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MỞ ĐẦU

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Lý thuyết tập hợp là nền tảng của toán học. Nghiên cứu toán học ta phải
nghiên cứu lý thuyết tập hợp. Lý thuyết tập hợp giúp tất cả các ngành toán
học trong mọi thời đại từ cổ điển đến hiện đại trình bày một cách rõ ràng,
mạch lạc và rất khoa học.

Luận văn "Các cấu trúc tập hợp" trình bày các cấu trúc cơ bản của tập
hợp và các ứng dụng hữu ích của nó. Người ta có thể xây dựng độ đo trên
các cấu trúc của tập hợp, xây dựng hàm đo được và các tính chất của nó.
Từ đó có thể dùng lý thuyết này nghiên cứu kinh tế lượng hiện đại, nghiên
cứu các vấn đề về xác suất hiện đại, các vấn đề của toán học hiện đại, ...

Trong thực tế nhiều bài toán kinh tế lượng hiện đại, nhiều bài toán xác
suất hiện đại không thể giải quyết và phát triển được bằng các kiến thức
tập hợp sơ cấp. Chính vì thế đề tài nghiên cứu cơ sở lý thuyết tập hợp, các
cấu trúc tập hợp là rất quan trọng, giúp cho việc nghiên cứu toán học hiện
đại được thuận lợi hơn.

Đề tài "Các cấu trúc tập hợp" đáp ứng một phần nào đó mong muốn
của bản thân về một đề tài phù hợp nhằm tạo điều kiện sau này có thể tìm
hiểu sâu hơn về toán học hiện đại.

2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU

Luận văn "Các cấu trúc tập hợp" nhằm tìm hiểu các khái niệm về các
cấu trúc tập hợp như: vành Boole, σ-vành, đại số, σ-đại số, xây dựng độ đo
trên cấu trúc tập hợp và các tính chất của nó, xây dựng hàm đo được và
các tính chất của nó. Từ đây giúp cho việc nghiên cứu các vấn đề của toán
học hiện đại được thuận lợi hơn.

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

Nghiên cứu từ các tài liệu, giáo trình về lý thuyết tập hợp, cấu trúc đại
số trong và ngoài nước. Đối tượng chính của luận văn này là tập trung vào
các cấu trúc tập hợp và các ứng dụng của nó.
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4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Nghiên cứu trực tiếp từ các tài liệu chuyên khảo trong và ngoài nước kết
hợp các tài liệu của các môn học có liên quan.

5. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI

Tạo được một đề tài phù hợp cho việc tìm hiểu các cấu trúc tập, độ
đo trên các cấu trúc tập hợp. Từ đó giúp chúng ta nghiên cứu các bài toán
kinh tế lượng hiện đại, các bài toán xác suất hiện đại, các vấn đề của toán
học hiện đại. Đây là đề tài rất phù hợp cho việc giảng dạy ở trường đại học
và nghiên cứu toán học hiện đại.

6. CẤU TRÚC CỦA LUẬN VĂN

Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn gồm có 3 chương:

Chương 1. Cơ sở lý thuyết tập hợp

Hệ thống lại các kiến thức về tập hợp, các tiên đề cơ bản của tập hợp.

Chương 2. Các cấu trúc tập hợp và độ đo

Trình bày các cấu trúc tập hợp như: vành Boole, σ-vành, vành sinh, đại
số, σ-đại số, độ đo trên vành, σ-vành, độ đo trên đại số, σ-đại số và các tính
chất của nó.

Chương 3. Hàm đo được

Nghiên cứu các hàm đo được và các tính chất của nó.
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Chương 1

CƠ SỞ LÝ THUYẾT TẬP HỢP

1.1 Các khái niệm cơ bản của tập hợp

1.1.1 Khái niệm tập hợp

1.1.2 Bộ phận của tập hợp

1.1.3 Tập hợp rỗng

1.1.4 Tập hợp các bộ phận của một tập hợp

1.2 Các phép toán trên tập hợp

1.2.1 Hiệu của hai tập hợp

1.2.2 Phần bù của một tập hợp

1.2.3 Hiệu đối xứng của hai tập hợp

1.2.4 Hợp và giao của hai tập hợp

1.2.5 Tích Descartes của hai tập hợp

1.2.6 Hợp, giao và tích Descartes của một họ các tập hợp

1.3 Quan hệ tập hợp

1.3.1 Quan hệ hai ngôi

1.3.2 Quan hệ tương đương

1.3.3 Quan hệ thứ tự

1.4 Sơ lược về các tiên đề của lý thuyết tập hợp

1.4.1 Khái niệm nguyên thủy

Chúng ta không định nghĩa tập hợp; ta gọi đó là khái niệm nguyên thủy.
Khái niệm thuộc vào cũng là khái niệm nguyên thủy.
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1.4.2 Tiên đề quảng tính

( ∀ A)( ∀ B)[A = B ⇔ ( ∀ x) ( x ∈ A ⇔ x ∈ B ]
Trực giác điều đó có nghĩa là một tập hợp hoàn toàn được xác định bởi

các phần tử của nó; hai tập hợp A và B bằng nhau nếu và chỉ nếu mọi phần
tử của A là phần tử của B và ngược lại.

1.4.3 Tiên đề tuyển lựa hay nội hàm

( ∀ A) ( ∃ B) ( ∀ x) [ x ∈ A
∧

P(x) ⇔ x ∈ B ]
Trực giác điều này có nghĩa cho một công thức P(x) trên một tập hợp

biến x, tồn tại tập hợp B mà các phần tử của A có tính chất P(x) (nghĩa là
làm cho P(x) đúng). Tập hợp B khi đó được xác định duy nhất bởi tiên đề
quảng tính.

1.4.4 Tiên đề cặp

( ∀ A) ( ∀ B) ( ∃ C) ( ∀ x) [ x ∈ C ⇔ ( x = A
∨

x = B)
Trực giác điều này có nghĩa là cho hai tập hợp A và B, có một tập hợp

C có hai phần tử A và B và chỉ có chúng. Tập hợp đó là duy nhất theo tiên
đề quảng tính.

1.4.5 Tiên đề hợp

( ∀ A) ( ∃ B) ( ∀ x ) [ x ∈ B ⇔ ( ∃ C ( C ∈ A
∧

x ∈ C ))]
Trực giác điều đó có nghĩa là cho một tập hợp A mà các phần tử gồm

những tập hợp ký hiệu là C, có một tập hợp B mà các phần tử là các tập
hợp thuộc vào một trong các tập hợp C của bộ A. Tập hợp đó là duy nhất
theo tiên đề quảng tính và gọi là hợp của các tập hợp của bộ A.

