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ABSTRACT 

In this paper, we consider the strong equilibrium problems 
involving Lorentz cone in metric space. Sufficient conditions for 
upper semicontinuity and closedness of the solution maps of these 
problems are established. We provide numerous examples to show 
that all the imposed assumptions are essential. As applications of 
the main results, the stability of solutions for the vector variational 
inequality problems involving Lorentz cone in metric space are 
derived. 

TÓM TẮT 

Trong bài báo này, chúng tôi xét các bài toán cân bằng mạnh theo 
nón Lorentz trong không gian mêtric. Các điều kiện đủ cho tính nửa 
liên tục trên, tính đóng của ánh xạ nghiệm cho bài toán đang xét 
cũng được thiết lập. Chúng tôi đưa ra nhiều thí dụ để chỉ ra rằng tất 
cả các giả thiết đưa ra là tính cốt yếu. Ứng dụng các kết quả đạt 
được vào bài toán bất đẳng thức biến phân theo nón Lorentz cũng 
được thảo luận. 

Trích dẫn: Lâm Quốc Anh, Nguyễn Hữu Danh và Lê Minh Huy, 2016. Tính nửa liên tục trên của ánh xạ 
nghiệm bài toán cân bằng mạnh theo nón Lorentz. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 
43a: 26-33. 

1 MỞ  ĐẦU 

Bài toán cân bằng đã được giới thiệu vào năm 
1994 (xem Blum and Oettli, 1994), trong đó, các 
tác giả xem bài toán này là dạng tổng quát của bài 
toán tối ưu và bài toán bất đẳng thức biến phân. Về 
sau các nhà toán học đã chỉ ra rằng bài toán cân 
bằng còn chứa được rất nhiều bài toán quan trọng 
khác của tối ưu hóa như: bài toán điểm bất động, 
bài toán điểm trùng, bài toán mạng giao thông, bài 
toán cân bằng Nash,… Các chủ đề chính nghiên 
cứu về bài toán cân bằng bao gồm sự tồn tại 
nghiệm (Ansari et al., 2001; Fu and Wan, 2002), 
tính ổn định nghiệm (Anh and Khanh, 2007, 2010, 

Bianchi and Pini, 2003), sự đặt chỉnh (Anh et al., 
2009, 2012, 2014, Kimura et al., 2008) và các thuật 
toán tìm nghiệm (Anh et al., 2015, Bigi et al., 
2013, Iusem and Sosa, 2010, Quoc et al., 2012, 
Muu and Quy, 2015) và các tài liệu tham khảo 
trong đó. 

Một trong những nón mà có nhiều ứng dụng 
trong các trường hợp thực tế và dành được nhiều 
sự quan tâm của các nhà toán học trong thời gian 
gần đây là nón Lorentz trong không gian . Các 
bài toán có liên quan đến tối ưu theo nón Lorentz 
đã được tập trung nghiên cứu, nhưng hầu hết là về 
sự tồn tại nghiệm và thuật toán giải (Chi and Liu, 
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2009, Fang et al., 2009, Dong et al., 2012, Pedro 
and Alberto, 2012, Wu and Chen, 2012 và các tài 
liệu tham khảo trong đó). Theo những gì chúng tôi 
biết, cho đến nay chưa có bài báo nào nghiên cứu 
tính ổn định nghiệm cho bài toán cân bằng theo 
nón Lorentz. 

Từ những quan sát trên, trong bài báo này 
chúng tôi nghiên cứu tính ổn định nghiệm của bài 
toán cân bằng theo nón Lorentz phụ thuộc tham số 
theo nghĩa tính nửa liên tục trên và tính đóng của 
ánh xạ nghiệm. Áp dụng các kết quả đạt được vào 
bài toán bất đẳng thức biến phân như là một thí dụ 
ứng dụng minh họa.  

