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MỞ ĐẦU

1. Lí do chọn đề tài

Từ ngàn xưa, loài người đã tiến hành đo đạc. Khi xã hội ngày càng

phát triển thì các vật thể, các sự kiện của tự nhiên và xã hội càng nhiều

và tinh vi hơn, việc đo đạc ngày càng khó khăn nên công cụ đo đạc và

lí thuyết về đo đạc cũng phát triển theo với cung bậc cao hơn, hiện đại

hơn.

Trong thực tiễn, ta thấy số đo của một vật, của một sự kiện thường

là số không âm, ví dụ như diện tích một hình, thể tích một vật thể...

Cũng có những số âm như nhiệt độ...

Lí thuyết độ đo đã phát triển và từ những sự kiện trên độ đo có

dấu đã hấp dẫn những nhà toán học. Với hấp lực đó, tôi cũng mong

muốn tìm hiểu và làm sáng tỏ một phần. Chính vì vậy tôi chọn đề tài:

"Độ đo có dấu" cho đề tài luận văn thạc sĩ của mình.

2. Mục tiêu của đề tài

Nhằm nghiên cứu lí thuyết độ đo trên các σ− đại số.

Phần chính của đề tài là độ đo có dấu.

Nghiên cứu áp dụng của độ đo có dấu vào một số vấn đề của lí

thuyết toán học.

3. Phương pháp nghiên cứu

Sử dụng phương pháp nghiên cứu lí thuyết gồm:

- Thu thập tài liệu, khảo sát, phân tích, tổng hợp, chứng minh làm

sáng tỏ các kết quả của lí thuyết độ đo và độ đo có dấu.

- Dùng lí thuyết đó soi sáng những kết quả đã có trong lí thuyết tổ

hợp và lí thuyết xác suất.

4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

Đề tài được xây dựng từ lí thuyết độ đo trên σ− đại số và mở rộng

lí thuyết độ đo đấy thành độ đo có dấu, dùng lí thuyết độ đo có dấu
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để giải quyết một số bài toán về tổ hợp và xác suất.

5. Cấu trúc luận văn

Luận văn được trình bày trong 3 chương:

Chương 1: Lí thuyết độ đo và độ đo không âm

Chương 2: Độ đo có dấu

Chương 3: ứng dụng của độ đo có dấu



Chương 1

LÝ THUYẾT ĐỘ ĐO VÀ ĐỘ ĐO KHÔNG ÂM

1.1. Cấu trúc đại số các tập hợp

1.1.1. Vành Boole, đại số Boole

Định nghĩa 1.1. Một vành (vành Boole) các tập hợp là một lớp R các

tập hợp thỏa mãn nếu A ∈ R, B ∈ R thì A∪B ∈ R và A\B ∈ R.
Mệnh đề 1.1. Cho R là một vành Boole, khi đó ∅ ∈ R, các phép

hiệu đối xứng và giao của hai tập hợp là đóng trong R.

Định nghĩa 1.2. Một lớp R các tập hợp được gọi là một đại số Boole

nếu thỏa mãn:

a/ Nếu A ∈ R và B ∈ R thì A ∪B ∈ R.

b/ Nếu A ∈ R thì Ac ∈ R, (Ac là phần bù của A)

Rõ ràng, mỗi đại số Boole là một vành Boole vì A\B = A∩Bc =
(Ac ∪B)c.

Mệnh đề 1.2. Cho R là một vành Boole các tập con của X. Vành

R là một đại số khi và chỉ khi X ∈ R.

1.1.2. Vành sinh, σ− vành

Định nghĩa 1.3. Cho E là lớp các tập hợp bất kỳ. Vành nhỏ nhất chứa

E được gọi là vành sinh bởi lớp E và được ký hiệu bởi R(E).

Định lý 1.1. Nếu E là lớp các tập hợp bất kỳ thì tồn tại duy nhất

một vành sinh R(E) sinh bởi lớp E .
Định lý 1.2. Nếu E là một lớp bất kỳ các tập hợp thì mỗi tập trong

R(E) được phủ bởi một họ hữu hạn các tập trong E .
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Định lý 1.3. Nếu E là một lớp đếm được các tập hợp, thì R(E) là

đếm được.

Định nghĩa 1.4. Một lớp không rỗng S các tập hợp được gọi là một

σ− vành nếu nó thỏa mãn:

a/ Nếu E ∈ S và F ∈ S thì E \ F ∈ S .
b/ Nếu {En}n∈N ⊂ S thì

⋃
n∈N

En ∈ S .

