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VÀI TÍNH CHẤT CỦA NỬA VÀNH VÀ ỨNG DỤNG  
TRONG VIỆC MỞ RỘNG CÁC HỆ THỐNG SỐ 

 
Nguyêñ Thi ̣ Dung1 

 
TÓM TẮT 

 

 Bài viết xem xét một số tính chất của nửa vành, nửa miền nguyên, nửa trường. 
Các kết quả chính thể hiện bởi hai định lý sau: 

Định lý 1. Cho X là nửa miền nguyên. Khi đó tồn tại (duy nhất) nửa trường Y sao 
cho: 

 a) X là nửa vành con của Y; 

 b) mỗi phần tử của Y đều biểu thị duy nhất dưới dạng 1ab , với , , 0a b X b   

và 1b  là nghịch đảo của b trong Y. 
 Định lý 2. Cho X  là nửa vành giao hoán. Khi đó, tồn tại (duy nhất) một vành 

giao hoán Z sao cho: 
a) X là nửa vành con của Z; 
b) mỗi phần tử của Z đều có thể biểu diễn dưới dạng a - b, với a,b thuộc X. 
Sau đó chúng tôi nêu ứng dụng của hai định lý này vào việc mở rộng từ nửa vành 

số tự nhiên sang nửa trường các số hữu tỉ không âm, từ nửa vành số tự nhiên sang vành 
số nguyên và từ nửa trường các số hữu tỉ không âm sang trường số hữu tỉ. 

 
I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong bài viết này chúng tôi nghiên cứu một số tính chất của nửa vành và các mô 
hình đặc biệt của nửa vành là nửa miền nguyên và nửa trường. Trong III. và IV., chúng 
tôi chứng minh hai định lý về nhúng đẳng cấu (nửa miền nguyên vào nửa trường và nửa 
vành giao hoán vào vành giao hoán). Trong V., chúng tôi chỉ ra vài ứng dụng đơn giản 
nhưng cũng rất quan trọng đối với việc xây dựng các hệ thống số. 

Để tiện theo dõi, trong phần đầu chúng tôi nêu lại một vài khái niệm cơ bản về 
nửa vành, nửa miền nguyên và nửa trường.  

  
II. NỬA VÀNH, NỬA MIỀN NGUYÊN VÀ NỬA TRƯỜNG 

Định nghĩa 1. Tập hợp X được gọi là nửa vành, nếu được xét cùng với hai phép 
toán (cộng và nhân) sao cho: 

a) với phép cộng, X là vị nhóm giao hoán (phần tử trung lập ký hiệu là 0 và gọi là 
‘phần tử không’), và mọi phần tử  đều chính quy; 

b) với phép nhân, X là nửa nhóm; 
c) phép nhân phân phối đối với phép cộng. 
Nếu phép nhân cũng giao hoán thì nửa vành được gọi là giao hoán. Nếu với phép 

nhân, X có đơn vị thì nó được gọi là nửa vành có đơn vị. 

                                           
1 ThS. Phòng Tổ chức Cán Bộ, trường Đại học Hồng Đức 
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 Nếu X là  nửa vành giao hoán có đơn vị, trong đó mọi phần tử khác không đều 
chính quy (theo phép nhân), thì X được gọi là nửa miền nguyên. Nếu thêm điều kiện là 
với phép nhân, mọi phần tử khác 0 đều khả nghịch thì X được gọi là nửa trường. 

Như vậy, khác biệt duy nhất giữa định nghĩa này và định nghĩa vành là không yêu 

cầu  ,X   là nhóm giao hoán. 

Xin nhắc lại, đối với phép nhân giao hoán (tương ứng: cộng), phần tử chính quy là 
phần tử a sao cho từ hệ thức  ab ac  (tương ứng: a b a c   ) luôn suy ra b c . 

Rõ ràng với các phép toán thông thường thì tập hợp   là nửa miền nguyên và  tập 

hợp  là nửa trường. Ngoài ra, mọi vành đều là nửa vành, mọi miền nguyên đều là 

nửa miền nguyên, mọi trường đều là nửa trường. 
Ví dụ. Bây giờ ta xét một nửa vành giao hoán không phải là nửa miền nguyên. Xét 

tập hợp 2X    với phép cộng và phép nhân xác định như sau: 

     , , ,a b c d a c b d     và     , , ,a b c d ac bd . Dễ kiểm tra rằng  X  là nửa vành 

giao hoán, với đơn vị là  1,1 . Mặt khác, các phần tử có dạng  ,0a  hoặc  0,b  

( , 0a b  ) đều khác không nhưng đều không chính quy. (Ta có 

       ,0 , ,0 , ' ,0a c d a c d ac   nhưng không thể nói  ,c d =  , 'c d .) Vậy  X  không 

phải nửa miền nguyên.   
Chú ý. 1) Trong nửa vành, nếu có đẳng thức a b c   thì ta viết c a b   và nói 

c là hiệu khi lấy a trừ b. Do  ,X   thoả mãn luật giản ước nên hiệu, nếu tồn tại, sẽ là 

duy nhất. 
2) Trong tài liệu này, ta sẽ chỉ xét các nửa vành giao hoán. 
Bổ đề. a, b là các phần tử của nửa vành X. Nếu a - b tồn tại thì với mọi c thuôc̣ X, 

hiệu ca - cb tồn tại và c(a - b) = ca - cb. 
Chứng minh. Giả sử a b d  . Khi đó, a b d   nên .ca cb cd   Như vậy, 

cd ca cb  , từ đó suy ra điều phải chứng minh. 
Chú ý rằng trong vành mỗi phần tử đều có đối, nên khẳng định của bổ đề hiển 

nhiên hơn.  
Định nghĩa 2. Bộ phận A (khác  ) của nửa vành X được gọi là nửa vành con của 

X, nếu A là nửa nhóm con của X theo cả hai phép toán, ngoài ra 0 A . 
Nói cách khác, A là nửa vành con của X  khi và chỉ khi 0 A và với mọi ,a b A  

đều có  ,a b A ab A   . 

 
III. NHÚNG ĐẲNG CẤU NỬA MIỀN NGUYÊN VÀO NỬA TRƯỜNG 

Ta chứng minh định lý sau: 
Định lý 1. Cho X là nửa miền nguyên. Khi đó tồn tại nửa trường Y sao cho: 
 a) X có thể coi như nửa vành con của Y; 

 b) mỗi phần tử của Y đều biểu thị duy nhất dưới dạng 1ab , với , , 0a b X b   

và 1b  là nghịch đảo của b trong Y. 
Ngoài ra, với sai khác một đẳng cấu, trường Y như trên là duy nhất. 
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Chứng minh. 1) Xét tập hợp *X X , trong đó *X  là tập hợp mọi phần tử khác 0 

của X . Trên  *X X  xét quan hệ hai ngôi   như sau:    , ,a b c d  khi và chỉ khi 

ad bc . Đây là quan hệ tương đương. Thật vậy, trước hết do ab ba  nên 

   , ,a b a b , tức là   có tính phản xạ. Tiếp theo, giả sử    , ,a b c d . Khi đó ad bc , 

tức là cb da , nên    , ,c d a b ; do đó   có tính đối xứng. Cuối cùng, giả sử có 

   , ,a b c d  và    , ,c d e f . Khi đó ad bc  và cf de . Suy ra adcf bcde . Do 

tính giao hoán của phép nhân và do tích hai phần tử chính quy cũng là chính quy nên từ 

đẳng thức vừa viết ta có  a f = be , nghĩa là    , ,a b e f . Từ đó suy ra   có tính bắc 

cầu. Như vậy   đúng là quan hệ tương đương. 

2) Bây giờ ta ký hiệu *X X /  = Y. Ta chứng minh rằng nếu , Y    và  ,a b , 

 ', 'a b  , ,c d , ', 'c d   , thì  ,ad bc bd  và  ' ' ' ', ' 'a d b c b d  luôn thuộc cùng 

một lớp tương đương. Thật vậy, điều phải chứng minh ở đây chính là đẳng thức: 

                                           ' ' ' ' ' 'ad bc b d a d b c bd     

hay: 

                                   ' ' ' ' ' ' ' 'adb d bcb d a d bd b c bd   .                         (1) 

Theo cách lấy  ,a b  và  ', 'a b  thì ta có  ab’ = a’b ; tương tự, theo cách lấy  ,c d  

và   ', 'c d  thì ' 'cd c d  nên: 

                        ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 'adb d bcb d a bdd bcb d a bdd bdb c     = a’d’bd + 
b’c’bd, 

Vậy (1) đúng. 

Cũng dễ thấy với   ,a b ,  ', 'a b  , ,c d , ', 'c d   , các cặp  ,ac bd  và 

 ' ', ' 'a c b d  thuộc cùng một lớp tương đương Y  . 

3) Tiếp theo, trên Y  ta xét hai phép toán cộng và nhân như sau. Với , Y    thì 

   là phần tử Y   xác định như sau: lấy tuỳ ý  ,a b   và  ,c d    và coi   là 

lớp chứa  ,ad bc bd  ; còn   là lớp Y   sao cho   chứa  ,ac bd . Những điều đã 

được chứng minh trong 2) cho thấy việc xác định tổng và tích như vậy là hợp lý, cụ thể 
là   và   không phụ thuộc việc chọn các phần tử đại diện của   và  . 

Ta hãy chứng minh rằng với hai phép toán đó thì Y  là nửa trường. 
Trước hết, tính giao hoán của cả hai phép toán là hiển nhiên. Tính kết hợp của 

phép nhân cũng dễ thấy, tức là điều kiện b) của định nghĩa 1 thoả mãn. Ta chứng minh 
tính kết hợp của phép cộng, tức là với  , ,  lấy tuỳ ý từ Y, ta có: 

                                                                                              (2)  

Lấy  ,a b  ,  ,c d   ,  ,e f   , vế trái của (2) là lớp tương đương chứa 

  ,ad bc f bde bdf  . Mặt khác, 

  ,ad bc f bde bdf  =    ( ) , ( ),adf bcf bde bdf adf bcf bde bdf      
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    , ,a cf de bdf acf ade bdf   = ( ),adf b cf de bdf  .                 (3)                                                          

Rõ ràng đây chính là đại diện của tổng hai lớp với các đại diện là  ,a b  và 

 ,cf de df , tức là các lớp   và   . Nói cách khác, vế cuối của (3) là đại diện của 

     . Vậy phép cộng có tính kết hợp. 

Phần tử không của Y rõ ràng là lớp chứa cặp  0,b , với b tuỳ ý khác 0 

Bây giờ giả sử :  
                                                         .                                            (4) 

Khi đó, với   ,a b   ,  ,c d   ,  ,e f    thì do    được đại diện bởi 

 ,ad bc bd , còn    được đại diện bởi  ,af be bf  nên đẳng thức (4) có nghĩa 

là ,ad bc bd   ,af be bf  hay:  

                                       ad bc bf bd af be   , 

tức là: 
                                       adbf bcbf bdaf bdbe   .                                    (5) 

Do adbf bdaf , đồng thời trong  ,X   mọi phần tử đều chính quy (tức là 

 ,X   thoả mãn luật giản ước), nên từ (5) suy ra bcbf = bdbe, hay cf = de. Điều này có 

nghĩa là  ,c d   ,e f . Như vậy, (4) kéo theo   , nghĩa là với phép cộng thì mọi 

phần tử của Y đều chính quy. Vậy điều kiện a) của Định nghĩa 1 thoả mãn. 
            Tiếp theo, ta chứng tỏ phép nhân phân phối đối với phép cộng, nghĩa là với 

mọi , , Y     đều có: 

                                                    .                                            (6) 

Thật vậy, với   ,a b  ,  ,c d   ,  ,e f    thì đại diện của vế trái của (6) là:  

                                    , ,a cf de bdf acf ade bdf   .                               (7) 

Mặt khác, đại diện của tổng hai lớp   và   (với các đại diện là  ,ac bd  và 

 ,ae bf ) là lớp với đại diện là: 

                               , ,acbf bdae bdbf acf dae bdf   ,  

tức là trùng với vế phải của (7). Điều đó có nghĩa là (6) đúng. 
Vậy Y  là nửa vành giao hoán. Nửa vành này có đơn vị là lớp chứa (1,1), trong đó 

1 là đơn vị của X (và cũng chứa mọi cặp có dạng  ,b b ). 

Ta còn phải chứng tỏ mọi phần tử khác 0 của Y  đều khả nghịch. Giả sử   là phần 

tử như vậy. Khi đó, với  ,a b   thì 0a  (còn b thì cố nhiên khác 0) và lớp chứa 

 ,b a  chính là nghịch đảo của  . 

Tóm lại, Y  là nửa trường.  
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4) Bây giờ ta chứng tỏ X có thể coi như vành con của Y. Muốn thế, xét ánh xạ 
: X Y   biến mỗi  xX  thành lớp tương đương  chứa  cặp  (x, 1). Ta chứng tỏ   là 

đơn cấu nửa vành, tức là đơn ánh, đồng thời bảo toàn hai phép toán giống như đơn cấu 

vành. Với ký hiệu lớp tương đương chứa  ,a b  là  ,a b , ta có: 

                                       ,1 ,1 ,1x y x y x y x y                     (8) 

và: 

                                          ,1 ,1 ,1xy xy x y x y                               (9) 

Các hệ thức (8) và (9) chứng tỏ   là đồng cấu. 

Giả thiết rằng  x =  y . Khi đó    ,1 ,1x y , tức là (x, 1)   (y,1). Từ đó suy 

ra x = y. Điều đó chứng tỏ   có tính đơn ánh. Vậy   là đơn cấu.  

Do tính đơn cấu của  , ta có thể đồng nhất x với   x =  ,1x  và toàn bộ X với 

 X Y . Do  X  là nửa vành con của Y nên X được coi như vành con của Y. 

5) Cuối cùng, giả sử   là phần tử tuỳ ý của Y. Lấy  ,a b  . Khi đó   cũng có 

thể coi là tích của hai lớp: lớp thứ nhất là    ,1a a ; lớp thứ hai là  1,b ; đây chính 

là nghịch đảo của    ,1b b . Như vậy,   =     
1

a b 


. Với việc đồng nhất 

   ,a b   lần lượt với a và b, ta cũng có thể viết   = 1ab . Chú ý rằng 

, *a X b X  .  

 (Bạn đọc, nếu quan tâm, có thể tự chứng minh tính duy nhất (sai khác đẳng cấu)). 
Định lý đã được chứng minh. 

 
IV. NHÚNG ĐẲNG CẤU NỬA VÀNH GIAO HOÁN VÀO VÀNH GIAO HOÁN 

Tiếp theo, ta chứng minh định lý sau: 
Định lý 2. Cho X  là nửa vành giao hoán. Khi đó, tồn tại duy nhất (sai khác một 

đẳng cấu) một vành giao hoán Z sao cho: 
a) X có thể coi như nửa vành con của Z; 
b) mỗi phần tử của Z đều có thể biểu diễn dưới dạng a - b, với a,b thuộc X. 

Chứng minh (sơ lược). Xét tập hợp 2X  (tích đề-các của X với chính nó).  

Để khỏi lẫn lộn, lần này ta không viết các phần tử của 2X  dưới dạng  ,a b , mà 

viết dưới dạng  \a b . Trong 2X  xét quan hệ hai ngôi   như sau:  \a b   \c d  khi 

và chỉ khi a d = b c . Khi đó,   là quan hệ tương đương (tự chứng minh). 

Tiếp theo, ta nhận xét rằng nếu  \a b   '\ 'a b  và  \c d   ', 'c d  thì 

 \a c b d    ' '\ ' 'a c b d   và  \ac bd ad bc    ' ' ' '\ ' ' ' 'a c b d a d b c  . 

Điều này cho phép định nghĩa trên  Z = 2X /  hai phép toán sau: 
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                                       \a b +  \c d  =   \a c b d  ,  

                                     \a b  \c d  =   \ac bd ad bc  . 

Bạn đọc hãy tự chứng minh rằng với hai phép toán đó thì Z cũng lËp thành vành 

giao hoán với phần tử không là  0,0  và đối của  \a b  là  \b a . Việc có thể coi X  là 

vành con của Z được thực hiện bởi việc chứng minh rằng ánh xạ:  

                                               : X Z :  x =  ,0x , 

trong đó   \a b   là lớp tương đương chứa  \a b , là đơn cấu nửa vành. 

Như vậy, ta có thể đồng nhất mỗi phần tử x X  với   x Z . 

Cuối cùng, giả sử   Z  và   \a b   . Khi đó   coi như tổng của lớp  ,0a  và 

lớp  0 \ b , mà lớp thứ hai là phần tử đối của  \ 0b . Như vậy: 

                                        =    \a b  =   \ 0a  -  \ 0b  

hay, do đã đồng nhất   \ 0a  với a,   \ 0b  với b, 

                                                         = a - b. 
V. ỨNG DỤNG 

1) Xây dựng tập hợp  các số hữu tỉ không âm trên cơ sở tập hợp   các số tự 

nhiên 

Trong môṭ số giáo trình Đại số đaị cương, khi chuyển từ tập   sang  , người 
ta chỉ xét riêng phép nhân, cụ thể là làm như sau: Coi *  như một vị nhóm giao hoán 
víi phÐp nh©n rồi áp dụng định lý về đối xứng hoá, ta sẽ thu được một nhóm * . Ở 
đây, mỗi phần tử của *  thực chất là một lớp tương đương gồm các phân số, tức là các 
cặp số nguyên dương, theo quan hệ sau:    , ,a b c d ad bc   . Sau đó, người ta bổ 

sung vào *  một phần tử không (0) thành tập hợp  . Phần tử 0 này thực chất có thể 

coi là lớp tương đương chứa mọi cặp   *0, ,a a . Tiếp theo, trên   ta định nghĩa 

phép cộng như sau: nếu    , , ,a b c d   , với ,    thì    là lớp tương 

đương chứa cặp  ,ad bc bd ,... 

Tuy nhiên, cách xây dựng như vậy không soi sáng đúng quá trình đi từ các số tự 
nhiên sang hệ thống các số hữu tỉ không âm ở toán phổ thông. Trong chương trình toán phổ 
thông, thực chất ta dạy cho học sinh mở rộng từ số tự nhiên sang số hữu tỉ cùng lúc theo hai 
phép toán. Như vậy cơ sở về cấu trúc đại số của quá trình này thực chất phải là định lý 1 mà 
ta đã chứng minh ở trên: đó là quá trình nhúng đẳng cấu nửa miền nguyên vào nửa trường. 

2) Xây dựng tập hợp   các số nguyên trên cơ sở tập hợp   
Khi chuyển từ   sang  , cách làm trong Đại số là như sau: Trước hết, ta vẫn xét 

tập hợp   với riêng một phép toán, lần này là phép cộng. Cụ thể là ta coi   như vị 
nhóm cộng (giao hoán). Đối xứng hoá   theo phép cộng, ta được nhóm  . Thực chất mỗi 

phần tử của   là một lớp tương đương theo quan hệ    \ \a b c d a d b c     .  Sau 

đó, trên   xét thêm phép nhân như sau:  \a b  \c d  =   \ac bd ad bc  .  
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Một lần nữa, quá trình này không giống như làm trong toán phổ thông. Cơ sở đại 
số của quá trình xây dựng hệ thống   trên cơ sở đã có tập hợp   không phải là đối 
xứng hoá vị nhóm giao hoán, mà là nhúng đẳng cấu nửa vành giao hoán vào vành giao 
hoán, tức là quá trình xét đến trong định lý 2. 

3) Xây dựng tập hợp   trên cơ sở tập hợp   

Đây là thủ tục nhúng đẳng cấu nửa trường vào trường, một trường hợp đặc biệt 
của nhúng đẳng cấu nửa vành giao hoán vào vành giao hoán, chứ không phải đơn thuần 
là đối xứng hoá vị nhóm giao hoán theo phép cộng. 
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SOME PROPERTIES OF SEMIRINGS  
AND THEIR APPLICATIONS in expanding numerical systems 

 
Nguyen Thi Dung  

 

ABSTRACT  

In this paper, we consider some properties of semirings, integral semidomains 
and semifields.  The following theorems have been proved. 
     Theorem 1. Let  X  be an integral semidomain. Then, there exists a unique semifield  
Y  so that: 
     a) X is a subsemiring of  Y; 

     b) every element of  Y  is uniquely expressed in the form 1ab  for , , 0a b X b   

and 1b  is the inverse element of  b in Y. 
     Theorem 2. Let  X  be a commutative semiring. Then, there exists a unique 
commutative ring  Z  so that: 
     a) X is a subsemiring of  Z; 
     b) every element of  Z  is uniquely expressed in the form a - b for , .a b X  

     In the last section, we consider the simplest but most important applications of these 
theorems to the construction of numerical rings and fields. 
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BẤT BIẾN XYCLIC MÔĐUN VÀ LÀM ĐẦY MÔĐUN GIẢ NỘI XẠ 

Hoàng Đình Hải1, Phạm Thị Bích Hà2, Đỗ Văn Thuật3 

TÓM TẮT 

Chúng ta biết rằng một môđun giả-p-nội xạ, Artin là môđun giả nội xạ. Người ta 

nói  đã làm đầy môđun giả nội xạ từ môđun giả-p-nội xạ bởi tính chất Artin của nó. 

Trong bài này, chúng tôi đưa ra câu trả lời là đúng cho câu hỏi: Phải chăng R-môđun 

M là giả-p-nội xạ và RR là  bất biến xyclic thì M là mô đun giả nội xạ? 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Khái niệm môđun giả nội xạ và vành tựa giả nội xạ được SURJEET SINGH và 

S.K.JAIN nghiên cứu năm 1966. Kể từ đó, nhiều nhà toán học đã quan tâm nghiên cứu 

và phát triển khái niệm này với các ứng dụng rộng rãi. Năm 2005, trong một nghiên cứu 

về các môđun bất biến qua các đơn cấu giữa các bao nội xạ của chúng, các tác giả 

A.Alahmadi, N.Er và S.K.Jain có nhắc lại câu hỏi của Dinh: “Phải chăng một giả nội 

xạ chính là tựa nội xạ CS-môđun?” Câu hỏi này đã được làm sáng tỏ: Môđun M là tựa 

nội xạ nếu và chỉ nếu M là giả nội xạ và 
2M  là CS-môđun. Hơn thế, M là hạng tử trực 

tiếp của một môđun đều thì M là tựa nội xạ nếu và chỉ nếu M là giả nội xạ. Tiếp theo đó, 

như là một hệ quả, các tác giả đã chứng minh rằng trên vành Noether phải các môđun 

tựa nội xạ chính là các môđun giả nội xạ và là CS- môđun (xem trong [2]). Các vấn đề 

về nội xạ, giả nội xạ và các mở rộng khác được tham khảo trong [3],..., [10] 

Trong bài này chúng ta nghiên cứu các R-môđun phải trên vành không giao hoán 

R. Ta gọi  R-môđun N là một giả-M-p-nội xạ môđun nếu với mọi ( )Rs End M , mọi 

đơn cấu từ s(M) tới N có thể mở rộng thành đồng cấu từ M tới N. 

M được gọi là một tựa-giả-p-nội xạ nếu M là giả-M-p-nội xạ.  

M được gọi là một giả-p-nội xạ nếu M là giả-RR-p-nội xạ. 

Vành R được gọi là giả-p-nội xạ nếu môđun RR là tựa-giả-p-nội xạ. Bất biến 

xyclic môđun được trình bày trong bài này là một khái niệm  mở rộng từ khái niệm 

môđun hoàn toàn bất biến, giúp ta tìm lại cấu trúc môđun giả-p-nội xạ từ môđun giả-M-

p-nội xạ như là một trong những phương pháp làm đầy môđun giả nội xạ.  

 

2. CÁC KẾT QUẢ CHÍNH 

Định lý chính sau đây sẽ được chứng minh sau khi xây dựng một cách đầy đủ 

cấu trúc bất biến xylic môđun và khảo sát  các cấu trúc mới. 

                                           
1TS. Khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Hồng Đức 
2ThS. Khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Hồng Đức 
3Học viên đề án đào tạo nước ngoài, Trường Đại học Hồng Đức 
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Định lý chính: Cho các R-môđun phải M và N. 

1. Nếu N là một môđun giả-M-p-nội xạ,  trong đó M là bất biến xyclic thì N là 

một môđun giả-M-nội xạ. 

2. Nếu N là môđun tựa-giả-p-nội xạ, bất biến xyclic thì N là tựa giả nội xạ. 

3. Nếu N là môđun giả-p-nội xạ, RR là bất biến xyclic thì N là  giả nội xạ. 

2.1. Bất biến M-xyclic môđun 

Định nghĩa 1.1. Cho N là R-môđun phải. N được gọi là bất biến M-xyclic nếu 

mọi môđun con A của N đều là ảnh của M qua một đồng cấu ( , )Rs Hom M N . 

Nhận xét. Từ định nghĩa, ta có các nhận xét về bất biến M- xyclic môđun sau đây: 

1. Mọi môđun đơn M là bất biến M-xyclic. 

2. Môđun con của một bất biến M-xyclic môđun cũng là bất biến M-xyclic môđun. 

3. Giao của một môđun tùy ý với một  bất biến M-xyclic môđun cũng là bất biến 

M-xyclic môđun. Do đó giao của các bất biến M-xyclic môđun cũng là bất biến M-

xyclic môđun. 

4. Ảnh đồng cấu của một bất biến M-xyclic môđun cũng là bất biến M-xyclic 

môđun. 

5. Chúng ta biết rằng ảnh đồng cấu của một môđun đơn cũng là đơn. Do đó nếu 

cho M là một môđun đơn và N là bất biến M-xyclic môđun thì N cũng là môđun đơn. 

Một cách phát biểu tương đương, nếu M đơn và N không đơn thì N không là bất biến M-

xyclic môđun. 

Định nghĩa 1.2. Cho M là R-môđun phải. M được gọi là bất biến xyclic nếu nó 

là bất biến M-xyclic môđun. 

Ta nhắc lại rằng R-môđun M là hoàn toàn bất biến nếu với mọi môđun con A của 

M, tồn tại ( )Rs End M  sao cho ( )s M A . Như vậy, mọi bất biến xyclic là hoàn toàn 

bất biến. 

Ví dụ. Mọi R-môđun M đơn hoặc nửa đơn đều là bất biến xyclic môđun. 

Chứng minh. Nếu M là nửa đơn thì 
i

I
M M , trong đó 

iM  là đơn với mọi i I .  

Giả sử A là một môđun con của M. Bởi tính nửa đơn của M nên A là hạng tử trực 

tiếp của M. Do đó ta có thể xét phép chiếu : M A  . 

 Khi đó  là một tự đồng cấu của M thoả mãn ( )M A  . Vậy M là bất biến 

xyclic.   ■                                                                                                                          

Mệnh đề 1.1. Cho N là bất biến M-xyclic môđun. Nếu M là Artin thì 

( ) ( )Soc M Soc N .  
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Chứng minh. Giả sử B là một môđun con đơn của N. Do N là bất biến M-xyclic 

môđun nên tồn tại ( , )Rs Hom M N  sao cho s(M) = B. Bởi tính đơn của B, tồn tại 

b B sao cho B = bR. Giả sử s(a) = b với a M . Vì M là Artin nên môđun con aR cũng 

là Artin. Do đó mọi dây chuyền giảm các môđun con của aR chứa a đều dừng. Vì vậy 

trong môđun aR tồn tại môđun đơn A chứa a. Khi đó cái hạn chế của s trên A sẽ là một 

đẳng cấu của ( , )RHom A B . Suy ra A đẳng cấu với B.  

Ngược lại, nếu A là môđun con đơn của M thì s(A) cũng là môđun con đơn của N 

và do đó A đẳng cấu với s(A). ■                                                                                                                        

Cho N là bất biến M-xyclic môđun. Với mỗi môđun con A của N, tồn tại đồng cấu 

( , )Rs Hom M N  sao cho s(M) = A. Ta gọi s là đồng cấu biểu diễn của A. 

Mệnh đề 1.2. Cho N là bất biến M-xyclic môđun, A là một môđun con của N, và s 

là một đồng cấu biểu diễn của A. Khi đó A là tối đại trong N nếu và chỉ nếu mọi đồng 

cấu ( , )Rt Hom M N , với Im(t) thực sự chứa Im(s) là toàn cấu. 

Chứng minh. Giả sử ( , )Rt Hom M N  sao cho ( ) Im( ) Im( )A s M s t    trong N. 

Khi đó, do A tối đại trong N nên Im(t) = N. Chứng tỏ t là toàn cấu. 

Ngược lại, giả sử A B N . Do N là bất biến M-xyclic môđun nên tồn tại 

( , )Rt Hom M N  sao cho t(M) = B. Khi đó, ta có: Im( ) Im( )s t . Từ giả thiết, t là toàn 

cấu, nghĩa là B = Im(t) = N. Suy ra A tối đại trong N.                                                                                      

Trực tiếp rút ra từ định nghĩa ta có các phát biểu sau: 

Mệnh đề 1.3. Cho N là một bất biến M-xyclic môđun, A là một môđun con của N 

và s là một đồng cấu biểu diễn của A. Khi đó ta có các mệnh đề sau:  

1. Nếu M là ảnh toàn cấu của M' thì N  là bất biến M'-xyclic. 

2. Nếu M là bất biến M'-xyclic thì N cũng là bất biến M'-xyclic. 

3. Nếu M là bất biến N-xyclic thì N và M đều là các môđun sinh, bất biến xyclic. 

4. A cốt yếu trong N nếu và chỉ nếu với mọi 0 ( , )Rt Hom M N   ta đều có 

Im( ) Im( ) 0t s  . 

5. A là đều nếu và chỉ nếu với mọi ( , )Rt Hom M N  và 0 Im( ) Im( )t s   thì 

Im(t) là cốt yếu trong Im(s). 

6. A là hạng tử trực tiếp trong N nếu tồn tại đồng cấu ( , )Rt Hom M N  sao cho 

Im( ) Im( ) 0t s   và s + t là toàn cấu. 

7. Nếu B là hạng tử trực tiếp của M thì f(B) là hạng tử trực tiếp của f(M) với mọi 

đồng cấu ( , )Rf Hom M N . 

8. Cho N là bất biến M-xyclic môđun. Khi đó nếu M là Artin (tương ứng Noether) 

thì N cũng là Artin (tương ứng Noether). 
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2.2. Bất biến xyclic môđun 

Trong phần này, chúng ta xét các R-môđun phải M và kí hiệu ( )RS End M . 

Chúng ta biết rằng, nếu A là một hạng tử trực tiếp của M thì tồn tại đồng cấu biểu diễn s 

của A và s là luỹ đẳng trong S. Chẳng hạn xét phép chiếu : M A  . Khi đó chúng ta 

có ( )M A   và 2 ( ) ( ) ( )M A A M     . Do đó 2   và   là luỹ đẳng trong S. 

Nhưng không phải môđun con nào cũng có tính chất như vậy. Trường hợp nào thì 

chúng ta có được điều đó? Mệnh đề sau đây sẽ cho ta câu trả lời rõ ràng. 

Mệnh đề 2.1. Cho M là môđun bất biến xyclic, A là môđun con của M với đồng 

cấu biểu diễn s. Nếu A là  đơn thì hoặc ker( )A s  hoặc s là phần tử luỹ đẳng của S.  

Chứng minh. Vì A là đơn nên 0A   và do đó s 0 . Chúng ta có 
2 ( ) ( ) ( )s M s A s M A   . Nếu ( ) 0s A   thì do A đơn nên 2( ) ( )s M s M  hay s là lũy 

đẳng. Từ đây suy ra điều phải chứng minh.                                                                                                    

Hệ quả. Trong một môđun bất biến xyclic, các môđun con đơn không bị chứa 

trong hạt nhân của một đồng cấu biểu diễn là  hạng tử trực tiếp. 

Mệnh đề 2.2. Cho M là  một bất biến xyclic môđun. M là Noether (tương ứng 

Artin) nếu và chỉ nếu S là vành  Noether phải (tương ứng Artin). 

Chứng minh. Ta sẽ chứng minh trường hợp M là Noether. Trường hợp Artin được 

chứng minh  tương tự. Lấy dãy tăng tuỳ ý các iđêan phải 

1 2 ... ...   (1)ns S s S s S     của vành S. Từ 
1i is S s S  tồn tại t S  sao cho 

1i is s t . Khi đó chúng ta có 
1( ) ( )i is M s M , với mọi i. Dãy tăng các môđun con 

1 2( ) ( ) ... ( ) ...   (1)ns M s M s M     của M phải dừng (do M là Noether), tức là 

tồn tại 0n  sao cho 
0 0
( ) ( )n n js M s M  với mọi j. Suy ra với mỗi 

0i n  tồn tại t S  sao 

cho 1i is s t  . Điều này kéo theo 
1i is S s S   với mọi 

0i n  tức là dãy (1) dừng tại 0n . 

Suy ra S là vành Noether phải. 

Ngược lại, nếu S là vành Noether phải. Chúng ta lấy dãy tăng tuỳ ý các môđun con 

1 2 ... ...   (2)nA A A     của M. Từ M là bất biến xyclic, tồn tại 
is S  sao cho 

( )i is M A  với mỗi i. Khi đó 
1 2 ... ...   (3)ns S s S s S     là một dãy tăng trong S. 

Bởi giả thiết dãy (3) phải dừng tại chỉ số 
0n  nào đó, tức là 

0i ns s  với mọi 
0i n . Điều 

này chứng tỏ 
1( ) ( )i is M s M  với mọi 

0i n . Do đó dãy (2) là dừng tại 
0n . Suy ra điều 

phải chứng minh.                                      

Mệnh đề 2.3. Cho M là bất biến xyclic môđun có căn 0, các mệnh đề sau là tương 

đương: 

a. S là Artin; 
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b. M là đối sinh hữu hạn; 

c. M là  hữu hạn sinh và nửa đơn; 

d. M là Noether và nửa đơn; 

e. M là tổng trực tiếp của một họ hữu hạn các môđun con đơn. 

Chứng minh. Chúng ta xem [1] (Bổ đề 10.15) cho các chứng minh c d e  . 

Bởi Mệnh đề 2.2, chúng ta biết rằng S là Artin nếu và chỉ nếu M là Artin. Áp dụng [1] 

(Bổ đề 10.15) lần nữa cho ta một chứng minh đầy đủ.                                                                                                       

Cho M là R-môđun phải. M được gọi là Hopfian (tương ứng co-Hopfian) nếu mọi 

tự đồng cấu toàn ánh (tương ứng tự đồng cấu đơn ánh) của M là một tự đẳng cấu. M 

được gọi là Fitting môđun nếu mọi tự đồng cấu của M đều thoả mãn Mệnh đề Fitting 

(tức là tồn tại số nguyên 1n   sao cho ker( ) Im( )n nM f f  ). 

Mệnh đề 2.4. Cho M là bất biến xyclic môđun. Nếu M là đối sinh hữu hạn và 

Hopfian thì với mỗi s S  tồn tại một số nguyên n sao cho ker( ) Im( )n nM f f  . 