Bài báo có cấu trúc như sau: Mục 2 trình bày 
khái niệm nón Lorentz và các tính chất của nó, 
đồng thời cũng đề cập đến các khái niệm và tính 
chất của ánh xạ liên tục theo nghĩa đơn trị và đa trị. 
Trong Mục 3, chúng tôi nghiên cứu các điều kiện 
đủ cho ánh xạ nghiệm bài toán cân bằng theo nón 
Lorentz phụ thuộc tham số là nửa liên tục trên và 
đóng trong trường hợp tập ràng buộc không phụ 
thuộc tham số. Mục 4 xét bài toán cân bằng theo 
nón Lorentz với cả hàm mục tiêu và tập ràng buộc 
đều phụ thuộc tham số, thiết lập điều kiện đủ cho 
tính nửa liên tục trên và tính đóng của ánh xạ 
nghiệm cho bài toán dạng này. Ứng dụng các kết 
quả đạt được trong các Mục 3 và 4 vào trường hợp 
đặc biệt, bài toán bất đẳng thức biến phân, được 
trình bày trong Mục 5. Mục 6 đưa ra các nhận xét 
về kết quả đạt được và một số định hướng nghiên 
cứu phát triển từ các kết quả chính của bài báo. 

2 NÓN LORENTZ  

Định nghĩa 2.1 Cho tập ⊂ , khi đó K được 
gọi là nón nếu với mọi ∈  và với mọi ∈ ,
0 thì ta luôn có ∈ . 

Chú ý 

(i) Nón  được gọi là nón rắn nếu int	 ∅. 

(ii)  được gọi là nón lồi nếu  là nón và  là 
tập lồi. 

(iii)  được gọi là nón đóng nếu  là nón và  
là tập đóng. 

(iv) Nón đối ngẫu của nón  là tập  
∗ ∈ : 〈 , 〉 0, ∀ ∈ , trong đó  

〈 , 〉 ; , , … , ,

, , … , . 

Xét tập  trong không gian  được xác định 
như sau: 

	 ≔ , , … , ∈ :

⋯ . 

Tính chất 2.1   là nón lồi, đóng và tự đối 
ngẫu. 

Chứng minh 

Dễ thấy rằng  là nón, ta chứng minh  là 
nón lồi. Thật vậy, 

lấy , , . . . , 	 , , , … , ∈ 	 
và ∈ 0,1 . Ta có 

⋯ ,  

⋯ .     (2.1) 

Xét 1 1 , 	
1 , … , 1 . Khi đó kết hợp 

(2.1) và bất đẳng thức Cauchy-Schwarz, ta được 

1  

2 1 1 		 2 2
1

1

	

2 1  

1 ∑  ∑  

2 1 ∑ 1 ∑   

																										 1 ⋯
1 . 

Do đó,  

1
1 ⋯ 1 . 

Vậy, 1 ∈ , hay  là nón lồi. 

Ta chứng minh  là nón đóng. Thật vậy, lấy 	
⊂  với , … ,  thỏa mãn 

⋯ . 

Giả sử lim
→

,… , ∈ 	. Khi 

đó lim
→

, 1, . Do tính liên tục của giới 

hạn nên ta lấy giới hạn hai vế bất đẳng thức trên  
ta được 
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⋯ ,	nên ta có ∈
. Vậy  là nón đóng. 

Ta chứng minh  là nón tự đối ngẫu, tức là 
∗. Thật vậy, 

⊂ ∗ vì ∀ , , … , ∈ ,  
∀ , , … , ∈  thì 

⋯  và ⋯ . 

Khi đó, 〈 , 〉 ⋯  

                       ⋯
⋯ . ⋯  

																										 ⋯ |
⋯ | 

                  						 0. 

Suy ra, ∈ ∗. 

Ta chứng minh ∗ ⊂ 	 . 

Lấy , , … , ∈ ∗, 0. Giả 
sử ∉  tức là 

          ⋯ . 

Đặt , ∈ , trong đó 

	
⋯

,… , ∈ . 

Khi đó, 〈 , 〉 , nên ta suy ra 	
, ∈ . 

