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LỜI GIỚI THIỆU
Luận án trình bày một số kết quả mới về các tính chất chính quy
của nghiệm một số bài toán trong tối ưu hóa. Các tính chất ở đây là
một số tính chất quan trọng có liên quan với nhau: tính xấp xỉ, tính
ổn định nghiệm, tính đặt chỉnh, tính duy nhất nghiệm, tính chất liên
thông của nghiệm tối ưu và cận sai số của biến chấp nhận được. Các
bài toán chúng tôi xét không phải là bài toán cực tiểu, mô hình chính
nhất trong tối ưu hóa, mà là một số mô hình khác có ý nghĩa thực tế
cao cũng thường gọi là các bài toán liên quan đến tối ưu: từ bất đẳng
thức Ky Fan (còn được gọi là bài toán cân bằng), tựa bất đẳng thức
biến phân là các mô hình tổng quát hơn bài toán cực tiểu đến các bài
toán rất thực tiễn là trò chơi không hợp tác (cũng còn được gọi là bài
toán cân bằng Nash), bài toán mạng giao thông, và nền kinh tế thuần
túy trao đổi. Luận án có 5 chương.
Chương 1 trình bày một số định nghĩa và kiến thức chuẩn bị phục
vụ cho các chương sau.
Chương 2 nghiên cứu về tính xấp xỉ của bài toán tựa bất đẳng thức
biến phân đa trị và áp dụng cho các bài toán cụ thể như: bài toán cân
bằng Nash mở rộng, nền kinh tế thuần túy trao đổi và bài toán mạng
giao thông. Chương này đưa ra định nghĩa về các song hàm có giá trị
hữu hạn trên miền không chữ nhật cho các bài toán trên, chứng minh
xấp xỉ theo nghĩa hội tụ lopside của các song hàm tương ứng các bài
toán xấp xỉ đến song hàm của bài toán gốc và thiết lập hội tụ theo
nghĩa Painlevé-Kuratowski cho các tập nghiệm tương ứng.
Chương 3 nghiên cứu trò chơi đa mục tiêu mở rộng trong không
gian véctơ tôpô. Điều kiện đủ cho tính nửa liên tục dưới của tập các
điểm cân bằng Pareto-Nash yếu xấp xỉ và điều kiện đủ cho tính đặt
chỉnh Levitin-Polyak được chứng minh dưới giả thiết compắc. Trong
trường hợp trò chơi được xét trong không gian mêtric, tính đặt chỉnh
Levitin-Polyak được thiết lập dựa vào các độ đo không compắc.
Chương 4 gồm hai mảng kết quả. Đầu tiên chúng tôi thiết lập các
điều kiện đủ về tính duy nhất nghiệm và các cận sai số cho các dòng
chấp nhận được của mạng giao thông bằng cách sử dụng hàm đánh giá
cho tựa bất đẳng thức biến phân đa trị tương ứng. Tiếp theo chúng
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tôi đưa ra các định nghĩa về dòng cân bằng Wardrop xấp xỉ của mạng
giao thông và trình bày mối quan hệ của dòng cân bằng xấp xỉ với
nghiệm xấp xỉ của bài toán tựa bất đẳng thức biến phân đa trị tương
ứng và thiết lập điều kiện đủ cho tính đặt chỉnh Tikhonov theo nghĩa
Levitin–Polyak của mạng giao thông có tham số.
Chương 5 nghiên cứu vô hướng hóa cho các tập nghiệm yếu xấp xỉ
của các bất đẳng thức Ky Fan đa trị dưới các giả thiết lồi suy rộng,
trình bày tính trù mật của các tập nghiệm xấp xỉ và thiết lập điều kiện
đủ cho tính liên thông của các tập nghiệm xấp xỉ và các tập nghiệm
yếu xấp xỉ của các bài toán này mà không sử dụng các giả thiết về tính
đơn điệu và tính compắc.
Hầu hết các kết quả của chúng tôi nêu trong luận án đã được báo
cáo tại
• Seminar của bộ môn Tối ưu và Hệ thống, Đại học Khoa học Tự
nhiên TP. HCM.
• The 8th Vietnam-Korea Workshop on Mathematical Optimization Theory and Appications, University of Dalat, 8 - 10/12/2011.
• The First Vietnam-France Congress of Mathematics, University
of Hue, 20 - 24/8/2012.
• International Spring School and Workshop on Analysis and Approximation in Optimization under Uncertainty, Ha Noi, 18 23/02/2013.
• Hội thảo Tối ưu và Tính toán khoa học lần thứ 11, Ba Vì, 24 27/04/2013.
• Đại hội Toán học toàn quốc lần thứ 8. Trường Sĩ quan Kỹ thuật
Thông tin, Nha Trang, 10 - 14/08/2013.
Các kết quả của luận án đã được công bố trong 2 bài báo được
đăng ở tạp chí Nonlinear Analysis: Real World Applications [KLS1] và
tạp chí Vietnam Journal of Math [KLS2] và 3 bài báo đang gửi đăng
[KS1, KS2, KS3].
Trong bản tóm tắt này chúng tôi giữ nguyên số thứ tự các định
nghĩa, định lý, tài liệu trích dẫn... như trong luận án.
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Chương 2
TÍNH XẤP XỈ CỦA BÀI TOÁN TỰA BẤT ĐẲNG THỨC
BIẾN PHÂN ĐA TRỊ VÀ CÁC ÁP DỤNG
2.1 Hội tụ lopside cho song hàm có giá trị hữu hạn trên miền
không chữ nhật
Xét các không gian Banach hữu hạn chiều Bm và Bn . Cho C, C ν
là các tập con của Bm , D, Dν là các tập con của Bn và các ánh xạ đa
P −K
c
→ D ứng với
trị Dν : C ν ⇒ Dν , D : C ⇒ D. Giả sử C ν −−−→ C, Dν −
P
−K
C ν −−−→ C tại mỗi x ∈ C. Xét các song hàm ψ ν : C ν × Dν (C ν ) → R
và ψ : C × D(C) → R. Chúng ta vẫn ký hiệu lớp các song hàm này là
fv-biv(Bm × Bn ).
Định nghĩa 2.1.1 Các song hàm ψ ν thuộc fi-biv(Bm × Bn ) được gọi
là hội tụ lopside tới song hàm ψ thuộc fi-biv(Bm × Bn ) nếu
(a) với mọi xν ∈ C ν với xν → x và y ∈ D(x), tồn tại y ν ∈ Dν (xν )
sao cho y ν → y và
limsupν ψ ν (xν , y ν ) ≤ ψ(x, y);
(b) với mọi x ∈ C, tồn tại xν ∈ C ν sao cho xν → x và với mọi
y ν ∈ Dν (xν ) với y ν → y,
liminf ν ψ ν (xν , y ν ) ≥ ψ(x, y).
Hội tụ lopside được gọi là chặt một phần nếu (b) được thay bởi
(b-t) (b) thỏa và, với ϵ > 0, ta có thể tìm một tập compắc Dϵ chỉ phụ
thuộc vào dãy xν cho trước sao cho, với ν đủ lớn,
inf

y∈Dν (xν )∩Dϵ

Cuối
phần
(a-t)
với ν

ψ ν (xν , y) ≤

inf

y∈Dν (xν )

ψ ν (xν , y) + ϵ.

cùng, hội tụ lopside được gọi là chặt hoàn toàn nếu nó chặt một
và (a) được thay bởi
(a) thỏa và, với mọi ϵ > 0, tồn tại một tập compắc Cϵ sao cho,
đủ lớn,
sup

inf

x∈C ν ∩Cϵ y∈Dν (x)

ψ ν (x, y) ≥ sup

inf

x∈C ν y∈Dν (x)
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ψ ν (x, y) − ϵ.

