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MỞ ĐẦU 
1. Lý do chọn ñề tài 
 Phương pháp quy nạp toán học là một trong những hình thức suy luận, 
hơn nữa, là một phương pháp chứng minh cổ ñiển trong toán học (một số sử gia 
cho rằng phương pháp này ñã ñược sử dụng từ trước công nguyên bởi Plato, 
Aristotle). Có thể nói ñây là một trong những phương pháp chứng minh cơ bản 
và hiệu quả, do ñó việc ñưa nó vào chương trình Toán trung học phổ thông là 
tất yếu. Bên cạnh ñó, việc thực hiện các bước chứng minh quy nạp còn giúp học 
sinh phát triển năng lực trí tuệ (tổng hợp, khái quát hóa). 

Học sinh giỏi có thể biết phương pháp quy nạp toán học ngay từ khi còn 
học ở các lớp trung học cơ sở, nhưng nói chung thì phải ñợi ñến năm học lớp 11 
các em mới ñược làm quen lần ñầu với phương pháp ñó (qua sách giáo khoa 
Đại số và Giải tích). Và chỉ với một thời lượng khá khiêm tốn trong chương 
trình toán lớp 11 (lượng bài tập cũng hết sức ít ỏi), nói chung kiến thức và kỹ 
năng chứng minh quy nạp của học sinh thường là còn hạn chế.  

Từ những lý do ñó, chúng tôi chọn ñề tài “Quy nạp toán học: phương 
pháp và các bài toán” với mong muốn nghiên cứu, tích lũy những kiến thức cần 
thiết cho việc giảng dạy, ñặc biệt là việc giảng dạy các học sinh khá, giỏi. 

2. Mục ñích và nhiệm vụ nghiên cứu 
 Phương pháp quy nạp mà các em học ở trung học phổ thông thường chỉ là 
phương pháp có dạng cổ ñiển như sau. 

Để chứng minh một “mệnh ñề chứa biến” P(n) là ñúng với mọi *n∈�  ta 
tiến hành hai bước: 

Bước 1. Chỉ ra rằng mệnh ñề P(1) ñúng. 
Bước 2. Với mọi *k ∈� , ta chứng minh rằng nếu mệnh ñề P(k) ñúng thì 

mệnh ñề P(k + 1) cũng ñúng. 
Trong trường hợp phải chứng minh rằng P(n) là ñúng với mọi số nguyên 

dương n ≥  m (m là một số nguyên dương ñã cho) thì ở bước 1 ta cần kiểm tra 
mệnh ñề P(m) ñúng và giữ nguyên bước 2 (nhưng với k ≥  m). 

Thật ra, phương pháp quy nạp toán học có nhiều biến thể rất hay. Một 
trong các biến thể ñó ngày nay ñược biết ñến dưới tên gọi Quy nạp (lùi) kiểu 
Cauchy, do chính Cauchy sử dụng lần ñầu khi chứng minh bất ñẳng thức trung 
bình cộng – trung bình nhân: 

1 2
1 2

n n
n

a a a
a a a

n

+ + + ≥K
L                                   (*) 
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với mọi số nguyên dương n ≥  2 và với mọi bộ n số thực không âm a1, a2, …, an. 
Với n = 2, (*) ñược chứng minh trực tiếp (chỉ dùng kiến thức trung học cơ 

sở). Với n tổng quát, Cauchy chứng minh rằng nếu (*) ñã ñúng với n = k (trong 
ñó, 2 ≤  *k ∈� ) thì (*) cũng ñúng khi  n = 2k. Bằng cách như vậy, ta thấy (*) 
ñúng với một dãy tăng vô hạn các số nguyên dương n = 2m ( *m∈� ).  

Cuối cùng, ở bước mấu chốt (thường ñược gọi là bước lùi), Cauchy nhận 
xét rằng: nếu (*) ñúng với n = N ( *N ∈� , N > 2) thì nó cũng ñúng khi 1.n N= −  
Cách chứng minh là khá ñơn giản: với a1, a2, …, aN-1 ≥  0, xét 

1 2 1

1
N

N

a a a
a

N
−+ + +=

−
K  (hoặc 1

1 2 1)N
N Na a a a−

−= L  

và áp dụng (*) cho N số a1, a2, …, aN ≥  0, ta có ngay bất ñẳng thức 

1 2 1 1
1 2 .

1
N N

n

a a a
a a a

N
− −

+ + + ≥
−
K

L  

Từ ñó suy ra (*) ñúng với mọi số nguyên dương n ≥  2. 
Để thấy một biến thể khác, trước tiên chúng tôi xét một bài toán khá khó 

(ñối với học sinh giỏi Toán trung học phổ thông): 
Bài toán (Pn). Chứng minh rằng từ 2 1n−  số nguyên bất kỳ ( *n∈� ) ta 

luôn có thể trích ra n số có tổng chia hết cho n.  
(Phỏng theo một ñề thi chọn học sinh giỏi Toán Trung Quốc) 
Sơ lược lời giải của bài toán (Pn):  

- Chứng minh rằng nếu kết luận của (Pn) và (Pm) là ñúng ( , *n m∈� ) thì 

kết luận của (Pnm) cũng ñúng. 
- Kiểm tra rằng kết luận của (Pn) là ñúng khi n là số nguyên tố (hoặc n = 1).  
Khi ñó, vì mọi số nguyên dương lớn hơn 1 ñều có thể phân tích thành tích 

của các số nguyên tố (ñịnh lí cơ bản của số học) ta thấy kết luận của bài toán 
(Pn) ñúng cho mọi số nguyên dương n.  