1.4.6 Tiên đề hợp các bộ phận

( ∀ A) ( ∃ B) ( ∀ X) ( X ∈ B ⇔ X ⊂ A)
Trực giác điều này có nghĩa là cho một tập hợp A, có một tập hợp B

mà các phần tử là các bộ phận của A. Tập hợp đó là duy nhất theo tiên đề
quảng tính và gọi là hợp các bộ phận của tập hợp A. Ký hiệu là P(A).

1.4.7 Tiên đề chọn

( ∀ I) [ ( I 6= φ ), [ ( ∀ i ∈ I, Xi 6= φ) ⇒
∏

Xi 6= φ, ∀ i ∈ I ] ]
Trực giác điều này có nghĩa nếu ( Xi ) với i ∈ I là một họ không rỗng

những tập hợp không rỗng thế thì tích Descartes của họ đó là một tập hợp
không rỗng.
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1.4.8 Tiên đề vô hạn

Định nghĩa 1.1. Với mọi tập hợp X, ta gọi là cái kế tiếp của tập hợp
X là tập hợp được ký hiệu và xác định như sau:

x+ = X
⋃
{x} với x ∈ X.

Tiên đề vô hạn như sau:
( ∀ A) [ φ ∈ A

∧
( ∀ x ) ( x ∈ A ⇒ x+ ∈ A ]

Trực giác điều đó có nghĩa là tồn tại một tập hợp chứa tập hợp rỗng
và chứa cái kế tiếp của mỗi phần tử của nó.

1.4.9 Tiên đề thay thế

[ ( ∀ X) ( ∃ Y) ( ∀ y) ( ( x ∈ A)
∧

S(x; y) ⇒ y ∈ Y)]
⇒ [( ∃ B) ( ∀ y) ( y ∈ B ⇔ ( ∃ x) ( x ∈ A

∧
S(x; y) ))].

Nói một cách khác, giả sử S(x; y) là một phát biểu phụ thuộc vào hai
biến x và y và A là một tập hợp. Ta giả sử x thuộc tập hợp A, lớp { y; S(x;
y)} là một tập hợp. Thế thì tồn tại một tập hợp chứa đúng các phần tử y
sao cho S(x; y) là có đúng ít nhất một phần tử x thuộc tập hợp A.
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Chương 2

CÁC CẤU TRÚC TẬP HỢP VÀ ĐỘ ĐO

2.1 Các cấu trúc tập hợp

2.1.1 Vành Boole (Boolean ring)

Định nghĩa 2.1. Một vành (vành Boole) các tập hợp là một lớp < các
tập hợp thỏa mãn nếu A ∈ <, B ∈ < thì A

⋃
B ∈ < và A \ B ∈ <.

Ví dụ 2.1. Cho X là một tập hợp, ta ký hiệu P(X) là lớp tất cả các tập
hợp con của tập hợp X. Khi đó P(X) là một vành Boole.

Mệnh đề 2.1. Cho < là một vành Boole. Khi đó φ ∈ < và các phép
toán hiệu đối xứng, giao của hai tập hợp là đóng trong <.

2.1.2 Đại số Boole (Boolean algebra), σ-đại số

Định nghĩa 2.2. Cho X là một tập khác rỗng. Một lớp < các tập hợp
con của X được gọi là một đại số, nếu

1) X ∈ <;
2) Nếu A ∈ < thì Ac ∈ < (Ac = X\A);

3) Nếu Ak ∈ <, k = 1, 2, ..., n thì
n⋃
k=1

Ak ∈ <.

Nghĩa là, < là một đại số khi và chỉ khi < chứa X, kín đối với mọi phép
toán hữu hạn về tập hợp.

Định nghĩa 2.3. Cho X là một tập khác rỗng. Một lớp < các tập hợp
con của X được gọi là một σ-đại số, nếu

1) x ∈ <;
2) Nếu A ∈ < thì Ac ∈ < (Ac = X\A);

3) Nếu Ak ∈ <, k = 1, 2, ... thì
∞⋃
k=1

Ak ∈ <.

Nghĩa là, < là một σ-đại số khi và chỉ khi < chứa X, kín đối với mọi phép
toán hữu hạn hay đếm được về tập hợp.

Ví dụ 2.2. Họ tất cả các tập con của tập hợp X khác rỗng là một σ-đại
số.

Ví dụ 2.3. Giả sử A là một tập hợp con của tập hợp X. Khi đó {A, φ,
AC, X } là một σ-đại số.
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Ví dụ 2.4. Lấy Ω = Q
⋂

[0; 1]. Ký hiệu C là lớp các khoảng [a; b]
⋂

Ω, [a; b)
⋂

Ω, (a; b]
⋂

Ω, (a; b)
⋂

Ω, với a, b ∈ Ω. Xét hệ A gồm tất
cả các hợp của một số hữu hạn các khoảng trên. Khi đó A là một đại
số.

Mệnh đề 2.2. Cho < là một vành Boole các tập hợp con của tập hợp
X, vành < là một đại số khi và chỉ khi X ∈ <.

2.1.3 σ-đại số Borel

Định nghĩa 2.4. Cho một không gian tôpô X; σ-đại số sinh ra bởi họ
tất cả các tập hợp mở trong X được gọi là σ-đại số Borel của không gian
X. Ký hiệu là: B(X).

Các phần tử của B(X) gọi là các tập hợp Borel trong không gian X. Vì
B(X)là một σ-đại số nên ta có:

1) Nếu A là một tập hợp Borel thì Ac cũng là một tập hợp Borel. Đặc
biệt, mỗi tập hợp đóng là một tập hợp Borel.

2) Nếu A1, A2, ... , An là những tập hợp Borel thì
∞⋃
n=1

An,
∞⋂
n=1

An là các

tập hợp Borel. Đặc biệt, hợp của một họ đếm được những tập hợp đóng là
một tập hợp Borel, giao của một họ đếm được các tập hợp mở là một tập
hợp Borel.
Chú ý:

1) σ-đại số Borel của một không gian tôpô X cũng là σ-đại số sinh ra bởi
họ tất cả các tập hợp đóng trong X.