Chứng minh. Từ M là bất biến xyclic đồng thời là đối sinh hữu hạn, bởi Mệnh đề 

2.3 chúng ta có M là Artin. Áp dụng [1] (Mệnh đề 11.6) cho Hopfian môđun M, chúng 

ta có M là một Fitting môđun. Điều này chứng tỏ rằng với mỗi s S  tồn tại số nguyên n 

sao cho ker( ) Im( )n nM f f  (điều phải chứng minh).                                                                            

Mệnh đề 2.5. Cho R-môđun phải M là bất biến xyclic. Khi đó: 

 Nếu N là môđun con tối đại của M thì ( )Sl N  là iđêan trái tối tiểu của S. 

Chứng minh. Do M là bất biến xyclic, tồn tại 
0s S  sao cho 

0 ( )s M N . Bởi 

vậy,  0( ) | 0Sl N t S ts   . Dễ thấy rằng ( )Sl N  là một iđêan trái của S. Lấy bất kì 

0 ( )St l N  . Ta có t(N) =0, do đó ker( )N t . Bởi tính tối đại của N nên ker(t) = N. 

Bây giờ lấy bất kì ( )Sk l N , k(N)=0 chứng tỏ ker( ) ker( )t k . Từ đó, tồn tại s S  sao 

cho k = st và do đó k St . Suy ra ( )Sl N St  và do đó ( )Sl N St . Điều này chứng tỏ 

tính cực tiểu của ( )Sl N .                               

2.3. Môđun giả-p-nội xạ 

Định nghĩa 3.1. Cho R-môđun M và ( )RS End M . R-môđun N được gọi là một 

giả-M-p-nội xạ môđun nếu với mọi s S , mọi đơn cấu từ s(M) tới N có thể mở rộng 

thành đồng cấu từ M tới N. 

R-môđun M được gọi là một tựa-giả-p-nội xạ nếu M là giả-M-p-nội xạ. 

R-môđun M được gọi là một giả-p-nội xạ nếu M là giả-RR-p-nội xạ. 

Vành R được gọi là giả-p-nội xạ nếu môđun RR là tựa-giả-p-nội xạ. 

Ví dụ.  

1. Rõ ràng, nếu N là giả-M-nội xạ thì N là giả-M-p-nội xạ. Hơn nữa, nếu N là M-p-

nội xạ thì nó là giả-M-p-nội xạ. 
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2. Cho F là trường và giả sử 
0

F F
R

F

 
  
 

 là vành tất cả các ma trận dạng 
0

a b

c

 
 
 

 

với , ,a b c F . 
0 0

F F
M

 
  
 

 và 
0 0

0
N

F

 
  
 

. Chúng ta có: 

(i) N là giả-M-p-nội xạ. 
(ii) N không là giả-M-nội xạ. 

Cho R-môđun phải M và ( )RS End M . Chúng ta có thể rút ra một số tính chất 

đơn giản của các giả-M-p-nội xạ như sau: 

Bổ đề 3.1. 
1. Nếu N là môđun giả-M-p-nội xạ thì N là giả-s(M)-p-nội xạ với mọi s S . Đặc 

biệt, nếu B là một hạng tử trực tiếp của M thì N là giả-B-p-nội xạ. 
2. Nếu N là giả-M-p-nội xạ thì mọi hạng tử trực tiếp của N là giả-M-p-nội xạ. 

3. Với mọi s S  nếu s(M) là giả-M-p-nội xạ, thì s(M) là hạng tử trực tiếp của M. 
Chứng minh. 

1. Với mọi s S  lấy bất kì ( ( ))Rh End s M  và bất kì đơn cấu : ( ( ))h s M N  . 

Ta có h(s(M)) = k(M) với tự đồng cấu k nào đó của M. Gọi 

1 : ( ) ( ( )) ( )hs M h s M s M    và 
2 : ( )s M M   là các phép nhúng. Vì N là giả-M-p-

nội xạ nên tồn tại một đồng cấu : M N   sao cho 
( )|k M  . Chúng ta thấy 

rằng
2    là một mở rộng của   từ s(M) tới N. Do đó N là giả-s(M)-p-nội xạ. 

Chú ý rằng, mọi hạng tử trực tiếp của M có dạng e(M) với e là một luỹ đẳng thuộc 
S. Do đó với mọi hạng tử trực tiếp B của M thì N là giả-B-p-nội xạ. 

2) và 3) là dễ thấy.                                                                                                               
Hệ quả. Cho  một tựa-giả-p-nội xạ môđun M đồng thời là tựa xạ ảnh và 

( )Rs End M . Chúng ta có các mệnh đề tương đương: 

1. Im(s) là một hạng tử trực tiếp của M. 
2. Im(s) là một giả-M-p-nội xạ. 
3. Im(s) là M-xạ ảnh. 

2.4. Chứng minh định lý chính 

1)  Từ giả thiết M là bất biến xyclic môđun thì mọi môđun con của M  đều có dạng s(M) 

với s nào đó thuộc ( , )RHom M N . Do N là mô đun giả-M-p-nội xạ nên mọi đơn cấu từ s(M) 

tới N có thể mở rộng thành đồng cấu từ M tới N. Như vậy, mọi đơn cấu từ một mô đun con 
bất kì của M  tới N đều mở rộng được thành đồng cấu từ M tới N hay N là giả-M-nội xạ. 

2) Nếu N bất biến xyclic  thì mọi mô đun con của N  đều có dạng s(N) với s nào 
đó thuộc End R(N) . Bởi là môđun tựa-giả-p-nội xạ,  nên mọi đơn cấu từ s(N) với s nào 
đó thuộc End R(N) tới N có thể mở rộng được thành đồng cấu từ N  tới N . Do đó mọi 
đơn cấu từ mô đun con bất kì của N đều mở rộng thành đồng cấu thuộc End R(N), chứng 
tỏ rằng N là tựa giả nội xạ. 
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3) Nếu N là môđun giả-p-nội xạ thì mọi đơn cấu từ s(R)  với s nào đó thuộc 

EndR(RR)  tới N đều mở rộng thành đồng cấu từ R tới N.  Do  RR là bất biến xyclic, mọi 

iđêan của R đều có dạng s(R)  với s nào đó thuộc EndR(RR). Theo đó, mọi đơn cấu từ một 

iđêan bất kì của R tới N đều mở rộng được thành đồng cấu từ R tới N hay N là  giả nội xạ. 
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INVARRANT CYELIC MODULES AND FULLNESS PSENDO 

INJECTIVE MODULES 

Hoang Dinh Hai, Pham Thi Bich Ha, Do Van Thuat 

ABSTRACT 

We know that a pseudo-p-injective module which is artin is a pseudo injective 

module. It has been filled a pseudo injective module from the a pseudo-p-injective 

module by its artin property. In this article, we give a correct answer to the question: 

Let R-module M be a pseudo-p-injective module in which  RR is an invariant xyclic. 

Does M  be a  pseudo injective module? 
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PHÂN LOẠI ĐƯỜNG CONG BẬC BỐN HỮU TỈ CÓ KÌ DỊ 

Nguyễn Thị Quyên1
1 

TÓM TẮT 

 Như chúng ta đã biết mỗi đường cong xạ ảnh bậc 3 không có kì dị tương đương 

(dưới một phép biến đổi xạ ảnh) với đường cong được xác định bởi: y2z = x(x - z)(x - z), 

với   C - {0, 1}. Trong trường hợp có kì dị, đường cong xạ ảnh bậc 3 tương đương với 

một trong hai dạng: y2z = x3 và y2z = x2z + x3. Đối với đường cong bậc 4, thì việc phân 

loại trở nên phức tạp hơn nhiều. C.T.C.Wall phân loại chúng nhờ vào tính chất của các 

đường cong đối ngẫu (xem trong [8]). Trong bài báo này, chúng tôi đưa ra một phương 

pháp khác để phân loại các đường cong phẳng bậc 4. Do độ phức tạp của tính toán, 

chúng tôi chỉ xét trường hợp đường cong hữu tỉ, tức là đường cong có giống bằng 0. 

1. MỞ ĐẦU  

           Giả sử (C’) là đường cong xạ ảnh bậc bốn, được xác định bởi: 

                                                (C’) = {(x, y, z)  P2: P(x, y, z) = 0}. 

trong đó:  P(x, y, z) = a04y4 + (a13x + a03z)y3 + (a22x2 + a12xz + a02z2)y2 + (a31x3 + a21x2z  

                                + a11xz2 + a01z3)y + a40x4 + a30x3z + a20x2z2 + a10xz3 + a00z4. 

Khi đó đường cong đại số afin (C) tương ứng: 

                                                 (C) = {(x, y) C2: f(x, y) = 0}, 

trong đó: f(x, y) = P(x, y, 1) = a04y4 + (a13x + a03)y3 + (a22x2 + a12x + a02)y2 + (a31x3  

                                             + a21x2 + a11x + a01)y + a40x4 + a30x3 + a20x2 + a10x + a00.  

  Chúng ta sẽ nghiên cứu các điểm kì dị trên đường cong đại số afin bậc bốn. Sử 

dụng công thức bậc - giống của đường cong (xem [3]) với (C) là bất khả qui ta có: 

                                              g = 
1

2
(d - 1)(d - 2) - 

sin ( )
i

i

p
p g C




  , (1) 

ở đây d là bậc của đường cong (C), sing(C) là tập các điểm kì dị của đường cong (C), 

ip là bất biến địa phương của đường cong tại pi và  

                                                 
( ) ( ) 1

2i

i i
p

p r p


 
 .(1’) 

Trước khi vào phân loại đường cong bậc 4 chúng ta cần một số kiến thức cơ bản 

sau đây: 

                                           
1 ThS. Khoa sư phạm Tiểu học, trường Đại học Hồng Đức 



TẠP CHÍ KHOA HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC - SỐ 5. 2010 

 
20

    2. KIẾN THỨC CƠ BẢN 

          2.1. Điểm kì dị và các tương đương kì dị 

          Xét một đa tạp đại số rút gọn V = {x = (x1, x2, ..., xn)  ℂn  f(x) = 0 }, ở đó f là 

một đa thức thu gọn. Iđêan Jacobi của f, kí hiệu bởi J(f), là iđêan sinh bởi các đạo hàm 

riêng  1f/x1, ... , nf/xn. Một điểm p trên V được gọi là một điểm kì dị nếu (f, J(f)) 

triệt tiêu tại p.  

          Định nghĩa. Giả sử (V, p) và (V’, p’) là hai mầm của các siêu mặt kì dị có chiều 

là n - 1. Chúng ta nói rằng (V, p) và (V’, p’) là tương đương giải tích (tương ứng là 

tương đương tô pô) nếu tồn tại một vi phôi giải tích địa phương (tương ứng là đồng phôi 

địa phương) : U  U’, ở đó U (tương ứng U’) là lân cận mở của p  ℂn (tương ứng p’ 

 ℂn ) thỏa mãn (p) = p’ và (V  U) = V’  U’.  

          Khi đó chúng ta kí hiệu (V, p) ~ (V’, p’). Khi p = p’ = 0, để đơn giản chúng ta 

cũng viết f ~ f’, trong đó f và f’ là các đa thức định nghĩa của V và V’. 

         Trong bài báo này chúng ta chỉ xét tương đương kì dị là tương đương tô pô. Để 

đánh giá khi nào hai kì dị tương đương tô pô với nhau chúng ta cần một số khái niệm 

dưới đây. 

          2.2. Biểu đồ Newton 

          Xét không gian phức n chiều ℂn với một hệ tọa độ cố định x1, x2, ..., xn. 

          Định nghĩa. Chúng ta sẽ gọi hàm xk  = x 1

1

k x 2

2

k ...x nk

n  là đơn thức với số mũ là k = 

(k1, k2, ..., kn), ki  ℤ+, với 1  i  n. 

          Số mũ của mỗi đơn thức tương ứng với một điểm gồm các tọa độ nguyên nằm 

trong góc phần tư thứ nhất ℝ n
 . Điểm đó cũng sẽ được xác định như là số mũ của đơn 

thức. Giả sử f: (ℂn, 0)  (ℂ, 0) là một mầm của hàm chỉnh hình và k
k

k

f x  là chuỗi 

Taylor của nó. 

           Định nghĩa. Khối đa diện Newton của một chuỗi lũy thừa là bao lồi của một hợp 

của các góc phần tưℝ n
  với các đỉnh tại các số mũ của các đơn thức mà nó xuất hiện 

trong chuối đã cho với các hệ số khác không. Biểu đồ Newton của chuỗi đó chính là 

hợp của các mặt compắc của khối đa diện Newton đó. 

           Trong trường hợp n = 2, biểu đồ Newton được gọi là đa giác Newton.  

           Định nghĩa. Giá của chuỗi lũy thừa k
k

k

f x là tập bao gồm tất cả các số mũ của 

các đơn thức mà các đơn thức đó xuất hiện trong chuỗi với các hệ số khác không. 
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           Kí hiệu +(f) là bao lồi của hợp Uk; f k
 0(k  ℝ n

 ). 

           Định nghĩa. Biên Newton (f) là hợp của các mặt compắc của +(f). Đa thức g 

được xác định bởi:                           

g = 
( )

k
k

k f

f x


  

được gọi là phần Newton chính của f(x). 

           Giả sử  là một mặt đóng của (f) và chúng ta kí hiệu hàm mặt  kfkxk bởi f  . 

           Định nghĩa. Hàm f(x) được gọi là không suy biến nếu với mỗi mặt đóng   (f) 

các đa thức (x1

1

),...., ( n

n

f f
x

x x
  

 
) không có nghiệm chung trong {x  ℂn   x1...xn  0}. 

           Trường hợp n = 2 chúng ta có tiêu chuẩn sau đây: 

           Tiêu chuẩn 1:  f(x, y) là không suy biến nếu với mỗi hàm mặt f
i
, 

f
i
 = cx i y i

1

( )
i

i i

k
a b

j
j

y x


 ,  r  s, với mỗi 1  r < s  ki. 

            Sau đây là một tiêu chuẩn để kiểm tra tính tương đương tôpô của hai kì dị không 

suy biến thông qua đa giác Newton. 

           Định lý 1. (xem [4], Định lý 6.1, trang 26). Giả sử f và g là các hàm không suy 

biến trong ℂ{x1, x2, ..., xn}. Kiểu tôpô của các mầm hàm Vf, Vg được xác định bởi f và g 

có tính chất sau đây: 

(f) = (g)  Vf ~ Vg. 

           2.3. Số Milnor 

           Sau đây chúng ta định nghĩa một bất biến tôpô quan trọng của kì dị địa phương 

và nêu các định lí dùng để tính bất biến này. Trong bài báo này chúng tôi chỉ sử dụng 

Định lý 3. Cho V là một siêu diện trong ℂn được xác định bởi một hàm giải tích f, và V 

có một điểm kì dị tại gốc tọa độ O. Giả sử S 2 1n

  gồm 2n - 1 hình cầu có bán kính , tâm 

tại gốc tọa độ. Tôpô của (V, O) liên quan tới tôpô của tập K = V  S 2 1n

 . 

           Định lý 2. (Định lý về sự phân thớ, xem [6], trang 5). Với mỗi  > 0 đủ nhỏ, ánh xạ: 

: S 2 1n

  \ K  S1,  (x) = f(x)/ f(x) 

có một sự phân thớ tầm thường địa phương. 

           Hơn nữa, nếu O là một điểm kì dị cô lập, thớ có kiểu đồng luân của một chùm 

(bouquet) Sn-1 V … V Sn-1 các mặt cầu n - 1 chiều. 
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           Định nghĩa. Với kí hiệu như trong định lí trên, số mặt cầu n - 1 chiều trong 

“bouquet” được kí hiệu bởi (V), hoặc đơn giản là , và nó được gọi là số Milnor của f 

tại O.   

           Định lý 3. (xem [4], Định lý I, trang 5). Giả sử 0(f) là nón gồm biên Newton 

(f) và gốc tọa độ. Khi đó số Milnor thỏa mãn phương trình sau đây:  

                                                                  = v(0(f)). 

            Khái niệm này ta có thể tham khảo thêm trong [5], [6] và [7]. 

            2.4. Số nhánh địa phương, bất biến  

            Định nghĩa. Giả sử f là một đa thức thu gọn và p là một điểm của đường cong 

đại số C = V(f), chúng ta có thể định nghĩa số nhánh địa phương của C tại p như sau: 

Nếu đổi tọa độ để p thành gốc tọa độ, thì trong ℂ[[x, y]] đa thức f được phân tích thành 

các nhân tử nguyên tố f1, ..., fr. Khi đó r chính là số nhánh địa phương của f tại p, ta kí 

hiệu số nhánh là r(p). 

            Chi tiết hơn về khái niệm này có thể tham khảo trong [2]. 

            Nhận xét. Số nhánh là một bất biến giải tích của kì dị địa phương, tức là hai kì 

dị tương đương giải tích thì có cùng số nhánh. Đối với một đường cong bậc d thì số 

nhánh địa phương tại một điểm nhiều nhất là d. 

            Định lý 4. (xem [4], Định lý 1.29, trang 9). Giả sử rằng C = {(x, y)  U: f(x, y) 

= 0}là một đường cong phẳng không suy biến với điểm kì dị tại gốc tọa độ. Khi đó số 

nhánh địa phương của (C) tại gốc tọa độ chính bằng số các điểm nguyên trên biên 

Newton (f) trừ đi 1. 

            Một bất biến giải tích khác nữa, đó là bất biến . Bất biến này chúng tôi không 

định nghĩa, nhưng dùng nó thông qua công thức (1’). 

           3. KẾT QUẢ CHÍNH 

           3.1. Phân loại địa phương 

           Giả sử f(x, y)  C{x, y} vành các chuỗi lũy thừa hội tụ có kì dị cô lập tại (0, 0), f 

không suy biến. Khi đó ta có bảng phân loại các kiểu kì dị đơn như sau: 

                            

2 1

2 1

3 4 3 3 3 5
6 7 8

: 0( 1)

: 0( 4)

: 0, : 0, : 0

n
n

n

n

A x y n

D x y y n

E x y E x xy E x y





   


  


       
            Định nghĩa.  Một lớp các điểm kì dị X liên hợp hoặc kề với lớp các điểm kì dị 

Y, chúng ta viết X  Y, nếu với mỗi hàm của lớp X có thể được làm biến dạng thành 

hàm của lớp Y bởi một cái nhiễu đủ bé (liên tục). 
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            Ví dụ. A1: y2 + x3 + tx2 (t ≠ 0)   A2: y2 + x3 (t = 0). 

            Trong bài báo, chúng ta sẽ sử dụng thuật ngữ “suy biến”, và viết X  Y. Nó 

cũng được sử dụng trong trường hợp toàn cục. Biểu đồ của sự suy biến (xem trong [1]). 

            Bổ đề sau đây giúp ta phân loại kì dị địa phương của một đường cong bậc bốn 

dựa vào biểu đồ Newton. 

            Bổ đề 1. Với một đường cong bậc bốn, kì dị suy biến luôn chuyển được về kì dị 

không suy biến bằng một phép đổi tọa độ giải tích. 

            Chú ý. So sánh với bảng phân loại, số Milnor của kì dị đơn chính xác là chỉ số 

của các kiểu kì dị của nó, có nghĩa là: (Ak) = k, (Dk) = k, (E6) = 6, (E7) = 7, (E8) 

= 8.  

            Vậy đối với một đường cong hữu tỉ bậc bốn chỉ có thể có các kiểu kì dị sau: Ak, 

1 ≤ k ≤ 6, Dk, 4 ≤ k ≤ 6, E6. Trường hợp D6 loại (dựa vào công thức bậc-giống). 

             3.2. Phân loại toàn cục 

            Trong phần này chúng ta không đi sâu vào nghiên cứu một đường cong bất kì 

mà chúng ta chỉ đi phân loại các dạng kì dị của một đường cong bậc bốn hữu tỉ, tức là 

những đường cong đại số bậc bốn có tham số hóa hữu tỉ. 

            Thay d = 4 vào (1), ta có: g = 3 - 
sin ( )

i

i

p
p g C




  , p i
 0 i. 

            Do đường cong có tham số hóa hữu tỉ nên giống của nó là bằng 0.  

            Vậy:                               
sin ( )

i

i

p
p g C




 = 3. (2) 

            Như vậy từ công thức (2) chúng ta sẽ có các trường hợp sau: 

            - (C) có một điểm kì dị p, trong đó p = 3. Từ p  
( ) ( ) 1

2

p r p  
 = 3, suy ra  

(p) + r(p) = 7, mà 1 ≤ r(p) ≤ 4, vậy ta có 3 ≤ (p) ≤ 6. 

            - (C) có hai điểm kì dị p1 và p2, không mất tính tổng quát có thể giả sử p 1
= 2,  

p 2
= 1. 

            - (C) có ba điểm kì dị p1, p2, p3, trong đó p 1
=   p 2

=   p 3
 = 1. 

            Như vậy trong cả ba trường hợp ta đều có số Milnor tại một điểm kì dị p:  

 1 ≤ (p) ≤ 6.            

            Để đi tìm phương trình đường cong dạng tổng quát trong mỗi trường hợp, trước 

hết ta cần một kết quả cổ điển sau: 

            Bổ đề 2.  Cho n + 2 điểm phân biệt p0, ... , pn và q của không gian xạ ảnh Pn, 

trong đó không có n + 1 điểm nào nằm trên một siêu phẳng. Khi đó có duy nhất một 

phép biến đổi xạ ảnh biến pi thành [0, ..., 0, 1, 0, ..., 0], trong đó 1 ở thành phần thứ i và 
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q thành [1, ..., 1]. Đặc biệt, khi n = 2, trong mặt phẳng xạ ảnh phức ta có thể cố định 4 

điểm ở vị trí tổng quát. Khi giảm đi số điểm, ta có thể cố định 3 điểm ở vị trí tổng quát 

và 2 đường thẳng ở vị trí tổng quát (tức là mỗi đường thẳng qua 1 điểm trong số 3 điểm 

trên và không đi qua điểm nào khác). 

            3.3. Định lý phân loại đường cong hữu tỉ bậc 4 

            Sau đây ta sẽ đi tìm phương trình của các đường cong bậc 4: 

            3.3.1.  (C) có một điểm kì dị p.  

            Theo bổ đề 2 ta luôn có thể giả sử p = (0, 0). Như vậy tọa độ của p thỏa mãn: 

f(0, 0) = (0,0)
f

x




= (0,0)

f

y




 = 0. Từ đó suy ra  a00 = a01 = a10 = 0. 

            Khi đó f(x, y) được viết dưới dạng: 

            f(x, y) = a04y4 + (a13x + a03)y3 + (a22x2 + a12x + a02)y2 + (a31x3 + a21x2 + a11x)y  

                       + a40x4 + a30x3 + a20x2. (3) 

            Theo bổ đề 1 ta luôn có thể giả sử f không suy biến. Xét đa giác Newton của f 

tại điểm kì dị (0, 0). Dựa trên đa giác Newton với giả thiết f không suy biến ta có: 

           (+) (p) = 3 suy ra r(p) = 4. (loại) 

           (+) (p) = 4 suy ra r(p) = 3: f(x, y) = a03y3 + a21x2y + các số hạng cao hơn. 

Hay    f(x, y) = y3 + x2y + các số hạng cao hơn (Kì dị D4).  (4) 

           (+)  (p) = 5 suy ra r(p) = 2: f(x, y) = a04y4 + a21x2y + các số hạng cao hơn. 

Hay    f(x, y) = y4 + x2y + các số hạng cao hơn (Kì dị D5). (5) 

           (+)  (p) = 6 suy ra r(p) = 1: f(x, y) = a30x3 + a04y4 + các số hạng cao hơn. 

 Hay   f(x, y) = x3 + y4 + các số hạng cao hơn (Kì dị E6). (6) 

           Do (A5) = 5 và (A6) = 6 nên trong trường hợp (C) có kì dị A5 và A6 ta phải 

dựa trên sự suy biến của kì dị A3. Đầu tiên ta sẽ tìm kì dị A4 từ A3  như sau: Theo bổ đề 

2 ta có thể giả sử tiếp tuyến của (C) tại (0, 0) chính là đường thẳng y = 0. Khi đó a11 = 

a20 = 0. Vậy phương trình của (C) lúc này là: 

           f(x, y) = a04y4 + (a13x + a03)y3 + (a22x2 + a12x + a02)y2 + (a31x3 + a21x2)y  

                      + a40x4 + a30x3. (7) 

           Lúc này phần chính của đa giác Newton là g = a02y2 + a30x3. Để p là điểm kì dị 

A3 thì a30 = 0. Lúc này phần chính của đa giác Newton lại là   

                                               g = a02y2 + a21x2y + a40x4.  (8) 

           Khi đó p là điểm kì dị A3. Để p là kì dị A4 thì điều kiện cần và đủ là kì dị này suy 

biến. Coi (8) là một đa thức bậc hai theo biến x, có biệt thức:  (g, x) = 

16a02y6a40(4a40a02 - a
2
21 )2.  Để kì dị này suy biến thì (g, x) = 0. Không mất tính tổng 

quát, giả sử rằng a02 = 1, vậy (g, x) = 0 khi và chỉ khi a40 = 0 hoặc 4a40 - a
2
21 = 0. 
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           Nếu a40 = 0, thì f(x, y) = y(a04y3 + a13xy2 + a03y2 + a22x2y + a12xy + y + a31x3 + 

a21x2), trái với giả thiết f bất khả qui, suy ra a40 ≠ 0. Vậy 4a40 - a
2
21 = 0, hay a40 = 

2
21

4

a
. 

Thay a40 vào (7) ta có: 

           f(x, y) = a04y4 + (a13x + a03)y3 + (a22x2 + a12x + 1)y2 + (a31x3 + a21x2)y  

                      + 
2
21

4

a
x4 (a21 ≠ 0).   (9) 

           Vậy g = (a21x2 + 2y)2. Đây chính là kì dị suy biến, áp dụng bổ đề 1 ta có thể 

chuyển về kì dị không suy biến. Ta dùng phép đổi biến:               

                                                   
2

21

:

: 2

x x

y a x y




 
 

           Thay x, y vào (9) ta được đa thức f1, trong đó phần Newton chính của f1 là: 

                                                 g1 = y2 + 
5

21 31 12 21( 2 )

4

a a a a x 
. (10) 

            Rõ ràng f1 có kì dị A4 tại (0, 0) suy ra (9) chính là phương trình tổng quát của kì 

dị A4 tại (0, 0). 

            Đối với kì dị A5 và kì dị A6  ta làm tương tự. Vậy ta có phương trình tổng quát 

của kì dị A5 và A6 là: 

            + (A5): f(x, y) = a04y4 + (a13x + a03)y3 + (a22x2 + a12x + 1)y2 + ( 12 21

2

a a
x3 + a21x2)y  

                                    + 
2
21

4

a
x4. (11) 

            + (A6): f(x, y) = a04y4 + (a13x + a03)y3 + ((
2

03 21 12

2 4

a a a
 )x2 + a12x + 1)y2  

                                   + ( 12 21

2

a a
x3 + a21x2)y  + 

2
21

4

a
x4.   (12) 

3.3.2. (C) có hai điểm kì dị p1, p2.  

           Áp dụng bổ đề 2 ta có thể giả sử tọa độ của hai điểm kì dị là p1 = (0, 0) và p2 = 

(0, 1) và tiếp tuyến với (C) tại điểm kì dị p1 là y = 0. Không mất tính tổng quát, giả sử 

p 1
= 2. Như vậy phương trình của đường cong có kì dị A3 tại (0, 0) là: 

            f(x, y) = a04y4 + (a13x + a03)y3 + (a22x2 + a12x + a02)y2 + (a31x3 + a21x2)y + a40x4.  

           Vậy điểm kì dị p2 chỉ có thể là kì dị A1 hoặc A2. Tọa độ của p2 thỏa mãn hệ 

phương trình sau:         
 

  
 

(0,1) (0,1) (0,1) 0
f f

f
x y

    suy ra   

04 03

13 12

04 03

1 0,

0,

4 3 2 0.

a a

a a

a a

  


 
   

 

           Vậy a13 = -a12, a03 = -2, a04 = 1. Đường cong (C) lúc này có phương trình là: 
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            f(x, y) = y4 + (a13x - 2)y3 + (a22x2 - a13x + 1)y2 + (a31x3 + a21x2)y + a40x4. 
            Để xác định được p2 là kì dị A1 hay A2 ta sẽ chuyển nó về gốc tọa độ. Dùng phép 
đổi biến: 

                                                         
:

: 1.

x x

y y




 
 

           Thay x: = x, y: = y + 1 vào phương trình trên ta được đa thức mới. Tương tự 
trường hợp trên ta có phương trình tổng quát của (C) trong các trường hợp: 
            (+) Kì dị (A1 + A3):   
            f(x, y) = y4 + (a13x - 2)y3 + (a22x2 - a13x + 1)y2 + (a31x3 + a21x2)y + a40x4. (13) 
            (+) Kì dị (A2 + A3):   

            f(x, y) = y4 + (a13x - 2)y3 + ((-a21 + 
2
13

4

a
)x2 - a13x + 1)y2 + (a31x3 + a21x2)y + 

a40x4. (14) 
            (+) Kì dị (A1 + A4):   

             f(x, y) = y4 + (a13x - 2)y3 + (a22x2 - a13x + 1)y2 + (a31x3 + a21x2)y + 
2
21

4

a
x4.   (15) 

             (+) Kì dị (A2 + A4):   

             f(x, y) = y4 + (a13x - 2)y3 + ((-a21 + 
2
13

4

a
)x2 - a13x + 1)y2 + (a31x3 + a21x2)y + 

2
21

4

a
x4. (16) 

3.3.3. (C) có ba điểm kì dị p1, p2, p3  trong đó p i
= 1 với 1 ≤ i ≤ 3.  

            Áp dụng bổ đề 2 ta có thể giả sử tọa độ của ba điểm kì dị là p1 = (0, 0), p2 = (0, 1), p3 

= (1, 0). Trong trường hợp p i
= 1 thì số Milnor tại các điểm kì dị này chỉ có thể là 1 hoặc 2. 

Hay ta chỉ có thể có các dạng kì dị A1, A2. Cũng như trong các trường hợp 3.3.1 và 3.3.2 ta 
sẽ chuyển các kì dị suy biến về kì dị không suy biến. Khi đó ta có sơ đồ như sau: 

                                          3A1  2A1 + A2  A1 + 2A2  3A2 
và phương trình tương ứng theo sơ đồ sau (với ti là các tham số 1 ≤ i ≤ 5): 

            f(x, y, t1, t2, t3, t4, t5)  f(x, y, t1, t2, t3, t4)  f(x, y, t1, t2, t3)  f(x, y, t1, t2). 
Làm tương tự như hai trường hợp trên ta có phương trình của (C) trong các trường hợp là: 
            (+) Kì dị (3A1): 
             f(x, y) = y4 + (a13x - 2)y3 + (a22x2 + (a31 + a21 - a13)x + 1)y2  
                        + (a31x3 + a21x2 + (-a31 - a21)x)y + a40x4 - 2a40x3 + a40x2.     (17) 
            (+) Kì dị (2A1 + A2): 
             f(x, y) = y4 + (a13x - 2)y3 + (a22x2 + (a31 + a21 - a13)x + 1)y2  

                        + (a31x3 + a21x2 + (-a31 - a21)x)y + (
2
31

4

a
 + 31 21

2

a a
 + 

2
21

4

a
)x4  
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                        + (-
2
31

2

a
 - a31a21 - 

2
21

2

a
)x3 + (

2
31

4

a
 + 31 21

2

a a
 + 

2
21

4

a
)x2.     (18) 

             (+) Kì dị (A1 + 2A2): 

              f(x, y) = y4 + (a13x - 2)y3 + (( 13 21

2

a a
 + 

2
13

4

a
 + 13 31

2

a a
 - a21)x2  

                         + (a31 + a21 - a13)x + 1)y2 + (a31x3 + a21x2 + (-a31 - a21)x)y   

                         + (
2
31

4

a
 + 31 21

2

a a
 + 

2
21

4

a
)x4   + (-

2
31

2

a
 - a31a21 - 

2
21

2

a
)x3  

                         + (
2
31

4

a
 + 31 21

2

a a
 + 

2
21

4

a
)x2.      (19) 

              (+) Kì dị (3A2): 

               f(x, y) = y4 + ((
2 2

31 21 21 31 31 21

31 21

2(2 3 2 )

( )

a a a a a a

a a

    


)x - 2)y3  

                   + ((
2 2

31 21 21 31 31 21

31 21

(2 3 2 )

( )

a a a a a a

a a

   



.a21  

                        +
2 2 2

31 21 21 31 31 21
2

31 21

(2 3 2 )

( )

a a a a a a

a a

   


-

2 2
31 21 21 31 31 21

31 21

(2 3 2 )

( )

a a a a a a

a a

   


.a31 - a21)x2  

                   + (a31 + a21 + 
2 2

31 21 21 31 31 21

31 21

2(2 3 2 )

( )

a a a a a a

a a

   


)x + 1)y2  

                   + (a31x3 + a21x2 + (-a31 - a21)x)y  + (
2
31

4

a
 + 31 21

2

a a
 + 

2
21

4

a
)x4  

                   + (-
2
31

2

a
 - a31a21 - 

2
21

2

a
)x3 + (

2
31

4

a
 + 31 21

2

a a
 + 

2
21

4

a
)x2.  (20) 

              Định lý 5. Đường cong bậc 4 hữu tỉ được phân loại như sau: 
        (i)      A5: Phương trình đường cong xem (11), 

        (ii)     A6: Phương trình đường cong xem (12), 

        (iii)    D4: Phương trình đường cong xem (4), 

        (iv)    D5: Phương trình đường cong xem (5), 

        (v)     E6: Phương trình đường cong xem (6), 

        (vi)    A1 + A3: Phương trình đường cong xem (13), 

        (vii)   A2 + A3: Phương trình đường cong xem (14), 

        (viii)  A1 + A4: Phương trình đường cong xem (15), 

              (ix)    A2 + A4: Phương trình đường cong xem (16), 

        (x)     3A1: Phương trình đường cong xem (17), 

        (xi)    2A1 + A2: Phương trình đường cong xem (18), 
        (xii)   A1 + 2A2: Phương trình đường cong xem (19), 
        (xiii)  3A2: Phương trình đường cong xem (20). 
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               4. KẾT LUẬN 

              Đối với đường cong bậc 4, C.T.C.Wall đã phân loại chúng nhờ vào tính chất của 
các đường cong đối ngẫu (xem trong [8]). Trong bài báo này, tôi đã đưa ra được một 
phương pháp hoàn toàn mới để phân loại được các đường cong phẳng bậc 4 hữu tỉ. Toàn bộ 
đường cong phẳng bậc 4 hữu tỉ đã được phân loại ở trong Định lý 5 của bài báo. 
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CLASSIFICATION OF SINGULAR RATIONAL CURVES OF 
ORDER 4 

Nguyễn Thị Quyên 

ABSTRACT 

              As we have known, every non-singular projective curve of order 3 is equivalent 

(under a projective mapping) to the curve defined by: y2z = x(x - z)(x - z), với   C - 

{0, 1}. In case of singular curves, it is equivalent to either y2z = x3 or y2z = x2z + x3. For 

curves of order 4, the classification is more complicated. C.T.C.Wall classified them by 

properties of dual curves ([8]). In this article, we give another method to classify plane 

curves of order 4. Because of the complexity of computing, we only consider rational 

curves, i.e. curves of genus zero. 
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ĐẠO HÀM LIE CỦA 6-DÒNG VỚI GIÁ TRỊ VECTƠ  

TRÊN ĐA TẠP 

Đồng Khắc Soạn1
1, Bùi Cao Vân2

2

 

TÓM TẮT 

 Trong bài báo này, chúng tôi trình bày một số kết quả về đạo hàm Lie của         

k-dòng với giá trị vectơ trên đa tạp. 