Chúng tôi gọi phương pháp ñã dùng trên ñây khi giải bài toán (Pn) là quy 
nạp phân rã.  

Trong luận văn này, chúng tôi trình bày các biến thể khác nhau của 
phương pháp quy nạp toán học và ñầu tư không ít thời gian ñể tuyển chọn các 
bài toán (ñã từng gặp tại các kỳ thi) giải ñược bằng các phương pháp quy nạp 
ñó. Sau mỗi lời giải chúng tôi cũng thường có các nhận xét nhằm nêu các 
hướng giải khác, tổng quát hóa hoặc phân tích các sai sót mà học sinh có thể 
vấp phải. Chúng tôi hy vọng xây dựng nên một tư liệu hữu ích, có thể sử dụng 
ñược trong việc giảng dạy học sinh giỏi ở các cấp ñộ khác nhau. 
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3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
3.1 Đối tượng nghiên cứu: Quy nạp toán học và các bài toán liên quan. 
3.2 Phạm vi nghiên cứu: Các dạng toán sử dụng phương pháp quy nạp toán học. 

4. Phương pháp nghiên cứu 
Cơ bản sử dụng phương pháp nghiên cứu tài liệu (sách, báo và các tài liệu  

trên internet có liên quan ñến ñề tài của luận văn) ñể thu thập thông tin và trình 
bày lại theo một thể khép kín; tập hợp các dạng toán phục vụ cho yêu cầu của 
ñề tài, tìm hiểu cách giải và phân loại. 

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài 
 Xây dựng một giáo trình có tính hệ thống, khép kín và có thể giảng dạy 
ñược cho các học sinh chuyên toán bậc trung học phổ thông. 
 Xây dựng ñược một hệ thống các bài toán (cũ và mới) với các mức ñộ 
khó dễ khác nhau. 

6. Cấu trúc luận văn 
 Luận văn này ñược chia làm ba chương. 

Chương 1. Quy nạp toán học, nguyên lý sắp thứ tự tốt. Trong chương 
này, chúng tôi trình bày hệ tiên ñề Peano, một số dạng của nguyên lý quy nạp 
toán học và nguyên lý sắp thứ tự tốt trên tập các số nguyên dương. Cuối chương 
là một tuyển chọn các bài toán áp dụng. 

Chương 2. Một số biến thể của phép quy nạp. Trong chương này, 
chúng ta gặp các biến thể khác nhau của phép quy nạp, ñặc biệt là quy nạp lùi 
(quy nạp kiểu Cauchy), quy nạp phân rã và các ví dụ áp dụng. 

Chương 3. Quy nạp siêu hạn. Chương cuối này giới thiệu tổng quan về 
tập ñược sắp thứ tự tuyến tính, kiểu thứ tự; tập ñược sắp thứ tự tốt, số thứ tự; 
ñịnh lý về phép quy nạp siêu hạn, dãy siêu hạn.  
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CHƯƠNG 1. QUY NẠP TOÁN HỌC, NGUYÊN LÝ SẮP THỨ TỰ TỐT 
1.1  CÁCH TIẾP CẬN TIÊN ĐỀ ĐỐI V ỚI CÁC SỐ TỰ NHIÊN,  
       NGUYÊN LÝ QUY NẠP 

Các số nguyên dương có thể ñược trình bày bằng phương pháp tiên ñề 
như sau. Các khái niệm ñược chấp nhận (là nguyên thủy) gồm có bản thân tập 

*,�  số 1 và khái niệm “số tiếp sau” của một số nguyên dương. Nói nôm na, ý 

nghĩa quy nạp của khái niệm ñó nằm ở chỗ: m là số tiếp sau của n nếu m là số 
nguyên dương trực tiếp theo sau số nguyên dương n. Như vậy, 2 là số tiếp sau 
của 1, 3 là số tiếp sau của 2, v. v...  

Các tiên ñề sau ñây hợp thành hệ tiên ñề cho các số nguyên dương. 
Tiên ñề I: 1 là một số nguyên dương, tức là 1 *.∈�  
Tiên ñề II: 1 không phải là số tiếp sau của bất kỳ một số nguyên dương nào. 
Tiên ñề III: Đối với mọi số nguyên dương n có ñúng một số nguyên dương 

m sao cho m là số tiếp sau của n. 
Tiên ñề IV: Nếu một số nguyên dương m là số tiếp sau của một số nguyên 

dương n và nếu m cũng là số tiếp sau của một số nguyên dương k  thì n k= . 
Tiên ñề V (Nguyên lý quy nạp): Nếu A là một tập hợp con của tập hợp *�  

các số nguyên dương sao cho: 

1 ,A∈                                                         (1.1) 

và ñối với mọi số nguyên dương n:  

nếu n A∈  và m là số tiếp sau của n thì ,m A∈                       (1.2) 

thì mọi số nguyên dương ñều thuộc ,A  tức là *.A = �  

Hệ tiên ñề trên do Peano ñưa ra vào năm 1891. Hệ tiên ñề ñó là ñủ ñể xây 
dựng tất cả các ñịnh lý của số học trên các số nguyên dương. Mọi khái niệm 
khác dùng trong số học các số nguyên dương như phép tính cộng và phép tính 
nhân, quan hệ “nhỏ hơn” v.v... ñều có thể ñược ñịnh nghĩa thông qua những 
ñiều ñã ñược chấp nhận trong hệ tiên ñề ñó.  
 Bây giờ chúng ta xét xem phép cộng và phép nhân các số nguyên dương có 
thể ñịnh nghĩa ñược như thế nào thông qua hệ tiên ñề Peano. Theo tiên ñề III, 
ñối với mọi số nguyên dương n có ñúng một số nguyên dương m sao cho m là 
số tiếp sau của n. Ký hiệu số tiếp sau của n là 'n . Phép cộng các số nguyên 
dương ñược ñịnh nghĩa bởi:  