2) σ-đại số Borel của một không gian < cũng là σ-đại số sinh ra bởi họ
tất cả các tập hợp mở trong <.

2.1.4 Vành sinh (generated ring), σ-vành (σ - ring)

Định nghĩa 2.5. Cho E là lớp các tập hợp bất kỳ. Vành nhỏ nhất chứa
E được gọi là vành sinh bởi E và được ký hiệu là <(E)

Định lý 2.1. Nếu E là lớp các tập hợp bất kỳ thì tồn tại vành sinh bởi
lớp E duy nhất <(E).

Định lý 2.2. Nếu E là một lớp các tập hợp bất kỳ thì mỗi tập hợp trong
R(E) được phủ bởi một họ hữu hạn các tập hợp trong E.

Định lý 2.3. Nếu E là một lớp đếm được các các tập hợp thì R(E) là
đếm được.
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Định nghĩa 2.6. Một lớp không rỗng S các tập hợp được gọi là một
σ-vành nếu nó thỏa mãn:

1) Nếu E ∈ S và F ∈ S thì E \ F ∈ S.
2) Nếu {En} ∈ S với mọi n ∈ Z+ thì

⋃
n∈Z+

En ∈ S.

Định nghĩa 2.7. Cho một lớp bất kỳ các tập hợp E, σ-vành nhỏ nhất
chứa lớp E được gọi là σ-vành sinh bởi lớp E và được ký hiệu là σ(E).

Định lý 2.4. Nếu E là một lớp bất kỳ các tập hợp và E là một tập hợp
bất kỳ trong σ(E) thì tồn tại một lớp đếm được D của E sao cho E ∈
σ(D).

Định lý 2.5. Nếu E là lớp bất kỳ các tập hợp con của tập hợp X và A
là tập hợp con bất kỳ của X thì:

σ(E)
⋂

A = σ(E
⋂

A)

2.2 Các lớp đơn điệu

Định nghĩa 2.8. Cho {En} là một dãy các tập hợp con của tập hợp X,
tập hợp E∗ gồm tất cả các phần tử của X thuộc En với vô hạn các giá
trị của n được gọi là giới hạn trên của dãy {En} và ký hiệu:

E∗ =lim En = lim supEn

Định nghĩa 2.9. Cho {En} là một dãy các tập hợp con của tập hợp X,
tập hợp E∗ gồm tất cả các phần tử của X thuộc En trừ một số hữu hạn
các giá trị của n được gọi là giới hạn dưới của dãy {En} và ký hiệu:

E∗ =lim En = lim inf En

Nếu xảy ra trường hợp E∗ = E∗ thì ta ký hiệu E∗ = E∗ = limEn và gọi
là giới hạn của dãy {En}.
Dãy các tập hợp {En} được gọi là tăng (đồng biến) nếu En ⊂ En+1, ∀ n ∈
Z+.
Dãy các tập hợp { En } được gọi là giảm (nghịch biến) nếu En+1 ⊂ En, ∀
n ∈ Z+.
Một dãy các tập hợp tăng hay giảm được gọi là dãy đơn điệu.

Chú ý 1. Một dãy các tập hợp đơn điệu thì luôn tồn tại giới hạn của
dãy đó.

Định nghĩa 2.10. Một lớp không rỗng M các tập hợp được gọi là đơn
điệu nếu mọi dãy đơn điệu các tập hợp {En} trong M ta có limEn ∈ M.

Định nghĩa 2.11. Lớp đơn điệu nhỏ nhất chứa lớp E được gọi lớp đơn
điệu sinh bởi lớp E và được ký hiệu là M(E)
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Định lý 2.6. Một lớp E là một σ - vành khi và chỉ khi nó là vành đơn
điệu.

Định lý 2.7. Nếu E là một vành thì M(E) = σ(E). Nếu A là lớp đơn
điệu và E là vành sao cho E ⊂ A thì σ(E) ⊂ A.

2.3 Độ đo trên các vành

2.3.1 Các khái niệm

Một hàm tập là một ánh xạ từ một lớp các tập hợp vào tập số thực R.
Một hàm tập µ xác định trên lớp E các tập hợp được gọi là cộng tính nếu
∀ E ∈ E , ∀ F ∈ E và E

⋂
F = φ thì µ(E

⋃
F) = µ(E) + µ(F).

Hàm tập µ: E → R được gọi là hữu hạn cộng tính nếu:

∀ Ei ∈ E , i = 1, n; n < ∞,Ei
⋂
Ej

.
= φ, ∀ i 6= j :

n⋃
i=1

Ei ∈ E thì

µ (
n⋃
i=1

Ei) =
n∑
i=1

µ(Ei).

Hàm tập µ: E → R được gọi là σ-cộng tính (cộng tính đếm được) nếu:

∀ Ei ∈ E , i∈ N; Ei
⋂
Ej

.
= φ, ∀ i 6= j :

∞⋃
i=1

Ei ∈ E thì

µ (
∞⋃
i=1

Ei) =
∞∑
i=1

µ(Ei).

Định nghĩa 2.12. Hàm tập µ có giá trị thực mở rộng, xác định trên
vành E được gọi là độ đo trên vành E nếu:

1) Với mọi E ∈ E thì µ(E) ≥ 0 và µ(φ)
.
= 0.

2) Hàm tập µ là σ-cộng tính.

Định nghĩa 2.13. Cho độ đo µ xác định trên vành E. tập E ∈ E được
gọi là có độ đo hữu hạn nếu µ(E)<∞. Tập E được gọi là có độ đo σ-hữu
hạn nếu tồn tại một dãy các tập {En}, với n ∈ Z+ trong E sao cho E

⊂
∞⋃
n=1

En và µ(En) < ∞, ∀ n ∈ Z+.

Định nghĩa 2.14. Độ đo µ xác định trên vành E các tập hợp con của
tập hợp X được gọi là:

- hữu hạn trên E nếu với mọi tập hợp E ∈ E thì µ(E) < ∞.
- σ - hữu hạn trên E nếu mọi tập E ∈ E đều có độ đo σ-hữu hạn.
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Định nghĩa 2.15. Độ đo µ xác định trên đại số E các tập hợp con của
tập hợp X được gọi là:

- hữu hạn hoàn toàn nếu µ(X) < ∞.
- σ - hữu hạn hoàn toàn nếu tập hợp X có độ đo σ - hữu hạn.