 1. MỞ ĐẦU 

 Giả sử M là đa tạp khả vi n-chiều và U là tập mở trong M. Ký hiệu )(MB  là 

không gian các trường vectơ khả vi trên M; không gian các k-dạng vi phân thực và k-

dạng vi phân với giá trị vectơ trên M có giá compact tương ứng là ),( RMk  và 

))(,( MMk B ; không gian k-dòng với giá trị vectơ trên M là ),( nk MD R . Trong [6], R. 

P. Singh và S. D. Singh đã nghiên cứu các tính chất đạo hàm Lie của k-dạng vi phân với 

giá trị thực. Trong mục 2, chúng tôi đưa ra định nghĩa đạo hàm Lie của k-dạng vi phân 

với giá trị vectơ trên đa tạp M và nghiên cứu các tính chất của nó. Mục 3 là kết quả 

chính của bài báo, chúng tôi đã định nghĩa và trình bày các tính chất đạo hàm Lie của k-

dòng với giá trị vectơ trên đa tạp M. 

 

2. ĐẠO HÀM LIE CỦA K - DẠNG VI PHÂN VỚI GIÁ TRỊ VECTƠ TRÊN 

ĐA TẠP  

Định nghĩa 2.1 Anh xạ Mpp p ,:    được gọi là k-dạng vi phân với 

giá trị vectơ trên đa tạp M, trong đó ánh xạ:  

MTMTMTMT ppppp  :  

1 1( ( ),..., ( )) ( ( ),..., ( ))k p kX p X p X p X p  

là k-dạng tuyến tính, phản xứng.  

 Giả sử nEE ,...,1  là trường mục tiêu trên U. Khi đó, với mọi Up  và 

),(,...,1 MXX k B  ta có: 

),())(),...,(()(=))(),...,(( 1
1=

1 pEpXpXpXpX jkpj

n

j
kp    

ở đây j  (j=1,...,n) là k-dạng vi phân với giá trị thực trên M. 

                                           
1ThS. Khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Hồng Đức 
2K6, Cao học toán, Trường Đại học Vinh 
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Định nghĩa 2.2 Giả sử 

.1,...,=),,(),,...,(=)),(,();(,...,, 121 njMMMMXXX k
jn

k
k  R BB  

Khi đó ánh xạ  

))(,())(,(: MMMML kk
X BB   

1= ( ,..., )X X X nL L L     

được gọi là đạo hàm Lie của k-dạng vi phân với giá trị vectơ trên M theo trường vectơ 

X, trong đó jXL   là đạo hàm Lie của k-dạng vi phân j  nhận giá trị thực trên M theo 

trường vectơ X.  

Định nghĩa 2.3 Cho 

.1,...,=),,(),,...,(=)),(,();(,...,, 110 nrMMMMXXX k
rn

k
k  R BB  

Anh xạ d: ))(,())(,( 1 MMMM kk BB   

),...,(= 1 nddd   

được gọi là vi phân ngoài của k-dạng vi phân với giá trị vectơ trên M, ký hiệu: 

,d  trong đó rd  là vi phân ngoài của k-dạng vi phân với giá trị thực trên M.  

 Định nghĩa 2.4 Cho ),,...,(=)),(,(),(,...,, 121 n
k

k MMMXXX  BB   

.1,...,=),,( njMk
j  R  Khi đó, ánh xạ  

 ))(,())(,(: 1 MMMMi kk
X BB   

 ),...,(= 1 nXXX iii    

được gọi là ánh xạ kéo lùi k-dạng vi phân   theo hướng X, trong đó jXi   ([1]) được 

xác định bởi:  

 .1,...,=),,...,,(=),...,)(( 1111 njXXXXXi kjkjX    

 Mệnh đề 2.5 Giả sử )(,);,()),(,()),(,(, MYXGfMMMMk BFBFB  R . 

Khi đó 

 i)  XXX iii  =)(  

 ii)  YXYX iii  =)(  

 iii)  ;=  XdiX  

 iv) ;==  fifii XXfX  

Chứng minh. i)Với mọi )),(,(),...,(=),,...,(= 11 MMk
nn B  ta có: 

))(),...,((=)( 11 nnXXX iii    

),...,(= 11 nXnXXX iiii    

),...,(),...,(= 11 nXXnXX iiii    
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 XX ii =  

ii)Với mọi )),(,(),...,(= 1 MMk
n B  ta có: 

),...,(=),...,(= 1111  YnXYXnYXYXYX iiiiiii   

 YXnYYnXX iiiiii  =),...,(),...,(= 11  

iii)Với mọi )),(,(),...,(= 1 MMn BF  ta có ).,...,(= 1 nddd   

Do đó ))(),...,((=),...,(= 11 XdXddididi nnXXX   

      XXX n =),...,(= 1  

iv)Với mọi )),(,(),...,(=),,( 1 MMGf k
n BF  R  ta có 

))(),...,((=))(),...,((=)( 11 nXXnXXX ififfififi   

(1)=),...,(= 1  XnXX fiiif  

Mặt khác, ta có: ))(),...,((=),...,(= 11 nXXnfXfXfX ififiii   

(2)=),...,(= 1  XnXX fiiif  

Từ (1) và (2) suy ra .==  fifii XXfX   

Mệnh đề 2.6 Giả sử ))(,()),(,()),(,(),( MMMMMMMX lk BFBBB   . 

Khi đó  

 .1)(=)(  X
k

XX iii    

Chứng minh. Trước hết ta chứng minh: 

),,...,(= 11 nn    với )).(,()),(,( MMMM lk BB    

Thật vậy, giả sử  

njMMMMM

MMMM

j
l

j
k

jn

l
n

k
n

1,...=),,(),,(),,());(,(),...,(=

)),(,(),...,(=)),(,(),...,(=

1

11





RRR FBF

BB




 

và nEE ,...,1  là cơ sở của )(MB . Theo định nghĩa tích ngoài của các dạng vi phân với 

giá trị thực trên M, ta có: =),...,)(( 1 lkXX 
  

),...,().,...,()(= )(1)()((1)

)(<...<1)(
)(<...<(1)

lkkk

lkk
k

XXXX 



 




  

ilkkiki

lkk
k

n

i

EXXXX )),...,().,...,()((= )(1)()((1)

)(<...<1)(
)(<...<(1)1=





 




  

).(,...,,,)),...,)(((= 211
1=

MXXXEXX lkilkii

n

i

B 

   

Do đó ),,...,(= 11 nn    với )).(,()),(,( MMMM lk BB    
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Với mọi .1,=),,(),,( njMM l
j

k
j  RR   Ta đã biết ([1]) :  

 .1)(=)( jXj
k

jjXjjX iii  
  

Suy ra ))(),...,((=)( 11 nnXXX iii    

     )1)(,...,1)((= 1111 nXn
k

nnXX
k

X iiii  
  

     ),...,(= 11 nnXX ii  
 + )1)(,...,1)(( 11 nXn

k
X

k ii  
  

     ),...,(= 11 nnXX ii  
 + ),...,(1)( 11 nXnX

k ii  
  

     .1)(=  X
k

X ii     

Mệnh đề 2.7 Cho ))(,( MMk B  và )(MX B . Khi đó  

 .=  didiL XXX   

Chứng minh. Giả sử ),,(),,...,(=)),(,();( 1 RMMMMX k
rn

k   BB  

.1,...,= nr  Từ ([1]), ta có: ),(,= RMdidiL k
XXX   , trong đó d là vi phân 

ngoài của k-dạng vi phân thực và Xi là ánh xạ kéo lùi k-dạng vi phân thực trên M theo 

hướng X.  

Do đó .1,...,=),,(,= nrRMdidiL k
rrXrXrX     

Vậy ),...,(=),...,(= 111 nXnXXXnXXX didididiLLL    

      didididididi XXnXXnXX  =),...,(),...,(= 11 .  

Mệnh đề 2.8 Giả sử )(,);,()),(,(, MYXMMMk BFB  R . Khi đó 

  ;=)()  XXX LLLi   

  ;=)  YXYX LLLii   

  ;=)()  XXX LLLiii   

   XX LLiv =)()  (  là hàm hằng).  

Chứng minh. i) Với mọi ),()),(,(, MXMMk BB   áp dụng Định lý 2.7 ta được: 

)()()()(=)(()((=)(  didiididdiidL XXXXXXX   

 XXXXXX LLdiiddiid  =))()(())()((=  

Vậy .=)(  XXX LLL   

ii) Với mọi ),()),(,( MXMMk BB   áp dụng Định lý 2.7 ta được: 

)()(=  diidL YXYXYX    

)()()()(=  didiidid YXYX   

))()(())()((=  diiddiid YYXX   

 YX LL =  
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Vậy  YXYX LLL  =  

iii)Ta đã biết ([1]): ),(,=)( RMLLL k
XXX   . Do vậy, với mọi 

),,(),()),(,( RMMXMMk FBB    ta có: 

))(),...,((=)( 1 nXXX LLL   

),...,(= 11  XnnXXX LLLL   

,=),...,(),...,(= 11  XXXnnXX LLLLL   

Vậy .=)(  XXX LLL   

iv) Ap dụng Mệnh đề 2.8.iii, ta được: 

.==)(  XXXX LLLL    

Mệnh đề 2.9 Giả sử ),()),(,()),(,();( RMMMMMMX lk FBBB   . Khi đó 

  ;=)  XXX idLLi   

  ;=) XX doLodLii  

  .=)()  XXX LLLiii     

Chứngminh.i)Giảsử 

njMMMMM

MM
l

j
k

j
l

n

k
n

1,...,=),,(),,(),,()),(,(),...,(=

)),(,(),...,(=

1

1





RRR FB

B




  

Ta cần chứng minh: 

.1)(=)(  ddd k    

Trong ([2]), với mọi ,1,=),,(),,( njMM l
j

k
j  RR   ta có:  

 .1)(=)( jj
k

jjjj ddd  
  

Do đó ))(),...,((=)( 11 nnddd    

)1)(,...,1)((= 1111 nn
k

nn
k dddd  

  

)1)(,...,1)((),...,(= 1111 nn
kk

nn dddd  
  

),...,(1)(),...,(= 1111 nn
k

nn dddd  
  

.1)(=  dd k    

Theo Mệnh đề 2.5 và Mệnh đề 2.7, ta có: 

  diiddidiL XXXXX  )(==  

 didiiddiid XXXXX   01)(=)(=  

)(==  didiiddidiid XXXXXX    

 XX Lid =  
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Vậy .=  XXX idLL   

ii) Với mọi )()),(,( MXMMk BB  , ta có: 

(1))(=)()(=)(=))((  ddiddiddidLodL XXXXX   

Mặt khác ta có: )(=)(=))((  dididLddoL XXXX   

(2))(=)()(=  ddididdid XXX   

Từ (1) và (2) suy ra: ))(,(),)((=))(( MMdoLodL k
XX B  

Như vậy .= XX doLodL  

iii)Giả sử ))(,()),(,( MMMM lk BB    và ).(MX B  Sử dụng Mệnh 

đề 2.6, ta có: 

)()(=)(  ddidiL XXX
   

)1)(()1)((=  ddiiid k
XX

k
X

   

 didi X
k

X
  11)(=  ]1)([1)(  X

k
X

k diid    

 X
k

X iddi   11)(  ]1)([1)(  didi X
k

X
k    

 didi X
k

X
  11)(=   X

k
X

k diid   21)(1)(  

 X
k

X iddi   11)(   didi X
k

X
k   21)(1)(  

)()(=  didididi XXXX
   

)()(=  didididi XXXX    

.=  XX LL     

Nhận xét 2.10 Giả sử )(MX B  và ))(,( MMk B  là dạng đóng. Khi đó 

0=XL  khi và chỉ khi Xi  là dạng đóng.  

Chứng minh. Do   là dạng đóng nên 0=d . Do đó, áp dụng Mệnh đề 2.7, ta được: 

.==  XXXX dididiL   

Vậy  XXX idiL  0=0=  là dạng đóng.  

3. ĐẠO HÀM LIE CỦA K - DÒNG VỚI GIÁ TRỊ VECTƠ TRÊN ĐA TẠP 

            Định nghĩa 3.1 Anh xạ nk MMT RB  ))(,(:  

))(),...,((=)(),...,(= 11 nn TTT    

tuyến tính liên tục được gọi là k-dòng với giá trị vectơ trên đa tạp M.  

Định nghĩa 3.2 Anh xạ ),(),(: nknk
X MDMDL RR   được gọi là đạo hàm Lie 

TLT X  

của k-dòng T với giá trị vectơ trên M theo trường vectơ X, trong đó TLX  được 

xác định bởi: ))(,(),(=))(( MMLTTL kn
XX B  và XL  là đạo hàm Lie của k-

dạng vi phân   với giá trị vectơ trên M theo trường vectơ X. 
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            Định nghĩa 3.3 Anh xạ ),(),(: 1 nknk MDMDd RR   được gọi là vi phân 

ngoài của 

dTT   

k-dòng T với giá trị vectơ trên đa tạp M, trong đó dT  được xác định bởi: 

))(,(),(1)(=)( 11 MMdTdT knk B    và d  là vi phân ngoài của k-

dạng vi phân   với giá trị vectơ trên M. 

             Định nghĩa 3.4 Anh xạ ),(),(: 1 nknk
X MDMDi RR   được gọi là ánh xạ kéo lùi 

TiT X  

k-dòng T với giá tri vectơ trên M theo trường vectơ X, trong đó TiX  được xác 

định bởi: ))(,(),(1)(=)()( 11 MMiTTi kn
X

k
X B    và Xi  là ánh xạ kéo lùi k-

dạng vi phân với giá trị vectơ theo trường vectơ X. 

             Mệnh đề 3.5 Giả sử ))(,(),(),,( MMMXMDT pnk BBR   . Khi đó 

 ).(1)()(=)(  X
k

XX iTTiTi    

Chứng minh. Với mọi ))(,()),(,(),,( 1 MMMMMDT pknpnk BBR   , áp 

dụng Mệnh đề 2.6 ta có: 

)1)((1)(=))((1)(=))((=))()(( 11  X
p

X
k

X
k

XX iiTiTTiTi  

 

)(1)()(1)(= 11  X
pk

X
k iTiT    

))((1)())((1)(= 11  X
pk

X
k iTiT    

))(())((1)(= 1    TiiT XX
k  

)(),))(()(1)((= 11 MTiiT pkn
XX

k     

Suy ra, )()(1)(=)( 1    TiiTTi XX
k

X  

Vậy ).(1)()(=)(  X
k

XX iTTiTi    

           Mệnh đề 3.6 Giả sử CBFBR   )),(,(),(,),,(, MMMYXMDTT nk . 

Khi đó 

 i) TiTiTTi XXX  =)(  

 ii) TiTiTi YXYX  =)(  

 iii) TiTi XX  =)(  

 iv) TiTi XX  =)(  

            Chứng minh. i)Với mọi ))(,(),,(, 1 MMMDTT knnk BR   , ta có: 

)(1)()(1)(=))((1)(=))(( 111  X
k

X
k

X
k

X iTiTiTTTTi    

))((1)())((1)(= 2222  TiTi X
k

X
k    

))(,(),)((= 1 MMTiTi kn
XX B   
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Vậy .=)( TiTiTTi XXX   

ii)Với mọi ))(,(),,( 1 MMMDT knnk BR   , ta có: 

)(1)(=)(1)(=))(( 11  YX
k

YX
k

YX iiTiTTi  



  

)(1)()(1)(= 11  Y
k

X
k iTiT    

))((1)())((1)(= 2222  TiTi Y
k

X
k    

))(,(),)((= 1 MMTiTi kn
YX B   

Vậy .=)( TiTiTi YXYX   

iii) Ap dụng Mệnh đề 3.4, ta được: 

.=)(=)(1)()(=)(=)( TiTiiTTiTiTi XXX
k

XXX     

iv)Với mọi ))(,(,),,( 1 MMMDT knnk BCR   , ta có: 

)(1)(=)(1)(=)))((( 11   X
k

X
k

X iTiTTi    

))(,(),)((=)(1)(= 11 MMTiiT kn
XX

k B    

Vậy .=)( TiTi XX    

             Theorem 3.7 Cho )(),,( MXMDT nk BR  . Khi đó 

                                  ).()(= dTiTidTL XXX   

           Chứng minh. Với mọi ))(,( MMkn B , ta có: 

))(())((=))()((=)(=))((  diTidTdiidTLTTL XXXXXX   

))((1)()(1)(= 11  dTiidT X
k

X
k    

)))(((1)()))(((1)(= 22  TiddTi X
k

X
k   

))(,(),))(()((= MMTiddTi kn
XX B   

Vậy ).()(= dTiTidTL XXX   

           Mệnh đề 3.8 Giả sử CBFBR   )),(,(),(,),,(, MMMYXMDTT nk . 

Khi đó 

  TLTLTTLi XXX
 =)()  

  TLTLTLii YXYX  =)  

  ;=)()  XXX TLTLTLiii   

  TLTLiv XX  =)()  .  

            Chứng minh. i) Với mọi ),(),,(, MXMDTT nk BR   áp dụng Định lý 3.7 ta được: 

)()()(()(=)(()((=)( TdidTiTidTidTTdiTTidTTL XXXXXXX
  

TLTLTdiTiddTiTid XXXXXX  =))()((())()((=  

Do đó TLTLTTL XXX
 =)(  
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ii) Với mọi ),(),,( MXMDT nk BR   áp dụng Định lý 3.7 ta được: 

)()()()(=)()(= dTidTiTidTiddTiTidTL YXYXYXYXYX    

TLTLdTiTiddTiTid YXYYXX  =))()(())()((=  

Vậy TLTLTL YXYX  =  

iii)Với mọi )),(,(),(),,( MMMXMDT nk BFBR    và áp dụng Định lý 3.7 

ta được: 

))(()((=)( TdiTidTL XXX    

)()(= dTTdiTid XX     

)()()(= dTiTdiTidTid XXXX     

))()(()(= dTiTidTdiTid XXXX     

TLTidTdiTid XXXX    11)())((=  

TLTdi XX  ))((=  

TLTLTLTX XXX   =][=  

Vậy  XXX TLTLTL =)(   

        Mệnh đề 3.9 Giả sử ))(,(),(),,( MMMXMDT pnk BBR   . Khi đó 

                           ).()(=)(  XXX LTTLTL    

Chứng minh. Với mọi ),()),(,(),,( MXMMMDT pnk BBR    áp dụng Định lý 

3.7 ta được: 

))(())((=)(    TdiTidTL XXX  

)1)(()1)((=  dTdTiiTTid k
XX

k
X

   

)(1)()()(1)()(=  dTidTiiTdTid X
k

XX
k

X
   

1= ) ( 1) ) ( 1) [ ) ( 1) ]k k k
X X X X Xdi T i T d dT i T di i dT                  

1( 1) ( 1) [ ( 1) ]k k k
X X XdT i i T d T i d            

1 2= ( 1) ( 1) ( 1)k k k
X X X X Xdi T i T d dT i T di i dT                  

1 2( 1) ( 1) ( 1)k k k
X X XdT i i T d T i d            

)()(=  diTdiTdTiTdi XXXX
   

)()(=  didiTdTiTdi XXXX    

)()(=  XX LTTL    

Do đó )()(=)(  XXX LTTLTL     
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 THE LIE DERIVATIVE OF K - CURRENT WITH VECTOR 

VALUES ON MANIFOLD  
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ABSTRACT 

In this paper, we give some results on the Lie derivative of k-current with vector values 
on manifold.
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TÍNH ĐIỀU KHIỂN ĐƯỢC CỦA HỆ TUYẾN TÍNH MÔ TẢ BỞI 
TOÁN TỬ KHẢ NGHỊCH SUY RỘNG CÓ RÀNG BUỘC TRÊN 

BIẾN ĐIỀU KHIỂN 

Hoàng Văn Thi1

1 

TÓM TẮT 

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu tính điều khiển được đối với hệ tuyến tính 

mô tả bởi toán tử khả nghịch suy rộng có biến điều khiển bị ràng buộc trong không gian 

Banach. Các điều kiện cần và đủ về tính điều khiển được toàn cục đối với các hệ nãy đã 
được chứng minh. 

1. MỞ ĐẦU 

Lý thuyết toán tử khả nghịch phải được bắt đầu từ những công trình đầu tiên của 

D. Przeworska- Rolewicz, sau đó đã được phát triển bởi M. Tasche, H. von Trotha, N. 

V. Mậu, Z. Binderman và nhiều nhà toán học khác (xem [5, 7, 8]). Với sự xuất hiện của 

lý thuyết này, các bài toán giá trị ban đầu, giá trị biên, giá trị biên hỗn hợp đối với hệ 

tuyến tính mô tả bởi toán tử khả nghịch phải, khả nghịch suy rộng đã được nghiên cứu 

(xem [5, 8]). N. Đ. Quyết trong một số bài báo đã xét tính điều khiển được của các hệ 

tuyến tính trong trường hợp toán tử giải khả nghịch (xem [11, 12, 13]). Các kết quả liên 

quan đến tính điều khiển được đã được tổng quát hóa bởi A. Pogorzelec cho các hệ 

tuyến tính trong trường hợp toán tử giải khả nghịch một phía (xem [6, 8]) và bởi N. V. 

Mậu đối với hệ mô tả bởi toán tử khả nghịch suy rộng (xem [4, 5]). Trong một số kết 

quả trước, chúng tôi đã trình bày cách giải các hệ suy biến, tính điều khiển được và tính 

điều khiển được xấp xỉ của hệ tuyến tính. Tuy nhiên, các kết quả nhận được từ trước tới 

nay đối với hệ mô tả bởi toán tử khả nghịch suy rộng, tập các điều khiển đều không bị 

ràng buộc. Thực tế, các đối tượng điều khiển thường bị hạn chế bởi các điều kiện nào đó 

do đòi hỏi của các thông số kỹ thuật, chẳng hạn đòi hỏi các biến điều khiển không âm, 

hoặc bị chặn,... một cách tổng quát các biến điều khiển có thể thuộc tập  nào đó trong 

không gian điều khiển U . Kết quả chính  của bài báo này là thiết lập các điều kiện cần 

và đủ để hệ tuyến tính mô tả bởi toán tử khả nghịch suy rộng điều khiển được trong các 

trường hợp tập điều khiển là tập lồi. Cơ sở chứng minh kết quả là các định lý ánh xạ 

mở, định lý tách các tập lồi và định lý Krein- Rutman. 

2. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN 

Cho X  là không gian tuyến tính trên trường vô hướng F (F =  hoặc  ). Ký 
kiệu )(XL  là tập tất cả các toán tử tuyến tính có miền xác định và tập giá trị trong X . 

Đặt  XAXLAXL  dom:)()(0 .  

                                           
1TS. Phòng Đào tạo, trường Đại học Hồng Đức 
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Toán tử )(XLD  được gọi là toán tử khả nghịch phải (right invertible 

operator) nếu tồn tại toán tử )(0 XLR  sao cho DRX dom  và IDR   trên Rdom  

(ở đây I  là toán tử đồng nhất), khi đó R  được gọi là một nghịch đảo phải của D . Tập 

tất cả các toán tử khả nghịch phải trong )(XL  được ký hiệu bởi )(XR . Ký hiệu RD tập 

tất cả các nghịch đảo phải của D , nghĩa là D =  IDRXLR  :)(0 . Nhân của D  

được gọi là không gian hằng số, mỗi Dz ker  được gọi là một hằng số. 

 Toán tử )(0 XLF   được gọi là toán tử ban đầu (initial operator) của D  tương 

ứng với R D nếu DFXFF ker,2   và 0FR  trên Rdom . Tập các toán tử ban 

đầu của D  ký hiệu bởi  D 

Mệnh đề 2.1. [8]  Nếu )(XRD thì đối với mọi R D đồng nhất thức sau đúng 

.kerdom DRXD   

Định lý 2.2. [7]  Giả sử )(XRD . Điều kiện cần và đủ để  )(0 XLF   là toán tử ban 

đầu của D  tương ứng với R  D  là  

RDIF   trên Ddom . 

Hơn nữa, toán tử ban đầu còn có một số tính chất khác như  zFz   đối với mọi 

Dz ker , 0FD  trên X , RXF ker  và  0kerFker D  (Lý thuyết toán tử khả 

nghịch phải và áp dụng có thể tìm thấy trong nhiều tài liệu, chẳng hạn [5], [7], [8],...). 

 

Định nghĩa 2.3. Toán tử )(XLV   được gọi là khả nghịch suy rộng nếu tồn tại toán tử 

)(XLW   (gọi là nghịch đảo suy rộng của V ) thỏa mãn  Im V domW , 

Im W domV  và VVWV   trên  domV . 

 Tập tất cả các toán tử khả nghịch suy rộng trong )(XL  được ký hiệu bởi )(XW . 

Đối với mỗi )(XWV  , tập các nghịch đảo suy rộng của V được ký hiệu bởi WV.  

Định nghĩa 2.4. Nếu )(XWV  , W  WV và WWVW   trên domW , thì W  gọi là tựa 

nghịch đảo của V . Tập các tựa nghịch đảo của V  được ký hiệu bởi W 1
V . 

Định nghĩa 2.5. [5] 

 (i) Toán tử )()( XLF r   được gọi là toán tử ban đầu phải của )(XWV   tương 

ứng với W  W1
V  nếu )(2)( )( rr FF  , Im )(rF = kerV , dom )(rF = domV  và 0)( WF r  

trên domW . 

 (ii) Mỗi toán tử )(0
)( XLF l   được gọi là toán tử ban đầu trái của )(XWV   

tương ứng với W  W1
V  nếu )(2)( )( ll FF  , XF l )( = kerW  và 0)( VF l  trên domV . 

 Tập các toán tử ban đầu phải và trái của )(XWV   được ký hiệu tương ứng là 

F )(r
V và  F )(l

V . 

Định lý 2.6. [5]  Cho )(XWV   và W  W1
V . 



TẠP CHÍ KHOA HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC - SỐ 5. 2010 

 
41

 (i) Điều kiện cần và đủ để )()( XLF r   là toán tử ban đầu phải của V  tương ứng 

với W   là WVIF r )(  trên domV . 

 (ii) Điều kiện cần và đủ để )(0
)( XLF l   là toán tử ban đầu trái của V  tương 

ứng với W   là VWIF l )(  trên domW . 

Cho YX ,  là các không gian Banach, ký hiệu  ( YX , ) là không gian các toán 

tử tuyến tính liên tục từ X  vào Y  với chuẩn )(sup
1

xff
x 

 , và ( X ) là không 

gian ( XX , ). Ký hiệu *X  là không gian đối ngẫu của X  và xx ,*  là giá trị của 

phiếm hàm *x  tại Xx . Phần trong, bao đóng, bao tuyến tính của tập M  được ký 

hiệu tương ứng bởi  Mint , M , Msp . Ký hiệu M là nón cực dương đối ngẫu của tập 

M  tại M0 , nghĩa là  

 MxxxXxM  ,0,: *** . 

Định lý 2.7 ([16], Định lý tách các tập lồi). Giả sử NM ,  là các tập lồi trong không 

gian Banach X  và  NM . Khi đó: 

(i) nếu Mint  thì tồn tại phiếm hàm 0, ***  xXx  sao cho  

xx ,* yx ,* , NyMx  , . 

(ii) nếu M  là tập compact, N  là tập đóng thì tồn tại phiếm hàm 

0, ***  xXx  sao cho xx ,* yx ,* , NyMx  , . 

Định lý 2.8 ([3], Krein- Rutman). Cho K  là nón lồi có phần trong khác rỗng, không trù 

mật trong không gian Banach X . Giả sử A  là toán tử tuyến tính bị chặn trong X . Khi 

đó nếu K  là A -bất biến, nghĩa là KAK  , thì tồn tại phiếm hàm 

0, ***   fXKf  sao cho 0,***  ffA . 

Định lý 2.9 ([19], Định lý ánh xạ mở). Nếu T  là một ánh xạ tuyến tính bị chặn từ không 

gian Banach X  lên  không gian Banach Y , thì T  là ánh xạ mở. 

Định lý 2.10 ([19], C. Neumann). Cho T  là toán tử tuyến tính bị chặn trong không gian 

Banach X . Khi đó, nếu 1TI  thì T  có nghịch đảo duy nhất 1T  là một toán tử 

tuyến tính bị chặn, được xác định bởi 




 
0

1 .,)(
n

n XxxTIxT  

3. KẾT QUẢ VỀ TÍNH ĐIỀU KHIỂN ĐƯỢC TRONG TRƯỜNG HỢP CÓ 

HẠN CHẾ TRÊN BIẾN ĐIỀU KHIỂN 

Cho X  và U  là các không gian Banach thực. Giả sử   )(XWV ( X ), 

với im( ker ) 0d V  ; )(rF và )(lF  là các toán tử ban đầu phải và trái của V tương ứng với  
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W  W 1
V ( X ); A ( X ), B ( XU , ) và  là một tập lồi khác rỗng cho trước 

trong không gian U . 

 Xét hệ điều khiển tuyến tính (ký hiệu 0)(LS ) dạng: 

UuBuAxVx  ,                                                      (1) 

     .ker, 00
)( VxxxF r                                                     (2) 

 Các không gian X  và U  được gọi là không gian trạng thái và không gian điều 

khiển, các phần tử Xx  và Uu gọi là trạng thái và điều khiển tương ứng; phần tử 

Dx ker0   gọi là trạng thái ban đầu, cặp UDux  )ker(),( 0 được gọi là đầu vào. Khi 

đó, nếu (1)-(2) có nghiệm ),( 0 uxx   thì nghiệm này được gọi là đầu ra tương ứng 

với đầu vào ),( 0 ux . 

 Nếu bao hàm thức VAVB dom)(   thỏa mãn và toán tử giải WAI   khả 

nghịch thì đối với mọi đầu vào cố định  )ker(),( 0 Dux , bài toán giá trị ban đầu (1)-

(2) là đặt đúng đắn và có nghiệm duy nhất (xem [5]): 

).()(),( 0
1

0 xWBuWAIux    

 Xuyên suốt bài viết này, chúng ta giả thiết điều kiện VAVB dom)(   thỏa 

mãn và  1WA , theo định lý C. Neumann (Định lý 2.10), toán tử giải WAI   khả 

nghịch và nghịch đảo của nó xác định bởi 






 
0

1 .)()(
n

nWAWAI  

 Do đó, nghiệm duy nhất của hệ 0)(LS  được thể biểu diễn 







0

00 ).()(),(
n

n xWBuWAux                                          (3) 

Đặt                                           ( 0x ) = 
Uu

Dxux


 .ker),,( 00                                  (4) 

 Rõ ràng ( 0x ) là tập tất cả các nghiệm của bài toán (1)-(2) đối với mỗi trạng 

thái ban đầu cố định tuỳ ý Dx ker0  . Tập này còn được gọi là tập đạt được từ trạng 

thái ban đầu 0x bởi các điều khiển Uu  . 

Định nghĩa 3.1. Cho hệ tuyến tính 0)(LS  dạng (1)-(2). Mỗi hệ tuyến tính 0)(LS  được 

gọi là điều khiển được toàn cục (globally controllable) nếu ( 0 )=X, gọi là điều khiển 

được địa phương (locally controllable) nếu int0 ( 0 ). 
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Định lý 3.2. Cho hệ tuyến tính 0)(LS  dạng (1)-(2) và giả sử rằng U . Khi đó, hệ 

0)(LS  điều khiển được toàn cục nếu và chỉ nếu  

  ,...2,1,0,0)(ker ****  nWAWB n                                    (5) 

Chứng minh. Giả sử hệ 0)(LS  điều khiển được toàn cục, theo định nghĩa ta có  

( 0 )=X. Điều này tương đương với  

                                          





0

.)(
n

n XWBUWA                                                          (6) 

Bởi Định lý 2.7, điều kiện (6) đúng khi và chỉ khi   







0

,0)(,0,
n

n hWBUWAxxh  

hay                             0,0)(,
0






hUuWBuWAh
n

n  

Điều này tương đương với   

.0,0,)(
0

**** 




hUuuhWAWB
n

n                        (7)       

Do đó, từ (7) suy ra      .0,...2,1,0,0)( ****  hnhWAWB n  

Ngược lại, nếu (5) thỏa mãn thì (7) đúng. Bởi vậy ta có điều phải chứng minh. 

Hệ quả 3.3. Giả sử mọi giả thiết của Định lý 3.2 thỏa mãn. Nếu W là toán tử khả 

nghịch phải và BA,  là các toán tử dừng (nghĩa là ,DAAD   ,RAAR   

,DBBD  RBBR  ) thì hệ 0)(LS  điều khiển được toàn cục khi và chỉ khi   

  ,...2,1,0,0)(ker **  nAB n  

Định lý 3.4. Cho hệ tuyến tính 0)(LS  dạng (1)-(2). Giả sử  là một tập lồi trong U có 

phần trong khác rỗng, 0 và WB  là WA -bất biến, nghĩa là  WBWBWA )( . 

Khi đó hệ 0)(LS  điều khiển được địa phương nếu và chỉ nếu  

 (i)   ,...2,1,0,0)(ker ****  nWAWB n  

 (ii)  **WA không có véc tơ riêng  )(* WBx tương ứng với giá trị riêng không 

âm, tức là   .0,0)()(ker ***    WBIWA  

Chứng minh. Điều kiện cần. Giả sử hệ tuyến tính 0)(LS  điều khiển được địa phương. 

Khi đó hệ 0)(LS  với  spU  là điều khiển được toàn cục. Theo Định lý 3.2, điều kiện 

(i) thỏa mãn. Chứng minh (ii) bằng phương pháp phản chứng. Giả sử tồn tại véc tơ  
 )(*

0 WBx , 0*
0 x  sao cho  .0,*

0
*
0

**  xxWA  
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 Bởi vì hệ 0)(LS  điều khiển được địa phương, nên với tùy ý Xx 1  tồn tại 0  

sao cho Xx 1  đạt được từ không bởi điều khiển u  nào đó, hay  







0

1 .,)(
n

n uWBuWAx  

Do đó, ta có 

,,0,
1

,)(
1

)(,
1

,
1

,

1
0

*
0

0

*
0

**

0

*
0

1
*
01

*
0

XxWBux

WBuxWA

WBuWAx

xxxx

n

n

n

n

n

n





































 

bởi vì   )(*
0 WBx  và .0  Từ đó suy ra 0*

0 x , mâu thuẫn với giả thiết. 

Điều kiện đủ. Giả sử (i) và (ii) thỏa mãn. Theo Định lý 3.2, hệ 0)(LS  cùng với điều kiện 

(i) và  spU  là điều khiển được toàn cục. 

 Xét toán tử tuyến tính liên tục  XUL :   sao cho 

                                                              





0

.)(
n

nWBuWALuu  

Do hệ 0)(LS  điều khiển được toàn cục, suy ra  XL Im ,  tức là ánh xạ  (.)L  từ 

 spU  vào X  là ánh xạ tràn. Theo Định lý 2.9, thì (.)L  là ánh xạ mở. Mặt khác, giả 

thiết  là tập lồi có phần trong khác rỗng cho nên LUint  và do đó  int ( 0 )  . 

