: x ∈ C} .

Định lý trên của Ky Fan thường được gọi là định lý "xấp xỉ tốt nhất"

và được chứng minh dựa vào Nguyên lý ánh xạ KKM. Nguyên lý ánh xạ

KKM cũng được sử dụng để chứng minh hai định lý điểm bất động nổi

tiếng của Schauder và Tikhonov.

Hệ quả 2.2.15. (Schauder, 1930) Mọi ánh xạ liên tục từ một tập lồi,

compact C của một không gian định chuẩn vào chính nó đều có điểm bất

động.

Chứng minh. Áp dụng định lý (2.2.13) của Ky Fan, tồn tại y0 thỏa mãn

(2.4). Vì T : C → C nên Ty0 ∈ C và do đó

min {‖ x− Ty0 ‖: x ∈ C} = 0.

Do đó ‖ y0 − Ty0 ‖= 0. Hay y0 = Ty0.

Chú ý: Nếu trong (2.4) ta có ‖ y0 − Ty0 ‖> 0, tức là y0 6= Ty0 thì y0 phải

thuộc điểm biên của C (ký hiệu là ∂C).

Thật vậy, giả sử y0 là một điểm trong của C. Khi đó tồn tại r > 0 sao

cho hình cầu B(y0, r) ⊂ C và r <‖ y0 − Ty0 ‖. Đặt

ε =‖ y0 − Ty0 ‖ −r > 0

và đặt

x = ε
‖y0−Ty0‖y0 + r

‖y0−Ty0‖Ty0.
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Khi đó ta có ‖ x− y0 ‖= r nên x ∈ C và ‖ x− Ty0 ‖= ε <‖ y0 − Ty0 ‖
(mâu thuẫn với (2.4)). Vậy y0 ∈ ∂C.

Từ đây suy ra rằng: ánh xạ liên tục T : C → X có điểm bất động chỉ

cần giả thiết T (∂C) ⊂ C, vì khi đó ta phải có ‖ y0 − Ty0 ‖= 0 (nếu không

thế thì ta gặp mâu thuẫn:

0 <‖ y0 − Ty0 ‖= min {‖ Ty0 − x ‖: x ∈ C} = 0

vì y0 ∈ ∂C, Ty0 ∈ C).

Định lý 2.2.16. (Nguyên lý Schauder, 1930)Cho C là một tập lồi,

đóng, bị chặn trong không gian Banach X,T là một ánh xạ liên tục trên C

và T (C) là một tập hợp compact trong C. Khi đó T có điểm bất động.

Chứng minh. Đặt D là bao lồi đóng của T (C), khi đó D là một tập lồi,

compact trong C. Hạn chế T trên D ta được ánh xạ T0 : D → D, T0 là ánh

xạ liên tục. Theo định lý điểm bất động Schauder (Hệ quả 2.2.15) thì T0

có điểm bất động và cũng là điểm bất động của T .

Như vậy, thay cho tính compact của miền xác định ta chỉ cần tính com-

pact tương đối của miền giá trị của ánh xạ liên tục thì sẽ có điểm bất động.

Nguyên lý Schauder được mở rộng cho không gian lồi địa phương.

Cho (X,P ) là không gian lồi địa phương tách với tôpô sinh bởi họ nửa

chuẩn P = {p}. Khi đó x = y khi và chỉ khi p(x− y) = 0 với mọi p ∈ P .

Định lý 2.2.17. (Tikhonov, 1935) Cho C là một tập hợp lồi compact

trong không gian lồi địa phương tách (X,P ), T : C → C là một ánh xạ liên

tục. Khi đó T có điểm bất động.

Chứng minh. Vì x = Tx khi và chỉ khi p(x − Tx) = 0 với mọi p ∈ P nên

ta chỉ cần chứng minh rằng ∩p∈P {x ∈ C : p(x− Tx) = 0} 6= ∅.
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Do p liên tục, tập hợp trên là giao của một họ tập hợp đóng trong tập

hợp compact C, nên chúng ta chỉ cần chứng minh họ đó có tính chất giao

hữu hạn.

Lấy {p1, p2, . . . , pn} ⊂ P , ta cần chứng minh:

∩ni=1 {x ∈ C : pi(x− Tx) = 0} 6= ∅.

Xác định ánh xạ G : C → X cho bởi

G(x) = {y ∈ C :
∑n

i=1 pi(y − Ty) ≤
∑n

i=1 pi(x− Ty)} .

Vì pi liên tục với mọi i = 1, . . . , n nên các tập G(x) là đóng trong C, do đó

chúng là tập compact. Ta chứng minh G là ánh xạ KKM.

Thật vậy, giả sử A = {x1, x2, . . . , xm} ⊂ C và y ∈ conv(A) nhưng y /∈
∪mj=1G(xj). Khi đó ta có∑n

i=1 pi(y − Ty) >
∑n

i=1 pi(xj − Ty), ∀j = 1, . . . ,m.

Đặt M = {x ∈ C :
∑n

i=1 pi(y − Ty) >
∑n

i=1 pi(xj − Ty)}.
Giả sử x, z ∈M và λ ∈ [0, 1]. Khi đó ta có:

n∑
i=1

pi(λx+ (1− λ)z − Ty) ≤ λ

n∑
i=1

pi(x− Ty) + (1− λ)
n∑
i=1

pi(z − Ty)

< λ
n∑
i=1

pi(y − Ty) + (1− λ)
n∑
i=1

pi(y − Ty)

=
n∑
i=1

pi(y − Ty).

Vậy λx+ (1− λz) ∈M hay M là tập hợp lồi. Do tất cả các phần tử xj

đều thuộc M nên conv(A) ⊂M và do đó y ∈M . Suy ra∑n
i=1 pi(y − Ty) >

∑n
i=1 pi(y − Ty) (mâu thuẫn).
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Vậy G là ánh xạ KKM. Theo Nguyên lý ánh xạ KKM, họ {G(x) : x ∈ C}
có tính chất giao hữu hạn. Vì G(x) compact nên tồn tại y0 ∈ ∩x∈CG(x), và

do đó ∑n
i=1 pi(y0 − Ty0) ≤

∑n
i=1 pi(x− Ty0), ∀x ∈ C.

Trong bất đẳng thức trên thay x = Ty0 ∈ C ta được∑n
i=1 pi(y0 − Ty0) = 0, hay pi(y0 − Ty0) = 0 với mọi i = 1, . . . , n.

Vậy ∩ni=1 {x ∈ C : pi(x− Tx) = 0} 6= ∅. Định lý được chứng minh.

2.3 Điểm bất động của ánh xạ không giãn

Trên đây ta đã nghiên cứu điểm bất động của ánh xạ co và ánh xạ liên

tục. Trong phần này ta sẽ nghiên cứu điểm bất động của ánh xạ không

giãn, trước hết ta đưa ra định nghĩa sau:

Định nghĩa 2.3.1. Cho không gian metric (X, d) là một không gian metric,

D ⊂ X. Một ánh xạ T : D → X được gọi là ánh xạ không giãn nếu:

d(Tx, Ty) ≤ d(x, y), ∀x, y ∈ D. (2.5)

Đặc biệt, trong trường hợp X là không gian Banach với ‖ . ‖ và C là

một tập hợp con khác rỗng của X thì ánh xạ T : C → X là không giãn

nếu:

‖ Tx− Ty ‖≤‖ x− y ‖, ∀x, y ∈ C. (2.6)

Rõ ràng: các ánh xạ co, co yếu và tất cả các phép đẳng cự đều là những

ánh xạ không giãn.

Ta thấy rằng các ánh xạ không giãn có thể không có điểm bất động và

nếu chúng có điểm bất động thì điểm đó có thể không duy nhất (Ví dụ:

ánh xạ đồng nhất).
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Mệnh đề 2.3.2. Cho D là một tập lồi, đóng, bị chặn, khác rỗng của không

gian Banach X và T : D → D là ánh xạ không giãn. Khi đó

inf {‖ x− Tx ‖: x ∈ D} = 0.

Định lý 2.3.3. (Kirk, 1965)Cho D là một tập lồi, compact yếu, có cấu

trúc chuẩn tắc trong không gian định chuẩn X và T là một ánh xạ không

giãn từ D và D. Khi đó T có điểm bất động trong D.

Chứng minh. Đặt F =
{
L ⊂ D : L lồi, đóng, khác rỗng, T (L) ⊂ L

}
.

Vì D ⊂ D,T (D) ⊂ D nên D ∈ F do đó F 6= ∅. Trong F lập quan hệ

thứ tự bao hàm, ta được tập sắp thứ tự bộ phận (F,⊂). Giả sử G là một

tập con được sắp thứ tự hoàn toàn của F, tức G = {Lα} với các Lα ∈ F và

lồng nhau. Khi đó ∩αLα 6= ∅ do D compact yếu và T (∩αLα) ⊂ ∩αLα. Vậy
∩αLα là cận dưới của G. Theo bổ đề Zorn, F chứa phần tử cực tiểu của H.

Ta chứng minh H chỉ gồm một điểm bằng phản chứng. Giả sử H có

nhiều hơn một điểm, tức là d = diamH > 0. Do D có cấu trúc chuẩn tắc

nên tồn tại z ∈ H sao cho rz(H) = sup {‖ z − x ‖: x ∈ H} < d. Suy ra, tồn

tại r ∈ (0, d) sao cho tập hợp

C = {z ∈ H : H ⊂ B[z, r]} 6= ∅.

Lấy bất kỳ z ∈ C. Ta có T (H) ⊂ B[Tz, r] do T không giãn, vì vậy

convT (H) ⊂ B[Tz, r], trong đó conv biểu thị bao lồi đóng của một tập

hợp. Vì convT (H) là tập lồi, đóng trong D nên nó cũng compact yếu, đồng

thời

convT (H) ⊂ convH = H,

nên

T (convT (H)) ⊂ T (H) ⊂ convT (H).
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Vậy convT (H) bất biến đối với T , tức là convT (H) ∈ F.

Do convT (H) ⊂ H và H có cực tiểu nên convT (H) = H. Từ đây suy ra

H ⊂ B[Tz, r], hay Tz ∈ C. Vì z ∈ C nên T (C) ⊂ C.

Tiếp theo, ta chứng minh C là tập lồi, đóng.