Theo định nghĩa đối ngẫu, vì , ∈  
nên ta có,  

0 〈 , 〉
⋯

⋯

0, 

điều này vô lý, và do đó ∈ .	Suy ra ∈  
hay ∗ ⊂ 	 . 

Vậy  là nón tự đối ngẫu.                ∎ 

Tính chất 2.2   

(i) Nón  là nón có phần trong khác rỗng 
và phần trong là tập hợp 

int ∈ | ⋯ . 

(ii) Biên của  là tập hợp 

bd 	 ∈ | ⋯ . 

Chứng minh 

Xét hàm : → 		sao cho √2 ,	
, … , ∈ . Khi đó, dễ thấy  là hàm 

tuyến tính liên tục và nón  có thể được viết lại 
như sau: 

≔ ∈ | ‖ ‖ . 

Xét hàm : →  được xác định  
‖ ‖. Rõ ràng  là hàm liên tục và 

thỏa mãn 0,∞ .  

Lấy ∈  thỏa mãn ‖ ‖ 1 và 1. 
Rõ ràng ∈  và 0. Suy ra  
∈ 0,∞  (tập con lồi của ) khác rỗng 

nên  có phần trong khác rỗng. Hơn nữa, phần 
trong của  chính là tập lồi mở  

∈ ^ │ ‖ ‖	 ^ 1 	 0,∞ . 

Do đó, 

int ∈ | ⋯ .  

Nếu ∈  thỏa mãn ‖ ‖ thì  không 
là điểm trong của . Thật vậy, nếu  là điểm 
trong của  thì tồn tại 0 sao cho với mọi 
‖ ‖ 		ta có, 

‖ ‖ ‖ ‖ ‖ ‖
‖ ‖, 

nên ta suy ra ‖ ‖. Mà ‖ ‖ 
với mọi ‖ ‖ . 

Suy ra | | ‖ ‖ với mọi ∈ , và do đó 
‖ ‖ 1 (vô lý). 

Biên của  được xác định như sau: 

bd \ 0,∞ 0
∈ | 0 ∈ | ‖ ‖ . 

Vậy  

bd 	 ∈ ⋯ .     ∎ 

Nón  trong  như trên còn được gọi là nón 
Lorentz. 

Nếu 1,  là tập hợp các số thực không âm 
. 

Nếu 2,  là nón xoay nhận nửa trục 
dương thứ  làm trục trung tâm của nón. 

Quan hệ thứ tự trên nón Lorentz được xác định 
như sau: 

∀ , ∈ , ⇔ ∈ , 

∀ , ∈ , ⇔ ∈ int	 . 
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Quan hệ thứ tự này không toàn phần. Thí dụ  
với 2, cho 2,2 , 0,1 ∈ . Nhưng 

2,1 ∉ .   

Sau đây, ta nhắc lại một số khái niệm về tính 
nửa liên tục của ánh xạ đa trị và đơn trị. 

Định nghĩa 2.2  (Aubin and Frankowska, 1990) 
Cho  : → 2  là ánh xạ đa trị giữa hai không 
gian mêtric. 

(i)  được gọi là nửa liên tục trên (viết tắt là 
usc) tại  nếu với tập mở  bất kỳ của  thỏa mãn 

⊆  thì tồn tại một lân cận  của  sao cho 
⊂ 	với mọi ∈ . 

 (ii)  được gọi là nửa liên tục dưới (viết tắt là 
lsc) tại  nếu với tập mở  bất kỳ của  thỏa mãn 

∩ ∅ thì tồn tại một lân cận  của  
sao cho ∩ ∅ với mọi ∈ . 

(iii)  được gọi là đóng tại  nếu                 
≔ , ∈ | ∈  là tập đóng. 

Mệnh đề 2.1 (Aubin and Frankowska, 1990)  

(i)   là ánh xạ nửa liên tục dưới tại  nếu và 
chỉ nếu với mọi dãy →  và mọi điểm 
∈  tồn tại một dãy  với	 ∈  sao 

cho → .  