Trên miền không chữ nhật {(x, y)|x ∈ C, y ∈ D(x)}, x̄ được gọi là
điểm maxinf của ψ ứng với C, D(·) nếu
x̄ ∈ arg max[ inf ψ(x, y)].
x∈C y∈D(x)

Lưu ý rằng, hội tụ lopside trong Định nghĩa 2.1.1 không đối xứng
với hội tụ lopside theo nghĩa minsup, xem [32]. Sau đây, chúng ta trình
bày tính chất biến phân của hội tụ lopside
Định lý 2.1.3 Cho các song hàm ψ ν , ψ thuộc fi-biv(Bm × Bn ). Khi đó,
(a) nếu ψ ν hội tụ lopside chặt một phần đến ψ và inf D(x) ψ(x, ·) là
hữu hạn với mọi x ∈ C thì mỗi điểm tụ x̄ của các điểm maxinf
ứng với C ν , Dν (·) của các song hàm ψ ν là điểm maxinf ứng với
C, D(·) của song hàm giới hạn ψ;
(b) nếu hội tụ này là chặt hoàn toàn và supx∈C inf y∈D(x) ψ(x, y) là
hữu hạn thì
sup

inf

x∈C ν y∈Dν (x)

ψ ν (x, y) → sup inf ψ(x, y),
x∈C y∈D(x)

hơn nữa, nếu x̄ là điểm maxinf của ψ thì ta luôn tìm được
xν ∈ argmax( inf

y∈Dν (·)

ψ ν (·, y))

sao cho xν → x̄. Ngược lại, nếu dãy này tồn tại thì
sup
x∈C ν

inf

y∈Dν (x)

ψ ν (x, y) → inf ψ(x̄, y).
y∈D(x̄)

2.2 Tính xấp xỉ của các bài toán tựa bất đẳng thức biến phân
đa trị
Xét hai ánh xạ đa trị T : Bm ⇒ (Bm )∗ và K : Bm ⇒ Bm . Bài toán
tựa bất đẳng thức biến phân đa trị được định nghĩa như sau:
QVI(T, K) tìm x̄ ∈ K(x̄) sao cho ∃t̄ ∈ T (x̄), ∀y ∈ K(x̄), ⟨t̄, y − x̄⟩ ≥ 0.
Xét song hàm sau đây tương ứng với QVI(T, K)
φ̂ : Fix(K) × Bm → R ∪ {∞} được xác định bởi công thức
φ̂(x, y) := sup ⟨t, y − x⟩.
t∈T (x)
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(2.3)

Với mỗi x ∈ Fix(K) cố định, rõ ràng φ̂(x, ·) lồi trong Bm .
Bổ đề 2.2.1 Xét bài toán QVI(T, K), nếu domK ⊆ domT và φ̂ xác
định bởi (2.3). Khi đó, ∂ φ̂(x, ·)(x) = clconvT (x) với mọi x ∈ Fix(K)
trong đó ∂ là dưới vi phân của hàm lồi.
Chúng ta xét song hàm có giá trị hữu hạn tương ứng với bài toán
QVI(T, K) khi T và K có giá trị lồi đóng như sau, với x ∈ Fix(K) và
y ∈ K(x),
φ(x, y) := sup ⟨t, y − x⟩.

(2.7)

t∈T (x)

Khi đó x̄ là điểm maxinf của φ ứng với Fix(K), K(·) là
x̄ ∈ argmaxx∈ Fix(K) [ inf φ(x, y)].
y∈K(x)

Đặt
{
φ̂(x̄, x) :=

φ(x̄, x) với x ∈ K(x̄),
∞
ngược lại,

Quan hệ tương đương giữa nghiệm của tựa bất đẳng thức biến phân
đa trị và điểm maxinf của song hàm được trình bày trong định lý sau
đây.
Định lý 2.2.2 Xét bài toán QVI(T, K), giả sử rằng domK ⊆ domT ,
K và T có giá trị lồi đóng. Khi đó,
(a) x̄ là nghiệm của bài toán QVI(T, K) nếu và chỉ nếu x̄ là điểm
cực tiểu toàn cục của φ(x̄, ·) trên K(x̄);
(b) x̄ là nghiệm của bài toán QVI(T, K) nếu và chỉ nếu x̄ là điểm
maxinf của φ ứng với Fix(K), K(·).
Hội tụ của các tập điểm bất động của các ánh xạ đa trị được trình
bày trong bổ đề sau đây.
Bổ đề 2.2.3 Cho C ⊆ Bm là tập compắc khác rỗng và các ánh xạ đa
trị Gν , G đi từ C vào Bm . Giả sử Gν và G có giá trị lồi compắc và
c
→ G trên
Lipschitz trên C với cùng hằng số Lipschitz L ∈ [0, 1) và Gν −
P −K
C. Khi đó, Fix(Gν ) −−−→ Fix(G).
Sau đây chúng ta xét điều kiện đủ cho sự hội tụ các miền hữu hiệu
của các ánh xạ đa trị.
5

Bổ đề 2.2.4 Cho G và Gν , ν ∈ N, là các ánh xạ đa trị đi từ Bm vào
P −K
Bm và Gν hội tụ graph đến G. Khi đó, domGν −−−→ domG nếu Gν là
lồi và G là bị chặn hoặc Gν có đồ thị bị chặn phần cuối. Kết luận này
vẫn đúng khi hội tụ graph được thay bởi
( ∪hội tụ liênνtục
) ∪ hoặc các dạng
hội tụ này được thay bằng hội tụ trên
domG.
ν∈N domG
Các bài toán xấp xỉ của tựa bất đẳng thức biến phân đa trị QVI(T, K)
có dạng sau đây
QVI(T ν , K ν ) tìm xν ∈ K ν (xν ) sao cho
∃tν ∈ T ν (xν ), ∀y ∈ K ν (xν ), ⟨tν , y − xν ⟩ ≥ 0,
trong đó T ν : Bm ⇒ (Bm )∗ và K ν : Bm ⇒ Bm . Ta ký hiệu Q và Qν lần
lượt là các tập nghiệm của QVI(T, K) và QVI(T ν , K ν ). Áp dụng Định
lý 2.2.2(b), ta có Qν là tập các điểm maxinf của các song hàm có giá
trị hữu hạn được cho bởi công thức φν (x, y) := supt∈T ν (x) ⟨t, y − x⟩ với
x ∈ Fix(K ν ) và y ∈ K ν (x).
Điều kiện đủ cho Qν hội tụ Painlevé-Kuratowski đến Q được trình
bày trong định lý sau đây.
Định lý 2.2.5 Với các bài toán QVI(T, K) và QVI(T ν , K ν ), giả sử
rằng các điều kiện sau thỏa mãn
(i) T ν có giá trị lồi đóng, đồ thị bị chặn phần cuối và hội tụ graph
đến T ;
(∪
)∪
ν
(ii) K ν , K là Lipschitz trên
Fix(K) với cùng hằng
ν∈N Fix(K )
số L ∈ [0, 1);
(∪
)∪
c
ν
→ K trên
(iii) K ν là lồi với giá trị đóng, K ν −
Fix(K)
ν∈N Fix(K )
và K bị chặn;
(iv) domK ⊆ domT và domK ν ⊆ domT ν với ν đủ lớn.
P −K
Khi đó, φν hội tụ lopside đến φ ứng với K ν , K và Qν −−−→ Q.
2.3