Định nghĩa 2.16. Độ đo µ xác định trên σ - đại số được gọi là đầy đủ
nếu ∀ E ∈ E, F ⊂ E và µ(E) = 0 thì F ∈ E.

2.3.2 Các tính chất của độ đo

Định lý 2.8. Cho µ là một độ đo trên vành E. Khi đó ta có:
1) Nếu E ∈ E, F ∈ E và E ⊂ F thì µ(E) ≤ µ(F).
2) Nếu E ∈ E, F ∈ E và E ⊂ F, F\E ∈ E , µ(E) < ∞ thì µ(E\F) =

µ(E) - µ(F).

Định lý 2.9. Cho µ là độ đo trên σ - vành E. Khi đó ta có:
1) Nếu E ∈ E, {En} ⊂ E với n ∈ Z+ và E ⊂

⋃
n∈Z+

En thì

µ(E) ≤
∞∑
n=1

µ(En).

2) Nếu E ∈ E, {En} ⊂ E với n ∈ Z+, Ei
⋂
Ej = φ với mọi i 6= j và

∞⋃
i=1

Ei ⊂ E thì

∞∑
n=1

µ(En) ≤ µ(E).

Định lý 2.10. Cho µ là độ đo trên σ-vành E. Nếu dãy các tập hợp {En}
⊂ E là dãy tăng thì µ( lim

n→∞
En) = lim

n→∞
µ(En).

Định lý 2.11. Cho µ là độ đo trên σ - vành E. Nếu dãy các tập hợp
{En} ⊂ E là dãy giảm và tồn tại m ∈ Z+ sao cho µ(Em) <∞ thì µ( lim

n→∞
En) = lim

n→∞
µ(En).

Định nghĩa 2.17. Hàm tập µ xác định trên lớp E được gọi là liên tục
dưới tại tập hợp E nếu mọi dãy tăng các tập hợp {En} trong E thỏa
mãn: nếu lim

n→∞
En = E thì lim

n→∞
µ(En) = µ(E). Tương tự hàm tập µ được

gọi là liên tục trên tại tập hợp E nếu mọi dãy giảm các tập hợp {En}
thỏa mãn: nếu lim

n→∞
En = E thì lim

n→∞
µ(En) = µ(E).
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Định lý 2.12. Cho µ là hàm tập hữu hạn, cộng tính, không âm trên
vành E. Nếu µ là liên tục trên tại mọi tập hợp E trong E, hay liên tục
trên tại φ thì µ là một độ đo trên vành E.

2.4 Độ đo ngoài (Outer measures)

Định nghĩa 2.18. Một lớp không rỗng các tập hợp E được gọi là lớp di
truyền nếu với mọi tập hợp E∈E và F⊂E thì F∈E.

Định nghĩa 2.19. σ-vành di truyền nhỏ nhất chứa lớp E được gọi là
σ-vành di truyền sinh bởi lớp E và được ký hiệu là H(E).

Định nghĩa 2.20. Một hàm tập µ∗ có giá trị thực trên tập số thực mở
rộng, xác định trên lớp E được gọi là:

1) Dưới cộng tính nếu với mọi tập hợp E∈E, F∈E và E
⋃
F∈E thì:

µ∗(E
⋃
F) ≤ µ∗(E) + µ∗(F).

2) Dưới cộng tính hữu hạn nếu với mọi hữu hạn tập E1, E2, ..., En

và
n⋃
i=1
∈E thì:

µ∗(
n⋃
i=1
Ei) ≤

n∑
i=1
µ∗(Ei).

3) σ - dưới cộng tính ( dưới cộng tính đếm được) nếu với mọi dãy

các tập hợp {Ei} mà
∞⋃
i=1
Ei∈E thì:

µ∗(
∞⋃
i=1
Ei) ≤

∞∑
i=1
µ∗(Ei).

4) Đơn điệu nếu E∈E, F∈E và E⊂F thì: µ(E) ≤ µ(F).

Định nghĩa 2.21. Một hàm tập µ∗ nhận giá trị trên tập số thực mở
rộng, xác định trên σ - vành di truyền H được gọi một độ đo ngoài nếu
nó không âm, đơn điệu, σ - dưới cộng tính và µ∗(φ) = 0.

Định lý 2.13. Nếu µ là một độ đo trên vành E và nếu với mọi tập hợp
E∈H(E) đặt:

µ∗(E) = inf{
∞∑
i=1
µ(Ei): Ei ∈ E, ∀ i: E⊂

∞⋃
i=1

Ei}.

thì µ∗ là một độ đo ngoài trên H(E) và là một mở rộng của µ. Nếu µ
là (hoàn toàn) σ - hữu hạn thì µ∗ cũng vậy.

Độ đo ngoài µ∗ được gọi là độ đo cảm sinh bởi độ đo µ.
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2.5 Các tập đo được

Định nghĩa 2.22. Cho µ∗ là độ đo ngoài trên σ-vành di truyền H. Một
tập hợp A ∈ H được gọi là µ∗-đo được nếu với mọi tập hợp E ∈ H ta
có:

µ∗(A) = µ∗(A
⋂
E) + µ∗(A

⋂
Ec)

Định lý 2.14. Cho µ∗ là một độ đo ngoài trên σ-vành di truyền H và
nếu S là lớp các tập hợp µ∗-đo được thì S là một vành.

Chú ý 2. Cho µ∗ là một độ đo ngoài trên σ-vành di truyền H. Tập E
∈ H là µ∗ đo được nếu và chỉ nếu:

µ∗(A) ≥ µ∗(A
⋂

E) + µ∗(A
⋂
Ec).

Định lý 2.15. Nếu µ∗ là một độ đo ngoài trên σ-vành di truyền H và
nếu S là lớp tất cả các tập hợp µ∗ đo được thì S là một σ-vành. Nếu A

∈ H và nếu {En} là dãy rời nhau các tập hợp trong S với
∞⋃
i=1

En = E

thì:

µ∗(A
⋂
E) =

∞∑
i=1
µ∗(A

⋂
En).

Định lý 2.16. Nếu µ∗ là độ đo ngoài trên σ-vành di truyền H và nếu
S là lớp tất cả các tập hợp µ∗ đo được thì mỗi tập hợp có độ đo ngoài
bằng 0 thuộc vào S và hàm tập µ xác định trên S được cho bởi công
thức: µ(E) = µ∗(E) , ∀ E ∈ S là một độ đo đủ trên S . Độ đo µ được
gọi là độ đo cảm sinh bởi độ đo ngoài µ∗. Độ đo µ là hạn chế của độ đo
ngoài µ∗ trên S và được ký hiệu: µ = µ∗ | S.