Thật vậy, cho z1, z2 ∈ C, z = αz1 + (1 − α)z2 với α ∈ [0, 1]. Khi đó ta có

‖ x− z1 ‖≤ r, ‖ x− z2 ‖≤ r với mọi x ∈ H. Do đó ‖ x− z ‖≤ r với mọi

x ∈ H nên z ∈ C. Vậy, C là tập hợp lồi.

Mặt khác, nếu {zn} ∈ C và zn → z thì từ ‖ x− zn ‖≤ r,∀x ∈ H, suy ra

‖ x− z ‖≤ r,∀x ∈ H

(‖ . ‖ là hàm liên tục). Do đó C đóng.

Như vậy, C là tập hợp lồi, đóng và bất biến đối với T , tức là C ∈ F. Vì

C ⊂ H và H là cực tiểu nên C = H. Khi đó, với mọi u, v ∈ C = H ta có

‖ u− v ‖≤ r. Từ đó suy ra

d = diamH = diamC ≤ r < d (mâu thuẫn).

Vậy, H chỉ gồm một điểm, tức là H = {x∗} mà H bất biến đối với T nên

Tx∗ = x∗.

Định lý 2.3.4. (Browder - Gohde, 1965) Cho D là tập hợp lồi, đóng,

bị chặn trong không gian lồi đều X và T : K → K là ánh xạ không giãn.

Khi đó tập hợp các điểm bất động FixT của T là lồi, đóng, khác rỗng.

Chứng minh. Vì mọi tập lồi, đóng, bị chặn trong không gian lồi đều đều có

cấu trúc chuẩn tắc nên từ định lý trên suy ra FixT 6= ∅.
Giả sử x, y là các điểm bất động của T và

‖ T (x+y2 )− x+y
2 ‖> 0.

Lấy
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u = 1
2(T (x+y2 )− T (x)); v = 1

2(−T (x+y2 ) + T (x)).

Khi đó ta có ‖ u ‖=‖ v ‖≤ 1
4 ‖ x− y ‖ và ‖

u+v
2 ‖=

1
4 ‖ x− y ‖. Điều này

trái với giả thiết X là không gian lồi, đều. Từ đó suy ra FixT là tập lồi.

Do T không giãn nên FixT là tập đóng.
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Kết luận chương 2

Trong chương 2 chúng tôi trình bày điểm bất động của ánh xạ đơn trị

được bắt đầu với điểm bất động của ánh xạ dạng co. Nguyên lý ánh xạ co

Banach (1922) là kết quả khởi đầu cho lý thuyết điểm bất động dạng co.

Sau đó được mở rộng cho ánh xạ co yếu và ánh xạ (ε, δ)- co với các định

lý nổi bật của Edelstein (1962) và Meir - Keeler (1969). Trong phần thứ

2 của chương này, chúng tôi trình bày điểm bất động của ánh xạ liên tục.

Điểm nổi bật trong phần này là Nguyên lý điểm bất động Brouwer (1912)

khẳng định (Mọi ánh xạ liên tục từ hình cầu đơn vị đóng trong Rn vào

chính nó đều có điểm bất động). Một kết quả thú vị ở đây là Nguyên lý

điểm bất động Brouwer (1912) tương đương với Nguyên lý ánh xạ KKM.

Ngoài ra trong phần này còn đưa ra các kết quả nghiên cứu của Ky Fan

(1969), Schauder (1930), Tikhonov (1935). . .

Sau nguyên lý ánh xạ co Banach, một câu hỏi đặt ra là khi hệ số Lipschitz

k = 1 thì ánh xạ T có điểm bất động hay không? Câu trả lời được tìm

thấy trong phần cuối cùng của chương 2 với các kết quả nổi bật của Kirk

(1965), Browder - Gohde (1965).
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Chương 3

Điểm bất động của ánh xạ đa trị

Các định lý về điểm bất động của ánh xạ đơn trị được mở rộng một cách

tự nhiên cho các ánh xạ đa trị nhằm giải quyết các vấn đề lý thuyết và

thực tiễn mà ánh xạ đơn trị không đáp ứng được. Trong chương này chúng

ta sẽ nghiên cứu về điểm bất động của ánh xạ đa trị dạng co, định lý điểm

bất động Ky Fan, Browder-Ky Fan. Trước hết ta nghiên cứu về điểm bất

động của ánh xạ đa trị dạng co.

3.1 Định lý điểm bất động của ánh xạ đa trị co

Định nghĩa 3.1.1. Cho (X, ρ) là không gian metric, M là họ tất cả các

tập con đóng, bị chặn khác rỗng của X. Ánh xạ đa trị T : X → M được

gọi là ánh xạ đa trị Lipschitz có hệ số Lipschitz k ≥ 0 nếu

D(Tx, Ty) ≤ kρ(x, y), ∀x, y ∈ X.

Trong đó D là khoảng cách Hausdorff được định nghĩa ở chương 1.

T gọi là ánh xạ co nếu k < 1 và không giãn nếu k = 1.

Định nghĩa 3.1.2. Cho (X, d) là một không gian metric và T : X → X

là một ánh xạ đa trị. Điểm x ∈ X được gọi là điểm bất động của ánh xạ
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đa trị T nếu x ∈ Tx.

Định nghĩa 3.1.3. Một ánh xạ đa trị T : C → 2Y từ một tập C trong

không gian định chuẩn X vào không gian định chuẩn Y gọi là đóng nếu đồ

thị của nó

{(x, y) : x ∈ C, y ∈ Tx}

là tập đóng trong không gian X × Y hay nói cách khác từ xν → x, yν → y

và yν ∈ T (xν) luôn suy ra y ∈ Tx.

Định nghĩa 3.1.4. Cho X, Y là hai không gian tôpô và ánh xạ đa trị

T : X → 2Y . Miền hữu hiệu của ánh xạ T ký hiệu là domT định nghĩa bởi:

domT = {x ∈ X | Tx 6= ∅} .

Ánh xạ T được gọi là nửa liên tục trên tại điểm x0 ∈ domT nếu với mọi

tập mở G ⊂ Y thỏa mãn Tx0 ⊂ G, tồn tại lân cận mở U của x0 sao cho

Tx ⊂ G với mọi x ∈ U .
Ánh xạ T gọi là nửa liên tục trên ở trong X nếu nó nửa liên tục trên tại

mọi điểm thuộc domT .

Ánh xạ T được gọi là nửa liên tục dưới tại điểm x0 ∈ domT nếu với mọi

tập G ⊂ Y thỏa mãn G ∩ Tx0 6= ∅, tồn tại lân cận mở U của x0 sao cho

G ∩ Tx 6= ∅ với mọi x ∈ U ∩ domT .

Ánh xạ T được gọi là nửa liên tục dưới ở trong X nếu nó nửa liên tục

dưới tại mọi điểm thuộc domT .

Ánh xạ T được gọi là liên tục nếu nó vừa nửa liên tục trên, vừa nửa liên

tục dưới. Rõ ràng rằng: Nếu T là ánh xạ đơn trị thì các khái niệm: liên tục

trên, liên tục dưới và liên tục là trùng nhau.
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Ví dụ 3.1.5. Ánh xạ đa trị

Tx =


{0} , nếux < 0;

[−1; 1] , nếux = 0;

{1} , nếux > 0,

từ R vào R là nửa liên tục trên ở trong R, nhưng không là nửa liên tục

dưới tại x0 = 0. Như vậy, T không phải là ánh xạ liên tục ở trên R.

Ví dụ 3.1.6. Ánh xạ đa trị

Tx =

{
{0} , nếux = 0;

[0; 1] , nếux 6= 0,

từ R vào R không phải là ánh xạ liên tục trên R. Vì T chỉ nửa liên tục dưới

tại x0 = 0, chứ không nửa liên tục trên tại điểm đó.

Ví dụ 3.1.7.

Tx =

{
[0; 1] , nếu x là số hữu tỷ;

[−1; 0] , nếu x là số vô tỷ,

không phải là ánh xạ liên tục trên R, hơn nữa, T không là nửa liên tục trên

và cũng không là nửa liên tục dưới tại bất kỳ x0 ∈ R.

Ta nói một hàm số f : X → [−∞,+∞] là nửa liên tục dưới nếu với mọi

α ∈ R tập {x ∈ X : f(x) ≤ α} bao giờ cũng đóng.

Định lý 3.1.8. (Caristi, 1985) Cho T : X → 2X là một ánh xạ đa trị

từ một không gian metric đủ (X, ρ) vào chính nó, và f : X → [0,+∞] là

một hàm số nửa liên tục dưới, 6≡ +∞. Nếu

(∀x ∈ X) (∃y ∈ Tx) ρ(x, y) ≤ f(x)− f(y), (3.1)

thì T có điểm bất động.
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Chứng minh. Với mỗi x ta định nghĩa tập

A(x) = {y ∈ X : ρ(x, y) ≤ f(x)− f(y)}.

Khi cố định x thì f(y) + ρ(x, y) là hàm nửa liên tục dưới theo y, cho nên

A(x) là tập đóng. Hiển nhiên x ∈ A(x) và nếu y ∈ A(x) thì A(y) ⊂ A(x),

vì khi đó với mỗi z ∈ A(y) ta có ρ(y, y) ≤ f(y)− f(z) cho nên

ρ(x, z) ≤ ρ(x, y) + ρ(y, z)

≤ f(x)− f(y) + f(y)− f(z)

= f(x)− f(z),

chứng tỏ z ∈ A(x). Đặt v(x) = inf
y∈A(x)

f(y), ta có thể viết

∀y ∈ A(x) ρ(x, y) ≤ f(x)− f(y).

Từ đó suy ra với mọi cặp

y, z ∈ A(x) : ρ(y, z) ≤ ρ(x, y) + ρ(x, z) ≤ 2(f(x)− v(x)).

Do đó

diamA(x) ≤ 2(f(x)− v(x)), (3.2)

với diamA(x) = sup {ρ(y, z) : y ∈ A, z ∈ A} (đường kính của tập A)

Bây giờ ta xây dựng dãy {xn} như sau. Lấy x0 ∈ X tùy ý, sau đó

x1 ∈ A(x0) sao cho f(x1) ≤ v(x0) + 1
2 , . . . , xn+1 ∈ A(xn) sao cho f(xn+1) ≤

v(xn) + 1
2n , . . .. Khi đó, do A(xn+1) ⊂ A(xn) nên v(xn) ≤ v(xn+1) và suy ra

f(xn+1) ≤ v(xn) + 1
2n ≤ v(xn+1) + 1

2n .