1 'n n+ =  với mọi *,n∈�                          (1.3) 

' ( ) 'n m n m+ = +  với mọi *n∈�  và *.m∈�                         (1.4) 
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 Hai công thức này tạo thành ñịnh nghĩa quy nạp của phép cộng các số 
nguyên dương. Ta sẽ chứng minh rằng ñối với mỗi một cặp các số nguyên 

dương ,n m thì tổng n m+  của chúng ñược xác ñịnh bằng cách này. Gọi n là một 

số nguyên dương bất kỳ và A là tập hợp các số nguyên dương m mà tổng n m+  
ñược xác ñịnh. Do (1.3) tổng 1n+  ñược xác ñịnh và do ñó 1 A∈ . Bây giờ giả sử 
m A∈ , tức là tổng n m+  ñược xác ñịnh. Do (1.4) tổng 'n m+  cũng ñược xác ñịnh 
nên 'm A∈ . Như vậy giả thiết (1.1) và (1.2) của nguyên lý quy nạp ñược thỏa 
mãn ñối với tập hợp A. Theo nguyên lý này mọi số nguyên dương là thuộc A 
và do ñó tổng n m+  ñược xác ñịnh ñối với mọi số nguyên dương m. Vì trong 
chứng minh trên, *n∈�  là bất kỳ nên tổng n m+  ñược xác ñịnh ñối với mọi cặp 

,n m các số nguyên dương. 

 Hệ sau ñây cho ta một ñịnh nghĩa quy nạp của phép nhân các số nguyên dương: 
1n n⋅ =  với mọi *n∈�                                              (1.5) 

  ' ( )n m n m n⋅ = ⋅ +  với mọi ,  *n m∈� .                              (1.6) 

 Ta sẽ chứng minh rằng tích n m⋅  ñược xác ñịnh ñối với mọi cặp các số nguyên 

dương ,n m. Gọi n là một số nguyên dương bất kỳ vàA là tập hợp tất cả các số 

nguyên dương m mà tích n m⋅  ñược xác ñịnh. Do (1.5), tích 1n ⋅  ñược xác ñịnh và vì 
vậy 1 A∈ . Nếu m A∈ , tức là n m⋅  ñược xác ñịnh thì theo (1.6) tích 'n m⋅  cũng ñược 
xác ñịnh, tức là 'm A∈ . Như vậy các giả thiết của nguyên lý quy nạp ñược thỏa mãn 
bởi tập hợp A. Vậy ta kết luận rằng mọi số nguyên dương là thuộc A, tức là tích n m⋅  

ñược xác ñịnh ñối với mọi cặp ,n m các số nguyên dương.  

 Quạn hệ “nhỏ hơn” ñối với các số nguyên dương có thể ñược xác ñịnh nhờ 
phép cộng như sau: 

n m<  khi và chỉ khi có một số nguyên dương k  sao cho .m k n+ =      (1.7) 
Quan hệ “nhỏ hơn hoặc bằng” ñược ñịnh nghĩa sau ñó một cách hiển nhiên. 
 Khi ñã có phép cộng trên tập hợp các số nguyên dương, ta có thể phát biểu 
lại tiên ñề V dưới dạng (thường hay ñược sử dụng nhất):  

Định lý 1.1.1 (Nguyên lý quy nạp toán học) 
 Giả sử P là một tính chất ñược xác ñịnh trên tập hợp tất cả các số nguyên 
dương sao cho  

 (1)P  (1 có tính chất P)                   (1.8) 

và  

         ñối với mọi số nguyên dương n, nếu ( )P n  thì ( 1)P n+  (nếu n có tính chất 

P thì 1n+  cũng có tính chất P).                        (1.9) 
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Khi ñó, mọi số nguyên dương ñều có tính chất P. 
 Dùng nguyên lý quy nạp ta cũng chứng minh ñược: 

Định lý 1.1.2 (Nguyên lý sắp thứ tự tốt) 
 Trong mọi tập hợp không rỗng các số nguyên dương có một số nhỏ nhất, 
tức là một số nhỏ hơn mọi số khác trong tập hợp. 

Định lý 1.1.3  
 Giả sử A là một tập hợp con của tập hợp tất cả các số nguyên dương sao cho  

1 A∈              (1.10) 
và 
 với mọi số nguyên dương n, nếu k A∈  ñối với tất cả các số nguyên dương 
k n≤  thì 1n A+ ∈ .                                                                            (1.11) 
Khi ñó, mọi số nguyên dương ñều thuộc A, tức là *.A = �  

Nhận xét 1.1.1  
 Nguyên lý quy nạp toán học ở dạng tiên ñề V là một hệ quả logic của ñịnh 
lý 1.1.3. Để chứng minh ñiều này, ta giả sử rằng ñịnh lý 1.1.3 là ñúng và A là 
một tập hợp con bất kỳ của *�  thỏa mãn các ñiều kiện (1.1) và (1.2) trong tiên 
ñề V. Điều kiện (1.1) trùng với ñiều kiện (1.10). Nếu ñiều kiện (1.2) ñược thỏa 
mãn thì ñiều kiện (1.11) tất nhiên cũng ñược thỏa mãn. Vì vậy, áp dụng ñịnh lý 
1.1.3 ta kết luận rằng mọi số nguyên dương ñều thuộc A. Do ñó, ñịnh lý 1.1.3 
kéo theo tiên ñề V. 
 Định lý sau ñây cũng thường ñược áp dụng khi chứng minh quy nạp.  

