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LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của tôi. Các kết quả
này được làm dưới sự hướng dẫn của GS. TSKH. Nguyễn Xuân Tấn.
Các kết quả trong luận án viết chung với thầy hướng dẫn đều đã được
sự nhất trí của thầy hướng dẫn khi đưa vào luận án. Các kết quả chính
nêu trong luận án là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất
cứ công trình nào khác.
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Tóm tắt

Trong luận án này, chúng tôi nghiên cứu sự tồn tại nghiệm của các
bài toán tựa cân bằng và bài toán bao hàm thức tựa biến phân.

Trong chương 1, chúng tôi trình bày một số kiến thức cơ sở về giải
tích đa trị. Ngoài ra một số điều kiện đủ cho tính không rỗng của nón
cực chặt cũng được chỉ ra.

Trong chương 2, chúng tôi thiết lập một số điều kiện đủ cho sự tồn
tại nghiệm của bài toán tựa cân bằng Pareto và yếu loại I, bài toán tựa
cân bằng tổng quát loại II và bài toán tựa cân bằng Pareto và yếu loại
II.

Trong chương 3, chúng tôi thiết lập điều kiện đủ cho sự tồn tại nghiệm
của bài toán bao hàm thức tựa biến phân Pareto loại I và loại II. Trong
trường hợp đặc biệt, chúng tôi thiết lập điều kiện đủ cho sự tồn tại
nghiệm của bài toán tựa cân bằng Pareto và bài toán tựa tối ưu Pareto.

Abstract

In this dissertation, we investigate some sufficient conditions for the
existence of solutions of quasi-equilibrium problems and quasivariational
inclusion problems.

In Chapter 1, we recall some basic knowledge from multivalued analy-
sis. Moreover, we deduce some sufficient conditions for the non-emptiness
of strictly topological polar cone.

In Chapter 2, we obtain some sufficient conditions for the existence
of solutions for Pareto and weak quasi-equilibrium problems of type I,
for generalized quasi-equilibrium problems of type II and for Pareto and
weak quasi-equilibrium problems of type II.

In Chapter 3, we deduce some results on the existence of solutions for
Pareto quasivariational inclusion problems of type I and type II. As spe-
cial cases, we obtain several new results on the existence of solutions of
Pareto quasi-equilibrium problems and Pareto quasi-optimization prob-
lems.
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Một số ký hiệu và viết tắt

N∗ tập các số tự nhiên khác không

R tập các số thực

R+ tập số thực không âm

R− tập số thực không dương

Rn không gian véctơ Euclide n− chiều

Rn
+ tập các véctơ không âm của Rn

Rn
− tập các véctơ không dương của Rn

Cn không gian các số phức n− chiều

Matm×n(R) không gian các ma trận thực cấp m× n
X∗ không gian đối ngẫu tôpô của không gian X

〈ξ, x〉 giá trị của ξ ∈ X∗ tại x ∈ X
{xα} dãy suy rộng

∅ tập rỗng

F : X → 2Y ánh xạ đa trị từ tập X vào tập Y

domF miền xác định của ánh xạ đa trị F

gphF đồ thị của ánh xạ đa trị F

C ′ nón cực của nón C

C ′+ nón cực chặt của nón C

A := B A được định nghĩa bằng B

A ⊆ B A là tập con của B

A 6⊆ B A không là tập con của B

A ∪B hợp của hai tập hợp A và B

A ∩B giao của hai tập hợp A và B
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A\B hiệu của hai tập hợp A và B

A+B tổng véctơ của hai tập hợp A và B

A×B tích Descartes của hai tập hợp A và B

coA bao lồi của tập hợp A

coneA bao nón lồi của tập hợp A

riA phần trong tương đối của tập hợp A

clA bao đóng tôpô của tập hợp A

intA phần trong tôpô của tập hợp A

(OP ) bài toán tối ưu vô hướng

(EP ) bài toán cân bằng vô hướng

(QOP )I bài toán tựa tối ưu vô hướng loại I

(QOP )II bài toán tựa tối ưu vô hướng loại II

(UPQEP )I bài toán tựa cân bằng Pareto trên loại I

(UWQEP )I bài toán tựa cân bằng yếu trên loại I

(GQEP )I bài toán tựa cân bằng tổng quát loại I

(GQEP )II bài toán tựa cân bằng tổng quát loại II

(UPQV IP )I bài toán bao hàm thức tựa biến phân Pareto trên loại I

(LPQV IP )I bài toán bao hàm thức tựa biến phân Pareto dưới loại I

(UPQV IP )II bài toán bao hàm thức tựa biến phân Pareto trên loại II

(LPQV IP )II bài toán bao hàm thức tựa biến phân Pareto dưới loại II

2 kết thúc chứng minh
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Mở đầu

Bài toán đóng vai trò chính trong lý thuyết tối ưu đó là bài toán: Tìm
x̄ ∈ D sao cho

F (x̄) ≤ F (x) với mọi x ∈ D, (OP )

trong đó D là tập khác rỗng và F : D → R là hàm số thực. Trong lý
thuyết tối ưu tổng quát thì bài toán trên có mối quan hệ mật thiết với
một số bài toán khác như bài toán điểm cân bằng, bài toán bất đẳng
thức biến phân, bài toán điểm bất động, bài toán cân bằng Nash, bài
toán điểm yên ngựa, bài toán bù, .... Trong trường hợp F là hàm véctơ
từ một tập nào đó vào không gian tuyến tính với thứ tự sinh bởi nón, bài
toán (OP ) được gọi là bài toán tối ưu véctơ hay còn được gọi là bài toán
tối ưu đa mục tiêu. Từ quan hệ thứ tự sinh bởi nón, người ta đưa ra các
khái niệm khác nhau về điểm hữu hiệu của một tập và phát biểu được
các loại bài toán tối ưu khác nhau như bài toán tối ưu véctơ lý tưởng,
bài toán tối ưu Pareto, bài toán tối ưu véctơ yếu, bài toán tối ưu véctơ
thực sự (xem [1], [46] và các tài liệu liên quan). Bài toán (OP ) trong
trường hợp này đóng vai trò trung tâm của lý thuyết tối ưu véctơ hay
còn gọi là lý thuyết tối ưu đa mục tiêu. Lý thuyết này được hình thành
từ những ý tưởng về cân bằng kinh tế, lý thuyết giá trị của Edgeworth
[20] và Pareto [4], gắn liền với tên tuổi của một số nhà toán học lớn, ta
có thể kể đến như Hausdorff, Cantor, Borel, Von Neumann, Koopmans,
.... Tuy nhiên, cũng phải cho tới năm 1951 với công trình của Kuhn-
Tucker [53] về điều kiện cần và đủ cho tối ưu và năm 1954 với công trình
của Deubreu [16] về giá trị cân bằng và tối ưu Pareto, lý thuyết tối ưu
véctơ mới được công nhận là ngành toán học quan trọng có nhiều ứng
dụng trong thực tế và được rất nhiều nhà toán học trong và ngoài nước
quan tâm nghiên cứu. Khái niệm ánh xạ đa trị được đưa ra từ những
năm 30 của thế kỷ 20 trên cơ sở những bài toán có trong thực tế. Từ đó
người ta mở rộng bài toán (OP ) cho trường hợp F là ánh xạ véctơ đa
trị và bài toán (OP ) được gọi là bài toán tối ưu véctơ đa trị. Bài toán
tối ưu véctơ đa trị được nghiên cứu khá kỹ trong cuốn sách chuyên khảo
của D. T. Luc [46]. Các bài toán khác trong lý thuyết tối ưu cũng dần
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dần được mở rộng cho ánh xạ đa trị và hình thành nên một ngành toán
học khá hoàn chỉnh đó là lý thuyết tối ưu véctơ đa trị. Trong lý thuyết
tối ưu véctơ đa trị, lớp bài toán tựa cân bằng và lớp bài toán bao hàm
thức tựa biến phân đóng một vai trò rất quan trọng, được nhiều người
quan tâm nghiên cứu, đặc biệt là nghiên cứu sự tồn tại nghiệm của hai
lớp bài toán này. Dưới đây chúng ta điểm qua lịch sử phát triển của hai
lớp bài toán này theo hướng chúng tôi nghiên cứu.

Bài toán cân bằng vô hướng sau đây được E. Blum và W. Oettli [11]
nghiên cứu vào năm 1994: Tìm điểm x̄ ∈ D sao cho

f(x̄, x) ≥ 0, với mọi x ∈ D, (EP )

trong đó D là tập con nào đó và f : D × D → R là một hàm số thực
thỏa mãn điều kiện f(x, x) ≥ 0 với mọi x ∈ D. Từ bài toán này ta có
thể suy ra các bài toán khác nhau trong lý thuyết tối ưu như bài toán
tối ưu, bài toán bất đẳng thức biến phân, bài toán bù, bài toán cân bằng
Nash, bài toán điểm yên ngựa, bài toán điểm bất động, ...(xem [10], [11],
[24], [29], [49]). Chính vì vậy, bài toán này được nhiều người quan tâm
nghiên cứu như E. Blum, W. Oettli, Ky Fan, Browder, Minty, Bianchi,
S. Schaible, Hadjisavvas, .... Sau đó bài toán trên được mở rộng cho ánh
xạ véctơ đơn trị từ tập con không rỗng nào đó vào không gian tuyến
tính với thứ tự sinh bởi nón (xem [10], [29], [56]). Cho đến nay bài toán
cân bằng vô hướng trên đã được thiết lập cho ánh xạ đa trị theo nhiều
cách khác nhau (xem [5], [6], [19], [41], [44], [45], [54]). Năm 2007, L. J.
Lin- N. X. Tan [44] đã phát biểu bài toán tựa cân bằng đa trị và phân
loại các bài toán dựa vào thứ tự sinh bởi nón trên không gian tuyến tính
với ánh xạ mục tiêu là ánh xạ ba biến, ánh xạ ràng buộc là ánh xạ hai
biến, cụ thể: Giả sử X, Y, Z là các không gian tôpô tuyến tính; D,K là
các tập con không rỗng của X,Z, tương ứng; C là nón nhọn trong Y và
S : D ×K → 2D, T : D ×K → 2K , F : K ×D ×D → 2Y là các ánh xạ
đa trị với giá trị không rỗng, xét các bài toán tựa cân bằng sau đây:

1. Bài toán tựa cân bằng lý tưởng trên loại I, kí hiệu (UIQEP )I , tìm
(x̄, ȳ) ∈ D ×K sao cho x̄ ∈ S(x̄, ȳ), ȳ ∈ T (x̄, ȳ) và

F (ȳ, x̄, x) ⊆ C với mọi x ∈ S(x̄, ȳ).

2. Bài toán tựa cân bằng lý tưởng dưới loại I, kí hiệu (LIQEP )I , tìm
(x̄, ȳ) ∈ D ×K sao cho x̄ ∈ S(x̄, ȳ), ȳ ∈ T (x̄, ȳ) và

F (ȳ, x̄, x) ∩ C 6= ∅ với mọi x ∈ S(x̄, ȳ).
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3. Bài toán tựa cân bằng yếu trên loại I, kí hiệu (UWQEP )I , tìm
(x̄, ȳ) ∈ D ×K sao cho x̄ ∈ S(x̄, ȳ), ȳ ∈ T (x̄, ȳ) và

F (ȳ, x̄, x) 6⊆ − intC với mọi x ∈ S(x̄, ȳ).

4. Bài toán tựa cân bằng yếu dưới loại I, kí hiệu (LWQEP )I , tìm
(x̄, ȳ) ∈ D ×K sao cho x̄ ∈ S(x̄, ȳ), ȳ ∈ T (x̄, ȳ) và

F (ȳ, x̄, x) ∩ (− intC) = ∅ với mọi x ∈ S(x̄, ȳ).

5. Bài toán tựa cân bằng Pareto trên loại I, kí hiệu (UPQEP )I , tìm
(x̄, ȳ) ∈ D ×K sao cho x̄ ∈ S(x̄, ȳ), ȳ ∈ T (x̄, ȳ) và

F (ȳ, x̄, x) 6⊆ −C\{0} với mọi x ∈ S(x̄, ȳ).

6. Bài toán tựa cân bằng Pareto dưới loại I, kí hiệu (LPQEP )I , tìm
(x̄, ȳ) ∈ D ×K sao cho x̄ ∈ S(x̄, ȳ), ȳ ∈ T (x̄, ȳ) và

F (ȳ, x̄, x) ∩ (−C\{0}) = ∅ với mọi x ∈ S(x̄, ȳ).

Các bài toán trên là mở rộng một cách tự nhiên của bài toán cân
bằng vô hướng (EP ). Cho đến nay có nhiều kết quả về sự tồn tại nghiệm
của các bài toán (UIQEP )I , (LIQEP )I với những giả thiết khác nhau
(xem [5], [6], [19], [41] và các tài liệu liên quan). Tuy nhiên các bài toán
(UPQEP )I và (UWQEP )I rất ít được xét đến.

Các cách mở rộng bài toán cân bằng vô hướng (EP ) chưa cho ta nhìn
một cách tổng thể, thống nhất các bài toán trong lý thuyết tối ưu. Năm
2010, T. T. T. Duong - N. X. Tan [17] đã nghiên cứu bài toán tựa cân
bằng tổng quát loại I với ánh xạ đa trị, không phụ thuộc vào nón trong
không gian tuyến tính: Giả sử X, Y, Z là các không gian tuyến tính; D,K
lần lượt là các tập con không rỗng của X,Z, tương ứng và các ánh xạ
đa trị S : D × K → 2D, T : D × K → 2K , F : K × D × D × D → 2Y

với giá trị không rỗng. Bài toán tựa cân bằng tổng quát loại I, kí hiệu
(GQEP )I , tìm (x̄, ȳ) ∈ D ×K sao cho x̄ ∈ S(x̄, ȳ), ȳ ∈ T (x̄, ȳ) và

0 ∈ F (ȳ, x̄, x̄, x) với mọi x ∈ S(x̄, ȳ).

Các tác giả cũng chỉ ra một số bài toán khác trong lý thuyết tối ưu có
thể đưa được về bài toán (GQEP )I , chẳng hạn như: bài toán tựa tối ưu
loại I, bài toán quan hệ tựa biến phân loại I, bài toán bao hàm thức tựa
biến phân lý tưởng loại I, bài toán tựa cân bằng véctơ lý tưởng loại I, bài
toán quan hệ tựa biến phân suy rộng loại I. Như vậy bài toán (GQEP )I
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cho ta nhìn một cách tổng thể, thống nhất một số bài toán trong lý
thuyết tối ưu. Bằng việc sử dụng định lý điểm bất động Himmelberg
[38], các tác giả đã đưa ra một số điều kiện đủ cho sự tồn tại nghiệm
của bài toán. Tuy nhiên điều kiện đặt lên đối với các ánh xạ ràng buộc
S, T là tương đối nặng, cụ thể ở đây ánh xạ S là liên tục compắc, ánh
xạ T liên tục acylic. Một lớp lớn các bài toán loại II trong lý thuyết tối
ưu được chúng tôi liên kết qua một mô hình rất tổng quát mà chúng tôi
gọi là bài toán tựa cân bằng tổng quát loại II, kí hiệu (GQEP )II , được
chúng tôi giới thiệu trong [33]: Tìm x̄ ∈ D sao cho x̄ ∈ P1(x̄) và

0 ∈ F (y, x, x̄) với mọi x ∈ P2(x̄) và y ∈ Q(x̄, x),

ở đó X, Y, Z là các không gian tuyến tính; D,K lần lượt là các tập con
không rỗng của X,Z, tương ứng và các ánh xạ P1, P2 : D → 2D, Q :
D ×D → 2K , F : K ×D ×D → 2Y với giá trị không rỗng.

Năm 2002, A. Gurraggio- N. X. Tan [28] lần đầu tiên đưa ra và nghiên
cứu bài toán tựa tối ưu loại I (kí hiệu (QOP )I): Tìm (x̄, ȳ) ∈ D×K sao
cho x̄ ∈ S(x̄), ȳ ∈ T (x̄) và

F (ȳ, x̄, x̄) ≤ F (ȳ, x̄, x) với mọi x ∈ S(x̄),

ở đó X,Z là các không gian tuyến tính; D,K là các tập con không rỗng
của X,Z, tương ứng; S : D → 2D, T : D → 2K là các ánh xạ đa trị
với giá trị không rỗng và F : K × D × D → R là hàm vô hướng. Bài
toán (QOP )I là mở rộng của bài toán tối ưu (OP ) và bài toán cân bằng
(EP ), do vậy nó bao hàm rất nhiều bài toán khác trong lý thuyết tối
ưu. Năm 2004, N. X. Tan [55] mở rộng bài toán trên cho trường hợp F
là ánh xạ véctơ đa trị:

7. Bài toán bao hàm thức tựa biến phân lý tưởng trên loại I, kí hiệu
là (UIQV IP )I , tìm (x̄, ȳ) ∈ D ×K sao cho x̄ ∈ S(x̄), ȳ ∈ T (x̄) và

F (ȳ, x̄, x) ⊆ F (ȳ, x̄, x̄) + C với mọi x ∈ S(x̄).

8. Bài toán bao hàm thức tựa biến phân lý tưởng dưới loại I, kí hiệu
là (LIQV IP )I , tìm (x̄, ȳ) ∈ D ×K sao cho x̄ ∈ S(x̄), ȳ ∈ T (x̄) và

F (ȳ, x̄, x̄) ⊆ F (ȳ, x̄, x)− C với mọi x ∈ S(x̄),

trong đó D,K là các tập con không rỗng của X,Z; C là nón trong không
gian tuyến tính Y và S : D → 2D, T : D → 2K , F : K × D × D → 2Y

là các ánh xạ đa trị với giá trị không rỗng. Bằng phương pháp vô hướng
hóa các phần tử của cơ sở compắc yếu* B của nón cực C ′ và sử dụng
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định lý tách tập lồi, tác giả đã đưa ra một số điều kiện đủ cho sự tồn tại
nghiệm của các bài toán (UIQV IP )I và (LIQV IP )I . Tuy nhiên, một
số điều kiện tương đối nặng như nón cực C ′ của nón C có cơ sở compắc
yếu*, ánh xạ đa trị F với giá trị không rỗng, lồi, compắc và F là C-
giống như tựa lồi đối với biến thứ ba. Năm 2007, L. J. Lin- N. X. Tan
[44] đã mở rộng bài toán trên cho trường hợp ánh xạ ràng buộc S, T là
các ánh xạ hai biến và các tác giả đã đưa ra điều kiện đủ cho sự tồn
tại nghiệm, một số điều kiện được giảm nhẹ hơn như nón C chỉ cần lồi
đóng, tuy nhiên tính giống như tựa lồi theo nón đối với biến thứ ba của
ánh xạ F chưa được khắc phục.

Một mở rộng bài toán tối ưu (OP ) theo hướng khác đã được D. T.
Luc- N. X. Tan [48] đưa ra vào năm 2004: Tìm x̄ ∈ D sao cho x̄ ∈ P1(x̄)
và

F (y, x̄, x̄) ≤ F (y, x, x̄) với mọi x ∈ P2(x̄) và y ∈ Q(x̄, x),

trong đó D,K là các tập con không rỗng của các không gian X,Z; các
ánh xạ đa trị P1, P2 : D → 2D, Q : D ×D → 2K với giá trị không rỗng
và F : K × D × D → R là hàm vô hướng. Ta gọi bài toán trên là bài
toán tựa tối ưu loại II, kí hiệu là (QOP )II . Sau đó các tác giả mở rộng
bài toán (QOP )II cho trường hợp F là ánh xạ véctơ đa trị:

9. Bài toán bao hàm thức tựa biến phân lý tưởng trên loại II, kí hiệu
là (UIQV IP )II , tìm x̄ ∈ D sao cho x̄ ∈ P1(x̄) và

F (y, x, x̄) ⊆ F (y, x̄, x̄) + C với mọi x ∈ P2(x̄) và y ∈ Q(x̄, x).

10. Bài toán bao hàm thức tựa biến phân lý tưởng dưới loại II, kí
hiệu là (LIQV IP )II , tìm x̄ ∈ D sao cho x̄ ∈ P1(x̄) và

F (y, x̄, x̄) ⊆ F (y, x, x̄)− C với mọi x ∈ P2(x̄) và y ∈ Q(x̄, x),

trong đó D,K là các tập con không rỗng của X,Z; C là nón trong không
gian tuyến tính Y và P1, P2 : D → 2D, Q : D×D → 2K , F : K×D×D →
2Y là các ánh xạ đa trị với giá trị không rỗng. Bằng phương pháp vô
hướng hóa bởi các phần tử của tập bị chặn Γ ⊆ Y ∗ và sử dụng định lý
tách tập lồi các tác giả đã thiết lập một số điều kiện đủ cho sự tồn tại
nghiệm của bài toán trên. Tuy nhiên một số điều kiện mà các tác giả đưa
ra là tương đối nặng như F có giá trị C-lồi đóng và F là (Q,C)-giống
như tựa lồi theo đường chéo. Năm 2007, N. X. Hai- P. Q. Khanh [30] đã
thiết lập một số điều kiện cho sự tồn tại nghiệm của bài toán bao hàm
thức tựa biến phân lý tưởng loại II. Bằng công cụ là Bổ đề Fan- KKM,
các tác giả đã giảm nhẹ một số điều kiện như nón C chỉ cần đóng và
ánh xạ mục tiêu không cần có giá trị C-lồi. Tuy nhiên kết quả đó vẫn
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chỉ chứng minh cho trường hợp ánh xạ mục tiêu F là (Q,C)-giống như
tựa lồi theo đường chéo.

Cho đến nay có rất nhiều kết quả cho sự tồn tại nghiệm của các bài
toán bao hàm thức tựa biến phân lý tưởng loại I và loại II, cùng với các
hệ của chúng (xem [17], [30], [31], [39], [40], [44], [48], [55], [58]). Tuy
nhiên điều kiện đặt lên ánh xạ đa trị là tương đối nặng và bài toán bao
hàm thức tựa biến phân cho trường hợp Pareto chưa được xét đến.

Mục đích của luận án là nghiên cứu sự tồn tại nghiệm của bài toán
tựa cân bằng Pareto và yếu loại I, bài toán tựa cân bằng tổng quát loại
II, bài toán bao hàm thức tựa biến phân Pareto loại I và loại II.

Luận án gồm phần mở đầu, ba chương nội dung, phần kết luận và tài
liệu tham khảo.

Chương 1 của luận án dành cho việc trình bày một số kiến thức cơ
sở về giải tích đa trị như khái niệm ánh xạ đa trị, nón trong không gian
tuyến tính, tính liên tục theo nón của ánh xạ đa trị, tính lồi theo nón
của ánh xạ đa trị cùng một số tính chất liên quan. Ngoài ra chúng tôi
cũng trình bày một số điều kiện đủ cho sự không rỗng của nón cực chặt
(Mệnh đề 1.2.10 và Mệnh đề 1.2.12). Đây là điều kiện mà chúng tôi đặt
lên các bài toán bao hàm thức tựa biến phân Pareto ở chương 3.

Chương 2 dành cho nghiên cứu bài toán tựa cân bằng Pareto loại I,
bài toán tựa cân bằng yếu loại I và bài toán tựa cân bằng tổng quát loại
II. Kết quả đầu tiên đạt được ở chương này là Định lý 2.1.8 chỉ ra sự tồn
tại nghiệm của bài toán tựa cân bằng Pareto loại I mà ở đó chúng tôi sử
dụng tính chất giả đơn điệu mạnh theo nón của ánh xạ đa trị. Ngoài ra,
chúng tôi còn chứng minh được cho cả hai trường hợp ánh xạ mục tiêu
lồi theo nón và ánh xạ mục tiêu giống như tựa lồi theo nón. Bằng việc
sử dụng Bổ đề Fan- KKM, chúng tôi chỉ ra sự tồn tại nghiệm của bài
toán tựa cân bằng tổng quát loại II (Định lý 2.2.3 và Định lý 2.2.6) và
từ đó các bài toán tựa cân bằng Pareto (Hệ quả 2.2.8) và bài toán tựa
cân bằng yếu (Hệ quả 2.2.9 và Hệ quả 2.2.11) cũng được nghiên cứu.

Chương 3 của luận án dành cho việc nghiên cứu bài toán bao hàm
thức tựa biến phân Pareto loại I và loại II. Các kết quả trước đây hầu
như chỉ xét bài toán bao hàm thức tựa biến phân cho trường hợp lý
tưởng và chỉ ra sự tồn tại nghiệm trong trường hợp ánh xạ đa trị giống
như tựa lồi theo nón, còn trường hợp lồi theo nón cho đến nay vẫn chưa
được xét đến. Trong chương này, bằng phương pháp vô hướng hóa bài
toán bởi một phần tử của nón cực chặt, chúng tôi thiết lập một số điều
kiện đủ cho sự tồn tại nghiệm của bài toán bao hàm thức tựa biến phân
Pareto loại I ( Định lý 3.1.1, Định lý 3.1.2, Định lý 3.1.8, Định lý 3.1.9,
Định lý 3.1.10, Định lý 3.1.11) và bài toán bao hàm thức tựa biến phân

12



loại II (Định lý 3.3.3, Định lý 3.3.5, Định lý 3.3.8, Định lý 3.3.9). Các
kết quả mà chúng tôi thiết lập cho cả hai trường hợp ánh xạ lồi theo
nón và giống như tựa lồi theo nón. Hơn nữa, chúng tôi đưa ra một số
điều kiện đủ cho sự tồn tại nghiệm của các bài toán liên quan khác như
bài toán tựa cân bằng Pareto và bài toán tựa tối ưu Pareto.
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Chương 1

Kiến thức chuẩn bị

Giải tích đa trị được hình thành từ những năm 30 của thế kỷ 20 do
chính nhu cầu của các vấn đề nảy sinh từ thực tiễn và cuộc sống, gắn
liền với tên tuổi của các nhà toán học lớn như J. P. Aubin, I. Ekeland,
H. Frankowska, E. Klein, A. C. Thompson, .... Từ khoảng 10 năm trở
lại đây với công cụ giải tích đa trị, các ngành toán học như lý thuyết
phương trình vi phân, phương trình đạo hàm riêng, bất đẳng thức biến
phân và phương trình suy rộng, lý thuyết tối ưu, lý thuyết điều khiển,
tối ưu đa mục tiêu, khoa học quản lý và toán kinh tế, ... phát triển một
cách mạnh mẽ và có nhiều ứng dụng sâu sắc. Trong chương này, chúng
tôi trình bày một số khái niệm và kết quả quen biết về giải tích đa trị,
được dùng xuyên suốt trong luận án như ánh xạ đa trị và các tính chất
của ánh xạ đa trị, nón cực và các tính chất của nó, một số định lý điểm
bất động. Các khái niệm và kết quả của chương này chủ yếu chúng tôi
lấy ra từ các cuốn sách chuyên khảo về giải tích đa trị như N. X. Tấn
và N. B. Minh [1], N. Đ. Yên [2], J. P. Aubin [7]. Ngoài ra chúng tôi còn
trình bày một số kết quả mới. Các kết quả này cần thiết cho chứng minh
các kết quả trong các chương sau.

1.1. Khái niệm ánh xạ đa trị

Giả sử X và Y là hai tập hợp. Ký hiệu 2X là tập tất cả các tập con
của X.

Định nghĩa 1.1.1. Một ánh xạ đa trị F từ X vào Y mà ứng với mỗi
phần tử x ∈ X cho một tập con của Y , được ký hiệu F : X → 2Y .

Thực chất, mỗi ánh xạ đa trị F : X → 2Y được đặc trưng bởi một
tập con của X × Y , ký hiệu là gphF và được xác định bởi

gphF :=
{

(x, y) ∈ X × Y : y ∈ F (x)
}
.
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Tập hợp gphF được gọi là đồ thị của F .
Miền xác định của F , ký hiệu domF , xác định bởi

domF :=
{
x ∈ X : F (x) 6= ∅

}
.

Ví dụ 1.1.2. Xét hệ phương trình tuyến tính với hệ số thực
a11x1 + a12x2 + ...+ a1nxn = b1
a21x1 + a22x2 + ...+ a2nxn = b2
.
.
.
am1x1 + am1x2 + ...+ amnxn = bm.

Quy tắc cho ứng mỗi ma trận A = (aij)i=1,2,...,m;j=1,2,...,n ∈ Matm×n(R)
với tập nghiệm của hệ phương trình tuyến tính trên, kí hiệu bởi F (A),
cho ta một ánh xạ đa trị

F :Matm×n(R)→ 2R
n

từ không gian các ma trận thựcMatm×n(R) vào không gian Rn.