(ii)  Nếu  là compact, khi đó  là ánh xạ 
nửa liên tục trên tại  nếu và chỉ nếu với mọi dãy 

 bất kỳ hội tụ về , mỗi dãy  thỏa            
∈   có một dãy con hội tụ về một điểm 

nào đó trong .  

Định nghĩa 2.3 (Aubin and Frankowska, 1990)  
Cho hàm thực mở rộng : → ∪ ∞ . 

(i)  được gọi là nửa liên tục trên (viết tắt là 
usc) tại ∈  nếu với mọi ⊆ , → 	  thì 

limsup .  

(ii)  được gọi là nửa liên tục dưới (viết tắt là 
lsc) tại ∈  nếu với mọi ⊆ , → 	  thì 

liminf .   

(iii)  được gọi là liên tục tại ∈ 	nếu  nửa 
liên tục dưới và nửa liên tục trên tại . 

Ta nói rằng một ánh xạ thỏa mãn tính chất nào 
đó trong tập ⊆  nếu nó thỏa mãn tính chất đó 
tại mọi điểm của . Nếu  thì ta bỏ qua cụm 
từ “trong ” trong cách phát biểu. 

3 TÍNH NỬA LIÊN TỤC TRÊN CỦA ÁNH 
XẠ NGHIỆM TRONG TRƯỜNG HỢP TẬP 
RÀNG BUỘC KHÔNG ĐỔI  

Trong bài báo này nếu không có giả thiết gì 
thêm, chúng ta xét , 	và	  là các không gian 
mêtric. Xét ⊆  là tập con không rỗng, và hàm 
giá trị vectơ  

, , … , : → , trong đó 
: → , ∈ 	. Với mỗi ∈ 	ta xét 

bài toán cân bằng vectơ phụ thuộc tham số theo 
nón Lorentz sau đây. 

LEP : Tìm ̅ ∈  sao cho,  

̅ , , ∈  với mọi ∈ . 

Với mỗi ∈  ta ký hiệu tập nghiệm của bài 
toán là S , khi đó ánh xạ nghiệm  của 
LEP  là một ánh xạ đa trị từ  vào  được xác 

định  
như sau: 

≔ ∈ | , , ∈ , ∀ ∈ . 

Giả sử rằng tập nghiệm ∅ tại điểm 
đang xét . Để đơn giản trong cách trình bày, ta 
chỉ xét với 2 vì trong trường hợp tổng quát các 
kết quả thu được bằng kỹ thuật tương tự. 

Định lý 3.1 Xét bài toán , giả sử rằng 
các điều kiện sau được thỏa mãn 

(i)  là tập compact, 
(ii) ⋅	, , ⋅ , 1, 2 liên tục với mọi ∈ . 

Khi đó,  nửa liên tục trên và đóng. 

Chứng minh    

Giả sử rằng  không nửa liên tục trên trên , 
nghĩa là 	 ∈  để  không nửa liên tục trên tại 

. Khi đó, tồn tại một lân cận  của  sao cho 
tồn tại →  và ∈  nhưng ∉ , ∀ . 
Do  compact nên ta có thể giả sử → , với 
∈  (nếu cần ta có thể lấy dãy con). Nếu          
∉  thì tồn tại ∈  sao cho  

 , , , , 	.  (3.1) 

Do tính liên tục của  nên , , →
, , , 1,2. Vì ∈  , nên ta có 

, , , , 	, ∀ ∈ . 
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Suy ra 

, , lim , ,

lim , ,

, , 	, 

(mâu thuẫn với (3.1)). Vì vậy ∈ ⊂ , 
điều này lại mâu thuẫn với ∉ , ∀ . 

Do đó,  nửa liên tục trên tại , ta suy ra  nửa 
liên tục trên trên . 

Hơn nữa, với mỗi dãy →  và  
∈ , → . Lập luận tương tự như trên, 

ta cũng có ∈  hay  đóng. Vậy  nửa liên 
tục trên và đóng trên .                                     ∎ 

Các thí dụ sau minh họa sự cốt yếu của những 
giả thiết trong định lý trên. 