Định lý 1.1.4  
 Giả sử A là một tập hợp con của tập hợp *�  tất cả các số nguyên dương sao cho  

  1 A∈  và 2 A∈   (1.12) 
và 

         với mọi số nguyên dương 1,n >  nếu 1n A− ∈  và n A∈  thì 1n A+ ∈ .  (1.13) 

Khi ñó, mọi số nguyên dương ñều thuộc A. 

Định lý 1.1.5  
 Giả sử ( )P n  là một hàm mệnh ñề của biến n biến thiên trên tập hợp *�  tất 

cả các số nguyên dương sao cho 

  (1)P  ñúng  (1.14) 

và 

với mọi số nguyên dương n, nếu ( )P k  ñúng ñối với mọi số nguyên dương k n≤  

thì ( 1)P n+  cũng ñúng. (1.15) 
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Khi ñó, ( )P n  ñúng ñối với mọi số nguyên dương .n  

 Tiên ñề V và ñịnh lý 1.1.4 cũng có thể ñược phát biểu lại một cách 
tương tự. Cần chú ý rằng: khi làm việc với các số tự nhiên (thay vì các số 
nguyên dương), ở (1.8) và (1.14) ta xét P(0) thay cho P(1). Để chứng minh một 
“mệnh ñề chứa biến” P(n) là ñúng với mọi số tự nhiên n ≥  m (m là một số tự 
nhiên ñã cho), ta tiến hành hai bước: 

Bước 1 (thường ñược gọi là bước cơ sở). Chỉ ra rằng mệnh ñề P(m) ñúng. 
Bước 2 (bước quy nạp). Với mọi số tự nhiên k ≥  m, ta chứng minh rằng 

nếu mệnh ñề P(k) ñúng thì mệnh ñề P(k + 1) cũng ñúng. 
1.2. CÁC VÍ DỤ ÁP DỤNG 
 Cách chứng minh một ñịnh lý toán học có dùng ñến nguyên lý quy nạp 
toán học thường ñược gọi là phép quy nạp. Các ví dụ về những cách chứng 
minh này áp dụng cho các bài toán tổ hợp sẽ ñược trình bày dưới ñây: 

Ví dụ 1.2.1 
 Với mọi số tự nhiên n, số tập hợp con của mỗi tập hợp gồm n phần tử là 2n .  
Ví dụ 1.2.2 
       Đối với mỗi cặp số tự nhiên ,  n k  mà ,k n≤  số tổ hợp chập k  lấy từ n phần 

tử (của một tập hợp nA  cho trước) bằng .
n

k

 
 
 

 

Ví dụ 1.2.3  
Cho a và b là hai số thực phân biệt có tổng là một số dương. Chứng minh rằng  

   12 ( ) ( )n n n na b a b− + > +                                                    (1.22) 

với mọi số tự nhiên 1.n >  

Ví dụ 1.2.4  
Cho 0.a b≥ >  Chứng minh rằng  

1( 1) n n nn a b na b−− + ≥                                         (1.26) 

với mọi số nguyên dương n; hơn nữa, dấu ñẳng thức xảy ra trong (1.26) khi và 
chỉ khi a b=  hoặc 1.n =  

Ví dụ 1.2.5  

Với mỗi số nguyên dương n, ký hiệu 2 2 2 ... 2 .n

n

R = + + + +
14444244443

 dÊu c¨n

 Chứng minh rằng 

1

1
cos ,

2 2 nn
R

π
−=  22

2

1

2
sin −−= nn

R
π                             (1.28) 

khi 3.n ≥  
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Nhận xét 1.2.1  

 Thật ra, nếu ta quy ước 0 : 0R =  (ñể công thức truy hồi 12n nR R−= +  còn có hiệu 

lực khi 1),n =  thì vẫn có: 2

1
sin 2

2 2 nn
R

π
−= −  khi 2,n =  1

1
cos

2 2 nn
R

π
−=  khi { }1;2 .n∈  

Ví dụ 1.2.6  
Với mọi số tự nhiên 2,n ≥  ta có bất ñẳng thức: 

    
2

4 (2 )!

1 ( !)

n n

n n
< ⋅

+
                                                 (1.29) 

Ví dụ 1.2.7 (IMO 1957)  
Cho hàm số * *:f →� �  thỏa ñiều kiện: 

( ) ( )( )1f n f f n+ >  với mọi n ∈ *� .   (1.31) 

Chứng minh rằng ( )f n n=  với mọi *n∈� . 

Nhận xét 1.2.2  
 Sau khi ñã chứng minh ñược ( ) ( )1 1 2 2min 1 , min 2d A f d A f= = = = , ta có thể 

tiếp tục lời giải theo một hướng khác như sau: Nếu ( )1 2f ≥  thì ( )( ) 21f f A∈  ⇒ 

( )( ) ( )21 2f f d f≥ = , mâu thuẫn với (1.7). Vậy ( )1 1f = . Dễ thấy hàm 

: * *g →� � cho bởi công thức ( ) ( )1 1g n f n= + −  cũng thỏa mãn 

( )( ) ( )1g g n g n< + . Theo chứng minh trên, ta có ( ) ( )1 1 2 2g f= ⇒ = . Bằng cách 

như vậy, ta có ( )f n n=  với mọi *n∈� . 