Định nghĩa 1.1.3. Cho X, Y là các không gian tuyến tính và ánh xạ
đa trị F : X → 2Y . Ta nói rằng:

(i) F có giá trị lồi nếu F (x) là tập lồi trong Y , với mọi x ∈ X.
(ii) F là ánh xạ lồi nếu gphF là tập lồi trong X × Y.

Định nghĩa 1.1.4. Cho X, Y là các không gian tôpô và F : X → 2Y là
ánh xạ đa trị. Ta nói rằng:

(i) F có giá trị đóng nếu F (x) là tập đóng trong Y , với mọi x ∈ X.
(ii) F là ánh xạ đóng nếu gphF là tập đóng trong X × Y.
(ii) F là ánh xạ mở nếu gphF là tập mở trong X × Y.
(iii) F là ánh xạ compắc nếu F (X) là tập compắc tương đối trong Y.

Ta dễ dàng chứng minh được kết quả đơn giản dưới đây.

Mệnh đề 1.1.5. Giả sử X, Y là các không gian tôpô tuyến tính và ánh
xạ đa trị F : X → 2Y . Khi đó:

(i) Nếu F là ánh xạ đóng thì F có giá trị đóng.
(ii) Nếu F là ánh xạ mở thì F có giá trị mở.
(iii) Nếu F là ánh xạ lồi thì F có giá trị lồi.
(iv) F là ánh xạ lồi khi và chỉ khi

(1− t)F (x) + tF (x′) ⊆ F ((1− t)x+ tx′) với mọi x, x′ ∈ X và t ∈ [0, 1].
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Các ví dụ dưới đây chỉ ra rằng ánh xạ đa trị có giá trị lồi chưa chắc
là ánh xạ lồi và ánh xạ đa trị có giá trị đóng chưa chắc là ánh xạ đóng.

Ví dụ 1.1.6. Cho ánh xạ đa trị F : N∗ → 2R định nghĩa như sau

F (n) =

{
co
{

1, 2, ..., n− 1
}
, nếu n ≥ 2,

{0}, nếu n=1.

Hiển nhiên F là ánh xạ đa trị với giá trị lồi. Tuy nhiên F không là ánh
xạ lồi.

Ví dụ 1.1.7. Xét ánh xạ đa trị F : R→ 2R xác định bởi

F (x) =

{
[0, 1], nếu x = 0,
R, trong trường hợp còn lại.

Hiển nhiên ánh xạ F có giá trị đóng. Mặt khác ta có

gphF =
{

(x, y) ∈ R2 : y ∈ F (x)
}

= ({0} × [0, 1]) ∪ (R\{0} × R)

là tập không đóng trong R2 và như vậy F không là ánh xạ đóng.

Định nghĩa 1.1.8. Cho X, Y, Z là các không gian tuyến tính và các ánh
xạ đa trị F,G : X → 2Y , H : Y → 2Z .

(i) Ánh xạ tổng của F và G là ánh xạ đa trị F + G : X → 2Y xác định
bởi

(F +G)(x) = F (x) +G(x) với mọi x ∈ X.

(ii) Ánh xạ giao của F và G là ánh xạ đa trị F ∩G : X → 2Y xác định
bởi

(F ∩G)(x) = F (x) ∩G(x) với mọi x ∈ X.

(iii) Ánh xạ hợp của F và G là ánh xạ đa trị F ∪G : X → 2Y xác định
bởi

(F ∪G)(x) = F (x) ∪G(x) với mọi x ∈ X.

(iv) Ánh xạ hợp thành của F và H là ánh xạ đa trị H ◦F : X → 2Z xác
định bởi

(H ◦ F )(x) =
⋃
x∈X

H(F (x)) =
⋃
x∈X

⋃
y∈F (x)

H(y).

(v) Ánh xạ tích Descartes của F và G là ánh xạ đa trị F ×G : X → 2Y
2

xác định bởi
(F ×G)(x) = F (x)×G(x).

(vi) Ánh xạ bao lồi của F là ánh xạ đa trị coF : X → 2Y xác định bởi

coF (x) = co(F (x)) với mọi x ∈ X.

16



Định nghĩa 1.1.9. Cho X, Y là các không gian tôpô. Ánh xạ bao đóng
của F là ánh xạ đa trị clF : X → 2Y mà đồ thị của nó là bao đóng của
đồ thị của ánh xạ F , tức là

gph(clF ) = cl(gphF ).

Định nghĩa 1.1.10. Giả sử F : X → 2Y là ánh xạ đa trị từ X vào Y .
Ta gọi ánh xạ ngược của F , ký hiệu là F−1 : Y → 2X , được xác định bởi

F−1(y) =
{
x ∈ X : y ∈ F (x)

}
, với y ∈ Y.

Ta nói F−1(y) là ảnh ngược của y.

Mọi ánh xạ đa trị đều có ánh xạ ngược, điều này không đúng đối với
ánh xạ đơn trị. Ta cũng dễ dàng kiểm tra được mọi ánh xạ đa trị có ảnh
ngược tại mỗi điểm là mở đều là ánh xạ nửa liên tục dưới và điều ngược
lại không đúng.

Mệnh đề dưới đây khẳng định nếu ánh xạ đa trị có ảnh ngược tại mỗi
điểm là mở thì ánh xạ bao lồi của nó cũng có tính chất như vậy. Phần
chứng minh của mệnh đề này có thể xem trong [57].

Mệnh đề 1.1.11. Giả sử X, Y là các không gian tôpô tuyến tính và ánh
xạ đa trị F : X → 2Y có ảnh ngược tại mỗi điểm là tập mở trong X.
Khi đó ánh xạ bao lồi coF : X → 2Y của F có ảnh ngược tại mỗi điểm
là mở trong X.

1.2. Tính không rỗng của nón cực chặt

Trong phần này, ta nhắc lại khái niệm nón trong không gian tuyến
tính. Từ khái niệm này người ta đưa ra khái niệm về điểm hữu hiệu của
một tập, tính liên tục theo nón và tính lồi theo nón của ánh xạ đa trị.
Ngoài ra trong phần này chúng tôi cũng trình bày khái niệm nón cực,
nón cực chặt và một số tính chất không rỗng của chúng. Tính không
rỗng của nón cực chặt được chúng tôi sử dụng trong các kết quả của
chương 3. Đầu tiên ta nhắc lại khái niệm nón trong không gian tuyến
tính.

Định nghĩa 1.2.1. Cho Y là không gian tuyến tính và C là một tập
con không rỗng trong Y . Ta nói rằng C là nón có đỉnh tại gốc trong Y
nếu tc ∈ C, với mọi c ∈ C và t ≥ 0.

Nếu C là nón có đỉnh tại gốc thì C + x0 là nón có đỉnh tại x0. Vì vậy
trong luận án này chúng tôi chỉ quan tâm đến nón có đỉnh tại gốc và để
tránh nhầm lẫn ta gọi nón thay cho nón có đỉnh tại gốc.
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Định nghĩa 1.2.2. Cho C là nón trong không gian tuyến tính Y . Ta
nói rằng

(i) C là nón lồi nếu C là tập lồi.
(ii) C là nón nhọn nếu l(C) = {0}, trong đó l(C) = C ∩ (−C).

Trong trường hợp Y là không gian tôpô tuyến tính và C là nón trong
Y , ta ký hiệu clC, intC, coC là bao đóng tôpô, phần trong tôpô và bao
lồi của C, tương ứng. Nón C gọi là đóng nếu C là tập đóng trong Y . Ta
nói C là nón lồi đóng nhọn nếu C là nón lồi, đóng và nhọn.

Dưới đây là một số ví dụ về nón trong không gian tuyến tính.

Ví dụ 1.2.3. 1. Cho Y là không gian tuyến tính. Khi đó
{

0
}
, Y là các

nón trong Y và ta gọi chúng là các nón tầm thường trong Y .
2. Cho không gian tuyến tính Rn. Khi đó tập

Rn
+ =

{
x = (x1, x2, ..., xn) ∈ Rn : xi ≥ 0, i = 1, 2, ..., n

}
là nón lồi đóng nhọn trong Rn và ta gọi là nón orthant dương trong Rn.

3. Gọi C[0, 1] là không gian tuyến tính các hàm số xác định và liên
tục trên đoạn [0, 1] với các phép toán cộng và nhân vô hướng:

(x+ y)(t) = x(t) + y(t),

(λx)(t) = λx(t).

Khi đó tập

C+[0, 1] =
{
x ∈ C[0, 1] : x(t) ≥ 0 với mọi t ∈ [0, 1]

}
là nón lồi đóng nhọn trong C[0, 1].

Cho C là nón trong không gian tuyến tính Y . Ta định nghĩa quan hệ
thứ tự ≥C trên Y như sau

x, y ∈ Y, x ≥C y nếu x− y ∈ C.

Dễ thấy nếu C là nón lồi nhọn thì quan hệ ≥C thỏa mãn các tính chất
phản xạ, phản đối xứng và bắc cầu. Vậy ≥C là quan hệ thứ tự bộ phận
trên Y . Trên không gian tuyến tính Y với nón lồi nhọn C sinh ra quan
hệ thứ tự bộ phận ≥C , người ta xây dựng các khái niệm về điểm hữu
hiệu của một tập bằng nhiều cách khác nhau như hữu hiệu lý tưởng, hữu
hiệu Pareto, hữu hiệu thực sự và hữu hiệu yếu (xem [9], [15], [27], [32],
[46]). Trước tiên ta nhắc lại các khái niệm điểm hữu hiệu (xem [46]).
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Định nghĩa 1.2.4. Cho Y là không gian tuyến tính với thứ tự sinh bởi
nón lồi C và A là tập con không rỗng của Y . Ta nói rằng:

(i) Điểm x ∈ A là điểm hữu hiệu lý tưởng của tập A đối với nón C
nếu y ≥C x với mọi y ∈ A. Tập các điểm hữu hiệu lý tưởng của A đối
với nón C được kí hiệu là IMin(A|C) hoặc IMinA .

(ii) Điểm x ∈ A là điểm hữu hiệu Pareto của A đối với nón C nếu
không tồn tại y ∈ A sao cho x − y ∈ C\ l(C). Tập các điểm hữu hiệu
Pareto của A đối với nón C được kí hiệu là PMin(A|C), hoặc kí hiệu
đơn giản hơn PMin(A|C) hay PMinA.

(iii) Điểm x ∈ A là điểm hữu hiệu yếu (khi intC 6= ∅ và C 6= Y ) của
A đối với nón C nếu x ∈ PMin(A|C0), trong đó C0 = intC ∪ {0}. Tập
các điểm hữu hiệu yếu của A đối với nón C được kí hiệu là WMin(A|C)
hoặc WMinA.

(iv) Điểm x ∈ A được gọi là điểm hữu hiệu thực sự của A đối với nón
C nếu tồn tại nón lồi C̃ khác Y và chứa C\ l(C) trong phần trong của
nó sao cho x ∈ PMin(A|C̃). Tập các điểm hữu hiệu thực sự của A đối
với nón C kí hiệu là PrMin(A|C) hoặc PrMinA.

Từ định nghĩa trên ta dễ thấy

PrMin(A) ⊆ PMin(A) ⊆WMin(A).

Định nghĩa 1.2.5. Cho C là một nón trong không gian tuyến tính Y .
Ta nói rằng B ⊆ Y là tập sinh của nón C và viết C = cone(B), nếu

C =
{
tb : b ∈ B, t ≥ 0

}
.

Nếu B không chứa điểm gốc 0 và mỗi c ∈ C\{0}, đều tồn tại duy nhất
b ∈ B, t > 0 sao cho c = tb thì B được gọi là cơ sở của nón C. Trong
trường hợp B là tập hữu hạn, cone(co(B)) được gọi là nón đa diện.

Ví dụ 1.2.6. Cho X là không gian định chuẩn và f : X → R là một
phiếm hàm tuyến tính trênX. Khi đó nón C =

{
0
}
∪
{
x ∈ X : f(x) > 0

}
có cở sở là tập B =

{
x ∈ C : f(x) = 1

}
.

Định nghĩa 1.2.7. Cho A là tập lồi trong không gian tuyến tính X.
Điểm a ∈ A gọi là điểm trong tương đối (hay điểm bọc) của A nếu với
mọi x ∈ A, tồn tại α > 0 sao cho (1 + α)a − αx ∈ A. Tập tất cả các
điểm trong tương đối của A được gọi là phần trong tương đối của tập A
và kí hiệu là riA.

Nhận xét 1.2.8. (i) riA là tập lồi.
(ii) Mọi tập lồi, không rỗng A ⊆ Rn đều có riA 6= ∅.
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Cho C là nón trong không gian tuyến tính Y . Gọi Y ∗ là không gian
tôpô đối ngẫu của Y . Nón cực C ′ của C được định nghĩa như sau

C ′ :=
{
ξ ∈ Y ∗ : 〈ξ, c〉 ≥ 0 với mọi c ∈ C

}
.

Ta thấy C ′ là nón lồi đóng trong Y ∗ với tôpô yếu* σ(Y, Y ∗). Cho nón
nhọn C, nón cực chặt của C được định nghĩa bởi

C ′+ :=
{
ξ ∈ Y ∗ : 〈ξ, c〉 > 0 với mọi c ∈ C\{0}

}
.

Dưới đây là một số ví dụ minh họa nón cực và nón cực chặt của một
nón trong không gian tuyến tính.

Ví dụ 1.2.9. 1. Cho không gian tuyến tính Y với nón C =
{

0
}

thì
C ′ = C ′+ = Y ∗.

2. Xét không gian tuyến tính Y = Rn với nón orthant dương C = Rn
+.

Khi đó

C ′ = C = Rn
+ và C ′+ =

{
x = (x1, x2, ..., xn) ∈ Rn : xi > 0 với i = 1, 2, ..., n

}
.

3. Giả sử Ω là không gian các dãy số thực x = {xn}. Xét nón C trong
Ω xác định bởi

C =
{
x = {xn} ∈ Ω : xn ≥ 0 với mọi n

}
.

Khi đó C ′ = C và C ′+ =
{
x = {xn} ∈ Ω : xn > 0 với mọi n

}
.

Các mệnh đề dưới đây là điều kiện đủ cho tính không rỗng của nón
cực chặt.

Mệnh đề 1.2.10. Giả sử Y là không gian tôpô tuyến tính lồi địa phương
và C là nón lồi không tầm thường trong Y . Khi đó nếu C ′+ 6= ∅ thì
clC ∩ (−C) = {0}. Hơn nữa, nếu Y là hữu hạn chiều thì điều ngược lại
của khẳng định trên cũng đúng.

Chứng minh. Ta dễ dàng chứng minh được clC ∩ (−C) = {0} trong
trường hợp C ′+ 6= ∅. Bây giờ ta chứng minh điều ngược lại, giả sử
clC ∩ (−C) = {0} và dimY < +∞. Trước tiên, ta chứng minh

0 6∈ riC ′ ⊆ C ′+.

Thật vậy, nếu 0 ∈ riC ′ thì C ′ là không gian con tuyến tính của Y ∗ và
như vậy C ′′ = clC là không gian con tuyến tính của Y . Từ đó suy ra
clC ∩ (−C) 6= {0}. Điều này mâu thuẫn với giả thiết. Vậy 0 6∈ riC ′. Lấy
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ξ ∈ riC ′ bất kỳ và giả sử ξ 6∈ C ′+. Khi đó tồn tại c ∈ C\{0} sao cho
〈ξ, c〉 = 0. Với ξ′ ∈ C ′, tồn tại λ > 0 sao cho (1 + λ)ξ − λξ′ ∈ C ′. Do đó
〈(1 + λ)ξ − λξ′, c〉 ≥ 0. Từ đó suy ra 〈ξ′, c〉 ≤ 0. Vậy −c ∈ C ′′ = clC.
Chứng tỏ rằng clC ∩ (−C) 6= {0}. Điều này mâu thuẫn với giả thiết.
Vậy 0 6∈ riC ′ ⊆ C ′+. Vì Y là không gian hữu hạn chiều nên riC ′ 6= ∅.
Điều này kéo theo C ′+ 6= ∅.

Nhận xét 1.2.11. Từ mệnh đề trên ta khẳng định mọi nón C lồi đóng
nhọn trong không gian tôpô tuyến tính lồi địa phương hữu hạn chiều
đều có tính chất C ′+ 6= ∅.

Mệnh đề 1.2.12. Giả sử Y là không gian lồi địa phương Hausdorff và
C là nón lồi không tầm thường trong Y . Khi đó C có cơ sở lồi B với
0 6∈ clB nếu và chỉ nếu C ′+ 6= ∅.

Chứng minh. Giả sử C có cơ sở B thỏa mãn 0 6∈ clB. Theo định lý tách
tập lồi, tồn tại ξ0 ∈ Y ∗ sao cho

〈ξ0, b〉 > 0 với mọi b ∈ clB.

Với mỗi x ∈ C\{0}, tồn tại duy nhất t > 0 và b ∈ B sao cho x = tb. Khi
đó ta có

〈ξ0, x〉 = t〈ξ0, b〉 > 0.

Vậy ξ0 ∈ C ′+ và C ′+ 6= ∅.
Ngược lại, nếu tồn tại ξ0 ∈ C ′+, thì ta đặt

B := {x ∈ C : 〈ξ0, x〉 = 1}.

Khi đó B là cơ sở của C và 0 6∈ clB.

Nhận xét 1.2.13. Từ mệnh đề trên, nếu Y là không gian lồi địa phương
Hausdorff và nón C có cơ sở lồi compắc yếu* thì C ′+ 6= ∅.

Tiếp theo, chúng tôi đưa ra ví dụ minh họa cho lớp không gian với
thứ tự sinh bởi nón lồi có nón cực chặt không rỗng và chỉ ra rằng lớp
các không gian thỏa mãn tính chất đó rất rộng.

Định nghĩa 1.2.14. Cho Y là không gian Banach. Một nón lồi C trong
Y được gọi là có tính chất góc (angle property) nếu tồn tại ε ∈ (0, 1] và
ξ ∈ Y ∗\{0} sao cho

C ⊆ {x ∈ X : 〈ξ, x〉 ≥ ε||x||.||ξ||}.
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Ví dụ 1.2.15. 1. Xét Y = Rn với nón orthant dương C = Rn
+. Khi đó

với ε = 2−
1
2 và ξ = (1, 1, 1, ..., 1) ∈ Rn, ta luôn có

C ⊆ {x ∈ X : 〈ξ, x〉 ≥ ε||x||.||ξ||}.

Vậy C có tính chất góc.
2. Xét không gian l0 các dãy số thực hội tụ về 0 và nón C = l+0 . Khi

đó nón C không có tính chất góc. Thật vậy, giả sử C có tính chất góc.
Khi đó tồn tại ε > 0 và ξ ∈ l∗0\{0} sao cho

l+0 ⊆ {x = {xn} ∈ l0 : 〈ξ, x〉 ≥ ε||x||.||ξ||}.

Vì en = {xk} ∈ l+0 , ở đó xk = 1 nếu k = n và xk = 0 nếu k 6= n, nên suy
ra 〈ξ, en〉 ≥ ε||ξ||. Vậy 0 ≥ ε||ξ||. Điều này kéo theo ξ = 0. Mâu thuẫn
với ξ ∈ l∗0\{0}. Vậy nón C không có tính chất góc.

Nhận xét 1.2.16. (i) Nếu nón lồi C trong không gian Banach Y có tính
chất góc thì C ′+ 6= ∅.

(ii) Với mọi ε ∈ (0, 1) và ξ ∈ X∗\{0}, nón {x ∈ X : 〈ξ, x〉 ≥ ε||x||.||ξ||}
là lồi đóng với phần trong khác rỗng và có tính chất góc. Vậy lớp các
nón lồi có tính chất góc rất rộng.

1.3. Một số tính chất của ánh xạ đa trị

Trong phần này chúng tôi trình bày tính chất liên tục theo nón của
ánh xạ đa trị và tính lồi theo nón của ánh xạ đa trị. Các khái niệm trong
phần này là sự mở rộng của các khái niệm về tính liên tục, tính lồi của
ánh xạ đa trị.

1.3.1. Tính liên tục theo nón của ánh xạ đa trị

Trước hết ta nhắc lại khái niệm liên tục của ánh xạ đơn trị giữa các
không gian tôpô: Một ánh xạ đơn trị f : X → Y từ không gian tôpô X
vào không gian tôpô Y được gọi là liên tục tại x0 ∈ X nếu với mọi tập
mở V trong Y chứa f(x0), tồn tại lân cận mở U trong X chứa x0 sao
cho f(U) ⊆ V . Trong trường hợp F : X → 2Y là ánh xạ đa trị từ không
gian tôpô X vào không gian tôpô Y , Berge [8] đã đưa ra khái niệm về
tính nửa liên tục trên và nửa liên tục dưới của ánh xạ đa trị, cụ thể: F
được gọi là nửa liên tục trên (dưới) tại x0 nếu với mỗi tập mở V trong
Y thỏa mãn F (x0) ⊆ V (tương ứng, F (x0) ∩ V 6= ∅), tồn tại lân cận U
của x0 trong X sao cho F (x) ⊆ V (tương ứng, F (x) ∩ V 6= ∅) với mọi
x ∈ U .
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Định nghĩa 1.3.1. Cho X, Y là các không gian tuyến tính. Ánh xạ đa
trị C : X → 2Y được gọi là ánh xạ nón nếu C(x) là nón trong Y với

mọi x ∈ X ∩ domC. Ánh xạ nón C : X → 2Y được gọi là hằng nếu
C(x) = C với mọi x ∈ X ∩ domC. Ta có thể xem nón C trong không
gian tuyến tính là một ánh xạ nón hằng.

Giả sử X, Y là hai không gian tôpô tuyến tính. Ta đưa ra khái niệm
liên tục theo ánh xạ nón của ánh xạ đa trị. Các khái niệm này là mở
rộng khái niệm liên tục theo nón của ánh xạ đa trị trong [1].

Định nghĩa 1.3.2. Cho ánh xạ đa trị F : X → 2Y và C : X → 2Y là
ánh xạ nón.

(i) F được gọi là C- liên tục trên (dưới) tại x̄ ∈ domF nếu với mỗi
lân cận V của gốc trong Y , tồn tại lân cận U của x̄ trong X sao cho

F (x) ⊆ F (x̄) + V + C(x̄)

(F (x̄) ⊆ F (x) + V − C(x̄), tương ứng)

với mọi x ∈ U ∩ domF .
(ii) Nếu F là C- liên tục trên và C- liên tục dưới tại x̄ đồng thời, thì

ta nói F là C- liên tục tại x̄.
(iii) Nếu F là C- liên tục trên, C- liên tục dưới và C- liên tục tại mọi

điểm trong domF , ta nói F là C- liên tục trên, C- liên tục dưới và C-
liên tục trong X.

Các khái niệm nửa liên tục trên và nửa liên tục dưới theo nghĩa Berge
là hoàn toàn khác nhau. Do đó khái niệm liên tục trên theo nón và liên
tục dưới theo nón cũng hoàn toàn khác nhau. Các ví dụ dưới đây minh
họa cho điều khẳng định đó.

Ví dụ 1.3.3. Cho ánh xạ đa trị F : R→ 2R xác định bởi công thức

F (x) =

{
R, nếu x = 0,
{0}, nếu x 6= 0.

Khi đó dễ dàng kiểm tra được ánh xạ đa trị F là nửa liên tục trên tại
x0 = 0, nhưng F không nửa liên tục dưới tại x0 = 0.

Ví dụ 1.3.4. Cho ánh xạ đa trị F : R→ 2R xác định bởi công thức

F (x) =

{
{0}, nếu x = 0,
R, trong trường hợp còn lại.

Khi đó dễ dàng kiểm tra được ánh xạ đa trị F là nửa liên tục dưới tại
x0 = 0, nhưng F không nửa liên tục trên tại x0 = 0.
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Mệnh đề sau đưa ra điều kiện cần và đủ để ánh xạ đa trị liên tục theo
nón, phần chứng minh có thể xem trong [1].

Mệnh đề 1.3.5. Giả sử X là không gian tôpô, Y là không gian tôpô
tuyến tính với thứ tự sinh bởi nón C và ánh xạ đa trị F : X → 2Y . Khi
đó:

(i) Nếu F (x0) là tập compắc trong Y thì điều kiện cần và đủ để F là
C- liên tục trên tại x0 là với mọi tập mở V , F (x0) ⊆ V +C đều tồn tại
lân cận U của x0 sao cho F (x) ⊆ V + C, với mọi x ∈ U ∩ domF.

(ii) Nếu F (x0) là tập compắc trong Y thì điều kiện cần và đủ để F
là C- liên tục dưới tại x0 là với mọi y ∈ F (x0) và với mọi lân cận V
của y đều tồn tại lân cận U của x0 sao cho F (x) ∩ (V + C) 6= ∅, với
mọi x ∈ U ∩ domF . Điều này cũng tương đương với mọi tập mở G
thỏa mãn F (x0) ∩ (G + C) 6= ∅, luôn tồn tại lân cận U của x0 sao cho
F (x) ∩ (G+ C) 6= ∅, với mọi x ∈ U ∩ domF.

Nhận xét 1.3.6. (i) Nếu C = {0} và F (x0) là tập compắc thì Định
nghĩa 1.3.2 phần (i) ở trên đồng nhất với định nghĩa về tính nửa liên tục
trên và nửa liên tục dưới của Berge.

(ii) Nếu F là ánh xạ đơn trị thì từ định nghĩa ta thấy tính C- liên tục
trên và C- liên tục dưới trùng nhau và khi đó ta nói F là C- liên tục.

(iii) Trong trường hợp Y = R, C = R+ và nếu ánh xạ đơn trị F là C-
liên tục tại x0 thì F nửa liên tục dưới tại x0 theo nghĩa thông thường.
Nếu lấy C = R− và F là C- liên tục tại x0 thì F nửa liên tục trên tại x0.

(iv) Từ mệnh đề trên ta có thể nói rằng một ánh xạ đa trị F là C-
liên tục trên tại x0 nếu F (x) không giãn ra quá so với F (x0) + C khi x
gần x0 và F là C- liên tục dưới tại x0 nếu F (x) không bị thu lại quá nhỏ
so với F (x0) + C khi x gần x0.

Mệnh đề 1.3.7. (Xem [40])Giả sử F : X → 2Y là ánh xạ đa trị từ
không gian tôpô Hausdorff X vào không gian tôpô Hausdorff Y . Khi đó:

(i) Nếu F nửa liên tục trên với giá trị đóng thì F là ánh xạ đóng.
(ii) Nếu F là ánh xạ đóng và Y compắc thì F nửa liên tục trên.
(ii) Nếu F có giá trị compắc thì F nửa liên tục dưới tại x0 ∈ X nếu

và chỉ nếu với mỗi y0 ∈ F (x0) và dãy suy rộng {xα} trong X hội tụ về
x0, tồn tại dãy suy rộng {yα}, yα ∈ F (xα) với mọi α, sao cho yα → y0.

Các mệnh đề sau thể hiện mối quan hệ giữa ánh xạ nửa liên tục dưới
và ánh xạ mở.

Mệnh đề 1.3.8. (Xem [14]) Giả sử A,B là các tập con không rỗng của
không gian tôpô tuyến tính X và V là tập mở trong X. Nếu ánh xạ đa
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trị F : A→ 2B nửa liên tục dưới thì ánh xạ đa trị G : A→ 2B xác định
bởi G(x) = (F (x) + V ) ∩B là mở.

Mệnh đề 1.3.9. (Xem [60]) Giả sử F,G : X → 2Y là các ánh xạ đa trị
từ không gian tôpô X vào không gian tôpô Y thỏa mãn các điều kiện:

(i) F là ánh xạ mở;
(ii) G nửa liên tục dưới.

Khi đó ánh xạ đa trị F ∩G là nửa liên tục dưới.

Định nghĩa 1.3.10. Giả sử D là tập con không rỗng của không gian
tuyến tính X, Y là không gian tôpô tuyến tính và F,C : D → 2Y là các
ánh xạ đa trị. Ta nói rằng:

(i) F là hemi liên tục trên (dưới) (upper (lower) hemicontinuous)
nếu với mỗi x, y ∈ D, ánh xạ đa trị f : [0, 1] → 2Y định nghĩa bởi
f(α) = F (αx+ (1− α)y) là nửa liên tục trên (dưới, tương ứng).

(ii) F là C-hemi liên tục trên nếu với mỗi x, y ∈ D thỏa mãn

F (αx+ (1− α)y) ∩ C(αx+ (1− α)y) 6= ∅ với mọi α ∈ (0, 1)

thì kéo theo F (y) ∩ C(y) 6= ∅.
(iii) F là C-hemi liên tục dưới nếu với mỗi x, y ∈ D thỏa mãn

F (αx+ (1− α)y) 6⊆ − intC(αx+ (1− α)y) với mọi α ∈ (0, 1)

thì kéo theo F (y) 6⊆ − intC(y).