Tương tự, ta cũng có định nghĩa σ− đại số:

Định nghĩa 1.5. Một lớp không rỗng S các tập hợp được gọi là một

σ− đại số nếu nó thỏa mãn:

a/ X ∈ S
b/ Nếu E ∈ S và F ∈ S thì E \ F ∈ S .
c/ Nếu {En}n∈N ⊂ S thì

⋃
n∈N

En ∈ S .

Định nghĩa 1.6. 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

bởi σ(E).

Định lý 1.4. Nếu E là một lớp bất kỳ các tập hợp và E là một tập

bất kỳ trong σ(E) thì tồn tại một lớp đếm được D của E sao cho

E ∈ σ(D).

Với mỗi lớp E các tập con của tập X và với mỗi tập con A của X ,

ta ký hiệu:

E ∩ A = {E ∩ A|E ∈ E}.

Định lý 1.5. Nếu E là lớp bất kỳ các tập hợp con của tập X và A
là tập con bất kỳ của X thì

σ(E) ∩ A = σ(E ∩ A).
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1.2. Độ đo và hàm đo được

1.2.1. 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 , E ∪ F ∈ E và E ∩ F = ∅ 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 = ∅,∀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 = ∅,∀i 6= j;

∞⋃
i=0

Ei ∈ E

thì

µ(

∞⋃
i=0

Ei) =

∞∑
i=0

µ(Ei)

Định nghĩa 1.7. Hàm tập µ có giá trị thực mở rộng, xác định trên

vành E được gọi là một độ đo trên vành E nếu:

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

2/ Hàm tập µ là σ− cộng tính.

Định nghĩa 1.8. 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
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đo σ− hữu hạn nếu tồn tại dãy các tập {En}n∈Z+
trong E sao cho

E ⊂
∞⋃
n=1

En và µ(En) <∞,∀n ∈ Z+.

Định nghĩa 1.9. Độ đo µ xác định trên vành E các tập con của tập X
được gọi là: hữu hạn trên E nếu với mọi tập E ∈ E thì µ(E) < ∞;

σ− hữu hạn trên E nếu mọi tập E ∈ E đều có độ đo σ− hữu hạn.

Định nghĩa 1.10. Độ đo µ xác định trên đại số E các tập con của tập

X được gọi là: hữu hạn hoàn toàn nếu µ(X) <∞; σ− hữu hạn hoàn

toàn nếu tập X có độ đo σ− hữu hạn.

Định nghĩa 1.11. Độ đo µ xác định trên vành E được gọi là đầy đủ

nếu E ∈ E , F ⊂ E và µ(E) = 0 thì F ∈ E .

1.2.2. Các tính chất của độ đo

Định lý 1.6. 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(F \ E) = µ(F )− µ(E).

Định lý 1.7. Cho µ là một độ đo trên σ− vành E . Khi đó ta có:

1/ Nếu E ∈ E , {En}n∈Z+
⊂ E và E ⊂

⋃
n∈Z+

En thì µ(E) ≤
∞∑
n=1

µ(En).

2/ Nếu E ∈ E , {En}n∈Z+
⊂ E , Ei ∩ Ej = ∅ với mọi i 6= j và

∞⋃
j=1

Ei ⊂ E thì

∞∑
n=1

µ(En) ≤ µ(E).

Định lý 1.8. Cho µ là độ đo trên σ− vành E . Nếu dãy các tập

{En} ⊂ E là dãy tăng thì µ( lim
n→∞

En) = lim
n→∞

µ(En).
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Định lý 1.9. Cho µ là độ đo trên σ− vành E . Nếu dãy các tập

{En} ⊂ E là dãy giảm và tồn tại m ∈ Z+ sao cho µ(Em) <∞ thì

µ( lim
n→∞

En) = lim
n→∞

µ(En).

1.2.3. Độ đo ngoài

Mục đích của phần này là mở rộng miền xác định của độ đo, chẳng

hạn một độ đo xác định trên vành có thể khuyếch thành độ đo trên

σ− vành sinh bởi vành đó.

Định nghĩa 1.12. Một lớp E được gọi là lớp di truyền nếu với mọi tập

E ∈ E và F ⊂ E thì F ∈ E .