Vậy 0 ≤ f(xn) − v(xn) ≤ 1
2n−1 → 0 khi n → +∞. Do đó theo (3.1) ta có

diamA(xn) → 0 khi n → +∞. Mà xn+k ∈ A(xn+k−1) ∈ A(xn−1), cho nên

ρ(xn+k, xn) ≤ diamA(xn−1)→ 0 khin→ +∞, chứng tỏ {xn} là dãy cơ bản
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trong không gian metric đủ (X, ρ), cho nên xn → x∗ ∈ X. Do xn ∈ A(xm)

với m < n nên cho n → +∞ ta được x∗ ∈ A(xm) với mọi m, có nghĩa là

x∗ ∈ ∩∞n=0A(xn) rồi vì diamA(xn) → 0 nên {x∗} = ∩∞n=0A(xn). Với mọi n

ta có x ∈ A(xn) nên A(x) ⊂ A(xn). Do đó A(x) ⊂ ∩∞n=0A(xn) = {x} và do

đó A(x) = {x}. Nhưng theo (3.1) phải có một y ∈ Tx sao cho y ∈ A(x).

Vậy y = x, có nghĩa x ∈ Tx.

Chú ý: Nếu hình dung Tx là tập hợp các điểm mà từ x có thể di chuyển

tới được và f(x) là hàm thế năng mà ta muốn tìm giá trị thấp nhất, thì

theo giả thiết (3.1) có nghĩa là: từ bất kỳ vị trí x nào cũng có thể di chuyển

tới vị trí y tương ứng với một thế năng giảm đi ít nhất một lượng bằng

khoảng cách từ x đến y. Khi ấy, tập A(x) trong chứng minh bao gồm những

vị trí y thấp hơn x mà có thể di chuyển được từ x (thấp hơn theo nghĩa

f(y) < f(x)− ρ(x, y)).

Thật ra, trong chứng minh trên không chỉ xác nhận sự tồn tại của điểm

x ∈ Tx mà còn thấy rằng với mọi x 6= x, f(x) < f(x) + ρ(x, x) vì nếu

có x thỏa mãn ρ(x, x) ≤ f(x) − f(x) thì x ∈ A(x). Mà như trên ta thấy

A(x) = {x}, cho nên chỉ có thể x = x. Do đó từ x không thể di chuyển để

hạ thấp thế năng hơn nữa.

Ta biết rằng nếu X không compact thì một hàm nửa liên tục dưới f(x)

có thể không có điểm cực tiểu trên X, nghĩa là không có điểm x∗ nào có

tính chất (∀y) f(y) ≥ f(x∗). Định lý Caristi cho thấy vẫn có một điểm x

xấp xỉ cực tiểu theo nghĩa: với mọi x 6= x đều có

f(x) > f(x) + ρ(x, x).

Mệnh đề 3.1.9. Cho V ⊂ X, ánh xạ đa trị T : V → 2X là ánh xạ co thì

f(x) = ρ(x, Tx) là hàm nửa liên tục dưới trên V .
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Chứng minh. Ta chứng minh ρ(xk, Txk) ≤ αmà ρ(xk, x0)→ 0 thì ρ(x0, Tx0) ≤
α.

Theo định nghĩa ρ(xk, Txk) ta có thể chọn yk ∈ Txk sao cho

ρ(xk, yk) ≤ ρ(xk, Txk) +
1

k
.

Khi đó do yk ∈ Txk nên ρ(yk, Tx0) ≤ D(Txk, Tx0) ≤ hρ(xk, x0), với h ∈
(0, 1). Vì vậy

ρ(x0, Tx0) ≤ ρ(x0, xk) + ρ(xk, yk) + ρ(yk, Tx0)

≤ ρ(x0, xk) + ρ(xk, Txk) +
1

k
+ hρ(xk, x0)

≤ ρ(xk, x0) + α +
1

k
+ hρ(xk, x0)→ α, khi k → +∞.

Do đó ρ(x0, Tx0) ≤ α.

Định lý sau đây mở rộng nguyên lý Banach cho các ánh xạ đa trị co.

Định lý 3.1.10. (Nadler) Trong không gian metric đủ (X, ρ) cho một

điểm a ∈ X và một ánh xạ đa trị T : X → 2X sao cho với mỗi x ∈ X tập

Tx đóng và không rỗng. Nếu có một số h, 0 < h < 1, để cho

(∀x, x′ ∈ X) D(Tx, Tx′) ≤ hρ(x, x′), (3.3)

thì với mỗi α ∈ (h, 1) tồn tại x∗ ∈ Tx∗ mà ρ(x∗, a) ≤ ρ(a,Ta)
α−h .

Chứng minh. Theo bổ đề trên, hàm số f(x) = ρ(x, Tx) nửa liên tục dưới.

Do đó

E = {x ∈ X : (α− h)ρ(x, a) ≤ f(a)− f(x)}

là một tập con đóng của X. Hiển nhiên E 6= ∅ vì a ∈ E. Mặt khác E với

metric (α− h)ρ cũng là một không gian metric đầy đủ. Ta chứng minh

(∀x ∈ E) (∃y ∈ Tx ∩ E) (α− h)ρ(x, y) ≤ f(x)− f(y). (3.4)
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Thật vậy, cho x ∈ X,α < 1 nên theo định nghĩa của ρ(x, Tx) phải có

y ∈ Tx sao cho

αρ(x, y) ≤ ρ(x, Tx). (3.5)

Vì y ∈ Tx nên theo (3.3) ta có

ρ(y, Ty) ≤ D(Tx, Ty) ≤ hρ(x, y). (3.6)

Cộng từng vế của (3.5) và (3.6) ta được

αρ(x, y) + ρ(y, Ty) ≤ ρ(x, Tx) + hρ(x, y),

từ đó suy ra

(α− h)ρ(x, y) ≤ f(x)− f(y).

Tiếp theo, do x ∈ E nên (α− h)ρ(x, a) ≤ f(a)− f(x), do đó

(α− h)ρ(y, a) ≤ (α− h)[ρ(x, y) + ρ(x, a)]

≤ f(x)− f(y) + f(a)− f(x)

= f(a)− f(y),

chứng tỏ y ∈ E. Vậy ta có (3.4), nghĩa là các giả thiết của định lý Caristi

được thỏa mãn trong không gian E, ánh xạ Tx∩E và hàm f(x) = ρ(x, Tx).

Do đó theo định lý Caristi, phải có một điểm

x∗ ∈ Tx∗ ∩ E, tức là x∗ ∈ Tx∗ và ρ(x∗, a) ≤ f(a)−f(x∗)
α−h = f(a)

α−h (Vì f(x∗) = 0

do x∗ ∈ Tx∗).

Chú ý: Nếu ánh xạ T chỉ xác định trên một hình cầu đóng V ⊂ X, tâm

a, bán kính r, thì với mọi x ∈ V , y ∈ Tx ta có

ρ(y, a) ≤ D(Tx, Ta) ≤ hρ(x, a) ≤ hr < r,

tức là y ∈ V, cho nên đặt

E = {x ∈ V : (α− h)ρ(x, a) ≤ f(a)− f(x)}
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ta vẫn có (3.4), do đó định lý vẫn đúng. Nếu có thêm giả thiết: ρ(a, Ta) ≤
(1− h)r thì có thể khẳng định thêm: ρ(x∗, a) ≤ 1−h

α−hr.

Khác với Nguyên lý ánh xạ co Banach, Định lý điểm bất động Nadler

không khẳng định điểm bất động là duy nhất và thực ra nó cũng không

duy nhất.

Năm 1985, Lim đã chứng minh được một kết quả thú vị đối với ánh xạ

đa trị co và vì thế cũng đúng với ánh xạ co thông thường, kết quả này có

nhiều ứng dụng, chẳng hạn trong việc nghiên cứu hệ thống hàm lặp. Trước

hết ta bắt đầu với bổ đề sau về điểm bất động của họ ánh xạ.

Bổ đề 3.1.11. Cho (X, ρ) là không gian metric đầy đủ, M là họ tất cả các

tập con đóng, bị chặn, khác rỗng của X với khoảng cách Hausdorff D. Giả

sử mỗi ánh xạ Ti : X −→ M, (i = 1, 2) có hệ số Lipschitz k < 1. Khi đó,

nếu F (T1), F (T2) tương ứng là tập các điểm bất động của T1 và T2 thì

D(F (T1), F (T2)) ≤ (1− k)−1supx∈XD(T1x, T2x).

Chứng minh. Cho ε > 0. Vì
∑∞

n=1 nk
n hội tụ nên chọn được c > 0 sao cho

c
∑∞

n=1 nk
n < 1. Đặt

ε1 = cε(1− k)−1.

Lấy tùy ý x0 ∈ F (T1), (tức là x0 ∈ T1x0). Vì

ρ(x0, T2x0) ≤ D(T1x0, T2x0),

nên theo định nghĩa ρ(x0, T2x0) tồn tại x1 ∈ T2x0 sao cho

ρ(x0, x1) ≤ ρ(x0, T2x0) + ε1 ≤ D(T1x0, T2x0) + ε1.

Mặt khác x1 ∈ T2x0 nên tồn tại x2 ∈ T2x1 sao cho

ρ(x2, x1) ≤ D(T2x1, T2x0) + kε1 ≤ kρ(x1, x0) + kε1.
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Bằng quy nạp ta xây dựng được dãy {xn} sao cho xn+1 ∈ T2xn và

ρ(xn+1, xn) ≤ kρ(xn, xn−1) + knε1, n = 1, 2, ...

Ta có

ρ(xn+1, xn) ≤ kρ(xn, xn−1) + knε1

≤ k[k ρ(xn−1, xn−2) + kn−1ε1] + knε1

= k2ρ(xn−1, xn−2) + 2knε1.

Tiếp tục quá trình trên, ta được

ρ(xn+1, xn) ≤ knρ(x1, x0) + nknε1.