Để minh họa cho lớp ánh xạ C-hemi liên tục dưới, ta cần mệnh đề
sau.

Mệnh đề 1.3.11. Giả sử D là tập con không rỗng của không gian tôpô
X, Y là không gian định chuẩn và C : D → 2Y là ánh xạ nón với giá trị
không rỗng, lồi, đóng. Khi đó các điều kiện sau là tương đương:

(i) C là nửa liên tục dưới tại x̄ ∈ domC.
(ii) Tồn tại lân cận U của x̄ sao cho

C(x̄) ⊆ C(x) với mọi x ∈ U.

Chứng minh. (ii)⇒ (i). Hiển nhiên.
(i) ⇒ (ii). Gọi B là hình cầu đơn vị đóng trong Y . Vì C là nửa liên

tục dưới tại x̄ và intB là mở, tồn tại lân cận U của x̄ sao cho

C(x̄) ⊆ C(x) + intB với mọix ∈ U ∩D.
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Giả sử tồn tại x ∈ U ∩D sao cho C(x̄) 6⊆ C(x). Khi đó tồn tại y ∈ C(x̄)
sao cho y 6∈ C(x). Bởi tính đóng của C(x), tồn tại ε > 0 thỏa mãn

y 6∈ C(x) + ε intB. (1.1)

Từ C(x̄) là nón và y ∈ C(x̄),

λy ∈ C(x̄) ⊆ C(x) + intB với mọi λ > 0.

Do vậy

y ∈ C(x) +
1

λ
intB với mọi λ > 0.

Chọn λ sao cho 1
λ < ε, ta được

y ∈ C(x) + ε intB.

Điều này mâu thuẫn với (1.1). Vậy C(x̄) ⊆ C(x) với mọi x ∈ U ∩D.
Mệnh đề được chứng minh

Mệnh đề sau là ví dụ minh họa cho lớp các ánh xạ đa trị là C-hemi
liên tục.

Mệnh đề 1.3.12. (i) Giả sử D tập con không rỗng, lồi của không gian
tôpô tuyến tính X, Y là không gian tôpô tuyến tính Hausdorff và F,C :
D → 2Y là các ánh xạ hemi liên tục trên. Nếu F có giá trị đóng, hoặc
C có giá trị đóng thì F là C-hemi liên tục trên.

(ii) Nếu Y là không gian định chuẩn, C : D → 2Y là ánh xạ nón hemi
liên tục dưới và F : D → 2Y là ánh xạ nhận giá trị compắc, thì F là
C-hemi liên tục dưới.

Chứng minh. (i) Với mỗi x, y ∈ D, các ánh xạ đa trị f, c : [0, 1] → 2Y

định nghĩa bởi

f(α) = F (αx+ (1− α)y), c(α) = C(αx+ (1− α)y) với mọi α ∈ [0, 1]

là nửa liên tục trên tại 0. Khi đó với lân cận tùy ý V của gốc trong Y ,
tồn tại lân cận U của 0 sao cho

F (αx+ (1− α)y) ⊆ F (y) + V,

C(αx+ (1− α)y) ⊆ C(y) + V với mọi α ∈ U ∩ [0, 1].

Giả sử

F (αx+ (1− α)y) ∩ C(αx+ (1− α)y) 6= ∅ với mọi α ∈ (0, 1).
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Từ đó suy ra

(F (y) + V ) ∩ (C(y) + V ) 6= ∅. (1.2)

Nếu F có giá trị đóng thì từ (1.2) ta suy ra

(F (y) + 2V ) ∩ C(y) 6= ∅.

Gọi V là cơ sở lân cận giảm của gốc trong Y . Khi đó

(F (y) + V ) ∩ C(y) 6= ∅ với mọi V ∈ V .

Do đó ⋂
V ∈V

(F (y) + V ) ∩ C(y) 6= ∅.

Vì Y là không gian tôpô tuyến tính Hausdorff nên⋂
V ∈V

(F (y) + V ) = clF (y) = F (y).

Vậy F (y) ∩ C(y) 6= ∅. Nếu C có giá trị đóng, ta chứng minh hoàn toàn
tương tự như trên ta cũng có F (y)∩C(y) 6= ∅ và như vậy F là C- hemi
liên tục trên.

(ii) Giả sử rằng

F (αx+ (1− α)y) 6⊆ − intC(αx+ (1− α)y) với mọi α ∈ (0, 1]. (1.3)

Bây giờ ta chứng minh F (y) 6⊆ − intC(y). Thật vậy, giả sử ngược lại
rằng F (y) ⊆ − intC(y), tồn tại lân cận V của gốc trong Y sao cho

F (y) + V ⊆ − intC(y).

Từ tính hemi liên tục trên của F và Mệnh đề 1.3.11 suy ra tồn tại chỉ
số α0 sao cho

F (αx+ (1− α)y) ⊆ F (y) + V

⊆ − intC(y)

⊆ − intC(αx+ (1− α)y) với mọi α ≤ α0.

Điều này mâu thuẫn với (1.3). Vậy F (y) 6⊆ − intC(y) và F là C-hemi
liên tục dưới.
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1.3.2. Tính lồi theo nón của ánh xạ đa trị

Trước hết ta nhắc lại khái niệm hàm lồi đơn trị: Một hàm f : D → R
xác định trên tập lồi D được gọi là lồi nếu với mọi x, y ∈ D và λ ∈ [0, 1]
ta luôn có

f(λx+ (1− λ)y) ≤ λf(x) + (1− λ)f(y).

Trong phần này chúng tôi luôn giả thiết D là tập con lồi của không
gian tuyến tính X và Y là không gian tuyến tính với nón C. Ta nhắc lại
khái niệm hàm véctơ lồi theo nón.

Định nghĩa 1.3.13. Giả sử f : D → Y là hàm véctơ. Ta nói rằng:
(i) f là C- lồi trong D nếu với mọi x, y ∈ D và α ∈ [0, 1], ta luôn có

f(αx+ (1− α)y) ∈ αf(x) + (1− α)f(y)− C.

(ii) f là C- giống như tựa lồi (quasiconvex-like) trong D nếu với
x1, x2 ∈ D và α ∈ [0, 1] thì luôn tồn tại chỉ số i ∈ {1, 2} sao cho

f(αx1 + (1− α)x2) ∈ f(xi)− C.

Các khái niệm dưới đây là mở rộng các khái niệm trên cho ánh xạ
véctơ đa trị.

Định nghĩa 1.3.14. Cho F : D → 2Y là ánh xạ đa trị. Ta nói rằng:
(i) F là C- lồi trên trong D nếu với mọi x1, x2 ∈ D, t ∈ [0, 1], thì

tF (x1) + (1− t)F (x2) ⊆ F (tx1 + (1− t)x2) + C.

(ii) F là C- lồi dưới trong D nếu với mọi x1, x2 ∈ D, t ∈ [0, 1],

F (tx1 + (1− t)x2) ⊆ tF (x1) + (1− t)F (x2)− C.

Định nghĩa 1.3.15. Cho F : D → 2Y là ánh xạ đa trị. Ta nói rằng:
(i) F là C- giống như tựa lồi trên trong D nếu với mọi x1, x2 ∈ D và

α ∈ [0, 1], thì tồn tại j ∈ {1, 2} sao cho

F (xj) ⊆ F (αx1 + (1− α)x2) + C.

(ii) F là C- giống như tựa lồi dưới trong D nếu với mọi x1, x2 ∈ D và
α ∈ [0, 1], tồn tại j ∈ {1, 2} sao cho

F (αx1 + (1− α)x2) ⊆ F (xj)− C.

Nhận xét 1.3.16. Các khái niệm C-lồi và C- giống như tựa lồi của ánh
xạ đa trị là hoàn toàn khác nhau. Ví dụ sau đây của Ferro [26] minh họa
cho điều đó.
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Ví dụ 1.3.17. Xét các ánh xạ F,G : R→ R2 xác định bởi

F (x) = (x
1
3 ;x) và G(x) = (x; 1− x).

Với nón C = R2
+, ta dễ dàng kiểm tra được F là ánh xạ C- giống như

tựa lồi nhưng không là C- lồi và ánh xạ G là C- lồi nhưng không là C-
giống như tựa lồi.

Định nghĩa 1.3.18. Cho F : D × D −→ 2Y là ánh xạ đa trị. Ta nói
rằng:

(i) F là C- lồi trên theo đường chéo (diagonally upper C-convex)
đối với biến thứ nhất nếu với mọi tập hữu hạn {x1, x2, . . . , xn} ⊆ D và

x =
n∑
i=1

αixi, αi ≥ 0,
n∑
i=1

αi = 1, ta luôn có

n∑
i=1

αiF (xi, x) ⊆ F (x, x) + C.

(ii) F là C- lồi dưới theo đường chéo đối với biến thứ nhất nếu với mọi

tập hữu hạn {x1, x2, . . . , xn} ⊆ D và x =
n∑
i=1

αixi, αi ≥ 0,
n∑
i=1

αi = 1, ta

luôn có

F (x, x) ⊆
n∑
i=1

αiF (xi, x)− C.

Định nghĩa 1.3.19. Cho F : D × D −→ 2Y là ánh xạ đa trị. Ta nói
rằng:
(i) F là C- giống như tựa lồi trên theo đường chéo đối với biến thứ

nhất nếu với mọi tập hữu hạn {x1, x2, ..., xn} ⊆ D và x =
n∑
i=1

αixi, αi ≥

0,
n∑
i=1

αi = 1, luôn tồn tại j ∈ {1, . . . , n} sao cho

F (xj, x) ⊆ F (x, x) + C.

(ii) F là C- giống như tựa lồi dưới theo đường chéo đối với biến thứ

nhất nếu với mọi tập hữu hạn {x1, x2, ..., xn} ⊆ D và x =
n∑
i=1

αixi, αi ≥

0,
n∑
i=1

αi = 1, luôn tồn tại j ∈ {1, . . . , n} sao cho

F (x, x) ⊆ F (xj, x)− C.
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1.4. Định lý điểm bất động và các vấn đề liên quan

Những định lý điểm bất động nổi tiếng đã xuất hiện từ đầu thế kỷ
20, có thể kể đến nguyên lý điểm bất động Brouwer năm 1912, nguyên
lý ánh xạ co Banach năm 1922. Năm 1929 ba nhà toán học Knaster,
Kuratowski và Mazurkiewicz đã sử dụng kết quả của Sperner năm 1928
về phép tam giác phân một đơn hình, để chứng minh một kết quả rất
quan trọng mà ngày nay chúng ta gọi là "Bổ đề KKM". Phương pháp
này tương đối sơ cấp, khác với phương pháp của Brouwer năm 1912. Từ
đó suy ra nguyên lý điểm bất động Brouwer và người ta cũng chỉ ra từ
nguyên lý điểm bất động Brouwer suy ra được bổ đề KKM. Như vậy
nguyên lý điểm bất động Brouwer và bổ đề KKM là tương đương với
nhau. Năm 1961, Ky Fan đã mở rộng bổ đề KKM cổ điển sang không
gian tôpô tuyến tính với ánh xạ đa trị và kết quả thu được ngày nay
ta gọi là "Bổ đề Fan-KKM". Trước tiên ta nhắc lại khái niệm ánh xạ
KKM.

Định nghĩa 1.4.1. Giả sử D là tập con không rỗng của X. Ánh xạ đa
trị F : D → 2X được gọi là ánh xạ KKM nếu với mọi tập con hữu hạn
{x1, x2, ..., xn} trong D, ta luôn có

co{x1, x2, ..., xn} ⊆
n⋃
i=1

F (xi).

Định lý 1.4.2. (Bổ đề Fan-KKM, xem [23]) Giả sử D là tập con không
rỗng của không gian tôpô tuyến tính X và F : D → 2X là ánh xạ KKM
với giá trị đóng. Nếu tồn tại x0 ∈ D sao cho F (x0) là tập compắc trong
X thì ⋂

x∈D
F (x) 6= ∅.

Năm 1968, Browder đã chứng minh kết quả của Ky Fan (1961) theo
dạng khác. Đó là định lý điểm bất động ngày nay gọi là định lý điểm
bất động Fan- Browder.

Định lý 1.4.3. (Định lý điểm bất động Fan- Browder, xem [13]) Giả
sử D là tập con không rỗng, lồi, compắc của không gian lồi địa phương
Hausdorff X và F : D → 2D là ánh xạ đa trị thỏa mãn các điều kiện

(i) Với mỗi x′ ∈ D, F−1(x′) là tập mở trong D;
(ii) Với mỗi x ∈ D, F (x) là tập không rỗng, lồi trong D.

Khi đó tồn tại x̄ ∈ D sao cho x̄ ∈ F (x̄).
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Năm 1912, Brouwer đã dùng phương pháp lý thuyết bậc của ánh xạ
liên tục để chỉ ra mọi ánh xạ đơn trị liên tục từ hình cầu đơn vị đóng
K ⊆ Rn vào chính nó đều có điểm bất động. Năm 1941, Shauder đã mở
rộng cho trường hợp K là tập không rỗng, lồi, compắc trong Rn. Đến
năm 1952, Ky Fan đã mở rộng cho ánh xạ đa trị nửa liên tục trên trong
không gian lồi địa phương Hausdorff. Đó chính là nội dung định lý sau.

Định lý 1.4.4. (Định lý điểm bất động Ky Fan, xem [22]) Giả sử D là
tập con không rỗng, lồi, compắc của không gian lồi địa phương Hausdorff
X và F : D → 2D là ánh xạ đa trị nửa liên tục trên với giá trị không
rỗng, lồi, đóng. Khi đó tồn tại x̄ ∈ D sao cho x̄ ∈ F (x̄).

Định lý điểm bất động Fan- Browder và Định lý điểm bất động Ky
Fan là hai công cụ chính được dùng trong suốt luận án. Định lý điểm
bất động Fan- Browder áp dụng cho lớp ánh xạ đa trị có ảnh ngược tại
mỗi điểm là mở ( lớp ánh xạ này nửa liên tục dưới ), Định lý điểm bất
động Ky Fan áp dụng cho lớp ánh xạ đa trị nửa liên tục trên. Các ví dụ
dưới đây chỉ ra có những lớp ánh xạ đa trị chỉ áp dụng định lý điểm bất
động này nhưng không áp dụng được định lý điểm bất động kia.

Ví dụ 1.4.5. Xét X = R, D = [0, 1] và F : D → 2D xác định bởi công
thức

F (x) =

{
{0}, nếu x = 0,
[0, 1], nếu x 6= 0.

Khi đó dễ dàng kiểm tra được ánh xạ đa trị F thỏa mãn các điều kiện
của Định lý điểm bất động Fan- Browder và x = 0 là điểm bất động của
F . Tuy nhiên F không nửa liên tục trên và như vậy không thể sử dụng
Định lý điểm bất động Ky Fan cho F .

Ví dụ 1.4.6. Xét X = R, D = [0, 1] và F : D → 2D xác định bởi công
thức

F (x) = [0,
1

2
] với mọi x ∈ D.

Khi đó dễ dàng kiểm tra được ánh xạ đa trị F thỏa mãn các điều kiện
của Định lý điểm bất động Ky Fan và x = 0 là điểm bất động của F .
Tuy nhiên F không thỏa mãn tính chất ảnh ngược tại mỗi điểm là mở
trong D và như vậy không thể sử dụng Định lý điểm bất động Fan-
Browder cho F .

Cuối cùng, chúng tôi giới thiệu định lý lát cắt liên tục, đây là định lý
được chúng tôi sử dụng trong Chương 3 của luận án. Trước tiên ta nhắc
lại lát cắt liên tục của một ánh xạ đa trị.
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Định nghĩa 1.4.7. Giả sử F : X → 2Y là ánh xạ đa trị từ không gian
tôpô X vào không gian tôpô Y .

(i) Ánh xạ đơn trị f : X → Y được gọi là lát cắt của F nếu f(x) ∈
F (x), với mọi x ∈ X.

(ii) Ánh xạ đơn trị f : X → Y được gọi là lát cắt liên tục nếu f liên
tục và f là lát cắt của F .

Định lý 1.4.8. (Định lý lát cắt liên tục, xem [61]) Giả sử D là tập con
không rỗng, compắc của không gian tôpô tuyến tính Hausdorff X và K là
tập con không rỗng của không gian tôpô tuyến tính Y . Nếu F : D → 2K

là ánh xạ đa trị với giá trị không rỗng, lồi và có ảnh ngược tại mỗi điểm
là mở thì F có lát cắt liên tục f : D → K.
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Chương 2

Bài toán tựa cân bằng

Bài toán cân bằng có nhiều ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau
như tài chính, kinh tế, phân tích hệ thống, giao thông, tối ưu hóa, ....
Bài toán này được hình thành từ khái niệm hữu hiệu mà Edgeworth và
Pareto đưa ra từ cuối thế kỷ 19 và có mối quan hệ mật thiết với rất
nhiều bài toán khác trong lý thuyết tối ưu. Đầu tiên để chứng minh sự
tồn tại nghiệm của bài toán cân bằng, người ta thường sử dụng các định
lý điểm bất động kiểu Brouwer [12], Kakutani [51], Ky Fan [22], Browder
[13]. Sau đó người ta chỉ ra rằng Định lý điểm bất động Brouwer tương
đương với Định lý về tương giao hữu hạn của các tập compắc, Định lý
không tương thích của Hoàng Tụy [59] và Định lý KKM [52]. Như vậy
ta có nhiều cách chứng minh sự tồn tại nghiệm của bài toán cân bằng.
Trong chương này chúng tôi đưa ra một số điều kiện đủ cho sự tồn tại
nghiệm của bài toán tựa cân bằng Pareto trên loại I, bài toán tựa cân
bằng yếu trên loại I và bài toán tựa cân bằng tổng quát loại II. Các công
cụ mà chúng tôi sử dụng ở đây chủ yếu là Bổ đề Fan- KKM [23], Định
lý điểm bất động Fan- Browder [13] và Định lý điểm bất động Ky Fan
[22]. Các kết quả của chương này được công bố trong các công trình [33],
[37].

2.1. Bài toán tựa cân bằng Pareto và yếu loại I

Trong phần này chúng tôi nghiên cứu sự tồn tại nghiệm của bài toán
tựa cân bằng Pareto trên loại I và bài toán tựa cân bằng yếu trên loại I
liên quan đến các ánh xạ đa trị và nón trong không gian tuyến tính.
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2.1.1. Bài toán

Giả sử X, Y và Z là các không gian tôpô tuyến tính. Gọi D ⊆ X,K ⊆
Z là các tập con không rỗng và C ⊆ Y là nón nhọn trong Y . Cho các
ánh xạ đa trị S : D ×K → 2D, T : D ×K → 2K , F : K ×D ×D → 2Y

với giá trị không rỗng, ta xét các bài toán tựa cân bằng sau đây:
1. Bài toán tựa cân bằng Pareto trên loại I, kí hiệu (UPQEP )I , tìm

(x̄, ȳ) ∈ D ×K sao cho
(i) x̄ ∈ S(x̄, ȳ), ȳ ∈ T (x̄, ȳ);
(ii) F (ȳ, x̄, x) 6⊆ −C\{0} với mọi x ∈ S(x̄, ȳ).

2. Bài toán tựa cân bằng yếu trên loại I, kí hiệu (UWQEP )I , tìm
(x̄, ȳ) ∈ D ×K sao cho

(i) x̄ ∈ S(x̄, ȳ), ȳ ∈ T (x̄, ȳ);
(ii) F (ȳ, x̄, x) 6⊆ − int(C) với mọi x ∈ S(x̄, ȳ).

Các bài toán trên là mở rộng tự nhiên của bài toán cân bằng vô
hướng trong trường hợp F là ánh xạ đơn trị vô hướng và C là nón
octhant dương.

2.1.2. Sự tồn tại nghiệm

Trong phần này chúng tôi sử dụng tính giả đơn điệu theo nón của ánh
xạ đa trị để nghiên cứu sự tồn tại nghiệm của các bài toán (UPQEP )I
và (UWQEP )I . Trước hết chúng tôi nhắc lại khái niệm về tính giả đơn
điệu theo nón của ánh xạ đa trị.

Định nghĩa 2.1.1. Cho F : D×D → 2Y , C : D → 2Y là các ánh xạ đa
trị. Ta nói rằng:

(i) F là C- giả đơn điệu (pseudomonotone) nếu với mỗi x, y ∈ D

F (y, x) 6⊆ − intC(y)⇒ F (x, y) ⊆ −C(x).

(ii) F là C- giả đơn điệu mạnh (strong pseudomonotone) nếu với mỗi
x, y ∈ D

F (y, x) 6⊆ −C(y)\{0} ⇒ F (x, y) ⊆ −C(x).

Nhận xét 2.1.2. Trong trường hợp Y = R, C = R+ và F là ánh xạ đơn
trị thì khái niệm trên trở về khái niệm giả đơn điệu thông thường.

Định nghĩa 2.1.3. Cho F : D×D −→ 2Y , C : D −→ 2Y là các ánh xạ
đa trị. Ta nói rằng:

(i) F là C- lồi trên theo đường chéo đối với biến thứ hai nếu với mọi

tập hữu hạn {x1, x2, . . . , xn} ⊆ D và x =
n∑
i=1

αixi, αi ≥ 0,
n∑
i=1

αi = 1, ta
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luôn có
n∑
i=1

αiF (x, xi) ⊆ F (x, x) + C(x).

(ii) F là C- lồi dưới theo đường chéo đối với biến thứ hai nếu với mọi

tập hữu hạn {x1, x2, . . . , xn} ⊆ D và x =
n∑
i=1

αixi, αi ≥ 0,
n∑
i=1

αi = 1, ta

luôn có

F (x, x) ⊆
n∑
i=1

αiF (x, xi)− C(x).

Định nghĩa 2.1.4. Cho F : D×D −→ 2Y , C : D −→ 2Y là các ánh xạ
đa trị. Ta nói rằng:

(i) F là C- giống như tựa lồi trên theo đường chéo đối với biến thứ

hai nếu với mọi tập hữu hạn {x1, x2, . . . , xn} ⊆ D và x =
n∑
i=1

αixi, αi ≥

0,
n∑
i=1

αi = 1, luôn tồn tại j ∈ {1, . . . , n} sao cho

F (x, xj) ⊆ F (x, x) + C(x).

(ii) F là C- giống như tựa lồi dưới theo đường chéo đối với biến thứ

hai nếu với mọi tập hữu hạn {x1, x2, . . . , xn} ⊆ D và x =
n∑
i=1

αixi, αi ≥

0,
n∑
i=1

αi = 1, luôn tồn tại j ∈ {1, . . . , n} sao cho

F (x, x) ⊆ F (x, xj)− C(x).

Bổ đề 2.1.5. Giả sử F : D × D → 2Y là ánh xạ đa trị với giá trị
không rỗng và C : D → 2Y là ánh xạ nón với giá trị lồi, thỏa mãn
F (x, x) ∩ C(x) 6= ∅ với mọi x ∈ D. Hơn nữa, giả sử các điều kiện sau
thỏa mãn:

(i) Với mỗi x ∈ D,F (., x) : D → 2Y là C-hemi liên tục trên;
(ii) F là C- giả đơn điệu mạnh;
(iii) F là C- lồi dưới theo đường chéo ( hoặc C- giống như tựa lồi dưới

theo đường chéo) đối với biến thứ hai.
Khi đó với mỗi y ∈ D, các khẳng định sau là tương đương:

1) F (y, x) 6⊆ −C(y)\{0} với mọi x ∈ D;
2) F (x, y) ⊆ −C(x) với mọi x ∈ D.
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Chứng minh. Ta kí hiệu zα = αx+ (1− α)y, với x, y ∈ D và α ∈ (0, 1).
1)⇒ 2). Được suy ra từ định nghĩa C- giả đơn điệu mạnh của F .
2)⇒ 1). Giả sử 2) xảy ra, khi đó ta có

F (zα, y) ⊆ −C(zα) với mọi x ∈ D và α ∈ (0, 1).

Ta chứng minh với mỗi x ∈ D,

F (zα, x) ∩ C(zα) 6= ∅ với mọi α ∈ (0, 1).

Giả sử ngược lại, tồn tại x ∈ D và α ∈ (0, 1) sao cho

F (zα, x) ∩ C(zα) = ∅.

Từ đó suy ra
F (zα, x) ⊆ Y \C(zα).

Nếu F là C- lồi dưới theo đường chéo đối với biến thứ hai,

F (zα, zα) ⊆ αF (zα, x) + (1− α)F (zα, y)− C(zα).

Điều này kéo theo

F (zα, zα) ⊆ Y \C(zα)− C(zα)

⊆ Y \C(zα).

Do vậy
F (zα, zα) ∩ C(zα) = ∅.

Điều này mâu thuẫn với giả thiết. Vậy

F (zα, x) ∩ C(zα) 6= ∅ với mọi α ∈ (0, 1).

Từ tính C-hemi liên tục trên của F , tồn tại v ∈ Y sao cho

v ∈ F (y, x) ∩ C(y) với mọi x ∈ D.

Từ đó suy ra
v /∈ −C(y)\{0}.

Điều này chứng tỏ rằng

F (y, x) 6⊆ −C(y)\{0} với mọi x ∈ D.

Nếu F là C- giống như tựa lồi dưới theo đường chéo đối với biến thứ
hai, ta có

F (zα, zα) ⊆ F (zα, x)− C(zα)
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hoặc
F (zα, zα) ⊆ F (zα, y)− C(zα).

Trong cả hai trường hợp, ta đều có

F (zα, zα) ⊆ Y \C(zα).

Điều này mâu thuẫn với giả thiết. Do vậy

F (zα, x) ∩ C(zα) 6= ∅ với mọi α ∈ (0, 1).

Chứng minh tương tự như trên, ta có

F (y, x) 6⊆ −C(y)\{0} với mọi x ∈ D.

Bổ đề được chứng minh.

Bổ đề 2.1.6. Giả sử F : D × D → 2Y là ánh xạ đa trị với giá trị
không rỗng và C : D → 2Y là ánh xạ nón với giá trị lồi, thỏa mãn
F (x, x) 6⊆ − intC(x) với mọi x ∈ D. Hơn nữa, giả sử các điều kiện sau
thỏa mãn:

(i) Với mỗi x ∈ D,F (., x) : D → 2Y là C-hemi liên tục dưới;
(ii) F là C- giả đơn điệu;
(iii) F là C- lồi dưới theo đường chéo đối với biến thứ hai.

Khi đó với mỗi y ∈ D, các điều kiện sau tương đương:
1) F (y, x) 6⊆ − intC(y) với mọi x ∈ D;
2) F (x, y) ⊆ −C(x) với mọi x ∈ D.

Chứng minh. Ta kí hiệu zα = αx+ (1− α)y, với x, y ∈ D và α ∈ (0, 1).
1) ⇒ 2). Suy ra từ định nghĩa tính C- giả đơn điệu của F .
2) ⇒ 1). Giả sử 2) xảy ra, khi đó ta có

F (zα, y) ⊆ −C(zα) với mọi x ∈ D và α ∈ (0, 1).

Ta chỉ ra, với mỗi x ∈ D

F (zα, x) 6⊆ − intC(zα) với mọi α ∈ (0, 1).

Thật vậy, giả sử ngược lại, tồn tại x ∈ D và α ∈ (0, 1) sao cho

F (zα, x) ⊆ − intC(zα).

Từ F là C- lồi dưới theo đường chéo đối với biến thứ hai,

F (zα, zα) ⊆ αF (zα, x) + (1− α)F (zα, y)− C(zα)

⊆ − intC(zα)− C(zα)

⊆ − intC(zα).
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Điều này mâu thuẫn với giả thiết F (z, z) 6⊆ − intC(z) với mọi z ∈ D.
Từ tính C-hemi liên tục dưới của F (., x),

F (y, x) 6⊆ − intC(y).

Bổ đề được chứng minh.

Nhận xét 2.1.7. Bổ đề 2.1.5 và Bổ đề 2.1.6 là sự mở rộng Bổ đề 2.1 và
Bổ đề 2.2 trong [21], tương ứng, trong trường hợp F (x, y) = 〈Tx, η(x, y)〉.
Như vậy các bổ đề trên cũng là mở rộng các kết quả trong [25] (Bổ đề
2.3 và Bổ đề 2.4, tương ứng).

Bằng việc sử dụng các bổ đề trên chúng tôi thu được các kết quả về
sự tồn tại nghiệm của các bài toán tựa cân bằng Pareto và tựa cân bằng
yếu dưới đây.

