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Trong luận án này, chúng tôi đã thu được những kết quả sau: 

1) Đưa ra một điều kiện đủ để một đa thức không âm là tổng bình phương 

của các đa thức. Điều kiện này phát biểu thông qua đa diện Newton của đa 

thức.  

2) Chứng minh rằng tồn tại một tập nửa đại số mở, trù mật trong không 

gian tất cả các đa thức có cùng một đa diện Newton cho trước, sao cho nếu 

một đa thức thuộc tập này mà bị chặn dưới, thì bài toán tìm infimum toàn 

cục của đa thức này là đặt chỉnh.  

3) Đưa ra một tiêu chuẩn mới của sự tồn tại bất đẳng thức Lojasiewicz toàn 

cục. Tiêu chuẩn này cung cấp một thuật toán cho trường hợp hai biến, kiểm 

tra sự tồn tại của bất đẳng thức Lojasiewicz toàn cục. 

4)  

a) Trong trường hợp số biến là tùy ý, cho một đánh giá các số mũ 

Lojasiewicz thông qua bậc của đa thức và các số mũ khác, dễ tính toán hơn. 

b) Trong trường hợp hai biến: tính toán một cách tường minh các số mũ 

Lojasiewicz; Chứng minh rằng, các số mũ Lojasiewicz của đa thức không 

suy biến chỉ phụ thuộc vào đa giác Newton của nó; Đưa ra một dạng của 

một bất đẳng thức của Hormander, trong đó các số mũ xuất hiện với những 

giá trị cụ thể.  
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