Thí dụ 3.1 (Tính compact trong giả thiết (i) là 
cốt yếu) 

Cho , 0,1 , 0,1  và 
, , , , , , , , trong đó  

, ,  và , , . 

Rõ ràng  không là tập compact. Giả thiết (ii) 
thỏa mãn vì ,  liên tục.  

Tính toán trực tiếp ta được 
1 ,						nếu	 ∈ 0,1 ,
0,1 ,			nếu	 1.

  

Dễ thấy rằng  không nửa liên tục trên tại  
0 nguyên nhân là vì  không là tập compact. 

Thí dụ 3.2 (Giả thiết (ii) là cần thiết) 

Cho , 0,1 , 0,1 ,  

, , , , , , ,   trong đó 

, ,
,						nếu	 0
,			nếu	 0

   và    

, ,
,					nếu	 0,
,			nếu	 0.

 

Ta thấy  là tập compact và 

1 ,				nếu	 0,
0 ,				nếu	 0.

 

Rõ ràng  không nửa liên tục trên tại 0 vì 
, 1,2 không liên tục tại 0. Thật vậy,  

với 0, 1,  ta có 

lim
→

, , 0 1 0,1,0 ,  

với 1, 0,  ta có 

lim
→

, , 0 1 1,0,0 . 

4 TÍNH NỬA LIÊN TỤC TRÊN CỦA ÁNH 
XẠ NGHIỆM TRONG TRƯỜNG HỢP TẬP 
RÀNG BUỘC PHỤ THUỘC THAM SỐ 

Xét ⊆  là tập con không rỗng, : → 2 	là 
ánh xạ đa trị có giá trị không rỗng và hàm giá trị 
vectơ  

, , … , : → , 

trong đó : → , ∈ 	. Với mỗi 
∈  và ∈ 	ta xét bài toán cân bằng vectơ phụ 

thuộc tham số theo nón Lorentz sau đây: 

LEP , : Tìm ̅ ∈  sao cho,  

̅ , , ∈  với mọi ∈ . 

Với mỗi ∈ , ∈  ta ký hiệu tập nghiệm 
của bài toán là , , khi đó ánh xạ nghiệm 

,  của LEP ,  là một ánh xạ đa trị từ  
vào  được xác định 

, ≔ ∈ | , , ∈ , ∀ ∈ . 

Vì mục đích nghiên cứu của bài báo này là 
nghiên cứu tính ổn định của ánh xạ nghiệm nên ta 
luôn giả sử rằng tập nghiệm , ∅ tại điểm 
đang xét , . Để đơn giản trong cách trình 
bày, ta cũng xét với 2.  

Định lý 4.1 Xét bài toán LEP , , giả sử rằng 
các điều kiện sau được thỏa mãn  

(i)  là tập compact, 

(ii) ⋅	, , , 1, 2 liên tục với mọi              
∈ , ∈ . 

Khi đó, ,  là tập compact. 

Chứng minh    

Ta chứng minh ,  là tập đóng. Thật vậy, 
với mỗi ∈ , , → . Nếu                     
∉ ,  thì tồn tại ∈  sao cho  

, , , , 	.       (4.1) 

Vì ∈ ,  , nên ta có 

, , , , 	. 

Suy ra, 

, , lim , ,

lim , ,

, , .	 
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(mâu thuẫn với (4.1)), và do đó ∈ , , 
hay ,  là tập đóng trong tập  compact. 
Vậy ,  là tập compact.       ∎ 

Định lý 4.2 Xét bài toán LEP , , giả sử rằng 
các điều kiện sau được thỏa mãn 

(i)  liên tục tại  và  là tập compact, 

(ii) , 1, 2  liên tục trong                        
.  

Khi đó,  nửa liên tục trên và đóng tại , . 