2.6 Độ đo cảm sinh

Trong phần này ta luôn giả sử µ là độ đo trên vành E , µ∗ là độ đo ngoài
cảm sinh bởi độ đo µ trên H(E) ( σ-vành di truyền sinh bởi E) và µ là độ
đo cảm sinh bởi µ∗ trên σ - vành S các tập hợp µ∗-đo được. Ta cũng ký
hiệu σ(E) là σ - vành sinh bởi E .

Định lý 2.17. Mọi tập hợp trong σ(E) là các tập hợp µ∗ đo được.
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Định lý 2.18. Nếu E ⊂ H(E) thì:
µ∗(E) = inf{µ(F ) : E ⊂ F ∈ S}

= inf{µ(F ) : E ⊂ F ∈ σ(E)}.
Nghĩa là, độ đo ngoài cảm sinh bởi µ trên σ(E) và độ đo ngoài cảm sinh
bởi µ trên S là trùng nhau.

Định nghĩa 2.23. Tập hợp F ∈ σ(E) được gọi là một phủ đo được của
tập hợp E ∈ H(E) nếu mọi tập hợp G ∈ σ(E) mà G ⊂ E\F thì µ(G) =
0.

Định lý 2.19. Nếu một tập hợp E ∈ H(E) có độ đo ngoài σ- hữu hạn
thì tồn tại một phủ đo được F ∈ σ(E) sao cho µ∗(E) = µ(F )

Định lý 2.20. Nếu F1, F2 là các phủ đo được của E ∈ H(E) thì µ(F14F2) =
0, nếu F là phủ đo được của E thì µ∗(E) = µ(F ).

Định lý 2.21. Nếu độ đo µ trên σ-vành là σ - hữu hạn thì µ |σ(E) và

µ |S cũng là σ - hữu hạn.

2.7 Khuếch, đầy đủ và xấp xỉ một độ đo

Cho µ là độ đo σ-hữu hạn trên σ - vành S, µ∗ là độ đo ngoài được cảm
sinh bởi độ đo µ. Độ đo µ = µ∗ |S, trong đó S là lớp tất cả các tập hợp µ∗

- đo được, được gọi là một đầy đủ của độ đo µ.

Định lý 2.22. Nếu µ là độ đo σ - hữu hạn trên vành E, thì tồn tại một
độ đo duy nhất µ trên σ - vành σ(E) sao cho µ = µ |E .

Định lý 2.23. Cho µ là độ đo trên σ - vành K và đặt:
K = {E4N : E ∈ K,∃B ∈ K, N ⊂ B, µ(B) = 0}.

Khi đó K là một σ - vành và hàm tập µ xác định bởi µ(E4N) = µ(E)

là một độ đo đủ trên K.

Định lý 2.24. Nếu µ là độ đo σ - hữu hạn trên vành E và µ∗ là độ đo
ngoài được cảm sinh bởi độ đo µ thì tính đủ của độ đo mở rộng của µ
trên σ(E) đồng nhất với tính đủ của µ∗ trên lớp tất cả các tập hợp µ∗ -
đo được.

Định lý 2.25. Nếu µ là độ đo σ - hữu hạn trên vành E, thì với mọi tập
hợp E có độ đo hữu hạn trong σ(E) và với mọi số dương ε, tồn tại tập
hợp E0 ∈ E sao cho: µ(E4E0) ≤ ε.
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2.8 Độ đo trong (Inter measures)

Cho µ là độ đo trên σ - vành S và H(S) là σ-vành di truyền sinh bởi σ
- vành S. Tương tự như độ đo ngoài µ∗ được cảm sinh bởi độ đo µ ta định
nghĩa độ đo trong µ∗ xác định trên H(S) như sau:

µ∗(E) = sup{µ(F ) : E ⊃ F ∈ S}, E ∈ H(S)

Định lý 2.26. Nếu E ∈ H(S) thì:
µ∗(E) = sup{µ(F ) : E ⊃ F ∈ S}.

Định nghĩa 2.24. Tập hợp F ∈ S được gọi là hạt nhân của đo được
của tập hợp E ⊂ H(S) nếu F ⊂ E và mọi tập hợp G ∈ S mà G ⊂ E\F
thì µ(G) = 0.

Định lý 2.27. Mọi tập hợp E ∈ H(S) có một hạt nhân đo được.

Định lý 2.28. Nếu E ∈ H(S) và F là hạt nhân đo được của E thì
µ(F ) = µ∗(E), nếu F1 và F2 đều là các hạt nhân đo được của E thì
µ(F14F2) = 0.

Định lý 2.29. Nếu {En} là dãy các tập hợp rời nhau trong H(S) thì:

µ∗(
∞⋃
n=1

En) ≥
∞∑
i=1

µ∗(En).

Định lý 2.30. Nếu A ∈ H(S) và nếu {En} là dãy các tập hợp rời nhau

với
∞⋃
i=1

En = E thì:

µ∗(A
⋂
E) =

∞∑
i=1

µ∗(A
⋂
En).

Định lý 2.31. Nếu E ∈ S thì µ∗(E) = µ∗(E) = µ(E). Ngược lại nếu
E ∈ H(S) và µ∗(E) = µ∗(E) <∞ thì E ∈ S

Định lý 2.32. Nếu E ∈ H(S), F ∈ H(S) và E
⋂
F = φ thì:

µ∗(E
⋃
F ) ≤ µ∗(E) + µ∗(F ) ≤ µ∗(E

⋃
F ).

Định lý 2.33. Nếu E ∈ S thì với mọi tập hợp con A ⊂ X ta có:
µ∗(A

⋂
E) + µ∗(Ac

⋂
E) = µ(E).
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2.9 Độ đo Lebesgue (Lebesgue measure)

Ta áp dụng lý thuyết tổng quát về độ đo vào tập hợp số thực R để xây
dựng độ đo Lebesgue. Trong mục này ta dùng các ký hiệu sau:

- P là lớp tất cả các nửa đoạn bị chặn dạng [a; b)
- σ(P) là σ - vành sinh bởi P.
- µ là hàm tập xác định trên P bởi µ([a; b)) = b - a.
Các tập hợp thuộc σ(P) được gọi là các tập Borel của R. Theo các phần

trước ta có thể thác triển độ đo µ trên vành sinh bởi P lên σ(P), nên có thể
xem như µ xác định trên σ(P). Đầy đủ của độ đo µ là độ đo µ trên σ - vành
P được gọi là độ đo Lebesgue trên R. Các tập hợp thuộc P được gọi là các
tập hợp đo được Lebesgue, độ đo không đầy đủ µ trên lớp σ(P) các tập hợp

Borel cũng thường được gọi là độ đo Lebesgue. Do R =
∞⋃
i=1

[−n;n) ∈ σ(P)

nên σ(P) là một σ - đại số.