Do đó ∞∑
n=m

ρ(xn+1, xn) ≤ ρ(x1, x0)
∞∑
n=m

kn + ε1

∞∑
n=m

nkn

= km(1− k)−1ρ(x1, x0) + ε1

∞∑
n=m

nkn.

Do đó vế phải của biểu thức trên dần tới 0 khi m → ∞, vế trái cũng dần

tới 0 khi m→∞. Do

ρ(xn+p, xn) ≤
n+p−1∑
i=n

ρ(xi+1, xi) ≤
∞∑
i=n

ρ(xi+1, xi),

nên {xn} là dãy Cauchy. Do(X, ρ) là không gian metric đầy đủ nên tồn tại

x̄ = lim
n→∞

xn.

Vì

D(T2xn, T2x̄) ≤ kρ(xn, x̄)

nên

lim
n→∞

D(T2xn, T2x̄) = 0. (3.7)
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Mặt khác

xn+1 ∈ T2xn, lim
n→∞

xn+1 = x̄

nên x̄ ∈ T2x̄. Thật vậy, ta có

lim
n→∞

d(T2xn, T2x̄) = lim
n→∞

supα∈T2xn
{ρ(α, T2x̄)} = 0.

Từ xn+1 ∈ T2xn ta có

lim
n→∞

ρ(xn+1, T2x̄) = 0.

Vì ρ(., T2x̄) là hàm liên tục nên ρ(x̄, T2x̄) = 0. Lại do T2x̄ đóng, nên x̄ ∈ T2x̄,

hay x̄ ∈ F (T2). Mặt khác vì

ρ(x0, xn) ≤
n−1∑
k=0

ρ(xk+1, xk)

nên cho n→∞ ta được

ρ(x0, x̄) ≤
∞∑
n=0

ρ(xn+1, xn)

≤
∞∑
n=0

knρ(x1, x0) + ε1

∞∑
n=1

nkn)

= ρ(x1, x0)(1− k)−1 + cε(1− k)−1
∞∑
n=1

nkn

≤ (1− k)−1(ρ(x1, x0) + ε) (vì c
∞∑
n=1

nkn < 1).

ρ(x0, x̄) ≤ (1− k)−1(D(T1x0, T2x0) + 2ε). (3.8)

Đổi vai trò T1 và T2 ta có: với mỗi y0 ∈ F (T2) tồn tại y1 ∈ T1y0 và ȳ ∈ F (T1)

sao cho

ρ(y0, ȳ) ≤ (1− k)−1(D(T1y0, T2y0) + 2ε). (3.9)
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Từ (3.8) ta có ρ(x0, F (T2)) ≤ (1− k)−1(D(T1x0, T2x0) + 2ε).

Do ε > 0 bé tùy ý nên

ρ(x0, F (T2)) ≤ (1− k)−1(D(T1x0, T2x0),∀x0 ∈ F (T1).

Vì vậy

d(F (T1), F (T2)) = sup
x0∈F (T1)

{ρ(x0, F (T2))}

≤ (1− k)−1 sup
x0∈F (T1)

{D(T1x0, T2x0)}

≤ (1− k)−1 sup
x∈X
{D(T1x, T2x)}.

Tương tự, từ (3.9) ta có

d(F (T2), F (T1)) ≤ (1− k)−1 sup
x∈X
{D(T1x, T2x)}.

Định lý 3.1.12. Giả sử (X, ρ) là không gian metric đầy đủ, M là họ tất

cả các tập con đóng, bị chặn, khác rỗng của X với khoảng cách Hausdorff

D và Tn : X −→ M, n = 0, 1, ..., là dãy các ánh xạ co với hệ số Lipschitz

k < 1. Nếu limn→∞D(Tnx, T0x) = 0 đều đối với x ∈ X, thì

lim
n→∞

D(F (Tn), F (T0)) = 0.

Chứng minh. Định lý là hệ quả của bổ đề trên.

3.2 Định lý điểm bất động Ky Fan

Tiền thân của Định lý Ky Fan là định lý điểm bất động của ánh xạ đa

trị trong không gian hữu hạn chiều do Kakutani - nhà toán học Nhật Bản

đưa ra. Trước hết ta chứng minh bổ đề sau:
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Bổ đề 3.2.1. Cho các hàm lồi fi (i = 0, 1, . . . , k) trên tập lồi D trong một

không gian vectơ thực X. Nếu hệ

fi(x) < 0, (i = 0, 1, . . . , k), (3.10)

không có nghiệm trong D thì phải có một số thực µi (i = 0, 1, . . . , k) trong

đó có ít nhất một số dương sao cho

(∀x ∈ D)
k∑
i=0

µifi(x) ≥ 0. (3.11)

Nếu giả thiết thêm có ít nhất một điểm x0 ∈ D nghiệm đúng

fi(x) < 0, (i = 1, . . . , k), (3.12)

thì µ0 > 0 (do đó có thể chọn µ0 = 1).

Chứng minh. Xét tập C ⊂ Rk+1 gồm các điểm y = (y0, y1, . . . , yk) sao cho

với mỗi điểm ấy có một điểm x ∈ D nghiệm đúng

fi(x) < yi, (i = 0, 1, . . . , k).

Vì các hàm fi lồi và D là tập lồi nên C là tập lồi. Vì hệ (3.10) không

có nghiệm trong D nên 0 /∈ C. Vậy theo định lý tách tập lồi1, có một

phiếm hàm tuyến tính trên Rk+1 tách C với 0, tức là có một vectơ µ =

(µ0, µ1, . . . , µk) sao cho

∀y = (y0, y1, . . . , yk) ∈ C,
k∑
i=0

µiyi ≥ 0. (3.13)

Nếu x ∈ D thì với mọi ε > 0 ta có fi(x) < fi(x) + ε (i = 0, . . . , k) cho nên

(f0(x) + ε, . . . , fk(x) + ε) ∈ C và do đó

k∑
i=0

µi(fi(x) + ε) ≥ 0.

1Xem Chương 6, tiết 4, Định lý 3 (trang 265) trong sách "Hàm thực và giải tích hàm" của GS Hoàng Tụy, Nhà xuất bản

Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005.

52



Vì ε > 0 có thể chọn tùy ý nên ta có (3.11). Nếu có một µj < 0 thì cố định

x ∈ D, và cố định yi > fi(x), i 6= j đồng thời cho yj → +∞, ta sẽ được∑k
i=0 µiyi → −∞, trái với (3.13). Vậy µj ≥ 0 (j = 0, 1, . . . , k).

Tiếp theo, nếu có x0 ∈ D nghiệm đúng (3.12) mà µ0 = 0 thì từ (3.11) ta

có
k∑
i=1

µifi(x0) ≥ 0,

trong khi đó từ (3.12) và việc µi > 0 với ít nhất một i = 1, 2, . . . , k ( vì

µ 6= 0) ta lại có
k∑
i=1

µifi(x0) < 0.

Mâu thuẫn ấy chứng tỏ µ0 > 0 và bằng cách chia tất cả các µi (i =

0, 1, . . . , k) cho µ0 > 0 ta có thể cho rằng µ0 = 1.

Bổ đề 3.2.2. Cho một tập lồi compact C ⊂ Rn, và một ánh xạ đa trị đóng

T : C → 2D từ C vào tập compact D ⊂ Rn, sao cho với mọi x ∈ C, Tx là

tập lồi, compact, khác rỗng. Khi đó có x∗ ∈ C và y∗ ∈ Tx∗ nghiệm đúng

(∀x ∈ C) (x− x∗, y∗) ≥ 0 (3.14)

(ở đây (u, v) biểu thị tích vô hướng của u, v trong Rn).

Chứng minh. Trước hết ta chứng minh có một x∗ ∈ C để cho

(∀x ∈ C) (∃y ∈ Tx∗) (x− x∗, y) ≥ 0. (3.15)

Giả sử trái lại, tức là

(∀x ∈ C) (∃u ∈ C) (∀y ∈ Tx) (u− x, y) < 0. (3.16)

Với mỗi u ∈ C đặt

G(u) = {x ∈ C : (u− x, y) < 0 ∀y ∈ Tx} .

53



Nếu x ∈ C thì theo (3.16) phải có ít nhất một u ∈ C sao cho x ∈ G(u).

Vậy họ các G(u), u ∈ C phủ C. Dễ thấy các G(u) đều là tập mở trong C.

Thật vậy, nếu xν ∈ C \ G(u) và xν → x (ν → ∞) thì với mỗi ν có một

yν ∈ Txν nghiệm đúng (u − xν, yν) ≥ 0, và do D compact ta có thể thay

(nếu cần) các dãy bằng dãy con thích hợp để có yν → y, khi ấy, do T đóng,

ta có y ∈ Tx và (u− x, y) ≥ 0, chứng tỏ x ∈ C \G(u).

Vì C compact nên theo định lý Heine-Borel có một số hữu hạn phần

tử ui ∈ C (i = 1, . . . ,m) sao cho G(u1), . . . , G(um) phủ C. Cho ei(x) (i =

1, . . . ,m) là phân hoạch đơn vị ứng với phủ ấy và đặt

g(x) =
m∑
i=1

ei(x)ui.

Vì C lồi nên g(x) ∈ C (g : C → C). Do g là ánh xạ liên tục nên phải có

một x̃ = g(x̃). Nhưng với mọi x ∈ C và mọi y ∈ Tx

(g(x)− x, y) =
∑
∗ ei(x)(ui − x, y)

trong đó
∑
∗ biểu thị tổng lấy theo các i mà ei(x) > 0, tức là x ∈ G(ui)

do đó (ui − x, y) < 0. Ta có
∑
∗ ei(x) = 1, vậy (g(x) − x, y) < 0, điều này

dẫn đến mâu thuẫn khi lấy x = x̃ (theo giả thiết Tx 6= ∅ với mọi x). Vậy

ta phải có (3.15).

Bây giờ ta đặt, với mỗi x ∈ C

D(x) = {y ∈ Tx∗ : (x− x∗, y) < 0} .

Tiếp theo, ta chứng minh có ít nhất một điểm y∗ của Tx∗ không thuộc

một D(x) nào cả.