Tính xấp xỉ của bài toán cân bằng Nash mở rộng

Chúng ta xét trò chơi không hợp tác gồm I người chơi. Mỗi người
chơi i cần tìm véctơ chiến thuật xi := (xi1 , . . . , xiki ) ∈ Bki với ki thành
n
phần. Véctơ x :=
∑I(x1 , . . . , xI ) ∈ B là biến quyết định của I người chơi,
trong đó n = i=1 ki . Để phân biệt người chơi thứ i, ta sử dụng ký
hiệu x := (xi , xî ). Mỗi người chơi i có hàm mục tiêu θi : Bn → R phụ
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thuộc và tất cả các người chơi còn lại. Hơn nữa, tập các chiến thuật
của người chơi i phụ thuộc vào xî của những người chơi khác. Khi đó,
ta có ánh xạ đa trị Xi : Bî ⇒ Bki . Ký hiệu θ = (θ1 , . . . , θI ) và X(x) :=
(X1 (x−1 ), . . . , XI (x−I )) = {y ∈ Bn |yi ∈ Xi (xî ), ∀i = 1, . . . , I}, với x ∈
Bn .
Véctơ chiến thuật x̄ của I người chơi được gọi là cân bằng Nash
mở rộng nếu không có người chơi nào có thể cải thiện hàm mục tiêu
của mình bằng cách tự thay đổi chiến thuật của người đó, nghĩa là
x̄ ∈ X(x̄) sao cho, với mọi i ∈ {1, . . . , I},
θi (x̄i , x̄î ) ≤ θi (xi , x̄î ) với mọi xi ∈ Xi (x̄î ).
Trường hợp tập chiến thuật của mỗi người chơi không phụ thuộc vào
chiến thuật của những người chơi còn lại thì khái niệm này trở thành
khái niệm cân bằng Nash cổ điển.
Ký hiệu GNEP(θ, X) là trò chơi cân bằng mở rộng.
Đặt Nθa : Bn ⇒ (Bn )∗ sao cho, với mỗi x ∈ Bn ,
Nθa (x) := F1 (x) × · · · × FN (x),
ở đó

{
Fi (x) :=

B̄ i (0, 1)
nếu xi ∈ argminBki θi (·, xî ),
conv(Nθai (xi ) ∩ S i (0, 1)) trong trường hợp ngược lại,

B̄ i (0, 1) := {z ∈ Bki : ∥z∥ ≤ 1} và S i (0, 1) := {z ∈ Bki : ∥z∥ = 1}.
Theo Định lý 4.2 trong [6], ta có mối quan hệ tương đương giữa
điểm cân bằng Nash mở rộng của trò chơi không hợp tác và nghiệm
của bài toán tựa bất đẳng thức biến phân đa trị tương ứng như sau.
Bổ đề 2.3.1 Giả sử rằng, với i ∈ I, hàm mục tiêu θi là liên tục và tựa
lồi nửa chặt tương ứng với biến thứ i và X có giá trị lồi. Khi đó, x̄ là
nghiệm của GNEP(θ, X) nếu và chỉ nếu x̄ là nghiệm của QVI(Nθa , X).
Giả sử rằng Bn là không gian Euclide. Chúng ta sẽ thiết lập tính
xấp xỉ của GNEP(θ, X) theo nghĩa hội tụ graph của các ánh xạ đa trị
Nθaν đến Nθa và hội tụ liên tục của ánh xạ chiến thuật X ν đến X, ở đó
Nθaν và X ν được định nghĩa tương tự như Nθa và X. Ký hiệu G và G ν
lần lượt là tập các điểm cân bằng Nash mở rộng của GNEP(θ, X) và
GNEP(θν , X ν ) tương ứng.
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Định lý 2.3.2 Giả sử rằng, với mỗi i ∈ I,
(i) θi và θiν là liên tục và tựa lồi nửa chặt ứng với biến thứ i;
(ii) Nθaν có đồ thị bị chặn phần cuối và hội tụ graph đến Nθa ;
(∪
)∪
ν
(iii) X ν là Lipschitz trên
Fix(X) với cùng hằng số
ν∈N Fix(X )
L thuộc [0, 1);
(∪
)∪
c
ν
→ X trên
(iv) X ν −
Fix(X), X ν là lồi có giá trị đóng
ν∈N Fix(X )
và X bị chặn;
(v) domX ⊆ domNθa , domX ν ⊆ domNθaν với ν đủ lớn.
P −K
Khi đó, G ν −−−→ G.
2.4

Tính xấp xỉ của nền kinh tế thuần túy trao đổi

Xét nền kinh tế thuần túy trao đổi gồm có n đại lý, mỗi đại lý
được gán chỉ số i ∈ I := {1, . . . , n} và l mặt hàng, mỗi mặt hàng được
đánh số thứ tự j ∈ J := {1, . . . , l}. Ta ký hiệu eij và xij lần lượt là
số lượng mặt hàng j được sở hữu và tiêu thụ bởi đại lý i. Khi đó,
ei := (ei1 , . . . , eil ) ∈ Bl+ và xi := (xi1 , . . . , xil ) ∈ Bl+ lần lượt là các
véctơ đặc trưng cho lượng hàng hóa ban đầu và lượng tiêu thụ của đại
lý i và x := (x1 , . . . , xn ) ∈ Bn×l đại diện cho lượng tiêu thụ của thị
trường. Giả sử rằng mỗi đại lý i đại diện cho sản phẩm j mà eij > 0
với mọi j ∈ J. Với mỗi sản phẩm j ∈ J, có giá không âm pj tương ứng.
Ký hiệu p := (p1 , . . . , pl ) ∈ Bl+ là véctơ giá và p thuộc tập
P := {p ∈ Bl+ |

l
∑

pj = 1}.

j=1

Trong mô hình kinh tế thuần túy trao đổi, các đại lý tác động với
nhau theo quy luật cung cầu nhằm xác định giá cả, số lượng hàng hoá
và các dịch vụ trên thị trường. Khi đó, mỗi xi sẽ có hàm lợi nhuận
ui : Bl+ → R tương ứng. Vì các đại lý đều mong muốn có tỷ suất lợi
nhuận tối đa nên ta có bài toán tối ưu, với mọi i ∈ I và với mọi p ∈ P ,
tìm x̄i ∈ Mi (p) sao cho ui (x̄i ) = max ui (xi ),
xi ∈Mi (p)

ở đó ánh xạ đa trị Mi : P ⇒ Bl+ được cho bởi công thức
Mi (p) := {xi ∈ Bl+ |⟨p, xi ⟩ ≤ ⟨p, ei ⟩}
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là tập
∏ ràng buộc về ngân sách của đại lý i ứng với giá p. Với p̄ ∈ P và
x̄ ∈ i∈I Mi (p̄), véctơ (p̄, x̄) được gọi là điểm cân bằng cạnh tranh của
nền kinh tế thuần túy trao đổi nếu
ui (x̄i ) = max ui (xi ), với mọi i ∈ I,
xi ∈Mi (p̄)

∑

(x̄ij − eij ) ≤ 0, với mọi j ∈ J.

i∈I

Ta có nhận xét, với mọi p ∈ P , nếu x̂ ∈ Rn×l sao cho, với mọi i ∈ I,
x̂i là nghiệm của bài toán tối ưu maxxi ∈Mi (p) ui (xi ), thì luật cân bằng
Walras thỏa mãn theo nghĩa hẹp nếu
∑
(x̂i −ei )⟩ = 0.
(2.11)
⟨p,
i∈I

Với mọi i ∈ I, ta xét ánh xạ đa trị Gi : Rl+ ⇒ Rl được cho bởi công
thức
{
B̄ i (0, 1)
nếu xi ∈ argminBl (−ui ),
+
Gi (xi ) :=
a (x ) ∩ S i (0, 1)) trong trường hợp ngược lại,
conv(N−u
i
i
Đặt M (p) := (M1 (p), . . . , Mn (p)), G(x) := (G1 (x1 ), . . . , Gn (xn )) và
u := (u1 , . . . , un ).
Mối quan hệ tương đương giữa điểm cân bằng cạnh tranh và nghiệm
của tựa bất đẳng thức biến phân đa trị được trình bày trong bổ đề sau,
xem Định lý 3.2 trong [14].
Bổ đề 2.4.1 Giả sử rằng ui là liên tục và tựa lõm nửa chặt với mọi
i ∈ I và (2.11) thỏa. Khi đó, (p, x) ∈ P × M (p) là cân bằng cạnh tranh
của PEE(u, P ×M ) khi và chỉ khi (p, x) là nghiệm của QVI(G, P ×M ).
Ta ký hiệu PEE(u, P × M ) cho bài toán tìm các điểm cân bằng
cạnh tranh và P là tập nghiệm của PEE(u, P × M ). Ta xét các nền
kinh tế thuần túy trao đổi PEE(uν , P × M ν ) xấp xỉ, ở đó M ν , uν được
định nghĩa tương tự như M, u. Ký hiệu P ν là tập các điểm cân bằng
cạnh tranh của PEE(uν , P × M ν ).
Định lý 2.4.2 Giả sử rằng, với mỗi i ∈ I, các điều kiện sau đây thỏa
(i) ui và uνi là liên tục và tựa lõm nửa chặt và (2.11) thỏa;
(ii) Gν có đồ thị bị chặn phần cuối và Gν hội tụ graph đến G;
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(iii) M ν là lồi và Lipschitz trên P với cùng hằng số L thuộc [0, 1) và
M bị chặn;
(iv) domM ⊆ domG và domM ν ⊆ domGν với ν đủ lớn.
P −K
Khi đó, P ν −−−→ P.
2.5