Đặt   conK ( 0 ) ={ xx :  ( 0 ), 0 }. 

Rõ ràng, K  là nón lồi có phần trong khác rỗng. Hơn nữa, cũng do giả thiết định 

lý  WBWBWA )(  suy ra 











00

.)())((
n

n

n

n WBWAWBWAWA  

Từ đó nhận được .)( KKWA   

 Giả sử 0)(LS  không điều khiển được địa phương, tức là 0 int ( 0 ). Điều này 

kéo theo XK  . Áp dụng định lý Krein-Rutman (Định lý 2.8), tồn tại phiếm hàm 

0, **   xKx  thỏa mãn 0,)( ***  xxWA . Dẫn đến mâu thuẫn với (ii), vì 
  )(WBK . Định lý được chứng minh. 

Ví dụ 3.5. Xét hệ điều khiển sau trong không gian Banach H : 

],0[),()()(
.

TttButAxtx                                       (8) 
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0)0( xx  .                                                                (9) 

Trong đó HHA :  là toán tử tuyến tính bị chặn và là một-một, thỏa mãn 
T

A
1

 , 

HHB :  là toán tử tuyến tính bị chặn. Lớp các hàm điều khiển chấp nhận được 

]);,0[(2 HTLU  .  

Đặt 
t

R
dt

d
D

0

, , thì D  là toán tử khả nghịch phải và R  là nghịch đảo phải của D  

(xem [5], [7], [8]). Toán tử ban đầu của D  tương ứng với R D được xác định bởi 

).0()]()[())(( xtxRDItFx   Do đó, bằng ngôn ngữ của toán tử khả nghịch phải hệ 

(8)-(9) có thể viết lại như sau 

,BuAxDx                                                     (10) 

kerD., 00  xxFx                                            (11) 

Từ giả thiết ta có 
T

A
1

  và TdxR
t

 
 01x

)(sup  , suy ra 1RA . Theo Định lý 

2.10, toán tử 1)(  RAI  tồn tại và được biểu diễn qua chuỗi luỹ thừa 

.)()(
0

1 




 
n

nRARAI  

Ta có  

 
t

tAxdsAxtRAx
0

000 ,))((  

 
t

x
tA

sdsxAtsAxRAtxRA
0

0

22

0
2

00
2 .

!2
)]()[()]()[(  

Bằng quy nạp dễ dàng nhận được 

,
!

)]()[( 00 x
n

tA
txRA

nn
n   

và do đó 

.)(exp

!

)]()[()]()[(

0

0
0

0
00

1

xAt

x
n

tA

txRAtxRAI

n

nn

n

n
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Suy ra 

.
)]()[(

lim 00
1

0
0

t

txxRAI
Ax

t







 

Theo Hệ quả 3.3, hệ (10)-(11) điều khiển được toàn cục khi và chỉ khi 

  ,...2,1,0,0)(ker **  nAB n  

 Kết quả này hoàn toàn trùng với điều kiện điều khiển được của hệ vi phân tuyến 

tính trong không gian Banach (xem [1], [10], [15]). 

Ví dụ 3.5. Cho ]1,0[CUX  . Xét hệ điều khiển 

10,0,)(   uutx
dt

dx
                                 (12) 

 00 ,)0( xxx .                                                       (13) 

Đặt 
t

R
dt

d
D

0

, )10(  t . Tương tự như Ví dụ 3.5, hệ (12)-(13) được biểu diễn ở 

dạng 

,BuAxDx                                                     (14) 

kerD,, 00  xxFx                                            (15) 

ở đây IBIA  , ( I là toán tử đồng nhất). Dễ dàng kiểm chứng được 1RA . Hơn 

nữa, ta có  

.)(exp)]()[( 00
1 xttxRAI    

Bởi giả thiết bài toán ),0[   suy ra 

 
).,0[

:

:)()(
0



























t

dRRB
t

 

Do 
t

R
0

là toán tử Volterra nên *R cũng là toán tử Volterra, nghĩa là toán tử 

** RI   khả nghịch đối với mọi  . Từ đó suy ra **RA  không có véc tơ riêng 

nằm trong )(RB , nghĩa là   .0,0)()(ker ***    RBIRA  

Theo Định lý 3.4, hệ (14)-(15) là điều khiển được địa phương. 
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CONTROLLABILITY OF THE LINEAR SYSTEM DESCRIBED BY 

GENERALIZED INVERTIBLE OPERATORS WITH 

CONSTRAINED CONTROLS 

Hoang Van Thi 

ABSTRACT 

This paper is to deals with the controllability of the linear systems described by 

generalized invertible operators with constrained controls in Banach spaces. Necessary 

and sufficient conditions for global controllability of the system are given.     
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BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN ĐỐI VỚI HỌ CÁC ÁNH XẠ 

S-ĐƠN ĐIỆU TRONG KHÔNG GIAN BANACH 

Nguyễn Xuân Thuần1
1 - Nguyễn Văn Lương2 - Lê Văn Đăng3 

TÓM TẮT 

Bài báo đưa ra một số kết quả mới về sự tồn tại nghiệm của bất đẳng thức biến 

phân phi tuyến đối với  họ các ánh xạ S- đơn điệu, tương thích với nhau trên không gian 

Banach phản xạ. 

1. MỞ ĐẦU 

Giả sử ,X Y  là các không gian Banach thực, X  là không gian đối ngẫu 

của X (nếu nX    hoặc X là không gian Hilbert thì có thể đồng nhất X với X  ). Ký 

hiệu *, x x  là cặp đối ngẫu giữa x X  và x X ; ( )span D - là bao tuyến tính của 

tập D . Gọi d là metric được cảm sinh bởi chuẩn trên X và H  là metric Hausdorff  trên 

X  cảm sinh bởi d , nghĩa là    

 ( , ) max sup ( , ),sup ( , ) , ,a E b FH E F d a F d b E E F X    .  Trong đó,  

   ( , ) inf ( , ) :d x E d x y y E   là khoảng cách từ điểm x X tới tập con  

.E X  

Giả sử D X là tập lồi đóng, :A D X là ánh xạ đơn trị. Bài toán tìm 

u D  thỏa mãn                                 , 0 ,Au x u x D                                             (1) 

gọi là bài toán bất đẳng thức biến phân hoặc, nói đơn giản là bất đẳng thức biến 

phân (hay  bài toán biến phân [1],[14]). Chú ý rằng, bài toán (1) liên hệ với bài toán tối 

ưu qua định lí sau 

 Định lí 1[7].  Giả sử :f X   là hàm khả vi Frechet và D là tập con lồi 

trong X . Khi đó, nếu u  là nghiệm của bài toán tối ưu:   min ( ) :f x x D , thì u  là 

nghiệm của bài toán biến phân   ( ), 0,f u x u x D     . 

Phiếm hàm :f D X   gọi là lồi trên D, nếu     

                        0,1 , , : (1 ) ( ) (1 ) ( )t x y D f tx t y tf x t f y         ;  

và f  gọi là nửa liên tục dưới trên D ,  nếu ( ) ( ) , .liminf
y x

f x f y x X


    

Ánh xạ   :A D X X  gọi là  

                                           
1 1, 2, 3Khoa Khoa học Tự nhiên, trường Đại học Hồng Đức 
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+  Đơn điệu, nếu , 0Ax Ay x y      và đơn điệu ngặt, nếu , 0Ax Ay x y     , 

với  x, y D  . 

+  Anti-đơn điệu, nếu      , 0 th× , 0Ax y x Ay y x , x, y D  . 

+  Hemi-liên tục, nếu ánh xạ ( ),t A x ty z    liên tục, x, y D  . 

Tính liên tục và tính  Hemi-liên tục là đồng nhất trên các không gian hữu hạn 

chiều  

( [1], [14] ). Trong [1],[9], lớp bài toán biến phân dạng 

                                        ( ) ( ), 0, D    T y T u y u y ,                          (2) 

đã được xét cho lớp toán tử  đơn điệu, nửa đơn điệu trên không gian Banach. Mở rộng 

hơn, bài toán (2) được giải cho lớp ánh xạ ngẫu nhiên kiểu đơn điệu, nửa đơn điệu yếu 

và đơn điệu cực đại chính qui ([3,4,5]). 

Trong ([13], định lí 3) bài toán biến phân  dạng                       

                                ( ), ( ) ( ) ( ), , D.  T u y u f y f u M u y u y         (3)  

được giải đối với lớp ánh xạ T, M đồng thời Hemi-liên tục, đơn điệu và Anti-đơn điệu. 

Gần đây, mở rộng định lí 3 ([13],trang 971), bài toán (4) được giải đối với lớp ánh xạ S- 

đơn điệu T, M ([11] ) .  

Trong bài báo này, chúng tôi đề cập tới bài toán biến phân (3), đối với họ các 

ánh xạ  S-đơn điệu  , ,
I

A M f    
tương thích với nhau trên X , trong đó    

, :A M D X X  
   là các ánh xạ S-đơn điệu và :f D X     là họ 

phiếm hàm lồi, nửa liên tục dưới. 

2. CÁC KẾT QUẢ 

Định nghĩa 2[11]. Giả sử  X, Y là các không gian Banach thực.  

Ánh xạ T : X Y  là ánh xạ  S- đơn điệu, nếu tồn tại ánh xạ  S : XX Y  sao 

cho : 1)   T(x) = S(x, x), X x . 

2)  Với mỗi yX, ánh xạ S : S ( ) S( , )y yx x x y  là đơn điệu, hemi-liên tục 

và anti-đơn điệu, X x . 

3) Với mỗi xX, ánh xạ S : S ( ) S( , )x xy y x y  là hemi liên tục, X y .  

Nhận xét A.  Trong định nghĩa 2, ánh xạ  ( , ) ( )x S x x T x   là Hemi-liên tục.  

Định nghĩa 3. Giả sử  X, Y là các không gian Banach thực, :A D X Y   và 

 
I

D  
là họ các tập con khác rỗng trong X . Họ các ánh xạ :A D X Y    , gọi 

là tương thích trên X , nếu  

1)  
0

lim H D ,D 0





. 

2)  Nếu  x D   và 
0

lim x u D


 


, thì 
0

lim A x Au 





. 
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Bổ đề 4. Giả sử D là tập con khác rỗng, lồi, đóng  trong không gian Banach 

phản xạ tách được X và các ánh xạ   , :T M D X X - là S-đơn điệu; :f D - là 

phiếm hàm lồi, nửa liên tục dưới . Khi đó, hai bài toán sau tương đương 

                   , ( ), ( ) ( ) ( ), ,u D T u x u f x f u M u x u x D .          (4)       

                   , ( ), ( ) ( ) ( ), ,u D T x x u f x f u M x x u x D .          (5)       

Chứng minh.   Ta chứng minh  

   (i).  (4) (5). Suy ra trực tiếp từ tính  S - đơn điệu của ,T M .  

  (ii).  (5) (4). Giả sử u D  thoả mãn (5). Nghĩa là 

                          ( ), ( ) ( ) ( ), ,T x x u f x f u M x x u x D .              (6)  

  Từ  (6) và tính Hemi-liên tục của ( ), ( )x T x x M x  ; tính lồi của f , với 

mọi 

  t y D0,1 ,  , trong (6) thay x bởi (1 )ty t u D   , ta có 

     (1 ) , (1 )T ty t u ty t u u +    (1 ) ( )f ty t u f u  

                                                             (1 ) , (1 ) ,M ty t u ty t u u y D  

Suy ra  

               (1 ) , ( ) (1 ) , ,t T ty t u y u tf y tf u t M ty t u y u y D  

Triệt tiêu t  ở hai vế sau đó cho 0t  , ta được 

                       ( ), ( ) ( ) ( ), ,T u y u f y f u M u y u y D       .               (7) 

Hay                      ( ), ( ) ( ) ( ), ,T u x u f x f u M u x u x D .   

Từ ý tưởng trong [6] (Mệnh đề 1.1.7, trang 4), nếu   , :
J

K K X Y 
  là lưới 

các toán tử compact và K hội tụ đều tới toán tử K trên tập bị chặn D X  khi 

0 , thì K  là toán tử compact. Ta có thể xét tập ( )fS các họ ánh xạ 

 , ,
I

T M f   
 tương thích trên X (theo định nghĩa 3). Trong đó ,T M  là các họ ánh 

xạ S-đơn điệu, f là họ các phiếm hàm nửa liên tục dưới và gọi 

          ( ) : ( ), ( ) ( ) ( ), ,S u u D T u x u f x f u M u x u x D           .  

Khi đó, ta có nhận xét sau 

Nhận xét B. Với tập ( )fS các họ (tùy ý) ánh xạ tương thích trên X , thì 

( )  S u . Hay, có thể nói, ( )fS có tính chất ( )S u . 

Định lí sau sẽ khẳng định điều đó. 
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Định lí 5. Giả sử  
I

D 
 là họ tập con khác rỗng, lồi, đóng, bị chặn trong không 

gian Banach phản xạ tách được X ;  , :T M D X X , :f D và  

, :T M D X  
  là các họ  ánh xạ S- đơn điệu, tương thích trên X ; :f D    là họ 

phiếm hàm lồi, nửa liên tục dưới, tương thích trên X . Khi đó, tồn tại u D   sao cho     

                            ( ), ( ) ( ) ( ), , .T u x u f x f u M u x u x D               (8) 

Chứng minh.   Từ giả thiết, ta có thể chỉ ra với mỗi dãy   



1
, 0m mm

, thì  

   0( , ) 0m

m
H D D 


 .  Giả sử , 1,2,...,kX k m  là các không gian con hữu 

hạn chiều của X , xác định bởi 

                                
 

 

  

     

 



     

1 2
, ,...,

; :

m

m m m m

m

m

X span x x x

D x x D X D D
 

Khi đó, m
D là tập con lồi, đóng, bị chặn trong 


D  . Chú ý rằng, thu hẹp của các 

ánh xạ    , ,T M f  trên m
D là các ánh xạ liên tục. Do đó, theo Bổ đề 4, tồn tại 

m m
x D  sao cho 

               

               ( ), ( ) ( ) ( ), ,
m m m m m m m m m m

T x x x f x f x M x x x x D     

Hơn nữa, với mỗi 
m , m

D là tập compact yếu, nên đãy   1m m
x có dãy 

con     
,

n n n
n m

x x D  hội tụ yếu tới u X khi 0n   . Hơn nữa, vì 

 
n

n 0
lim H D ,D 0





,  và D là tập con đóng yếu trong D ,  nên u D và ta có 

              

               ( ), ( ) ( ) ( ), ,
n n n n n n n n n n

T x x x f x f x M x x x x D .  (9)  

 Cuối cùng, từ giả thiết và định nghĩa 3,
0

lim ( ) ( )
n n

n

T x T u 





 

,
0

lim ( ) ( )
n n

n

M x M u 





, 

  
0

lim ( ) ( )
n n

n

f x f u 





và tính liên tục của phiếm hàm .,. , tính nửa liên tục 

dưới của f , từ (9) ta được  

                           ( ), ( ) ( ) ( ), , .T u x u f x f u M u x u x D ♦ 
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♦ Xét các họ hàm   , : D D X X         ,   xác định bởi 

                                     , , : ( ),x y x y T x y x                             (10) 

                     và               .    , , : ( ) ,x y x y M x y x                        (11)                                             

Trong đó        , 0x x  và   , 0, ,x x x y D     .                                                               

Khi đó, trường hợp đặc biệt của (8) là :  Tìm u D  sao cho  

                                   , , ,u y f y u y f u y D      .                     (12)                           

Khi 0  , bài toán (12) trở thành : Tìm  u D  sao cho  

                                          , ,f u u y f y y D    .                           (13)     

Từ đó, ta có kêt quả sau 

Mệnh đề 6. Giả sử  
I

D 
 là họ tập con khác rỗng, lồi, đóng và bị chặn trong 

không gian Banach phản xạ tách được X . Các ánh xạ ,T f , ,T f  được giả thiết như 

trong Định lí 5 và họ hàm  được xác định ở (10). Khi đó, với mọi ,x y X  

1)  Bài toán (13) có nghiệm . 

2) Các bài toán cực tiểu hoá   min!f x     

                             và     , min!f x x y      có nghiệm .    

Đặc biệt, khi X  là không gian Hilbert, thì cặp đối ngẫu .,.  là tích trong 

 .,. trên X . Gọi , :T M D X X   là ánh xạ phi tuyến trên tập con lồi, đóng D ; 

,T M   tương ứng là đạo hàm Frechet của ,T M . Xét các dạng song tuyến tính liên tục 

, :a b X X  ,    

     , ( , ) và , ( , ), ,x y a x y x y b x y x y X    thỏa mãn điều kiện    

2 2

1 2

1,2

1 2

( , ) . ; ( , ) . và (14)
( 0, 0) :

( , ) . . ; ( , ) . . , , .(15)
k k k

a x x x b x x x

a x y x y b x y x y x y X

 
 

 


  
   

   
 Khi đó, theo [8], tồn tại u D  sao cho 

                                               ( , ) ( ), ,a u x u T u x u x D                         (16) 

                  ( tương tự, ta cũng có  ( , ) ( ), ,b u x u M u x u x D     ) 

Trong trường hợp D X  thì bài toán (16) tương đương với bài toán tìm u X  

sao cho 

                                             ( , ) ( ), ,a u x u T u x u x D                           (17) 

                   ( tương tự, ta cũng có  ( , ) ( ), ,b u x u M u x u x D     ). 

Từ (16),(17) chúng ta đề cập tới bài toán sau 
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Bài toán.    Tìm u D  sao cho 

            ( , ) ( , ) ( ) ( ) ( ), ( ), ,a u x u b u x u f x f u T u x u M u x u x D            ,  (18) 

(với :f D X  ; ( ), ( )T u M u X );  và khi D X  thì  bài toán (18) tương 

đương với bài toán  

            ( , ) ( , ) ( ) ( ) ( ), ( ), , .a u x u b u x u f x f u T u x u M u x u x D               (19) 

Từ (16) và (17), ta có Bổ đề sau 

Bổ đề 7. Giả sử D là tập con  khác rỗng, lồi, đóng trong không gian Hilbert X  

và các ánh xạ   , :T M D X X - là S-đơn điệu; :f D - là phiếm hàm lồi, nửa 

liên tục dưới . Khi đó, u D  là nghiệm của bài toán 

   ( , ) ( , ) ( ) ( ) ( ), ( ), , .a u x u b u x u f x f u T x x u M x x u x D                        (20) 

khi và chỉ khi u D  là nghiệm của bài toán (18). Trong đó, (.,.) và (.,.)a b  thỏa 

mãn các điều kiện (14), (15). 

Sau đây, ta sẽ phát biểu định lí tương tự  định lí 5 trong không gian Hilbert. 

Định lí 8. Giả sử  
I

D 
 là họ tập con khác rỗng, lồi, đóng, bị chặn trong 

không gian Hilbert X ;  , :T M D X X , :f D  và  , :T M D X  
  là các họ  

ánh xạ S- đơn điệu, tương thích trên X ; :f D    là họ phiếm hàm lồi, nửa liên tục 

dưới, tương thích  trên X ; và  (.,.), (.,.)
I

a b  
 là họ các dạng song tuyến tính liên tục 

thỏa mãn các điều kiện (14), (15). Khi đó, tồn tại u D  sao cho         

   ( , ) ( , ) ( ) ( ) ( ), ( ), ,a u x u b u x u f x f u T u x u M u x u x D            . 

Chứng minh.  Áp dụng trực tiếp Bổ đề 7 và phương pháp chứng minh của định lí 5.♦ 
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VARIATIONAL INEQUALITIES FOR A FAMILY OF 

S-MONOTONE MAPPINGS IN BANACH SPACES 

Nguyen Xuan Thuan, Nguyen Van Luong, Le Van Đang 

ABSTRACT 

In this paper some new results that concern the  existence of solution of 

nonlinear variational inequalities for a family of S - monotone mappings which are 

compatible in reflexive Banach spaces are presented. 
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TƯƠNG TÁC Mn - Cr 

TRONG CÁC HỢP CHẤT LaCr1-xMnxO3(x=0-0.2)* 

Lê Viết Báu1
1, Nguyễn Văn Khiêm2, Vũ Văn Hưng3 

TÓM TẮT 

 Các tính chất từ của đã được nghiên cứu bằng các phép đo từ độ theo hai chế 

độ làm lạnh có từ trường MFC(T) và làm lạnh không từ trường MZFC(T). Điều đáng ngạc 

nhiên là trong từ trường thấp, MFC của các mẫu 0.1  x  0.2 lại âm trong vùng nhiệt độ 

thấp. Khi tăng nhiệt độ thì độ lớn của nó giảm và trở nên đổi dấu tại nhiệt độ bù trừ, TP. 

Tất cả các mẫu thể hiện một chuyển pha có thể là chuyển pha phản sắt từ nghiêng với 

nhiệt độ chuyển pha TN tăng theo x. Các kết quả này cho thấy tương tác trao đổi kép 

giữa các ion Mn3+ và Cr3+ trong các manganite là không thể. 

1. MỞ ĐẦU 

Tương tác trao đổi kép giữa các ion Mn đóng góp chủ yếu vào tính chất điện từ 

hết sức lý thú của các vật liệu perovskite manganite. Việc nghiên cứu tương tác DE này 

đã  được quan tâm từ ngay sau khi phát hiện ra tương tác trao đổi kép giữa các ion Mn4+ 

và Mn3+. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng ngoại trừ hai ion Co và Cr là còn gây nhiều 

tranh cãi, các ion còn lại đều không xảy ra tương tác DE với ion Mn. Vì ion Mn4+ và 

Cr3+ có cấu hình điện tử giống hệt nhau ( 03
2 gg et ) nên người ta tin rằng Cr3+ có thể thay 

thế Mn4+ trong tương tác trao đổi kép với các ion Mn3+ ! Tuy nhiên, các kết quả nghiên 

cứu lại đưa ra những kết luận trái ngược nhau [1-5]. Một trong những hiện tượng khó 

đưa ra kết luận cuối cùng mà các tác giả trước đây gặp phải đó là: cũng như các nguyên 

tố phi từ khác, việc thay thế Cr cho Mn trong các manganite đều làm giảm từ tính của 

hệ. Hơn thế nữa, các tác giả đã xem xét tương tác Cr-Mn trên nền mẫu sắt từ DE (tỉ 

phần Mn4+/Mn3+ ≠ 0) nên tương tác DE giữa các ion Mn làm nhiễu loạn đáng kể lên 

thông tin thu được. Chính vì thế chưa có được kết luận rõ ràng về tương tác giữa hai ion 

đặc biệt này với ion Mn trong các manganite.  

Để khắc phục điều này, chúng tôi chọn việc thay thế Cr cho Mn trong LaMnO3 

khi nghiên cứu tương tác giữa Cr và Mn để giảm thiểu các yếu tố khác, nhất là tương tác 

DE giữa các ion Mn. Tuy nhiên, một lượng Mn4+ vẫn có thể được hình thành do sự dư 

thừa nồng độ ôxy. Vì thế, chúng tôi đã lựa chọn vùng nồng độ thay thế Cr cao. Với nồng 

độ Cr cao, tương tác Mn-Mn khó xảy ra do mật độ của các ion Mn là loãng, điều này giúp 

ta có thể loại bỏ được tương tác sắt từ DE giữa các ion Mn.  

                                           
1,2 TS. Khoa Kỹ Thuật - Công nghệ, Trường Đại học Hồng Đức, 
 3Ths. Phòng QLKH&CN- Trường Đại học Hồng Đức 
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2. THỰC NGHIỆM 

Các hợp chất LaCr1-xMnxO3 

(x=0; 0,1; 0,15 và 0,2) được chế tạo 

bằng phương pháp phản ứng pha rắn 

thông thường. Nhiệt độ của các quá 

trình nung được kiểm soát nhờ lò nung 

tự động chạy theo chương trình đã được 

đặt trước với sai số nhiệt độ không quá 

0,20C khi làm việc ở vùng nhiệt độ cao. 

Sau khi thiêu kết ở 15000C trong thời 

gian 104 giờ, các mẫu được nung tăng 

cường lên 16000C trong thời gian 6 giờ. 

Các kết quả kiểm tra cấu trúc bằng 

nhiễu xạ tia X cho thấy các mẫu sạch pha, đảm bảo tốt cho mục đích nghiên cứu. Các 

phép đo từ được thực hiện trên hệ đo Hệ đo MPMS XL tại Phòng thí nghiệm Angstrom, 

Vương quốc Thụy Điển. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Hợp chất LaCrO3 thể hiện trật tự phản sắt từ do các mômen từ Cr3+ định xứ (3d3, 

eff = 3,87B với đóng góp chỉ của mômen spin [6]). Hình 1 trình bày kết quả các phép 

đo từ độ theo chế độ làm lạnh có từ trường (FC), MFC(T), và không có từ trường (ZFC), 

MZFC(T), trong từ trường 50 Oe. Chuyển pha phản sắt từ - thuận từ xuất hiện tại nhiệt độ 

TN = 288K, rất gần với giá trị thu được 

trong công trình [6] và tương tự như các 

kết quả nghiên cứu trước đây [7], [8]. Sự 

tách ra giữa đường FC và ZFC dưới TN 

là do sự xuất hiện của một mômen sắt từ 

yếu gây bởi trật tự phản sắt từ nghiêng 

của các ion Cr+3. 

Sự thay thế Mn đã gây nên các 

dấu hiệu hết sức dị thường của từ độ. 

Hình 2 biểu diễn các đường MZFC(T) và 

MFC(T) của các mẫu 0,1  x  0,2 trong 

từ trường 50 Oe. Trong vùng nhiệt độ 

thấp, từ độ MFC có giá trị âm trong khi từ 

độ MZFC có giá trị dương và bé hơn 
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nhiều so với giá trị độ lớn của MFC(T). 

Chuyển pha phản sắt từ nghiêng - thuận từ 

xuất hiện tại 265K, 250K và 230K tương 

ứng cho các mẫu x = 0,1; 0,15 và 0,2.  

Đáng chú ý là sự tồn tại của giá trị 

từ độ âm trong vùng nhiệt độ thấp như trên 

hình 2. Tại 5K, giá trị MFC thu được là -

0,12, -0,44 và -1,41 emu/g tương ứng với 

các mẫu x = 0,1, 0,15 và 0,2. Khi tăng nhiệt 

độ, các giá trị này giảm về độ lớn và đều đi 

qua giá trị 0 tại nhiệt độ bù trừ, Tbt, sau đó 

tăng lên và thể hiện chuyển pha từ tại TN 

sau khi đạt giá trị cực đại dương tại Tmax (hình phụ trong hình 2 là một thí dụ). Các giá 

trị độ lớn của từ độ âm tại 5K lớn hơn rất nhiều giá trị từ độ cực đại dương tại Tmax. Kết 

quả của việc tăng nồng độ Mn là làm cho các nhiệt độ Tbt, Tmax, dịch về phía nhiệt độ 

cao hơn cũng như làm tăng tỉ số giữa từ độ âm tại 5K và giá trị từ độ cực đại tại Tmax. Tbt 

lần lượt thu được là 64, 129 và 184K và Tmax là 137, 180 và 210K tương ứng cho các 

mẫu x = 0,1; 0,15 và 0,2. 

Giá trị từ độ âm của MFC(T) dưới Tbt cũng đã được quan sát trong GdCrO3 (TN = 170K) 

trong từ trường 100 Oe [9]. Một điều đáng chú ý là cấu trúc từ của LaCr1-xMnxO3 (0  x  

 0,67) lại có cùng cấu trúc từ với GdCrO3, [3]  Từ việc nghiên cứu trên đơn tinh thể 

[10], hiện tượng từ độ âm này được giải thích như sự định hướng ngược nhau của các 

mômen Gd3+ với mômen Cr3+ nhưng 

góc hợp bởi các mômen này bị lệch 

khỏi 1800 [9]. Sự khác biệt lớn giữa 

MZFC và MFC và đặc biệt là giá trị âm 

của MFC dưới Tbt cho thấy lực kháng từ, 

HC, dưới nhiệt độ bù trừ có thể là khá 

lớn. Để xác định HC, chúng tôi đã đo 

các đường cong từ trễ của mẫu x = 0,15 

theo kiểu ZFC tại các nhiệt độ khác 

nhau và xác định được HC như được 

trình bày trên hình 3. Hình phụ trong 

hình 3 trình bày đường từ trễ được đo 

tại 5K. Như trong hình phụ của hình 3, 

mẫu không đạt được trạng thái bão hòa 
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ngay cả trong từ trường lên tới 4T. 

Trong các công trình nghiên cứu trước 

đây, các hợp chất có trật tự phản sắt từ 

nghiêng thường rất khó đạt được trạng 

thái bão hòa ngay cả ở nhiệt độ thấp và 

từ trường cao. Cũng trên hình 3 ta thấy 

rằng giá trị HC thể hiện một cực tiểu tại 

Tbt. Kết quả này tương tự như mẫu vô 

định hình Fe0,66Er0,19B0,15 [11], trong đó 

các tác giả cho rằng trong vùng nhiệt độ 

cao (trên Tbt), sự định hướng của các 

mômen từ trong mẫu được quyết định 

bởi sự định hướng của các mômen từ Fe trong khi tại vùng nhiệt độ thấp, mômen từ lại 

là do sự định hướng của các ion Er. Các kết quả được so sánh với mô hình kết cặp phản 

sắt từ Fe-Er bởi sự tác động trường địa phương ngẫu nhiên lên các mômen từ của Er 

[12]. 

 Từ các kết quả trên chúng tôi cho rằng trái với mong đợi là các ion Cr3+ có thể 

thay thế Mn4+ trong tương tác DE với các ion Mn3+ do có cùng cấu hình điện tử với ion 

Mn4+, sự kết cặp giữa các ion Mn3+ và Cr3+ là phản sắt từ không bù trừ. Từ độ âm dưới 

Tbt cho thấy là các mạng phản sắt từ được kết cặp Mn và Cr vẫn còn bị khoá theo hướng 

của các mômen từ Cr được thiết lập ở vùng nhiệt độ cao và không thể quay theo hướng 

từ trường ngoài. 

  Nếu chúng ta chấp nhận giả định trên thì sự kết cặp của mạng từ Cr3+ tạo nên từ 

trường nội (HI) tại mỗi vị trí Mn. Từ trường này sẽ gây ra từ độ hiệu dụng của các ion 

Mn3+ thậm chí cả khi không có từ trường ngoài. Như được công bố cho GdCrO3, 

mômen từ M được đo theo chế độ FC do đó có thể được mô tả theo công thức [10] 

        M = MCr + C(HI + H)/(T-) 

ở đây MCr, HI, H, C và   tương ứng là mômen từ của các ion Cr, từ trường do các ion 

Cr3+, từ trường ngoài, hằng số Curie và nhiệt độ Weiss. Chúng tôi đã sử dụng công thức 

này để làm khớp với các số liệu thực nghiệm trong từ trường ngoài H = 50 Oe cho mẫu 

x = 0,15, kết quả được chỉ ra trên hình 4. Sự tách ra dưới 50K không thể phù hợp cho 

việc làm khớp bởi xuất hiện dị thường (ở đây có thể là một nguyên nhân nào đó cần 

được nghiên cứu kỹ lưỡng hơn). Giá trị của MCr, HI và   thu được tương ứng là 0,1092 

emu/g, -384 Oe và 3,01K. Như vậy trong trường H = 50 Oe, các ion Cr đã tạo nên một 

trường nội (-384 Oe) tại mỗi vị trí ion Mn, đủ lớn hơn từ trường ngoài (50 Oe), làm cho 

các ion này định hướng ngược với từ trường ngoài và gây ra từ độ âm của toàn mẫu. 
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Liệu MCr và HI có bị ảnh hưởng bởi từ trường ngoài? Vấn đề này sẽ được làm sáng tỏ 

bằng việc đo các đường cong MFC(T) trong các từ trường khác nhau. 

Hình 5 trình bày sự phụ thuộc nhiệt độ của độ cảm từ MFC/H trong các từ trường 

khác nhau từ 50 đến 500 Oe và 1T cho mẫu x = 0,15. Với sự tăng của từ trường từ 50 

Oe đến 500 Oe, từ độ MFC vẫn tồn tại trong vùng nhiệt độ thấp, tất cả các đường MFC 

đều có xu hướng vượt qua giá trị 0 tại cùng nhiệt độ Tbt đồng thời giá trị tuyệt đối của 

độ cảm từ dưới Tbt bị suy giảm đơn điệu, hiện tượng ngược lại được thiết lập trên Tbt. 

Điều này cho thấy việc tăng từ trường ngoài đã làm tăng các giá trị MCr và HI. Với từ 

trường H = 1T phần từ độ âm hoàn toàn biến mất thay vào đó giá trị từ độ đã bị lật về 

phía dương. Như vậy từ trường đủ lớn có thể sẽ phá vỡ sự kết cặp phản sắt từ không bù 

trừ giữa các ion Mn cà Cr do đóng góp của từ trường ngoài đã mạnh hơn đáng kể từ 

trường nội do mạng từ Cr gây ra. 

4. KẾT LUẬN 

 Các tính chất từ của các hợp chất LaCr1-xMnxO3 đã được nghiên cứu qua các 

phép đo từ độ phụ thuộc nhiệt độ theo các chế độ làm lạnh có từ trường và không từ 

trường. Tất cả các mẫu thể hiện chuyển pha phản sắt từ nghiêng và TN
 tăng khi tăng 

nồng độ Mn.  Hiện tượng từ trở âm trong hệ mẫu LaCr1-xMnxO3 đã được quan sát và 

được giải thích là do sự kết cặp phản sắt từ không bù trừ của hai phân mạng từ Cr và 

Mn. Kết quả này cho thấy rằng Cr3+ không thể thay thế Mn4+ trong tương tác trao đổi 

kép giữa Mn4+ và Mn3+ trong các manganite. 
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Mn-Cr INTERACTION IN THE LaCr1-xMnxO3 COMPOUNDS 

Le Viet Bau, Nguyen Van Khiem, Vu Van Hung 

ABSTRACT 

Magnetic properties of LaCr1-xMnxO3 have been investigated by dc 

magnetisation measurements with zero-field-cooling (ZFC) and field-cooling (FC) 

procedures. It is  surprisingly found that, for the samples within 0.1  x 0.2 and in low 

fields, the field-cooled magnetisation MFC become largely negative at low temperatures. 

With increasing temperature, MFC decreases in absolute and there exists a 

compensation temperature, Tbt, where MFC passes through zero and becomes positive. 