σ− vành di truyền nhỏ nhất chứa lớp E được gọi là σ− vành di

truyền sinh bởi lớp E và được ký hiệu bởi H(E).

Định nghĩa 1.13. Một hàm tập µ∗ có giá trị trên tập số thực mở rộng,

xác định trên lớp E được gọi là:

-/ dưới cộng tính nếu với mọi tập E ∈ E , F ∈ E và E ∪ F ∈ E
thì

µ∗(E ∪ F ) ≤ µ∗(E) + µ∗(F ).

-/ dưới cộng tính hữu hạn nếu với mọi hữu hạn tập E1, E2, ..., En

và
n⋃
i=1
Ei ∈ E thì

µ∗(

n⋃
i=1

Ei) ≤
n∑
i=1

µ∗(Ei).

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

các tập {Ei} ∈ E mà
∞⋃
i=1
Ei ∈ E thì

µ∗(
∞⋃
i=1

Ei) ≤
∞∑
i=1

µ∗(Ei).

-/ đơn điệu nếu E ∈ E , F ∈ E và E ⊂ F thì µ(E) ≤ µ(F ).
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Định nghĩa 1.14. Một hàm tập µ∗ nhận giá trị trên tập số thực mở

rộng, xác định trên σ− vành di truyền H được gọi là một độ đo ngoài

nếu nó không âm, đơn điệu, σ− dưới cộng tính và µ∗(∅) = 0.

Định lý 1.10. Nếu µ là một độ đo trên vành E và nếu với mọi tập

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 khuyếch của độ đo µ.

1.2.4. Các tập đo được

Định nghĩa 1.15. Cho µ∗ là một độ đo ngoài trên σ− vành di truyền

H. Một tập E ∈ H được gọi là µ∗− đo được nếu với mọi tập A ∈ H,

ta có:

µ∗(A) = µ∗(A ∩ E) + µ∗(A ∩ Ec).

Ec là phần bù của E.

Kết quả sau cho ta cấu trúc của lớp các tập µ∗− đo được.

Định lý 1.11. Nếu µ∗ là một độ đo ngoài trên một σ− vành di

truyền H và nếu S là lớp tất cả các tập µ∗− đo được thì S là một

σ− vành.

Khi đó, µ∗ |S là một độ đo trên σ− vành S.
µ∗ |S là hạn chế của µ∗ trên S, nghĩa là µ∗ |S là hàm tập xác

định trên S

1.2.5. Khuyếch độ đo

Cho E là vành trong một không gian X , µ là độ đo trên E . Ta sẽ

tìm cách thác triển (khuyếch) µ thành một độ đo trên một σ− đại số
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bao hàm E .
Theo định lí 1.13, mỗi độ đo ngoài µ∗ trên X cảm sịnh một độ đo

trên σ− vành S các tập µ∗− đo được. Ta có các kết quả sau:

Định lý 1.12. Cho µ là độ đo trên một vành E những tập hợp con

của X. Với mỗi A ⊂ X:

µ∗(A) = inf{
∞∑
i=1

µ(Pi) :

∞⋃
i=1

Pi ⊃ A,Pi ∈ E}

thì µ là một độ đo ngoài và µ∗(A) = µ(A) với mọi A ∈ E , đồng
thời mọi tập thuộc σ− đại số σ(E) đều là µ∗− đo được.

Định lý 1.13. Độ đo µ cảm sinh bởi độ đo ngoài µ∗ là độ đo đủ.

Định lý 1.14. Cho một độ đo µ trên một đại số E . Bao giờ cũng có

một độ đo µ̃ trên một σ− đại số L ⊃ σ(E) ⊃ E sao cho:

1)µ̃(A) = µ(A) với mọi A ∈ E .
2) µ̃ là hữu hạn (σ− hữu hạn) nếu µ là hữu hạn (σ− hữu hạn).

3) µ̃ là độ đo đủ.

1.2.6. Độ đo trong

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)

1.3. Hàm đo được

1.3.1. Không gian đo

Định nghĩa 1.16. Một không gian đo được là một tập X 6= ∅ và σ−
đại số S các tập con của tập X , ký hiệu (X ; S).
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Định nghĩa 1.17. Một không gian đo là một không gian đo được (X ; S)
và một độ đo µ trên S, ký hiệu (X ; S;µ).

1.3.2. Hàm đo được

Định nghĩa 1.18. ánh xạ f từ không gian đo được (X ;X ) vào không

gian đo được (Y ;Y) được gọi là (X − Y) đo được nếu ∀B ∈ Y thì

f−1(B) ∈ X .