Ví dụ 1.2.8  
Tìm tất cả các hàm số :f →� �  thỏa mãn ñiều kiện: 

2 2( ) ( ) ( ) ( )mf n nf m m n f m n+ = + +                  (1.32) 

với mọi m, n ∈ .�  

Nhận xét 1.2.3  
Ta có thể giải bài toán theo cách khác (không dùng nguyên lý sắp thứ tự 

tốt): Sau khi ñã chứng minh ñược (1.33), ñặt ( ) : ( ) (0) ( ), g n f n f n= − ∀ ∈�  ta thấy 

hàm số :g →� �  thỏa mãn ñiều kiện:  
2 2( ) ( ) ( ) ( )mg n ng m m n g m n+ = + +                               (1.32’) 

và 
2( ) 0g m =                                           (1.33’) 

với mọi m, n ∈ .�   

Trong (1.32’), chọn ,m n=  ta ñược 
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2( ) (2 )g m g m=                                            (1.34) 

(với mọi *m∈�  và do ñó) với mọi .m∈�  Lấy 2 2, 2 m k n k= =  và dùng (1.33’), 

(1.34), ta thấy:  
2 2 4 4(1.32') ( ) 3 (5 ) ( ) 3 (5 )k g k k g k g k g k⇒ = ⇒ =                (1.35) 

với mọi *.k ∈�  Theo (1.33’), (0) 0g =  nên (1.35) còn ñúng với mọi .k ∈�   

Từ ñó, bằng quy nạp, ta có: 
4 1

43( ) 3 5 3  

n

nn ng k g k
− 

=  
 

M  với mọi số tự nhiên n. 

Suy ra: ( ) 0g k =  với mọi số tự nhiên k; tức là, hàm số  f  hằng trên (khắp) .�  

Thử lại! 
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CHƯƠNG 2. MỘT SỐ BIẾN THỂ CỦA PHÉP QUY NẠP 
2.1  QUY NẠP LÙI 

Phép quy nạp có nhiều biến thể rất hay. Một trong các biến thể ñó ngày 
nay ñược biết ñến dưới tên gọi “quy nạp lùi” (còn ñược gọi là “quy nạp kiểu 
Cauchy”), do chính Cauchy sử dụng lần ñầu khi chứng minh bất ñẳng thức 
trung bình cộng – trung bình nhân: 

1 2
1 2

n n
n

a a a
a a a

n

+ + + ≥K
L                                (2.1) 

với mọi số nguyên dương n ≥  2 và với mọi bộ n số thực không âm a1, a2, …, an. 
Với n = 2, (2.1) ñược chứng minh trực tiếp (chỉ dùng kiến thức trung học 

cơ sở). Với n tổng quát, Cauchy chứng minh rằng nếu (2.1) ñã ñúng với n = k 
(trong ñó, 2 ≤  *k ∈� ) thì (2.1) cũng ñúng khi  n = 2k. Bằng cách như vậy, ta 
thấy (2.1) ñúng với một dãy tăng vô hạn các số nguyên dương n = 2m ( *m∈� ).  

Cuối cùng, ở bước mấu chốt (thường ñược gọi là bước lùi), Cauchy nhận xét 
rằng: nếu (2.1) ñúng với n = N ( *N ∈� , N > 2) thì nó cũng ñúng khi 1.n N= −  Cách 
chứng minh cũng khá ñơn giản (nhưng tinh tế): với a1, a2, …, aN-1 ≥  0, xét 

1 2 1

1
N

N

a a a
a

N
−+ + +=

−
K  (hoặc 1

1 2 1)N
N Na a a a−

−= L  

và áp dụng (2.1) cho N số a1, a2, …, aN ≥  0, ta có ngay bất ñẳng thức 

1 2 1 1
1 2 .

1
N N

n

a a a
a a a

N
− −

+ + + ≥
−
K

L  

Từ ñó suy ra (2.1) ñúng với mọi số nguyên dương n ≥  2. 
 Ta có thể tổng quát hóa ý tưởng của Cauchy thành: 

Định lý 2.1.1 (Nguyên lý quy nạp lùi) 
 Cho 1( )k km ∞

=  là một dãy vô hạn các số nguyên dương mà lim .kk
m

→∞
= ∞  Giả sử 

( )P n  là một hàm mệnh ñề của biến n biến thiên trên tập hợp *�  tất cả các số 

nguyên dương sao cho 

  ( )kP m  ñúng                                              (2.2) 

với mọi *;k ∈�  hơn nữa, 

      với mọi số nguyên dương 1,n >  nếu ( )P n  ñúng thì ( 1)P n−  cũng ñúng.     

(2.3) 

Khi ñó, ( )P n  ñúng ñối với mọi số nguyên dương .n  
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Ví dụ 2.1.1  
Dùng phương pháp quy nạp lùi, chứng minh rằng  

1

1

1

1 1

n

nn
i i

i
i

n

x x=

=

≤
+ +

∑
∏

                                     (2.4) 

với mọi dãy số hữu hạn ( ) [ ]1
0, 1   (2 ).

n

i i
x n

=
⊂ ≤ ∈�  

Nhận xét 2.1.2  
Có thể dùng bất ñẳng thức Jensen:  

1 1

1 1
( )

n n

i i
i i

f t f t
n n= =

 ≤  
 

∑ ∑  

ñối với hàm số 1
( ) :

1 nt
y f t

e
= =

+
 liên tục và “lõm” trên nửa khoảng 0,t−∞ < ≤  rồi 

ñổi biến : ln  ( )i it x i= ∀  ñể có một cách chứng minh khác cho (2.4) trong trường 

hợp ( ]1( ) 0,1 .n
i ix = ⊂  Trường hợp 

1

0,
n

i
i

x
=

=∏  (2.4) ñúng một cách hiển nhiên! 