Tính xấp xỉ của bài toán cân bằng giao thông

Bài toán mạng giao thông được định nghĩa như sau. Cho N là tập
các nút, L là tập các cung, W = (W1 , . . . , Wl ) là tập các cặp đầu/cuối.
Giả sử cặp đầu/cuối Wj , j = 1, . . . , l, được nối bởi tập các đường Pj
và Pj có rj ≥ 1 đường. Xét F = (F1 , . . . , Fm ) là véctơ dòng đường, với
m = r1 + · · · + rl . Xét tập các véctơ dòng đường có ràng buộc tải năng
F ∈ A := {F ∈ Bm : 0 ≤ Fs ≤ γs , s = 1, . . . , m},
trong đó γs là các số thực cho trước. Giả sử hơn nữa rằng giá lưu thông
trên dòng đường Fs , s = 1, . . . , m, phụ thuộc vào véctơ dòng đường
m
F và Ts (F ) ⊆ R+ . Khi đó ta có ánh xạ đa trị T : Bm
+ ⇒ B+ , với
T (F ) = (T1 (F ), . . . , Tm (F )).
Dạng mở rộng của nguyên lý cân bằng Wardrop trong trường hợp
hàm giá đa trị được phát biểu trong định nghĩa sau đây, xem [35].
Định nghĩa 2.5.1 Véctơ dòng đường H ∈ A được gọi là dòng cân bằng
nếu, với mỗi cặp đầu/cuối Wj , j = 1, . . . , l, và với mọi đường q, s nối
cặp đầu/cuối này (nghĩa là q, s ∈ Pj ) thì tồn tại giá t ∈ T (H) sao cho
tq < ts =⇒Hq = γq hoặc Hs = 0.
Giả sử rằng nhu cầu lưu thông ρj của cặp đầu/cuối Wj , j = 1, . . . , l,
phụ thuộc vào dòng cân bằng H. Khi xét tất cả các cặp đầu/cuối, ta
l
có ánh xạ ρ : Bm
+ → B+ . Ta sử dụng ký hiệu Kronecker sau
{
1 nếu s ∈ Pj ,
ϕjs =
0 nếu s ∈
/ Pj .
Khi đó, ϕ = {ϕjs }, j = 1, . . . , l, s = 1, . . . , m, được gọi là ma trận chỉ
định đầu/cuối-đường đi. Các véctơ dòng đường thỏa mãn nhu cầu được
gọi là các véctơ dòng đường chấp nhận được, khi đó tập ràng buộc cho
dòng cân bằng H là
K(H) := {F ∈ A : ϕF = ρ(H)}.
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Tương tự như các kết quả của M. J. Smith [71], trong [35] đã thiết
lập quan hệ tương đương sau đây.
Bổ đề 2.5.2 Véctơ dòng đường H ∈ K(H) là dòng cân bằng nếu và
chỉ nếu nó là nghiệm của bài toán tựa bất đẳng thức biến phân sau
QVI(T, K) tìm H ∈ K(H) sao cho tồn tại t ∈ T (H) thỏa mãn
∀F ∈ K(H),
⟨t, F − H⟩ ≥ 0.
Ta ký hiệu mạng giao thông là TNP(T, ρ) và tập các dòng cân bằng
của nó là T . Giả sử rằng không gian các dòng đường Bm là không gian
Euclide.
Bổ đề 2.5.5
(i) Giả sử rằng ρν là liên tục và hội tụ liên tục đến ρ trên A. Khi
đó, K ν hội tụ liên tục đến K trên A, trong đó K ν (H) := {F ∈
A| ϕF = ρν (H)} và K(H) := {F ∈ A| ϕF = ρ(H)}. Kéo theo,
K ν hội tụ graph đến K. Hơn nữa, K là liên tục trên A.
(ii) Nếu tồn tại H̄ ∈ A sao cho các hàm ρν là Lipschitz trong lân cận
của H̄ với cùng hằng số Lipschitz k > 0, khi đó K ν là Lipschitz
trên A với cùng hằng số Lipschitz.
Từ các kết quả trên ta có thể thiết lập tính xấp xỉ của mạng giao
thông bằng cách xét sự hội tụ graph của T ν đến T và sự hội tụ liên
tục của ρν đến ρ. Với mỗi ν ∈ N, ký hiệu T ν là tập các dòng cân bằng
của TNP(T ν , ρν ).
Định lý 2.5.6 Giả sử rằng
(i) T ν có giá trị lồi compắc, có đồ thị bị chặn phần cuối và hội tụ
graph đến T ;
(ii) ρν hội tụ liên tục đến ρ trên A và tồn tại H̄ ∈ A sao cho ρν là
Lipschitz địa phương tại H̄ với cùng hằng số Lipschitz k sao cho
1
k < α̂(γ √γ+1)(h−1)
với mọi h > 1, ở đó
α̂ := min min{∥
E⊆J

