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

-Sử dụng Định lí Qua núi dạng yếu của Dương Minh Đức, chứng minh Bài toán Neumann cho 

phương trình elliptic tựa tuyến tính với toán tử  p-Laplacian trong miền không bị chặn có ít nhất 

một nghiệm yếu không tầm thường trong không gian con H của không gian W1,p(Ω ). 



-Chứng minh Bài toán Neumann cho hệ phương trình elliptic nửa tuyến tính trong miền không bị 

chặn có ít nhất một nghiệm yếu không tầm thường trong không gian con G của không gian 

H1(Ω )x H1(Ω ). 

-Chứng minh Bài toán Neumann cho hệ phương trình elliptic với toán tử (p,q)-Laplacian với điều 

kiện biên không tuyến tính không có nghiệm dương hoặc có hai nghiệm dương phân biệt trong 
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tầm thường 

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:  

Chúng tôi nghiên cứu sự tồn tại nghiệm của bài toán có toán tử divergent div(a(x, u∇ ) trong 

phương trình vi phân đạo hàm riêng, bài toán có tính lí thuyết khoa học và ứng dụng thực tế. 

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo: Các kết quả và phương pháp nghiên cứu trong luận án có 

thể mở rộng cho lớp phương trình có số mũ biến thiên loại p(x)- Laplacian, phương trình có hệ 

số kì dị trong miền bị chặn hoặc không bị chặn 
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