Giả sử trái lại, các D(x), x ∈ C, phủ lên tập Tx∗. Vì với mỗi D(x) hiển

nhiên là tập mở, mà Tx∗ compact nên theo định lý Heine-Borel, phải có
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tập hữu hạn các D(x), chẳng hạn D(x1), D(x2), . . . , D(xm) phủ Tx∗. Ta

khẳng định có một số ε > 0 đủ nhỏ để cho hệ bất đẳng thức

(xi − x∗, y) + ε ≥ 0 (i = 1, 2, . . . ,m) (3.17)

không có nghiệm trong Tx∗. Thật vậy, nếu trái lại ta sẽ có một dãy yk ∈
Tx∗ (k = 1, 2, . . .) sao cho (xi − x∗, yk) + εk ≥ 0 (i = 1, 2, , . . . ,m) với

εk ↓ 0 (k →∞). Vì Tx∗ compact ta có thể lấy một dãy con yk → y0 ∈ Tx∗.
Hiển nhiên (xi − x∗, y0) ≥ 0 (i = 1, 2, . . . ,m), có nghĩa là y0 không thuộc

các D(xi) (i = 1, 2, . . . ,m) (mâu thuẫn). Vậy với ε > 0 đủ nhỏ hệ (3.17)

không có nghiệm trong tập lồi Tx∗. Theo bổ đề trên phải có những số thực

µi ≥ 0 (i = 1, 2, . . . ,m) sao cho α =
∑m

i=1 µi > 0 và

(∀y ∈ Tx∗)
m∑
i=1

µi[(xi − x∗, y) + ε] ≥ 0. (3.18)

Đặt αi = µi/α ta có x0 =
∑m

i=1 αixi ∈ C và

(∀y ∈ Tx∗) (x0 − x∗, y) < 0,

mâu thuẫn với (3.18). Bổ đề được chứng minh.

Chú ý: Một điểm x∗ ∈ C sao cho y∗ ∈ T (x∗) thỏa mãn (3.14) cũng gọi

là một nghiệm của bất đẳng thức biến phân

sup
y∈Tx

inf
x∈C

(x− x∗, y) ≥ 0.

Định lý 3.2.3. (Kankutani, 1941) Cho một tập lồi, compact C ⊂ Rn và

một ánh xạ đa trị đóng T : C → 2C từ C vào chính nó, sao cho với mọi

x ∈ C, Tx là một tập lồi, compact, không rỗng. Khi đó T có một điểm bất

động, nghĩa là một điểm x∗ ∈ C sao cho x∗ ∈ Tx∗.
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Chứng minh. Áp dụng bổ đề trước cho ánh xạ Hx = x− Tx ta được một

điểm x∗ ∈ C và một y∗ ∈ Tx∗ sao cho

(∀x ∈ C) (x− x∗, x∗ − y∗) ≥ 0.

Lấy x = y∗ ∈ C ta suy ra (y∗ − x∗, x∗ − y∗) ≥ 0, từ đó suy ra

x∗ = y∗ ∈ Tx∗.

Chú ý: Định lý Brouwer là trường hợp riêng của định lý Kakutani, khi

T là ánh xạ đơn trị.

Định lý 3.2.4. (Shih, 1986) Cho C là một tập lồi trong không gian vectơ

tách, A là một tập con hữu hạn của C, G : A→ 2C là ánh xạ KKM với giá

trị mở. Khi đó

∩{G(x) : x ∈ A} 6= ∅.

Chứng minh. Chúng ta sẽ chứng minh định lý này từ Nguyên lý ánh xạ

KKM. Ta chứng minh tồn tại ánh xạ KKM với giá trị đóng F sao cho

F (x) ⊂ G(x) với mọi x ∈ A. Với mọi y ∈ G(A) = ∪{G(x) : x ∈ A}, đặt

Hy = ∩
{
G(x) : x ∈ A mà y ∈ G(x)

}
.

Vì G(x) mở và chứa y nên Hy là một lân cận mở của y. Do không gian

vectơ tách là chính quy nên tồn tại một lân cận mở Uy của y sao cho

y ∈ Uy ⊂ U y ⊂ Hy.

Hiển nhiên với mọi tập hợp D ⊂ A ta có

G(D) = ∪{G(x) : x ∈ D} ⊂ ∪{Uy : y ∈ G(x), x ∈ D}

= ∪{Uy : y ∈ G(D)}.
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Vì G là ánh xạ KKM nên

conv(D) ⊂ G(D) ⊂ ∪{Uy : y ∈ G(D)}.

Vì conv(D) compact nên tồn tại tập hữu hạn BD ⊂ G(D) sao cho

conv(D) ⊂ ∪{Uy : y ∈ BD}.

Đặt B = ∪{BD : D ⊂ A}. Vì BD hữu hạn và A hữu hạn nên B cũng hữu

hạn.

Với mỗi x ∈ A, đặt

F (x) = ∪{Uy : y ∈ B,Uy ⊂ G(x)}.

Khi đó ta có F (x) đóng và F (x) ⊂ G(x) với mọi x ∈ A. Bây giờ ta sẽ chứng

minh F là ánh xạ KKM. Thật vậy, với mỗi tập hợp D ⊂ A và z ∈ conv(D)

ta có z ∈ Uy với y nào đó thuộc BD ⊂ G(D), tức là y ∈ G(x) với x nào

đó thuộc D. Khi đó Uy ⊂ Hy ⊂ G(x). Vậy theo định nghĩa của F (x), ta có

z ∈ F (x). Vì x ∈ D và z bất kỳ trong conv(D) nên ta có conv(D) ⊂ F (D),

tức F là ánh xạ KKM.

Bổ đề 3.2.5. Cho X là một không gian tôpô compact và T : X → 2X là

một ánh xạ nửa liên tục trên với giá trị đóng. Khi đó T (X) là tập compact.

Bổ đề 3.2.6. Cho X và Y là hai không gian tôpô compact và T : X → 2Y .

Khi đó T là ánh xạ nửa liên tục trên khi và chỉ khi với mọi tập đóng B

trong Y , tập

T−1(B) := {x ∈ X : T (x) ∩B 6= ∅}

là đóng trong X.

Định lý 3.2.7. (Ky Fan, 1952) Cho C là một tập lồi, compact trong

một không gian lồi địa phương tách X và T : C −→ 2C là ánh xạ nửa liên

tục trên với giá trị lồi, đóng. Khi đó T có điểm bất động.
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Chứng minh. Cho U là một lân cận lồi mở của 0 ∈ X. Vì C compact và T

là ánh xạ nửa liên tục trên nên theo bổ đề (3.2.5), T (C) là tập compact.

Do đó tồn tại x1, ..., xn ∈ C sao cho

T (C) ⊂ ∪ni=1(xi + U). (3.19)

Đặt F (xi) = {x ∈ C : Tx ∩ (xi + U) = ∅}. Vì xi + U đóng và T nửa liên

tục trên nên theo bổ đề (3.2.6) F (xi) là tập mở. Ta có

∩ni=1F (xi) = {x ∈ C : Tx ∩ (∪ni=1(xi + U)) = ∅}.

Từ (3.19) suy ra ∩ni=1F (xi) = ∅. Theo Định lý Shih, F không phải là ánh

xạ KKM, vậy tồn tại I ⊂ {1, 2, ..., n} và xU ∈ conv{xi : i ∈ I} sao cho

xU 6∈ F (xi) với mọi i ∈ I. Vậy TxU ∩ (xi + U) 6= ∅ với ∀i ∈ I. Đặt

L = span{x1, ..., xn}, M = {x ∈ L : TxU ∩ (x+ U) 6= ∅}.

Theo trên, xi ∈M với ∀i ∈ I. Vì L, TxU , U lồi đều nên M lồi. Vậy xU ∈M
và ta có TxU ∩ (xU + U) 6= ∅.

Lấy yU ∈ TxU ∩ (xU + U), ta có yU ∈ TxU , yU − xU ∈ U. Chọn dãy suy

rộng {Uλ} các lân cận của 0 ∈ X hội tụ về 0. Vì C compact nên các dãy

suy rộng {xλ} và {yλ} có điểm tụ tương ứng là x∗ và y∗. Vì T là ánh xạ nửa

liên tục trên nên y∗ ∈ Tx∗. Vì X tách nên x∗ = y∗. Do đó x∗ ∈ Tx∗.

Định lý 3.2.8. (Browder-Fan,1968) Cho C là một tập hợp lồi, compact

trong một không gian vectơ tách X và T : C −→ 2C là một ánh xạ đa trị

thỏa mãn:

i) Với mỗi x ∈ C, tập Tx là tập lồi, khác rỗng;

ii) Với mỗi y ∈ C, tập T−1y là mở trong C.

Khi đó tồn tại x∗ sao cho x∗ ∈ Tx∗.
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Chứng minh. Vì với mỗi x ∈ C, Tx 6= ∅ nên tồn tại y ∈ C sao cho y ∈ Tx,
tức là x ∈ T−1y. Vậy miền giá trị của ánh xạ T−1 là C, hay

C =
⋃
x∈C

T−1x.

Do C là compact nên tồn tại n điểm x1, ..., xn ∈ C sao cho

C =
n⋃
i=1

T−1xi, (theo Heine -Borel).

Giả sử L là không gian con tuyến tính của X sinh bởi {x1, ..., xn} và d
là một khoảng cách trên L tương thích với tô pô cảm sinh từ X. Ký hiệu

∆ = conv{x1, ..., xn}, Fi = C \ T−1xi, F
′
i = Fi ∩ L.

Khi đó F ′i là tập đóng trong X vì L đóng trong X, Fi đóng trong C và C

đóng trong X. Đặt µi(x) = d(x, F ′i ),∀x ∈ C. Ta có µi(x) > 0 khi và chỉ

khi x 6∈ F ′i . Với mỗi x ∈ C tồn tại i, 1 ≤ i ≤ n sao cho x ∈ T−1xi, tức là

x 6∈ F ′i , hay µi(x) > 0. Vì vậy
∑n

j=1 µj(x) > 0 với mọi x ∈ C.
Xét ánh xạ αi : C −→ [0, 1] xác định bởi

αi(x) =
µi(x)∑n
j=1 µj(x)

, (i = 1, ..., n).

Rõ ràng các hàm αi đều liên tục,
∑n

i=1 αi(x) = 1 và αi(x) > 0 khi và chỉ

khi x ∈ T−1xi.