All the samples exhibit a possibly canted antiferromagnetic phase transition with TN 

increasing with x. These results do not support the hypothesis of double-exchange 

interaction between Mn3+ and Cr3+ in the manganites.  
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SỬ DỤNG PHẦN MỀM HYPERCHEM TÍNH TOÁN MẬT ĐỘ ĐIỆN 

TÍCH ĐỂ GIẢI THÍCH QUY LUẬT THẾ ELECTROPHIN VÀO 

NHÂN  BENZEN KHI CÓ SẴN NHÓM THẾ 

Đinh Ngọc Thức, Lê Thị Hoa1
2

 

TÓM TẮT 

Sử dụng phần mềm Hyperchem phiên bản 8.06 với phương pháp bán kinh nghiệm 

chính xác AM1, tối ưu hoá cấu trúc bằng thuật toán Polak-Ribiere, sử dụng phương 

pháp trường tự hợp SCF (Self-Consistent Field), khảo sát mật độ điện tích các dẫn 

xuất của benzen chứa một nhóm thế và hai nhóm thế. Từ đó giải thích được quy luật thế 

vào vòng thơm. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Benzen là một trong những vòng thơm điển hình của các hợp chất thơm, đó là một 

vòng liên hợp kín, rất bền vững và có năng lượng thơm hoá khá lớn (151 kJ/mol)). Khi 

tạo thành vòng benzen, năng lượng đó thoát ra làm cho thế năng của hệ giảm đi. Mọi 

yếu tố làm mất tính thơm đều khó khăn vì ít nhất phải vượt qua được năng lượng liên 

hợp. Vì vậy phản ứng thế xảy ra dễ hơn phản ứng cộng [2,3]. Những phản ứng thế ở 

vòng thơm có thể là thế electrophin SEAr, thế nucleophin SNAr hoặc thế gốc SRAr. Tuy 

nhiên do vòng thơm có mật độ electron cao và dễ tương tác với các tiểu phân 

electrophin, cho nên phản ứng thế đặc trưng hơn cả là phản ứng thế electrophin. 

Phản ứng thế electrophin vào nhân thơm SEAr (Electrophilic Aromatic 

Substitution) phụ thuộc vào hai yếu tố cơ bản đó là yếu tố động và yếu tố tĩnh: Yếu tố 

động là độ bền của phức   và phức   (sản phẩm trung gian của phản ứng thế), yếu tố 

này quyết định cấu trúc của sản phẩm. Yếu tố tĩnh bao gồm các hiệu ứng cấu trúc ảnh 

hưởng đến sự chuyển dịch điện tích trên nguyên tử cacbon trong nhân thơm, yếu tố này 

quyết định vị trí tấn công của tác nhân electrophin.  

Khi trong vòng thơm có sẵn một hay nhiều nhóm thế, các nhóm thế đó thường gây 

ảnh hưởng lớn đến phản ứng thế electrophin về hai mặt. Thứ nhất đó là khả năng phản 

ứng của vòng nói chung, nhóm thế có thể làm cho vòng dễ phản ứng hơn (hoạt động 

hoá) hoặc làm cho vòng phản ứng khó hơn (bị động hoá hay phản hoạt hoá) so với 

vòng benzen khi chưa có nhóm thế. Thứ hai là sự định hướng cho nhóm thế mới, nhóm 

                                           
1 ThS. Khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Hồng Đức 
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thế trong vòng có thể định hướng cho nhóm thế mới (tác nhân) ưu tiên vào các vị trí 

ortho, para hay vị trí meta của vòng. [1,2]. 

Trong đề tài nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng phần mềm Hyperchem để tính 

toán mật độ điện tích trên nguyên tử cacbon trong các dẫn xuất một lần thế và dẫn xuất 

hai lần thế của benzen, từ đó chứng minh được quy luật thế vào nhân thơm khi vòng 

benzen có sẵn nhóm thế. 

2. QUY LUẬT THẾ ELECTROPHIN VÀO NHÂN THƠM 

2.1. Khi vòng thơm có sẵn một nhóm thế (C6H5X) [7,8] 

Khi trong vòng thơm có sẵn một nhóm thế có hiệu ứng (+C, +I), (+I, +H), (-I < 

+C), các nhóm thế này sẽ chuyển dịch điện tích vào vòng thơm làm cho mật độ electron 

trong vòng thơm được tăng lên, đặc biệt là các vị trí ortho và para, do đó làm tăng khả 

năng tương tác với tác nhân electrophin. Vì vậy đây là những nhóm thế hoạt hoá vòng 

thơm, định hướng tác nhân electrophin vào vị trí ortho và para. Đó là: 

-X:  -OH, -OR, -O-, -OC6H5, -NH2, -NR2, -NHCOCH3, akyl (-CnH2n+1), aryl         

(-CnH2n-7). 

Khi trong vòng thơm có sẵn nhóm thế có hiệu ứng (-I > +C), làm cho mật độ 

electron trong vòng thơm giảm đi làm cho phản ứng thế khó khăn hơn, tức là phản hoạt 

hoá vòng thơm. Tuy nhiên phức   vẫn được giải toả nên sản phẩm thế vẫn định hướng 

vào vị trí ortho và para. Các nhóm thế đó là: 

-X: -F, -Cl, -Br, -I, -CH2Cl, -CH=CHNO2. 

Khi trong vòng thơm có các hiệu ứng (-I), (-I, -H), (-I, -C). Các nhóm thế này đều 

hút electron từ vòng thơm do đó làm giảm khả năng tương tác của tác nhân electrophin, 

vì vậy đây là những nhóm thế làm phản hoạt hoá vòng thơm. Các nhóm thế đó là: 

-X: -NO2, -NH3
+, -NR3

+, -PR3
+, -SR2

+, -IC6H5, -CF3, -CCl3, -SO3H, -SO2R,  -

CO2H, -CO2R, -CONH2, -CHO, -COR, -CN. 

2.2. Khi vòng thơm có sẵn hai nhóm thế  (C6H4XY) .[1,5,9] 

Nếu trong vòng thơm có sẵn hai nhóm thế hoạt hoá vòng thơm, nhóm nào hoạt 

hoá mạnh hơn sẽ chiếm ưu thế hơn trong sự định hướng sản phẩm. 
OMe

CH3

OMe

CH3

CH3MeO

(Ýt)

 
Nếu một nhóm thế hoạt hoá vòng thơm và một nhóm phản hoạt hoá vòng thơm, 

thì nhóm hoạt hoá sẽ ưu tiên định hướng sản phẩm. 



TẠP CHÍ KHOA HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC - SỐ 5. 2010 

 
64

OMe

NO2

OMe

NO2

NO2MeO

(Ýt)

 
Nếu hai nhóm thế ở vị trí meta với nhau, khả năng phản ứng tại vị trí ở giữa hai 

nhóm thế là rất thấp bởi hiệu ứng không gian. 

CH3 Br

ClCl

59% 9%

32%

1%62%

37%  

Bảng 1: Độ mạnh yếu hoạt hoá và phản hoạt hoá của các nhóm thế 

Hoạt hoá mạnh định hướng ortho, para -NH2, -NHR, NR2, -OH, -O- 

Hoạt hoá trung bình định hướng ortho, para -NHCOR, -OCOR, -OR 

Hoạt hoá yếu định hướng ortho, para -R, - Ar 

Phản hoạt hoá yếu định hướng ortho, para -F, -Cl, -Br, -I 

Phản hoạt hoá trung bình định hướng meta -COR, -CHO, -COOH, -COOR, -CN,  -SO3H 

Phản hoạt hoá mạnh định hướng meta -NO2, NR3
+, -CF3, -CCl3 

3. PHẦN MỀM HYPERCHEM VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN 

Phần mềm Hyperchem là phần mềm chuyên dụng trong bộ môn Hoá tính toán, 

một trong những phần mềm tin cậy, quan trong trong việc ứng dụng Tin học trong Hoá 

học. Phần mềm có kho dữ liệu phong phú, thích hợp trong việc tính toán các thông số 

của các hợp chất mà không cần phải có các máy móc hiện đại, đặc biệt là trong giảng 

dạy phần lý thuyết cơ sở hoá học hữu cơ. Phần mềm được biết đến qua nhiều phiên bản, 

hiện nay phiên bản mới nhất là phiên bản 8.06 được bán trên website:wwww.hyper.com 

và http://www.cyberchem.com. Trong quá trình nghiên cứu chúng tôi đã sử dụng 

phương pháp bán kinh nghiệm chính xác AM1, tối ưu hoá bằng thuật toán Polak-

Ribiere, sử dụng phương pháp trường tự hợp SCF, khảo sát mật độ điện tích các hợp 

chất hữu cơ chứa nhân thơm đã có nhóm thế. [4] 

4. KẾT QUẢ TÍNH TOÁN VÀ THẢO LUẬN 

Các kết quả tính toán bằng phần mền Hyperchem được thể hiện qua các bảng sau: 
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Bảng 2: Mật độ điện tích các vị trí khi có một nhóm thế hoạt hoá vòng thơm 

 định hướng octho, para của C6H5X 

                                                        

X

1

2

3

4

5

6

 
TT Hợp chất C1 C2 

(ortho) 

C3 

(meta) 

C4 

(para) 

C5 

(meta) 

C6 

(ortho) 

X 

1 C6H6 -0,13 -0,13 -0,13 -0,13 -0,13 -0,13  

2 C6H5-CH3 -0,07 -0,13 -0,127 -0,135 -0,126 -0,132 -0,179 (C7) 

3 C6H5C(CH3)2 -0,057 -0,129 -0,13 -0,134 -0,13 -0,128 -0,017 (C7) 

4 C6H5OH -0,078 -0,157 -0,097 -0,166 -0,092 -0,213 -0,253 (O) 

5 C6H5OCH3 0,078 -0,156 -0,100 -0,165 -0,096 -0,204 -0,211 (O) 

6 C6H5OC6H5 0,092 -0,189 -0,101 -0,157 -0,102 -0,152 -0,168 (O) 

7 C6H5OLi 0,216 -0,29 -0,076 -0,220 -0,079 -0,214 -0,551 (O-) 

8 C6H5NH2 0,121 -0,218 -0,080 -0,193 -0,080 -0,218 -0,412 (N) 

9 C6H5N(CH3)2 0,118 -0,206 -0,088 -0,186 -0,088 -0,206 -0,312 (N) 

10 C6H5NHCOCH3 0,094 -0,186 -0,096 -0,162 -0,093 -0,185 -0,329 (N) 

Bảng 3: Mật độ điện tích các vị trí khi có một nhóm thế phản hoạt hoá vòng thơm định 

hướng octho, para của C6H5X 

TT Hợp chất C1 C2  

(ortho) 

C3 

(meta) 

C4 

(para) 

C5 

(meta) 

C6 

(ortho) 

X 

1 C6H5F 0,089 -0,166 -0,105 -0,145 -0,105 -0,166 -0,107 (F) 

2 C6H5Cl -0,061 -0,124 -0,122 -0,130 -0,122 -0,124 -0,019 (Cl) 

3 C6H5Br -0,167 -0,103 -0,130 -0,117 -0,130 -0,103 0,049 (Br) 

4 C6H5I -0,263 -0,096 -0,134 -0,112 -0,134 -0,096 0,14 (I) 

5 C6H5CH2Cl -0,092 -0,112 -0,127 -0,126 -0,127 -0,128 -0,078 (C7) 

Bảng 4: Mật độ điện tích các vị trí khi có một nhóm thế phản hoạt hoá vòng thơm định 

hướng meta của C6H5X 

TT Hợp chất C1 C2 

(ortho) 

C3 

(meta) 

C4 

(para) 

C5 

(meta) 

C6 

(ortho) 

X 

1 C6H5CHO -0,177 0,069 -0,145 -0,098 -0,145 -0,087 0,223 (C7) 

2 C6H5COCH3 -0,156 -0,091 -0,146 -0,101 -0,145 -0,073 0,267 (C7) 
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3 C6H5COOH -0,117 -0,071 -0,147 -0,094 -0,149 -0,068 0,352 (C7) 

4 C6H5SO3H -0,868 -0,002 -0,159 -0,053 -0,159 -0,007 2,888 (S) 

5 C6H5COOCH3 -0,115 -0,069 -0,149 -0,096 -0,147 -0,073 0,345 (C7) 

6 C6H5CONH2 -0,121 -0,073 -0,141 -0,105 -0,143 -0,100 0,345 (C7) 

7 C6H5NO2 -0,096 -0,025 -0,161 -0,042 -0,161 -0,025 0,379 (N) 

8 C6H5CN -0,015 -0,091 -0,135 -0,107 -0,135 -0,091 -0,096 (C7) 

9 C6H5CF3 -0,161 -0,081 -0,134 -0,100 -0,135 -0,082 0,466 (C7) 

10 C6H5CCl3 -0,118 -0,089 -0,135 -0,105 -0,133 -0,090 0,096 (C7) 

Bảng 5: Mật độ điện tích các vị trí khi có hai nhóm thế hoạt hoá 

vòng thơm C6H4XY 

X

1

2

3

4

5

6

Y

 
TT Hợp chất C1 C2 C3 C4 C5 C6 X Y 

1 p-CH3C6H4OCH3 0,073 -0,152 -0,101 0,104 -0,095 -0,201 CH3 OCH3 

2 o-HOC6H4CH3 -0,091 0,077 -0,210 -0,097 -0,161 -0,103 CH3 OH 

3 m-HOC6H4Cl -0,028 -0,154 0,088 -0,214 -0,083 -0,161 Cl OH 

4 o-H2NC6H4CH3 -0,158 -0,129 -0,217 -0,083 -0,189 -0,084 CH3 NH2 

5 p-NH2C6H4Br -0,233 -0,050 -0,222 0,136 -0,222 -0,050 Br NH2 

6 p-NO2C6H4CH3 -0,021 -0,146 -0,062 -0,139 -0,062 -0,143 CH3 NO2 

7 o-NO2C6H4CH3 0,016 -0,129 -0,071 -0,146 -0,083 -0,155 CH3 NO2 

8 o-ClC6H4OH 0,089 -0,212 -0,023 -0,16 -0,089 -0,156 OH Cl 

9 p-NO2C6H4OH 0,125 -0,17 -0,032 -0,174 -0,024 -0,229 OH NO2 

10 o-NH2C6H4CHO -0,244 -0,032 -0,237 0,153 -0,238 -0,016 CHO NH2 

Từ các bảng trên ta thấy, khi vòng benzene chưa có nhóm thế, tất cả các vị trí từ 

C1 đến C6, mật độ điện tích trên nguyên tử C đều bằng nhau và bằng -0,13. Khi vòng 

benzen có nhóm thế, mật độ điện tích tại các vị trí C khác nhau và giá trị của chúng 

cũng khác nhau.  

Đối với trường hợp vòng thơm có một nhóm thế:  

Theo bảng 1 và bảng 2, khi vòng thơm chứa các nhóm thế hoạt hoá nhân thơm 

tăng dần, mật độ điện tích tại các vị trí ortho (C2, C6) và para (C4) đều theo quy luật tăng 

dần và luôn luôn lớn hơn giá trị tuyệt đối -0,13 là mật độ điện tích tại các nguyên tử 

cacbon trong vòng benzen khi chưa có nhóm thế. Như vậy kết quả phù hợp với tài liệu 
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[7,8] tức là khi nhóm thế có hiệu ứng (+C,+I), (+C,+H), (+C>-I), sẽ có sự chuyển dịch 

electron vào nhân thơm, tác nhân thế electrophin định hướng ortho, para. 

Theo bảng 1 và bảng 3, các nhóm thế có hiệu ứng (-I>+C) phản hoạt hoá làm giảm 

mật độ electron trong vòng thơm, kết quả tính được ở bảng 3 cho thấy, tuy rằng mật độ 

electron của một số dẫn xuất tại các vị trí ortho và para có thấp hơn so với C trong vòng 

benzene nhưng tại các vị trí này vẫn cao hơn vị trí meta, như vậy khi tham gia phản 

ứng, tác nhân electrophin vẫn tấn công vào các vị trí ortho và para, phù hợp với thực 

nghiệm. 

Theo bảng 1 và bảng 4, khi trong vòng thơm chứa nhóm thế có hiệu ứng    (-I), (-I, 

-H), (-I, -C), mật độ electron tại các vị trí ortho (C2, C6) và para (C4) đều rất thấp, còn 

mật độ electron tại vị trí meta (C3 và C5) lại cao hơn, do đó khi tham gia phản ứng thế, 

tác nhân thế electrophin sẽ định hướng vào các vị trí này, điều đó hoàn toàn phù hợp với 

thực nghiệm. 

Đối với trường hợp vòng thơm có hai nhóm thế:  

Theo bảng 5, khi vòng thơm có hai nhóm thế hoạt hoá vòng thơm (CH3 và OCH3 

hoặc CH3 và OH hoặc CH3 và NH2 ,...), mật độ electron tại các vị trí ortho và para của 

nhóm thế hoạt hoá mạnh hơn, có mật độ electron cao hơn, phù hợp với thực nghiệm. 

Trường hợp khi vòng thơm chứa hai nhóm thế, trong đó một nhóm hoạt hoá và 

một nhóm phản hoạt hoá vòng thơm, mật độ electron tại các vị trí ortho và para của 

nhóm thế hoạt hoá mạnh hơn sẽ cao hơn, như OH và NO2 hay CHO và NH2,… hoàn 

toàn phù hợp với thực nghiệm. 

Khi hai nhóm thế nằm tại vị trí meta với nhau, ngoài khả năng ảnh hưởng bởi sự 

chuyển dịch electron trong hệ liên hợp còn có ảnh hưởng bởi yếu tố không gian cản trở sự 

tấn công của tác nhân electrophin vào vị trí giữa hai nhóm thế, do đó sản phẩm thế vào vị 

trí này sẽ rất ít. 

5. KẾT LUẬN 

Bằng việc sử dụng phần mềm Hyperchem, với thuật toán Polak-Ribiere, sử dụng 

phương pháp bán kinh nghiệm chính xác AM1, sử dụng phương pháp trường tự hợp 

SCF đã tính toán được mật độ điện tích của 35 hợp chất thơm là dẫn xuất một lần thế và 

hai lần thế của benzen.  

Các số liệu tính toán mật độ điện tích đã được phân tích, so sánh, giải thích, tìm ra 

được quy luật thế vào nhân thơm khi vòng benzen có sẵn nhóm thế. 

Kết quả tính toán thu được đã minh họa được tính trực quan trong việc dạy và học 

phần phản ứng thế electrophin vào nhân thơm, đồng thời định hướng được quá trình 

nghiên cứu sản phẩm trong thực nghiệm tổng hợp hữu cơ, nghiên cứu chất mới và tính 

quy luật của quá trình phản ứng trong hoá hữu cơ. 
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USING THE HYPERCHEM SOFTWARE TO SURVEY THE 

CHARGE DENSITY OF BENZENE DERIVATIVES IN ORDER TO 

EXPLAIN THE RULES OF ELECTROPHILIC AROMATIC 

SUBSTITUTION  

Dinh Ngoc Thuc, Le Thi Hoa 

ABSTRACT 

Using the Hyperchem software version 8.06 with semi-accurate experience AM1 

method, optimized the structure by Polak - Ribiere  algorithm, using SCF method to 

survey the charge density of benzene derivatives containing one or two substituent 

groups. Since then explain the rules of aromatic rings. 
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ĐỀ XUẤT MỘT SỐ CẢI TIẾN TĂNG CƯỜNG ĐỘ CHÍNH XÁC 

TRONG ỨNG DỤNG XỬ LÝ PHIẾU ĐIỀU TRA TỰ ĐỘNG 

Phạm Thế Anh1
1 

TÓM TẮT 

Phần mềm xử lý phiếu điều tra tự động về chất lượng quá trình đào tạo do tác giả 

xây dựng đã được triển khai, áp dụng tại phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng 

(KT&ĐBCL) từ giữa năm 2008. Tuy nhiên, tại tời điểm đó mẫu phiếu điều tra được thiết kế 

thô sơ, không chuyên nghiệp do sự hạn chế về khả năng thông minh của thuật toán nhận 

dạng. Trong suốt thời gian qua, tác giả đã không ngừng cải tiến, đưa ra những giải pháp 

mới nhằm tạo ra một mẫu phiếu chuyên nghiệp, có thể sử dụng  phạm vi toàn quốc, đồng 

thời độ chính xác của quá trình nhận dạng cũng được tăng lên rất nhiều.  

1. MỞ ĐẦU 

Ngày 01/11/2007, Bộ GD & ĐT đã chính thức ra quyết định 65/2007/QĐ-

BGDĐT yêu cầu các trường đại học, cao đẳng trong cả nước phải nghiêm túc thực hiện 

công tác đánh giá sự hài lòng của sinh viên về giáo viên và báo cáo kết quả cho Bộ. 

Trường ĐH Hồng Đức đã đi tiên phong trong lĩnh vực này từ năm 2008 - phòng 

KT&ĐBCL chịu trách nhiệm thiết kế phiếu thăm dò, in phiếu, tổ chức cho sinh viên 

đánh giá vào phiếu và cuối cùng là xử lý, thống kê kết quả. Thời gian đầu, phòng chưa 

được cung cấp phần mềm xử lý phiếu điều tra tự động nên toàn bộ khâu xử lý được làm 

thủ công. Tổng số lượng sinh viên tham gia đánh giá gần 12.000 người. Mỗi phiếu có 

24 câu hỏi trả lời nhanh về các tiêu chí trong đào tạo và giảng dạy. Với một số lượng 

phiếu và câu hỏi rất lớn, phòng  KT& ĐBCL đã mất nhiều thời gian và công sức để 

hoàn thành công việc xử lý, thống kê các kết quả đánh giá. Trung bình, một nhân viên 

có thể xử lý tối đa 40 phiếu trong vòng 1 giờ, ta dễ dàng nhận ra tổng thời gian để xử lý 

hết 12.000 phiếu là rất lớn: 300 giờ tương đương với 33 ngày làm việc liên tục (mỗi 

ngày làm 8 giờ) - chưa kể những sai sót gặp phải trong quá trình xử lý. Đó mới chỉ là 

công tác đánh giá chất lượng đào tạo, phòng  KT& ĐBCL  còn phải xử lý nhiều loại 

phiếu điều tra khác như: phiếu đánh giá sự hài lòng của sinh viên về giáo viên, phiếu 

khảo sát ý kiến sinh viên ra trường. Với một khối lượng lớn công việc như vậy, việc áp 

dụng phầm mềm xử lý tự động các phiếu (TickREC) là một yêu cầu cấp thiết. Trong 

suốt thời gian từ giữa năm 2008 đến nay, tác giả đã liên tục nghiên cứu, cải tiến các 

phiên bản khác nhau của phần mềm TickREC nhằm tạo ra một sản phẩm cuối cùng - 

                                           
1 ThS. Khoa Công nghệ thông tin & Truyền thông, trường Đại học Hồng Đức 
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hoàn thiện cho công tác xử lý phiếu điều tra trong Nhà trường. Các phần tiếp theo của 

bài báo được trình bày như sau: mục 2 trình bày các giai đoạn phát triển phần mềm 

TickREC và những cải tiến mới nhất của tác giả; phần 3 là kết luận và hướng phát triển 

tiếp theo; cuối cùng là phần tài liệu tham khảo. 

2. CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM TICKREC VÀ NHỮNG CẢI 

TIẾN MỚI NHẤT 

2.1. Phiên bản TickREC 1.0 

Trong phiên bản này, phần mềm TickREC đã đáp ứng được các yêu cầu cơ bản 

của việc xử lý tự động các phiếu. Tuy nhiên, có một số hạn chế trong phiên bản này 

như sau: 

- Trên phiếu lấy ý kiến (hình 1), có 2 vùng trả lời mà sinh viên phải hoàn 

thành. Vùng thứ nhất nằm ở phía trên cùng (bao gồm 24 câu - mỗi câu 4 ô tròn) và 

vùng thứ hai nằm bên phải, phía dưới của phiếu. Vùng thứ hai này nằm bên cạnh và 

tương ứng với 24 câu hỏi thuộc bảng nội dung. Để hoàn thành việc lấy ý kiến, mỗi 

sinh viên phải chọn và tích một vòng tròn trong vùng thứ 2. Sau khi đã hoàn thành 

việc trả lời vào vùng thứ hai, sinh viên tiếp tục hoàn thành vùng thứ nhất bằng cách 

tô lại các lựa chọn ở vùng thứ hai vào vùng thứ nhất. Việc thiết kế 2 vùng trả lời 

giống nhau trên cùng một phiếu làm giảm tính thẩm mỹ của phiếu. Bên cạnh đó, thời 

gian trả lời cũng tăng lên gấp đôi vì sinh viên phải thực hiện việc tô lại từ vùng thứ 

hai vào vùng thứ nhất. 

- Trong khi tô lại vào vùng thứ nhất, sinh viên phải tô đầy và cẩn thận vào các 

vòng tròn theo đúng các qui định về làm bài thi trắc nghiệm trong các kỳ thi tốt nghiệp 

phổ thông hay đại học. Những quy định này nhằm đảm bảo tính chính xác của quá trình 

nhận dạng, nhưng cũng làm sinh viên mất nhiều thời gian cho việc tô và quan trọng hơn 

là làm giảm tính trách nhiệm của sinh viên khi cung cấp các ý kiến của họ. Sinh viên dễ 

có xu hướng tô cho xong việc mà không chú trọng đến giá trị của việc lấy ý kiến điều 

tra từ người học. 

- Sinh viên phải sử dụng bút chì để tô vào các ô tròn. Đây cũng là một điểm bất 

lợi khác của phiên bản này bởi vì hầu hết sinh viên đều không sử dụng và tất nhiên sẽ 

không mang theo bút chì trong các buổi học. Nếu đơn vị tổ chức lấy ý kiến điều tra (ví 

dụ phòng KT&ĐBCL) tự lo bút chì thì sẽ rất tốn kém và lãng phí. Do đó, yêu cầu về 

việc phải sử dụng bút chì để tô là một trong những bất lợi lớn. 
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Hình 1. Mẫu phiếu được dùng trong phiên bản TickREC 1.0 

Từ những hạn chế trên, tác giả đã không ngừng nghiên cứu để đưa ra các 

giải pháp mới khắc phục triệt để các vấn đề còn tồn tại nêu trên. Từ đó, phiên bản 

TickREC 2.0 đã ra đời và đưa vào sử dụng thành công trong thực tế từ cuối năm 

2009.  

2.2. Phiên bản TickREC 2.0 

Trong phiên bản mới này, mẫu phiếu được thiết kế nhằm tăng tính thẩm mỹ, tiết 

kiệm thời gian tô, và tăng số lượng thông tin cần khảo sát. Hình 2 là mẫu phiếu mới 

được sử dụng trong phiên bản 2.0. 

Các đặc trưng nổi bật của phiên bản TickREC 2.0 bao gồm: 

- Phiếu điều tra được in trên loại giấy A4 thông thường, không yêu cầu giấy 

chuyên dụng, tiết kiệm giá thành sử dụng. 

- Không yêu cầu sinh viên phải tô tròn, sinh viên chỉ việc tích chéo (x) hoặc tích 

chữ V vào ô tròn. Đây là một điểm rất mạnh của phần mềm bởi độ chính xác cao của 

thuật toán nhận dạng.  
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- Sinh viên có thể dùng bất kỳ loại bút nào để tích vào các ô tròn (bút bi, mực, 

phớt) với đủ loại màu sắc khác nhau. Không nhất thiết phải dùng bút chì. Đây cũng là 

một điểm rất mạnh của phần mềm. Thực tế cho thấy, khi chúng ta thực hiện công việc 

khảo sát, sinh viên thường không có sẵn bút chì bên cạnh nên rất khó để yêu cầu dùng 

bút chì. Hơn nữa, tâm lý sinh viên khi thực hiện đánh giá thường không chú trọng đến 

nội dung và trách nhiệm của người đánh giá, vì vậy nếu yêu cầu sinh viên phải tô tròn 

thì sẽ tốn nhiều thời gian và càng làm nản chí việc đánh giá. Do đó, hai đặc trưng 2 và 3 

là rất thích hợp với công việc lấy ý kiến điều tra từ sinh viên.  

- Tốc độ xử lý nhanh: Với máy Pentium tốc độ 1.2 GHz, RAM 256. Phần mềm 

TickREC xử lý được 135 bài trong thời gian 1 phút. Như vậy, với số lượng 12.000 

phiếu, chỉ cần xử lý trong 89 phút (1 giờ 29 phút). 

- Phần mềm nhận dạng các dấu tích với độ chính xác rất cao. Ngoài ra, phần 

mềm có khả năng xử lý rất tốt các trường hợp sau: 

 Máy quét mờ 

 Sinh viên tô mờ, không rõ ràng 

 Sinh viên tô hai ô tròn trên một nội dung đánh giá 

 Sinh viên không tô ô nào 

 Sinh viên tích nguệch ngoặc, thiếu cẩn thận, hoặc tích tràn san ô 

bên cạnh. 

- Kết quả điều tra được thống kê tự động và cho phép Export trực tiếp sang Excel. 

- Giao diện thân thiện, dễ sử dụng, tính thẩm mỹ cao. 

 

Hình 2. Mẫu phiếu được dùng trong phiên bản TickREC 2.0 
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c. Đề xuất thuật toán nhận dạng các dấu tích trên phiếu điều tra 

Sơ đồ khối thuật toán xử lý nhận dạng các dấu tích trên phiếu được mô tả trong 

hình 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Thuật toán nhận dạng 2 hình tròn đen (hình tròn đánh dấu): 

Dựa vào đặc điểm hình tròn có tính bất biến hình dạng cao trong các trường hợp 

ảnh bị nghiêng, méo mó. Từ đó, tác giả đã tạo ra một biến thể của thuật toán Bresenham 

[1] (vẽ đường tròn) để nhận dạng ra 2 hình tròn đánh dấu. Chú ý rằng, 2 hình tròn  đen 

đánh dấu sau khi quét có thể bị biến dạng, méo mó, hoặc bị vẽ thêm các chi tiết phụ do 

nhiễu (xem hình 4), khi đó hình dạng của các điểm đánh dấu không còn là hình tròn nữa, 

trong trường hợp này, thủ tục dò tìm 2 hình tròn đánh dấu vẫn phải cho kết quả chính xác. 

Ý tưởng cơ bản như sau: tâm “tốt nhất” của hình tròn gốc sẽ là vị trí mà tại đó ta vẽ được 

một hình tròn đặc, có diện tích lớn nhất và nội tiếp trong hình tròn gốc. 

 

Hình 4. Một số ngoại lệ khi hình tròn đen bị biến dạng 

Nhận dạng 2 hình tròn 
đặc, đen phía trên–phải. 

Xác định góc nghiêng 
của phiếu 

Hiệu chỉnh vùng 
(* ) dựa vào góc 
nghiêng 

Xác định vùng chứa 
các dấu tích (vùng *) 

Nhận dạng các 
đường thẳng ngang 
trong vùng (*) 

Xác định vị trí các 
hàng tương ứng với 
mỗi câu hỏi 

Xác định vị trí 4 ô 
tròn trên mỗi hàng. 

Trích trọn các đặc 
trưng trong mỗi ô 
tròn  

Quyết định ô 
chứa dấu X? 

Lưu vào 
CSDL  
 

Hình 3. Sơ đồ khối thuật toán nhận dạng các dấu tích (X) 
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+ Xác định góc nghiêng của phiếu: 

Xác định góc nghiêng văn bản là một bài toán cổ điển và cũng có nhiều thuật 

toán cổ điển phát hiện góc nghiêng văn bản mà điển hình nhất là kỹ thuật biến đổi 

Hough [2]. Tuy nhiên, trong bài toán này, do mẫu phiếu được biết trước nên việc phát 

hiện góc nghiêng văn bản sẽ dễ dàng và chính xác hơn nhiều bằng cách dựa vào tâm của 

2 hình tròn đánh dấu tìm được.  

+ Xác định vùng chứa dấu tích (X) - kí hiệu vùng (*): 

Mặc dù phiếu chứa nhiều thông tin khác nhau nhưng khi nhận dạng, ta chỉ cần 

quan tâm đến vùng trả lời của sinh viên (vùng (*)). Do mẫu phiếu được biết trước nên 

tọa độ của vùng này được xác định dựa vào tọa độ của 2 hình tròn đánh dấu tìm được. 

Gọi tọa độ 2 hình tròn đánh dấu tìm được là [O1.x, O1.y] và [O2.x, O2.y] theo thứ tự từ 

trái sang phải thì tọa độ vùng (*) là: [O1.x, 0, O2.x, nH]. 

+ Hiệu chỉnh góc nghiêng phiếu: 

Vì ta chỉ quan tâm đến vùng trả lời của sinh viên nên để tăng tốc độ xử lý, ta sẽ 

hiệu chỉnh góc nghiêng cho vùng (*). Quá trình hiệu chỉnh góc nghiêng đòi hỏi các 

phép tính toán trên số thực nên việc rút gọn vùng hiệu chỉnh sẽ giảm bớt đáng kể thời 

gian xử lý. Giả sử phiếu bị lệch một góc (angle), quá trình hiệu chỉnh được thực hiện 

bởi hàm rotatePoint như sau: 

void rotatePoint(long x1,long y1,long x0,long y0,double angle,long &x,long &y) 

{ 
 x = long ( (x1-x0)*cos(angle) - (y1-y0)*sin(angle) + x0 + 0.5);   
 y = long ( (x1-x0)*sin(angle) + (y1-y0)*cos(angle) + y0 + 0.5);   
} 

+ Nhận dạng các đường thẳng ngang trong vùng (*): 

Để có thể định vị chính xác các ô tròn phương án tương ứng với mỗi câu, ta phải 

dò tìm chính xác các đoạn thẳng ngang (kí hiệu là ) tương ứng ở vùng (*) - xem hình 5.  

 

Hình 5. Dò tìm các đường thẳng ngang trong vùng (*) 
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Do đặc thù của phiếu được biết trước nên tác giả đề xuất một kỹ thuật đơn giản 

nhưng hiệu quả để xác định tọa độ của các đoạn thẳng  nằm trong vùng (*) dựa vào 

sự phân bố đều của các đoạn thẳng đó. Gọi Histogram[i] là tổng giá trị xám của các 

điểm ảnh nằm ở trên các hàng i, i-1, và i+1 (i [0÷nH]). Chú ý rằng ta đang xét trong 

vùng (*) nên với mỗi i  [0 ÷ nH], hàng thứ i được giới hạn bởi đoạn thẳng có tọa độ 

[O1.x, i, O2.x, i]. Sau khi tính toán lược đồ Histogram cho mọi hàng i  [0 ÷ nH], ta thu 

được một lược đồ phân bố mức xám của các hàng như hình 6. 

Hình 6. Lược đồ phân bố mức xám của các hàng trong vùng (*) 

Dựa vào lược đồ này sẽ xác định được tọa độ của các đoạn thẳng  thông qua nhận 

xét sau đây: Tồn tại trên lược đồ một tập các cột i0,i1, i2,…iN+1 (giá trị N biết trước - là tổng 

số câu hỏi trong phiếu) mà chiều cao của các cột này “đủ lớn” và tương đối đều nhau. Khi 

đó: (O1.x, i0,O2.x, i0) …(O1.x, iN, O2.x, iN)  chính là tọa độ của các đoạn thẳng . 

+ Xác định vị trí các hàng tương ứng với mỗi câu hỏi và vị trí 4 vòng tròn 

trên mỗi hàng:  

Khi đã xác định được chính xác tọa độ các đường thẳng , ta dễ dàng tính toán 

được tọa độ các hàng (gồm một cặp trên-trái và dưới phải) tương ứng với mỗi câu hỏi. 