Định lý 2.1.8. Giả sử D và K là các tập con không rỗng, lồi, compắc
của không gian lồi địa phương Hausdorff X và Z, tương ứng; C là nón lồi
đóng nhọn trong không gian tôpô tuyến tính Y . Giả sử F là ánh xạ đa trị
với giá trị không rỗng thỏa mãn F (y, x, x)∩C 6= ∅ với mọi (x, y) ∈ D×K.
Khi đó các điều kiện dưới đây là đủ để bài toán (UPQEP )I có nghiệm:

(i) S là ánh xạ liên tục với giá trị không rỗng, lồi, đóng;
(ii) T là ánh xạ nửa liên tục trên với giá trị không rỗng, lồi, đóng;
(iii) Với mỗi (x, y) ∈ D ×K, ánh xạ F (y, ., x) : D → 2Y là C- hemi

liên tục trên;
(iv) Với mỗi y ∈ K, F (y, ., .) : D×D → 2Y là C- giả đơn điệu mạnh;
(v) Với mỗi (x, y) ∈ D×K, ánh xạ F (y, x, .) : D → 2Y là C- lồi dưới

(hoặc C- giống như tựa lồi dưới);
(vi) F là C- liên tục dưới.

Chứng minh. Ta định nghĩa ánh xạ đa trị M : D ×K → 2D bởi

M(x, y) =
{
x′ ∈ S(x, y) : F (y, z, x′) ⊆ −C với mọi z ∈ S(x, y)

}
.

Với mỗi (x, y) ∈ D×K, ta chứng minh M(x, y) là tập không rỗng. Thật
vậy, với mỗi (x, y) ∈ D×K, ta định nghĩa ánh xạ Qxy : S(x, y)→ 2S(x,y)

bởi
Qxy(z) =

{
x′ ∈ S(x, y) : F (y, z, x′) ⊆ −C

}
.

Giả sử {x′α} là dãy suy rộng trongQxy(z) hội tụ về x′. Khi đó x′α ∈ S(x, y)
và F (y, z, x′α) ⊆ −C với mọi α. Vì S(x, y) là tập đóng nên x′ ∈ S(x, y).
Mặt khác vì F là C- liên tục dưới, với lân cận V của điểm gốc trong Y
bất kỳ, tồn tại chỉ số α0 sao cho

F (y, z, x′) ⊆ F (y, z, x′α)− C + V với mọi α ≥ α0.
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Điều đó kéo theo
F (y, z, x′) ⊆ −C + V.

Do C là đóng,
F (y, z, x′) ⊆ −C.

Vậy x′ ∈ Qxy(z) và Qxy(z) là tập đóng.
Ta chỉ ra Qxy là ánh xạ KKM. Giả sử tồn tại {x1, x2, ..., xn} ⊆ S(x, y)
sao cho

co{x1, x2, ..., xn} 6⊆
n⋃
i=1

Qxy(xi).

Khi đó tồn tại x∗ ∈ co{x1, x2, ..., xn} thỏa mãn x∗ 6∈ Qxy(xi) với mọi
i = 1, 2, ..., n. Điều này kéo theo

F (y, xi, x
∗) 6⊆ −C với i = 1, 2, ..., n.

Từ F (y, ., .) là C- giả đơn điệu mạnh,

F (y, x∗, xi) ⊆ −C\{0} với i = 1, 2, ..., n.

Vì F (y, x, .) là C- lồi dưới (hoặc C- giống như tựa lồi dưới), nên

F (y, x∗, x∗) ⊆ −C\{0}.

Điều này mâu thuẫn với F (y, x, x) ∩ C 6= ∅ với mọi (x, y) ∈ D ×K. Do
vậy Qxy là ánh xạ KKM . Sử dụng Bổ đề Fan- KKM, ta có⋂

z∈S(x,y)

Qxy(z) 6= ∅.

Điều này chứng tỏ tồn tại x′ ∈ S(x, y) sao cho F (y, z, x′) ⊆ −C với mọi
z ∈ S(x, y). Vậy M(x, y) 6= ∅.

Ta chứng minh M(x, y) là tập lồi. Thật vậy, lấy x′1, x
′
2 ∈ M(x, y) và

t ∈ [0, 1]. Từ tính lồi của S(x, y), tx′1 + (1 − t)x′2 ∈ S(x, y). Mặt khác,
theo định nghĩa ánh xạ M ta có

F (y, z, x′1) ⊆ −C,
F (y, z, x′2) ⊆ −C với mọi z ∈ S(x, y).

Từ F (y, x, .) là C- lồi dưới (hoặc C- giống như tựa lồi dưới), ta thu được

F (y, z, tx′1 + (1− t)x′2) ⊆ −C với mọi z ∈ S(x, y).

Chứng tỏ tx′1 + (1− t)x′2 ∈M(x, y) và M(x, y) là tập lồi.
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Bây giờ ta chỉ ra ánh xạM là ánh xạ đóng. Lấy dãy suy rộng {(xα, yα)}
hội tụ về (x, y) và dãy suy rộng {x′α} hội tụ về x′, ở đó x′α ∈ M(xα, yα)
với mọi α. Ta chứng minh x′ ∈ M(x, y). Thật vậy, từ x′α ∈ S(xα, yα) và
tính nửa liên tục trên của S với giá trị đóng, x′ ∈ S(x, y). Theo định
nghĩa ánh xạ M , ta có

F (yα, z, x
′
α) ⊆ −C với mọi z ∈ S(xα, yα).

Với mỗi z ∈ S(x, y), bởi tính nửa liên tục dưới của S, tồn tại dãy suy
rộng {zα}, zα ∈ S(xα, yα) với mọi α, sao cho zα → z. Khi đó ta có

F (yα, zα, x
′
α) ⊆ −C với mọi α.

Từ F là C- liên tục dưới, với mỗi lân cận V của gốc trong Y , tồn tại chỉ
số α0 sao cho

F (y, z, x′) ⊆ F (yα, zα, x
′
α)− C + V với mọi α ≥ α0.

Điều đó kéo theo
F (y, z, x′) ⊆ −C + V.

Do C là đóng,
F (y, z, x′) ⊆ −C.

Điều đó có nghĩa là x′ ∈M(x, y) và M là ánh xạ đóng.
Tiếp theo ta định nghĩa ánh xạ đa trị P : D ×K −→ 2D×K bởi

P (x, y) = M(x, y)× T (x, y).

Ta dễ dàng kiểm tra được P là ánh xạ đóng với giá trị không rỗng lồi.
Hơn nữa, do D ×K là tập compắc, nên P là ánh xạ nửa liên tục trên.
Sử dụng định lý điểm bất động Ky Fan, tồn tại (x̄, ȳ) ∈ D ×K sao cho
(x̄, ȳ) ∈ P (x̄, ȳ). Điều đó kéo theo x̄ ∈ S(x̄, ȳ), ȳ ∈ T (x̄, ȳ) và

F (ȳ, x, x̄) ⊆ −C với mọi x ∈ S(x̄, ȳ).

Sử dụng Bổ đề 2.1.5 với D thay bởi S(x̄, ȳ), ta có x̄ ∈ S(x̄, ȳ), ȳ ∈ T (x̄, ȳ)
và

F (ȳ, x̄, x) 6⊆ −C\{0} với mọi x ∈ S(x̄, ȳ).

Định lý được chứng minh.

Ví dụ 2.1.9. Xét bài toán (PQEP )I với X = Z = R, Y = R2, D =
K = [0, 1], C = R2

− và các ánh xạ S(x, y) = T (x, y) = [0, 1], F (y, x, z) =

{(x−z, y)}, với mọi (x, y, z) ∈ D×K×D. Dễ dàng kiểm tra được các giả
thiết của Định lý 2.1.8 được thỏa mãn và x̄ = 1, ȳ ∈ [0, 1] là nghiệm của
bài toán (UPQEP )I . Hơn nữa, với x < 1 bài toán (UPQEP )I không có
nghiệm.
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Nhận xét 2.1.10. Giả thiết (iv) trong Định lý 2.1.8 không thể bỏ đi
được. Ví dụ dưới đây minh họa cho điều khẳng định đó.

Ví dụ 2.1.11. Xét bài toán (PQEP )I với X = Z = R, Y = R2, D =
K = [0, 1], C = R2

−, S(x, y) = T (x, y) = [0, 1] với mọi (x, y) ∈ D ×K và

ánh xạ đa trị F : K ×D ×D → 2R
2

bởi

F (y, x, z) = [0, x]× [yz, 1] với mọi (y, x, z) ∈ K ×D ×D.

Dễ dàng kiểm tra được các giả thiết của Định lý 2.1.8 được thỏa mãn,
trừ giả thiết (iv) và bài toán (UPQEP )I không có nghiệm.

Một cách hoàn toàn tương tự chúng tôi cũng thiết lập điều kiện đủ
cho sự tồn tại nghiệm của bài toán (UWEQP )I .

Định lý 2.1.12. Giả sử D và K là các tập con không rỗng, lồi, compắc
của không gian lồi địa phương Hausdorff X và Z, tương ứng; C là nón
lồi đóng trong không gian tôpô tuyến tính Y . Giả sử ánh xạ F với giá
trị không rỗng thỏa mãn F (y, x, x) 6⊆ − int(C) với mọi (x, y) ∈ D ×K.
Khi đó các điều kiện dưới đây là đủ để bài toán (UWEQP )I có nghiệm:

(i) S là ánh xạ liên tục với giá trị không rỗng, lồi, đóng;
(ii) T là ánh xạ nửa liên tục trên với giá trị không rỗng, lồi, đóng;
(iii) Với mỗi (x, y) ∈ D ×K, ánh xạ F (y, ., x) : D → 2Y là C- hemi

liên tục dưới;
(iv) Với mỗi y ∈ K, F (y, ., .) : D ×D → 2Y là C- giả đơn điệu;
(v) Với mỗi (x, y) ∈ D ×K, F (y, x, .) : D → 2Y là C- lồi dưới;
(vi) F là C- liên tục dưới.

Chứng minh. Chứng minh một cách hoàn toàn tương tự như Định lý
2.1.8, tồn tại x̄ ∈ S(x̄, ȳ), ȳ ∈ T (x̄, ȳ) và

F (ȳ, x, x̄) ⊆ −C với mọi x ∈ S(x̄, ȳ).

Sử dụng Bổ đề 2.1.6 với D thay bởi S(x̄, ȳ), ta có x̄ ∈ S(x̄, ȳ), ȳ ∈ T (x̄, ȳ)
và

F (ȳ, x̄, x) 6⊆ − int(C) với mọi x ∈ S(x̄, ȳ).

Định lý được chứng minh.

Nhận xét 2.1.13. 1. Giả thiết (vi) trong Định lý 2.1.8 và Định lý
2.1.12 có thể thay bởi giả thiết sau: (vi’) Tập {(x, y, z) ∈ D ×K ×D :
F (y, x, z) ⊆ −C} là đóng trong D ×K ×D.

2. Trong Định lý 2.1.8 và Định lý 2.1.12 nếu ta chọn S(x, y) =
T (x, y) = D = K, F : D×D×D → 2Y là ánh xạ ba biến và giả thiết về
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D thay bởi điều kiện bức "Với mỗi không gian con hữu hạn chiềuM của
X thỏa mãn DM = D ∩M 6= ∅, tồn tại tập con compắc BM và tập con
lồi, compắc KM của DM sao cho: với mọi (x, y) ∈ DM×DM\BM , tồn tại
z ∈ KM thỏa mãn F (x, y, z) 6⊆ −C(y)" thì kết quả trên vẫn đúng (xem
[21]). Vậy nếu giả thiết của D trong Định lý 2.1.8 và Định lý 2.1.12 thay
bởi điều kiện bức trên thì Định lý 2.1.8 và Định lý 2.1.12 là suy rộng
Định lý 2.1 và Định lý 2.2 trong [21].

2.1.3. Hệ các bài toán tựa cân bằng

Giả sử D,K,C, S, T cho như mục 2.1.1 và G : K ×D ×D −→ 2Y ,
H : D ×K ×K −→ 2Y là các ánh xạ đa trị với giá trị không rỗng. Xét
các bài toán sau:

1. Hệ các bài toán tựa cân bằng Pareto, kí hiệu (SPQEP ):
Tìm (x̄, ȳ) ∈ D ×K sao cho x̄ ∈ S(x̄, ȳ), ȳ ∈ T (x̄, ȳ) và

G(ȳ, x̄, x) 6⊆ −C\{0} với mọi x ∈ S(x̄, ȳ),

H(x̄, ȳ, y) 6⊆ −C\{0} với mọi y ∈ T (x̄, ȳ).

2. Hệ các bài toán tựa cân bằng yếu, kí hiệu (SWQEP ):
Tìm (x̄, ȳ) ∈ D ×K sao cho x̄ ∈ S(x̄, ȳ), ȳ ∈ T (x̄, ȳ) và

G(ȳ, x̄, x) 6⊆ − int(C) với mọi x ∈ S(x̄, ȳ),

H(x̄, ȳ, y) 6⊆ − int(C) với mọi y ∈ T (x̄, ȳ).

Định lý 2.1.14. Giả sử D và K là các tập con không rỗng, lồi, compắc
của các không gian lồi địa phương Hausdorff X và Z, tương ứng; C là
nón lồi đóng nhọn trong không gian tôpô tuyến tính Y . Giả sử các ánh
xạ G,H với giá trị không rỗng thỏa mãn điều kiện G(y, x, x) ∩ C 6=
∅, H(x, y, y) ∩C 6= ∅ với mọi (x, y) ∈ D×K. Khi đó các điều kiện dưới
đây là đủ để bài toán (SPQEP) có nghiệm:

(i) S, T là các ánh xạ liên tục với giá trị không rỗng, lồi, đóng;
(ii) Với mỗi (x, y) ∈ D × K, G(y, ., .), H(x, ., .) là C- giả đơn điệu

mạnh;
(iii) Với mỗi (x, y) ∈ D×K, G(y, x, .) : D → 2Y , H(x, y, .) : K → 2Y

là C- lồi dưới (hoặc C- giống như tựa lồi dưới);
(iv) Với mỗi (x, y) ∈ D × K, G(y, ., x), H(x, ., y) là C-hemi liên tục

trên;
(v) G,H là C- liên tục dưới.
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Chứng minh. Ta định nghĩa các ánh xạ đa trị M1 : D ×K → 2D và
M2 : D ×K → 2K bởi

M1(x, y) = {x′ ∈ S(x, y) : G(y, z, x′) ⊆ −C với mọi z ∈ S(x, y)},

M2(x, y) = {y′ ∈ T (x, y) : H(x, t, y′) ⊆ −C với mọi t ∈ T (x, y)}.
Khi đó dễ dàng chỉ ra được rằng M1,M2 là các ánh xạ đóng với giá trị
không rỗng lồi. Tiếp theo ta định nghĩa ánh xạ đa trịM : D×K → 2D×K

bởi
M(x, y) = M1(x, y)×M2(x, y).

Khi đó M là ánh xạ đóng với giá trị không rỗng, lồi. Áp dụng định lý
điểm bất động Ky Fan, tồn tại (x̄, ȳ) ∈ D×K sao cho (x̄, ȳ) ∈M(x̄, ȳ).
Điều đó kéo theo x̄ ∈ S(x̄, ȳ), ȳ ∈ T (x̄, ȳ) và

G(ȳ, x, x̄) ⊆ −C với mọi x ∈ S(x̄, ȳ),

H(x̄, y, ȳ) ⊆ −C với mọi y ∈ T (x̄, ȳ).

Từ G(y, ., .), H(x, ., .) là C- giả đơn điệu mạnh,

G(ȳ, x̄, x) 6⊆ −C\{0} với mọi x ∈ S(x̄, ȳ),

H(x̄, ȳ, y) 6⊆ −C\{0} với mọi y ∈ T (x̄, ȳ).

Định lý được chứng minh.

Định lý 2.1.15. Giả sử D và K là các tập con không rỗng, lồi, compắc
của các không gian lồi địa phương Hausdorff X và Z, tương ứng; C là nón
lồi đóng trong không gian tôpô tuyến tính Y . Giả sử các ánh xạ G,H với
giá trị không rỗng thỏa mãn điều kiện G(y, x, x) 6⊆ − int(C), H(x, y, y) 6⊆
− int(C) với mọi (x, y) ∈ D × K. Các điều kiện dưới đây là đủ để bài
toán (SWQEP) có nghiệm:

(i) S, T là các ánh xạ liên tục với giá trị không rỗng, lồi, đóng;
(ii) Với mỗi (x, y) ∈ D ×K, G(y, ., .), H(x, ., .) là C- giả đơn điệu;
(iii) Với mỗi (x, y) ∈ D×K, G(y, x, .) : D → 2Y , H(x, y, .) : K → 2Y

là C- lồi dưới;
(iv) Với mỗi (x, y) ∈ D × K, G(y, ., x), H(x, ., y) là C-hemi liên tục

dưới;
(v) G,H là C- liên tục dưới.

Chứng minh. Chứng minh hoàn toàn tương tự như Định lý 2.1.14.
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Tiếp theo, chúng tôi sử dụng kết quả trên chỉ ra sự tồn tại nghiệm của
bài toán điểm tựa yên ngựa Pareto. Trước hết ta phát biểu bài toán điểm
tựa yên ngựa Pareto: Giả sử D ⊆ X,K ⊆ Z là các tập không rỗng và
f : D×K −→ Y là ánh xạ đơn trị, S : D×K −→ 2D, T : D×K −→ 2K

là các ánh xạ đa trị. Xét bài toán điểm tựa yên ngựa Pareto sau: Tìm
(x̄, ȳ) ∈ D ×K sao cho x̄ ∈ S(x̄, ȳ), ȳ ∈ T (x̄, ȳ) và

f(x, ȳ) 6∈ f(x̄, ȳ)− C\{0} với mọi x ∈ S(x̄, ȳ),

f(x̄, ȳ) 6∈ f(x̄, y)− C\{0} với mọi y ∈ T (x̄, ȳ).

Hệ quả 2.1.16. Giả sử D,K, S, T cho như Định lý 2.1.14 và C là nón
lồi đóng nhọn trong Y thỏa mãn Y = C + (−C). Hơn nữa, giả sử các
điều kiện sau thỏa mãn:

(i) Ánh xạ f là (−C)- liên tục và C- liên tục;
(ii) Với mỗi (x, y) ∈ D ×K, ánh xạ f(., y) : D −→ Y là C- lồi dưới

(hoặc C- giống như tựa lồi dưới) và f(x, .) : K −→ Y là C- lồi trên
(hoặc C- giống như tựa lồi trên).
Khi đó bài toán điểm tựa yên ngựa Pareto có nghiệm.

Chứng minh. Ta định nghĩa ánh xạ đơn trị G : K × D × D −→ Y và
ánh xạ H : D ×K ×K −→ Y bởi

G(y, x, z) = f(z, y)− f(x, y), H(x, y, t) = f(x, y)− f(x, t).

Khi đó bài toán điểm tựa yên ngựa Pareto trở thành bài toán: Tìm
(x̄, ȳ) ∈ D ×K sao cho x̄ ∈ S(x̄, ȳ), ȳ ∈ T (x̄, ȳ) và

G(ȳ, x̄, x) 6⊆ −C \ {0} với mọi x ∈ S(x̄, ȳ),

H(x̄, ȳ, y) 6⊆ −C \ {0} với mọi y ∈ T (x̄, ȳ).

Trước tiên, ta chỉ ra rằng G(y, ., z) là C-hemi liên tục trên. Thật vậy,
giả sử

G(y, αx1 + (1− α)x2, z) ∩ C 6= ∅ với mọi α ∈ (0, 1).

Điều đó kéo theo

[f(z, y)− f(αx1 + (1− α)x2, y)] ∩ C 6= ∅ với mọi α ∈ (0, 1).

Do f là (−C)- liên tục nên với lân cận tùy ý V của gốc trong Y , ta có

f(αx1 + (1− α)x2, y) ∈ f(x2, y) + V + C.
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Từ đó suy ra

[f(z, y)− f(x2, y)− V − C] ∩ C 6= ∅.

Do vậy
[f(z, y)− f(x2, y) + V ] ∩ C 6= ∅.

Điều này chứng tỏ

[f(z, y)− f(x2, y)] ∩ C 6= ∅.

Vậy G(y, ., z) là C-hemi liên tục trên.
Tiếp theo ta chỉ ra G(y, ., .) là C- giả đơn điệu mạnh. Giả sử G(y, x, z) 6⊆
−C\{0}, có nghĩa là f(z, y) − f(x, y) 6∈ −C\{0} và do vậy f(x, y) −
f(z, y) 6∈ C\{0}. Từ Y = C + (−C), nên ta có f(x, y) − f(z, y) ∈ −C.
Chứng tỏ G(y, z, x) ⊆ −C. Vậy G(y, ., .) là C- giả đơn điệu mạnh. Ta
chứng minh với mỗi (x, y) ∈ D × K, G(y, x, .) là C- lồi dưới (hoặc C-
giống như tựa lồi dưới). Lấy z1, z2 ∈ D và α ∈ [0, 1], nếu f(., y) là C- lồi
dưới, thì

G(y, x, αz1 + (1− α)z2) = f(αz1 + (1− α)z2, y)− f(x, y)

∈ αf(z1, y) + (1− α)f(z2, y)− f(x, y)− C
= αG(y, x, z1) + (1− α)G(y, x, z2)− C.

Vậy G(y, x, .) là C- lồi dưới. Nếu f(x, .) là C- giống như tựa lồi dưới,
thì ta cũng dễ dàng chứng minh được G(y, x, .) là C- giống như tựa
lồi dưới. Cuối cùng ta chứng tỏ G là C- liên tục dưới. Thật vậy, lấy
(y0, x0, z0) ∈ K ×D ×D bất kỳ. Từ f là (−C)- liên tục và C- liên tục,
với lân cận tùy ý V của gốc trong Y , tồn tại các lân cận Ux0, Uy0, Uz0 của
x0, y0, z0, tương ứng, sao cho

f(z0, y0) ∈ f(z, y) + V − C với mọi (z, y) ∈ (Uz0, Uy0).

f(x0, y0) ∈ f(x, y) + V + C với mọi (x, y) ∈ (Ux0, Uy0).

Khi đó ta có

f(z0, y0)− f(x0, y0) ∈ f(z, y)− f(x, y) + V − C,

với mọi (x, y, z) ∈ (Ux0, Uy0, Uz0). Điều này chứng tỏ

G(y0, x0, z0) ⊆ G(y, x, z) + V − C với mọi (x, y, z) ∈ (Ux0, Uy0, Uz0).

Vậy G là C- liên tục dưới.
Chứng minh một cách hoàn toàn tương tự như trên ta cũng có H(x, ., t)
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là C- hemi liên tục trên, H(x, ., .) là C- giả đơn điệu mạnh, H(x, y, .) là
C- lồi dưới hoặc là C- giống như tựa lồi dưới và H là C- liên tục dưới.

Áp dụng Định lý 2.1.14, tồn tại (x̄, ȳ) ∈ D×K sao cho x̄ ∈ S(x̄, ȳ), ȳ ∈
T (x̄, ȳ) và

G(ȳ, x̄, x) 6⊆ −C\{0} với mọi x ∈ S(x̄, ȳ),

H(x̄, ȳ, y) 6⊆ −C\{0} với mọi y ∈ T (x̄, ȳ).

Vậy x̄ ∈ S(x̄, ȳ), ȳ ∈ T (x̄, ȳ) và

f(x, ȳ) 6∈ f(x̄, ȳ)− C\{0} với mọi x ∈ S(x̄, ȳ),

f(x̄, ȳ) 6∈ f(x̄, y)− C\{0} với mọi y ∈ T (x̄, ȳ).

Hệ quả được chứng minh.

Trong trường hợp Y = R, C = R+, ta thu được kết quả sau.

Hệ quả 2.1.17. Giả sử D,K, S, T cho như trong Hệ quả 2.1.16. Hơn
nữa, giả sử rằng:

(i) Ánh xạ f : D ×K → R là liên tục;
(ii) Với mỗi (x, y) ∈ D × K, ánh xạ f(., y) : D −→ R là lõm (hoặc

tựa lõm) và f(x, .) : K −→ R là lồi (hoặc tựa lồi).
Khi đó tồn tại (x̄, ȳ) ∈ D ×K sao cho x̄ ∈ S(x̄, ȳ), ȳ ∈ T (x̄, ȳ) và

max
x∈S(x̄,ȳ)

min
y∈T (x̄,ȳ)

f(x, y) = min
y∈T (x̄,ȳ)

max
x∈S(x̄,ȳ)

f(x, y).

Nhận xét 2.1.18. Hệ quả 2.1.17 là mở rộng kết quả của Kneser [3],
Lin- Tsai [43]( Hệ quả 3.2) và von Neumann [50].

2.1.4. Bài toán bất đẳng thức tựa biến phân véctơ

Giả sử L(X, Y ) là tập tất cả các ánh xạ tuyến tính liên tục từ X
vào Y và f ∈ L(X, Y ). Giả sử φ : D −→ Y là ánh xạ đơn trị và
S : D ×K −→ 2D, T : D ×K −→ 2K , G : D ×K −→ 2L(X,Y ) là các ánh
xạ đa trị với giá trị không rỗng. Xét các bài toán bất đẳng thức tựa biến
phân sau:
1. Bài toán bất đẳng thức tựa biến phân véctơ Pareto: Tìm (x̄, ȳ) ∈ D×K
sao cho x̄ ∈ S(x̄, ȳ), ȳ ∈ T (x̄, ȳ) và

G(x̄, ȳ)(x− x̄) + φ(x)− φ(x̄) 6⊆ −C\{0} với mọi x ∈ S(x̄, ȳ).
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2. Bài toán bất đẳng thức tựa biến phân véctơ yếu: Tìm (x̄, ȳ) ∈ D×K
sao cho x̄ ∈ S(x̄, ȳ), ȳ ∈ T (x̄, ȳ) và

G(x̄, ȳ)(x− x̄) + φ(x)− φ(x̄) 6⊆ − intC với mọi x ∈ S(x̄, ȳ).

Định nghĩa 2.1.19. Giả sử F : D → 2L(X,Y ) là ánh xạ đa trị. Ta nói
rằng:

(i) F là C- giả đơn điệu đối với φ nếu với mọi x, z ∈ D

F (x)(x−z)+φ(z)−φ(x) 6⊆ − intC =⇒ F (z)(z−x)+φ(x)−φ(z) ⊆ −C.

(ii) F là C- giả đơn điệu mạnh đối với φ nếu với mọi x, z ∈ D

F (x)(x−z)+φ(z)−φ(x) 6⊆ −C\{0} =⇒ F (z)(z−x)+φ(x)−φ(z) ⊆ −C.

Hệ quả 2.1.20. Giả sử D,K, S, T được cho như trong Định lý 2.1.8.
Hơn nữa, giả sử các điều kiện sau thỏa mãn:

(i) φ là C- lồi dưới;
(ii) Với mỗi y ∈ K, ánh xạ G(., y) : D → 2L(X,Y ) là C- giả đơn điệu

mạnh đối với φ;
(iii) Với mỗi (y, z) ∈ K×D, ánh xạ x 7−→ G(x, y)(z−x)+φ(z)−φ(x)

là C-hemi liên tục trên;
(iv) Tập {(x, y, z) ∈ D×K×D : G(x, y)(z−x) +φ(z)−φ(x) ⊆ −C}

là đóng trong D ×K ×D.
Khi đó bài toán bất đẳng thức tựa biến phân Pareto có nghiệm.

Chứng minh. Chứng minh của hệ quả này suy ra từ Định lý 2.1.8 bằng
cách chọn F (y, x, z) = G(x, y)(z − x) + φ(z)− φ(x).

Hệ quả 2.1.21. Giả sử D,K, S, T cho như trong Định lý 2.1.12. Hơn
nữa, giả sử rằng:

(i) φ là C- lồi dưới;
(ii) Với mỗi y ∈ K, ánh xạ G(., y) : D → 2L(X,Y ) là C- giả đơn điệu

đối với φ;
(iii) Với mỗi (y, z) ∈ K×D, ánh xạ x 7−→ G(x, y)(z−x)+φ(z)−φ(x)

là C- hemi liên tục dưới;
(iv) Tập {(x, y, z) ∈ D×K×D : G(x, y)(z−x) +φ(z)−φ(x) ⊆ −C}

là đóng trong D ×K ×D.
Khi đó bài toán bất đẳng thức tựa biến phân yếu có nghiệm.