Xét ánh xạ t : ∆ → ∆ với t(x) =
∑n

i=1 αi(x)xi. Vì t là liên tục và ∆

là tập lồi compact trong không gian hữu hạn chiều nên theo nguyên lý

Brouwer tồn tại x∗ ∈ ∆ sao cho x∗ = t(x∗). Nhưng

t(x∗) =
n∑
i=1

αi(x
∗)xi =

∑
i∈I

αi(x
∗)xi,
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trong đó

I = {i : αi(x
∗) > 0} = {i : x∗ ∈ T−1xi} = {i : xi ∈ Tx∗}.

Do Tx∗ là tập lồi, các xi ∈ Tx∗ và∑
i∈I

αi(x
∗) =

n∑
i=1

αi(x
∗) = 1

nên x∗ = t(x∗) ∈ Tx∗. Do đó x∗ là điểm bất động của ánh xạ T .
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Kết luận chương 3

Chương 3 trình bày điểm bất động của ánh xạ đa trị. Trước khi đi vào

nghiên cứu các định lý liên quan chúng tôi đưa thêm một số khái niệm như:

Ánh xạ đa trị co, điểm bất động của ánh xạ đa trị, nửa liên tục trên, nửa

liên tục dưới . . . và một số ví dụ minh họa.

Về điểm bất động cho ánh xạ đa trị co có thể kể các công trình nổi bật

như: Định lý Caristi (1985), định lý Nadler, định lý về điểm bất động của

họ ánh xạ...

Định lý Ky Fan (1952) là mở rộng của định lý Kakutani (1941) cho không

gian vô hạn chiều. Định lý khẳng định rằng: Một ánh xạ đa trị nửa liên tục

trên với giá trị lồi, đóng từ một tập con lồi, compact trong không gian tô

pô lồi địa phương Hausdorff vào chính nó thì có điểm bất động. Định lý này

cũng được ứng dụng ở chương 4 để chỉ ra sự tồn tại nghiệm của bài toán tựa

cân bằng tổng quát loại I. Ngoài ra còn có một số bổ đề và định lý liên quan.
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Chương 4

Một số ứng dụng

Năm 1922 Banach phát biểu và chứng minh định lý điểm bất động cho

ánh xạ co trong không gian metric đầy đủ. Dựa vào định lý này có thể

chứng minh sự tồn tại và duy nhất của lời giải một số bài toán, chẳng hạn

như sự tồn tại nghiệm của phương trình vi phân (Định lý Picard). Theo

thời gian lý thuyết điểm bất động ngày càng được mở rộng, nghiên cứu sâu

hơn, đồng thời các ứng dụng của nó cũng được mở rộng. Điều này chứng tỏ

Lý thuyết điểm bất động có vai trò ngày càng quan trọng. Có thể kể ra đây

một số ứng dụng như: Nguyên lý ε-biến phân Ekeland, sự tồn tại nghiệm

của bài toán tựa cân bằng tổng quát loại I, sự tồn tại nghiệm của bài toán

tựa tối ưu loại I, sự tồn tại nghiệm của bài toán tựa cân bằng tổng quát

loại II, ứng dụng trong một số bài toán về tài chính. . . .Trong khuân khổ

của luận văn này, tôi chỉ nêu ra hai ứng dụng của điểm bất động vào việc

chứng minh Nguyên lý ε-biến phân Ekeland và sự tồn tại nghiệm của bài

toán tựa cân bằng tổng quát loại I.
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4.1 Ứng dụng của định lý điểm bất động Caristi.

Năm 1972 Ekeland đưa ra Nguyên lý ε-biến phân và chứng minh nguyên

lý này rất phức tạp dựa vào bổ đề Zorn. Dưới đây ta sẽ thấy rằng nếu áp

dụng Định lý điểm bất động Caristi thì Nguyên lý ε-biến phân Ekeland

được chứng minh một cách ngắn gọn và dễ hiểu.

Hệ quả 4.1.1. (Nguyên lý ε-biến phân Ekeland) Trong một không

gian metric đủ X, cho hàm nửa liên tục dưới f : X → [0,+∞], một điểm

u ∈ X với f(u) < +∞, và một số ε > 0. Bao giờ cũng có một x ∈ X sao

cho:

(∀x 6= x) f(x) < f(x) + ερ(x, x), (4.1)

ρ(x, u) ≤ [f(u)− f(x)]/ε. (4.2)

Chứng minh. Chỉ cần chứng minh cho ε = 1, vì không gian X với metric

ρ(x, y)/ε cũng là không gian metric đầy đủ.

Đặt T (x) = {y ∈ X : ρ(y, u) ≤ f(u)− f(y)}. Nếu mệnh đề không đúng thì

không có x thỏa mãn (4.1),(4.2) thì ta có (3.1), cho nên theo định lý Caristi

phải có một x thỏa mãn x ∈ Tx. Như vậy x thỏa mãn (4.2) và theo nhận

xét ở trên thì x cũng là điểm có tính chất (4.1) (mâu thuẫn).

Thật ra Định lý Ekeland là hệ quả của Định lý Caristi, mà điều ngược

lại cũng đúng, thành thử hai định lý này tương đương.

Nhận xét 4.1.2. Hai tính chất (4.1), (4.2) hạn chế lẫn nhau theo nghĩa:

ε càng nhỏ thì tính chất (4.1) của x càng sát với tính chất một điểm cực

tiểu, nhưng tính chất (4.2) cho thấy [f(u)−f(x)]/ε, tức là cận trên khoảng

từ x đến u càng lớn.
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4.2 Bài toán tựa cân bằng tổng quát loại I

Trong phần này chúng ta sẽ trình bày ứng dụng của định lý điểm bất

động để nghiên cứu bài tựa cân bằng tổng quát loại I. Ta sẽ chỉ ra một số

điều kiện để bài toán có nghiệm. Bài toán tựa cân bằng tổng quát loại I

được phát biểu như sau:

Phát biểu bài toán 4.2.1. Cho X, Y , Z là các tập hợp khác rỗng ,

D ⊆ X, K ⊆ Z và các ánh xạ đa trị với giá trị khác rỗng:

S : D ×K → 2D, T : D ×K → 2K , F : K ×D ×D ×D → 2Y .

Bài toán tìm (x̄, ȳ) ∈ D ×K thoả mãn:

i) x̄ ∈ S (x̄, ȳ),

ii) ȳ ∈ T (x̄, ȳ),

iii) 0 ∈ F (y, x, x, z), ∀z ∈ S(x, y),

được gọi là bài toán tựa cân bằng tổng quát loại I. Cặp điểm (x̄, ȳ) được

gọi là nghiệm của bài toán. Các ánh xạ S, T gọi là các ràng buộc và F là

hàm mục tiêu đa trị.

Ví dụ 4.2.2. Một công ty thép A có tập các kế hoạch sản xuất với tập

phương án là D. Một cửa hàng vật liệu xây dựng B có tập chiến lược bán

hàng K. Sản phẩm của công ty thép A được giao bán cho cửa hàng B.

Ngược lại, cửa hàng B lấy sản phẩm từ công ty A. Khi đó với mỗi kế hoạch

sản xuất sản phẩm x ∈ D của công ty A và một chiến lược bán hàng y ∈ K
của cửa hàng B (Đối tác làm ăn của công ty A) thì lãnh đạo công ty A có

tập kế hoạch cụ thể tương ứng S(x, y) và lãnh đạo cửa hàng B cũng có tập

chiến lược bán hàng tương ứng là T (x, y).

Khi đó vấn đề đặt ra là: tìm một kế hoạch sản xuất x trong tập các kế
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hoạch của lãnh đạo công ty thép A và một chiến lược y trong tập chiến

lược bán hàng của cửa hàng B sao cho việc sản xuất và lưu thông được ổn

định với mọi kế hoạch của lãnh đạo công ty thép A.

Lưu ý: Trong suốt phần này thì X, Y và Z là các không gian vectơ tôpô

lồi địa phương Hausdorff (trừ trường hợp có chỉ định). Cho D ⊆ X, K ⊆ Z

là các tập con khác rỗng. Các ánh xạ đa trị S, T và F như trên. Trước hết

chúng ta chứng minh sự tồn tại lời giải của bài toán tựa cân bằng tổng

quát loại I. Cụ thể ta có định lý sau:

Định lý 4.2.3. Cho D ⊆ X, K ⊆ Z là các tập con khác rỗng, lồi, compact

và S, T, và F là các ánh xạ đa trị như ở trên. Nếu các điều kiện sau được

thỏa mãn:

(i) S là ánh xạ đa trị compact, liên tục với giá trị đóng;

(ii) T là ánh xạ đa trị compact, nửa liên tục trên với giá trị lồi;

(iii) Với bất kỳ điểm cố định (x, y) ∈ D × K, tồn tại t ∈ S(x, y) sao cho

0 ∈ F (y, x, t, z) với mọi z ∈ S(x, y);

(iv) Với bất kỳ (y, x) ∈ K ×D, tập hợp

A = {t ∈ S(x, y) | 0 ∈ F (y, x, t, z), ∀z ∈ S(x, y)} là tập hợp lồi;

(v) F là ánh xạ đa trị đóng.

Thì tồn tại (x, y) ∈ D ×K sao cho:

1/ x ∈ S(x, y);

2/ y ∈ T (x, y);

3/ 0 ∈ F (y, x, x, z), ∀z ∈ S(x, y).

Chứng minh. Chúng ta định nghĩa ánh xạ đa trị M : D ×K → 2D bởi

M(y, x) = {t ∈ S(x, y) | 0 ∈ F (y, x, t, z),∀z ∈ S(x, y), (x, y) ∈ D ×K} .

Theo điều kiện (iii) và (iv) thì M(y, x) là tập lồi, khác rỗng.
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Bây giờ ta chứng minh M là ánh xạ đa trị đóng. Thật vậy, giả sử xν →
x, yν → y, tν ∈ M(yν, xν), tν → t, ta chứng minh t ∈ M(y, x). Từ tν ∈
S(xν, yν), do S là liên tục với giá trị đóng nên kéo theo t ∈ S(x, y). Với

tν ∈M(yν, xν), ta có thể tìm được

0 ∈ F (yν, xν, tν, z), ∀z ∈ S(xν, yν).