Mặt khác, trên hàng thứ i tương ứng với câu hỏi thứ i thì 4 vòng tròn phương án của nó 

là cách đều nhau. Từ đó, ta tính toán được tọa độ của các hình chữ nhật bao quanh 4 

vòng tròn như bảng sau:  
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Hàng  Tọa độ hàng Tọa độ 4 hình chữ nhật bao quanh 4 vòng tròn tương ứng 

1 [O1.x, i1] 

[O2.x, i2] 

dx = (O2.x-O1.x)/4;  dy = (i2-i1); x=dx/8; y=dy/8; x1 = O1.x; y1 = i1; 

Hình 1: [x1+x, y1+y, x1+dx-x, y1+dy-y];  

Hình 2: [x1+dx+x, y1+y, x1+2*dx-x, y1+dy-y]; 

Hình 3: [x1+2*dx+x, y1+y, x1+3*dx-x, y1+dy-y];  

Hình 4: [x1+3*dx+x, y1+y, x1+4*dx-x, y1+dy-y]; 

… … … 

+ Trích trọn các đặc trưng trong mỗi ô tròn và hiệu chỉnh tọa độ các hình 

chữ nhật:  

Đặc trưng quan trọng nhất trong mỗi ô tròn đó là tổng giá trị xám xuất hiện 

trong ô tròn đó. Chú ý rằng, phiếu sau khi quét ở dạng ảnh đa cấp xám chứ không phải 

ảnh nhị phân. Do không phải thực hiện quá trình phân ngưỡng về ảnh nhị phân nên tính 

trung thực và chính xác của từng pixel điểm ảnh được bảo toàn [4]. Để tính tổng giá trị 

xám phân bổ trong một vòng tròn, ta sẽ tính tổng giá trị xám xuất hiện trong hình chữ 

nhật bao quanh vòng tròn đó.  

Một điểm đáng chú ý nữa ở bước này 

đó là việc hiệu chỉnh lại tọa độ các hình chữ 

nhật bao quanh các vòng tròn trên mỗi hàng 

theo chiều ngang [3]. Lý do là ảnh sau khi 

được hiệu chỉnh góc nghiêng có thế vẫn chưa 

hoàn toàn “tốt như lúc thiết kế phiếu”, nghĩa 

là sẽ có sự sai số nhỏ khi đi qua mỗi hàng từ 

trên xuống dưới dẫn đến việc tọa độ hàng 

cuối cùng có thế lệch khá lớn so với tọa độ 

của hàng đầu tiên (xem hình7).   

 Do vậy, nếu cứ áp dụng y nguyên các công thức tính toán trong bảng trên thì tọa 

độ 4 hình chữ nhật ở hàng cuối cùng sẽ không bao trọn 4 vòng tròn tương ứng. Để khắc 

phục tình huống này, tác giả đưa ra hai kỹ thuật sau: 

 Mặc dù hàng cuối cùng lệch khá lớn so với hàng đầu nhưng giữa hai hàng kế 

tiếp nhau thì độ lệch là không đáng kể. Giả sử ta đã tính toán được tọa độ các 

hình chữ nhật ở hàng thứ i, khi đó tọa độ các hình chữ nhật ở hàng thứ i+1 

được tính thông qua hàng kế trước đó. 

 Hiệu chỉnh các hình chữ nhật theo phương ngang: Sau khi xác định được tọa 

độ các hình chữ nhật ở hàng i+1 từ hàng i, ta lần lượt di chuyển mỗi hình chữ 

nhật sang trái và sang phải trong một phạm vi cho phép để tìm một vị trí mà tại 

đó tổng giá trị xám phân bổ trong hình chữ nhật đó là lớn nhất. 

Hình 7.Hàng 1 lệch đáng kể so với hàng 24 
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+ Quyết định ô chứa dấu tích:  

Trong bước này ta cần giải quyết nhiệm vụ sau đây: trong 4 vòng tròn ở hàng 

thứ i cần xác định xem sinh viên có trả lời hợp lệ cho câu hỏi tương ứng. Câu hỏi thứ i 

được xem là trả lời hợp lệ nếu sinh viên chỉ tích vào một vòng tròn duy nhất trong 4 

vòng tròn phương án của câu hỏi này. Các trường hợp khác được xem là không hợp lệ. 

Những câu không được trả lời hợp lệ sẽ không được tham gia vào quá trình tính toán kết 

quả thống kê cuối cùng. Tác giả đề xuất một thuật toán Heuristic dựa vào những nhận 

xét sau đây. Kết quả thực nghiệm cho thấy, thuật toán làm việc nhanh và cho kết quả rất 

chính xác: 

 Phần lớn các câu sẽ có một vòng tròn được tích (1*)  thay vì đi tìm những câu 

được tích “đúng” (chiếm đa số) thì ta sẽ đi tìm những câu được tích sai hoặc 

không được tích (chỉ có một số ít những câu như vậy). 

 Những câu tích sai hoặc không được tích bao gồm: 

- Cả 4 vòng tròn của câu đó không được tích, hoặc  (2*) 

- Có ít nhất 2 vòng tròn được tích    (3*) 

 Một số ngoại lệ: một trong những khó khăn trong thực tế đó là trường hợp các 

vòng tròn của một số câu có độ nét không đồng đều.  Ví dụ trong trường hợp sau, 

câu 02 có 4 vòng tròn tương đối rõ nét nhưng các vòng tròn của câu 13 khá mờ. 

 

 
Một ví dụ khác (hiếm xảy ra hơn) đó là thậm chí trong cùng một câu, 4 vòng 

tròn của nó cũng có độ nét khác khau.  

      
Tuy nhiên, ta thấy rằng hai vòng tròn nằm cạnh nhau thường có độ nét tương đối 

giống nhau. Từ đó, tác giả đưa ra một kỹ thuật chung để phát hiện các câu rơi vào 

trường hợp (2*) và (3*) như sau: 

 Trên mỗi câu, tìm hai vòng tròn có trọng số xám lớn nhất. 

 Nếu trọng số của hai vòng tròn này sai khác nhau một ngưỡng đủ nhỏ thì chúng 

được xem như  không được tích hoặc được tích cả hai (4*). 

 Ngược lại, nếu trọng số xám của hai vòng tròn đó khác nhau một ngưỡng đủ lớn 

thì chọn vòng tròn có trọng số lớn hơn làm ô được tích và câu đó được xem là 

trả lời hợp lệ (5*). 

 Tác giả đề xuất cách xác định giá trị ngưỡng: ngưỡng = 1/3 trọng số xám của 
vòng tròn có trọng số xám nhỏ hơn (trong hai vòng tròn có trọng số lớn nhất ở 
mỗi câu). Giải thích: 
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- Nếu hai vòng tròn này trắng (không được tích): giá trị ngưỡng như thế là hợp 

lý vì phần lớn hai ô trắng mà có giá trị xám lớn nhất sẽ nằm cạnh nhau và có độ nét 

tương đối đồng đều. Do đó, độ lệch này sẽ làm thỏa mãn điều kiện (4*). 

- Nếu cả hai vòng tròn này được tích tương đối đều nhau (không có tẩy xóa), khi 

đó, cả hai vòng tròn này sẽ có trọng số xám xấp xỉ như nhau  giống như giải thích ở 

trên, giá trị ngưỡng sẽ làm thỏa mãn điều kiện (4*).  

- Nếu cả hai vòng tròn này được tích nhưng có một hình đã được tẩy xóa không 

kỹ, khi đó, trọng số xám của hai vòng tròn này sẽ rất khác nhau. Mặt khác, bởi vì ta cố 

tình chọn ngưỡng theo vòng tròn có trọng số xám nhỏ hơn nên sự sai khác về trọng số 

xám giữa hai vòng tròn này sẽ càng dễ vượt qua giá trị ngưỡng, dẫn đến làm thỏa mãn 

điều kiện (5*). 

3. KẾT LUẬN 

Tất cả các cải tiến trên đã được tác giả cài đặt vào phần mềm “Xử lý phiếu điều 

tra tự động TickREC 2.0”. Kết quả thực nghiệm khi sử dụng phần mềm này để xử lý 

20.000 phiếu điều tra trong năm 2009 tại phòng KT&ĐBCL cho thấy tốc độ xử lý 

nhanh, độ chính xác gần như tuyệt đối. Một số phiếu do thí sinh tô quá mờ đã không 

được nhận dạng. Tuy nhiên, phần mềm cung cấp chức năng kiểm dò câu bị bỏ sót và hỗ 

trợ việc hiệu chỉnh kết quả một cách trực quan và thuận tiện. Nhờ những cải tiến mới, 

người sử dụng đã không còn lo lắng về việc phải bỏ nhiều thời gian và công sức để xử 

lý thủ công phiếu điều tra. Phần mềm có giao diện thân thiện, đẹp mắt, dễ sử dụng (hình 

8). Trong thời gian tới, tác giả sẽ hoàn thiện một số chức năng mở rộng về tổng hợp và 

thống kê kết quả cho các thư mục lồng nhau và dự định triển khai rộng rãi phần mềm 

cho các đơn vị khác trên địa bàn tỉnh. 

 
Hình 8.Giao diện phần mềm khi nhận dạng phiếu 
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SOME PROPOSALS FOR IMPROVING THE PRECISION OF THE 

SOFTWARE OF RECOGNIZING TICK MARKS ON 

QUESTIONNAIRES 

Pham The Anh  

ABSTRACT 

The software of recognizing tick marks on questionnaires of students’ 

satisfactions about their teachers has been applied in the Accreditation and Educational 

Inspectoral Department since 2008. In this version, the answer sheet was 

unprofessionally and lowly aesthetic designed due to the limitation of intelligent ability 

of the algorithm implemented in the software. During from 2008 to present, I have made 

lots of effort to improve the software so that it is able to the work-of-art software of 

recognizing tick marks on questionnaires in that both answer sheet and the precision of 

software are highly improved. 
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GIẢI PHÁP TỐI ƯU CHO BÀI TOÁN CẮT VẬT LIỆU TRONG 

CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 

Nguyễn Đình Định1
1, Đỗ Văn Toàn2, Trương Thế Chuyên3 

 
TÓM TẮT 

Bài báo này trình bầy một giải pháp cho bài toán cắt vật liệu, với mục đích giảm 

tối đa hao phí một số vật liệu trong các công trình xây dựng.  

 

 1. MỞ ĐẦU 

 Trong các công trình xây dựng những vật liệu như: thép, ống nước, khung 

nhôm, dây điện, .. chiếm một phần không nhỏ trong tổng chi phí của công trình (cỡ 25-

40%). Vấn đề về giảm hao phí do quá trình cắt vật liệu trong công trình xây dựng luôn 

được các nhà thi công quan tâm hàng đầu, bởi phần hao phí này ảnh hưởng rất lớn đến 

lợi nhuận của họ đối với mỗi công trình. 

 Với những công trình nhỏ thì có thể thực hiện một cách thủ công để tìm ra 

phương án cắt tối ưu nhất cho mỗi loại vật liệu, nhưng với những công trình lớn thì vấn 

đề này là không hề đơn giản. Bài toán này có thể được mô hình hoá về dạng mô hình 

bài toán Quy hoạch tuyến tính nguyên, nhưng độ phức tạp tính toán của bài toán này là 

rất lớn, nó thuộc lớp bài toán NP Hard nên với các thuật toán đã có hiện nay vẫn chưa 

thể thực hiện được trên máy tính. Giải pháp đưa ra trong bài báo này sẽ khắc phục khó 

khăn trên. 

 2. MÔ HÌNH TOÁN HỌC CỦA BÀI TOÁN CẮT VẬT LIỆU 

 2.1. Bài toán cắt vật liệu 

 Trong thực tế, ban đầu các vật liệu được sản xuất và lưu hành trên thị trường có 

một kích thước xác định theo tiêu chuẩn. Ví dụ: các loại thép dây có đường kính trên 

6mm có chiều dài 11,7m; các thanh khung nhôm, ống nước có chiều dài 6m, ... 

 Bài toán: giả sử mỗi thanh vật liệu có chiều dài là L, trong công trình cần sử 

dụng các đoạn vật liệu loại i có chiều dài di với số lượng ki, mi ,1  như sau: 

Chiều dài d1 d2 ... dm 

Số lượng k1 k2 ... km 

Hãy tìm phương án cắt sao cho tổng số thanh vật liệu sử dụng là ít nhất 

                                           
11,3 ThS, Khoa CNTT&TT; 2 TS, khoa CNTT&TT 
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Chú ý: Mỗi loại bài toán cắt vật liệu lại có những yêu cầu riêng, chẳng hạn: 

- Bài toán cắt khung nhôm thì không cho phép nối. 

- Các bài toán cắt thép, cắt ống nước thì cho phép có mối nối, nhưng theo yêu 

cầu kỹ thuật nên có một số đoạn không được phép nối, .... 

- Bài toán cắt dây lại tuỳ thuộc từng công trình mà có cho phép nối hay không. 

- Khi cắt vật liệu có thể gây ra hao phí tại mỗi lát cắt tuỳ thuộc vào thiết bị cắt 

(lưỡi cưa, cắt bằng nhiệt, ..), tuy nhiên chỉ có vật liệu khung nhôm là bị ảnh hưởng bởi 

tham số này còn các loại vật liệu khác hầu như không bị ảnh hưởng. 

 2.2. Phương án giải quyết thực tế 

 Hiện nay trong các công trình xây dựng người ta thường cắt theo kiểu lần lượt: 

cắt hết loại này thì cắt tiếp loại khác cho đến khi đủ, nếu đoạn thừa còn dài thì cắt để lấy 

các đoạn ngắn hơn.  

Với những bài toán có quy mô nhỏ thì trước khi cắt tìm cách liệt kê các 

phương án rồi chọn phương án tốt nhất. Tuy nhiên, với những bài toán có quy mô lớn 

thì không đủ điều kiện để liệt kê thủ công tất cả các phương án nên phương án được 

thực hiện thường không tối ưu dẫn đến lượng vật liệu hao phí lớn hơn so với phương 

án tối ưu. 

 2.3. Mô hình hoá bài toán dưới dạng quy hoạch tuyến tính (QHTT) nguyên 

 Bây giờ ta sẽ mô hình hoá bài toán đã nêu trong mục I dưới dạng bài toán QHTT 

nguyên  như sau: 

Bước 1: Liệt kê tất cả cách cắt một thanh vật liệu ban đầu thành các đoạn d1, d2, ...  

Các cách cắt này được cho bởi một ma trận ][a A ij  gồm n hàng m+1 cột. 

Trong đó: n là số cách cắt một thanh vật liệu; m là số loại đoạn vật liệu yêu cầu; aij là số 

đoạn loại dj trong cách cắt thứ i; aij ở cột thứ m+1 chứa phần dư trong cách cắt thứ i. 

Ma trận A gọi là ma trận cắt. 

Bước 2: Mô hình hoá bài toán 

Gọi xi là số thanh được dùng để cắt theo cách cắt thứ i (i=1, 2, .., n). Ta có: 

- Tổng số thanh vật liệu cần dùng là: 



n

1i
ix  f ; 

- Số đoạn vật liệu loại dj cắt được là: nnj22j11j xa...xaxa  . Số lượng này cần 

phải lớn hơn hoặc bằng số lượng yêu cầu kj (j=1, 2, .., m). 

Từ đó ta có bài toán dạng Quy hoạch tuyến tính: 
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n. .., 2, 1,i   },{0,1,2,... x

k  xa ... xa xa

.............................................

k  xa ... xa xa

k  xa ... xa xa

minx  f 

i

mnnm22m11m

2nn2222112

1nn1221111

n

1i
i






















 


 

 
 3. THIẾT KẾ THUẬT TOÁN 

 Giải bài toán cắt vật liệu cần thực hiện 2 giai đoạn sau: mô hình hoá bài toán về 

dạng QHTT nguyên; giải bài toán QHTT nguyên. 

 3.1. Thiết kế thuật toán sinh ma trận cắt 

 3.1.1. Thuật toán sinh ma trận cắt 

 Trước tiên cần sắp xếp dữ liệu vào theo chiều giảm dần chiều dài các đoạn dj:   

d1 > d2 > .... > dm, tiếp theo thực hiện sinh ma trận cắt bởi thủ tục đệ quy "k_cat" sau: 

procedure  k_cat(Lk :real; k: integer); 

var i,j : integer; 

begin 

 i:=phần nguyên((Lk+delta)/(d[k]+delta)); 

 if k=m then 

 begin 

   t[k]:=t[k]+i; (* Cắt i đoạn dk *) 

   n:=n+1; (* Thêm 1 cách cắt mới *) 

   for j:=1 to m do  A[n][j]:=t[j]; 

   A[n][m+1] := Lk - i*(d[k]+delta); 

   t[k]:=t[k]-i; 

 end  

 else 

  for j:=0 to i do 

  begin 

    t[k]:=t[k]+j; (* Cắt j đoạn dk *) 

    k_cat(Lk-j*(d[k]+delta), k+1); (* Tiếp tục cắt đoạn dk+1 *) 

    t[k]:=t[k]-j; 

  end; 

end; 

procedure  sinhA;  (* Thủ tục sinh ma trận cắt *) 

var i: integer;    (* L, m, n là các biến toàn cục *) 

begin 
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 n:=0; 

 for i:=1 to m do  t[i]:=0; 

 k_cat(L,1); 
end; 

 Tham số delta là chiều dài hao phí tại mỗi lát cắt, mỗi lần cắt được đoạn dk thì 

độ dài của thanh vật liệu bị giảm đi một lượng không phải là dk mà là dk+delta, còn đối 

với bài toán có thể bỏ qua hao phí tại lát cắt thì delta được gán giá trị bằng 0. 

 3.1.2. Đánh giá độ phức tạp của thuật toán  

Dễ dàng nhận thấy thuật toán sinh ma trận cắt có độ phức tạp tính toán là 

O(m*n), với m là số loại đoạn vật liệu theo yêu cầu bài toán, n là số tất cả cách cắt một 

thanh vật liệu thành những đoạn vật liệu dk (k=1, 2, .., m). Với những bài toán lớn trong 

thực tế thì m cỡ <100 và n cỡ < 106 nên thời gian chạy thủ tục sinh ma trận cắt trên máy 

tính cá nhân thực hiện rất tốt. 

 3.2. Thiết kế thuật toán giải bài toán QHTT nguyên 

 3.2.1. Hướng tiếp cận thuật toán và vấn đề khó khăn 

 Trong mục II đã phân tích sau khi có ma trận A ta dễ dàng lập được mô hình bài 

toán dạng bài toán QHTT nguyên, nhưng rất tiếc cho đến nay bài toán QHTT nguyên 

vẫn là một trong những bài toán khó của thế giới, nó thuộc lớp bài toán NP-Hard. 

 Có một số thuật toán tiếp cận được với bài toán QHTT nguyên như: thuật 

toán lát cắt Gomory, thuật toán quy hoạch động Bellman, thuật toán nhánh cận, ... 

Tuy nhiên mỗi thuật toán có thế mạnh đối với một lớp bài toán QHTT nguyên đặc 

biệt, còn khi áp dụng cho bài toán tổng quát thì chưa khống chế được độ phức tạp 

tính toán, nhất là đối với các bài toán có kích thước lớn, trong khi các bài toán thực 

tế đã nêu ở trên thường dẫn đến bài toán QHTT nguyên với số ẩn n cỡ hàng hàng 

nghìn, thậm chí hàng triệu. 

 3.2.2. Lựa chọn và cải tiến thuật toán 

 Mục 3.2.1 đã phân tích những khó khăn trong việc lựa chọn thuật toán giải bài 

toán QHTT nguyên. 

 Trong quá trình nghiên cứu cài đặt thuật toán, chúng tôi nhận thấy trong số các 

thuật toán có thể tiếp cận bài toán QHTT nguyên thì thuật toán lát cắt Gomory (xem 

[1], tr 146-152) tỏ ra hiệu quả nhất, nó có thể giải tốt những bài toán cắt vật liệu với số 

ràng buộc cỡ vài chục và số ẩn cỡ hàng nghìn. Tuy nhiên, các bài toán cỡ lớn thực tế 

thường dẫn về bài toán QHTT nguyên có số ẩn cỡ hàng triệu, do vậy muốn sử dụng 

thuật toán lát cắt cho bài toán này thì phải tìm cách cải tiến thuật toán. 
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 Trong bài báo này chúng tôi đề xuất giải pháp cải tiến thuật toán như sau: trước 

mỗi lần thực hiện lặp thuật toán đơn hình trong thuật toán lát cắt ta tìm cách loại bỏ bớt 

các ẩn bằng cách chỉ giữ lại những ẩn ứng với những cách cắt có phần dư nhỏ, nhưng 

phải thoả mãn có đủ số cách cắt để tạo được tất cả các đoạn dk (k=1, .., m). 

 Quá trình loại ẩn được thực hiện bởi thủ tục sau: 

{* Dùng mảng Danhdau để ghi nhận những cách cắt được chọn, biến h là số đảm bảo 

đủ cách cắt để tạo được các đoạn dk, tập các cách cắt trong ma trận cắt được sắp xếp 

theo thứ tự tăng dần phần dư *}   

procedure loai_an(); 

var i,j,k: integer; 

begin 

 for i:=1 to n do Danhdau[i]:=0; 

 for j:=1 to m do  

 begin 

  k:=0; i:=1; 

  while (k<h) and (i<=n) do 

  begin 

   if  A[i][j]>0 then  

   begin 

    k:=k+1; 

    Danhdau[i]:=1; 

   end; 

   i:=i+1; 

  end; 

 end; 

end; 

 Dễ thấy độ phức tạp thuật toán của thủ tục loai_an là O(m*n).  

 Nhận xét: Thực tế cho thấy với số h thích hợp, sau khi thực hiện hiện thủ tục 

trên thì số ẩn của bài toán QHTT giảm đi đáng kể, có thể từ hàng trăm nghìn chỉ còn vài 

nghìn. Do vậy, với giải pháp cải tiến này thì bài toán QHTT nguyên đã nêu là giải được 

trên máy tính. 

 4. KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM 

 Qua thử nghiệm cài đặt chương trình chúng tôi nhận thấy: các bài toán cắt khung 

nhôm, cắt thép không nối, .. hoàn toàn giải quyết được trên các máy tính cá nhân có tốc 

độ trung bình hiện nay; thời gian tính toán của chương trình chủ yếu là ở giai đoạn giải 

bài toán QHTT nguyên (như với bài toán sau đây thì giai đoạn sinh ma trận cắt chỉ mất 

2 giây trong khi thời gian thực hiện thuật toán lát cắt mất 144 giây). 



TẠP CHÍ KHOA HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC - SỐ 5. 2010 

 
85

 Bài toán cắt thép với số loại đoạn thép yêu cầu m = 38:                   

ĐV chiều dài: m 

Ch dài 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.5 2.8 3 3.4 4 4.8 10.5 5.2 6 7 8 8.5 9 
Số 

đoạn 
46 55 10 40 22 45 20 10 40 30 12 10 20 10 11 8 15 10 

 

9.5 5.6 6.5 7.4 4.5 3.7 3.6 5.5 2.7 5.8 6.8 2.2 4.3 5 6.2 7.7 3.2 3.9 7.2 8.2 
20 10 14 7 10 30 20 15 10 12 4 6 10 7 4 3 10 12 6 10 

 Chương trình được thực hiện trên máy tính cá nhân có tốc độ 1.8GHz: lập được 

bài toán QHTT nguyên có số ẩn ban đầu là n = 7787, sau khi thực hiện thủ tục loại ẩn 

(với h = 30) nhận được bài toán QHTT nguyên chỉ còn 1058 ẩn; và sau 146 giây chạy 

chương trình nhận được kết quả: 

=========================================================
================ 
************* Thep can dung la:   221(Thanh) =  2585.7(m) 

*************** 

    10 thanh: [1: 10.50]+[1: 1.20] 

     6 thanh: [1: 9.50]+[1: 2.20] 

     4 thanh: [1: 9.00]+[1: 2.70] 

    10 thanh: [1: 8.50]+[1: 3.20] 

     5 thanh: [1: 8.50]+[1: 2.00]+[1: 1.20] 

     8 thanh: [1: 8.00]+[1: 2.50]+[1: 1.20] 

     3 thanh: [1: 7.70]+[1: 4.00] 

     7 thanh: [1: 7.40]+[1: 4.30] 

     6 thanh: [1: 7.20]+[1: 4.50] 

     2 thanh: [1: 7.00]+[1: 2.70]+[1: 2.00] 

     4 thanh: [1: 6.80]+[1: 3.70]+[1: 1.20] 

    14 thanh: [1: 6.50]+[1: 5.20] 

     4 thanh: [1: 6.20]+[1: 3.70]+[1: 1.80] 

     2 thanh: [1: 6.00]+[1: 4.30]+[1: 1.40] 

     6 thanh: [1: 6.00]+[1: 3.90]+[1: 1.80] 

     2 thanh: [1: 6.00]+[1: 3.00]+[1: 2.70] 

     1 thanh: [1: 5.80]+[1: 4.30]+[1: 1.60] 

    11 thanh: [1: 5.80]+[1: 3.40]+[1: 2.50] 

    10 thanh: [1: 5.60]+[1: 3.60]+[1: 2.50] 

     3 thanh: [1: 5.50]+[1: 5.00]+[1: 1.20] 

    12 thanh: [1: 5.50]+[1: 3.40]+[1: 2.80] 

     1 thanh: [1: 5.20]+[1: 2.70]+[1: 1.40]+[2: 1.20] 

     5 thanh: [1: 5.20]+[1: 2.50]+[2: 1.40]+[1: 1.20] 

     4 thanh: [1: 5.00]+[1: 2.50]+[3: 1.40] 
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    12 thanh: [1: 4.80]+[1: 3.70]+[1: 1.80]+[1: 1.40] 
     4 thanh: [1: 4.50]+[1: 3.60]+[2: 1.80] 
    10 thanh: [2: 4.00]+[1: 3.70] 
     7 thanh: [1: 4.00]+[1: 3.40]+[1: 2.50]+[1: 1.80] 
     6 thanh: [1: 3.90]+[1: 3.60]+[1: 2.80]+[1: 1.40] 
     1 thanh: [1: 2.70]+[1: 2.00]+[1: 1.80]+[2: 1.40]+[2: 1.20] 
     6 thanh: [1: 9.00]+[1: 1.40]+[1: 1.20]+[Du: .10] 
    10 thanh: [1: 8.20]+[1: 3.40] +[Du: .10] 
     8 thanh: [1: 7.00]+[1: 3.00]+[1: 1.60]+[Du: .10] 
     1 thanh: [1: 7.00]+[1: 2.80]+[1: 1.80]+[Du: .10] 
    14 thanh: [1: 9.50]+[1: 2.00]+[Du: .20] 
     1 thanh: [1: 2.80]+[1: 1.80]+[1: 1.60]+[3: 1.40]+[1: 1.20]+[Du:  .10] 

     1 thanh: [1: 1.40] +[Du: 10.30] 
********************** Thep vun la:  5.40(m) 
*****************************  
Thep su dung con du:  [1,10.30]  
Thep vun:  [14,.20] [26,.10] 
************************* Thong tin them: 
******************************** 
 Luong thep yeu cau: 2570.00 (m)  
 Luong thep da dung: 2575.40 (m) 
 Luong thep hao phi:    5.40 (m) = 0. 21 (%) 
=========================================================

================= 

 Với kết quả trên, ta nhận được hao phí thép là 5,4 (m) tương ứng 0.21 % tổng 

lượng thép cần dùng cho bài toán này.  

Trong khuôn khổ một bài báo nên chúng tôi chỉ đưa ra một ví dụ, thực tế chúng 

tôi đã thử nghiệm với không dưới 100 bài toán từ các công trình xây dựng đã và đang 

thi công.  

Rất khó chứng minh được mức độ sai khác giữa nghiệm của bài toán gốc và 

nghiệm của bài toán đã cải tiến, nhưng qua nhận định của các nhà thi công về kết quả 

thử nghiệm bởi chương trình trên và so sánh với cách thực hiện thực tế hiện nay, đều 

cho rằng việc sử dụng kết quả thực hiện do chương trình đưa ra đã giảm được đáng kể 

hao phí vật liệu trong quá trình cắt. 

5. KẾT LUẬN 

 Chúng tôi đã đưa ra được thuật toán sinh ma trận cắt, giải quyết một cách triệt để 

giai đoạn đưa bài toán cắt vật liệu trong thực tế về dạng mô hình bài toán QHTT 

nguyên. 
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Bằng cách cải tiến thuật toán lát cắt chúng tôi đã đưa ra được giải pháp khá hiệu 

quả đối với bài toán cắt vật liệu không có nối trong các công trình xây dựng.  

Tuy nhiên, đối với bài toán cắt vật liệu có nối thì vẫn đang gặp khó khăn về 

hướng giải quyết cũng như thời gian tính toán. Hy vọng trong những nghiên cứu tiếp 

theo sẽ tìm được giải pháp hiệu quả cho lớp bài toán này. 
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ABSTRACT 

This paper propose optimal solution for problems cutting material to reduce 

waste materials in construction. 
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NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT ĐIỀU TIẾT SINH 

TRƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TÁI SINH CHỒI VÀ NHÂN NHANH  

CHỒI HỒNG TÚ CẦU TRONG NUÔI CẤY  INVITRO 

Lê Hữu Cần1

1 

TÓM TẮT 

Các thí nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng của chất điều tiết sinh trưởng đến khả 

năng tái sinh và nhân nhanh chồi Hồng tú cầu, được tiến hành tại phòng nuôi mô khoa 

Nông Lâm Ngư nghiệp, trường Đại học Hồng Đức. Thí nghiệm được bố trí theo kiểu 

CRD, mỗi thí nghiệm được lặp lại 3 lần. Kết quả cho thấy: 1. Nồng độ kinetin thích hợp 

nhất cho quá trình tái sinh chồi từ callus là 2 mg/l môi trường; Môi trường nuôi cấy 

đỉnh sinh trưởng thích hợp cho sự hình thành và phát triển chồi là môi trường MS có bổ 

sung Kinetin (1,0 mg/l); Bổ sung 1,5 mg BAP/l môi trường cho tỷ lệ mẫu tạo chồi mới 

và hệ số nhân chồi đạt cao nhất (75,56% và 2,89 chồi); 2. Bổ sung 1,5 mg BAP/l môi 

trường cho tỷ lệ mẫu tạo chồi mới và hệ số nhân chồi đạt cao nhất (75,56% và 2,89 

chồi); Môi trường: MS + 0,2 mg NAA /l môi trường, có bổ sung 3 mg BAP /l môi 

trường, cho hệ số nhân chồi cao nhất (8,32 lần), chất lượng chồi tốt nhất, thân cứng 

không bị xốp, lá xanh non (2,97 lá/chồi, chiều cao chồi 4,17 cm). 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Hồng tú cầu thuộc họ Thuỷ tiên (Amaryllidaceae). Cây có nguồn gốc từ châu 

Phi, du nhập vào nước ta, cây trồng ở chậu rất đẹp, đang rất được ưa chuộng trên thị 

trường hoa hiện nay, giá trung bình trên thị trường hiện nay từ 100.000 đến 150.000 

đồng/ một chậu hoa. Do vậy việc trồng Hồng tú cầu sẽ đem lại lợi nhận cao cho người 

sản xuất và kinh doanh hoa. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất là làm thế nào để có thể chủ 

động về giống để mở rộng quy mô sản xuất hoa Hồng tú cầu. Việc nghiên cứu khả năng 

tái sinh chồi và nhân nhanh  chồi Hồng tú cầu nhằm tạo cơ sở cho việc chủ động sản 

xuất giống loại hoa có giá trị cao này, góp phần phát triển thêm một loại hoa mới trong 

ngành sản xuất hoa ở Việt Nam là một điều hết sức cần thiết. Với mục đích như vậy 

chúng tôi thực hiện đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của chất điều tiết sinh trưởng đến khả 

năng tái sinh chồi và nhân nhanh chồi Hồng tú cầu trong nuôi cấy  Invitro. 

II. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI 

- Xác định môi trường nuôi cấy thích hợp nhất cho việc cảm ứng tái sinh chồi 

Hồng tú cầu bằng phương pháp Invitro. 

- Xác định môi trường nuôi cấy thích hợp nhất cho việc nhân nhanh chồi Hồng 

tú cầu trong nuôi cấy Invitro.  

                                           
1

1Phó hiệu trưởng, Trường Đại học Hồng Đức 
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III. NGUYÊN LIỆU, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

3.1. Nguyên liệu nghiên cứu 

- Đỉnh sinh trưởng cây Hồng tú cầu trồng trong điều kiện tự nhiên. Đỉnh sinh 

trưởng sau khi khử trùng được cắt thành các mẫu có kích thước khoảng 1cm x 1 cm - 

1cm x 1,5 cm. 

- Chồi Hồng tú cầu Invitro.  

3.2. Nội dung nghiên cứu 

-  Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ kinetin đến khả năng tái sinh chồi từ callus. 

- Nghiên cứu ảnh hưởng của BA, Kin đến khả năng tạo chồi từ nuôi cấy đỉnh 

sinh trưởng. 

- Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ BAP đến quá trình nhân nhanh chồi. 

- Nghiên cứu ảnh hưởng BAP kết hợp với NAA đến khả năng nhân nhanh chồi.  

 3.3. Phương pháp nghiên cứu 

- Các thí nghiệm được tiến hành tại phòng nuôi cấy mô Khoa Nông Lâm Ngư 

nghiệp, trường Đại học Hồng Đức. Tiến hành trong điều kiện nhân tạo với chế độ chiếu 

sáng 2000 - 3000 lux, thời gian chiếu sáng 16 giờ/ngày, nhiệt độ 25 -27 0C. Các thí 

nghiệm được bố trí theo kiểu CRD, mỗi nghiệm thức được thử nghiệm 3 bình tam giác 

250 ml, mỗi bình chứa 5 mẫu, mỗi thí nghiệm được lặp lại 3 lần. 

- Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ kinetin đến khả năng tái sinh chồi từ callus 

Công thức đối chứng: MS/2 + 7 g agar/l môi trường + 30 g đường saccarose/l 

môi trường, không bổ sung kinetin. 

Các công thức thí nghiệm: Trên nền môi trường công thức đối chứng bổ sung 

kinetin với liều lượng lần lượt là 1; 2; 3; 4 mg/l môi trường. 

- Nghiên cứu ảnh hưởng của BA và Kin đến khả năng tạo chồi từ nuôi cấy đỉnh 

sinh trưởng. 

Các công thức thí nghiệm được bố trí trên nền môi trường MS có bổ sung BA 

hoặc Kin với liều lượng từng loại lần lượt là 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 mg/l môi trường. 

- Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ BAP đến quá trình nhân nhanh chồi. 

Công thức đối chứng: MS/2 + 7 g agar/l môi trường + 30 g đường saccarose/l 

môi trường, không bổ sung BAP. 

 Các công thức thí nghiệm: Trên nền môi trường công thức đối chứng bổ sung 

BAP với liều lượng lần lượt là 0,5; 1,0; 1,5; 2 mg/l môi trường.  

 - Nghiên cứu ảnh hưởng BAP kết hợp với NAA đến khả năng nhân nhanh chồi.  

Các công thức thí nghiệm được bố trí trên nền môi trường MS có bổ sung NAA 

ở 2 liều lượng 0,2 mg/l môi trường và 0,5 mg/l môi trường, ở mỗi liều lượng NAA kết 

hợp với BAP có liều lượng lần lượt là 1; 2; 3; 4 mg/l môi trường. 
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- Các chỉ tiêu theo dõi: 

                                                  Tổng số mẫu tạo callus 

+ Tỷ lệ mẫu tạo callus  (%) =                                               x 100 

               Tổng số mẫu đưa vào 

                                                   Tổng số mẫu tạo chồi  

+ Tỷ lệ hình thành chồi (%) =                                              x 100 

                                                     Tổng số mẫu đưa vào 

                                                               Tổng số chồi 

 + Hệ số tạo chồi (số chồi/ mẫu) =                                        x 100 

                                                         Tổng số mẫu tạo chồi 

- Số liệu thí nghiệm được phân tích thô bằng Microsoft Excel và phân tích thống 

kê theo ANOVA 1 và trắc nghiệm phân hạng LSD bằng phần mềm MSTATC, đại học 

Michigan, Mỹ.  

IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

4.1. Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ kinetin đến khả năng tái sinh chồi 

từ callus 

Với nồng độ kinetin khác nhau có ảnh hưởng rõ rệt đến khả năng tái sinh chồi từ 

callus của mẫu.  

Kết quả bảng 1 cho thấy, việc bổ sung kinetin vào môi trường nuôi cấy đã làm 

tăng khả năng tái sinh chồi của mẫu từ callus. Khi không bổ sung kinetin, tỷ lệ mẫu tạo 

chồi chỉ đạt 2,22%, khi tăng dần nồng độ kinetin tỷ lệ mẫu tạo chồi cũng tăng, tuy nhiên 

khi tăng kinetin với nồng độ quá cao như ở công thức 4 và công thức 5 thì tỷ lệ mẫu tạo 

chồi lại giảm. Tỷ lệ mẫu tạo chồi đạt tỷ lệ cao nhất ở công thức 3 (77,77%) và tổng số 

chồi mới tạo ra là 3,72 chồi/mẫu cấy. Vậy nồng độ kinetin thích hợp nhất cho quá trình 

tái sinh chồi từ callus là 2 mg/l môi trường. 

Bảng 1. Ảnh hưởng của nồng độ kinetin đến khả năng tái sinh chồi từ callus 

                    Chỉ tiêu 

Công thức 

Tổng số mẫu 

cấy (mẫu) 

Tổng số mẫu 

tạo chồi (mẫu) 

Tỷ lệ hình 

thành chồi (%) 

Hệ số tạo 

chồi (lần) 

Công thức 1(ĐC: MS/2 + 7 g 

agar/l môi trường + 30 g đường 

saccarose/l môi trường) 

Công thức 2 (ĐC + 1 mg Kin / l) 

Công thức 3 (ĐC + 2 mg Kin / l) 

Công thức 4 (ĐC + 3 mg Kin / l) 

Công thức 5 (ĐC + 4 mg Kin / l) 

CV (%) 

LSD05 

45 

 

 

45 

45 

45 

45 

 

  1 

 

 

  5 

35 

22 

18 

  2,22 

 

 

11,11 

77,77 

48,89 

40,00 

5,50 

1,70 

0,05 

 

 

0,32 

3,72 

2,55 

2,22 

4,50 

2,00 
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4.2. Nghiên cứu ảnh hưởng của BA, Kin lên khả năng tạo chồi từ nuôi cấy 

đỉnh sinh trưởng 
Đỉnh sinh trưởng của cây ngoài đồng ruộng được nuôi cấy trên môi trường MS 

bổ sung từng chất điều hoà sinh trưởng thực vật riêng biệt là BA và Kin để khảo sát sự 

tạo chồi từ đỉnh sinh trưởng. Kết quả sau 28 ngày nuôi cấy được thể hiện ở bảng bảng 2. 

Kết quả cho thấy đỉnh sinh trưởng dễ hình thành chồi và phát triển các chồi trên 

môi trường MS bổ sung cytokinin, hầu như 100% mẫu cấy thí nghiệm đều hình thành 

chồi. Nghiên cứu này cho thấy môi trường nuôi cấy đỉnh sinh trưởng thích hợp cho sự 

hình thành và phát triển chồi là môi trường MS có bổ sung Kinetin. Trên môi trường 

MS bổ sung 1,0 mg Kinetin /l môi trường kết quả thu được là tốt nhất, số chồi hình 

thành là 3 chồi/mẫu cấy), chồi phát triển tốt và khi cấy chuyển sang môi trường tạo rễ, 

chồi phát triển bình thường không có hiện tượng rụng lá hay hoá nâu.  

Bảng 2: Ảnh hưởng của BA, Kin lên khả năng hình thành chồi từ nuôi cấy 

đỉnh sinh trưởng 

Chất điều hoà sinh trưởng 

thực vật (mg/l) 

Số mẫu ra 

chồi (%) 

Số chồi/ mẫu 

(chồi) 

Chiều cao chồi 

(cm) 

Công thức 1 ( 0,5 BA ) 

Công thức 2 ( 1,0 BA ) 

Công thức 3 ( 1,5 BA ) 

Công thức 4 ( 2,0 BA ) 

Công thức 5 ( 0,5 Kin ) 

Công thức 6 ( 1,0 Kin ) 

Công thức 7 ( 1,5 Kin ) 

Công thức 8 ( 2,0 Kin ) 

Anova 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

 

3,010 de 

3,940 d 

3,210 de 

1,780 f 

1,020 ef 

2,940 def 

3,130 de 

2,303 ef 

** 

2,760 c 

1,630 d 

1,130 e 

0,950 ef 

4,500 ab 

4,150 b 

2,600 c 

1,770 d 

** 

ns: Khác biệt không có ý nghĩa vê mặt thống kê; *: khác biệt có ý nghĩa ở mức 

0,01 ≤ p ≤ 0,05; **: Khác biệt rất có ý nghĩa ở mức p ≤ 0,05 

a, b, c, d, e ,f: Trắc nghiệm phân hạng LSD. 

4.3. Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ BAP đến quá trình nhân nhanh của chồi 

Bổ sung BAP vào môi trường nuôi cấy có ảnh hưởng rõ rệt đến khả năng nhân 

nhanh của chồi.  

Bảng 3: Ảnh hưởng của nồng độ BAP đến quá trình nhân nhanh của chồi 

Chỉ tiêu 

 

Công thức 

Tổng số 

mẫu cấy 
(mẫu) 

Tổng số mẫu 

tạo chồi mới 
(mẫu) 

Tỷ lệ mẫu 

tạo chồi 
mới (%) 

Tổng số chồi 

mới  tạo ra 
(chồi) 

Hệ số nhân 

chồi 

( chồi) 

Công thức 1(ĐC: 

MS/2 + 7 g agar/l 

45 

 

3 

 

6,67 

 

54 

 

1,20 
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môi trường + 30 g 

đường saccarose/l 

môi trường) 

Công thức 2: (ĐC + 

0,5 mg BAP / l) 

Công thức 3: (ĐC + 

1,0 mg BAP / l) 

Công thức 4: (ĐC + 

1,5 mg BAP / l) 

Công thức 5: (ĐC + 

2,0 mg BAP / l) 

CV (%) 

LSD05 

 

 

45 

 

45 

 

45 

 

45 

 

 

 

19 

 

30 

 

34 

 

25 

 

 

42,22 

 

66,67 

 

75,56 

 

55,56 

 

 

90 

 

112 

 

130 

 

90 

 

 

2,00 

 

2,49 

 

2,89 

 

2,00 

 

6,20 

1,59 

Kết quả bảng 3 cho thấy, việc bổ sung BAP vào môi trường nuôi cấy không 

những làm tăng tỷ lệ mẫu tạo chồi mới mà còn làm tăng hệ số nhân chồi của mẫu cấy. 

Công thức 1 (không bổ sung BAP) tỷ lệ mẫu tạo chồi chỉ đạt 6,67% và hệ số nhân chồi 

đạt 1,2 chồi. Khi bổ sung BAP vào môi trường nuôi cấy thì tỷ lệ mẫu tạo chồi mới và hệ 

số nhân chôi tăng lên rõ rệt: tỷ lệ mẫu tạo chồi mới dao động từ 42,22% đến 75,56% và 

hệ số nhân chồi dao động từ 1,59 đến 2,89 chồi. Hàm lượng BAP bổ sung vào môi 

trường nuôi cấy thích hợp nhất là 1,5 mg BAP/l môi trường, đã cho tỷ lệ mẫu tạo chồi 

mới và hệ số nhân chồi đạt cao nhất (75,56% và 2,89 chồi). 

4.4. Nghiên cứu ảnh hưởng BAP kết hợp với NAA đến khả năng nhân 

nhanh chồi  

Kết quả nuôi cấy chồi trên môi trường MS + 0,2 mg NAA /l và MS + 0,5 mg 

NAA /l có bổ sung BAP với hàm lượng 1, 2, 3, 4 mg /l môi trường. Sau 6 tuần nuôi cấy 

cho kết quả được trình bày ở bảng 4. 

Nuôi cấy chồi trên môi trường MS + 0,2 mg NAA /l môi trường có bổ sung 3 

mg BAP /l môi trường cho hệ số nhân chồi cao nhất (8,32 lần), chất lượng chồi tốt nhất, 

thân cứng không bị xốp, lá xanh non (2,97 lá/chồi, chiều cao chồi 4,17 cm). 

Với môi trường MS + 0,5 mg NAA /l môi trường có bổ sung 3 mg BAP /l môi 

trường, môi trường MS + 0,5 mg NAA /l môi trường có bổ sung 4 mg BAP /l môi 

trường và môi trường MS + 0,2 mg NAA /l môi trường có bổ sung 2 mg BAP /l môi 

trường, môi trường MS + 0,2 mg NAA /l môi trường có bổ sung 4 mg BAP /l môi 

trường cho hệ số nhân chồi khá (lần lượt là 7,69; 7,23; 7,45; và 6,81 lần). 

Trên môi trường MS + 0,5 mg NAA /l môi trường có bổ sung 1mg BAP /l môi 

trường, môi trường MS + 0,5 mg NAA /l môi trường có bổ sung 2 mg BAP /l môi 

trường và môi trường MS + 0,2 mg NAA /l môi trường có bổ sung 1mg BAP /l môi 

trường cho hệ số nhân chồi thấp (lần lượt là 4,71; 6,15; và 5,79 lần). Các cụm chồi phát 

triển không đồng đều, có chồi phát triển yếu, nhỏ và thấp. 
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Kết quả thí nghiệm cho thấy với tỷ lệ NAA/BAP thay đổi từ 1/2 đến 1/15 thì hệ 

số nhân chồi tăng lên (4,71 – 8,32 ). Tỷ lệ NAA/BAP = 1/15 là tỉ lệ thích hợp nhất (hệ 

số nhân chồi cao nhất - 8,32 lần) vì khi tỷ lệ NAA/BAP = 1/20 thì hệ số nhân chồi lại 

giảm xuống (6,81 lần). Như vậy, môi trường MS + 0,2 mg NAA /l môi trường có bổ 

sung 3 mg BAP /l môi trường là môi trường thích hợp nhất. 

Bảng 4:  Ảnh hưởng của môi trường có bổ sung NAA và BAP đến hệ số 

nhân và sự sinh trưởng chồi (sau 6 tuần nuôi cấy) 

Công thức 
Hệ số nhân 

chồi (lần) 

Chiều cao 

TB/chồi (cm) 

Số lá TB/chồi 

(lá) 

CT 1 (0,2 mg/l NAA + 1 mg/l BA) 

CT 2 (0,2 mg/l NAA + 2 mg/l BA) 

CT 3 (0,2 mg/l NAA + 3 mg/l BA) 

CT 4 (0,2 mg/l NAA + 4 mg/l BA) 

CT 5 (0,5 mg/l NAA + 1 mg/l BA) 

CT 6 (0,5 mg/l NAA + 2 mg/l BA) 

CT 7 (0,5 mg/l NAA + 3 mg/l BA) 

CT 8 (0,5 mg/l NAA + 4 mg/l BA) 

LSD0,05 

5,97d 

7,45 b 

8,32 a 

6,81 c 

4,71 e 

6,15 d 

7,69 b 

7,23 b 

0,6073 

3,82 abc 

3,25 c 

4,17 a 

3,53 bcd 

3,09 d 

3,66 abcd 

4,07 ab 

3,70 abc 

0,5975 

1,75 e 

2,03 de 

2,97 a 

2,35 c 

2,06 de 

2,62 abc 

2,44 bc 

2,73 ab 

0,3649 

a, b, c, d, e: Các yếu tố sai khác nhau có ý nghĩ với mức ý nghĩa  = 0,05. 

V. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận  
- Các chất điều tiết sinh trưởng có ảnh hưởng rõ rệt đến khả năng tái sinh chồi 

của Hồng tú cầu trong nuôi cấy in vitro: 
+ Nồng độ kinetin thích hợp nhất cho quá trình tái sinh chồi từ callus là 2 mg/l 

môi trường. 
+ Môi trường nuôi cấy đỉnh sinh trưởng thích hợp cho sự hình thành và phát 

triển chồi là môi trường MS có bổ sung Kinetin (1,0 mg/l). 
+ Bổ sung 1,5 mg BAP/l môi trường cho tỷ lệ mẫu tạo chồi mới và hệ số nhân 

chồi đạt cao nhất (75,56% và 2,89 chồi). 
- Các chất điều tiết sinh trưởng có ảnh hưởng rõ rệt đến khả năng nhân nhanh 

chồi của Hồng tú cầu trong nuôi cấy in vitro: 
+ Bổ sung 1,5 mg BAP/l môi trường cho tỷ lệ mẫu tạo chồi mới và hệ số nhân 

chồi đạt cao nhất (75,56% và 2,89 chồi). 
+ Môi trường: MS + 0,2 mg NAA /l môi trường, có bổ sung 3 mg BAP /l môi 

trường, cho hệ số nhân chồi cao nhất (8,32 lần), chất lượng chồi tốt nhất, thân cứng 
không bị xốp, lá xanh non (2,97 lá/chồi, chiều cao chồi 4,17 cm). 

5.2. Kiến nghị 

Cần tiếp tục nghiên cứu để những kết luận có cơ sở khoa học vững chắc hơn, trên 
cơ sở đó xây dựng quy trình hoàn chỉnh về nhân giống Hồng tú cầu bằng kỹ thuật in vitro. 
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Research into effects of shooting regulation      

on bud reproduction and multiple shoots in Vitro     

of cadoxus puniceus 
 

Le Huu Can 

ABSTRACT 

The experiments of studying effects of shooting regulation on bud reproduction 
and multiple shoots in Vitro of Scadoxus puniceus were conducted at tissue culture 
rooms, Department of Agriculture, Forestry and Fishery, Hong Duc University. They 
were implemented following CRD and repeated three times each. The results showed that 
1: Kinetine content best for process of bud reproduction from callus is 1mg/litter; the 
environment of culturing shooting best for forming and developing buds is the MS which 
is supplemented with Kinetine (1.0 mg/litter); adding 1.5 mg BAP/litter to sample scale of 
bud forming and coefficient of multiplying shoots at a highest level (75.56% and 2.89 
buds); 2: Environment: MS+0.2 mg NAA/litter, added 3 mg BAP/litter produces the 
highest coefficient of multiplying shoots (8.32 times), best quality of buds with hard stem 
and green leaves (2.97 leaves/bud, height of bud at 4.17cm). 
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NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG TÁI SINH RỄ TỪ CHỒI VÀ KHẢ 

NĂNG TẠO CỦ HỒNG TÚ CẦU TRONG NUÔI CẤY INVITRO 

Lê Hữu Cần1
1 

TÓM TẮT 

Các thí nghiệm nghiên cứu khả năng tái sinh rễ từ chồi và khả năng tạo củ 

Hồng tú cầu được tiến hành tại phòng nuôi mô, khoa Nông Lâm Ngư nghiệp trường 

Đại học Hồng Đức. Thí nghiệm được bố trí theo kiểu RCD, mỗi thí nghiệm được lặp 

lại 3 lần. Kết quả cho thấy: 1. Trên môi trường 1/2 MS bổ sung các auxin ngoại sinh 

thông dụng là NAA và IBA, sau 3-4 tuần nuôi cấy 100% chồi nuôi cấy đều có sự 

hình thành rễ bất định; Chồi in vitro (2- 4 cm) được tách riêng rẽ và cấy lên môi 

trường tạo rễ có bổ sung NAA. Hệ số tạo chồi cao nhất đạt được trên môi trường 

MS có bổ sung 1,5 mg NAA/l: sau 2 tuần nuôi cấy có tỷ lệ tạo rễ đạt 73,33% với 

4,09 rễ/chồi; 2. Môi trường có bổ sung 80g đường /l cho số củ tạo thành sau 5 tuần 

nuôi cấy đạt hệ số tạo củ cao nhất (6.37 củ/lát cắt vảy củ); Môi trường có bổ sung 

0,6 mg BAP/lít môi trường cho hệ số tạo củ cao nhất ( 4,85 củ/lát cắt vảy củ); Sau 

10 ngày nuôi cấy các môi trường có bổ sung nước dừa 100% mẫu nuôi cấy đều hình 

thành củ, hệ số tạo củ cao nhất ở công thức môi trường có bổ sung 150 ml nước dừa 

/l môi trường (8,10 củ). 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Hoa Hồng tú cầu là loại hoa trồng chậu rất đẹp thuộc họ Thủy tiên 

(Amaryllidaceae). Cây có nguồn gốc từ châu Phi được du nhập vào nước ta đang rất 

được người tiêu dùng ưa chuộng. Khó khăn lớn nhất là làm thế nào để có thể chủ động 

về giống để mở rộng quy mô sản xuất hoa Hồng tú cầu. Việc nghiên cứu nhân nhanh 

giống hoa Hồng tú cầu nhằm tạo cơ sở cho việc chủ động sản xuất giống loại hoa có giá 

trị cao này, góp phần phát triển thêm một loại hoa mới trong ngành sản xuất hoa ở Việt 

Nam là một điều hết sức cần thiết. Để hoàn thiện quy trình nhân giống hoa Hồng tú cầu 

bằng công nghệ in vitro việc “Nghiên cứu khả năng tái sinh rễ từ chồi và khả năng tạo 

củ Hồng tú cầu trong nuôi cấy Invitro” là rất cần thiết. 

II. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI 

- Xác định môi trường nuôi cấy thích hợp nhất cho việc cảm ứng hình thành rễ 

Hồng tú cầu trong ống nghiệm. 

- Xác định môi trường nuôi cấy thích hợp nhất cho việc tạo củ Hồng tú cầu trong 

nuôi cấy  Invitro. 

                                           
1

1Phó hiệu trưởng, Trường Đại học Hồng Đức 
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III. NGUYÊN LIỆU, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

3.1. Nguyên liệu nghiên cứu 

- Chồi Hồng tú cầu Invitro. 

- Vảy củ Hồng tú cầu.  

3.2. Nội dung nghiên cứu 

- Nghiên cứu ảnh hưởng của auxin ngoại sinh IBA đến khả năng tái sinh rễ từ 

chồi.  

- Nghiên cứu ảnh hưởng của NAA đến khả năng tái sinh rễ từ chồi. 

- Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng đường đến khả năng tạo củ.  

- Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ BAP đến khả năng tạo củ từ lát cắt vảy củ.  

- Nghiên cứu ảnh hưởng của nước dừa tới khả năng hình thành củ.  

 3.3. Phương pháp nghiên cứu 

- Các thí nghiệm được tiến hành tại phòng nuôi cấy mô Khoa Nông Lâm Ngư 

nghiệp, trường Đại học Hồng Đức. Tiến hành trong điều kiện nhân tạo với chế độ chiếu 

sáng 2000-3000 lux, thời gian chiếu sáng 16 giờ/ngày, nhiệt độ 25 -27 0C. Các thí 

nghiệm được bố trí theo kiểu CRD, mỗi nghiệm thức được thử nghiệm 3 bình tam giác 

250 ml, mỗi bình chứa 5 mẫu, mỗi thí nghiệm được lặp lại 3 lần. 

- Nghiên cứu ảnh hưởng của auxin ngoại sinh IBA đến khả năng tái sinh rễ từ 

chồi.Các công thức thí nghiệm: Trên nền môi trường MS bổ sung IBA với liều lượng 

lần lượt là 0,5; 1,0; 1,5; 2 mg /l môi trường.  

- Nghiên cứu ảnh hưởng của NAA đến khả năng tái sinh rễ.  

Công thức đối chứng: Môi trường MS  không bổ sung NAA. 

Các công thức thí nghiệm: Trên nền môi trường công thức đối chứng bổ sung 

NAA với liều lượng lần lượt là 0,5; 1,0; 1,5; 2 mg /l môi trường. 

- Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng đường đến khả năng tạo củ: công thức đối 

chứng là môi trường MS (1 lít ) + 0,5 mg BAP + 0,5 mg 2,4D + 7g agar ; các công thức thí 

nghiệm là môi trường MS (1 lít ) + 0,5 mg BAP + 0,5 mg 2,4D + 7g agar bổ sung đường 

Saccarose lần lượt ở các công thức là: 20g; 40g; 60g; 80g; 100g và 120g. pH: 5,8 

-  Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ BAP đến khả năng tạo củ từ lát cắt vảy 

củ: công thức đối chứng là môi trường MS (1 lít) + 0,5 mg 2,4D/l môi trường MS  + 

50g đường  + 7g agar; các công thức thí nghiệm là môi trường MS (1 lít) + 0,5 mg 

2,4D/l môi trường MS  + 50g đường  + 7g agar bổ sung BAP lần lượt ở các công thức 

là: 0,1 mg; 0,3 mg; 0,5 mg; 0,7 mg; 1 mg. pH: 5,8. 

- Nghiên cứu ảnh hưởng của nước dừa tới khả năng hình thành củ: công thức đối 

chứng là môi trường MS (1 lít) + 0,5 mg BAP/l môi trường MS + 0,5 mg/l 2,4D + 50g 

đường + 7g agar; các công thức thí nghiệm là môi trường MS (1 lít) + 0,5 mg BAP/l 

môi trường MS + 0,5 mg/l 2,4D + 50g đường  + 7g agar bổ sung nước dừa lần lượt ở 

các công thức là: 50 ml; 100 ml; 150 ml; 200 ml. pH: 5,8 
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- Các chỉ tiêu theo dõi : 
                                                  Tổng số mẫu ra rễ  
+ Tỷ lệ mẫu ra rễ (%) =                                                   x 100 
                                               Tổng số mẫu nuôi cấy 
                                                   Tổng số rễ tạo thành 
+ Số rễ trung bình (rễ/chồi) =                                           
               Tổng số mẫu ra rễ 
                                                           Tổng số mẫu tạo củ 
+ Tỷ lệ mẫu hình thành củ  (%) =                                            x 100 
                                                         Tổng số mẫu nuôi cấy 
                                                              Tổng số củ 
+ Hệ số tạo củ (số củ/mẫu ) =                                           

       Tổng số mẫu tạo củ 
- Số liệu thí nghiệm được phân tích thô bằng Microsoft Excel và phân tích thống 

kê theo ANOVA 1 và trắc nghiệm phân hạng LSD bằng phần mềm MSTATC, đại học 

Michigan, Mỹ.  

IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

4.1. Nghiên cứu ảnh hưởng của auxin ngoại sinh IBA đến khả năng tái sinh rễ  

Sự hình thành rễ ở những chồi tái sinh được khảo sát khi nuôi cấy trên môi 

trường 1/2 MS bổ sung các auxin ngoại sinh IBA. Sau khoảng 3 - 4 tuần nuôi cấy, 

100% chồi đều hình thành rễ bất định. Kết quả nghiên cứu cho thấy IBA ở nồng độ thấp 

(0,5 - 1,5 mg/l) thích hợp cho sự hình thành và phát triển rễ bất định từ chồi tái sinh. Ở 

những nghiệm thức có nồng độ IBA cao hơn 1,5 mg/l không thích hợp với sự tạo rễ từ 

chồi tái sinh vì có sự hình thành những khối mô sẹo lớn ở mẫu cấy.  

Bảng 1:  Ảnh hưởng của auxin ngoại sinh IBA đến khả năng tái sinh rễ      

từ chồi sau 28 ngày 

Chất điều hoà sinh 

trưởng thực vật (mg/l) 

Ngày hình thành 

rễ (ngày) 
Số chồi/ mẫu (chồi) Chiều cao chồi (cm) 

CT 1: (0,5) IBA 

CT 2: (1,0) IBA 

CT 3: (1,5) IBA 

CT 4: (2,0) IBA 

Anova 

23 - 25 

20 - 22 

17 - 19 

10 - 13 

- 

2,876 b 

3,109 ab 

3,275 a 

1,208 c 

** 

1,984 a 

2,016 a 

1,628 b 

1,175 c 

** 

ns: Khác biệt không có ý nghĩa vê mặt thống kê; *: khác biệt có ý nghĩa ở mức 

0,01 ≤ p ≤ 0,05; **: Khác biệt rất có ý nghĩa ở mức p ≤ 0,05. 

a, b, c: Trắc nghiệm phân hạng LSD. 

Cây Hồng tú cầu hoàn chỉnh được nuôi cấy tiếp tục trên môi trường 1/2 MS 

khoảng 2 tuần được đưa ra vườn ươm, cây in vitro phát triển bình thường ngoài vươn 
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ươm với tỉ lệ sống khoảng 75 - 80%. Kết quả của nghiên cứu này bước đầu cho thấy có 

thể nhân giống cây Hồng tú cầu bằng phương pháp nuôi cấy invitro với hệ số nhân 

giống cao và thời gian nhân giống nhanh. 

4.2. Ảnh hưởng của NAA đến khả năng hình thành rễ 

Chồi in vitro (2 - 4 cm) được tách riêng rẽ và cấy lên môi trường tạo rễ có bổ 

sung NAA với nồng độ từ  0,0 mg NAA /l môi trường - 2,0 mg NAA/l môi trường. Kết 

quả sau 2 tuần nuôi cấy được trình bày ở bảng 2. 

Bảng 2. Ảnh hưởng của NAA lên khả năng hình thành rễ 

Nồng độ NAA (mg/l) Tỷ lệ tạo rễ (%) Số rễ/chồi 

CT 1: (0,0) 

CT 2: (0,5) 

CT 3: (1,0) 

CT 4: (1,5) 

CT 5: (2,0) 

4,35 

27,27 

38,46 

73,33 

54,55 

1,00 a 

2,00 b 

2,60 bc 

4,09 d 

3,40 cd 

a, b, c, d: Các yếu tố sai khác có ý nghĩa với mức ý nghĩa  = 0,05 

Kết quả bảng 2 cho thấy, NAA kích thích quá trình tạo rễ sau 2 tuần nuôi cấy. 

Trên môi trường có bổ sung 1,5 mg NAA/l môi trường, chồi cảm ứng rễ tốt: với 4,09 

rễ/chồi, tỷ lệ tạo rễ đạt 73,33%. Trên môi trường đối chứng không bổ sung chất kích 

thích sinh trưởng, tỷ lệ tạo rễ chỉ đạt 4,35%. 

4.3. Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng đường đến khả năng tạo củ 

Đường có vai trò trong việc cảm ứng ngủ nghỉ do nó ảnh hưởng đến tính thẩm 

thấu của môi trường, tức là tác động vào áp lực nước đối với mô tế bào đang biệt hóa và 

kích thích chúng phát triển. Đối với cây có củ, đường là một trong những nhân tố cần 

thiết trong sự tạo củ của cây, ảnh hưởng tích cực đến sự hình thành củ và sinh trưởng 

phát triển của củ. Kết quả ảnh hưởng của nồng độ đường đến khả năng tạo củ Hồng tú 

cầu được thể hiện qua bảng 3. Với hàm lượng đường 80 g/l, số củ tạo thành sau 5 tuần 

nuôi cấy đạt giá trị cao nhất 6,37 củ/lát cắt, khi tăng hàm lượng đường lên 100 g/l số củ 

giảm xuống chỉ còn 4,85 củ/lát cắt. 

Bảng 3: Ảnh hưởng của hàm lượng đường đến khả năng tạo củ  

từ lát cắt vảy củ 

Nồng độ đường (g/l) Số củ con tạo thành/vảy 

CT1 (0) 
CT2 (20) 

CT3 (40) 

CT4 (60) 

CT5 (80) 

CT6 (100) 

0,00 
1,51 

3,01 

4,35 

6,37 

4,85 
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CT7 (120) 

CV (%) 
LSD 0,05 

2,24 

5,10 
0,28 

 

4.4. Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ BAP đến khả năng tạo củ từ lát cắt 

vảy củ  

Bảng 4: Ảnh hưởng của nồng độ BAP đến khả năng tạo củ Hồng tú cầu từ 

lát cắt vảy củ sau 5 tuần nuôi cấy 

Nồng độ BAP (mg/l) Số củ con tạo thành/vảy 

CT1 (0,0) 

CT2 (0,1) 

CT3 (0,3) 

CT4 (0,5) 

CT5 (0,7) 

CT6 (1,0) 

CV (%) 

LSD 0,05 

0,00 

2,12 

3,81 

4,85 

3,55 

1,83 

4,70 

0,23 
 

Kết quả ở bảng 4 cho thấy: sau 2 tuần nuôi cấy các môi trường có bổ sung BAP 

bắt đầu hình thành củ và sau 4 tuần cấy các công thức khác nhau cho tỷ lệ tạo củ khác 

nhau ở mức độ tin cậy 95%. Khi bổ sung nồng độ 0,5 mg BAP/lít môi trường số củ tạo 

ra đạt giá trị cao nhất là 4,85 củ/lát cắt, khi bổ sung BAP vào môi trường nuôi cấy với 

nồng độ cao hơn thì tỷ lệ tạo củ giảm; khi bổ sung 1 mg BAP /lít môi trường thì tỷ lệ tạo 

củ thấp nhất, điều này cho thấy nếu nồng độ chất kích thích sinh trưởng BAP có ảnh 

hưởng tới quá trình hình thành củ. 

4.5. Nghiên cứu ảnh hưởng của nước dừa tới khả năng hình thành củ  

Kết quả ở bảng 5 cho thấy: sau 10 ngày nuôi cấy trên các môi trường có bổ sung 

nước dừa đều hình thành củ; các công thức bổ sung hàm lượng nước dừa khác nhau cho 

kết quả khác nhau ở mức tin cậy 95%, trong đó tỷ lệ mẫu tạo củ cao nhất ở công thức 4 

có bổ sung 150 ml nước dừa/l môi trường (8,10 củ), khi tăng cường nồng độ nước dừa 

200 ml/l môi trường thì tỷ lệ hình thành củ giảm (6,12 củ). 

Bảng 5: Ảnh hưởng của nước dừa tới khả năng hình thành củ Hồng tú cầu 

Nồng độ nước dừa (mg/l) Số củ tạo ra/vảy 

CT1 
CT2 (50) 

CT3 (100) 

CT4 (150) 

CT5 (200) 

CV (%) 

LSD 0,05 

4,12 
5,75 

7,85 

8,10 

6,12 

5,30 

2,06 
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V. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 

5.1. Kết luận  

Các chất điều tiết sinh trưởng có ảnh hưởng rõ rệt đến khả năng tái sinh rễ của 

chồi Hồng tú cầu trong nuôi cấy in vitro: 

+ Trên môi trường 1/2 MS bổ sung các auxin ngoại sinh thông dụng là NAA và 

IBA, sau 3 - 4 tuần nuôi cấy các chồi đều có sự hình thành rễ bất định.  

+ Chồi in vitro (2 - 4 cm) được tách riêng rẽ và cấy lên môi trường tạo rễ có bổ 

sung NAA. Hệ số tạo chồi cao nhất đạt được trên môi trường MS có bổ sung 1,5 mg 

NAA/l, sau 2 tuần nuôi cấy có tỷ lệ tạo rễ đạt 73,33% với 4,09 rễ/chồi.  

- Các chất điều tiết sinh trưởng và chất hữu cơ có ảnh hưởng rõ rệt đến khả năng 

tạo củ in vitro Hồng tú cầu từ vảy củ: 

+ Môi trường có bổ sung 80 g đường/l cho số củ tạo thành sau 5 tuần nuôi cấy 

đạt hệ số tạo củ cao nhất (6,37 củ/lát cắt vảy củ). 

+ Môi trường có bổ sung 0,6 mg BAP/lít môi trường cho hệ số tạo củ cao nhất 

(4,85 củ/lát cắt vảy củ).  

+ Sau 10 ngày nuôi cấy các môi trường có bổ sung nước dừa, 100% mẫu nuôi 

cấy đều hình thành củ, hệ số tạo củ cao nhất ở công thức môi trường có bổ sung 150 ml 

nước dừa/l môi trường (8,10 củ). 

5.2. Kiến nghị 

Cần tiếp tục nghiên cứu để những kết luận có cơ sở khoa học vững chắc hơn, 

trên cơ sở đó xây dựng quy trình hoàn chỉnh về nhân giống Hồng tú cầu bằng kỹ thuật 

in vitro. 
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Research into root reproduction from buds and 

formation of Scadoxus puniceus root in Vitro 
 

Le Huu Can 

ABSTRACT 

The experiments of studying root reproduction from buds and formation of 
Scadoxus puniceus roots were conducted at tissue culture rooms, Department of 
Agriculture, Forestry and Fishery, Hong Duc University. They were implemented 
following CRD and repeated three times each. The results showed that 1: In the 
environment of half MS, the exogenesis auxins commonly added are NAA and IBA; after 
3-4 weeks of culture 100% of cultured buds produce adventitious roots. Shoots in Vitro 
(2-4 cm) are separated and cultured in the environment of forming roots added NAA. 
The coefficient of forming buds reaches highest in the MS of 1.5mg NAA/litter added. 
After 2 weeks of culture, the scale of forming roots is 73.33% with 4.09 roots/bud; 2: 
Environment with 80g sugar/litter added to the roots formed after 5 weeks of culture 
shows a highest coefficient of root formation (6.37 roots/root slicing). Environment with 
0.6 mg BAP/litter added shows a highest coefficient of root formation (4.85 roots/root 
slicing). After ten days cultured in a coconut juice environment, 100% of cultured 
samples produce roots, showing the highest coefficient of forming roots in the 
environment with 150ml coconut juice/litter (8.10 roots). 
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NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH THÁI HỌC, KHẢ NĂNG SINH 

SẢN VÀ PHÁT DỤC CỦA RỆP XƠ TRẮNG HẠI MÍA (Ceratovacuna 

lanigera Zehntner) TẠI CÔNG TY TNHH LAM SƠN, SAO VÀNG, 

THỌ XUÂN, THANH HÓA 

Lê Văn Ninh1,  Lê Hữu Cơ2, Nguyễn Văn Hoan3
1

 

TÓM TẮT 

Rệp xơ trắng hại mía có hai loại hình có cánh và loại hình không cạnh Loại 

hình có cánh vòng đời và đời thường dài hơn loại hình không cánh, nhưng khả năng 

sinh sản của rệp xơ trắng loại hình có cánh thường ít hơn rệp xơ trắng loại hình 

không cánh. Rệp trưởng thành có cánh thì di chuyển và phát tán mạnh hơn rệp 

không cánh và tuổi thọ dài hơn loại hình không cánh (trung bình 1 vòng đời loại 

hình có cánh là 33 - 39 ngày) Một đời đẻ được từ 10 - 19 rệp non. Rệp trưởng thành 

không cánh rất ít di động và tuổi thọ ngắn hơn loại hình có cánh (trùng bình 1 vòng 

đời loại hình không cánh là 15 - 20 ngày), đồng thời sức đẻ lớn, một đời đẻ từ 18 - 

32 rệp non. Rệp xơ trắng hại mía không đẻ ra trứng mà đẻ ra con (nên còn gọi là 

hiện tượng thai sinh). Rệp non có 4 tuổi lột xác 3 lần, sau khi hoá trưởng thành 

khoảng 2 - 4 ngày thì sinh sản. 