Định lý 1.15. Hàm số thực f trên không gian đo được (X ;X ) là

hàm đo được khi và chỉ khi với mọi số thực c ∈ R tập hợp {x ∈
X : f (x) < c} = f−1((−∞; c)) là tập đo được.

Định lý 1.16. Nếu f và g là các hàm đo được giá trị thực mở rộng

trên không gian đo được (X ; S) và c là số thực bất kỳ thì các tập

hợp sau:

A = {x ∈ X : f (x) < g(x) + c}
B = {x ∈ X : f (x) ≤ g(x) + c}
C = {x ∈ X : f (x) = g(x) + c},

là các tập đo được.

Định lý 1.17. Nếu f và g là các hàm đo được giá trị thực mở rộng

trên không gian đo được (X ;X ) thì các hàm f+g, f.g, max(f, g),

min(f, g) cũng là các hàm đo được.

1.4. Độ đo và tích phân Lebesgue

1.4.1. Độ đo Lebesgue

Ta áp dụng lý thuyết tổng quát về độ đo vào tập số thực R để xây

dựng độ đo Lebesgue. Trong mục này ta ký hiệu như sau:

-/ P là lớp tất cả các nửa đoạn bị chặn dạng [a; b).
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-/ σ(P) là σ− vành sinh bởi P.

-/ µ là hàm tập xác định trên P bởi µ([a; b)) = b− a.
Các tập 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 σ(P) gồm các tập µ∗− đo được gọi là độ đo Lebesgue

trên R. Các tập hợp thuộc σ(P) được gọi là các tập đo được Lebesgue.

Độ đo không đầy đủ µ trên lớp σ(P) các tập Borel cũng thường được

gọi là độ đo Lebesgue. Do R =
∞⋃
n=1

[−n;n) ∈ σ(P) nên σ(P) là một

σ− đại số.

Định lý 1.18. Mỗi tập đếm được trong R là một tập Borel có độ đo

không (tập A được gọi là có độ đo không nếu µ(A) = 0).

Định lý 1.19. Gọi U là lớp tất cả các tập mở trong R. Khi đó

σ(P) = σ(U).

Định lý 1.20. Nếu E ⊂ R thì

µ∗(E) = inf
{
µ(U) : E ⊂ U ∈ U

}
.

Định lý 1.21. Nếu T là một hàm từ R vào R được xác định bởi

T (x) = αx + β, trong đó α ∈ R, 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 tập đo được Lebesgue nếu và

chỉ nếu E là tập Borel hay tập đo được Lebesgue tương ứng.

1.4.2. Tích phân Lebesgue

Cho (X ;X ;µ) là một không gian đo và f (x) là hàm đơn giản (the

simple function), nghĩa là f (x) có biểu diễn:

f (x) =

n∑
k=1

αk.χAk
(x)
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trong đó, {Ak, k = 1;n} là phân hoạch của X và Ak ∈ X ,∀k,
αk ∈ R,∀k;

Tích phân của hàm f trên X theo độ đo µ là:∫
f (x)µ(dx) =

n∑
k=1

αk.µ(Ak)

Chú ý: Tích phân của hàm f trên X theo độ đo µ cũng thường ký

hiệu là: ∫
f (x)dµ.

Định lý 1.22. Nếu f là hàm đo được không âm trên không gian đo

(X ;X ;µ) thì tích phân của f theo độ đo µ được xác định như sau:∫
f (x)µ(dx) = lim

n

∫
fn(x)µ(dx)

trong đó, {fn} là dãy tăng các hàm đơn giản không âm hội tụ đến

f .

Định nghĩa 1.19. Với f là hàm đo được ta đặt f+ = max(f ; 0) và

f− = −min(f ; 0). Giả sử min(
∫
f+µ(dx);

∫
f−µ(dx)) < ∞, ta

xác định tích phân của f theo độ đo µ bởi:∫
f (x)µ(dx) =

∫
f+(x)µ(dx)−

∫
f−(x)µ(dx)

Định lý 1.23. a/ Nếu f là một hàm đo được và c là một hằng số

thì: ∫
c.f (x)µ(dx) = c.

∫
f (x)µ(dx)

b/ Nếu f và g là các hàm đo được và f ≤ g thì
∫
f (x)µ(dx) ≤∫

g(x)µ(dx).