Định lý 2.34. Mỗi tập hợp đếm được trong R là một tập hợp Borel có
độ đo không (tập hợp A được gọi là có độ đo không nếu µ(A) = 0).

Định lý 2.35. Gọi U là lớp tất cả các tập hợp mở trong R. Khi đó ta
có:

σ(P) = σ(U)

Định lý 2.36. Nếu E ⊂ R thì: µ∗(E) = inf{µ(U) : E ⊂ U ∈ U}.

Định lý 2.37. Nếu T là một hàm từ R vào R được xác định bởi T (x) =
αx+ β, trong đó α, β ∈ R và α 6= 0 thì:

µ∗(E) =| α | µ∗(E) và µ∗(T (E)) =| α | µ∗(E).
Ngoài ra, tập T(E) là tập Borel hay là tập đo được Lebesgue nếu và chỉ
nếu E là tập Borel hay là tập đo được Lebesgue tương ứng.

2.10 Độ đo trên σ-đại số

Định nghĩa 2.25. Giả Sử M là một σ-đại số những tập hợp con của
tập hợp X. Hàm số: µ : M→ [0;∞] gọi là độ đo nếu:

1) µ(φ) = 0.
2) µ là σ - cộng tính, tức là nếu A1, A2, ..., là họ đếm được những tập

hợp đôi một rời nhau thuộc M thì:

µ(
∞⋃
n=1

An) =
∞∑
n=1

µ(An).
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Bộ ba (X,M, µ) trong đó M là σ-đại số những tập hợp con của tập hợp
X, µ : M→ [0;∞] là một độ đo, gọi là một không gian đo.

Nếu A ∈M thì số µ(A) được là độ đo của tập hợp A. Độ đo µ được gọi là

hữu hạn nếu µ(X) <∞. Độ đo µ gọi là σ - hữu hạn nếu X =
∞⋃
n=1

Xn, Xn ∈

M, µ(Xn) < ∞ với mọi số tự nhiên n. Hiển nhiên độ đo hữu hạn là độ đo
σ - hữu hạn.

Ví dụ 2.5. Hàm số xác định trên σ-đại số và đồng nhất bằng không là
một độ đo. Đó là độ đo hữu hạn.

Ví dụ 2.6. Cho M là một σ - đại số những tập hợp con của tập hợp X,
x0 ∈ X. Hàm số µ : M→ [0;∞] xác định bởi:

µ(A) =

{
1 nếu x0 ∈ A ∈M

0 nếu x0 /∈ A ∈M

là một độ đo hữu hạn.

Ví dụ 2.7. Cho M là một σ - đại số những tập hợp con của tập hợp
không rỗng X và µ(φ) = 0, µ(A) =∞ với φ 6= A ∈M. Hàm số µ là một
độ đo không σ - hữu hạn.

Ví dụ 2.8. Cho M là một σ - đại số những tập hợp con của tập hợp
X. Gọi µ : M → [0;∞] là hàm số xác định như sau: Nếu A ∈ M và A
là một tập hợp hữu hạn thì µ(A) bằng số phần tử của tập hợp A; nếu
A ∈M và A là tập hợp vô hạn thì µ(A) =∞ ; µ là một độ đo, µ là hữu
hạn khi và chỉ khi X là một tập hữu hạn; µ là σ - hữu hạn khi và chỉ
khi X nhiều nhất là đếm được,

Ví dụ 2.9. Nếu µ là một độ đo xác định trên một σ - đại số M và
A ∈ M thì họ MA tất cả các tập hợp E ∈ M chứa trong A là một σ -
đại số những tập hợp con của tập hợp A và µA = µ |MA

là một độ đo
trên MA.

Định lý 2.38. Giả sử µ là một độ đo xác định trên một σ - đại số M.
Khi đó:

1) µ là cộng tính hữu hạn (gọi tắt là cộng tính), tức là A1, A2, ..., Am
là những phần tử rời nhau của M thì:

µ(
m⋃
i=1

Ai) =
m∑
i=1

µ(Ai) .
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2) Nếu A,B ∈M và A ⊂ B thì µ(A) ≤ µ(B); nếu ngoài ra µ(A) <∞
thì µ(B\A) = µ(B)− µ(A).

3) Nếu A1, A2, ... ∈M thì µ(
∞⋃
n=1

An) ≤
∞∑
n=1

µ(An).

Hệ quả 2.1. 1) Tập hợp con của tập hợp đo được có độ đo không là tập
hợp có độ đo không.

2) Nếu A,B ∈M, µ(B) = 0 thì µ(A
⋃
B) = µ(A\B) = µ(A).

3) Hợp của một họ hữu hạn hoặc đếm được những tập hợp có độ đo
không là một tập hợp có độ đo không.

Hệ quả 2.2. Giả sử µ là độ đo σ - hữu hạn xác định trên một σ-đại số
những tập hợp con của tập hợp X. Khi đó ta có:

1) X =
∞⋃
i=1

Yn, trong đó các tập hợp Yn là đo được đôi một rời nhau

và có độ đo µ(Yn) hữu hạn.

2) Nếu A ∈ M thì A =
∞⋃
i=1

An, các An đo được đôi một rời nhau và

có độ đo hữu hạn.

Định lý 2.39. 1) Nếu {An} là một dãy đơn điệu tăng những tập hợp
đo được, tức là A1 ⊂ A2 ⊂ ... thì

µ(
∞⋃
n=1

An) = lim
n→∞

µ(An).

2) Nếu {An} là một dãy đơn điệu giảm những tập hợp đo được, tức
là A1 ⊃ A2 ⊃ ... và µ(A1) hữu hạn thì

µ(
∞⋂
n=1

An) = lim
n→∞

µ(An).

Định nghĩa 2.26. Độ đo µ gọi là đủ nếu mỗi tập hợp con của của một
tập có độ đo không đều là một tập hợp đo được.