Chứng minh    

Giả sử rằng  không nửa liên tục trên tại 
, . Khi đó, tồn tại một lân cận  của 
,  sao cho có dãy → , →  và 
∈ ,  nhưng ∉ , ∀ . Do tính nửa liên 

tục trên của  và tính compact của , nên tồn 
tại ∈  sao cho → . Nếu ∉

,  thì tồn tại ∈  sao cho  

 , , , , .	 (4.2) 

Do tính nửa liên tục dưới của  tại giá trị  
nên tồn tại ∈ , → . Vì ∈

,  , nên ta có 

, , , , .	 
Suy ra, 

, , lim , ,

lim , ,

, , 	, 

(mâu thuẫn với (4.2)). Vì vậy ∈ , ⊂ , 
điều này lại mâu thuẫn với ∉ , ∀ . 

Vậy  nửa liên tục trên tại , .  

Hơn nữa, với mỗi dãy → , →  và  
∈ , , → . Lập luận tương tự như 

trên, ta cũng có ∈ ,  hay  đóng tại 
, .               ∎ 

Các thí dụ sau minh họa sự cốt yếu của những 
giả thiết trong định lý trên. 

Thí dụ 4.1 (Tính nửa liên tục trên và tính 
compact trong giả thiết (i) là cốt yếu) 

Cho , 0,1 , 0,  
0 ,						nếu	 0,
0,1 ,			nếu	 0,

 

và , , , , , , , , trong 
đó  

, ,  và , , . 

Dễ thấy rằng  nửa liên tục dưới tại 0. Giả thiết 
(ii) thỏa mãn vì ,  là các hàm liên tục.  

Ta có, 
0 ,				nếu	 0,
1 ,				nếu	 0.

 

Rõ ràng  không nửa liên tục trên tại 0 
nguyên nhân là  không nửa liên tục trên và không 
compact tại 0. 

Thí dụ 4.2 (Tính nửa liên tục dưới của giả thiết 
(i) là cốt yếu) 

Cho , 0,1 , 0, ∞ , 0, 

0,1 ,							nếu	 0,
1
2
, 1 ,				nếu	 0,

 

và , , , , , , , , trong đó  

, ,  và , ,
. 

Ta thấy  nửa liên tục trên nhưng không nửa 
liên tục dưới tại 0. Giả thiết (ii) thỏa vì ,  là các 
hàm liên tục.  

Ta có  

0 ,				nếu	 0,
1
2
,			nếu	 0.

 

Dễ dàng kiểm tra được  không nửa liên tục 
trên tại 0. Nguyên nhân là do  không nửa 
liên tục dưới tại 0. 

Thí dụ 4.3 (Giả thiết (ii) không thể bỏ được) 

Cho , 0,1 , ≡
0,1  , , , , , , ,   trong 

đó 

, ,
,				nếu	 0
,				nếu	 0

 và   

, ,
,				nếu	 0,
,				nếu	 0.

 

Ta thấy,  liên tục tại 0, 0  compact. 
Ta tính toán được 

1 ,				nếu	 0,
0 ,				nếu	 0.

 

Rõ ràng,  không nửa liên tục trên tại 0 
nguyên nhân là các hàm , 1,2 không liên tục 

tại 0. Thật vậy, với 1, 1,  ta có 
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lim
→

, , 0 1,1,0 , với    

1, 1,   ta có  

lim
→

, , 0 1,1,0 . 

Chú ý: Khi xét tập ràng buộc  phụ thuộc vào 
tham số ∈  thì các hàm ,  phải liên tục theo 
tất cả các biến. Thí dụ sau chỉ ra rằng giả thiết (ii) 
trong Định lý 4.2 không được giảm nhẹ thành giả 
thiết (ii) trong Định lý 3.1. 

Thí dụ 4.4  

Cho , 0,1 , ≡ 0,1  
, , , , , , ,   trong đó 

, ,
1,																		nếu	 0,

1,			nếu	 0,
 

, ,
,																													nếu	 0,

,			nếu	 0.
 