Chương 2

ĐỘ ĐO CÓ DẤU

2.1. Các khái niệm

Cho (X,S) là không gian đo được. Giả sử µi, i = 1, n là các độ

đo trên σ− đại số, λi là các số thực không âm.

Đặt:

µ =

n∑
i=1

λiµi

Ta có, µ là độ đo trên S.

Nếu λi âm thì µ chưa chắc là một độ đo.

Do đó, ta cần phải mở rộng khái niệm độ đo.

2.1.1. Độ đo có dấu

Định nghĩa 2.1. Hàm tập µ xác định trên σ− đại số S và nhận giá

trị trong tập số thực mở rộng, µ được gọi là độ đo có dấu nếu

1/ µ(∅) = 0

2/ µ là σ− cộng tính

3/ µ chỉ nhận một trong hai giá trị giá trị +∞ hay −∞.

Định nghĩa 2.2. Độ đo có dấu µ là hữu hạn nếu |µ(X)| < +∞.

Độ đo có dấu µ là σ− hữu hạn nếu X =

∞⋃
i=1

Xi, Xi ∈ S và

|µ(Xi| < +∞,∀i
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2.1.2. Tính chất của độ đo có dấu

Định lý 2.1. Giả sử E,F ∈ S và E ⊂ F và µ là độ đo có dấu thoả

mãn |µ(F )| < +∞. Khi đó, |µ(E)| < +∞.

Định lý 2.2. Giả sử µ là độ đo có dấu, (E)n, n ∈ N là dãy các tập

rời nhau trong S sao cho:

|µ(

∞⋃
n=1

En)| < +∞

thì

∞∑
n=1

µ(En) hội tụ tuyệt đối.

Định lý 2.3. Nếu µ là độ đo có dấu và nếu (En) là dãy đơn điệu

trong S và |µ(En)| < +∞ với một giá trị n nào đó thì

µ( lim
n→∞

En) = lim
n→∞

µ(En)

2.2. Phân tích Haln-Jordan

2.2.1. Tập âm, tâp dương

Định nghĩa 2.3. Nếu µ là độ đo có dấu trên không gian đo được

(X,S). Tập E gọi là tập dương nếu với mọi F , E ∩ F là đo được và

µ(E ∩ F ) ≥ 0. Kí hiệu là E+

Tương tự định nghĩa trên, E là tập âm nếu mọi tập F đo được,

E ∩ F đo được và µ(E ∩ F ) ≤ 0.

2.2.2. Phân tích Haln-Jordan

Định lý 2.4. Nếu µ là độ đo có dấu thì tồn tại tập A dương và B
âm trong X sao cho X = A

⋃
B, A ∩B = ∅
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Cho µ là độ đo có dấu, theo định lí 2.3 tồn tại A là tập dương, B
là tập âm sao cho A ∩B = ∅, A ∪B = X .

Với mọi E ∈ S, ta đặt:

µ+(E) = µ(E ∩ A) ≥ 0

µ−(E) = −µ(E ∩B) ≥ 0

thì ta gọi:

µ+ là biến phân trên của độ đo có dấu µ

µ− là biến phân dưới của độ đo có dấu µ

Hàm tập |µ| được xác định bởi |µ|(E) = µ+(E) + µ−(E) được

gọi là biến phân toàn phân của µ

Định lý 2.5. Biến phân trên, biến phân dưới và toàn phần của độ

đo có dấu µ là các độ đo và

µ(E) = µ+(E)− µ−(E),∀E ∈ S

Nếu µ là hữu hạn hay σ− hữu hạn thì µ+ hay µ− cũng hữu hạn.

2.2.3. Tính chất của tính liên tục tuyệt đối

Định lý 2.6. Nếu µ và ν là hai độ đo có dấu thì những điều kiện

sau tương đuơng:

a/ ν � µ

b/ ν+ � µ, ν− � µ

c/ |ν| � |µ|

Định lý 2.7. Nếu ν là độ đo có dấu hữu hạn và µ là độ đo có dấu

và ν � µ thì ứng với mỗi số dương ε sẽ tồn tại số dương δ sao cho

|ν|(E) < ε với mọi tập E thoả mãn |µ|(E) < δ
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2.2.4. Khái niệm "hầu khắp nơi"

µ là độ đo có dấu. Ta nói mệnh đề P (x) đúng hầu khắp nơi đối với

độ đo µ nếu {x : P (x)không đúng} có biến phân toàn phần |µ|({x :
P (x)không đúng}) = 0.