Ví dụ 2.1.2  
Dùng phương pháp quy nạp lùi, chứng minh rằng  

1

1

1

1
1

n

n n
k k

k
k

n

x
x

=

=

≤
+ +

∑
∏

                                     (2.6) 

với mọi dãy số hữu hạn ( ) [ ]1
0, 1   (2 ).

n

i i
x n

=
⊂ ≤ ∈�  

2.2. QUY NẠP PHÂN RÃ 
Để thấy một biến thể khác, trước tiên chúng tôi xét một bài toán khá khó 

(ñối với học sinh giỏi Toán trung học phổ thông): 
Bài toán (Pn). Chứng minh rằng từ 2 1n−  số nguyên bất kỳ ( *n∈� ) ta 

luôn có thể trích ra n số có tổng chia hết cho n.  
(Phỏng theo một ñề thi chọn học sinh giỏi Toán Trung Quốc) 
Lời giải của bài toán (Pn) sẽ ñược trình bày qua các bước như sau (xem 

các bổ ñề 2.2.1-2.2.2):  

- Chứng minh rằng nếu kết luận của (Pn) và (Pm) là ñúng ( , *n m∈� ) thì 

kết luận của (Pnm) cũng ñúng. 
- Kiểm tra rằng kết luận của (Pn) là ñúng khi n là số nguyên tố (hoặc n = 1).  
Từ ñó ta sẽ thấy kết luận của bài toán (Pn) ñúng cho mọi số nguyên dương n.  
Chúng tôi mạo muội gọi phương pháp làm này là phép quy nạp phân rã. 

Và thực sự, ta có: 
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Định lý 2.2.1 (Nguyên lý quy nạp phân rã) 
 Giả sử ( )P n  là một hàm mệnh ñề của biến n biến thiên trên tập hợp *�  tất 

cả các số nguyên dương sao cho 

 (1)P  và ( )P p  ñúng                                         (2.9) 

với số nguyên tố p;  hơn nữa, 

                       với mọi cặp số nguyên dương m và n, nếu ( )P m  và ( )P n  ñều ñúng 

thì ( )P mn  cũng ñúng.      (2.10) 

Khi ñó, ( )P n  ñúng ñối với mọi số nguyên dương .n  

Bổ ñề 2.2.1 
 Nếu kết luận của (Pn) và (Pm) là ñúng ( , *n m∈� ) thì kết luận của (Pnm) cũng ñúng.  

Bổ ñề 2.2.1 
 Kết luận của (Pn) là ñúng khi n là số nguyên tố hoặc n = 1.  

Ví dụ 2.2.1  
Với mọi cặp số nguyên dương a, m mà m > 1, ta ñều có:  

( ) (mod );m m ma a m−ϕ≡                                   (2.15) 

trong ñó, ( )mϕ  là số số nguyên dương nguyên tố cùng nhau với m và không 

vượt quá m (phi-hàm Euler). 

2.3. MỘT SỐ VÍ DỤ VỀ CÁC BIẾN THỂ KHÁC C ỦA PHÉP QUY NẠP 
Trong mục này ta xét thêm một số biến thể khác của phép quy nạp thông 

qua các ví dụ cụ thể. 

Ví dụ 2.3.1  
Tìm tất cả các hàm : * *f →� �  thỏa mãn ñồng thời các ñiều kiện: 

 (a) (2) 2f = ; 

 (b) ( ) ( ) ( )f mn f m f n=  với mọi *, ;m n∈�  

 (c)  ( ) ( )f m f n<  với mọi m < n. 

Ví dụ 2.3.2  
Tìm tất cả các hàm * *:f →� �  thỏa mãn ñồng thời các ñiều kiện: 

 (a) (2) 2f = ; 

 (b) ( ) ( ) ( )f mn f m f n=  với mọi số nguyên dương ,m n nguyên tố cùng nhau; 

 (c)  ( ) ( )f m f n<  với mọi m < n. 
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Nhận xét 2.3.1  
Trong lời giải trên, ñể bước quy nạp thực sự “ti ến lên”, bất ñẳng thức 

( )2 2 0 3n n n n n n− > ⇔ − > ⇔ ≥  là rất cần thiết. Chính vì vậy, ở bước cơ sở cần 

kiểm tra ít nhất là với 1 3;n≤ ≤  nếu không, phép quy nạp chưa thành công! 

 
CHƯƠNG 3. QUY NẠP SIÊU HẠN 

3.1  TẬP ĐƯỢC SẮP THỨ TỰ TUYẾN TÍNH, KI ỂU THỨ TỰ 
3.1.1  Sắp thứ tự tuyến tính 

Cho tập hợp X ñược sắp thứ tự bởi một quan hệ hai ngôi ≤ . Quan hệ thứ 
tự ñó ñược gọi là một quan hệ thứ tự tuyến tính nếu nó thỏa mãn ñiều kiện liên 

thông sau ñây:  

   x y≤  hoặc y x≤  với mọi  , .x y X∈                                             (3.1) 

Như vậy phép sắp thứ tự tuyến tính trên một tập hợp X  (ñã ñược cho trước) là 
phản xạ, bắc cầu, phản ñối xứng và liên thông trên .X   
 Nếu quan hệ ≤  là một quan hệ sắp thứ tự tuyến tính trên X  thì ta nói rằng 

≤  sắp thứ tự tuyến tính X  và cặp có thứ tự ( , )X ≤  ñược gọi là một tập hợp ñược 

sắp thứ tự tuyến tính (hay một xích). 