1.  ĐẶT VẤN ĐỀ 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Trong suốt quá trình sinh trưởng phát triển cây mía luôn bị các loài sâu gây hại 

làm giảm năng suất và phẩm chất [1]. Trong các loài sâu hại đó thì rệp xơ trắng là loài 

dịch hại chủ yếu có chu kỳ sống ngắn, sức tăng quần thể cao nên dễ thành dịch tại các 

vùng trồng mía ở giai đoạn cây mía vươn lóng đến thu hoạch làm cho trữ lượng đường 

giảm nặng [5].  là mối nguy hại lớn cho nghành mía đường [4]. Tuy nhiên để hạn chế 

được tác hại do rệp xơ trắng gây ra, thì phải tiến hành nghiên cứu  để nắm được đặc 

điểm sinh thái học, khả năng sinh sản và phát dục của rệp xơ trắng, từ đó đề ra các 

biện pháp phòng trừ đạt hiệu quả phù hợp với từng loại hình, từng pha phát dục của 

rệp xơ trắng và giai đoạn sinh trưởng, phát triển của cây mía . Xuất phát từ thực tế 

trên, đồng thời nhằm đóng góp cho việc xây dựng chương trình phòng chống rệp xơ 

trắng đạt hiệu quả, chúng tôi tiến hành đề tài: 

“Nghiên cứu đặc điểm sinh thái học, khả năng sinh sản và phát dục của rệp xơ 

trắng hại mía (Ceratovacuna lanigera Zehntner) tại Công ty TNHH Sao Vàng - Lam 

Sơn -  Thọ Xuân - Thanh Hoá”.  

                                           
1ThS, 2,3 CN. Khoa Nông – Lâm – Ngư  nghiệp, trường Đại học Hồng Đức 
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2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.2. Địa điểm, thời gian, vật liệu nghiên cứu. 

2.2.1. Địa điểm nghiên cứu 

- Nghiên cứu đặc điểm sinh thái học, khả năng sinh sản và vòng đời của rệp xơ 

trắng được tiến hành tại phòng thí nghiệm của Công ty TNHH Lam Sơn - Sao Vàng - 

Thọ Xuân - Thanh Hoá  

Thời gian nghiên cứu: Bắt đầu vào ngày 2/11/2008 đến 1/ 11/2009. 

2.2.2. Vật liệu nghiên cứu 

- Các giống mía được trồng tại Công ty TNHH Sao Vàng- Lam Sơn - Thanh Hoá 

2.3. Phương pháp nghiên cứu 

2.3.1 Phương pháp nghiên cứu đặc điểm  sinh thái học của rệp xơ trắng hại mía 

Thu bắt ruồi rệp trưởng thành từ ngoài đồng, thả vào hộp nuôi sâu có lá mía ROC 

10 và MY 55 -14. Hàng ngày theo dõi, khi có rệp mới trên lá, tiến hành cắt những lá có 

rệp rồi đặt vào hộp nuôi sâu [2]. Trong hộp có giấy lọc để ẩm, ở cuống lá có quấn bông 

tẩm ướt để giữ cho lá tươi 2 ngày thay lá một lần. Theo dõi thời gian rệp lột xác, sau khi 

rệp lột xác tiến hành nuôi, cho từng cá thể non vào hộp nuôi sâu (n=10). Trong mỗi hộp 

nuôi sâu có giấy lọc để ẩm, lá mía. Khi vũ hóa trưởng thành, chọn những cá thể vũ hóa 

cùng ngày, ghép đôi, thả vào hộp nuôi sâu có lá mía, ghi lại ngày rệp bắt đầu đẻ, số 

ngày đẻ của từng cá thể mẹ và bắt đầu nuôi, đánh số thứ tự 1- 10, hàng ngày tiến hành 

kiểm tra bổ sung nước, bỏ xác lột của rệp để xác định tuổi rệp hoặc bắt rệp non mới đẻ 

để xác định khả năng sinh sản của rệp mẹ và 2 ngày thay lá 1 lần. Toàn bộ số liệu ghi 

vào bảng nuôi sinh học của rệp. Từ bảng nuôi sinh học của rệp sẽ xác định được các chỉ 

tiêu sau 

+ Ngày bắt đầu đẻ ra rệp non, ngày rệp chết sinh lý  

+ Ngày lột xác của rệp qua các tuổi 

+ Số lượng rệp đẻ ra từng ngày, tổng số rệp non được đẻ ra của từng cá thể 

+ Xác định được vòng đời và đời của rệp xơ trắng hại mía 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

 3.1. Đặc điểm hình thái học của rệp xơ trắng hại mía 

       Rệp xơ trắng thuộc loài côn trùng biến thái không hoàn toàn, vòng đời qua 3 pha 

là rệp non và rệp trưởng thành (pha trứng trong bụng rệp cái. Rệp xơ trắng sau khi hoá 

trưởng thành khoảng 2- 4 ngày thì sinh sản, rệp đẻ trực tiếp ra con. Rệp trưởng thành có 

cánh thì di chuyển, phát tán mạnh và thời gian sống dài trung bình 1 vòng đời là 33- 39 

ngày. Một đời đẻ được 10 - 19 rệp non. Rệp trưởng thành không cánh rất ít di động 
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nhưng tuổi thọ ngắn 1 vòng đời trung bình chỉ đạt tới 15 - 20 ngày, đồng thời sức đẻ 

lớn, một đời đẻ từ  18 - 33 rệp non. Rệp non 4 tuổi lột xác 3 lần 

       Rệp xơ trắng có 2 loài hình: rệp có cánh và rệp không có cánh ở trong quần thể 

rệp thường có các loài rệp non ở các tuổi và trưởng thành không cánh thường sống 

chung. Hàng năm vào mùa vụ nhất định thì trong quần thể rệp sẽ sinh sản loại rệp non 

và trưởng thành có cánh. 

3.1.1. Rệp trưởng thành không cánh. 

      Thân dài 2,5mm, đầu, ngực, bụng dính chặt với nhau, trước đầu có 2 tam giác 

nhỏ lồi ra. Râu ngắn, có 5 đốt, đốt 1-2-3 dài như nhau, đốt 4 và 5 dài gấp đôi so với đốt 

1, phần chân râu có những ú thịt lồi ra. Mặt lưng ngực và bụng phủ một lớp bông trắng 

dày đặc. Bụng phình to, gồm 8 đốt, đốt bụng thứ 3 phình to nhất, đốt 5 ở 2 bên mép phía 

lưng có lỗ rất rõ, đốt 8 nằm giữa lưng có 2 đôi lỗ thở rất rõ. 

3.1.2. Rệp trưởng thành có cánh. 

       Thân dài 2,5mm, có 2 đôi cánh, đầu và ngực màu nâu đen, bụng và chân màu 

vàng sẫm hoặc màu xanh đen. Cánh trước ở giữa gân mép trước và gân phụ có một 

mảng đen, râu có 5 đốt, đốt 1-2 ngắn và nhẵn, giữa lưng ngực trước có 4 u to hình tứ 

giác, lỗ sáp ở bụng thoái hoá. Mắt kép to và lồi ra. 

3.1.3. Rệp non có cánh. 

     Phần ngực lồi ra, đặc biệt ngực giữa phát triển, ngực sau hai bên có mầm cánh, 

mặt lưng ngực có lớp bông trắng. Đến tuổi 3 râu có 4 đốt, tuổi 4 râu có 5 đốt. 

3.1.4. Rệp non không cánh. 

Rệp có màu vàng nhạt sau chuyển thành màu xanh lục nhạt. Đến tuổi 4 mặt lưng 

phân ngực và phần bụng phủ kín một lớp lông trắng như bông. Râu đầu có 4 đốt, ngoại 

hình giống như rệp trưởng thành. 

           3.2. Thời gian phát dục của rệp xơ trắng hại mía 

     Qua quá trình nuôi rệp tại phòng thí nghiệm trường Đại học Hồng Đức, thức ăn 

là giống mía trồng tại nông trường Sao Vàng nhiệt độ trung bình các đợt nuôi là 22,3 - 

26,7  ẩm độ trung bình là 81,2 - 84,7% thì thời gian phát dục của các pha ở 2 loại hình 

có sự sai khác nhau rõ rệt. 

     Thời gian phát dục của rệp non loại hình có cánh trung bình là 32,34 ± 0,42 

ngày. Rệp non của loại hình không cánh trung bình là 14,69 ± 0,85 ngày. Vòng đời của 

loại hình không cánh trung bình là 17,56 ± 0,78 ngày. Vòng đời của loại hình có cánh 

trung bình là 36,24 ± 1,56 ngày. Một đời của loại hình có cánh trung bình là 39,32 ± 

4,56 ngày. Một đời của loại hình không cánh trung bình là 24,78±1,35 ngày 
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   Qua kết quả trên cho thâý thời gian phát dục của loại hình có cánh dài hơn thời 

gian phát dục của loại hình không cánh. Vòng đời của rệp có cánh dài hơn vòng đời của 

rệp không cánh, vì vậy trên ruộng mía thông thường loại hình rệp không cánh xuất hiện 

nhiều hơn loại hình rệp có cánh 

Để theo dõi khả năng phát dục của rệp xơ trắng hại mía chúng tôi nuôi rệp 3 đợt trong 

điều kiện tháng 3, 4, 5 bằng thức ăn là lá mía ROC 16, MY 55- 14, nhiệt độ trùng bình 

của các tháng nuôi là 22,3 - 26,7 0 c, ẩm độ trung bình 72,5 - 89,5% thì kích thước của 

các pha phát dục của 2 loại hình rệp như sau 

+ Rệp không cánh  

   Kích thước trung bình tuổi 1 chiều dài là 0,50 ± 0,19, chiều rộng là 0,21± 0,02 

   Kích thước trung bình tuổi 2 chiều dài là 0,76 ± 0,39 , chiều rộng là 0,41± 0,01 

   Kích thước trung bình tuổi 3 chiều dài là 1,02 ± 0,019, chiều rộng là 0,67± 0,02 

   Kích thước trung bình tuổi 4 chiều dài là 1,60 ± 0,06, chiều rộng là 1,07± 0,03  

   Kích thước trung bình của trưởng thành chiều dài là 2,17 ± 0,07, chiều rộng      

là 1,46± 0,05 

+ Rệp có cánh  

   Kích thước trung bình tuổi 1 chiều dài là 0,51 ± 0,02, chiều rộng là 0,23 ± 0,02 

   Kích thước trung bình tuổi 2 chiều dài là 0,79 ± 0,03, chiều rộng là 0,33 ± 0,02  

   Kích thước trung bình tuổi 3 là chiều dài là 0,92± 0,03, chiều rộng là 0,46±0,03 

   Kích thước trung bình tuổi 4 là chiều dài là1,46± 0,06, chiều rộng là 0,95±0,03 

Kích thước trung bình của trưởng thành là chiều dài là 2,07 ± 0,08, chiều rộng 

là1,42 ± 0,06 

3. 3. Khả năng sinh sản của rệp xơ trắng 

        Để nắm được khả năng sinh sản của rệp xơ trắng hại mía chúng tôi tiến hành 

nuôi rệp bằng thức ăn với các giống mìa là ROC 10 và MY 55- 14, nhiệt độ trung bình 

cúa quá trình nuôi là 22,3- 26,7 0c, ẩm độ trung bình  81,2 - 84,7% kết quả thu được như 

sau 

Bảng 3.1. Sức sinh sản của rệp có cánh 

Giống mía Số lần nhắc Số cá thể nuôi 
Số ngày để    

(ngày) 
Tổng số rệp   

(con) 
Khả năng đẻ 

MY 55- 14 1 10 6,3 22,0 4,2 
2 10 5,8 26,0 3,7 
3 10 5,4 25,0 3,5 

TB   5,72± 0,24 24,3 ± 1,70 3,8 ± 0,40 
ROC 10 1 10 6,2 31,0 4,2 

2 10 6,8 29,0 4,7 
3 10 7,4 32,0 4,9 

TB   6,72± 0,24 30,3± 0,98 4,6 ± 0,23 
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Bảng 3.2. Sức sinh sản của rệp không cánh 

Giống mía Số lần nhắc 
Số cá thể 

nuôi 

Số ngày để     

(ngày) 

Tổng số rệp 

( con) 
Khả năng đẻ 

MY 55- 14 1 10 6,8 29,0 4,8 

2 10 7,2 26,0 5,4 

3 10 7,4 31,0 5,2 

TB   7,13 ± 0,27 28,6 ± 1,24 5,1 ± 0,26 

ROC 10 1 10 7,2 31,0 5,8 

2 10 7,8 29,0 5,4 

3 10 7,6 32,0 6,1 

TB   7,54 ± 0,26 30,6 ± 1,40 5,7 ± 0,22 

Qua bảng 3.1 và 3.2 cho thấy: rệp xơ trắng sau khi hoá trưởng thành 1- 6 

ngày là bắt đầu sinh sản, rệp mẹ sống từ 2- 10 ngày thì chết. Mỗi ngày 1 rệp trưởng 

thành không cánh đẻ trung bình 5,3 ± 0,26 con / ngày với  thức ăn là giống mía 

MY55- 14 và 5,7 ± 0,22 con / ngày với giống mía ROC 10. Rệp có cánh có cánh đẻ 

trung bình 3,6 ± 0,21 con / ngày với  thức ăn là giống mía MY55- 14 và 4,6 ± 0,23 con 

/ ngày với giống mía ROC 10. Với thức ăn là giống mía MY55- 14 thì rệp  có cánh đẻ 

trung bình 14,3± 1,70 con, thời gian đẻ trung bình là 5,72 ± 0,24 ngày, còn rệp 

không cánh 28,6 ± 1,24 con, thời gian đẻ trung bình là 7,13 ± 0,27 ngày. Còn với 

thức ăn là giống mía ROC 10 thì rệp  có cánh đẻ trung bình 10,3 ± 0,98 con, thời 

gian đẻ trung bình là 6,72 ± 0,24 ngày, còn rệp không cánh 30,6 ± 1,40 con, thời 

gian đẻ trung bình là 7,54 ± 0,26 ngày. Bởi lẽ đó nên trên giống mía ROC 10 thường 

có nhiều rệp và hại nặng hơn giống mía MY55- 14 

               Từ kết quả nghiên cứu của chúng tôi tại phòng thí nghiêm của Công ty TNHH Lam 

Sơn - Sao Vàng - Thọ Xuân - Thanh Hoá so với kết quả nghiên cứu trước đây của Nguyễn 

Đức Kiêm thì tại trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội thì sai khác về đặc điểm hình thái 

học, vòng đời phát dục và khả năng sinh sản thì sai khác là không rõ rệt.[4]. 

4. KẾT LUẬN 

  + Rệp xơ trắng hại mía đối với loại hình có cánh thường đời, vòng đời dài hơn 

loại hình không cánh, nhưng khả năng sinh sản của rệp mẹ loại hình có cánh ít hơn rệp 

mẹ của loại hình không cánh 

 + Rệp trưởng thành có cánh thì di chuyển và phát tán mạnh hơn rệp không cánh, nhưng 

tuổi thọ dài hơn rệp không cánh. Trùng bình 1 vòng đời của rệp có cánh là 33 - 39 ngày. Một 

đời chỉ đẻ được 10- 19 rệp non. Rệp trưởng thành không cánh rất ít di động nhưng tuổi thọ lại 

ngắn, một  vòng đời trung bình chỉ đạt tới 15 - 20 ngày, đồng thời sức sinh sản lớn, một đời đẻ 

từ  18 - 33 rệp con.  

     + Rệp xơ trắng hại mía không đẻ ra trứng mà đẻ ra con (nên còn gọi là hiện 

tượng thai sinh). Rệp non 4 tuổi lột xác 3 lần, sau khi hoá trưởng thành khoảng 2 - 4 

ngày thì bắt đầu sinh sản. 
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A STUDY OF ECOLOGICAL CHARACTERISTICS, THE ABILITY 

OF PRODUCTION AND DEVELOPMENT OF CARATOVACUNA 

LANIGERA ZEHNTNER AT LAM SON LIMITED LIABILITY 

COMPANY - SAO VANG, THO XUAN, THANH HOA 

Le Van Ninh, Le Huu Co, Nguyen Van Hoan 

ABSTRACT 

          There are two kinds of Ceratovacuna lanigera Zehntner: With wings and no 

wings. Life cycle and life of wing - Ceratovacuna lanigera Zehntner is normally longer 

than the non - wing ones, but the reproductive ability of the bugs with wings is normally 

less than the non - wing ones. The mature - wing bugs move and spread more strongly 

than the non - wing ones and their life - span is also longer ( a life cycle of the wing - 

Ceratovacuna lanigera Zehntner is average of 33 - 39 days). In their lives, they bear 

from 10 to 19 young bugs. The mature non - wing ones scarely move and their life span 

is shorter ( a life cycle of the non - wing Ceratovacuna lanigera Zehntner is average of 

15 - 20 days), simultaneously their reproductive ability is bigger, they bear from18 to 

32 young bugs in their lives. Ceratovacuna lanigera Zehntner does not lay egg but 

larva.(It is called as viviparous phenomenon). A 4 - year-old bug has thrown off its skin 

3 times. After throwing its skin about 2- 3 days, it  will reproduce. 
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KẾT QUẢ ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH BỆNH VIÊM PHỔI Ở LỢN 
NGOẠI TẠI THANH HOÁ, ỨNG DỤNG MỘT SỐ PHÁC 

 ĐỒ ĐIỀU TRỊ 

Tô Thị Phượng1 , Hoàng Văn Nam2
1

 

TÓM TẮT 

Kết quả điều tra cho thấy bệnh viêm phổi ở lợn tại Thanh Hoá xảy ra quanh năm, 

trong các tháng có thời tiết thay đổi chuyển mùa tỷ lệ lợn bị bệnh cao hơn. Nhóm lợn sau 

cai sữa đến 60 ngày tuổi tỷ lệ bệnh viêm phổi cao nhất (27,66%); thấp nhất ở lợn nái sinh 

sản (4,36%). Điều tra trên các giống lợn cho thầy: Giống lợn CA và C22 có tỷ lệ viêm phổi 

là 13,24% và 13,98%, đàn lợn nuôi thương phẩm tỷ lệ bệnh viêm phổi là 16,64%. Lợn nuôi 

trong chuồng sàn có tỷ lệ viêm phổi là 20,38%, lợn nuôi trong chuồng nền tỷ lệ viêm phổi là 

37,17%. Điều trị viêm phổi ở lợn bằng 3 loại kháng sinh Kanamicin, Tiamulin, Bocinvet-LA 

đều cho tỷ lệ khỏi bệnh cao (88,46%; 84,62%; 96,30%). 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ  

Bệnh viêm phổi ở lợn do nhiều nguyên nhân gây ra, có tính chất phân bố rộng 

rãi. Nó ngày càng trở nên quan trọng do việc chăn nuôi lợn ngày càng phát triển [2]. 

Thanh Hoá là tỉnh phát triển chăn nuôi lợn khá mạnh. Trong những năm gần đây, đàn 

lợn ngoại phát triển nhanh về quy mô đàn. Một thực tế là dịch bệnh xảy ra rất phức tạp 

ở đàn lợn ngoại, trong đó bệnh viêm phổi đã và đang gây ra những thiệt hại đáng kể. 

Bệnh tuy không gây chết hàng loạt nhưng có ảnh hưởng lớn đến năng suất và chất 

lượng sản phẩm chăn nuôi [3]. 

 Việc điều tra thực trạng tình hình bệnh viêm phổi ở lợn, ứng dụng một số phác 

đồ điều trị, đóng vai trò quan trọng trong công tác phòng và trị bệnh viêm phổi trên đàn 

lợn ngoại, nâng cao hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi. Xuất phát từ những vấn đề trên, 

chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Điều tra tình hình bệnh viêm phổi ở lợn ngoại 

tại Thanh Hóa, ứng dụng một số phác đồ điều trị” 

2. ĐỐI TƯỢNG, ĐỊA ĐIỂM, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tượng và địa điểm nghiên cứu 

 - Đối tượng nghiên cứu: Lợn ngoại bị viêm phổi ở các lứa tuỏi 

- Địa điểm nghiên cứu: Huyện Yên Định, Hoằng Hoá, Triệu Sơn và TP Thanh Hoá. 

2.2. Nội dung nghiên cứu 

 -  Điều tra tình hình bệnh viêm phổi ở lợn. 

                                           
1,2 ThS. Khoa Nông – Lâm -  Ngư  nghiệp, trường Đại học Hồng Đức 
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2.3. Phương pháp nghiên cứu 

 -  Phương pháp điều tra tình hình bệnh viêm phổi ở lợn: Chúng tôi thiết lập bộ 

phiếu điều tra gửi đến các chủ trang trại theo dõi và điền các thông tin vào phiếu điều tra. 

 -  Phương pháp thử nghiệm điều trị bệnh viêm phổi ở lợn với các phác đồ: 

Chúng tôi  lựa chọn 3 loại kháng sinh Tiamulin, Kanamycin, Bocin Vet-LA là những 

kháng sinh có hoạt phổ rộng, có tác dụng điều trị chứng nhiễm khuẩn đường hô hấp [4]. 

 Phác đồ 1: Tiamulin, liều 1ml/8-10kg TT, tiêm bắp, ngày 2 lần, liều trình 3-5 ngày. 

 Phác đồ 2: Kanamycin, liều 1ml/8-10kg TT, tiêm bắp, ngày 2 lần, liều trình 3-5 ngày. 

 Phác đồ 3: Bocin Vet-LA, liều 1ml/8-10kg TT, tiêm bắp, ngày 1 lần, liều trình 

3-5 ngày. 

 Kết hợp vitamin B1, vitamin C. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Kết quả điều tra tình hình bệnh viêm phổi ở lợn  năm 2008 

 Kết quả điều tra tình hình viêm phổi ở đàn lợn năm 2008 ở bảng 1 cho thấy: Bệnh 

viêm phổi ở lợn xảy ra quanh năm, tỷ lệ bệnh viêm phổi ở lợn dao động từ 3,25% đến 

20,49%. Trong đó tháng 10 có tỷ lệ viêm phổi lợn là thấp nhất (3,25%), tháng 4 có tỷ lệ 

bệnh viêm phổi ở lợn cao nhất (20,49%). Theo quy luật chung, bệnh viêm phổi ở lợn 

thường có tỷ lệ mắc bệnh cao vào các tháng thời tiết lạnh ẩm ở vụ đông - xuân. Nhưng số 

liệu điều tra của chúng tôi cho thấy, ở tháng 4 năm 2008, tỷ lệ bệnh viêm phổi ở lợn tăng 

cao rõ rệt. Nguyên nhân do trong thời gian này trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá xảy ra dịch tai 

xanh ở lợn (hội chứng rối loạn sinh sản và viêm đường hô hấp cấp ở lợn), một số lượng 

không nhỏ lợn đã bị bệnh viêm đường hô hấp cấp, làm cho tỷ lệ viêm phổi ở lợn tăng cao. 

Bảng 1. Kết quả khảo sát bệnh viêm phổi ở lợn ngoại năm 2008 

      Tháng 

 
Chỉ tiêu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Số lợn 

theo dõi 

(con) 

2205 2240 2198 1972 1891 1798 1642 1652 1702 1661 1644 1715 

Số lợn  

bị bệnh 

(con) 

108 103 123 404 112 101 81 69 62 54 72 103 

Tỷ lệ 

bệnh (%) 
4,9 4,6 5,6 20,9 5,9 5,6 4,9 4,1 3,6 3,2 4,3 6,0 

Số lợn tái 

phát (con) 
10 8 7 17 17 17 8 8 7 8 10 16 

Tỷ lệ tái 

phát (%) 
9,2 7,7 5,6 4,2 15,1 16,8 9,88 11,5 11,2 14,8 13,8 15,5 
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 Kết quả điều tra chúng tôi thể hiện ở đồi thị 1 dưới đây: 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Th¸ng

Tû lÖ

Tû lÖ bÖnh (%)

Tû lÖ t¸i ph¸t (%)

 

Đồ thị 1: Diễn biến tỷ lệ bệnh và tỷ lệ tái phát ở lợn  bị bệnh viêm phổi 

3.2. Kết quả điều tra tình hình viêm phổi lợn ở các lứa tuổi 

Kết quả điều tra tình hình viêm phổi lợn ở các lứa tuổi khác nhau chúng tôi trình 

bày tại bảng 2. Số liệu ở bảng 2 cho thấy: 

Ở nhóm lợn cai sữa đến 60 ngày tuổi có tỷ lệ bệnh viêm phổi là cao nhất 

(27,66%), kế đến là ở nhóm lợn con theo mẹ (10,52 %) và ở nhóm lợn >60 ngày tuổi 

(8,21%). Ở nhóm lợn nái sinh sản tỷ lệ bệnh viêm phổi là thấp nhất (4,36%). 

Ở nhóm lợn con theo mẹ, tỷ lệ bị bệnh viêm phổi thấp hơn nhiều so với ở nhóm 

lợn sau cai sữa. Nguyên nhân do lợn ở giai đoạn theo mẹ mặc dù cơ thể chưa có sự phát 

triển hoàn thiện về sinh lý cũng như khả năng thích nghi, chưa có khả năng tự tạo kháng 

thể miễn dịch nhưng nó lại nhận được nguồn kháng thể từ mẹ truyền sang. Mặt khác do 

đối tượng lợn này thường được nuôi trên chuồng lồng nên các điều kiện về tiểu khí hậu 

chuồng nuôi tốt hơn làm giảm tỷ lệ bệnh nói chung ở lợn trong đó có bệnh viêm phổi. 

Bảng 2 : Kết quả điều tra tình hình viêm phổi lợn ở các lứa tuổi 

    Chỉ tiêu theo dõi 
 
Loại lợn 

Số theo dõi 
(con) 

Số bị bệnh 
(con) 

Tỷ lệ bệnh 
(%) 

Số tái phát 
(con) 

Tỷ lệ tái phát 
(%) 

Con theo mẹ 3032 319 10,52 32 10,03 

Cai sữa - 60 ngày tuổi 2885 798 27,66 83 10,40 

>60 ngày tuổi 3129 257 8,21 16 6,23 
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Nái sinh sản 413 18 4,36 2 11,11 

Tổng 9459 1392 14,72 133 9,55 

Ở nhóm lợn sau cai sữa đến 60 ngày tuổi: Do đặc điểm của cơ thể lợn chưa phát 

triển hoàn thiện về sinh lý và khả năng thích ứng chưa ổn định. Do lợn chịu những 

Strees từ việc cai sữa nên tỷ lệ bị bệnh viêm phổi cao, kết quả điều tra của chúng tôi cho 

thấy tỷ lệ bệnh viêm phổi ở nhóm lợn này là 27,66%. 

   Ở nhóm lợn >60 ngày tuổi, và đàn nái sinh sản là đối tượng lợn mà cơ thể đã phát 

triển hoàn thiện về sinh lý cũng như khả năng thích nghi, chống chịu với các điều kiện môi 

trường nên tỷ lệ bệnh viêm phổi trên các đối tượng này là thấp nhất 8,21% và 4,36%. 

3.3. Kết quả điều tra tình hình viêm phổi lợn ở các giống 

Theo kết quả điều tra của chúng tôi, hiện nay các trang trại lợn ngoại trên địa 

bàn Thanh Hoá nuôi các giống lợn: giống ông bà (C1230; C1050); giống bố mẹ (CA và 

C22) và lợn nuôi thương phẩm (con của CA và C22 phối với đực 402).  

 Số liệu điều tra ở bảng 3 cho thấy giống lợn CA có tỷ lệ bị viêm phổi là 

13,24%. Tương tự ở lợn C22 tỷ lệ viêm phổi là 13,98%; Lợn nuôi thương phẩm tỷ lệ viêm 

phổi là 16,64%.  
Bảng 3: Kết quả điều tra tình hình viêm phổi ở các giống 

        Chỉ tiêu theo dõi 
 

Giống lợn 

Số theo dõi 

(con) 
Số bị bệnh 

(con) 
Tỷ lệ bệnh 

(%) 
Số tái phát 

(con) 
Tỷ lệ tái phát 

(%) 

CA 1760 233 13,24 20 8,58 

C22 1939 271 13,98 27 9,96 

Đàn nuôi thương phẩm 5347 890 16,64 84 9,44 

Tổng 9046 1394 15,41 131 9,40 

Số liệu ở bảng 3 cũng cho thấy, giống lợn CA và C22 có tỷ lệ bệnh viêm phổi là 

13,24% và 13,98% là không sai khác nhau rõ rệt ở mức (P>0,05). Nhưng tỷ lệ bệnh 

viêm phổi ở đàn lợn nuôi thương phẩm (16,64%) có sự sai khác rõ rệt so với đàn CA và 

C22 ở mức ý nghĩa (P<0,05).  

3.4.  Kết quả điều tra tình hình bệnh viêm phổi  lợn ở các chuồng nuôi 
Số liệu ở bảng 4 cho thấy, tỷ lệ bị bệnh viêm phổi ở lợn nuôi trong chuồng sàn 

thấp hơn nhiều so với tỷ lệ lợn bị viêm phổi cùng lứa tuổi được nuôi trong chuồng nền 

(28,36% so với 37,17%). Trong chuồng nền, tỷ lệ lợn bị viêm phổi là 37,17%, tỷ lệ tái phát là 

31,62 %; trong chuồng sàn, có tỷ lệ viêm phổi ở lợn là 28,36 %, tỷ lệ tái phát là 31,62%.  

Bảng 4: Kết quả điều tra tình hình viêm phổi lợn ở các kiểu chuồng nuôi 

Kiểu chuồng 
 

Chỉ tiêu theo dõi 
Sàn nền Tổng hợp 

Số theo dõi (con) 844 764 1608 

Số bị bệnh (con) 172 284 456 
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Tỷ lệ bệnh (%) 20,38 37,17 28,36 

Số tái phát (con) 17 37 54 

Tỷ lệ tai phát (%) 36,96 31,62 33,13 

Bệnh viêm phổi ở lợn do rất nhiều nguyên nhân gây ra nhưng trong tất cả các 

nguyên nhân đó, nhiệt độ, ẩm độ, điều kiện vệ sinh chuồng nuôi, tình hình dịch bệnh 

đóng vai trò quan trọng, ảnh hưởng lớn đến tỷ lệ bệnh và tỷ lệ tái phát bệnh viêm phổi ở 

lợn [1]. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi một lần nữa khẳng định yếu tố môi trường 

ảnh hưởng rõ rệt đến tỷ lệ bệnh viêm phổi ở lợn. Vì vậy việc cải tạo điều kiện chuồng 

nuôi, nâng cao diện tích chuồng lồng công nghiệp là cần thiết để giảm tỷ lệ bệnh. Mặc 

dù các cơ sở chăn nuôi phải đầu tư lớn trong điều kiện nguồn kinh phí hạn hẹp, tình 

hình dịch bệnh phức tạp. 

3.5. Kết quả thử nghiệm điều trị 

Kết quả thử nghiệm điều trị bệnh viêm phổi ở lợn bằng các loại kháng sinh 

chúng tôi trình bày tại bảng 5. 

Bảng 5: Kết quả thử nghiệm điều trị bệnh viêm phổi lợn 

      Thuốc điều trị 
Chỉ tiêu theo dõi 

Tiamulin Kanamycin Bocinvet-LA 

Số điều trị (con) 26 26 27 

Số khỏi bệnh (con) 23 22 26 

Tỷ lệ khỏi (%) 88,46 84,62 96,30 

Số tái phát (con) 2 3 3 

Tỷ lệ tái phát (%) 8,70 13,64 11,54 

Kết quả cho thấy:  

Điều trị bệnh viêm phổi lợn bằng kháng Bocinvet- LA cho tỷ lệ khỏi bệnh cao 

nhất (96,3%). Kế đến là kháng sinh Tiamulin (88,46%), thấp nhất là Kanamicin 

(84,62%). Tỷ lệ tái phát của lơn bị bệnh viêm phổi sau khi điều trị bằng kháng sinh 

Kanamicin là 13,64%; Bocinvet- LA  là 11.54%; Tiamulin là 8,7%.  

4. KẾT LUẬN 

4.1. Kết quả điều tra tình hình bệnh viêm phổi lợn  

 - Bệnh viêm phổi lợn xảy ra quanh năm, các tháng có thời tiết thay đổi chuyển mùa 

thường tỷ lệ bệnh viêm phổi lợn cao hơn. Tháng 4 năm 2008, tại Thanh Hoá dịch “tai xanh” 

xảy ra trên lợn đã làm tỷ lệ bệnh viêm phổi tăng lên  đáng kể (20,9%). 

 - Tỷ lệ bệnh viêm phổi ở lợn các lứa tuổi khác nhau thì khác nhau: Lợn sau cai 

sữa đến 60 ngày tuổi có tỷ lệ bệnh viêm phổi là cao nhất (27,66%); kế đến là nhóm lợn 

con theo me (10,52%) và thấp nhất ở lợn nái sinh sản (4,36%).  
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 - Tỷ lệ bệnh viêm phổi ở lợn các giống khác nhau thì khác: Giống lợn CA và 

C22 có tỷ lệ viêm phổi là 13,24% và 13,98%. Ở đàn lợn nuôi thương phẩm tỷ lệ bệnh 

viêm phổi là 16,64%. 

 - Kiểu chuồng nuôi ảnh hưởng rõ rệt đến tỷ lệ viêm phổi ở lợn: Lợn nuôi trong 

chuồng sàn có tỷ lệ bị viêm phổi (20,38%) thấp hơn nhiều so với lợn cùng lứa tuổi nuôi 

trong chuồng nền (37,17%). 

4.2. Kết quả thử nghiệm điều trị 

Cả 3 loại kháng sinh đưa vào thử nghiệm điều trị đều cho kết quả điều trị cao. 

Điều trị bệnh viêm phổi lợn bằng kháng Bocinvet- LA cho tỷ lệ khỏi bệnh cao nhất 

(96,3%). Kế đến là kháng sinh Tiamulin (88,46%), thấp nhất là Kanamicin (84,62%). 

 Vì vậy trong thực tế sản xuất chúng tôi khuyến cáo có thể sử dụng các loại kháng sinh 

trên trong điều trị viêm phổi ở lợn. 
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SURVEY RESULTS SITUATION FOREIGN PNEUMONIA PIGS IN 

THANH HOA, A NUMBER OF APPLIED 

To Thi Phuong, Hoang Van Nam 

ABSTRACT 

Results showed that pneumonia in pigs in Thanh Hoa occur throughout the year, 

the month with seasonal weather changes often move higher rate of disease. Group of 

pigs after weaning to 60 days of age have the highest rate of disease (27.66%), lowest 

in breeding sows (4.36%). Pig that affect the rate of pneumonia: C22 folk and 

pneumonia rate was 13.24% and 13.98%, now adopted commercial rate of pneumonia 

is higher (16.64%). Pigs in the barn floor pneumonia rate was 20.38%, pigs in the barn 

is the rate of 37.17%. Treatment of pneumonia in pigs with antibiotics Kanamicin 3, 

Tiamulin, Bocinvet, LA will result in higher (88.46%, 84.62%, 96.30%).  