Do S liên tục và xν → x theo đó bất kỳ z ∈ S(x, y) tồn tại zν ∈ S(xν, yν)

sao cho zν → z. Vì vậy

0 ∈ F (yν, xν, tν, zν), ∀zν ∈ S(xν, yν).

Từ (yν, xν, tν, zν)→ (y, x, t, z) và F là ánh xạ đa trị đóng nên

0 ∈ F (y, x, t, z), ∀z ∈ S(x, y).

Điều này có nghĩa là t ∈M(y, x) và do đóM là ánh xạ đa trị đóng. Cuối

cùng, chúng ta định nghĩa ánh xạ đa trị P : D ×K → 2D×K xác định bởi

P (x, y) = M(y, x)× T (x, y), (x, y) ∈ D ×K.

Rõ ràng M là ánh xạ đa trị compact với giá trị lồi, đóng, khác rỗng và

T cũng là ánh xạ đa trị compact, nửa liên tục trên với giá trị lồi. Vì vậy

ánh xạ P là tích của hai ánh xạ: ánh xạ compact, nửa liên tục trên với giá

trị lồi M và T cũng vậy. Áp dụng định lý điểm bất động Ky Fan (Định lý

3.2.7), chúng ta có điểm (x, y) ∈ D ×K với

(x, y) ∈ P (x, y) = M(y, x)× T (x, y).

Do đó:

1/ x ∈ S(x, y);

2/ y ∈ T (x, y);

3/ 0 ∈ F (y, x, x, z), ∀z ∈ S(x, y). Định lý được chứng minh.
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Tiếp theo, chúng ta gọi ánh xạ đa trị H : D → 2X là ánh xạ KKM, nếu

với bất kỳ tập hữu hạn {t1, t2, . . . , tn} ⊂ D kéo theo

co {t1, t2, . . . , tn} ⊆ ∪nj=1H(tj).

Hệ quả 4.2.4. Cho D là một tập con khác rỗng, lồi, compact của không

gian vectơ tôpô lồi địa phương X và K là tập con lồi, compact của không

gian vectơ tôpô lồi địa phương Z. Cho:

T : D ×K → 2K , G : K ×D → 2X

là các ánh xạ đa trị. Nếu các điều kiện sau được thỏa mãn:

(i) T là ánh xạ đa trị compact, nửa liên tục trên với giá trị lồi;

(ii) Với bất kỳ điểm cố định (x, y) ∈ D×K, ánh xạ đa trị G(y, x, .) : D → 2D

là ánh xạ KKM;

(iii) G là ánh xạ đa trị đóng với giá trị khác rỗng, với bất kỳ điểm (x, y) ∈
D ×K thì tập

A = {t ∈ D | t ∈ G(y, x, z), ∀z ∈ D}

là tập hợp lồi.

Thì tồn tại (x, y) ∈ D ×K sao cho:

1/ y ∈ T (x, y);

2/ x ∈ G(y, x, z), ∀z ∈ D.

Chứng minh. Chúng ta định nghĩa ánh xạ đa trị

F : K ×D ×D ×D → 2X

xác định bởi

F (y, x, t, z) = t−G(y, x, z), (y, x, t, z) ∈ K ×D ×D ×D.
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Từ G(y, x, .) là ánh xạ KKM, theo định lý KKM - Ky Fan chúng ta có⋂
z∈D

G(y, x, z) 6= ∅

Do đó, tồn tại t ∈ G(y, x, z), ∀z ∈ D. Điều này có nghĩa là

0 ∈ F (y, x, t, z), ∀z ∈ D.

Hơn nữa, chúng ta thấy tập

{t ∈ D | 0 ∈ F (y, x, t, z), ∀z ∈ D} = {t ∈ D | t ∈ G(y, x, z), ∀z ∈ D} = A

là tập hợp lồi.

Từ G là ánh xạ đa trị đóng, suy ra F cũng là ánh xạ đa trị đóng.

Áp dụng Định lý 4.2.3 chúng ta có điểm (x, y) ∈ D ×K sao cho

1/ y ∈ T (x, y);

2/ 0 ∈ F (y, x, x, z), ∀z ∈ D.
Điều này có nghĩa là x ∈ G(y, x, z), ∀z ∈ D.

Hệ quả 4.2.5. Cho D,K, T như hệ quả trên và G : K ×D ×D → 2X là

ánh xạ đa trị. Nếu các điều kiện sau được thỏa mãn:

(i) T là ánh xạ đa trị compact, nửa liên tục trên với giá trị lồi;

(ii) Với bất kỳ điểm (y, x) ∈ K ×D, ánh xạ đa trị x−G(y, x, .) : D → 2D

là KKM;

(iii) G là ánh xạ đa trị đóng với giá trị khác rỗng và bất kỳ điểm cố định

(x, y) ∈ D ×K tập

A = {t ∈ D | t ∈ x−G(y, x, z), ∀z ∈ D}

là tập hợp lồi.

Thì tồn tại (x, y) ∈ D ×K sao cho:
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1/ y ∈ T (x, y);

2/ 0 ∈ G(y, x, z), ∀z ∈ D.

Chứng minh. Định nghĩa ánh xạ đa trị F : K ×D×D×D → 2X xác định

bởi

F (y, x, t, z) = t− x+G(y, x, z), (y, x, t, z) ∈ K ×D ×D ×D.

Từ định nghĩa ánh xạ đa trị x−G(y, x, .) : D → 2D là ánh xạ KKM chúng

ta có ⋂
z∈D

(x−G(y, x, z)) 6= ∅.

Vì vậy, tồn tại t ∈ D, t ∈ (x−G(y, x, z)), ∀z ∈ D. Do đó ta có

0 ∈ t− x+G(y, x, z), ∀z ∈ D.

Vì vậy, tồn tại t ∈ D sao cho 0 ∈ F (y, x, t, z), ∀z ∈ D. Tập

{t ∈ D | 0 ∈ F (y, x, t, z), ∀z ∈ D} = {t ∈ D | t ∈ x−G(y, x, z), ∀z ∈ D} = A

là tập hợp lồi.

Hơn nữa, G là ánh xạ đa trị đóng nên F cũng là ánh xạ đa trị đóng. Do đó

các điều kiện của Định lý 4.2.3 được thỏa mãn. Vì vậy, tồn tại (x, y) ∈ D×K
sao cho:

1/ y ∈ T (x, y);

2/ 0 ∈ F (y, x, x, z), ∀z ∈ D.
Điều này có nghĩa là 0 ∈ G(y, x, z), ∀z ∈ D.

Hệ quả 4.2.6. Cho D,K, S, T như ở định lý (4.2.3). Giả sử Y = R, ϕ :

K×D×D → R là hàm liên tục. Với bất kỳ điểm cố định (y, x) ∈ K×D, hàm
ϕ(x, y, .) : D → R là tựa lồi và ϕ(y, x, x) = 0. Thì tồn tại (x, y) ∈ D ×K
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sao cho x ∈ S(x, y), y ∈ T (x, y) và

ϕ(y, x, z) ≥ 0, ∀z ∈ S(x, y).

Chứng minh. Chúng ta định nghĩa

M : K ×D → 2X , F : K ×D ×D ×D → 2X

xác định bởi:

M(y, x) = {t ∈ S(x, y) | ϕ(y, x, z) ≥ ϕ(y, x, t), ∀z ∈ S(x, y)} , (y, x) ∈ K×D;

F (y, x, t, z) = t−M(y, x), (y, x, t, z) ∈ K ×D ×D ×D.

Với bất kỳ điểm (y, x) ∈ K×D,S(y, x) là tập compact, ϕ(y, x, .) là hàm

liên tục. Vì vậy, tồn tại điểm t ∈ S(x, y) sao cho

ϕ(y, x, t) ≤ ϕ(y, x, z), ∀z ∈ S(x, y).

Điều này kéo theo M(y, x) khác rỗng với mỗi (y, x) ∈ K × D. Từ bất kỳ

điểm (y, x) ∈ K ×D, ϕ(y, x, .) là hàm tựa lồi, kéo theo M(y, x) là tập lồi.

Hơn nữa chúng ta dễ dàng chứng minh M là ánh xạ đa trị đóng với giá trị

lồi, khác rỗng, F cũng vậy. Tập

A = {t ∈ D | 0 ∈ F (y, x, t, z), ∀z ∈ S(x, y)}

= {t ∈ D | t ∈M(y, x)} = M(y, x).

Do đó A là tập lồi. Áp dụng định lý (4.2.3) tồn tại (x, y) ∈ D ×K với

x ∈ S(x, y), y ∈ T (x, y) và 0 ∈ F (y, x, x, z), ∀z ∈ S(x, y).

Điều này có nghĩa là ϕ(y, x, z) ≥ 0, ∀z ∈ S(x, y).

Chú ý: Cho X,Z là các tập hợp khác rỗng, D ⊆ X,K ⊆ Z là các tập con

khác rỗng. Cho:

P : D ×K → 2D, Q : D ×K → 2K , F : K ×D → 2X
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là các ánh xạ đa trị. Bài toán tìm (x, y) ∈ D ×K sao cho:

1/ x ∈ P (x, y);

2/ y ∈ Q(x, y);

3/ 0 ∈ F(y, x);

cũng được gọi là bài toán tựa cân bằng.

Hệ quả 4.2.7. Cho X là không gian vectơ tôpô lồi địa phương, D là tập

con khác rỗng của X và F : D → 2D là ánh xạ nửa liên tục trên với giá trị

đóng, khác rỗng. Thì với bất kỳ p ∈ X∗ hàm Cp : D → R+ được định nghĩa

bởi

Cp(x) = sup
v∈F(x)

〈p, v〉 , x ∈ D

là nửa liên tục trên.

Chứng minh. Do F là nửa liên tục trên tại x nên với bất kỳ lân cận gốc V

của X với

sup
v∈V
〈p, v〉 ≤ ε,

tồn tại một lân cận mở U của x sao cho

F(x) ⊆ F(x) + V, ∀x ∈ U ∩ domF.

Vì vậy,

sup
v∈F(x)

〈p, v〉 ≤ sup
v∈F(x)+V

〈p, v〉 ≤ sup
v∈F(x)

〈p, v〉+ sup
v∈V
〈p, v〉 .