Ta thấy,  liên tục tại 0, 0  compact. 
Tính toán trực tiếp ta được 

1 ,													nếu	λ 0,

, 1 ,				nếu	 0.
 

Rõ ràng,  không nửa liên tục trên tại 0 vì 
, 1,2 liên tục theo biến  và  nhưng không 

liên tục theo biến y. 

Thật vậy, với 1, , 1 ta có 

lim
→

, , 2 1 1,0,1 .  

Với 1, , 1 ta có 

lim
→

, , 3 1 1,0,1 . 

5 ỨNG DỤNG  

Cho , ,  là không gian định chuẩn, ⊆  
là tập con không rỗng, : Λ → 2 , ∗ là không 
gian đối ngẫu của  và 

: → ∗, 1,2. 

Ta xét bài toán bất đẳng thức biến phân sau: 

LVI , : Tìm ̅ ∈  sao cho 

〈 ̅ , , ̅〉, 〈 ̅ , , ̅〉 0, ∀

∈ . 

Xét hàm : →  được xác định 
như sau: 

, , , , , , ,
〈 , , 〉, 〈 , , 〉 . Khi đó bài 

toán LVI ,  là trường hợp đặc biệt của bài toán 
LEP , .  

Với mỗi ∈ , ∈ , ta kí hiệu tập nghiệm 
của bài toán LVI ,  như sau: 

, 	 ∈ 	|	 , , ∈ , ∀
∈ 	 . 

Khi tập ràng buộc  không phụ thuộc tham số, 
ta được nghiệm bài toán LVI  như sau: 

	 ∈ 	|	 , , ∈ , ∀ ∈ 	 . 

Hệ quả 5.1 Xét bài toán LVI , giả sử các 
điều kiện sau được thỏa mãn 

(i)  là tập compact, 

(ii) , 1, 2 liên tục trong μ . 

Khi đó,  nửa liên tục trên và đóng. 

Chứng minh 

Ta chỉ cần kiểm tra giả thuyết (ii) trên thỏa mãn 
Định lý 3.1. Thật vậy, vì , 1, 2 liên tục trong 

μ  nên hàm , , , 1, 2 cũng liên tục 
trong .          ∎ 

Hệ quả 5.2 Xét bài toán LVI , , giả sử các 
điều kiện sau được thỏa mãn 

(i)  liên tục tại  và  là tập compact, 

(ii) , 1, 2 liên tục trong μ . 

Khi đó, 	nửa liên tục trên và đóng tại , . 

Chứng minh 

Tương tự, ta chỉ cần kiểm tra giả thuyết (ii) trên 
thỏa mãn Định lý 4.2. Thật vậy, vì , 1, 2 liên 
tục trong μ  nên hàm , , , 1, 2 
cũng liên tục trong .   ∎ 

6 KẾT LUẬN  

Trong bài báo này, bằng cách sử dụng các giả 
thiết liên quan đến tính compact và tính liên tục 
của tập ràng buộc và hàm mục tiêu, chúng tôi đã 
nghiên cứu thành công các điều kiện đủ cho tính 
nửa liên tục trên và tính đóng của ánh xạ nghiệm 
bài toán cân bằng theo nón Lorentz. Ứng dụng các 
kết quả đạt được cho lớp bài toán bất đẳng thức 
biến phân theo nón Lorentz, chúng tôi cũng thu 
được các kết quả mới cho cả trường hợp đặc biệt 
này. Qua kết quả đạt được của bài báo này, chúng 
tôi nhận thấy rằng với các giả thiết thích hợp chúng 
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ta có thể thu được các kết quả về tính nửa liên tục 
dưới, tính liên tục hay sự đặt chỉnh của lớp các bài 
toán liên quan đến tối ưu theo nón Lorentz.  

LỜI CẢM TẠ  

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cán bộ 
phản biện đã đọc rất kỹ bản thảo và có những góp 
ý quý báu giúp cho bài báo của chúng tôi được 
hoàn thiện hơn. 
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