∑

λj ϕj ∥| 0 ≤ λj ,

j∈E

∑
j∈E

λj = 1} và γ = max{γs };
s

(iii) K ν là lồi với mọi ν, domK ⊆ domT và domK ν ⊆ domT ν với ν
đủ lớn.
P −K
Khi đó, T ν −−−→ T .
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Chương 3
TÍNH ỔN ĐỊNH VÀ TÍNH ĐẶT CHỈNH
LEVITIN-POLYAK CỦA TRÒ CHƠI ĐA MỤC TIÊU MỞ
RỘNG CÓ THAM SỐ
3.1 Trò chơi đa mục tiêu mở rộng
Cho I là đếm được, Với mỗi i ∈ I,
X i là tập con∏của không gian
∏
véctơ tôpô Hausdorff E i . Đặt X := i∈I X i , X î := j∈I,j̸=i X j . Với
x ∈ X, ta ký hiệu x := (xi , xî ) với xi và xî lần lượt là phép chiếu của
x lên X i và X î . Xét fi : X → Y i là hàm giá véctơ của người chơi thứ i
trong đó Y i là không gian véctơ tôpô Hausdorff được sắp thứ tự từng
phần bởi nón lồi đóng nhọn với phần trong khác rỗng Ci ⊆ Y i . Vì
các chiến thuật của người chơi i phụ thuộc vào chiến thuật của những
người chơi khác nên ta có ánh xạ đa trị Gi : X î ⇒ X i . Trò chơi đa
mục tiêu mở rộng, với các ánh
∏ xạ và các tập∏như trên, được ký hiệu là
MGG(f, G) trong đó f := i∈I fi và G := i∈I Gi .
Tập A trong không gian véctơ tôpô được gọi là tập cân nếu tA ⊆ A
với mỗi số thực |t| ≤ 1. Với mỗi i ∈ I, cho B o E i và Bio lần lượt là các
lân cận mở cân tại gốc của E i và Y i . Cho BE i và Bi lần lượt là bao
đóng của B o E i và Bio . Đặt Cic := Y i \ intCi .
Định nghĩa 3.1.2 Với (ϵ1 , ϵ2 , ϵ3 ) ∈ R3+ , véctơ chiến thuật x̄ := (x̄i , x̄î )
thuộc X được gọi là cân bằng Pareto-Nash yếu xấp xỉ của MGG(f, G)
nếu, với mọi i ∈ I, x̄i ∈ X i ∩ (Gi (x̄î ) + ϵ1 BE i ) và, với mọi yi ∈ X i ∩
(Gi (x̄î ) + ϵ2 BE i ), fi (yi , x̄î ) − fi (x̄i , x̄î ) ∈ ϵ3 Bi + Cic .
Trong chương này, chúng ta xét Định nghĩa 3.1.2 trong trường hợp
đặc biệt với ϵ1 = ϵ2 = ϵ3 := ϵ ≥ 0. Ký hiệu M(ϵ) là tập các điểm cân
bằng Pareto-Nash yếu xấp xỉ của MGG(f, G) với mỗi ϵ ≥ 0.
Giả sử rằng trò chơi đa mục tiêu mở rộng MGG(f, G) bị nhiễu bởi
tham số λ thuộc không gian tôpô Hausdorff Λ. Khi đó fi và Gi trở
thành fi : X × Λ → Y i và Gi : X î × Λ ⇒ X i . Ta gọi {MGG(f, G)λ }λ∈Λ
là họ các trò chơi đa mục tiêu mở rộng, hoặc trò chơi đa mục tiêu
có tham số, để thuận tiện ta ký hiệu là họ {MGG(f, G)Λ }, trong đó
MGG(f, G)λ là trò chơi tương ứng với λ. Với ϵ ≥ 0, họ {MGG(f, G)Λ }
có ánh xạ nghiệm xấp xỉ là (λ, ϵ) 7→ M(λ, ϵ). Trong chương này, ta
sử dụng thuật ngữ ánh xạ nghiệm nếu như không cần nhấn mạnh cân
bằng Pareto-Nash yếu.
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3.2 Tính nửa liên tục dưới của ánh xạ nghiệm xấp xỉ
Chúng ta xét các tập nghiệm xấp xỉ cho trường hợp trò chơi có hữu
hạn người chơi như sau. Với λ ∈ Λ, ϵ ≥ 0 và δ > 0,
Mδ (λ, ϵ) := {x ∈ X| ∀i ∈ I, xi ∈ X i ∩(Gi (xî , λ)+ϵBE i ), và, với mọi
yi ∈ X i ∩(Gi (xî , λ)+ϵBE i ), fi (yi , xî , λ)−fi (xi , xî , λ) ∈ (δ +ϵ)Bi +Cic },
{
M(λ, 0)
nếu ϵ = 0,
fδ (λ, ϵ) :=
M
Mδ (λ, ϵ)
ngược lại.
Định lý 3.2.1 Giả sử rằng I là hữu hạn, X i là compắc, Gi (·, ·) là
liên tục với giá trị đóng trên X î × {λ0 }, và fi (·, ·, ·) là liên tục trên
fδ (·, ·) là nửa liên tục dưới tại
X i × X î × {λ0 } với mọi i ∈ I. Khi đó, M
0
(λ , 0) với δ > 0.
3.3 Tính đặt chỉnh Levitin-Polyak của trò chơi đa mục tiêu
mở rộng có tham số
Trong mục này chúng ta thiết lập tính đặt chỉnh Levitin-Polyak
cho trò chơi đa mục tiêu mở rộng có tham số {MGG(f, G)Λ } với tập I
đếm được.
Định nghĩa 3.3.1 x̄n được gọi là dãy xấp xỉ Pareto-Nash yếu tương ứng
với dãy λn → λ̄ nếu ∃ϵn → 0+ , ∀i ∈ I, ∀n ∈ N, x̄ni ∈ X i ∩ (Gi (x̄nî , λn ) +
ϵn BE i ) và, với mọi yi ∈ X i ∩ (Gi (x̄nî , λn ) + ϵn BE i ),
fi (yi , x̄nî , λn ) − fi (x̄ni , x̄nî , λn ) ∈ ϵn Bi + Cic .
Định nghĩa 3.3.2 {MGG(f, G)Λ } được gọi là đặt chỉnh (LevitinPolyak) (đặt chỉnh (Levitin-Polyak) duy nhất tương ứng) tại λ̄ nếu
(a) tập nghiệm M(λ̄, 0) của MGG(f, G)λ̄ khác rỗng (duy nhất nghiệm
tương ứng);
(b) với mỗi λn → λ̄, mỗi dãy xấp xỉ Pareto-Nash yếu tương ứng với
λn có dãy con hội tụ đến một phần tử của M(λ̄, 0) (phần tử duy
nhất của M(λ̄0), tương ứng).
Định lý 3.3.5 Giả sử rằng X i là compắc, Gi (·, ·) là liên tục với giá trị
đóng trên X î × {λ̄}, và fi (·, (·, ·)) là Cic -tựa đóng dưới trên X i × (X î ×
{λ̄}) với mọi i ∈ I. Khi đó, {MGG(f, G)Λ } là đặt chỉnh tại λ̄. Hơn
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nữa, nếu M(λ̄, 0) là duy nhất nghiệm thì {MGG(f, G)Λ } là đặt chỉnh
duy nhất tại λ̄.
Khi X i là không gian mêtric với i ∈ I, giả thiết compắc trên X i sẽ
được loại bỏ. Lúc này đường kính và độ đo không compắc của các tập
nghiệm xấp xỉ sẽ giữ vai trò quyết định. Tính đặt chỉnh sẽ phụ thuộc
vào việc những đại lượng này có dần về 0 hay không. Trong phần còn
lại của chương chúng ta xét Λ, X i là các không gian mêtric.
Cho hai số dương ζ và ϵ, tập nghiệm xấp xỉ của họ {MGG(f, G)Λ }
khi tham số thay đổi xung quanh điểm đang xét λ̄ được cho bởi công
thức sau
∪
Π(λ̄, ζ, ϵ) :=
M(λ, ϵ).
λ∈B̄(λ̄,ζ)

Định nghĩa 3.3.8 Cho M là tập con khác rỗng của không gian mêtric
X và n ∈ N.
(a) Độ đo không compắc Kuratowski của M là
µ(M ) := inf{ϵ > 0|M ⊆

n
∪

Mk và diamMk ≤ ϵ, k = 1, . . . , n}.

k=1

(b) Độ đo không compắc Hausdorff của M là
∪
η(M ) := inf{ϵ > 0|M ⊆ nk=1 B(xk , ϵ), xk ∈ X}.
(c) Độ đo không compắc Istrǎtescu của M là
ι(M ) := inf{ϵ > 0|M không có vô hạn các tập con ϵ-tách}.
Định lý 3.3.9 Xét r ∈ {µ, η, ι}.
(a) Nếu {MGG(f, G)Λ } là đặt chỉnh tại (λ̄, 0) thì r(Π(λ̄, ζ, ϵ)) → 0+
khi (ζ, ϵ) → (0+ , 0+ ).
(b) Ngược lại, nếu X là không gian mêtric đủ, Λ là compắc hoặc hữu
hạn chiều và, với mọi i ∈ I, các điều kiện sau đây thỏa mãn
(i) Gi là liên tục với giá trị compắc trên X î × Λ,
(ii) fi là (b-Cic )-tựa đóng dưới trên X i × (X î × Λ)
với mọi b > 0,
khi đó, {MGG(f, G)Λ } là đặt chỉnh tại (λ̄, 0), nếu r(Π(λ̄, ζ, ϵ)) → 0+
khi (ζ, ϵ) → (0+ , 0+ ).
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Chương 4
CẬN SAI SỐ VÀ TÍNH ĐẶT CHỈNH CỦA MẠNG GIAO
THÔNG