Từ sup
v∈V
〈p, v〉 ≤ ε, ta có Cp(x) ≤ Cp(x) + ε.

Do đó, Cp là hàm nửa liên tục trên.

Cuối cùng ta chứng minh định lý sau và chỉ ra rằng nó tương đương với

Định lý 4.2.3 theo nghĩa từ Định lý 4.2.3 suy ra Định lý 4.2.8 và ngược lại.
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Định lý 4.2.8. Cho X,Z là các không gian vectơ tôpô lồi địa phương,

D ⊆ X, K ⊆ Z là các tập con khác rỗng, lồi, compact. Giả sử rằng:

(i) P : D×K → 2D là ánh xạ compact liên tục với giá trị đóng, khác rỗng;

(ii) Q : K ×D → 2K là ánh xạ compact, nửa liên tục trên với giá trị lồi,

khác rỗng;

(iii) F : K×D → 2X là ánh xạ đa trị nửa liên tục trên với giá trị lồi, đóng,

khác rỗng;

(iv) Với bất kỳ (x, y) ∈ P (x, y)×Q(x, y), F(y, x) ∩ TP (x,y)(x) 6= ∅.
Thì tồn tại (x, y) ∈ D ×K sao cho:

1/ x ∈ P (x, y);

2/ y ∈ Q(x, y);

3/ 0 ∈ F(y, x).

Chứng minh. Đặt B = {(x, y) | x ∈ P (x, y), y ∈ Q(x, y)} . Chúng ta chứng

minh B là tập hợp đóng.

Thật vậy, giả sử

(xβ, yβ) ∈ B, (xβ, yβ)→ (x, y), xβ ∈ P (xβ, yβ), yβ ∈ Q(xβ, yβ).

Từ P, Q là các ánh xạ nửa liên tục trên với giá trị đóng, suy ra

x ∈ P (x, y), y ∈ Q(x, y), (x, y) ∈ B.

Do đó tập B đóng.

Hơn nữa, với mọi (x, y) ∈ B, 0 /∈ F(y, x). Sử dụng định lý tách, chúng ta

kết luận tồn tại p ∈ X∗ thỏa mãn

sup
v∈F(y,x)

〈p, v〉 < 0.

Cho p ∈ X∗, ta định nghĩa hàm Cp : D ×K → R xác định bởi

Cp(x, y) = sup
v∈F (y,x)

〈p, v〉 , (x, y) ∈ D ×K.
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Theo mệnh đề trên, ta có Cp là hàm nửa liên tục trên.

Với bất kỳ (x, y) ∈ B tồn tại p ∈ X∗ sao cho Cp(x, y) < 0. Do Cp là hàm

nửa liên tục trên nên tập

Up = {(x, y) ∈ D ×K | Cp(x, y) < 0}

là mở trong D ×K và {Up}p∈X∗ là phủ mở của B.

Do B là tập compact nên tồn tại p1, p2, . . . , pn ∈ X∗ sao cho

B ⊆ ∪nj=1Upj
.

Từ D ×K là tập compact, Up0
= D ×K \ B là tập mở và Up0

, . . . , Upn
là

phủ của D ×K. Do đó tồn tại phân hoạch đơn vị

ψi : D ×K → R (i = 0, 1, . . . , s)

sao cho:

(i) 0 ≤ ψi(x, y) ≤ 1,

(ii)
∑s

i=1 ψi(x, y) = 1, ∀(x, y) ∈ D ×K,
(iii) Với bất kỳ i ∈ {0, 1, . . . , s} tồn tại j(i) ∈ {0, 1, . . . , n} sao cho

suppψi(x, y) ⊆ Upj(i), (suppψ0(x, y) ⊆ (D ×K) \B).

Cho

ϕ(y, x, t) =
s∑
i=0

〈
pj(i)ψi(x, y), t− x

〉
, (y, x, t) ∈ K ×D ×D.

Hiển nhiên ϕ : K ×D×D → R thỏa mãn tất cả các điều kiện của Hệ quả

4.2.6. Do đó tồn tại (x, y) ∈ D ×K sao cho

x ∈ P (x, y), ϕ(y, x, x) ≥ 0, ∀x ∈ P (x, y).

Điều này kéo theo
s∑
i=0

〈
ψi(x, y)pj(i), x− x

〉
≥ 0, ∀x ∈ P (x, y). Đặt p∗ =

s∑
i=0

ψi(x, y)pj(i), ta có
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ϕ(y, x, x) = 〈p∗, x− x〉 ≥ 0, ∀x ∈ P (x, y).

Do đó 〈p∗, v〉 ≥ 0, ∀v ∈ TP (x,y)(x). Từ F(y, x) ∩ TP (x,y)(x) 6= ∅, tồn tại

v ∈ F(y, x) ∩ TP (x,y)(x) với 〈p∗, v〉 ≥ 0.

Điều này kéo theo

Cp(x, y) = sup
v∈F(y,x)

〈p∗, v〉 ≥ 0. (4.3)

Ký hiệu I(x, y) = {i ∈ {0, 1, . . . , s} | ψi(x, y) > 0}. Từ

0 ≤ ψi(x, y) ≤ 1,
s∑
i=0

ψi(x, y), nên I(x, y) 6= ∅.

Vì vậy, với bất kỳ i ∈ I(x, y), (x, y) ∈ suppψi ⊆ Upj(i) và

Cp(x, y) = sup
v∈F(y,x)

〈p∗, v〉 = sup
v∈F(y,x)

〈
s∑
i=0

ψi(x, ypj(i)), v

〉
< 0.

Điều này mâu thuẫn với (4.3). Định lý được chứng minh.

Chúng ta thấy rằng, trong chứng minh định lý trên, ta sử dụng Hệ quả

4.2.6, trường hợp đặc biệt của Định lý 4.2.3. Ngược lại, nếu định nghĩa ánh

xạ đa trị M : K ×D → 2D xác định bởi

M(y, x) = {t ∈ S(x, y) | 0 ∈ F(y, x, t, z), ∀z ∈ S(x, y)}

và giả sử tất cả các điều kiện của Định lý 4.2.3 được thỏa mãn, thì M là

ánh xạ đa trị đóng.

Hơn nữa, chúng ta định nghĩa F : K ×D → 2D xác định bởi

F(y, x) = x−M(y, x), (x, y) ∈ D ×K.

Chúng ta sẽ chứng minh được rằng F là ánh xạ nửa liên tục trên với giá

trị compact, lồi, khác rỗng nếu M lồi và

F(y, x) = x−M(y, x) ⊆ x− S(x, y) ⊆ TS(x,y)(x).
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Điều này cho thấy F(y, x)∩TS(x,y)(x) 6= ∅. Theo định lý trên tồn tại (x, y) ∈
D ×K sao cho:

1/ x ∈ P (x, y);

2/ y ∈ Q(x, y);

3/ 0 ∈ F(y, x).

Do đó suy ra 0 ∈ F (y, x, x, z), ∀z ∈ S(x, y). Như vậy, Định lý 4.2.3 được

chứng minh bởi Định lý 4.2.8. Do đó, chúng ta có thể nói Định lý 4.2.3

tương đương với Định lý 4.2.8 trong trường hợp với bất kỳ (y, x) ∈ K ×D
tập

A = {t ∈ S(x, y) | 0 ∈ F(y, x, t, z), ∀z ∈ S(x, y)}

là tập hợp lồi.
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Kết luận chương 4

Như trên đã chỉ ra Lý thuyết điểm bất động có rất nhiều ứng dụng. Trong

chương 4 chúng tôi đã chỉ ra 2 ứng dụng của nó là: chứng minh Nguyên lý

ε-biến phân và chứng minh sự tồn tại nghiệm của bài toán tựa cân bằng

tổng quát loại I. Việc ứng dụng định lý điểm bất động của Caristi sẽ làm

cho việc chứng minh Nguyên lý ε-biến phân Ekeland trở nên đơn giản và

dễ hiểu.

Định lý điểm bất động của Ky Fan (Định lý 3.2.7) được ứng dụng trong

việc chứng minh sự tồn tại nghiệm của bài toán tựa cân bằng tổng quát loại

I. Luận văn cũng chỉ ra các điều kiện để bài toán tựa cân bằng có nghiệm.

Điều thú vị ở đây là ta đã chứng minh được Định lý 4.2.3 tương đương với

Định lý 4.2.8 trong trường hợp với bất kỳ (y, x) ∈ K ×D tập

A = {t ∈ S(x, y) | 0 ∈ F(y, x, t, z), ∀z ∈ S(x, y)}

là tập hợp lồi.
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Kết luận chung

Lý thuyết điểm bất động được hình thành từ những công trình đầu tiên

của Brouwer và Banach. Brouwer với công trình điểm bất động cho ánh xạ

đơn trị liên tục năm 1912 và Banach nghiên cứu điểm bất động cho ánh

xạ co năm 1922. Hai công trình này khởi đầu cho hai hướng khác nhau,

vạch ra hướng phát triển cho lý thuyết quan trọng này và trở thành công

cụ ứng dụng trong các ngành khoa học khác nhau. Nằm giữa hai hướng

này là điểm bất động cho ánh xạ không giãn. Phần đầu luận văn trình bày

những kiến thức cơ bản cần dùng, các phần tiếp theo trình bày lý thuyết

điểm bất động cho ánh xạ đơn trị và ánh xạ đa trị. Phần cuối của luận

văn trình bày hai trong nhiều ứng dụng của các định lý điểm bất động là:

chứng minh Nguyên lý ε-biến phân Ekeland và sự tồn tại nghiệm của bài

toán tựa cân bằng tổng quát loại I.

Luận văn trình bày đầy đủ các công trình quan trọng nghiên cứu về

điểm bất động như các định lý: Banach, Brouwer, Nadler, Caristi, Ky Fan,

Browder-Ky Fan,. . . . Ngày nay lý thuyết điểm bất động đang được nghiên

cứu và tổng quát hóa mở ra khả năng ứng dụng điểm bất động trong nhiều

bài toán thực tế, đặc biệt là các bài toán mô hình trong kinh tế. Qua luận

văn này chúng ta thấy rõ tầm quan trọng của việc nghiên cứu điểm bất

động và ứng dụng của nó trong thực tế.
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