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Những kết quả mới của luận án: 

     Luận án đã nghiên cứu tính giải được trong không gian  ��,�(Ω�) đối với bài 

toán Dirichlet cho phương trình kiểu Monge-Ampère elliptic không đối xứng trong 

miền giới nội  Ω⊂ℝ� và nhận được các kết quả mới sau đây: 

1. Đưa vào khái niệm �-lõm với � ≥ 0 và chứng minh tính �-lõm của hàm số 

kiểu Monge-Ampère trên một tập lồi không bị chặn của tập hợp các ma trận 

xác định dương không đối xứng. 

2. Đưa vào một lớp nghiệm �-elliptic với 0 ≤ � < 1 và thiết lập được nguyên 

lý so sánh đối với nghiệm  -elliptic cho phương trình kiểu Monge-Ampère 

không đối xứng và nhận được một điều kiện cần cho sự tồn tại loại nghiệm 

này. 

3. Thiết lập được đánh giá tiên nghiệm trong  ��,�(Ω�) đối với nghiệm �-

elliptic của bài toán Dirichlet cho phương trình kiểu Monge-Ampère không 

đối xứng đều đối với một lớp các ma trận phản đối xứng. 

4. Đưa ra các điều kiện đủ áp đặt lên ma trận đối xứng và vế phải của phương 

trình kiểu Monge-Ampère không đối xứng để nghiệm �-elliptic của bài toán 

Dirichlet tồn tại và duy nhất trong  ��,�(Ω�) khi ma trận phản đối xứng có 

mặt trong phương trình là đủ nhỏ theo một nghĩa nào đó. 
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