 Nếu ( , )X ≤  là một tập hợp ñược sắp thứ tự tuyến tính thì ta nói rằng x ñứng 

trước y  nếu x y≤  và ;x y≠  khi ñó, ta ký hiệu .x yp  Bằng cách ñó, ta thu ñược 

một quan hệ hai ngôi p  trên X  mà ñiều kiện sau ñây ñược thỏa mãn ñối với hai 

phần tử ,  x y  bất kỳ của :X   

   nếu x y≠  thì x yp  hoặc .y xp                                         (3.2) 

Điều kiện này ñược suy trực tiếp từ (3.1) và từ ñịnh nghĩa của quan hệ p  trên .X  

Ví dụ 3.1.1.1  
 Cho 0R  là một tập hợp con bất kỳ của tập hợp �  tất cả các số thực. Quan 

hệ “không lớn hơn” ≤  trên 0R  sắp thứ tự tuyến tính tập hợp ñó. Tương tự, quan 

hệ “không bé hơn” ≥  trên 0R  sắp thứ tự tập hợp ñó một cách tuyến tính. 

 Như vậy, 0( , )R ≤  và 0( , )R ≥  là những ví dụ về các tập hợp ñược sắp thứ tự 

tuyến tính, tức là các xích.  

Ví dụ 3.1.1.2  
 Cho �  là tập hợp tất cả các số phức và ≤  là một quan hệ hai ngôi trên �  

ñược xác ñịnh như sau: Với 1 1( , )x y  và 2 2( , )x y  bất kỳ trong .�  

1 1 2 2 1 2 1 2 1 2(( , ) ( , )) (( ) (( ) ( )))x y x y x x x x y y≤ ⇔ < ∨ = ∧ ≤                 (3.3) 
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Do (3.3), quan hệ ≤  xảy ra giữa hai số phức 1 1( , )x y  và 2 2( , )x y  khi và chỉ khi 

phần thực 1x  của số thứ nhất nhỏ hơn phần thực 2x  của số kia, hoặc nếu các 

phần thực của cả hai số là bằng nhau thì phần ảo 1y  của số thứ nhất không lớn 

hơn phần ảo 2y  của số kia . Dễ dàng thử lại ñược quan hệ ≤  ñược xác ñịnh như 

vậy trên �  sắp thứ tự tuyến tính tập hợp ñó. Như vậy ( , )≤�  là một xích trong 

ñó �  là một tập hợp tất cả các số phức và ≤  là quan hệ trên �  ñược xác ñịnh 
bởi công thức (3.3). 

Ví dụ 3.1.1.3  
 Cho T  là tập hợp tất cả các số thực, giả sử rằng với mọi ,t T∈  

 { t zΑ = ∈ � : }z t<  trong ñó �  là tập hợp tất cả các số phức. Điều này xác ñịnh 

một họ các chỉ số các tập hợp con của � . Ta ñã biết rằng họ R tất cả các tập 

hợp ,  t t TΑ ∈  là ñược sắp thứ tự bởi quan hệ bao hàm. Dễ dàng thử lại ñược 

quan hệ bao hàm này trong họ R sắp thứ tự tuyến tính R. Vì vậy ( , )R ⊂  là xích 

một. Tuy nhiên cần phải nhấn mạnh  quan hệ bao hàm thường chỉ sắp thứ tự các 
họ những tập hợp.  

Định lý 3.1.1.1  
 Nếu ( , )X ≤  là một tập hợp ñược sắp thứ tự tuyến tính và nếu A X⊂  thì 

( , )A A≤   cũng là một tập hợp ñược sắp thứ tự tuyến tính.  

 Một phần tử 0x X∈  của một tập hợp ñược sắp thứ tự tuyến tính ( , )X ≤  ñược 

gọi là phần tử lớn nhất nếu  

   0x x≤  với mọi x X∈       (3.4) 

 Thay cho “phần tử lớn nhất” ta còn nói “phần tử sau cùng” 

Định lý 3.1.1.2  
 Với mọi phần tử 0x của một tập hợp ñược sắp thứ tự tuyến tính ( , ),X ≤  

những ñiều kiện sau ñây là tương ñương với nhau:  

    0x  là phần tử sau cùng                                                    (3.5) 

                                    0x xp  với mọi { }0\x X x∈                 (3.6) 

 0x  là một phần tử cực ñại, tức là 0 0(( ) ( ))
x X

x x x x
∈

≠ ∧ ≤∨�             (3.7) 

Định lý 3.1.1.3  
 Với mọi phần tử 0x  của một tập hợp ñược sắp thứ tự tuyến tính ( , )X ≤  thì 

những ñiều kiện sau ñây là tương ñương 

                                0x  là phần tử ñầu tiên      (3.9) 
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0x xp  với mọi { }0\x X x∈                                                (3.10) 

 0x  là một phần tử cực tiểu, tức là 0 0(( ) ( ))
x X

x x x x
∈

≠ ∧ ≤∨�   (3.11) 

Định lý 3.1.1.4  
 Nếu ( , )X ≤  là một tập hợp ñược sắp thứ tự tuyến tính và nếu X  là một tập hợp 

hữu hạn không rỗng thì ( , )X ≤  có một phần tử ñầu tiên và một phần tử sau cùng. 