4.1 Tính duy nhất nghiệm và cận sai số của mạng giao thông
Trước tiên, chúng ta nhắc lại định nghĩa về hàm đánh giá của tựa
bất đẳng thức biến phân đa trị.
Định nghĩa 4.1.1 Hàm g : Fix(K) → R ∪ {∞} được gọi là hàm đánh
giá của QVI(T, K) nếu như hai điều kiện sau thỏa mãn:
(i) g(x) ≥ 0, với mỗi x ∈ Fix(K);
(ii) g(x) = 0 và x ∈ Fix(K) nếu và chỉ nếu x là nghiệm của QVI(T, K).
Xét hàm f : Fix(K) → R được cho bởi f (x) = − inf y∈K(x) φ(x, y),
với song hàm φ : Fix(K) × K(x) → R xác định như sau,
φ(x, y) := sup ⟨t, y − x⟩ + ⟨P (y − x), y − x⟩

(4.1)

t∈T (x)

ở đó P : Bm → (Bm )∗ là ánh xạ tuyến tính được biểu diễn bởi ma trận
đối xứng xác định dương cũng được ký hiệu là P .
Bổ đề sau chứng tỏ rằng f là hàm đánh giá của QVI(T, K).
Bổ đề 4.1.2 Xét bài toán QVI(T, K), giả sử Fix(K) ⊆ domT , K và
T có giá trị lồi đóng. Khi đó, f là hàm đánh giá của QVI(T, K).
Xét mạng giao thông trong Mục 2.4 của Chương 2. Chúng ta cần
kết quả sau để xét cận sai số cho bài toán này.
Bổ đề 4.1.3 Giả sử rằng, với mỗi số thực α > 0, hàm nhu cầu ρ là
Hölder calm với số mũ α tại H̄ ∈ A, nghĩa là, tồn tại số thực k > 0
sao cho
∥ρ(H) − ρ(H̄)∥ ≤ k∥H − H̄∥α , ∀H ∈ A,
khi đó K là Hölder calm với số mũ α tại H̄, nghĩa là, tồn tại số thực
L > 0 sao cho
K(H) ⊆ K(H̄) + B̄(0, L∥H − H̄∥α ), ∀H ∈ A.
Ánh xạ đa trị G : Bm ⇒ Bn là tập điểm bất động đối xứng, xem [6],
nếu nó thỏa tính chất sau
∀x ∈ Fix(G), ∀y ∈ G(x), ta có x ∈ G(y).
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Định lý 4.1.5 Với dòng cân bằng H̄ ∈ A, giả sử rằng
(i) T có giá trị lồi compắc khác rỗng và đơn điệu mạnh với hệ số
µ > 0 trên K(H̄);
(ii) K(H̄) là lồi đóng và K là tập điểm bất động đối xứng;
(iii) P (được định nghĩa trong (4.1)) thỏa điều kiện ∥P ∥ < µ;
(iv) Fix(K) ⊆ domT .
Khi đó, H̄ là dòng cân bằng duy nhất trên K(H̄) và, với mỗi H ∈
K(H̄),
√
f (H)
∥H − H̄∥ ≤
.
µ − ∥P ∥
Định lý 4.1.6 Với dòng cân bằng H̄ ∈ A, M := sup{∥τ ∥| τ ∈
T (B̄(H̄, 1))} và P (được định nghĩa trong (4.1)), giả sử rằng
(i) T có giá trị lồi compắc khác rỗng và đơn điệu mạnh với hệ số
µ > 0 trên K(H̄);
(ii) ρ là Hölder calm với số mũ α > 2 tại H̄ và L là hệ số được xác
định bởi tính Hölder calm của K với số mũ α trong Bổ đề 4.1.3.
(iii) tồn tại η ∈ (0, 1) thỏa χ := µ − M Lη α−2 − ∥P ∥(1 − 2L − L2 ) > 0;
(iv) Fix(K) ⊆ domT .
Khi đó, H̄ là dòng cân bằng duy nhất trong B̄(H̄, η) ∩ K(H̄) và, với
mọi H ∈ B̄(H̄, η) ∩ K(H̄),
√
f (H)
.
∥H − H̄∥ ≤
χ
4.2 Nghiệm xấp xỉ của mạng giao thông
Cho δ ≥ 0, tập nghiệm xấp xỉ của bài toán tựa bất đẳng thức biến
phân QVI(T, K) được xác định như sau
Q(δ) := {H ∈ K(H)| ∃t ∈ T (H) sao cho ∀F ∈ K(H), ⟨t, F −H⟩+δ ≥ 0}.
Xét 0 ≤ e ≤

1
2

mins=1,...,m {γs }.
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Định nghĩa 4.2.1 Véctơ dòng đường H ∈ K(H) được gọi là dòng cân
bằng xấp xỉ tương ứng với e (viết tắt là, dòng e-cân bằng) nếu, với mỗi
cặp đầu/cuối Wj , j = 1, . . . , l, và mọi đường q, s nối cặp đầu cuối này
(nghĩa là q, s ∈ Pj ), tồn tại giá t ∈ T (H) sao cho
tq < ts =⇒ Hq ∈ [γq − e, γq ] hoặc Hs ∈ [0, e].
Ký hiệu T (e) là tập các dòng e-cân bằng của TNP(T, ρ). Giả sử
rằng
κ := sup sup
sup {tp } < +∞.
H∈A t∈T (H) p=1,...,m

Mệnh đề 4.2.3 Với e và κ ở trên, ta có T (e) ⊆ Q(mκe).
Với dòng H̄ ∈ K(H̄) cho trước, ký hiệu
βH̄ := inf{|ts − tq ||∀t ∈ T (H̄), ts ̸= tq }.
Mệnh đề 4.2.5 Nếu H̄ ∈ Q(
Q(

βH̄ e
2 )

