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11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án: 

1) Nghiên cứu về phương trình toán tử ngẫu nhiên, luận án đã chứng minh được rằng nếu các toán tử 

ngẫu nhiên là đo được, xác định trong không gian metric khả ly đầy đủ và phương trình toán tử ngẫu 

nhiên có nghiệm tất định với xác suất một thì phương trình đó có nghiệm ngẫu nhiên. Luận án đã đưa 

ra một số điều kiện đủ để phương trình toán tử ngẫu nhiên có nghiệm ngẫu nhiên. 

2) Nghiên cứu về điểm bất động của toán tử ngẫu nhiên, luận án đã chứng minh các định lý điểm bất 

động ngẫu nhiên tổng quát, trong đó mở rộng nhiều định lý điểm bất động ngẫu nhiên tổng quát của 

các tác giả trước. Luận án đã chỉ ra rằng nếu toán tử ngẫu nhiên là đo được, xác định trong không gian 

metric khả ly đầy đủ và với xác suất một các quỹ đạo của toán tử đó có điểm bất động tất định thì toán 

tử đó có điểm bất động ngẫu nhiên. Luận án đã đưa ra phiên bản ngẫu nhiên của một số định lý điểm 

bất động cho toán tử tất định làm minh họa cho định lý điểm bất động ngẫu nhiên tổng quát. Luận án 

đưa ra khái niệm điểm xấp xỉ ngẫu nhiên tốt nhất và chứng minh một số điều kiện đủ để toán tử ngẫu 

nhiên có điểm xấp xỉ ngẫu nhiên tốt nhất. 

3)  Luận án đã đưa ra khái niệm toán tử hoàn toàn ngẫu nhiên và chứng minh được một số định lý điểm 

bất động của toán tử hoàn toàn ngẫu nhiên co, co xác suất. Luận án đã chứng minh sự tồn tại nghiệm 

của một số phương trình với toán tử hoàn toàn ngẫu nhiên. 

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: 



Các kết quả có ý nghĩa trong nghiên cứu lý thuyết về phương trình toán tử ngẫu nhiên. 

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo: 

1) Đưa ra các điều kiện mới đảm bảo một toán tử ngẫu nhiên có điểm bất động ngẫu nhiên, một phương trình 

toán tử ngẫu nhiên có nghiệm ngẫu nhiên. 

2) Tìm kiếm các ứng dụng của lý thuyết điểm bất động ngẫu nhiên, phương trình toán tử ngẫu nhiên. Nghiên 

cứu các tính chất xác suất và thống kê của nghiệm của phương trình toán tử ngẫu nhiên. 

3) Nghiên cứu phương trình ngẫu nhiên với toán tử hoàn toàn ngẫu  nhiên. 
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