Ví dụ, f, g là hai hàm đo được trên X ta viết f = g[µ] nếu biến

phân toàn phần bằng 0, nghĩa là |µ|({x : f (x) 6= g(x)}) = 0.

1/ µ là độ đo có dấu và f là hàm khả tích với |µ| và nếu γ xác

định cho mọi hàm đo được E:

ν(E) =

∫
E

fdµ

thì γ � µ.

2/ Cho (X,S, µ) là khoảng đơn vị với độ đo Lebesgue, F = {x :
0 ≤ x ≤ 1

2} và f1, f2 là hai hàm đo được xác định bởi công thức

f1(x) = 2χF (x)− 1 và f2(x) = x.

Nếu hàm tập µ được xác định bởi:

µi(E) =

∫
E

fi(x), i = 1, 2

thì µ2 � µ1.

Tuy nhiên mệnh đề µ2(F ) = 0 khi µ1(E) = 0 là không đúng.

2.3. Định lí Radon-Nikodym

Định lý 2.8. Nếu µ và ν là hai độ đo hữu hạn hoàn toàn sao cho

ν � µ và ν 6= 0 thì tồn tại số dương ε và tập đo được A sao cho

µ(A) > 0 và A là tập dương với độ đo có dấu ν − εµ.
Định lý 2.9. Nếu (X,S, µ) là không gian đo được σ− hữu hạn

và ν là độ đo có dấu σ− hữu hạn trên S, liên tục tuyệt đối với

µ thì tồn tại hàm đo được f có giá trị hữu hạn trên X sao cho

γ(E) =
∫
E
fdµ, với mọi tập đo được E.
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Hàm f duy nhất theo nghĩa nếu ν(E) =
∫
E
gdµ thì f = g[µ]

2.4. Đạo hàm của độ đo có dấu

Kí hiệu: Nếu µ là độ đo σ− hữu hạn và nếu ν(E) =
∫
E
fdµ cho

mọi tập đo được E thì ta viết f = dγ
dµ

hay dγ = fdµ và f được gọi là

đạo hàm Radon- Nikodym của độ đo ν đối với độ đo µ

Định lý 2.10. Nếu λ và µ là các độ đo σ− hữu hạn và µ � λ và

ν là độ đo có dấu σ− hữu hạn sao cho γ � µ thì

dν

dλ
=
dν

dµ

dµ

dλ
[λ].

Nếu biến phân trên và biến phân dưới của ν thoả mãn đẳng thức

trên thì nó cũng thoả mãn với ν

Định lý 2.11. Nếu λ và µ là các độ đo σ− hữu hạn và µ � λ và

nếu f là hàm đo được có giá trị hữu hạn trong đó
∫
fdµ là xác

định thì
∫
fdµ =

∫
f dµ
dλ
.

Định lý 2.12. Nếu νi � µ trong đó νi và µ là độ đo có dấu trên

(X,S), αi ∈ R,∀i = 1, n, ta luôn có d(

n∑
i=1

αiνidµ) =

n∑
i=1

αi
dνi
dµ



Chương 3

ỨNG DỤNG CỦA ĐỘ ĐO CÓ DẤU

3.1. Nguyên lí bao hàm và loại trừ cổ điển

Cho (X,S) là không gian đo được với độ đo µ, A,B,C là các tập

bất kì thuộc S, ta có:

Đối với hai tập:

µ(A ∪B) = µ(A) + µ(B)− µ(A ∩B), ∀A,B ∈ S
Đối với 3 tập:

µ(A ∪B ∪ C) = µ(A) + µ(B) + µ(C)− µ(A ∩B)− µ(B ∩ C)

− µ(A ∩ C) + µ(A ∩B ∩ C)

3.2. Mở rộng của nguyên lí bao hàm và loại trừ cổ

điển

Định lý 3.1. Giả sử X là tập có n phần tử và P1, P2, ..., Pt là t tính
chất khác nhau mà một phần tử của X có thể có. Khi đó, số các

phần tử của X không có cả t tính chất đó là:

n−
n∑
i=1

µ(Pi) +
∑

1≤i1<i2≤n

µ(Pi1Pi2)− ...

+ (−1)k
∑

1≤i1<i2<...<ik<...≤n

µ(

k∏
l=1

Pil) + ...