Chứng minh. Chứng minh của hệ quả này suy ra từ Định lý 2.1.12 bằng
cách chọn F (y, x, z) = G(x, y)(z − x) + φ(z)− φ(x).
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2.2. Bài toán tựa cân bằng tổng quát loại II

Trong xuyên suốt phần này, ta luôn giả thiết X là không gian lồi địa
phương Hausdorff thực và Y, Z là các không gian tôpô tuyến tính.

2.2.1. Bài toán

Giả sử D ⊆ X,K ⊆ Z là các tập con không rỗng. Xét các ánh xạ đa
trị P1 : D → 2D, P2 : D → 2D, Q : D×D → 2K và F : K×D×D → 2Y .
Ta xét bài toán sau: Tìm x̄ ∈ D sao cho x̄ ∈ P1(x̄) và

0 ∈ F (y, x̄, t) với mọi t ∈ P2(x̄) và y ∈ Q(x̄, t).

Bài toán trên được gọi là bài toán tựa cân bằng tổng quát loại II và
được kí hiệu là (GQEP )II . Bài toán (GQEP )II có mối quan hệ chặt chẽ
với một số bài toán trong lý thuyết tối ưu sau đây:

1. Bài toán tựa cân bằng lý tưởng loại II: Giả sử P1, P2, Q cho như
trên; C là nón trong Y và ánh xạ đa trị G : K × D × D → 2Y . Tìm
x̄ ∈ D sao cho x̄ ∈ P1(x̄) và

G(y, x̄, t) ∩ C 6= ∅ với mọi t ∈ P2(x̄) và y ∈ Q(x̄, t).

Ta định nghĩa các ánh xạ đa trịM : K×D → 2D và F : K×D×D → 2X

bởi
M(y, x) = {t ∈ D : G(y, x, t) ∩ C 6= ∅},

F (y, x, t) = t−M(y, x).

Khi đó bài toán tựa cân bằng lý tưởng loại II trở về bài toán (GQEP )II .
2. Bài toán bao hàm thức tựa biến phân lý tưởng loại II: Cho P1, P2, Q, C

và G như trên. Tìm x̄ ∈ D sao cho x̄ ∈ P1(x̄) và

G(y, x̄, t) ⊆ G(y, x̄, x̄) + C với mọi t ∈ P2(x̄) và y ∈ Q(x̄, t).

Bài toán này được nghiên cứu trong [30], [48].
Ta định nghĩa các ánh xạ đa trịM : K×D → 2D và F : K×D×D → 2X

bởi
M(y, x) = {t ∈ D : G(y, x, t) ⊆ G(y, x, x) + C},

F (y, x, t) = t−M(y, x).

Khi đó bài toán bao hàm thức tựa biến phân lý tưởng loại II trở về bài
toán (GQEP )II .
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3. Bài toán quan hệ tựa biến phân loại II: Cho P1, P2, Q như trên và
R là quan hệ ba ngôi trên K ×D×D. Tìm x̄ ∈ D sao cho x̄ ∈ P1(x̄) và

R(y, x̄, t) xảy ra, với mọi t ∈ P2(x̄) và y ∈ Q(x̄, t).

Bài toán này được nghiên cứu trong [47].
Ta định nghĩa các ánh xạ đa trịM : K×D → 2D và F : K×D×D → 2X

bởi
M(y, x) = {t ∈ D : R(y, x, t) xảy ra},

F (y, x, t) = t−M(y, x).

Khi đó bài toán quan hệ tựa biến phân loại II trở về bài toán (GQEP )II .

2.2.2. Sự tồn tại nghiệm

Trong phần này ta nghiên cứu các điều kiện đối với D,K, P1, P2, Q
và F để bài toán (GQEP )II có nghiệm. Trước hết ta nhắc lại khái niệm
ánh xạ Q−KKM .

Định nghĩa 2.2.1. Cho F : K × D × D → 2Y , Q : D × D → 2K

là ánh xạ đa trị. Ta nói rằng F là Q- KKM nếu với mọi tập hữu hạn
{t1, t2, ..., tn} ⊆ D và x ∈ co{t1, t2, ..., tn}, tồn tại chỉ số j ∈ {1, 2, ..., n}
sao cho 0 ∈ F (y, x, tj) với mọi y ∈ Q(x, tj).

Nhận xét 2.2.2. 1. Nếu F là Q − KKM thì 0 ∈ F (y, x, x) với mọi
y ∈ Q(x, x).

2. Cho F,Q là các ánh xạ đa trị ở trên. Ta định nghĩa ánh xạ đa trị
G : D → 2D bởi

G(t) = {x ∈ D : 0 ∈ F (y, x, t) với mọi y ∈ Q(x, t)}.

Khi đó F là Q−KKM nếu và chỉ nếu G là ánh xạ KKM.

Định lý 2.2.3. Các điều kiện dưới đây là đủ để bài toán (GQEP )II có
nghiệm:

(i) D là tập không rỗng, lồi, compắc;
(ii) P1 nửa liên tục trên với giá trị không rỗng, lồi, đóng;

(iii) Ánh xạ đa trị P2 với giá trị không rỗng thỏa mãn P−1
2 (x) là mở

trong D và co(P2(x)) ⊆ P1(x) với mọi x ∈ D;
(iv) Với mỗi t ∈ D cố định, tập

Bt :=
{
x ∈ D : 0 ∈ F (y, x, t) với mọi y ∈ Q(x, t)

}
là đóng trong D;

(v) F là ánh xạ Q−KKM .
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Chứng minh. Ta định nghĩa ánh xạ đa trị H : D → 2D bởi

H(t) = [D\P2
−1(t)] ∪

{
x ∈ P1(x) : 0 ∈ F (y, x, t) với mọi y ∈ Q(x, t)

}
.

Từ giả thiết ta dễ thấy H là ánh xạ đa trị có giá trị đóng. Vì D com-
pắc nên H có giá trị compắc. Bây giờ ta chứng minh H là ánh xạ
KKM. Giả sử {t1, t2, ..., tn} là họ hữu hạn tùy ý các phần tử của D
và x ∈ co{t1, t2, ..., tn}. Nếu tồn tại chỉ số j ∈ {1, 2, ..., n} sao cho
x ∈ D\P2

−1(tj) thì x ∈ H(tj) và như vậyH là KKM. Nếu x 6∈ D\P2
−1(ti)

với mọi i = 1, 2, ..., n thì ti ∈ P2(x) với mọi i = 1, 2, ..., n. Từ đó
suy ra x ∈ co{t1, t2, ..., tn} ⊆ co(P2(x)) ⊆ P1(x). Mặt khác vì F là
Q−KKM nên tồn tại chỉ số j ∈ {1, 2, ..., n} sao cho 0 ∈ F (y, x, tj) với
mọi y ∈ Q(x, tj). Điều này chứng tỏ x ∈ H(tj) và H là ánh xạ KKM.
Sử dụng Bổ đề Fan-KKM, ta có⋂

t∈D
H(t) 6= ∅.

Điều này chứng tỏ tồn tại x̄ ∈ D sao cho x̄ ∈ H(t) với mọi t ∈ D. Ta sẽ
chứng minh x̄ là nghiệm của bài toán (GQEP )II . Thật vậy, trước tiên
ta chứng minh x̄ ∈ P1(x̄). Giả sử x̄ 6∈ P1(x̄). Khi đó ta có t 6∈ P2(x̄) với
mọi t ∈ D. Điều này kéo theo P2(x̄) = ∅. Mâu thuẫn với giả thiết ánh
xạ P2 có giá trị không rỗng. Vậy x̄ ∈ P1(x̄). Mặt khác với mọi t ∈ P2(x̄),
ta có x̄ 6∈ D\P2

−1(t). Vì x̄ ∈ H(t) nên 0 ∈ F (y, x̄, t) với mọi y ∈ Q(x̄, t).
Điều này chứng tỏ 0 ∈ F (y, x̄, t) với mọi t ∈ P2(x̄) và y ∈ Q(x̄, t). Do
vậy x̄ là nghiệm của bài toán (GQEP )II . Định lý được chứng minh.

Ví dụ 2.2.4. Xét bài toán (GQEP )II với X = Y = Z = R, D =
K = [0, 1], P1(x) = P2(x) = Q(x, t) = [0, 1] với mọi x, t ∈ [0, 1] và
F : K ×D ×D → 2Y xác định bởi

F (y, x, t) =

{
[0, x], nếu x ≤ t,
[x, 1], trong trường hợp còn lại.

Với mỗi t ∈ D, ta có

Bt =
{
x ∈ D : 0 ∈ F (y, x, t) với mọi y ∈ Q(x, t)

}
=
{
x ∈ [0, 1] : x ≤ t

}
là đóng trong [0, 1].

Mặt khác, với {t1, t2, ..., tn} ⊆ [0, 1] và x =
n∑
i=1

αiti, αi ≥ 0,
n∑
i=1

αi = 1,

luôn tồn tại chỉ số j ∈ {1, 2, ..., n} sao cho x ≤ tj. Từ đó suy ra bao hàm
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thức 0 ∈ [0, x] = F (y, x, tj) với mọi y ∈ Q(x, tj) = [0, 1]. Vậy ánh xạ
F là Q-KKM. Do vậy tất cả các giả thiết của Định lý 2.2.3 được thỏa
mãn và dễ dàng kiểm tra được x̄ = 1 là nghiệm duy nhất của bài toán
(GQEP )II .

Nhận xét 2.2.5. 1. Với mỗi t ∈ D, tập Bt trong Định lý 2.2.3 là đóng
nếu các điều kiện dưới đây thỏa mãn:

(i) Với mỗi x′ ∈ D, ánh xạ Q(., x′) : D → 2K nửa liên tục dưới với
giá trị không rỗng, compắc;

(ii) Ánh xạ đa trị F đóng đối với biến thứ nhất và thứ hai.
Thật vậy, giả sử {xα} là dãy suy rộng trong Bt hội tụ về x0. Khi đó ta
có

0 ∈ F (y, xα, t) với mọi y ∈ Q(xα, t).

Bởi Q(., t) nửa liên tục dưới nên với mỗi y ∈ Q(x0, t), tồn tại yα ∈
Q(xα, t) sao cho yα hội tụ về y. Khi đó ta có

0 ∈ F (yα, xα, t) với mọi α.

Vì F đóng đối với biến thứ nhất và thứ hai nên

0 ∈ F (y, x0, t) với mọi y ∈ Q(x0, t).

Vậy x0 ∈ Bt và Bt là tập đóng trong D.
2. Mô hình bài toán tựa cân bằng tổng quát loại II (GQEP )II cũng

có thể đưa về mô hình bài toán quan hệ tựa biến phân loại II trong [47]
như sau: Cho trước bài toán (GQEP )II , ta xét quan hệ biến phân R
bởi

R(y, x, z) xảy ra nếu 0 ∈ F (y, x, z).

Khi đó bài toán tựa cân bằng tổng quát loại II đưa về bài toán quan hệ
tựa biến phân loại II. Vậy mô hình bài toán tựa cân bằng tổng quát loại
II và mô hình bài toán quan hệ tựa biến phân loại II tương đương với
nhau.

Mô hình bài toán bao hàm thức tựa biến phân suy rộng (IP1) và
(IP3) của N. X. Hai- P. Q. Khanh trong [30] cũng có thể đưa về bài
toán (GQEP )II và chứng minh bằng cách áp dụng bài toán (GQEP )II
như sau: Xét các ánh xạ đa trịM : K×D → 2D và F : K×D×D → 2X

bởi

M(y, x) = {t ∈ D : αi(F (y, x, t), G(y, x, x))} với i = 1, 2,

F (y, x, t) = t−M(y, x),
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ở đó α1(A,B) nghĩa là A ⊆ B và α2(A,B) nghĩa là A ∩ B 6= ∅. Khi đó
nếu các giả thiết của Định lý 3.1 hoặc Định lý 3.3 trong [30] thỏa mãn
thì các giả thiết của Định lý 2.2.3 thỏa mãn. Do đó bài toán (GQEP )II
có nghiệm và kéo theo bài toán (IP1) và (IP3) cũng có nghiệm.

Điều kiện ảnh ngược tại mỗi điểm của ánh xạ đa trị P2 là mở tương
đối nặng. Bằng việc sử dụng kỹ thuật chứng minh trong [47] chúng tôi
thu được kết quả sau mà ở đó điều kiện đối với ánh xạ đa trị P2 được
giảm nhẹ hơn.

Định lý 2.2.6. Giả sử D,P1, Q và F thỏa mãn các điều kiện (i), (ii),
(iv) và (v) của Định lý 2.2.3 và

(iii’) P2 : D → 2D là ánh xạ đa trị nửa liên tục dưới với giá trị không
rỗng sao cho co(P2(x)) ⊆ P1(x) với mọi x ∈ D.
Khi đó bài toán (GQEP )II có ít nhất một nghiệm.

Chứng minh. Gọi U là cơ sở lân cận lồi cân giảm của gốc trong X. Với
mỗi U ∈ U , ta định nghĩa các ánh xạ đa trị P1U , P2U : D → 2D bởi

P1U(x) = cl(P1 + U)(x) ∩D,P2U(x) = (P2(x) + U) ∩D,

trong đó cl(P1 + U) là ánh xạ bao đóng của ánh xạ P1 + U . Dễ dàng
thấy rằng ánh xạ đa trị P1U nửa liên tục trên với giá trị không rỗng, lồi,
đóng và co(P2U(x)) ⊆ P1U(x) với mọi x ∈ D. Ta chứng minh P−1

2U (t) là
mở trong D với mọi t ∈ D. Thật vậy, lấy x ∈ P−1

2U (t) bất kì. Từ đó suy
ra tồn tại y ∈ P2(x) sao cho t ∈ y + U hay y ∈ t+ U. Điều đó chứng tỏ
P2(x) ∩ (t + U) 6= ∅. Vì P2 nửa liên tục dưới nên tồn tại lân cận U(x)
của x sao cho

P2(x
′) ∩ (t+ U) 6= ∅ với mọi x′ ∈ U(x).

Ta chỉ ra U(x) ⊆ P−1
2U (t). Giả sử x′ ∈ U(x) bất kỳ, khi đó tồn tại một

phần tử y ∈ P2(x
′) ∩ (t+ U). Từ đó suy ra

t ∈ (y + U) ∩D ⊆ (P2(x
′) + U) ∩D = P2U(x′).

Chứng tỏ x′ ∈ P−1
2U (t) và U(x) ⊆ P−1

2U (t). Vậy P−1
2U (t) là mở trong D. Khi

đó tất cả các giả thiết của Định lý 2.2.3 với P1U , P2U , Q và F được thỏa
mãn. Theo Định lý 2.2.3, tồn tại x̄U ∈ D sao cho x̄U ∈ P1U(x̄U) và

0 ∈ F (y, x̄U , t) với mọi t ∈ P2U(x̄U) và y ∈ Q(x̄U , t).

Xét ánh xạ đa trị H : D → 2D xác định bởi

H(x) = {t ∈ D : 0 6∈ F (y, x, t) với một y ∈ Q(x, t) nào đó}.
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Khi đó với mỗi t ∈ D, ta có

H−1(t) = {x ∈ D : 0 6∈ F (y, x, t) với một y ∈ Q(x, t) nào đó} = D\Bt,

là mở trong D. Từ đó suy ra H là ánh xạ nửa liên tục dưới.
Đặt

AU := {x ∈ WU : H(x) ∩ P2U(x) = ∅},
trong đó WU := {x ∈ D : x ∈ P1U(x)}. Khi đó AU 6= ∅ vì x̄U ∈ AU . Dễ
thấy rằng AU giảm khi U giảm. Vì P2U là ánh xạ mở và H nửa liên tục
dưới nên ánh xạ giao H ∩ P2U là nửa liên tục dưới. Từ đó suy ra AU

là tập đóng trong D. Vậy {AU}U∈U là họ giảm dần các tập không rỗng,
compắc và họ {AU}U∈U có điểm chung duy nhất, ta gọi điểm đó là x̄.
Từ đó x̄ ∈ WU với mọi U ∈ U và

0 ∈ F (y, x̄, t) với mọi t ∈ P2(x̄) và y ∈ Q(x̄, t).

Mặt khác từ x̄ ∈ WU với mọi U ∈ U , ta suy ra (x̄, x̄) ∈ cl(gph(P1+U)) với
mọi U ∈ U . Khi đó với mỗi U ∈ U , tồn tại dãy suy rộng {(xα, x′α)} trong
gph(P1 +U) hội tụ về (x̄, x̄). Vì P1 là ánh xạ đóng nên x̄ ∈ P1(x̄) + clU
với mọi U ∈ U . Ta chứng minh x̄ ∈ P1(x̄). Thật vậy, giả sử ngược lại
x̄ 6∈ P1(x̄). Vì P1(x̄) là tập đóng nên tồn tại một lân cận U ∗ ∈ U sao cho
(x̄+U ∗)∩P1(x̄) = ∅. Từ đó suy ra x̄ 6∈ P1(x̄)+U ∗. Mặt khác bởi U ∗ ∈ U
nên tồn tại U ∈ U sao cho clU ⊆ U ∗ và như vậy x̄ 6∈ P1(x̄) + clU . Điều
này mâu thuẫn với x̄ ∈ P1(x̄) + clU với mọi U ∈ U . Vậy x̄ ∈ P1(x̄) và
định lý được chứng minh.

Ví dụ 2.2.7. Xét bài toán (GQEP )II với X = Y = Z = R, D = K =
[0, 1], P1(x) = Q(x, t) = [0, 1], P2(x) = [0, x], với mọi x, t ∈ [0, 1] và ánh
xạ đa trị F : K ×D ×D → 2Y xác định bởi

F (y, x, t) =

{
[0, x], nếu x ≤ t,
[x, 1], trong trường hợp còn lại.

Dễ thấy ánh xạ P2 không có tính chất là ảnh ngược tại mỗi điểm là mở
nên không thể áp dụng Định lý 2.2.3. Tuy nhiên P2 là ánh xạ nửa liên
tục dưới và các giả thiết của Định lý 2.2.6 được thỏa mãn và bài toán
(GQEP )II có nghiệm x̄ = 1.

2.2.3. Bài toán tựa cân bằng

Trong phần này chúng tôi áp dụng các kết quả thu được ở trên vào sự
tồn tại nghiệm của bài toán tựa cân bằng yếu và bài toán tựa cân bằng
Pareto.
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Hệ quả 2.2.8. Giả sử D là tập không rỗng, lồi, compắc và P : D → 2D

là ánh xạ liên tục với giá trị không rỗng, lồi, đóng. Hơn nữa, giả sử
G : D ×D → 2Y là ánh xạ đa trị với giá trị không rỗng và C : D → 2Y

là ánh xạ nón với giá trị lồi, thỏa mãn G(x, x)∩C(x) 6= ∅ với mọi x ∈ D.
Giả sử các điều kiện sau xảy ra:

(i) Với mỗi t ∈ D, tập

At := {x ∈ D : G(t, x) ⊆ −C(t)}

là đóng trong D;
(ii) Với mỗi t ∈ D,G(., t) : D → 2Y là C-hemi liên tục trên;
(iii) G là C- giả đơn điệu mạnh;
(iv) G là C- lồi dưới theo đường chéo ( hoặc C- giống như tựa lồi dưới

theo đường chéo) đối với biến thứ hai.
Khi đó tồn tại x̄ ∈ D sao cho x̄ ∈ P (x̄) và

G(x̄, t) 6⊆ −C(x̄)\{0} với mọi t ∈ P (x̄).

Chứng minh. Ta định nghĩa ánh xạ đa trị M : D → 2D và ánh xạ đa trị
F : D ×D → 2X bởi

M(t) = {x ∈ D : G(t, x) ⊆ −C(t)}, t ∈ D;

F (x, t) = x−M(t), (x, t) ∈ D ×D.

Với mỗi t ∈ D, ta có

Bt = {x ∈ D : 0 ∈ F (x, t)} = {x ∈ D : G(t, x) ⊆ −C(t)} = At,

là đóng trong D. Giả sử {t1, ..., tn} là tập con hữu hạn bất kỳ của D và

x =
n∑
i=1

αiti, αi ≥ 0,
n∑
i=1

αi = 1. Ta chứng minh tồn tại j ∈ {1, 2, ..., n}

sao cho 0 ∈ F (x, tj). Giả sử ngược lại,

G(ti, x) 6⊆ −C(ti) với mọi i = 1, 2, ..., n.

Bởi tính C- giả đơn điệu mạnh của G,

G(x, ti) ⊆ −C(x)\{0} với mọi i = 1, 2, ..., n.

Nếu G là C-lồi dưới theo đường chéo đối với biến thứ hai thì

G(x, x) ⊆
n∑
i=1

αiG(x, ti)− C(x)

⊆ −C(x)\{0} − C(x)

⊆ −C(x)\{0}.
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Điều này mâu thuẫn với giả thiết G(x, x) ∩ C(x) 6= ∅ với mọi x ∈ D.
Nếu G là C-giống như tựa lồi dưới theo đường chéo đối với biến thứ hai,
tồn tại chỉ số j ∈ {1, 2, ..., n} sao cho

G(x, x) ⊆ G(x, tj)− C(x)

⊆ −C(x)\{0}.

Điều này mâu thuẫn với giả thiết G(x, x) ∩ C(x) 6= ∅ với mọi x ∈ D.
Do vậy, tồn tại chỉ số j ∈ {1, ..., n} sao cho 0 ∈ F (x, tj) và F là ánh xạ

KKM. Áp dụng Định lý 2.2.6 với D,P = P1 = P2, Q = K và F , tồn tại
x̄ ∈ D sao cho x̄ ∈ P (x̄) và

0 ∈ F (x̄, t) với mọi t ∈ P (x̄).

Từ đó suy ra
G(t, x̄) ⊆ −C(t) với mọi t ∈ P (x̄).

Sử dụng Bổ đề 2.1.5 với D thay bởi P (x̄), ta được x̄ ∈ P (x̄) và

G(x̄, t) 6⊆ −C(x̄)\{0} với mọi t ∈ P (x̄).

Hệ quả được chứng minh.

Hoàn toàn chứng minh tương tự như hệ quả trên, ta thu được hệ quả
dưới đây.

Hệ quả 2.2.9. Giả sử D là tập không rỗng, lồi, compắc và P : D → 2D

là ánh xạ liên tục với giá trị không rỗng, lồi, đóng. Hơn nữa, giả sử
G : D ×D → 2Y là ánh xạ đa trị với giá trị không rỗng và C : D → 2Y

là ánh xạ nón với giá trị lồi, thỏa mãn F (x, x) 6⊆ − intC(x) với mọi
x ∈ D. Giả sử các điều kiện sau xảy ra:

(i) Với mỗi t ∈ D, tập

At := {x ∈ D : G(t, x) ⊆ −C(t)}

là đóng trong D;
(ii) Với mỗi t ∈ D,G(., t) : D → 2Y là C-hemi liên tục dưới;
(iii) G là C- giả đơn điệu;
(iv) G là C- lồi dưới theo đường chéo đối với biến thứ hai.

Khi đó tồn tại x̄ ∈ D sao cho x̄ ∈ P (x̄) và

G(x̄, t) 6⊆ − intC(x̄) với mọi t ∈ P (x̄).
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Chứng minh. Chứng minh hoàn toàn tương tự như Hệ quả 2.2.8, tồn tại
x̄ ∈ D sao cho x̄ ∈ P (x̄) và

G(t, x̄) ⊆ −C(t) với mọi t ∈ P (x̄).

Sử dụng Bổ đề 2.1.6 với D thay bởi P (x̄), ta được x̄ ∈ P (x̄) và

G(x̄, t) 6⊆ − intC(x̄) với mọi t ∈ P (x̄).

Hệ quả được chứng minh.

Nhận xét 2.2.10. Với mỗi t ∈ D, tập At trong Hệ quả 2.2.8 và Hệ quả
2.2.9 là đóng nếu các điều kiện sau xảy ra:

(i) Ánh xạ nón C với giá trị không rỗng, lồi, đóng.

(ii) Ánh xạ G(t, .) : D → 2Y là C(t)-liên tục dưới.
Thật vậy, giả sử {xα} là dãy suy rộng trong At hội tụ đến x0. Khi đó

ta có
G(t, xα) ⊆ −C(t) với mọi α.

Vì G(t, .) là C(t)- liên tục dưới nên với lân cận V của gốc trong Y bất
kỳ, luôn tồn tại chỉ số α0 sao cho

G(t, x0) ⊆ G(t, xα) + V − C(t) với mọi α ≥ α0.

Từ đó suy ra
G(t, x0) ⊆ −C(t) + V.

Vì C(t) đóng nên
G(t, x0) ⊆ −C(t).

Vậy x0 ∈ At và At là tập đóng.

Tiếp theo, chúng tôi chỉ ra sự tồn tại nghiệm của bài toán tựa cân
bằng yếu mà không sử dụng tính giả đơn điệu.

Hệ quả 2.2.11. Giả sử Y là không gian định chuẩn; D,Pi, i = 1, 2 cho
như trong Định lý 2.2.3 (hoặc Định lý 2.2.6); C : D → 2Y là ánh xạ
nón nửa liên tục dưới với giá trị lồi, đóng và G : D × D → 2Y là ánh
xạ đa trị với giá trị không rỗng, compắc sao cho với mỗi t ∈ D, ánh xạ
G(., t) : D → 2Y là (−C)- liên tục trên. Hơn nữa, giả sử các điều kiện
sau thỏa mãn:

(i) G(x, x) 6⊆ − intC(x) với mọi x ∈ D;
(ii) G là C- lồi dưới theo đường chéo ( hoặc C- giống như tựa lồi dưới

theo đường chéo) đối với biến thứ hai.
Khi đó tồn tại x̄ ∈ D sao cho x̄ ∈ P1(x̄) và

G(x̄, t) 6⊆ − intC(x̄) với mọi t ∈ P2(x̄).
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Chứng minh. Ta định nghĩa ánh xạ đa trị M : D → 2D và ánh xạ đa trị
F : D ×D → 2X bởi

M(t) = {x ∈ D : G(x, t) 6⊆ − intC(x) }, t ∈ D;

F (x, t) = x−M(t), (x, t) ∈ D ×D.
Với mỗi t ∈ D, ta chứng tỏ tập

Bt = {x ∈ D : 0 ∈ F (x, t)} = {x ∈ D : G(x, t) 6⊆ − intC(x)}
là đóng trong D. Thật vậy, lấy x0 ∈ D\Bt bất kỳ, bởi G(x0, t) là tập
compắc và − intC(x0) là mở, tồn tại lân cận V0 của gốc trong Y sao cho

G(x0, t) + V0 ⊆ − intC(x0).

Từ tính (−C)- liên tục trên của G(., t) và Mệnh đề 1.3.11, tồn tại lân
cận U của x0 trong X sao cho

G(x, t) ⊆ G(x0, t) + V0 − C(x0)

⊆ − intC(x0)

⊆ − intC(x) với mọi x ∈ U.
Chứng tỏ U ⊆ D\Bt và Bt là tập đóng trong D. Giả sử {t1, ..., tn} là tập

con hữu hạn tùy ý trong D và x =
n∑
i=1

αiti, αi ≥ 0,
n∑
i=1

αi = 1. Ta chứng

minh tồn tại j ∈ {1, 2, ..., n} sao cho

0 ∈ F (x, tj).

Giả sử ngược lại,

G(x, ti) ⊆ − intC(x) với mọi i = 1, 2, ..., n.

Từ tính C- lồi dưới theo đường chéo đối với biến thứ hai, hoặc tính C-
giống như tựa lồi dưới theo đường chéo đối với biến thứ hai của G,

G(x, x) = G(x,
n∑
i=1

αiti) ⊆ − intC(x).

Điều này mâu thuẫn với G(x, x) 6⊆ − intC(x) với mọi x ∈ D. Do vậy,
tồn tại j ∈ {1, ..., n} sao cho 0 ∈ F (x, tj) và F là ánh xạ KKM.

Áp dụng Định lý 2.2.3 (hoặc Định lý 2.2.6) với D,Pi, i = 1, 2, Q = K và
F , tồn tại x̄ ∈ D sao cho x̄ ∈ P1(x̄) và

0 ∈ F (x̄, t) với mọi t ∈ P2(x̄).

Chứng tỏ
G(x̄, t) 6⊆ − intC(x̄) với mọi t ∈ P2(x̄).

Hệ quả được chứng minh
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2.2.4. Bất đẳng thức tựa biến phân véctơ suy rộng

Trong phần này, chúng tôi áp dụng kết quả trên vào bài toán bất đẳng
thức tựa biến phân véctơ suy rộng với ánh xạ đa trị. Giả sử L(X, Y ) là
không gian các ánh xạ tuyến tính liên tục từ X vào Y , D ⊆ X là tập con
củaX và C : D → 2Y là ánh xạ nón. Giả sử T : D → 2L(X,Y ), P : D → 2D

là các ánh xạ đa trị và θ : X ×X → X là ánh xạ phi tuyến.