thì H̄ ∈ T (e), nghĩa là,

βH̄ e
) ⊆ T (e).
2

Để xét xấp xỉ đồng thời cho cả bất đẳng thức và ràng buộc, ta có
khái niệm về nghiệm xấp xỉ bất đẳng thức-ràng buộc cho QVI(T, K)
như sau.
Với δ ≥ 0 và ω ≥ 0 đã cho ở trên. Ký hiệu
Q(δ, ω) := {H̄ ∈ A∩(K(H̄)+ωB Π )|∃t ∈ T (H̄), ∀F ∈ A∩(K(H̄)+ωB Π ),
⟨t, F − H̄⟩ + δ ≥ 0}
là tập các nghiệm δ-ω xấp xỉ của QVI(T, K).
Định nghĩa 4.2.8 Cho e như trong Định nghĩa 4.2.1 và ω ≥ 0. Véctơ
dòng đường H được gọi là dòng cân bằng xấp xỉ ràng buộc (tương ứng
với e và ω) nếu H ∈ A ∩ (K(H) + ωB Π ) và, với mọi Wj , j = 1, . . . , l,
và mọi q, s ∈ Pj , tồn tại t ∈ T (H) sao cho
tq < ts =⇒ Hq ∈ [γq − e, γq ] hoặc Hs ∈ [0, e].
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Khi đó dòng H được gọi là dòng e-ω-cân bằng.
Ký hiệu T (e, ω) là tập các dòng e-ω-cân bằng. Ta có mối quan hệ
sau.
Mệnh đề 4.2.9 Với e trong Định nghĩa 4.2.1 và ω ≥ 0 ta có
T (e, ω) ⊆ Q(mκ(2ω + e), ω).
Với H̄ ∈ A ∩ (K(H̄) + ωB Π ), đặt
βH̄ := inf{|ts − tq ||∀t ∈ T (H̄), ts ̸= tq }.
Tương tự Mệnh đề 4.25, lưu ý rằng βH̄ phụ thuộc vào ω, ta có.
Mệnh đề 4.2.11 Với e trong Định nghĩa 4.2.1 và ω ≥ 0, nếu H̄ ∈
β e
β e
Q( H̄2 , ω), thì H̄ ∈ T (e, ω), nghĩa là, Q( H̄2 , ω) ⊆ T (e, ω).
4.3 Tính đặt chỉnh của mạng giao thông có tham số
Giả sử rằng giá trên đường bị nhiễu, nghĩa là nó phụ thuộc vào tham
m
số nhiễu u của không gian mêtric U . Khi đó, T : Bm
+ × U ⇒ B+ là các
ánh xạ đa trị với T (F, u) = (T1 (F, u), . . . , Tm (F, u)). Với mỗi u ∈ U , ta
có mạng giao thông tham số TNP(T, ρ)u và bài toán tựa bất đẳng thức
biến phân đa trị tham số tương ứng QVI(T, K)u . Xét e trong Định
nghĩa 4.2.1 và δ, ω ≥ 0, ta ký hiệu các tập nghiệm xấp xỉ tương ứng
của QVI(T, K)u và TNP(T, ρ)u lần lượt là Q(δ, ω, u) và T (e, ω, u). Ta
gọi {QVI(T, K)u }u∈U ({TNP(T, ρ)u }u∈U , tương ứng) là họ các tựa bất
đẳng thức biến phân đa trị có tham số (họ các mạng giao thông có tham
số, tương ứng), để thuận tiện ta ký hiệu {QVI(T, K)U } ({TNP(T, ρ)U },
tương ứng). Trong phần này, ta chỉ tập trung vào nghiên cứu tính ổn
định của tập nghiệm nên luôn giả thiết rằng các tập nghiệm xấp xỉ của
hai bài toán này khác rỗng.
Định nghĩa 4.3.1 H n là dãy xấp xỉ của QVI(T, K)ū tương ứng với
un → ū nếu tồn tại các dãy ω n và δ n , cùng hội tụ về 0+ , sao cho, với
mọi n ∈ N, H n ∈ A ∩ (K(H n ) + ω n B Π ), và tồn tại tn ∈ T (H n , un ) sao
cho, với mọi F ∈ A ∩ (K(H n ) + ω n B Π ), ta có
⟨tn , F − H n ⟩ + δ n ≥ 0.
Định nghĩa 4.3.2 {QVI(T, K)U } được gọi là đặt chỉnh (đặt chỉnh duy
nhất tương ứng) tại ū nếu
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(a) Tập nghiệm Q(0, 0, ū) của QVI(T, K)ū khác rỗng (duy nhất nghiệm
tương ứng);
(b) Với mỗi dãy un → ū, mỗi dãy xấp xỉ của QVI(T, K)ū tương ứng
với un có dãy con hội tụ về một phần tử (hội tụ về nghiệm duy
nhất tương ứng) của Q(0, 0, ū).
Định lý 4.3.3 Giả sử rằng K(·) là liên tục với giá trị compắc trên A
và T (·, ·) là nửa liên tục trên với giá trị compắc trên A × {ū}. Khi đó,
{QVI(T, K)U } là đặt chỉnh tại ū. Hơn nữa, nếu Q(0, 0, ū) là duy nhất
nghiệm thì {QVI(T, K)U } là đặt chỉnh duy nhất.
Sau đây chúng ta thiết lập tính đặt chỉnh cho mạng giao thông có
tham số.
Định nghĩa 4.3.4 H n được gọi là dãy xấp xỉ của TNP(T, ρ)ū tương
ứng với dãy un → ū nếu tồn tại các dãy ω n và en , cùng hội tụ đến 0+ ,
với 0 ≤ en ≤ 12 mins=1,...,m {γs }, sao cho H n ∈ A ∩ (K(H n ) + ω n B Π )
và, với mọi Wj , j = 1, ..., l, và mọi q, s ∈ Pj , tồn tại tn ∈ T (H n , un )
thỏa mãn
tnq < tns =⇒ Hqn ∈ [γq − en , γq ] hoặc Hsn ∈ [0, en ].
Định nghĩa 4.3.5 {TNP(T, ρ)U } được gọi là đặt chỉnh (đặt chỉnh duy
nhất tương ứng) tại ū nếu
(a) Tập nghiệm T (0, 0, ū) của TNP(T, ρ)ū khác rỗng (duy nhất nghiệm
tương ứng);
(b) với mỗi dãy un → ū, mỗi dãy xấp xỉ của TNP(T, ρ)ū tương ứng
với un có một dãy con hội tụ về một phần tử (hội tụ về nghiệm
duy nhất tương ứng) của T (0, 0, ū).
Điều kiện đủ cho tính đặt chỉnh theo tham số của {TNP(T, ρ)U }
được cho bởi định lý sau.
Định lý 4.3.6 Giả sử rằng ρ là liên tục trên A và T (·, ·) là nửa liên tục
trên với giá trị compắc trên A×{ū}. Khi đó, {TNP(T, ρ)U } là đặt chỉnh
tại ū. Hơn nữa, nếu T (0, 0, ū) là duy nhất nghiệm, thì {TNP(T, ρ)U }
là đặt chỉnh duy nhất.
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Chương 5
TÍNH LIÊN THÔNG CỦA CÁC TẬP NGHIỆM XẤP XỈ
CỦA BẤT ĐẲNG THỨC KY FAN ĐA TRỊ
5.1 Bất đẳng thức Ky Fan đa trị
Xét X, Y, Z là các không gian định chuẩn, C ⊆ Y là nón lồi nhọn
với phần trong intC ̸= ∅. Cho Y ∗ là không gian tôpô đối ngẫu của Y ,
và
C ∗ := {ξ ∈ Y ∗ |⟨ξ, y⟩ ≥ 0, ∀y ∈ C}.
là nón đối ngẫu của nón C. Nón đối ngẫu chặt của C được cho bởi
C ♯ := {ξ ∈ Y ∗ |⟨ξ, y⟩ > 0, ∀y ∈ C \ {0Y }}.
Cho A ⊆ X, B ⊆ Z là các tập con khác rỗng và ánh xạ đa trị
F : X × Z ⇒ Y . Chúng ta xét bất đẳng thức Ky Fan đa trị sau đây
KFI(F, A, B) tìm x̄ ∈ A sao cho, với mọi z ∈ B,
F (x̄, z) ∩ (−C \ {0}) = ∅.
Ký hiệu K là tập nghiệm của KFI(F, A, B) (còn được biết với tên
khác là tập nghiệm hữu hiệu của KFI(F, A, B)). Nếu x̄ ∈ A thỏa, với
mọi z ∈ B,
F (x̄, z) ∩ (−intC) = ∅,
thì x̄ được gọi là nghiệm yếu của KFI(F, A, B) và Kw là tập nghiệm
yếu của KFI(F, A, B).
Với mỗi điểm cố định e ∈ intC và ϵ ≥ 0,
K(ϵ) := {x ∈ A|(F (x, z) + ϵe) ∩ (−C \ {0}) = ∅, ∀z ∈ B} và
Kw (ϵ) := {x ∈ A|(F (x, z) + ϵe) ∩ (−intC) = ∅, ∀z ∈ B}
lần lượt là tập nghiệm xấp xỉ và tập các nghiệm yếu xấp xỉ của
KFI(F, A, B) tương ứng với ϵ.
Với mỗi ξ ∈ C ∗ \ {0Y ∗ },
K(ϵ, ξ) := {x ∈ A| ⟨ξ, F (x, z)⟩ + ϵ ⊆ R+ , ∀z ∈ B}
là tập nghiệm xấp xỉ của bất đẳng thức Ky Fan vô hướng tương ứng
với KFI(F, A, B) và ξ. Giả sử rằng K(0, ξ) ̸= ∅ với mọi ξ ∈ C ∗ \ {0Y ∗ }.
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Các ký hiệu Ce∗ := {ξ ∈ C ∗ |⟨ξ, e⟩ = 1} và Ce♯ := {ξ ∈ C ♯ |⟨ξ, e⟩ = 1} sẽ
được sử dụng thường xuyên trong chương này.
5.2 Vô hướng hóa tuyến tính cho tập nghiệm yếu xấp xỉ
Vô hướng hóa cho tập nghiệm yếu xấp xỉ của KFI(F, A, B) được
trình bày trong định lý sau đây.
Định lý 5.2.1 Xét KFI(F, A, B). Với mỗi ϵ ≥ 0, giả sử rằng F (x, ·) là
C-dưới giống lồi trên B với mỗi x ∈ A. Khi đó,
∪
Kw (ϵ) =
K(ϵ, ξ).
ξ∈Ce∗