+ (−1)tµ(

t∏
i=1

Pi)
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trong đó µ(Pi) là số các phần tử của X có tính chất Pi.

µ(PiPj): Số các phần tử của X có các tính chất PiPj...

Ví dụ 3.1. Cho X là tập hữu hạn các phần tử, S là họ các tập con

của X .

µ : S −→ R
A 7−→ µ(A)

với µ(A) là số phần tử của A.

Khi đó, µ thoả mãn nguyên lí bao hàm và loại trừ cổ điển và mở

rộng của nó.

3.3. Nguyên lí bao hàm và loại trừ trong độ đo có

dấu

Cho µ là độ đo có dấu trên không gian (X,S, µ).

Nếu A là tập thuộc S và Ai, i = 1, n là các tập thuộc S thoả mãn

Ai thuộc S, Ai ⊂ A, i = 1, n.

Đặt A0 = A \ (

n⋃
i=1

Ai) thì

µ(A0) = µ(A)−
n∑
i=1

µ(Ai)+
∑

1≤i1<i2≤n

µ(Ai1∩Ai2)−...+(−1)nµ(

n⋂
i=1

Ai)

3.4. Một số ứng dụng tới xác suất

Giả sử ξ là một đại lượng ngẫu nhiên trên không gian xác suất

Ω,F, P ). Ta xét độ đo ảnh của ξ:

Pξ(B) = P (ξ−1(B))

với B thuộc σ− đại số Borel của R
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Rõ ràng rằng Pξ là một độ đo xác suất trên σ− đại số ξ−1(B(R)),B(R)
là σ− đại số Borel của R.

Nếu Pξ � µ với µ là độ đo Lebesgue của R thì theo định lí Radon-

Nikodym tồn tại đạo hàm Radon-Nikodym fξ =
dPξ
dµ

thoả mãn:

Pξ(B) =

∫
B

fξ(x)dx

(Tích phân ở vế phải là tích phân Lebesgue và B ∈ B(R).

Lấy B = (−∞, x), theo định nghĩa của hàm phân phối xác suất

của ξ có:

Fξ(x) = Pξ((−∞, x)).

(vì Pξ((−∞, x)) = P (ξ−1(−∞, x)) = P ({ω ∈ Ω|ξ(ω) < x})) Suy
ra:

Fξ(x) =

∫ x

−∞
fξ(x)dx.

Vậy fξ(x) là hàm mật độ của ξ và ta suy ra rằng hàm mật độ của

ξ chính là đạo hàm Radon-Nikodym của mật độ Pξ đối với độ đo

Lebesgue.

Chính vì Pξ liên tục tuyệt đối đối với độ đo Lebesgue nên người ta

cũng gọi ξ là đại lượng ngẫu nhiên liên tục tuyệt đối.

Hàm mật độ có tính chất:

a/ P (ξ ∈ B) =
∫
B
fξ(x)dx,B ∈ B(R)

b/
∫ +∞
−∞ fξ(x)dx = 1

Thật vậy, ta có:

P (ξ ∈ B) = Pξ(B) =

∫
B

fξ(x)dx

Vậy a/ được chứng minh.

Ta cũng có:∫ +∞

−∞
fξ(x)dx =

∫
R
fξ(x)dx = Pξ(R) = 1
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(vì Pξ(R) = P (ξ−1(R)) = P (Ω) = 1.)

Như vậy, từ bản chất của độ đo ta suy ra các bản chất của hàm

mật độ xác suất với cách chứng minh khá ngắn gọn và trong sáng.
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KẾT LUẬN

Đề tài độ đo có dấu khá rộng, mới và khó, chúng tôi đã cố gắng

khảo sát và đạt được một số kết quả sau đây:

- Tổng quan các kết quả của các tác giả đã nghiên cứu về lí thuyết

độ đo không âm.

- Tổng quan các kết quả của các tác giả đã nghiên cứu về lí thuyết

độ đo có dấu.

- Chứng minh chi tiết và làm sáng tỏ thêm các định lí quan trọng

trong lí thuyết độ đo và lí thuyết độ đo có dấu.

- Dùng lí thuyết độ đo và lí thuyết độ đo có dấu để khảo sát nguyên

lí bao hàm và loại trừ cũng như ứng dụng chúng trong lí thuyết xác

suất.

- Có thể dùng tài liệu tham khảo cho những người quan tâm đến lí

thuyết độ đo.


