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Mục tiêu của luận án: Mục đích của luận án là nghiên cứu một số vấn đề cụ thể trong
lý thuyết thế vị và lý thuyết đa thế vị:
1. Xác định khi nào ta có thể kết luận rằng hai hàm điều hòa dưới bằng nhau hầu
khắp nới trên một phẳng theo độ đo phẳng thì sẽ bằng nhau khắp nơi trên đó?
2. Tìm điều kiện cho độ đo để nghiệm của bài toán Dirichlet của phương trình
Monge-Ampère phức liên tục bên ngoài một tập giải tích nhưng có thể không
liên tục trên cả miền?
3. Tìm điều kiện của a để v=-(-log(|f1| b +...+|fm| b ))a thuộc vào miền xác định của
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toán tử Monge- Ampère, với f1,...,fm là các hàm chỉnh hình?
4. Tìm điều kiện cần và đủ về thể tích của tập dưới mức gần biên của một hàm
thuộc lớp F trong miền giả lồi chặt?
Các kết quả chính của luận án: Luận án đã đạt được các kết quả chính sau đây:
1. Một mở rộng của định lý giá trị trung bình, một định lý so sánh cho những hàm
điều hòa dưới và những phiên bản khác với giả thiết về mật độ của độ đo, một
phản ví dụ trong trường hợp phẳng với đối chiều 2.
2. Một điều kiện đủ với những giả thiết yếu hơn kết quả nổi tiếng của Kołodziej.
3. Một điều kiện cần và đủ của a để v=-(-log(|f1| b +...+|fm| b ))a thuộc vào miền
xác định của toán tử Monge- Ampère, với f1,...,fm là các hàm chỉnh hình
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4. Một định lý tích phân cho lớp hàm F.
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5. Một điều kiện cần cho chặn trên của thể tích của tập dưới mức ở gần biên của
hàm thuộc lớp F trên miền giả lồi chặt, một điều kiện cần và một điều kiện đủ
cho một hàm thuộc lớp F trên hình cầu đơn vị.
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