Định nghĩa 2.2.12. Ta nói rằng:
(i) T là (C, θ)- giả đơn điệu nếu với x, t ∈ D

〈T (x), θ(t, x)〉 6⊆ − intC(x)⇒ 〈T (t), θ(x, t)〉 ⊆ −C(t).

(ii) T là (C, θ)- giả đơn điệu mạnh nếu với x, t ∈ D

〈T (x), θ(t, x)〉 6⊆ −C(x)\{0} ⇒ 〈T (t), θ(x, t)〉 ⊆ −C(t).

Dễ thấy rằng T là (C, θ) - giả đơn điệu (hoặc giả đơn điệu mạnh)
nếu ánh xạ G định nghĩa bởi G(x, t) = 〈T (x), θ(x, t)〉 là C-giả đơn điệu
(hoặc C-giả đơn điệu mạnh).

Tiếp theo ta xét bài toán bất đẳng thức tựa biến phân véctơ suy rộng
sau:

1. Tìm x̄ ∈ D sao cho x̄ ∈ P (x̄) và 〈T (x̄), θ(x̄, t)〉 6⊆ −C(x̄)\{0} với
mọi t ∈ P (x̄).

2. Tìm x̄ ∈ D sao cho x̄ ∈ P (x̄) và 〈T (x̄), θ(x̄, t)〉 6⊆ − intC(x̄) với
mọi t ∈ P (x̄).

Hệ quả 2.2.13. Giả sử D là tập con không rỗng, lồi, compắc của X
và ánh xạ P : D → 2D liên tục với giá trị không rỗng, lồi, đóng. Hơn
nữa, giả sử T : D → 2L(X,Y ) là ánh xạ đa trị với giá trị không rỗng,
θ : X ×X → X là ánh xạ phi tuyến và C : D → 2Y là ánh xạ nón với
giá trị lồi sao cho 〈T (x), θ(x, x)〉 ∩ C(x) 6= ∅ với mọi x ∈ D, thỏa mãn
các điều kiện dưới đây:

(i) Với mỗi t ∈ D, ánh xạ 〈T (.), θ(., t)〉 : D → 2Y là C-hemi liên tục
trên;

(ii) Với mỗi t ∈ D, tập

At :=
{
x ∈ D : 〈T (t), θ(t, x)〉 ⊆ −C(t)

}
là đóng trong D;

(iii) T là (C, θ)- giả đơn điệu mạnh;

(iv) Ánh xạ G : D×D → 2Y định nghĩa bởi G(x, y) = 〈T (x), θ(x, y)〉
là C- lồi dưới theo đường chéo ( hoặc C- giống như tựa lồi dưới theo
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đường chéo) đối với biến thứ hai.
Khi đó tồn tại x̄ ∈ D sao cho x̄ ∈ P (x̄) và

〈T (x̄), θ(x̄, t)〉 6⊆ −C(x̄)\{0} với mọi t ∈ P (x̄).

Chứng minh. Chứng minh của hệ quả trên suy ra từ Hệ quả 2.2.8 bằng
cách chọn G(x, t) = 〈T (x), θ(x, t)〉, (x, t) ∈ D ×D.

Hệ quả 2.2.14. Giả sử D là tập không rỗng, lồi, compắc của X và ánh
xạ đa trị P : D → 2D là liên tục với giá trị không rỗng, lồi, đóng. Hơn
nữa, giả sử T : D → 2L(X,Y ) là ánh xạ đa trị với giá trị không rỗng,
θ : X ×X → X là ánh xạ phi tuyến và C : D → 2Y là ánh xạ nón với
giá trị lồi sao cho 〈T (x), θ(x, x)〉 6⊆ − intC(x) với mọi x ∈ D, thỏa mãn
các điều kiện dưới đây:

(i) Với mỗi t ∈ D, ánh xạ 〈T (.), θ(., t)〉 : D → 2Y là C-hemi liên tục
dưới;

(ii) Với mỗi t ∈ D, tập

At :=
{
x ∈ D : 〈T (t), θ(t, x)〉 ⊆ −C(t)

}
là đóng trong D;

(iii) T là (C, θ)- giả đơn điệu;

(iv) Ánh xạ G : D×D → 2Y định nghĩa bởi G(x, y) = 〈T (x), θ(x, y)〉
là C- lồi dưới theo đường chéo đối với biến thứ hai.
Khi đó tồn tại x̄ ∈ D sao cho x̄ ∈ P (x̄) và

〈T (x̄), θ(x̄, t)〉 6⊆ − intC(x̄) với mọi t ∈ P (x̄).

Chứng minh. Chứng minh của hệ quả trên suy ra từ Hệ quả 2.2.9 bằng
cách chọn G(x, t) = 〈T (x), θ(x, t)〉, (x, t) ∈ D ×D.

Nhận xét 2.2.15. (i) Nếu với mỗi x ∈ X, ánh xạ θ(x, .) : X → X liên
tục và ánh xạ nón C có giá trị đóng thì giả thiết (ii) của Hệ quả 2.2.13
và Hệ quả 2.2.14 được thỏa mãn.

(ii) Nếu với mỗi x ∈ X, ánh xạ θ(x, .) : X → X là tuyến tính thì điều
kiện (iv) của Hệ quả 2.2.13 và Hệ quả 2.2.14 thỏa mãn.

(iii) Nếu X = R, Y = X∗ = R, C = R− và T : D → X∗ là ánh xạ đơn
trị hemi liên tục, đơn điệu; θ(x, t) = t− x và P = D là ánh xạ hằng thì
theo Hệ quả 2.2.13, tồn tại x̄ ∈ D sao cho

〈T (x̄), t− x̄〉 ≥ 0 với mọi t ∈ D. (2.1)
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Điều này cũng tương đương với

〈T (t), x̄− t〉 ≥ 0 với mọi t ∈ D. (2.2)

Bất đẳng thức (2.1) chính là bất đẳng thức biến phân Stampacchia và
bất đẳng thức (2.2) chính là bất đẳng thức biến phân Minty.
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Chương 3

Bài toán bao hàm thức tựa biến
phân Pareto

Trong chương 3 chúng tôi thiết lập các điều kiện đủ để bài toán bao
hàm thức tựa biến phân Pareto loại I và loại II có nghiệm. Mỗi một loại
chúng tôi phân thành hai lớp khác nhau, đó là lớp bài toán bao hàm
thức tựa biến phân Pareto trên và lớp bài toán bao hàm thức tựa biến
phân Pareto dưới. Các kết quả của chương này được công bố trong các
công trình [34], [35], [36]. Trong xuyên suốt chương này, chúng tôi luôn
giả thiết C là nón nhọn trong không gian tuyến tính Y sao cho nón cực
chặt C ′+ không rỗng.

3.1. Bao hàm thức tựa biến phân Pareto loại I

Trong phần này ta luôn giả thiết X,Z là các không gian lồi địa phương
Hausdorff và Y là không gian tôpô tuyến tính.

3.1.1. Bài toán

Giả sử D và K là các tập con không rỗng của X và Z, tương ứng và
C là một nón nhọn trong Y . Cho các ánh xạ S : D → 2D, T : D → 2K

và F : K × D × D → 2Y với giá trị không rỗng, xét các bài toán bao
hàm thức tựa biến phân sau:

1. Bài toán bao hàm thức tựa biến phân Pareto trên loại I, kí hiệu là
(UPQV IP )I , tìm (x̄, ȳ) ∈ D ×K sao cho x̄ ∈ S(x̄), ȳ ∈ T (x̄) và

F (ȳ, x̄, x) 6⊆ F (ȳ, x̄, x̄)− C\{0} với mọi x ∈ S(x̄).

2. Bài toán bao hàm thức tựa biến phân Pareto dưới loại I, kí hiệu là
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(LPQV IP )I , tìm (x̄, ȳ) ∈ D ×K sao cho x̄ ∈ S(x̄), ȳ ∈ T (x̄) và

F (ȳ, x̄, x̄) 6⊆ F (ȳ, x̄, x) + C\{0} với mọi x ∈ S(x̄).

Các bài toán bao hàm thức tựa biến phân Pareto bao hàm các bài
toán tựa tối ưu Pareto đơn trị trong trường hợp F là ánh xạ đơn trị và
nó còn bao hàm các bài toán tựa cân bằng Pareto đa trị trong trường
hợp ánh xạ F thỏa mãn F (y, x, x) = {0} với mọi (x, y) ∈ D ×K.

3.1.2. Sự tồn tại nghiệm

Trong thực tế việc tìm nghiệm của bài toán bao hàm thức tựa biến
phân lý tưởng loại I là rất khó bởi vì các điều kiện đặt lên các ánh xạ là
tương đối nặng. Trong mục này, chúng tôi đưa ra một số điều kiện nhẹ
hơn cho sự tồn tại nghiệm của các bài toán bao hàm thức tựa biến phân
Pareto loại I, các bài toán này xuất hiện trong thực tế nhiều hơn. Trước
tiên bằng việc vô hướng hóa bởi phần tử của C ′+, chúng tôi thu được
kết quả dưới đây.

Định lý 3.1.1. Giả sử D và K là các tập con không rỗng, lồi, compắc
và các ánh xạ đa trị S, T và F thỏa mãn các điều kiện sau:

(i) Ánh xạ đa trị S với giá trị không rỗng, lồi và S−1(x) mở, với mọi
x ∈ D;

(ii) Ánh xạ đa trị T nửa liên tục trên với giá trị không rỗng, lồi, đóng
và tập W := {(x, y) ∈ D ×K : x ∈ S(x), y ∈ T (x)} đóng trong D ×K;

(iii) Ánh xạ đa trị F với giá trị không rỗng, compắc sao cho với mỗi
x′ ∈ D, ánh xạ F (., ., x′) : K ×D → 2Y là (−C)- liên tục trên và ánh xạ
G : K ×D → 2Y định nghĩa bởi G(y, x) = F (y, x, x) là C- liên tục dưới;

(iv) Với mỗi y ∈ K, ánh xạ đa trị F (y, ., .) : D × D → 2Y là C- lồi
dưới theo đường chéo (hoặc C- giống như tựa lồi dưới theo đường chéo)
đối với biến thứ hai.
Khi đó bài toán (UPQV IP )I có ít nhất một nghiệm.

Chứng minh. Chọn ξ ∈ C ′+ cố định. Với ε > 0 tùy ý, từ tính liên tục
của ξ, tồn tại một lân cận V của gốc trong Y sao cho ξ(V ) ⊆ (− ε

2 ,
ε
2).

Ta định nghĩa ánh xạ đa trị P : D ×K → 2D bởi

P (x, y) = {x′ ∈ D : max
z∈F (y,x,x)

〈ξ, z〉 > max
z∈F (y,x,x′)

〈ξ, z〉}.

Ta chỉ ra rằng P−1(x′) là tập mở trong D × K, với mọi x′ ∈ D. Thật
vậy, giả sử {(xα, yα)} là dãy suy rộng trong (D ×K)\P−1(x′) hội tụ về
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(x0, y0). Bởi định nghĩa của ánh xạ đa trị P ,

max
z∈F (yα,xα,xα)

〈ξ, z〉 ≤ max
z∈F (yα,xα,x′)

〈ξ, z〉 với mọi α.

Từ F (., ., x′) : K × D → 2Y là (−C)- liên tục trên và ánh xạ đa trị
G : K ×D → 2Y định nghĩa bởi G(y, x) = F (y, x, x) là C- liên tục dưới,
tồn tại chỉ số α0 sao cho

F (yα, xα, x
′) ⊆ F (y0, x0, x

′) + V − C,
F (y0, x0, x0) ⊆ F (yα, xα, xα) + V − C với mọi α ≥ α0.

Các bao hàm thức trên kéo theo

max
z∈F (yα,xα,x′)

〈ξ, z〉 < max
z∈F (y0,x0,x′)

〈ξ, z〉+
ε

2
,

max
z∈F (y0,x0,x0)

〈ξ, z〉 < max
z∈F (yα,xα,xα)

〈ξ, z〉+
ε

2
với mọi α ≥ α0.

Từ đó suy ra

max
z∈F (y0,x0,x0)

〈ξ, z〉 < max
z∈F (y0,x0,x′)

〈ξ, z〉+ ε.

Vậy
max

z∈F (y0,x0,x0)
〈ξ, z〉 ≤ max

z∈F (y0,x0,x′)
〈ξ, z〉

và (x0, y0) ∈ (D × K)\P−1(x′). Điều đó chứng tỏ P−1(x′) là mở trong
D ×K.
Tiếp theo, ta định nghĩa ánh xạ đa trị H : D ×K → 2D bởi

H(x, y) =

{
coP (x, y) ∩ S(x), nếu (x, y) ∈ W,
S(x), trong trường hợp còn lại.

Khi đó H(x, y) là tập lồi với mọi (x, y) ∈ D ×K và

H−1(x′) = [(coP )−1(x′)∩ (S−1(x′)×K)]∪ [(S−1(x′)×K)∩ (D×K)\W ],

là mở trong D ×K. Ta lập luận bằng phản chứng rằng H(x, y) = ∅ với
một (x, y) ∈ D × K. Giả sử H(x, y) 6= ∅ với mọi (x, y) ∈ D × K. Áp
dụng Định lý 1.4.8 về lát cắt liên tục, tồn tại ánh xạ đơn trị liên tục
h : D ×K → D sao cho h(x, y) ∈ H(x, y) với mọi (x, y) ∈ D ×K. Ta
định nghĩa ánh xạ đa trị G : D ×K → 2D×K bởi

G(x, y) = (h(x, y), T (x)).
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Khi đó G là ánh xạ có giá trị không rỗng, lồi, đóng. Từ D×K là compắc,

nên G là nửa liên tục trên. Áp dụng định lý điểm bất động Ky Fan, tồn
tại (x∗, y∗) ∈ D ×K sao cho (x∗, y∗) ∈ G(x∗, y∗). Theo định nghĩa ánh
xạ G, ta có x∗ = h(x∗, y∗) ∈ H(x∗, y∗), y∗ ∈ T (x∗). Vậy (x∗, y∗) ∈ W và
x∗ ∈ coP (x∗, y∗). Do đó tồn tại tập hữu hạn {x1, x2, ..., xn} ⊆ P (x∗, y∗)

sao cho x∗ =
n∑
i=1

αixi, αi ≥ 0,
n∑
i=1

αi = 1. Bởi định nghĩa của P ,

max
z∈F (y∗,x∗,x∗)

〈ξ, z〉 > max
z∈F (y∗,x∗,xi)

〈ξ, z〉 với i = 1, 2, ..., n. (3.1)

Nếu F (y, ., .) là C-lồi dưới theo đường chéo đối với biến thứ hai,

F (y∗, x∗, x∗) ⊆
n∑
i=1

αiF (y∗, x∗, xi)− C.

Từ bao hàm thức trên ta có

max
z∈F (y∗,x∗,x∗)

〈ξ, z〉 ≤ max
z∈

n∑
i=1

αiF (y∗,x∗,xi)

〈ξ, z〉

≤
n∑
i=1

αi max
z∈F (y∗,x∗,xi)

〈ξ, z〉

≤ max
1≤i≤n

max
z∈F (y∗,x∗,xi)

〈ξ, z〉.

Điều này mâu thuẫn với (3.1).
Nếu F (y, ., .) là C- giống như tựa lồi dưới theo đường chéo đối với biến
thứ hai, tồn tại một chỉ số j ∈ {1, 2, ..., n} sao cho

F (y∗, x∗, x∗) ⊆ F (y∗, x∗, xj)− C.

Bao hàm thức này kéo theo

max
z∈F (y∗,x∗,x∗)

〈ξ, z〉 ≤ max
z∈F (y∗,x∗,xj)

〈ξ, z〉.

Điều này mâu thuẫn với (3.1).
Vậy tồn tại (x̄, ȳ) ∈ D × K sao cho H(x̄, ȳ) = ∅. Do đó (x̄, ȳ) ∈ W và
P (x̄, ȳ) ∩ S(x̄) = ∅. Từ đó suy ra x̄ ∈ S(x̄), ȳ ∈ T (x̄) và

max
z∈F (ȳ,x̄,x̄)

〈ξ, z〉 ≤ max
z∈F (ȳ,x̄,x)

〈ξ, z〉 với mọi x ∈ S(x̄). (3.2)
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Ta chỉ ra

F (ȳ, x̄, x) 6⊆ F (ȳ, x̄, x̄)− C\{0} với mọi x ∈ S(x̄).

Giả sử ngược lại, tồn tại x̂ ∈ S(x̄) sao cho

F (ȳ, x̄, x̂) ⊆ F (ȳ, x̄, x̄)− C\{0}.

Từ đó ta có
max

z∈F (ȳ,x̄,x̂)
〈ξ, z〉 < max

z∈F (ȳ,x̄,x̄)
〈ξ, z〉.

Điều này mâu thuẫn với (3.2).
Do vậy x̄ ∈ S(x̄), ȳ ∈ T (x̄) và

F (ȳ, x̄, x) 6⊆ F (ȳ, x̄, x̄)− C\{0} với mọi x ∈ S(x̄).

Điều này chứng tỏ (x̄, ȳ) là nghiệm của bài toán (UPQV IP )I và định
lý được chứng minh.

Bằng việc sử dụng kỹ thuật chứng minh của D. T. Luc [47], chúng
tôi thu được kết quả dưới đây mà ở đó điều kiện của ánh xạ ràng buộc
S được giảm nhẹ.

Định lý 3.1.2. Giả sử D và K là các tập con không rỗng, lồi, compắc.
Hơn nữa, giả sử các giả thiết (iii), (iv) của Định lý 3.1.1 được thỏa mãn
và

(i’) S nửa liên tục dưới với giá trị không rỗng, lồi, đóng;
(ii’) T nửa liên tục trên với giá trị không rỗng, lồi, đóng.

Khi đó bài toán (UPQV IP )I có nghiệm.

Chứng minh. Gọi U là cơ sở lân cận lồi cân giảm của gốc trong X. Với
mỗi U ∈ U , ta định nghĩa ánh xạ đa trị SU : D → 2D bởi

SU(x) = (S(x) + U) ∩D, x ∈ D.

Chứng minh hoàn toàn tương tự như Định lý 2.2.6, S−1
U (x′) là mở trong

D với mọi x′ ∈ D. Đặt WU := {(x, y) ∈ D×K : x ∈ clSU(x), y ∈ T (x)},
ở đó clSU là ánh xạ bao đóng mà đồ thị của nó là bao đóng của đồ thị
của ánh xạ SU . Khi đó WU là tập không rỗng đóng.

Chọn ξ ∈ C ′+ cố định. Với ε > 0 tùy ý, từ tính liên tục của ξ, tồn tại
một lân cận V của gốc trong Y sao cho ξ(V ) ⊆ (− ε

2 ,
ε
2). Ta định nghĩa

các ánh xạ đa trị P : D ×K → 2D và H : D ×K → 2D bởi

P (x, y) = {x′ ∈ D : max
z∈F (y,x,x)

〈ξ, z〉 > max
z∈F (y,x,x′)

〈ξ, z〉},
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và

H(x, y) =

{
coP (x, y) ∩ SU(x), nếu (x, y) ∈ WU ,
SU(x), trong trường hợp còn lại.

Chứng minh một cách hoàn toàn tương tự như trong chứng minh của
Định lý 3.1.1, tồn tại (x̄U , ȳU) ∈ D ×K sao cho H(x̄U , ȳU) = ∅. Từ đó
suy ra (x̄U , ȳU) ∈ WU và P (x̄U , ȳU) ∩ SU(x̄U) = ∅. Đặt

AU := {(x, y) ∈ WU : P (x, y) ∩ SU(x) = ∅}.

Khi đó AU 6= ∅ vì (x̄U , ȳU) ∈ AU . Theo chứng minh của Định lý 3.1.1,
P có ảnh ngược tại mỗi điểm là mở và do vậy P nửa liên tục dưới. Hơn
nữa, vì SU là ánh xạ mở và WU đóng nên AU là tập đóng. Từ D và K
là các tập compắc, AU là tập compắc. Dễ thấy AU giảm khi U giảm,
do vậy họ các tập compắc {AU}U∈U có một điểm chung duy nhất, ta
gọi điểm đó là (x̄, ȳ). Khi đó x̄ ∈ clSU(x̄) với mọi U ∈ U , ȳ ∈ T (x̄)
và P (x̄, ȳ) ∩ S(x̄) = ∅. Từ S có giá trị đóng, nên x̄ ∈ S(x̄). Kéo theo
x̄ ∈ S(x̄), ȳ ∈ T (x̄) và

max
z∈F (ȳ,x̄,x̄)

〈ξ, z〉 ≤ max
z∈F (ȳ,x̄,x)

〈ξ, z〉 với mọi x ∈ S(x̄).

Lập luận hoàn toàn tương tự như chứng minh Định lý 3.1.1, ta thu được
x̄ ∈ S(x̄), ȳ ∈ T (x̄) và

F (ȳ, x̄, x) 6⊆ F (ȳ, x̄, x̄)− C\{0} với mọi x ∈ S(x̄).

Định lý được chứng minh.

Ví dụ 3.1.3. Xét bài toán (UPQV IP )I , với X = Z = R, Y = R2, D =
K = [0, 1], C = R2

−, S(x) = T (x) = [0, 1] và F (y, x, x′) = [0, x+y]×[x′, 1],

với mọi (y, x, x′) ∈ K ×D×D. Ta dễ dàng kiểm tra được tất cả các giả
thiết trong Định lý 3.1.1 được thỏa mãn và {(1, y) : y ∈ [0, 1]} là tập
nghiệm của (UPQV IP )I . Hơn nữa, với x < 1 thì bài toán (UPQV IP )I
không có nghiệm.

Nhận xét 3.1.4. (i) Định lý 3.1.1 và Định lý 3.1.2 là các kết quả mới
về sự tồn tại nghiệm của bài toán (UPQV IP )I . Kết quả này khác với
kết quả có trong Duong- Tan [17, 18], Tan [55]. Cụ thể: Trong [17, 55],
các tác giả đã xét bài toán bao hàm thức tựa biến phân lý tưởng và
chứng minh sự tồn tại nghiệm khi F là C- liên tục dưới và (−C)- liên

66



tục trên đồng thời theo cả ba biến và F là C-giống như tựa lồi đối với
biến thứ ba, trong khi đó chúng tôi xét bài toán bao hàm thức tựa biến
phân Pareto và chứng minh sự tồn tại nghiệm với những giả thiết nhẹ
hơn như ánh xạ F là C- liên tục dưới theo đường chéo đối với biến thứ
hai và ba, là (−C)-liên tục trên đối với biến thứ nhất và thứ hai và ánh
xạ mục tiêu F là C-lồi hoặc C-giống như tựa lồi theo đường chéo đối với
biến thứ hai. Trong [18], bài toán (UPQV IP )I được xét cho trường hợp
F là ánh xạ đơn trị dưới giả thiết Y = C + (−C), trong khi đó Định lý
3.1.1 và Định lý 3.1.2 giả thiết đó chúng tôi không dùng.

(ii) Trong Định lý 3.1.2, giả thiết S có giá trị đóng không thể bỏ được.

Ví dụ 3.1.5. Xét bài toán (UPQV IP )I , trong đó X = Z = R, Y =
R2, D = K = [0, 1], C = (−∞, 0] × (−∞, 0], T (x) = {0} và ánh xạ mục
tiêu F (y, x, x′) = [0, xy]× [x′, 1] với mọi (y, x, x′) ∈ K ×D ×D và

S(x) =

{
(0, 1), nếu x ∈ (0, 1],
{1

2}, nếu x = 0.

Ta dễ dàng kiểm tra được các giả thiết trong Định lý 3.1.2 được thỏa
mãn, trừ giả thiết S có giá trị đóng và bài toán (UPQV IP )I không có
nghiệm.

(iii) Trong Định lý 3.1.2 giả thiết F có giá trị compắc không thể bỏ
được.

Ví dụ 3.1.6. Xét bài toán (UPQV IP )I , ở đó X = Z = R, Y = R2, C =
(−∞, 0]× (−∞, 0], D = K = [0, 1], S(x) = T (x) = [0, 1] và ánh xạ mục
tiêu F (y, x, x′) = (0, 1)× (0, 1), với mọi (y, x, x′) ∈ K ×D ×D.

Ta dễ dàng kiểm tra được các giả thiết trong Định lý 3.1.2 được thỏa
mãn, trừ giả thiết F có giá trị compắc và bài toán (UPQV IP )I không
có nghiệm.

(iv) Trong Định lý 3.1.2, giả thiết F là (−C)- liên tục trên đối với
biến thứ nhất và thứ hai không thể bỏ được.

Ví dụ 3.1.7. Xét bài toán (UPQV IP )I , trong đó X = Z = R, Y =
R2, C = {(t, 0) ∈ R2 : t ≤ 0}, D = K = [0, 1] = S(x) = T (x) và
F : K ×D ×D → 2R

2

định nghĩa bởi

F (y, x, x′) =

{
{(0, 0)}, nếu x = x′,
{(1, 0)}, trong trường hợp còn lại.

67



Ta dễ dàng kiểm tra được các giả thiết trong Định lý 3.1.2 được thỏa
mãn, trừ giả thiết F là (−C)- liên tục trên đối với biến thứ nhất và thứ
hai. Bài toán (UPQV IP )I không có nghiệm.

Một cách hoàn toàn tương tự chúng tôi cũng thiết lập các điều kiện
đủ cho sự tồn tại nghiệm của bài toán bao hàm thức tựa biến phân
Pareto dưới loại I.

Định lý 3.1.8. Giả sử D và K là các tập con không rỗng, lồi, compắc.
Khi đó các điều kiện dưới đây là đủ để bài toán (LPQV IP )I có nghiệm:

(i) Ánh xạ S với giá trị không rỗng, lồi và S−1(x) mở, với mọi x ∈ D;

(ii) Ánh xạ đa trị T nửa liên tục trên với giá trị không rỗng, lồi, đóng
và tập W := {(x, y) ∈ D ×K : x ∈ S(x), y ∈ T (x)} đóng trong D ×K;

(iii) Ánh xạ đa trị F với giá trị không rỗng, compắc sao cho với mỗi
x′ ∈ D, ánh xạ F (., ., x′) : K×D → 2Y là (−C)- liên tục dưới và ánh xạ
G : K ×D → 2Y định nghĩa bởi G(y, x) = F (y, x, x) là C- liên tục trên;

(iv) Với mỗi y ∈ K, ánh xạ đa trị F (y, ., .) : D×D → 2Y là C- giống
như tựa lồi trên theo đường chéo đối với biến thứ hai.

Chứng minh. Với ξ ∈ C ′+, ta định nghĩa các ánh xạ P : D×K → 2D và
H : D ×K → 2D bởi

P (x, y) = {x′ ∈ D : min
z∈F (y,x,x′)

〈ξ, z〉 < min
z∈F (y,x,x)

〈ξ, z〉},

và

H(x, y) =

{
coP (x, y) ∩ S(x), nếu (x, y) ∈ W,
S(x), trong trường hợp còn lại.

Chứng minh tương tự như Định lý 3.1.1, tồn tại (x̄, ȳ) ∈ D×K sao cho
H(x̄, ȳ) = ∅. Do vậy x̄ ∈ S(x̄), ȳ ∈ T (x̄) và P (x̄, ȳ) ∩ S(x̄) = ∅. Điều đó
kéo theo

min
z∈F (ȳ,x̄,x̄)

〈ξ, z〉 ≤ min
z∈F (ȳ,x̄,x)

〈ξ, z〉 với mọi x ∈ S(x̄).

Lập luận hoàn toàn tương tự như chứng minh Định lý 3.1.1, ta thu được
x̄ ∈ S(x̄), ȳ ∈ T (x̄) và

F (ȳ, x̄, x̄) 6⊆ F (ȳ, x̄, x) + C\{0} với mọi x ∈ S(x̄).

Định lý được chứng minh.
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Định lý 3.1.9. Giả sử D và K là các tập con không rỗng, lồi, compắc.
Hơn nữa, giả sử các giả thiết (iii), (iv) của Định lý 3.1.8 được thỏa mãn
và

(i’) S nửa liên tục dưới với giá trị không rỗng, lồi, đóng;
(ii’) T nửa liên tục trên với giá trị không rỗng, lồi, đóng.

Khi đó bài toán (LPQV IP )I có nghiệm.

Chứng minh. Bằng cách sử dụng Định lý 3.1.8 và chứng minh hoàn toàn
tương tự như Định lý 3.1.2.