Định lý 2.40. Giả sử µ : M → [0;∞] là một độ đo xác định trên một
σ - đại số M những tập hợp con của tập hợp X. Gọi M

′
là họ họ tất cả

các tập hợp A có dạng: A = B
⋃
C; trong đó B ∈ M, và C là tập hợp

con của tập hợp D ⊂M có độ đo µ(D) = 0.
Với mỗi tập hợp có dạng trên đặt:

µ
′
(A) = µ(B).

Khi đó:
1) M

′
là một σ - đại số những tập hợp con của tập hợp X.
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2) µ
′
là độ đo đủ xác định trên M

′
và µ

′
(A) = 0 khi và chỉ khi A là

tập hợp con của tập hợp D nào đó thuộc M có độ đo µ(D) = 0.

2.11 Thác triển độ đo

Định nghĩa 2.27. Giả sử: λ : Σ→ [0;∞] là một hàm số xác định trên
một đại số Σ những tập hợp con của tập hợp X, λ(φ) = 0. Tập hợp
A ∈ Σ được gọi là một λ - tập hợp nếu với mọi tập hợp E ∈ Σ ta đều
có:

λ(E) = λ(E
⋂
A) + λ(E

⋂
Ac).

Bổ đề 2.1. Giả sử Σ là một đại số những tập hợp con của tập hợp X,
λ : Σ→ [0;∞] là một hàm số sao cho λ(φ) = 0. Khi đó ta có:

1) Họ M các λ - tập hợp là một đại số.
2) Nếu A1, A2, ..., An là những tập hợp đôi một rời nhau thuộc M thì

với mọi tập hợp E ∈ Σ ta có:

λ(E
⋂

(
n⋃
i=1

Ai)) =
n∑
i=1

λ(E
⋂
Ai)

3) λ là cộng tính trên M.

Định nghĩa 2.28. Hàm số µ∗ : 2X → [0;∞] xác định trên σ - đại số
tất cả các tập hợp con của tập hợp X gọi là một độ đo ngoài nếu:

1) µ∗(φ) = 0
2) µ∗(A) ≤ µ∗(B) với A ⊂ B ⊂ X.

3) µ∗(
∞⋃
n=1

An) ≤
∞∑
n=1

µ∗(An), với A1, A2, ... ⊂ X.

Định lý 2.41. (Caratheodory)
Nếu µ∗ là một độ đo ngoài thì họ M các µ∗ - tập hợp là một σ - đại số
và µ = µ∗ |M là một độ đo.

Bổ đề 2.2. Giả sử Σ là một đại số những tập hợp con của tập hợp X,
m : Σ→ [0;∞] là một hàm σ - cộng tính, m(φ) = 0.

Với mỗi A ⊂ X, đặt:

µ∗(A) = inf
∞∑
n=1

m(En).

trong đó cận dưới đúng lấy theo tất cả các họ đếm được {En} những tập

hợp thuộc Σ sao cho A ⊂
∞⋃
n=1

En. Khi đó ta có:
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1) µ∗ là một độ đo ngoài.
2) Mỗi tập hợp thuộc Σ là một µ∗-tập hợp.
3) µ∗ |Σ= m.

Định lý 2.42. (Định lý Hahn về thác triển độ đo) Giả sử m : Σ→ [0;∞]

là một hàm số σ - cộng tính xác định trên một đại số Σ những tập hợp
con của tập hợp X, m(φ) = 0. Khi đó tồn tại một độ đo µ : M→ [0;∞]
xác định trên σ - đại số M sinh ra bởi Σ sao cho: µ |Σ= m. Nếu m là σ
- hữu hạn thì µ được xác định một cách duy nhất.
µ là độ đo thác triển của độ đo m từ Σ lên M.

Định nghĩa 2.29. Giả sử X là một không gian tôpô, Σ là một đại số
những tập hợp con của tập hợp X, m : Σ→ [0;∞) là hàm cộng tính hoặc
σ - cộng tính, m được gọi là chính quy nếu mọi A ∈ Σ và một số dương
ε, tồn tại một tập hợp F ∈ Σ có bao đóng F chứa trong A và tồn tại
một tập hợp G ∈ Σ có phần trong G0 chứa A sao cho m(G\F ) < ε

Định lý 2.43. (Alexanhroff) Giả sử X là một không gian compac, Σ là
một đại số những tập hợp con của tập hợp X, m : Σ → [0;∞) là một
hàm cộng tính hữu hạn và chính quy. Khi đó m là σ - cộng tính.

Định lý 2.44. Giả sử m : Σ→ [0;∞) là một hàm cộng tính hữu hạn và
chính quy xác định trên một đại số Σ những tập hợp con của không gian
compac X. Khi đó tồn tại một độ đo chính quy duy nhất µ : M→ [0;∞)
xác định trên σ - đại số M sinh ra bởi Σ sao cho µ |Σ= m

2.12 Độ đo Borel và độ đo Lebesgue

2.12.1 Độ đo Borel trong một khoảng đóng hữu hạn [a; b]

2.12.2 Độ đo Borel trong không gian R

2.12.3 Độ đo Lebesgue trong không gian R

2.12.4 Độ đo Borel và độ đo Lebesgue trong không gian Rk

2.12.5 Độ đo Borel trong một không gian đóng hữu hạn
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Chương 3

HÀM ĐO ĐƯỢC

3.1 Không gian đo

Định nghĩa 3.1. Một không gian đo được là một tập hợp X 6= φ và một
σ-vành E các tập hợp con của tập hợp X thỏa mãn tính chất

⋃
s∈S

S = X

và ký hiệu là (X,S).

Chú ý 3. Nếu E là một σ-đại số những tập hợp con của tập hợp X khác
rỗng thì (X,S) là một không gian đo được.

Định nghĩa 3.2. Một không gian đo được (X,S) được gọi là không gian
đo nếu trên S có một độ đo µ; ta ký hiệu không gian đo là (X,S, µ)

Định nghĩa 3.3. Tập hợp X0 trong không gian đo được (X,S, µ) được
gọi là một tập đầy nếu với mọi tập hợp đo được E ∈ S thì µ∗(E\X0) = 0

Định lý 3.1. Nếu X0 là một tập đầy trong không gian đo (X,S, µ) và
đặt S0 = S

⋂
X0, µ0(E

⋂
X0) = µ(E) thì (X0, S,µ0) là một không gian

đo.