5.3 Tính nửa liên tục dưới và tính trù mật
Trước tiên, chúng ta thiết lập tính nửa liên tục dưới cho ánh xạ đa
trị K(ϵ, ξ) ứng với ϵ với mỗi ξ ∈ C ∗ \ {0Y ∗ } và ứng với ξ với mỗi ϵ ≥ 0.
Định lý 5.3.1 Xét bài toán KFI(F, A, B). Giả sử rằng A là lồi và
F (·, z) là C-lõm trên A với mỗi z ∈ B. Khi đó,
(a) K(·, ξ) là nửa liên tục dưới trên (0, +∞) với mỗi ξ ∈ C ∗ \ {0Y ∗ };
(b) K(·, ξ) là nửa liên tục dưới tại 0 với mỗi ξ ∈ C ∗ \ {0Y ∗ } nếu tồn
tại nghiệm chặt x của KFI(F, A, B) theo nghĩa, tồn tại y0 ∈ intC
và mọi z ∈ B, F (x, z) + y0 ⊆ intC.
Định lý 5.3.2 Xét bài toán KFI(F, A, B). Giả sử rằng các điều kiện
sau thỏa mãn.
(i) A là lồi và F (·, z) là C-lõm trên A với mỗi z ∈ B;
(ii) F (x, ·) là C-dưới giống lồi trên B với mỗi x ∈ A và F (A, B) bị
chặn;
(iii) tồn tại nghiệm chặt x của KFI(F, A, B) theo nghĩa, tồn tại y0 ∈
intC và mọi z ∈ B, F (x, z) + y0 ⊆ intC.
Khi đó, K(ϵ, ·) là nửa liên tục dưới trên C ∗ \ {0Y ∗ } (với tôpô chuẩn
trong C ∗ ) với ϵ ≥ 0.
Ta nhắc lại rằng, hàm véctơ g : X → Y được gọi là C-nửa liên tục
trên tại x nếu, với mỗi lân cận V của g(x), tồn tại lân cận U của x sao
cho g(U ) ⊆ V − C.
Hệ quả 5.3.3 Xét KFI(F, A, B). Giả sử rằng F là đơn trị và các điều
kiện sau đây thỏa
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(i) A là lồi và compắc, và F (·, z) là C-lõm và C-nửa liên tục trên
trên A với mỗi z ∈ B;
(ii) F (x, ·) là C-dưới giống lồi trên B với mỗi x ∈ A và F (A, B) bị
chặn;
(iii) tồn tại nghiệm chặt x của KFI(F, A, B) theo nghĩa, tồn tại y0 ∈
intC và mọi z ∈ B, F (x, z) + y0 ∈ intC.
Khi đó, K(ϵ, ·) là liên tục trên Ce∗ với ϵ ≥ 0.
Tiếp theo chúng ta thiết lập tính trù mật cho tập nghiệm xấp xỉ
của KFI(F, A, B)
Định lý 5.3.4 Xét bài toán KFI(F, A, B). Giả sử rằng các giả thiết
của Định lý 5.3.2 thỏa mãn. Khi đó, với mỗi ϵ > 0,
∪
∪
K(ϵ, ξ) ⊆ K(ϵ) ⊆ cl
K(ϵ, ξ).
ξ∈Ce♯

Hơn nữa,

∪

ξ∈Ce♯

K(0, ξ) ⊆ K ⊆ cl

ξ∈C ♯

∪

K(0, ξ).

ξ∈C ♯

5.4 Tính liên thông của tập nghiệm xấp xỉ và tập nghiệm yếu
xấp xỉ
Mục này thiết lập các điều kiện đủ cho tính liên thông của các tập
nghiệm xấp xỉ và các tập nghiệm yếu xấp xỉ của KFI(F, A, B).
Định lý 5.4.1 Theo các giả thiết của Định lý 5.3.2, K(ϵ) là liên thông
với ϵ ≥ 0.
Định lý 5.4.3 Giả sử rằng các giả thiết được đưa ra trong Định lý
5.3.2 thỏa mãn. Khi đó, Kw (ϵ) là liên thông với ϵ ≥ 0.
Định lý 5.4.6 Giả sử rằng các giả thiết được đưa ra trong Định lý
5.3.2 thỏa mãn. Khi đó, Kw (ϵ) là liên thông đường với ϵ ≥ 0 nếu như
K(ϵ, ξ) là duy nhất nghiệm với mọi ξ ∈ Ce∗
Hệ quả 5.4.7 Theo các giả thiết của Hệ quả 5.3.3, Kw (ϵ) là liên thông
đường với ϵ ≥ 0.
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KẾT LUẬN CHUNG
Các kết quả chính của luận án này bao gồm:
1. Các điều kiện đủ cho tính xấp xỉ của tựa bất đẳng thức biến phân
đa trị (Định lý 2.2.5), bài toán cân bằng Nash mở rộng (Định lý
2.3.2), nền kinh tế thuần túy trao đổi (Định lý 2.4.2) và bài toán
cân bằng giao thông (Định lý 2.5.6);
2. Điều kiện đủ cho tính nửa liên tục dưới của ánh xạ nghiệm xấp
xỉ của trò chơi đa mục tiêu mở rộng có tham số (Định lý 3.2.1),
điều kiện đủ cho đặt chỉnh Levitin-Polyak cho trò chơi đa mục
tiêu mở rộng có tham số (Định lý 3.3.5). Điều kiện cần và đủ cho
đặt chỉnh Levitin-Polyak cho trò chơi đa mục tiêu mở rộng có
tham số trong các không gian mêtric (Định lý 3.3.9);
3. Các điều kiện đủ cho tính duy nhất nghiệm và cận sai số cho các
dòng chấp nhận được của bài toán cân bằng giao thông (các Định
lý 4.1.5 và 4.1.6);
4. Mối quan hệ giữa các dòng cân bằng xấp xỉ của mạng giao thông
và các nghiệm xấp xỉ của bài toán tựa bất đẳng thức biến phân
đa trị tương ứng (Các Mệnh đề 4.2.3, 4.2.5, 4.2.9 và 4.2.11);
5. Các điều kiện đủ cho đặt chỉnh Tikhonov theo nghĩa LevitinPolyak cho tựa bất đẳng thức biến phân đa trị có tham số (Định
lý 4.3.3) và mạng giao thông có tham số (Định lý 4.3.6);
6. Điều kiện đủ cho tính chất liên thông của các tập nghiệm xấp xỉ
và các tập nghiệm yếu xấp xỉ của bất đẳng thức Kỳ Fan đa trị
(các Định lý 5.4.1, 5.4.3 và 5.4.6).
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CÁC NGHIÊN CỨU TIẾP THEO
Các vấn đề có thể tiếp tục nghiên cứu dựa trên phương pháp tiếp
cận và kết quả của luận án có thể dự kiến như sau:
1. Tính xấp xỉ cho bài toán tối ưu hai mức theo hướng nghiên cứu
của [49] và cho bất đẳng thức Ky Fan đa trị;
2. Tính đặt chỉnh Levitin-Polyak cho mạng giao thông có ràng buộc
tải năng trên cung;
3. Đánh giá độ nhạy nghiệm cho tựa bất đẳng thức biến phân đa
trị và các áp dụng theo hướng nghiên cứu của [62];
4. Cận sai số cho trò chơi đa mục tiêu mở rộng dựa trên hàm đánh
giá;
5. Sự tồn tại nghiệm cho trò chơi đa mục tiêu mở rộng và bất đẳng
thức Ky Fan đa trị dựa trên kỹ thuật vô hướng hóa.
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