Tiếp theo, bằng việc sử dụng Bổ đề Fan- KKM và định lý điểm bất
động Ky Fan, chúng tôi mở rộng bài toán bao hàm thức tựa biến phân
Pareto loại I cho trường hợp ánh xạ ràng buộc S và T là ánh xạ hai
biến.

Định lý 3.1.10. Giả sử các điều kiện sau thỏa mãn:
(i) D và K là các tập con không rỗng, lồi, compắc;
(ii) S : D × K → 2D là ánh xạ liên tục với giá trị không rỗng, lồi,

đóng;
(iii) T : D × K → 2K là ánh xạ nửa liên tục trên với giá trị không

rỗng, lồi, đóng;
(iv) F : K ×D ×D → 2Y là (−C)- liên tục trên và C- liên tục dưới

với giá trị không rỗng, compắc;
(v) Với mỗi (x, y) ∈ D×K, ánh xạ F (y, x, .) : D → 2Y là C- lồi dưới

(hoặc C- giống như tựa lồi dưới ).
Khi đó tồn tại (x̄, ȳ) ∈ D ×K sao cho x̄ ∈ S(x̄, ȳ), ȳ ∈ T (x̄, ȳ) và

F (ȳ, x̄, x) 6⊆ F (ȳ, x̄, x̄)− C\{0} với mọi x ∈ S(x̄, ȳ).

Chứng minh. Chọn ξ ∈ C ′+ cố định. Với ε > 0 tùy ý, từ tính liên tục
của ξ, tồn tại lân cận V của gốc trong Y sao cho ξ(V ) ⊆ (− ε

2 ,
ε
2). Ta

định nghĩa ánh xạ đa trị P : D ×K → 2D bởi

P (x, y) = {x′ ∈ S(x, y) : max
z∈F (y,x,x′)

〈ξ, z〉 ≤ max
z∈F (y,x,t)

〈ξ, z〉 với mọi t ∈ S(x, y)}.

Ta chứng minh P (x, y) là tập không rỗng, với mọi (x, y) ∈ D×K. Thật
vậy, với mỗi (x, y) ∈ D×K, ta định nghĩa ánh xạ Qxy : S(x, y)→ 2S(x,y)

bởi
Qxy(t) = {x′ ∈ S(x, y) : max

z∈F (y,x,x′)
〈ξ, z〉 ≤ max

z∈F (y,x,t)
〈ξ, z〉}.

Lấy {x′α} là dãy suy rộng trong Qxy(t) hội tụ về x′. Khi đó x′α ∈ S(x, y)
và

max
z∈F (y,x,x′α)

〈ξ, z〉 ≤ max
z∈F (y,x,t)

〈ξ, z〉 với mọi α. (3.3)
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Từ S(x, y) là tập đóng, x′ ∈ S(x, y). Mặt khác, F là C- liên tục dưới,
tồn tại chỉ số α0 sao cho

F (y, x, x′) ⊆ F (y, x, x′α) + V − C với mọi α ≥ α0.

Điều đó kéo theo

max
z∈F (y,x,x′)

〈ξ, z〉 < max
z∈F (y,x,x′α)

〈ξ, z〉+
ε

2
với mọi α ≥ α0. (3.4)

Từ (3.3) và (3.4) suy ra

max
z∈F (y,x,x′)

〈ξ, z〉 < max
z∈F (y,x,t)

〈ξ, z〉+
ε

2
.

Do vậy
max

z∈F (y,x,x′)
〈ξ, z〉 ≤ max

z∈F (y,x,t)
〈ξ, z〉.

Điều này chứng tỏ x′ ∈ Qxy(t) và Qxy(t) là tập đóng.
Bây giờ ta chỉ ra Qxy là ánh xạ KKM. Giả sử ngược lại, tồn tại tập hữu
hạn {t1, t2, ..., tn} trong S(x, y) sao cho

co{t1, t2, ..., tn} 6⊆
n⋃
i=1

Qxy(ti).

Do vậy tồn tại t∗ ∈ co{t1, t2, ..., tn}, t∗ =
n∑
i=1

αiti, αi ≥ 0,
n∑
i=1

αi = 1 thỏa

mãn t∗ 6∈ Qxy(ti) với i = 1, 2, ..., n. Bởi định nghĩa của Qxy,

max
z∈F (y,x,t∗)

〈ξ, z〉 > max
z∈F (y,x,ti)

〈ξ, z〉 với i = 1, 2, ..., n. (3.5)

Nếu F (y, x, .) là C- lồi dưới,

F (y, x, t∗) ⊆
n∑
i=1

αiF (y, x, ti)− C.

Từ bao hàm thức này ta có

max
z∈F (y,x,t∗)

〈ξ, z〉 ≤ max
z∈

n∑
i=1

αiF (y,x,ti)

〈ξ, z〉

≤
n∑
i=1

αi max
z∈F (y,x,ti)

〈ξ, z〉

≤ max
1≤i≤n

max
z∈F (y,x,ti)

〈ξ, z〉.
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Điều này mâu thuẫn với (3.5).
Nếu F (y, x, .) là C- giống như tựa lồi dưới, tồn tại j ∈ {1, 2, ..., n} sao
cho

F (y, x, t∗) ⊆ F (y, x, tj)− C.
Từ đó suy ra

max
z∈F (y,x,t∗)

〈ξ, z〉 ≤ max
z∈F (y,x,tj)

〈ξ, z〉.

Điều này mâu thuẫn với (3.5).
Từ đó suy ra Qxy là ánh xạ KKM. Theo Bổ đề Fan- KKM, ta có⋂

t∈S(x,y)

Qxy(t) 6= ∅.

Chứng tỏ tồn tại x′ ∈ S(x, y) sao cho

max
z∈F (y,x,x′)

〈ξ, z〉 ≤ max
z∈F (y,x,t)

〈ξ, z〉 với mọi t ∈ S(x, y).

Do đó x′ ∈ P (x, y) và P (x, y) 6= ∅ với mọi (x, y) ∈ D ×K.
Ta chỉ ra P (x, y) là tập lồi với mọi (x, y) ∈ D×K. Lấy x′1, x

′
2 ∈ P (x, y)

và λ ∈ [0, 1], từ tính lồi của S(x, y), λx′1 +(1−λ)x′2 ∈ S(x, y). Mặt khác,
theo định nghĩa của P ta có

max
z∈F (y,x,x′1)

〈ξ, z〉 ≤ max
z∈F (y,x,t)

〈ξ, z〉,

max
z∈F (y,x,x′2)

〈ξ, z〉 ≤ max
z∈F (y,x,t)

〈ξ, z〉 với mọi t ∈ S(x, y).

Nếu F (y, x, .) là C- lồi dưới,

F (y, x, λx′1 + (1− λ)x′2) ⊆ λF (y, x, x′1) + (1− λ)F (y, x, x′2)− C.

Bao hàm thức này kéo theo

max
z∈F (y,x,λx′1+(1−λ)x′2)

〈ξ, z〉 ≤ λ max
z∈F (y,x,x′1)

〈ξ, z〉+ (1− λ) max
z∈F (y,x,x′2)

〈ξ, z〉.

Do đó

max
z∈F (y,x,λx′1+(1−λ)x′2)

〈ξ, z〉 ≤ max
z∈F (y,x,t)

〈ξ, z〉 với mọi t ∈ S(x, y).

Vậy λx′1 + (1− λ)x′2 ∈ P (x, y) và P (x, y) là tập lồi.
Nếu F (y, x, .) là C- giống như tựa lồi dưới,

F (y, x, λx′1 + (1− λ)x′2) ⊆ F (y, x, x′1)− C,
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hoặc
F (y, x, λx′1 + (1− λ)x′2) ⊆ F (y, x, x′2)− C.

Trong cả hai trường hợp ta đều có

max
z∈F (y,x,λx′1+(1−λ)x′2)

〈ξ, z〉 ≤ max
z∈F (y,x,t)

〈ξ, z〉 với mọi t ∈ S(x, y).

Suy ra λx′1 + (1− λ)x′2 ∈ P (x, y) và P (x, y) là tập lồi.
Tiếp theo, ta chứng minh P là ánh xạ đóng. Giả sử {((xα, yα), x′α)} là
dãy suy rộng trong gphP hội tụ về ((x, y), x′). Ta cần chứng minh

((x, y), x′) ∈ gphP.

Thật vậy, từ x′α ∈ S(xα, yα) và tính nửa liên tục trên của S với giá trị
đóng, x′ ∈ S(x, y). Với x′α ∈ P (xα, yα), ta có

max
z∈F (yα,xα,x′α)

〈ξ, z〉 ≤ max
z∈F (yα,xα,t)

〈ξ, z〉 với mọi t ∈ S(xα, yα).

Với mỗi t ∈ S(x, y), bởi tính nửa liên tục dưới của S, tồn tại dãy suy
rộng {tα}, tα ∈ S(xα, yα) với mọi α, sao cho tα → t. Khi đó ta có

max
z∈F (yα,xα,x′α)

〈ξ, z〉 ≤ max
z∈F (yα,xα,tα)

〈ξ, z〉 với mọi α.

Từ F là (−C)- liên tục trên và C- liên tục dưới, tồn tại chỉ số α0 sao cho

F (y, x, x′) ⊆ F (yα, xα, x
′
α) + V − C,

F (yα, xα, tα) ⊆ F (y, x, t) + V − C với mọi α ≥ α0.

Các bao hàm thức trên kéo theo

max
z∈F (y,x,x′)

〈ξ, z〉 < max
z∈F (yα,xα,x′α)

〈ξ, z〉+
ε

2
,

max
z∈F (yα,xα,tα)

〈ξ, z〉 < max
z∈F (y,x,t)

〈ξ, z〉+
ε

2
với mọi α ≥ α0.

Từ các bất đẳng thức này cho ta bất đẳng thức

max
z∈F (y,x,x′)

〈ξ, z〉 < max
z∈F (y,x,t)

〈ξ, z〉+ ε.

Từ đó suy ra

max
z∈F (y,x,x′)

〈ξ, z〉 ≤ max
z∈F (y,x,t)

〈ξ, z〉 với mọi t ∈ S(x, y).
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Chứng tỏ x′ ∈ P (x, y) và P là ánh xạ đóng.
Cuối cùng, ta định nghĩa ánh xạ đa trị H : D ×K → 2D×K bởi

H(x, y) = P (x, y)× T (x, y).

Dễ thấy H là ánh xạ đóng với giá trị không rỗng, lồi. Hơn nữa, từ D×K
là tập compắc, suy ra H là ánh xạ nửa liên tục trên. Áp dụng định lý
điểm bất động Ky Fan, tồn tại (x̄, ȳ) ∈ D ×K sao cho (x̄, ȳ) ∈ H(x̄, ȳ).
Điều đó kéo theo x̄ ∈ S(x̄, ȳ), ȳ ∈ T (x̄, ȳ) và

max
z∈F (ȳ,x̄,x̄)

〈ξ, z〉 ≤ max
z∈F (ȳ,x̄,x)

〈ξ, z〉 với mọi x ∈ S(x̄, ȳ).

Lập luận hoàn toàn tương tự như chứng minh Định lý 3.1.1, ta thu được
x̄ ∈ S(x̄, ȳ), ȳ ∈ T (x̄, ȳ) và

F (ȳ, x̄, x) 6⊆ F (ȳ, x̄, x̄)− C\{0} với mọi x ∈ S(x̄, ȳ).

Định lý được chứng minh.

Định lý 3.1.11. Giả sử rằng các điều kiện sau thỏa mãn:
(i) D và K là các tập con không rỗng, lồi, compắc;
(ii) S : D × K → 2D là ánh xạ liên tục với giá trị không rỗng, lồi,

đóng;
(iii) T : D × K → 2K là ánh xạ nửa liên tục trên với giá trị không

rỗng, lồi, đóng;
(iv) F là C- liên tục trên và (−C)- liên tục dưới với giá trị không

rỗng, compắc;
(v) Với mỗi (x, y) ∈ D ×K, ánh xạ F (y, x, .) : D → 2Y là C- giống

như tựa lồi trên.
Khi đó tồn tại (x̄, ȳ) ∈ D ×K sao cho x̄ ∈ S(x̄, ȳ), ȳ ∈ T (x̄, ȳ) và

F (ȳ, x̄, x̄) 6⊆ F (ȳ, x̄, x) + C\{0} với mọi x ∈ S(x̄, ȳ).

Chứng minh. Với ξ ∈ C ′+ cố định, ta định nghĩa các ánh xạ đa trị
P : D ×K → 2D và H : D ×K → 2D×K bởi

P (x, y) = {x′ ∈ S(x, y) : min
z∈F (y,x,x′)

〈ξ, z〉 ≤ min
z∈F (y,x,t)

〈ξ, z〉 với mọi t ∈ S(x, y)},

và
H(x, y) = P (x, y)× T (x, y).

Chứng minh hoàn toàn tương tự như Định lý 3.1.10, tồn tại (x̄, ȳ) ∈
D ×K sao cho (x̄, ȳ) ∈ H(x̄, ȳ). Khi đó, x̄ ∈ S(x̄, ȳ), ȳ ∈ T (x̄, ȳ) và

min
z∈F (ȳ,x̄,x̄)

〈ξ, z〉 ≤ min
z∈F (ȳ,x̄,x)

〈ξ, z〉 với mọi x ∈ S(x̄, ȳ).
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Từ đó suy ra x̄ ∈ S(x̄, ȳ), ȳ ∈ T (x̄, ȳ) và

F (ȳ, x̄, x̄) 6⊆ F (ȳ, x̄, x) + C\{0} với mọi x ∈ S(x̄, ȳ).

Định lý được chứng minh.

Nhận xét 3.1.12. Trong [44] các tác giả xét sự tồn tại nghiệm của các
bài toán bao hàm thức tựa biến phân lý tưởng với ràng buộc là các ánh
xạ hai biến, ánh xạ mục tiêu F là ánh xạ ba biến dưới giả thiết C- giống
như tựa lồi theo biến thứ ba và điều kiện cho nón C là lồi đóng. Định
lý 3.1.10 và Định lý 3.1.11 xét sự tồn tại nghiệm của bài toán bao hàm
thức tựa biến phân cho trường hợp Pareto dưới giả thiết ánh xạ mục
tiêu F là C-lồi đối với biến thứ ba hoặc C-giống như tựa lồi đối với biến
thứ ba và điều kiện đối với nón C là nhọn thỏa mãn C ′+ 6= ∅.

3.2. Một số bài toán liên quan loại I

Trong phần này chúng tôi nghiên cứu sự tồn tại nghiệm của các bài
toán tựa cân bằng Pareto và các bài toán tựa tối ưu Pareto với ánh xạ
đa trị.

3.2.1. Bài toán tựa cân bằng loại I

Hệ quả 3.2.1. Giả sử D,K,C, S, T và F thỏa mãn các điều kiện của
Định lý 3.1.1 và F (y, x, x) ∩ C 6= ∅ với mọi (x, y) ∈ D ×K. Khi đó tồn
tại (x̄, ȳ) ∈ D ×K sao cho x̄ ∈ S(x̄), ȳ ∈ T (x̄) và

F (ȳ, x̄, x) 6⊆ −C\{0} với mọi x ∈ S(x̄).

Chứng minh. Theo chứng minh Định lý 3.1.1, tồn tại x̄ ∈ S(x̄), ȳ ∈ T (x̄)
và

max
z∈F (ȳ,x̄,x)

〈ξ, z〉 ≥ max
z∈F (ȳ,x̄,x̄)

〈ξ, z〉 với mọi x ∈ S(x̄),

trong đó ξ ∈ C ′+ cố định. Vì F (ȳ, x̄, x̄) ∩ C 6= ∅ nên

max
z∈F (ȳ,x̄,x̄)

〈ξ, z〉 ≥ 0.

Từ đó suy ra

max
z∈F (ȳ,x̄,x)

〈ξ, z〉 ≥ 0 với mọi x ∈ S(x̄). (3.6)
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Ta chứng minh

F (ȳ, x̄, x) 6⊆ −C\{0} với mọi x ∈ S(x̄).

Giả sử tồn tại x∗ ∈ S(x̄) sao cho

F (ȳ, x̄, x∗) ⊆ −C\{0}.

Khi đó ta có
max

z∈F (ȳ,x̄,x∗)
〈ξ, z〉 < 0.

Điều này mâu thuẫn với (3.6).
Do vậy x̄ ∈ S(x̄), ȳ ∈ T (x̄) và

F (ȳ, x̄, x) 6⊆ −C\{0} với mọi x ∈ S(x̄).

Hệ quả được chứng minh.

Hệ quả 3.2.2. Giả sử D,K,C, S, T và F thỏa mãn các điều kiện của
Định lý 3.1.2 và F (y, x, x) ∩ C 6= ∅ với mọi (x, y) ∈ D ×K. Khi đó tồn
tại (x̄, ȳ) ∈ D ×K sao cho x̄ ∈ S(x̄), ȳ ∈ T (x̄) và

F (ȳ, x̄, x) 6⊆ −C\{0} với mọi x ∈ S(x̄).

Chứng minh. Chứng minh tương tự như Hệ quả 3.2.1.

Hệ quả 3.2.3. Giả sử D,K,C, S, T và F thỏa mãn các điều kiện của
Định lý 3.1.8 và F (y, x, x) ⊆ C với mọi (x, y) ∈ D ×K. Khi đó tồn tại
(x̄, ȳ) ∈ D ×K sao cho x̄ ∈ S(x̄), ȳ ∈ T (x̄) và

F (ȳ, x̄, x) ∩ (−C\{0}) = ∅ với mọi x ∈ S(x̄).

Chứng minh. Theo chứng minh Định lý 3.1.8, tồn tại x̄ ∈ S(x̄), ȳ ∈ T (x̄)
và

min
z∈F (ȳ,x̄,x̄)

〈ξ, z〉 ≤ min
z∈F (ȳ,x̄,x)

〈ξ, z〉 với mọi x ∈ S(x̄),

trong đó ξ ∈ C ′+ cố định. Từ F (ȳ, x̄, x̄) ⊆ C,

min
z∈F (ȳ,x̄,x̄)

〈ξ, z〉 ≥ 0.

Do đó ta có

min
z∈F (ȳ,x̄,x)

〈ξ, z〉 ≥ 0 với mọi x ∈ S(x̄). (3.7)
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Ta chỉ ra

F (ȳ, x̄, x) ∩ (−C\{0}) = ∅ với mọi x ∈ S(x̄).

Giả sử ngược lại, tồn tại x∗ ∈ S(x̄) sao cho

F (ȳ, x̄, x∗) ∩ (−C\{0}) 6= ∅.

Khi đó tồn tại một phần tử ā ∈ Y sao cho

ā ∈ F (ȳ, x̄, x∗) ∩ (−C\{0}).

Từ đó suy ra
min

z∈F (ȳ,x̄,x∗)
〈ξ, z〉 ≤ 〈ξ, ā〉 < 0.

Điều này mâu thuẫn với (3.7).
Do vậy x̄ ∈ S(x̄), ȳ ∈ T (x̄) và

F (ȳ, x̄, x) ∩ (−C\{0}) = ∅ với mọi x ∈ S(x̄).

Hệ quả được chứng minh.

Hệ quả 3.2.4. Giả sử D,K,C, S, T và F thỏa mãn các điều kiện của
Định lý 3.1.9 và F (y, x, x) ⊆ C với mọi (x, y) ∈ D ×K. Khi đó tồn tại
(x̄, ȳ) ∈ D ×K sao cho x̄ ∈ S(x̄), ȳ ∈ T (x̄) và

F (ȳ, x̄, x) ∩ (−C\{0}) = ∅ với mọi x ∈ S(x̄).

Chứng minh. Sử dụng Định lý 3.1.9 và chứng minh tương tự như Hệ quả
3.2.3.

Ví dụ 3.2.5. Giả sử X = Z = R, Y = R2, D = K = [0, 1], C =
(−∞, 0]× (−∞, 0], S(x) = T (x) = [0, 1] và F (y, x, x′) = [0, xy]× [0, x′],
với mọi (y, x, x′) ∈ K ×D ×D. Ta dễ dàng kiểm tra được các giả thiết
(i), (ii), (iii), (iv), (v) trong Hệ quả 3.2.1 thỏa mãn và F (y, x, x)∩C 6= ∅.
Bằng cách trực tiếp kiểm tra, ta thấy [0, 1]× [0, 1] là tập nghiệm của bài
toán (UPQEP ): Tìm (x̄, ȳ) ∈ D ×K sao cho x̄ ∈ S(x̄), ȳ ∈ T (x̄) và

F (ȳ, x̄, x) 6⊆ −C\{0} với mọi x ∈ S(x̄).

Nhận xét 3.2.6. (i) Giả thiết F (y, x, x)∩C 6= ∅ với mọi (x, y) ∈ D×K,
trong Hệ quả 3.2.1 không thể bỏ đi được.

Ví dụ 3.2.7. Giả sử X = Z = R, Y = R2, D = K = [0, 1], C =
(−∞, 0]× (−∞, 0], S(x) = T (x) = [0, 1] và F (y, x, x′) = [0, xy]× [x′, 1],
với mọi (y, x, x′) ∈ K ×D ×D. Khi đó các giả thiết (i), (ii), (iii), (iv),
(v) trong Hệ quả 3.2.1 được thỏa mãn, nhưng F (y, x, x)∩C = ∅ với mọi
x > 0 và bài toán (UPQEP ) không có nghiệm.
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(ii) Hệ quả 3.2.1 và Hệ quả 3.2.2 thiết lập điều kiện đủ cho sự tồn
tại nghiệm của bài toán tựa cân bằng Pareto trên loại I với giả thiết
C ′+ 6= ∅ và trong các hệ quả đó chúng tôi không sử dụng giả thiết về
tính giả đơn điệu theo nón của ánh xạ đa trị trong Định lý 2.1.8. Hệ quả
3.2.3 và Hệ quả 3.2.4 cho ta điều kiện đủ về sự tồn tại nghiệm của bài
toán tựa cân bằng Pareto dưới loại I, sự tồn tại nghiệm của bài toán này
cho đến nay chưa được xét đến.

3.2.2. Bài toán tựa tối ưu loại I

Giả sử D,K,C, S, T và F cho như trong mục 3.1.1. Bài toán tựa tối
ưu Pareto loại I: Tìm (x̄, ȳ) ∈ D ×K sao cho x̄ ∈ S(x̄), ȳ ∈ T (x̄) và

F (ȳ, x̄, x̄) ∩ PMin(F (ȳ, x̄, S(x̄)) | C) 6= ∅,

trong đó PMin(A | C) là tập các điểm hữu hiệu Pareto của tập A đối
với nón C. Hệ quả dưới đây là điều kiện đủ để bài toán trên có nghiệm.

Hệ quả 3.2.8. Giả sử D,K,C, S, T và F thỏa mãn các điều kiện của
Định lý 3.1.8 (hoặc Định lý 3.1.9). Khi đó tồn tại (x̄, ȳ) ∈ D × K sao
cho x̄ ∈ S(x̄), ȳ ∈ T (x̄) và

F (ȳ, x̄, x̄) ∩ PMin(F (ȳ, x̄, S(x̄)) | C) 6= ∅.

Chứng minh. Theo chứng minh của Định lý 3.1.8 (hoặc Định lý 3.1.9),
tồn tại (x̄, ȳ) ∈ D ×K sao cho x̄ ∈ S(x̄), ȳ ∈ T (x̄) và

min
z∈F (ȳ,x̄,x̄)

〈ξ, z〉 ≤ min
z∈F (ȳ,x̄,x)

〈ξ, z〉 với mọi x ∈ S(x̄), (3.8)

trong đó ξ ∈ C ′+ cố định.
Vì F (ȳ, x̄, x̄) là tập compắc và ξ liên tục nên ta có thể chọn v̄ ∈ F (ȳ, x̄, x̄)
sao cho

min
z∈F (ȳ,x̄,x̄)

〈ξ, z〉 = 〈ξ, v̄〉.

Giả sử rằng

F (ȳ, x̄, x̄) ∩ PMin(F (ȳ, x̄, S(x̄)) | C) = ∅.

Vì v̄ 6∈ PMin(F (ȳ, x̄, S(x̄)) | C) nên tồn tại v ∈ F (ȳ, x̄, S(x̄)) sao cho

v̄ − v ∈ C\{0}.
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Từ v ∈ F (ȳ, x̄, S(x̄)), tồn tại x∗ ∈ S(x̄) sao cho v ∈ F (ȳ, x̄, x∗).
Từ đó suy ra

min
z∈F (ȳ,x̄,x̄)

〈ξ, z〉 = 〈ξ, v̄〉 > 〈ξ, v〉 ≥ min
z∈F (ȳ,x̄,x∗)

〈ξ, z〉.

Điều này mâu thuẫn với (3.8).
Vậy

F (ȳ, x̄, x̄) ∩ PMin(F (ȳ, x̄, S(x̄)) | C) 6= ∅.
Hệ quả được chứng minh.

Chứng minh một cách hoàn toàn tương tự ta thu được kết quả về sự
tồn tại nghiệm của bài toán tựa tối ưu Pareto loại I với các ánh xạ ràng
buộc là ánh xạ hai biến.

Hệ quả 3.2.9. Giả sử D,K,C, S, T và F thỏa mãn các điều kiện của
Định lý 3.1.11. Khi đó tồn tại (x̄, ȳ) ∈ D ×K sao cho x̄ ∈ S(x̄, ȳ), ȳ ∈
T (x̄, ȳ) và

F (ȳ, x̄, x̄) ∩ PMin(F (ȳ, x̄, S(x̄, ȳ)) | C) 6= ∅.

3.3. Bao hàm thức tựa biến phân Pareto loại II

Trong phần này ta luôn giả thiết X là không gian lồi địa phương
Hausdorff, Z là không gian tôpô tuyến tính Hausdorff và Y là không
gian tôpô tuyến tính.

3.3.1. Bài toán

Giả sử D và K là các tập con không rỗng của X và Z, tương ứng. Cho
các ánh xạ P1, P2 : D → 2D, Q : D ×D → 2K và F : K ×D ×D → 2Y

với giá trị không rỗng, xét các bài toán sau đây:
1. Bài toán bao hàm thức tựa biến phân Pareto trên loại II, kí hiệu

(UPQV IP )II , tìm x̄ ∈ D sao cho x̄ ∈ P1(x̄) và

F (y, x, x̄) 6⊆ F (y, x̄, x̄)− C\{0} với mọi x ∈ P2(x̄) và y ∈ Q(x, x̄).

2. Bài toán bao hàm thức tựa biến phân Pareto dưới loại II, kí hiệu
là (LPQV IP )II , tìm x̄ ∈ D sao cho x̄ ∈ P1(x̄) và

F (y, x̄, x̄) 6⊆ F (y, x, x̄) + C\{0} với mọi x ∈ P2(x̄) và y ∈ Q(x, x̄).

Ở đây các ánh xạ đa trị P1, P2, Q gọi là ánh xạ ràng buộc và ánh xạ
đa trị F gọi là ánh xạ mục tiêu của bài toán.
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3.3.2. Sự tồn tại nghiệm

Trước hết ta nhắc lại khái niệm lồi theo nón suy rộng và giống như
tựa lồi theo nón suy rộng của ánh xạ đa trị. Các khái niệm này là mở
rộng các khái niệm có trong Định nghĩa 1.3.18 và Định nghĩa 1.3.19.

Định nghĩa 3.3.1. Cho F : K ×D×D → 2Y , Q : D×D → 2K là ánh
xạ đa trị. Ta nói rằng:

(i) F là (Q,C)- lồi trên theo đường chéo đối với biến thứ hai nếu với

mọi tập hữu hạn {x1, ..., xn} ⊆ D, x =
n∑
i=1

αixi, αi ≥ 0,
n∑
i=1

αi = 1, tồn tại

chỉ số j ∈ {1, 2, ..., n} sao cho

n∑
i=1

αiF (y, xi, x) ⊆ F (y, x, x) + C với mọi y ∈ Q(xj, x).

(ii) F là (Q,C)- lồi dưới theo đường chéo đối với biến thứ hai nếu với

mọi tập hữu hạn {x1, ..., xn} ⊆ D, x =
n∑
i=1

αixi, αi ≥ 0,
n∑
i=1

αi = 1, tồn tại

chỉ số j ∈ {1, 2, ..., n} sao cho

F (y, x, x) ⊆
n∑
i=1

αiF (y, xi, x)− C với mọi y ∈ Q(xj, x).