3.2 Hàm đo được (measure spaces)

Định nghĩa 3.4. Một ánh xạ f từ không gian đo được (X, X ) và không
gian đo được (Y, Y) được gọi là (X − Y)- đo được nếu với mọi B ∈ Y
thì f−1(B) ∈ X .

Chú ý 4. 1) Nếu X = Rk và S = B(Rk) thì f được gọi là đo được theo
nghĩa Borel.

2)Nếu X = Rk và S = Lk thì f được gọi là đo được theo nghĩa
Lebesgue.

Định lý 3.2. Giả sử A là một tập hợp đo được. Khi đó 4 điều kiện sau
là tương đương:

1) f là một hàm đo được trên A.
2) Với mọi a ∈ R, tập hợp {x ∈ A : f(x) ≥ a} là đo được.
3) Với mọi a ∈ R, tập hợp {x ∈ A : f(x) > a} là đo được.
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4) Với mọi a ∈ R, tập hợp {x ∈ A : f(x) ≤ a} là đo được.

Hệ quả 3.1. 1) Nếu hàm số f đo được trên tập hợp A và B là tập hợp
con đo được của A thì f đo được trên B.

2) Nếu f là hàm đo được trên họ hữu hạn hay đếm được tập hợp {An}

thì f đo được trên
∞⋃
n=1

An ( với giả thiết f xác định trên
∞⋃
n=1

An)

Định lý 3.3. Giả sử (X, S) là một không gian đo được và A ∈ S. Khi
đó ta có:

1) Nếu f là hàm đo được trên A và c ∈ R thì cf cũng là hàm đo được
trên A.

2) Tổng của hai hàm đo được hữu hạn trên A là một hàm đo được
trên A.

3) Tích của hai hàm đo được hữu hạn trên A là một hàm đo được
trên A.

Nếu f là hàm đo được trên A và α là một số dương thì |f |α là một
hàm đo được trên A; nếu f(x) 6= 0 thì với mọi x ∈ A thì 1

f là hàm đo

được trên A.
4) Nếu f và g là hai hàm đo được trên A thì max{f, g} và min{f, g}

là những hàm đo được trên A.
5) Nếu {fn} là một dãy các hàm đo được trên A thì sup

n
(fn), inf

n
(fn), lim

n→∞
sup
n

(fn),

lim
n→∞

inf
n

(fn) là những hàm đo được trên A. Đặc biệt nếu dãy hàm {fn}

hội tụ trên A thì lim
n→∞

fn là một hàm đo được trên A.

6) Nếu f và g là hai hàm đo được trên A thì các tập hợp {x ∈ A :
f(x) < g(x)}, {x ∈ A : f(x) ≤ g(x)}, {x ∈ A : f(x) = g(x)} đều thuộc S.

Hệ quả 3.2. Nếu f là hàm số đo được trên tập hợp A thì các hàm số:

f+(x) =

{
f(x) nếu f(x) ≥ 0

0 nếu f(x) < 0

f−(x) =

{
0 nếu f(x) ≥ 0

−f(x) nếu f(x) < 0

là những hàm đo được trên A.

Định lý 3.4. Cho f là một hàm số thực đo được Borel trên tập số thực
R và g là hàm đo được giá trị tực mở rộng trên không gian đo được (X,
S) thì hàm gf được xác định bởi gf(x) = g[f(x)] là hàm đo được trên X.
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3.3 Cấu trúc của hàm đo được

Giả sử A là một tập hợp con của không gian X. Hàm số XA xác định
trên X cho bởi công thức:

XA =

{
1 nếu x ∈ A
0 nếu x /∈ A

gọi là hàm đặc trưng của tập hợp A.
Hàm số s : X → [0;∞] xác định trên một tập hợp X và lấy một số giá

trị hữu hạn không âm gọi là một hàm số đơn giản trên X.

Ví dụ 3.1. Hàm số Điritchlet xác định trên đoạn [0; 1]

XA =

{
1 nếu x hữu tỉ
0 nếu x vô tỉ

là một hàm đơn giản trên [0; 1].

Giả sử α1, α2, ..., αn là các giá trị khác nhau của hàm số đơn giản s trên
X. Đặt:

Ai = {x ∈ X : f(x) = αi}, i = 1, 2, ..., n

Các tập hợp Ai đôi một rời nhau và s(x) =
n∑
i=1

αiXAi
(x), x ∈ X

Định lý 3.5. Giả sử (X, S) là một không gian đo được, A ∈ S. Khi đó
ta có:

1) Hàm đặc trưng XE của một tập hợp E ⊂ A là đo được khi và chỉ
khi E ∈ S.

2) Hàm đơn giản trên A, s =
∑
αiXAi

, (
n⋃
i=1

Ai = A và các αi đôi

một khác nhau, các tập hợp Ai đôi một rời nhau) là đo được trên A khi
và chỉ khi các tập hợp A1, A2, ..., An ∈ S.

Định lý 3.6. Mỗi hàm số đo được không âm trên một tập hợp A đều là
giới hạn của một dãy đơn điệu tăng những hàm đơn giản đo được trên A.

Định lý 3.7. Nếu {fn} là dãy hàm đo được và lim
n→∞

sn(x) = f(x) thì

f(x) cũng là hàm đo được.

3.4 σ-đại số sinh bởi hàm đo được
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KẾT LUẬN

Trong luận văn " Các cấu trúc tập hợp" tôi đã đề cập và nghiên cứu các
vấn đề sau:

1) Hệ thống lý thuyết tập hợp, trình bày lý thuyết tập hợp dưới dạng
các tiên đề.

2) Nghiên cứu các cấu trúc tập hợp như: vành Boole, vành sinh, σ-vành,
đại số, đại số Boole, σ-đại số, σ-đại số Borel; nghiên cứu độ đo trên các
vành, độ đo trên đại số, σ-đại số, đại số Borel và thác triển một độ đo.
Nghiên cứu các tính chất của độ đo.

3) Nghiên cứu hàm đo được, cấu trúc của hàm đo được.

Trong thời gian nghiên cứu nội dung này tôi đã rất cố gắng và nỗ lực
song luận văn không tránh khỏi những hạn chế nhất định, rất mong sự quan
tâm, góp ý kiến của quí thầy cô giáo, của quí đồng nghiệp, của quí bạn đọc
để luận văn được hoàn thiện hơn.