Định nghĩa 3.3.2. Cho F : K ×D×D → 2Y , Q : D×D → 2K là ánh
xạ đa trị. Ta nói rằng:
(i) F là (Q,C)- giống như tựa lồi trên theo đường chéo đối với biến thứ hai

nếu với mọi tập hữu hạn {x1, ..., xn} ⊆ D, x =
n∑
i=1

αixi, αi ≥ 0,
n∑
i=1

αi = 1,

tồn tại chỉ số j ∈ {1, 2, ..., n} sao cho

F (y, xj, x) ⊆ F (y, x, x) + C với mọi y ∈ Q(xj, x).

(ii) F là (Q,C)- giống như tựa lồi dưới theo đường chéo đối với biến

thứ hai nếu với mọi tập hữu hạn {x1, ..., xn} ⊆ D, x =
n∑
i=1

αixi, αi ≥

0,
n∑
i=1

αi = 1, tồn tại chỉ số j ∈ {1, 2, ..., n} sao cho

F (y, x, x) ⊆ F (y, xj, x)− C với mọi y ∈ Q(xj, x).
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Sử dụng phương pháp vô hướng hóa và Định lý điểm bất động Fan-
Browder, ta thu được kết quả dưới đây.

Định lý 3.3.3. Giả sử D là tập không rỗng, lồi, compắc và K là tập
không rỗng. Các điều kiện dưới đây là đủ để bài toán (UPQV IP )II có
nghiệm:

(i) P1 là ánh xạ nửa liên tục trên với giá trị không rỗng, lồi, đóng;
(ii) P2 với giá trị không rỗng, P−1

2 (x) là tập mở và co(P2(x)) ⊆ P1(x)
với mọi x ∈ D;

(iii) Với mỗi x ∈ D, ánh xạ Q(x, .) : D → 2K nửa liên tục dưới với
giá trị không rỗng, compắc;

(iv) Ánh xạ F với giá trị không rỗng, compắc sao cho với mỗi x′ ∈ D,
F (., x′, .) : K×D → 2Y là (−C)-liên tục trên và ánh xạ G : K×D → 2Y

định nghĩa bởi G(y, x) = F (y, x, x) là C-liên tục dưới;
(v) Với mỗi y ∈ K, F (y, ., .) : D ×D → 2Y là C-lồi dưới theo đường

chéo đối với biến thứ nhất ( hoặc F là (Q,C)- giống như tựa lồi dưới
theo đường chéo đối với biến thứ hai ).

Chứng minh. Chọn ξ ∈ C ′+ cố định. Với ε > 0 tùy ý, từ tính liên tục
của ξ, tồn tại một lân cận V của gốc trong Y sao cho ξ(V ) ⊆ (− ε

2 ,
ε
2).

Ta định nghĩa ánh xạ đa trị M : D → 2D bởi

M(x) = {x′ ∈ D : max
z∈F (y,x,x)

〈ξ, z〉 > max
z∈F (y,x′,x)

〈ξ, z〉 với một y ∈ Q(x′, x)}.

Trước tiên ta chỉ ra M−1(x′) là tập mở, với mọi x′ ∈ D. Lấy {xα} là dãy
suy rộng trong D\M−1(x′) hội tụ tới x0. Bởi định nghĩa của M ,

max
z∈F (y,xα,xα)

〈ξ, z〉 ≤ max
z∈F (y,x′,xα)

〈ξ, z〉 với mọi y ∈ Q(x′, xα).

Với mỗi y ∈ Q(x′, x0), bởi tính nửa liên tục dưới của Q(x′, .), tồn tại dãy
suy rộng yα ∈ Q(x′, xα) hội tụ tới y. Khi đó ta có

max
z∈F (yα,xα,xα)

〈ξ, z〉 ≤ max
z∈F (yα,x′,xα)

〈ξ, z〉 với mọi α.

Mặt khác, từ F (., x′, .) : K ×D → 2Y là (−C)- liên tục trên và ánh xạ
G : K ×D → 2Y định nghĩa bởi G(y, x) = F (y, x, x) là C-liên tục dưới,
tồn tại chỉ số α0 sao cho

F (yα, x
′, xα) ⊆ F (y, x′, x0) + V − C,

F (y, x0, x0) ⊆ F (yα, xα, xα) + V − C với mọi α ≥ α0.
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Các bao hàm thức trên kéo theo

max
z∈F (yα,x′,xα)

〈ξ, z〉 < max
z∈F (y,x′,x0)

〈ξ, z〉+
ε

2
,

max
z∈F (y,x0,x0)

〈ξ, z〉 < max
z∈F (yα,xα,xα)

〈ξ, z〉+
ε

2
với mọi α ≥ α0.

Từ các bất đẳng thức trên ta có

max
z∈F (y,x0,x0)

〈ξ, z〉 < max
z∈F (y,x′,x0)

〈ξ, z〉+ ε.

Từ đó suy ra

max
z∈F (y,x0,x0)

〈ξ, z〉 ≤ max
z∈F (y,x′,x0)

〈ξ, z〉 với mọi y ∈ Q(x′, x0)

và x0 ∈ D\M−1(x′). Vậy M−1(x′) là tập mở.
Ta định nghĩa ánh xạ đa trị H : D → 2D bởi

H(x) =

{
coM(x) ∩ coP2(x), nếu x ∈ P1(x),
coP2(x), trong trường hợp còn lại.

Khi đó H(x) là tập lồi với mọi x ∈ D và

H−1(x′) = [(coM)−1(x′) ∩ (coP2)
−1(x′)] ∪ [(coP2)

−1(x′) ∩D\B]

là mở trong D, ở đó B = {x ∈ D : x ∈ P1(x)}. Ta chứng minh x 6∈ H(x)
với mọi x ∈ D. Giả sử tồn tại x∗ ∈ D sao cho x∗ ∈ H(x∗). Do đó,
x∗ ∈ P1(x

∗) và x∗ ∈ coM(x∗). Từ đó suy ra, tồn tại tập hữu hạn

{x1, x2, ..., xn} ⊆ M(x∗) sao cho x∗ =
n∑
i=1

αixi, αi ≥ 0,
n∑
i=1

αi = 1. Bởi

định nghĩa của M , với mỗi i ∈ {1, 2, ..., n} ta có

max
z∈F (y,x∗,x∗)

〈ξ, z〉 > max
z∈F (y,xi,x∗)

〈ξ, z〉 với một y ∈ Q(xi, x
∗). (3.9)

Nếu F (y, ., .) là C-lồi dưới theo đường chéo đối với biến thứ nhất,

F (y, x∗, x∗) ⊆
n∑
i=1

αiF (y, xi, x
∗)− C với mọi y ∈ K.

Từ bao hàm thức trên ta suy ra

max
z∈F (y,x∗,x∗)

〈ξ, z〉 ≤ max
z∈

n∑
i=1

αiF (y,xi,x∗)

〈ξ, z〉

≤
n∑
i=1

αi max
z∈F (y,xi,x∗)

〈ξ, z〉

≤ max
1≤i≤n

max
z∈F (y,xi,x∗)

〈ξ, z〉,
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với mọi y ∈ K. Điều này mâu thuẫn với (3.9).
Nếu F là (Q,C)- giống như tựa lồi dưới theo đường chéo đối với biến
thứ hai, tồn tại chỉ số j ∈ {1, 2, ..., n},

F (y, x∗, x∗) ⊆ F (y, xj, x
∗)− C với mọi y ∈ Q(xj, x

∗).

Từ đó suy ra

max
z∈F (y,x∗,x∗)

〈ξ, z〉 ≤ max
z∈F (y,xj ,x∗)

〈ξ, z〉 với mọi y ∈ Q(xj, x
∗).

Điều này mâu thuẫn với (3.9).

Do đó x 6∈ H(x), với mọi x ∈ D. Áp dụng định lý điểm bất động Fan-
Browder, tồn tại x̄ ∈ D sao cho H(x̄) = ∅. Khi đó ta có x̄ ∈ P1(x̄) và
M(x̄) ∩ P2(x̄) = ∅. Từ đó suy ra x̄ ∈ P1(x̄) và

max
z∈F (y,x̄,x̄)

〈ξ, z〉 ≤ max
z∈F (y,x,x̄)

〈ξ, z〉 với mọi x ∈ P2(x̄) và y ∈ Q(x, x̄).

Vậy x̄ ∈ P1(x̄) và

F (y, x, x̄) 6⊆ F (y, x̄, x̄)− C\{0} với mọi x ∈ P2(x̄) và y ∈ Q(x, x̄).

Định lý được chứng minh.

Ví dụ 3.3.4. Xét bài toán (UPQV IP )II với X = Z = R, Y = R2, D =
[0, 1], K = (−1, 2], C = R2

−, P1(x) = P2(x) = [0, 1], Q(x, x′) = [0, x′] và

F (y, x, x′) = [x′y, 1]× [x, 1], với mọi (y, x, x′) ∈ K ×D×D. Ta dễ dàng
kiểm tra được tất cả các giả thiết trong Định lý 3.3.3 được thỏa mãn và
x̄ = 1 là nghiệm duy nhất của (UPQV IP )II .

Định lý dưới đây được thiết lập cho sự tồn tại nghiệm của bài toán
bao hàm thức tựa biến phân Pareto trên loại II với giả thiết ánh xạ P2

được giảm nhẹ.

Định lý 3.3.5. Giả sử D là tập không rỗng, lồi, compắc, K là tập không
rỗng và các ánh xạ P1, P2, Q, F thỏa mãn các điều kiện (i), (iii), (iv), (v)
của Định lý 3.3.3 và

(ii’) P2 nửa liên tục dưới với giá trị không rỗng và co(P2(x)) ⊆ P1(x)
với mọi x ∈ D.
Khi đó bài toán (UPQV IP )II có ít nhất một nghiệm.
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Chứng minh. Chọn ξ ∈ C ′+ cố định. Với ε > 0 tùy ý, từ tính liên tục
của ξ, tồn tại một lân cận V của gốc trong Y sao cho ξ(V ) ⊆ (− ε

2 ,
ε
2).

Gọi U là cơ sở lân cận lồi cân giảm của gốc trong X. Với mỗi U ∈ U , ta
định nghĩa các ánh xạ đa trị P1U , P2U : D → 2D bởi

P1U(x) = cl(P1 + U)(x) ∩D,P2U(x) = (P2(x) + U) ∩D.

Chứng minh hoàn toàn tương tự như Định lý 2.2.6 ta có P−1
2U (x′) là mở

trong D với mọi x′ ∈ D. Do đó tất cả các giả thiết của Định lý 3.3.3 với
P1U , P2U , Q và F thỏa mãn và bởi chứng minh của Định lý 3.3.3, tồn tại
x̄U ∈ D sao cho

x̄U ∈ P1U(x̄U) và P2U(x̄U) ∩M(x̄U) = ∅,

trong đó

M(x) = {x′ ∈ D : max
z∈F (y,x,x)

〈ξ, z〉 < max
z∈F (y,x′,x)

〈ξ, z〉 với một y ∈ Q(x′, x)}.

Ta đặt

WU := {x ∈ D : x ∈ P1U(x)} và AU := {x ∈ WU : P2U(x) ∩M(x) = ∅}.

Lập luận một cách hoàn toàn tương tự như Định lý 2.2.6 ta chỉ ra AU

là tập đóng. Do đó AU là tập compắc. Mặt khác dễ thấy AU giảm khi U
giảm và như vậy họ {AU}U∈U có một điểm chung duy nhất, ta gọi điểm
đó là x̄. Từ đó suy ra x̄ ∈ P1(x̄) và

F (y, x, x̄) 6⊆ F (y, x̄, x̄)− C\{0} với mọi x ∈ P2(x̄) và y ∈ Q(x, x̄).

Định lý được chứng minh .

Nhận xét 3.3.6. Định lý 3.3.3 và Định lý 3.3.5 cho ta điều kiện đủ
để bài toán bao hàm thức tựa biến phân Pareto trên loại II có nghiệm.
Các điều kiện của ánh xạ ràng buộc P1, P2 trong các định lý đó nhẹ hơn
các ánh xạ ràng buộc S, T trong Định lý 3.1.1 và Định lý 3.1.2. Định lý
3.3.3 và Định lý 3.3.5 là suy rộng của Định lý 2.1 [48] trong trường hợp
F : K ×D ×D → R là hàm đơn trị và nón C = R+.

Ví dụ 3.3.7. Xét bài toán (UPQV IP )II với X = Z = R, Y = R2, D =
[0, 1], K = (−1, 2], C = R2

−, P1(x) = [0, 1], P2(x) = [0, x], Q(x, x′) =

[0, x′] và F (y, x, x′) = [x′y, 1] × [x, 1], với mọi (y, x, x′) ∈ K × D × D.
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Dễ thấy ánh xạ P2 không có tính chất ảnh ngược tại mỗi điểm là mở
nên không thể áp dụng Định lý 3.3.3. Tuy nhiên P2 là ánh xạ nửa liên
tục dưới và các giả thiết của Định lý 3.3.5 được thỏa mãn và x̄ = 1 là
nghiệm của bài toán (UPQV IP )II .

Các định lý dưới đây là điều kiện đủ để bài toán (LPQV IP )II có
nghiệm.

Định lý 3.3.8. Các điều kiện dưới đây là đủ để bài toán (LPQV IP )II
có nghiệm:

(i) D là tập không rỗng, lồi, compắc và K là tập không rỗng;
(ii) P1 là ánh xạ đa trị nửa liên tục trên với giá trị không rỗng, lồi,

đóng;
(iii) P2 với giá trị không rỗng, P−1

2 (x) là tập mở và co(P2(x)) ⊆ P1(x)
với mọi x ∈ D;

(iv) Với mỗi x ∈ D, ánh xạ đa trị Q(x, .) : D → 2K là nửa liên tục
dưới với giá trị không rỗng, compắc;

(v) Ánh xạ đa trị F với giá trị không rỗng, compắc sao cho với mỗi
x′ ∈ D, F (., x′, .) : K ×D → 2Y là (−C)- liên tục dưới và ánh xạ đa trị
G : K ×D → 2Y định nghĩa bởi G(y, x) = F (y, x, x) là C-liên tục trên;

(vi) F là (Q,C)- giống như tựa lồi trên theo đường chéo đối với biến
thứ hai.

Chứng minh. Với ξ ∈ C ′+ cố định, ta định nghĩa các ánh xạ đa trị
M : D → 2D và H : D → 2D bởi

M(x) = {x′ ∈ D : min
z∈F (y,x,x)

〈ξ, z〉 > min
z∈F (y,x′,x)

〈ξ, z〉 với một y ∈ Q(x′, x)}.

H(x) =

{
coM(x) ∩ coP2(x), nếu x ∈ P1(x),
coP2(x), trong trường hợp còn lại.

Chứng minh một cách hoàn toàn tương tự như Định lý 3.3.3, tồn tại
x̄ ∈ D sao cho H(x̄) = ∅. Khi đó ta có x̄ ∈ P1(x̄) và M(x̄) ∩ P2(x̄) = ∅.
Điều đó kéo theo x̄ ∈ P1(x̄) và

min
z∈F (y,x̄,x̄)

〈ξ, z〉 ≤ min
z∈F (y,x,x̄)

〈ξ, z〉 với mọi x ∈ P2(x̄) và y ∈ Q(x, x̄).

Từ đó suy ra x̄ ∈ P1(x̄) và

F (y, x̄, x̄) 6⊆ F (y, x, x̄) + C\{0} với mọi x ∈ P2(x̄) và y ∈ Q(x, x̄).

Định lý được chứng minh.
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Định lý 3.3.9. Giả sử D,K, P1, Q và F thỏa mãn các điều kiện (i), (ii),
(iv), (v) và (vi) của Định lý 3.3.8 và

(iii’) P2 : D → 2D là ánh xạ nửa liên tục dưới với giá trị không rỗng
và co(P2(x)) ⊆ P1(x) với mọi x ∈ D.
Khi đó bài toán (LPQV IP )II có ít nhất một nghiệm.

Chứng minh. Sử dụng Định lý 3.3.8 và chứng minh một cách tương tự
như Định lý 3.3.5.

Các hệ quả dưới đây thu được trực tiếp từ các định lý ở trên trong
trường hợp P1 = P2 = P .

Hệ quả 3.3.10. Giả sử các điều kiện sau thỏa mãn:
(i) D là tập không rỗng, lồi, compắc và K là tập không rỗng;
(ii) P : D → 2D là ánh xạ liên tục với giá trị không rỗng, lồi, đóng;
(iii) Với mỗi x ∈ D, ánh xạ Q(x, .) : D → 2K nửa liên tục dưới với

giá trị không rỗng, compắc;
(iv)F là (−C)- liên tục trên với giá trị không rỗng, compắc và ánh xạ

G : K ×D → 2Y định nghĩa bởi G(y, x) = F (y, x, x) là C- liên tục dưới;
(v) Với mỗi y ∈ K, F (y, ., .) : D×D → 2Y là C- lồi dưới theo đường

chéo đối với biến thứ nhất (hoặc F là (Q,C)- giống như tựa lồi dưới theo
đường chéo đối với biến thứ hai).
Khi đó tồn tại x̄ ∈ D sao cho x̄ ∈ P (x̄) và

F (y, x, x̄) 6⊆ F (y, x̄, x̄)− C\{0} với mọi x ∈ P (x̄) và y ∈ Q(x, x̄).

Hệ quả 3.3.11. Giả sử các điều kiện sau thỏa mãn:
(i) D là tập không rỗng, lồi, compắc và K là tập không rỗng;
(ii) P : D → 2D là ánh xạ liên tục với giá trị không rỗng, lồi, đóng;
(iii) Với mỗi x ∈ D, ánh xạ Q(x, .) : D → 2K nửa liên tục dưới với

giá trị không rỗng, compắc;
(iv) F là (−C)- liên tục dưới với giá trị không rỗng, compắc và ánh

xạ G : K × D → 2Y định nghĩa bởi G(y, x) = F (y, x, x) là C- liên tục
trên;

(v) F là (Q,C)- giống như tựa lồi trên theo đường chéo đối với biến
thứ hai.
Khi đó tồn tại x̄ ∈ D sao cho x̄ ∈ P (x̄) và

F (y, x̄, x̄) 6⊆ F (y, x, x̄) + C\{0} với mọi x ∈ P (x̄) và y ∈ Q(x, x̄).
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3.4. Một số bài toán liên quan loại II

Tương tự như mục 3.2, trong mục này chúng tôi thiết lập một số điều
kiện đủ cho sự tồn tại nghiệm của bài toán tựa cân bằng Pareto loại II
và bài toán tựa tối ưu Pareto loại II.

3.4.1. Bài toán tựa cân bằng loại II

Hệ quả 3.4.1. Giả sử D,K,C, P1, P2, Q và F thỏa mãn các điều kiện
của Định lý 3.3.3 và F (y, x, x) ∩C 6= ∅ với mọi (x, y) ∈ D ×K. Khi đó
tồn tại x̄ ∈ D sao cho x̄ ∈ P1(x̄) và

F (y, x, x̄) 6⊆ −C\{0} với mọi x ∈ P2(x̄) và y ∈ Q(x, x̄).

Chứng minh. Bởi chứng minh Định lý 3.3.3, tồn tại x̄ ∈ P1(x̄) và

max
z∈F (y,x̄,x̄)

〈ξ, z〉 ≤ max
z∈F (y,x,x̄)

〈ξ, z〉 với mọi x ∈ P2(x̄) và y ∈ Q(x, x̄),

trong đó ξ ∈ C ′+ cố định. Từ F (y, x̄, x̄) ∩ C 6= ∅,

max
z∈F (y,x̄,x̄)

〈ξ, z〉 ≥ 0.

Suy ra

max
z∈F (y,x,x̄)

〈ξ, z〉 ≥ 0 với mọi x ∈ P2(x̄) và y ∈ Q(x, x̄). (3.10)

Ta chỉ ra

F (y, x, x̄) 6⊆ −C\{0} với mọi x ∈ P2(x̄) và y ∈ Q(x, x̄).

Giả sử tồn tại x∗ ∈ P2(x̄) và y∗ ∈ Q(x, x̄) sao cho

F (y∗, x∗, x̄) ⊆ −C\{0}.

Bao hàm thức này kéo theo

max
z∈F (y∗,x∗,x̄)

〈ξ, z〉 < 0.

Điều này mâu thuẫn với (3.10).
Do vậy x̄ ∈ P1(x̄) và

F (y, x, x̄) 6⊆ −C\{0} với mọi x ∈ P2(x̄) và y ∈ Q(x, x̄).

Hệ quả được chứng minh.
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Hệ quả 3.4.2. Giả sử D,K,C, P1, P2, Q và F thỏa mãn các điều kiện
của Định lý 3.3.5 và F (y, x, x) ∩C 6= ∅ với mọi (x, y) ∈ D ×K. Khi đó
tồn tại x̄ ∈ D sao cho x̄ ∈ P1(x̄) và

F (y, x, x̄) 6⊆ −C\{0} với mọi x ∈ P2(x̄) và y ∈ Q(x, x̄).

Chứng minh. Sử dụng Định lý 3.3.5 và chứng minh tương tự như Hệ quả
3.4.1.

Hệ quả 3.4.3. Giả sử D,K,C, P1, P2, Q và F thỏa mãn các điều kiện
của Định lý 3.3.8 và F (y, x, x) ⊆ C với mọi (x, y) ∈ D×K. Khi đó tồn
tại x̄ ∈ D sao cho x̄ ∈ P1(x̄) và

F (y, x, x̄) ∩ (−C\{0}) = ∅ với mọi x ∈ P2(x̄) và y ∈ Q(x, x̄).

Chứng minh. Theo chứng minh của Định lý 3.3.8, tồn tại x̄ ∈ P1(x̄) và

min
z∈F (y,x̄,x̄)

〈ξ, z〉 ≤ min
z∈F (y,x,x̄)

〈ξ, z〉 với mọi x ∈ P2(x̄) và y ∈ Q(x, x̄),

trong đó ξ ∈ C ′+. Vì F (y, x̄, x̄) ⊆ C, nên

min
z∈F (y,x̄,x̄)

〈ξ, z〉 ≥ 0.

Từ đó suy ra

min
z∈F (y,x,x̄)

〈ξ, z〉 ≥ 0 với mọi x ∈ P2(x̄) và y ∈ Q(x, x̄). (3.11)

Ta chỉ ra rằng

F (y, x, x̄) ∩ (−C\{0}) = ∅ với mọi x ∈ P2(x̄) và y ∈ Q(x, x̄).

Giả sử ngược lại, tồn tại x∗ ∈ P2(x̄) và y∗ ∈ Q(x∗, x̄) sao cho

F (y∗, x∗, x̄) ∩ (−C\{0}) 6= ∅.

Khi đó tồn tại ā ∈ Y sao cho ā ∈ F (y∗, x∗, x̄) ∩ (−C\{0}).
Do đó

min
z∈F (y∗,x∗,x̄)

〈ξ, z〉 ≤ 〈ξ, ā〉 < 0.

Điều này mâu thuẫn với (3.11).
Từ đó suy ra x̄ ∈ P1(x̄) và

F (y, x, x̄) ∩ (−C\{0}) = ∅ với mọi x ∈ P2(x̄) và y ∈ Q(x, x̄).

Hệ quả được chứng minh.
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Hệ quả 3.4.4. Giả sử D,K,C, P1, P2, Q và F thỏa mãn các điều kiện
của Định lý 3.3.9 và F (y, x, x) ⊆ C với mọi (x, y) ∈ D×K. Khi đó tồn
tại x̄ ∈ D sao cho x̄ ∈ P1(x̄) và

F (y, x, x̄) ∩ (−C\{0}) = ∅ với mọi x ∈ P2(x̄) và y ∈ Q(x, x̄).

Chứng minh. Sử dụng Định lý 3.3.9 và chứng minh tương tự như Hệ quả
3.4.3.

Nhận xét 3.4.5. Hệ quả 3.4.1 và Hệ quả 3.4.2 thiết lập điều kiện đủ
cho sự tồn tại nghiệm của bài toán tựa cân bằng Pareto trên loại II với
giả thiết C ′+ 6= ∅ và trong các hệ quả đó chúng tôi không sử dụng giả
thiết về tính giả đơn điệu theo nón của ánh xạ đa trị trong Hệ quả 2.2.8.
Hệ quả 3.4.3 và Hệ quả 3.4.4 cho ta điều kiện đủ về sự tồn tại nghiệm
của bài toán tựa cân bằng Pareto dưới loại II, sự tồn tại nghiệm của bài
toán này cho đến nay chưa được xét đến.

3.4.2. Bài toán tựa tối ưu loại II

Giả sử D,K,C và F cho như trong mục 3.3.1. Với các ánh xạ đa trị
P : D → 2D và Q : D → 2K , ta xét bài toán tựa tối ưu Pareto loại II
sau đây: Tìm x̄ ∈ D sao cho x̄ ∈ P (x̄) và

F (y, x̄, x̄) ∩ PMin(F (y, P (x̄), x̄) | C) 6= ∅ với mọi y ∈ Q(x̄).

Hệ quả sau chỉ ra sự tồn tại nghiệm của bài toán trên.

Hệ quả 3.4.6. Giả sử D,K,C, P và F thỏa mãn các điều kiện của Hệ
quả 3.3.11 và Q : D → 2K là nửa liên tục dưới với giá trị không rỗng,
compắc. Khi đó tồn tại x̄ ∈ D sao cho x̄ ∈ P (x̄) và

F (y, x̄, x̄) ∩ PMin(F (y, P (x̄), x̄) | C) 6= ∅ với mọi y ∈ Q(x̄).

Chứng minh. Theo Chứng minh Định lý 3.3.8, tồn tại x̄ ∈ P (x̄) sao cho

min
z∈F (y,x̄,x̄)

〈ξ, z〉 ≤ min
z∈F (y,x,x̄)

〈ξ, z〉 với mọi x ∈ P (x̄) và y ∈ Q(x̄), (3.12)

trong đó ξ ∈ C ′+ cố định. Giả sử tồn tại ȳ ∈ Q(x̄) sao cho

F (ȳ, x̄, x̄) ∩ PMin(F (ȳ, P (x̄), x̄) | C) = ∅.

Ta chọn v̄ ∈ F (ȳ, x̄, x̄) thỏa mãn

〈ξ, v̄〉 = min
z∈F (ȳ,x̄,x̄)

〈ξ, z〉.
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Vì v̄ 6∈ PMin(F (ȳ, P (x̄), x̄) | C) nên tồn tại x∗ ∈ P (x̄) và v∗ ∈ F (ȳ, x∗, x̄)
sao cho

v̄ − v∗ ∈ C\{0}.
Từ đó suy ra

min
z∈F (ȳ,x̄,x̄)

〈ξ, z〉 = 〈ξ, v̄〉 > 〈ξ, v∗〉 ≥ min
z∈F (ȳ,x∗,x̄)

〈ξ, z〉.

Điều này mâu thuẫn với (3.12).
Vậy

F (y, x̄, x̄) ∩ PMin(F (y, P (x̄), x̄) | C) 6= ∅ với mọi y ∈ Q(x̄).

Hệ quả được chứng minh.
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Kết luận của luận án

Trong luận án này chúng tôi đã thu được những kết quả chính sau.

1. Thiết lập một số điều kiện đủ cho sự tồn tại nghiệm của bài toán
tựa cân bằng Pareto và yếu loại I liên quan đến nón trong không
gian tuyến tính và ánh xạ đa trị.

2. Thiết lập một số điều kiện đủ cho sự tồn tại nghiệm của bài toán
tựa cân bằng tổng quát loại II với ánh xạ đa trị, không liên quan
đến nón trong không gian tuyến tính.

3. Sử dụng Bổ đề Fan-KKM và định lý điểm bất động Ky Fan, chúng
tôi đưa ra một số điều kiện đủ cho sự tồn tại nghiệm của bài toán
bao hàm thức tựa biến phân Pareto loại I.

4. Sử dụng phương pháp vô hướng hóa và định lý điểm bất động Fan-
Browder, chúng tôi thiết lập một số điều kiện đủ cho sự tồn tại
nghiệm của bài toán bao hàm thức tựa biến phân Pareto loại II.
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Một số vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu

1. Nghiên cứu các mở rộng khác của bài toán cân bằng.

2. Nghiên cứu ứng dụng của bài toán bao hàm thức tựa biến phân
Pareto vào các lĩnh vực lý thuyết phương trình vi phân, lý thuyết
hệ động lực, tối ưu điều khiển và các bài toán kinh tế.

3. Nghiên cứu các bài toán bao hàm thức tựa biến phân cho trường
hợp yếu và thực sự, cùng các ứng dụng của chúng.

4. Nghiên cứu bài toán bao hàm thức tựa biến phân Pareto hỗn hợp.

5. Nghiên cứu tính ổn định nghiệm và cấu trúc tập nghiệm của bài
toán bao hàm thức tựa biến phân Pareto.
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