3.1.2 Phép ñẳng cấu của các tập hợp ñược sắp thứ tự tuyến tính  
 Hai tập hợp ñược sắp thứ tự tuyến tính ( , )X ≤  và ( *, *)X ≤  ñược gọi là ñồng 

dạng hay ñẳng cấu và ñược ký hiệu bởi công thức ( , ) ( *, *)X X≤ ≤�  nếu có một 

hàm một ñối một : *f X X→  ánh xạ X  lên *X và cũng thỏa mãn ñiều kiện sau 

ñây ñối với bất kỳ ,x y X∈  

   x y≤  khi và chỉ khi ( ) * ( )f x f y≤                     (3.12) 

Ví dụ 3.1.2.1  
 Cho �  là tập hợp tất cả các số nguyên, xét ( , )≤�  trong ñó ≤  là quan hệ 

không lớn hơn trên .�  Cũng cho �  là tập hợp tất cả các số nguyên và *≤  là một 

quan hệ trên �  ñược xác ñịnh như sau: Với bất kỳ ,  m n∈� , *m n≤  khi và chỉ 

khi m là một số chẵn và n là một số lẻ, hoặc n m≤  và ,  m n ñều là chẵn, hoặc 

m n≤  và ,  m n ñều là lẻ.  

 Quan hệ *≤ sắp thứ tự tuyến tính �  và các tập hợp ñược sắp thứ tự tuyến ( , )≤�  

và ( , *)≤�  là ñẳng cấu. Vì cho :f →� �  là một hàm ñược xác ñịnh như sau: 

                    
2 1 khi 0,  

( )
2     khi 0,  

k k k
f k

k k k

+ ≥ ∈
= − < ∈

�

�
       

 Hàm :f →� �  là hàm một ñối một và cũng thỏa mãn ñiều kiện với các số 

nguyên bất kỳ ,  m n.  
( ) ( ( ) * ( ))m n f m f n≤ ⇔ ≤  

Định lý 3.1.2.1  
 Nếu các tập hợp ñược sắp thứ tự tuyến tính và là ñẳng cấu với nhau thì các 
tập hợp X  và *X  là tương ñương . 
 Bây giờ ta sẽ chứng minh ñiều kiện (3.12) có thể ñược thay thế bằng một 
ñiều kiện yếu hơn, ñó là: 

Định lý 3.1.2.2  
 Các tập hợp ñược sắp thứ tự tuyến tính ( , )X ≤  và ( *, *)X ≤  là ñẳng cấu với 

nhau khi và chỉ khi có một hàm một ñối một : *f X X→  ánh xạ X  lên *X  và 

cũng thỏa mãn ñiều kiện sau:  
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  Nếu x y≤  thì ( ) * ( )f x f y≤  với mọi ,x y X∈  (3.13) 

Giả sử rằng : *f X X→  là hàm một ñối một ánh xạ X  lên *X  và thỏa mãn ñiều 

kiện (3.13). Cũng giả sử rằng công thức x y≤  không ñúng ñối với một vài phần 

tử ,x y của .X  Điều này và tính phản xạ của quan hệ ≤  cho .x y≠  Từ những ñiều 

kiện (3.1) ta cũng suy ra .y x≤  Điều này và (3.13) cho ( ) * ( )f y f x≤ . Vì f  là một 

hàm một ñối một và x y≠  nên ( ) ( ).f y f x≠  Do ñó công thức ( ) * ( )f x f y≤  không 

ñúng vì công thức này cùng với ( ) * ( )f y f x≤  sẽ kéo theo ( ) ( ).f x f y=  Điều này 

trái với ( ) ( ).f y f x≠  Như vậy ta ñã chứng minh ñược nếu x y≤  không ñúng thì 

( ) * ( )f x f y≤  cũng không ñúng. Từ ñiều kiện (3.13) kéo theo là ñiều kiện (3.12) 

ñược thỏa mãn ñối với hàm f  và ñịnh lý 3.1.2.2 ñã ñược chứng minh. 

 Trong trường hợp các tập hữu hạn thì ñịnh lý ñảo của ñịnh lý 3.1.2.1 cũng ñúng  

Định lý 3.1.2.3  
 Nếu ( , )X ≤  và ( *, *)X ≤  là các tập hợp hữu hạn ñược sắp tuyến tính và nếu 

*X X=  thì ( , ) ( *, *)X X≤ ≤� . 

Định lý 3.1.2.4  
 Các công thức sau ñây ñúng ñối với các xích bất kỳ ( , )X ≤ , ( *, *)X ≤  và ( ', ')X ≤  

  ( , ) ( , )X X≤ ≤�                                 (3.14) 

                   (( , ) ( *, *)) (( *, *) ( , ))X X X X≤ ≤ ⇒ ≤ ≤� �                            (3.15) 

(( , ) ( *, *)) (( *, *) ( ', ')) (( , ) ( ', '))X X X X X X≤ ≤ ∧ ≤ ≤ ⇒ ≤ ≤� � �        (3.16) 

Nhận xét 3.1.2.2  
 Theo ñịnh lý 3.1.2.3, hai tập hữu hạn ñược sắp thứ tự tuyến tính mà cùng 
có n phần tử thì ñẳng cấu với nhau và vì vậy chúng sẽ cùng kiểu thứ tự. Kiểu 
các tập hợp hữu hạn ñược sắp thứ tự tuyến tính mà ñều có n phần tử sẽ ñược ký 
hiệu là n. Kiểu của tập hợp rỗng ñược ký hiệu là .∅   
 Các kiểu thứ tự sau ñây của các tập hợp vô hạn ñược sắp thứ tự tuyến tính giữ 
một vai trò rất quan trọng: Kiểu tập hợp tất cả các số tự nhiên, ñược sắp thứ tự tuyến 
tính bởi quan hệ “không lớn hơn” (ký hiệu là ω ), kiểu tập hợp các số nguyên âm 
ñược sắp thứ tự tuyến tính bởi quan hệ “không lớn hơn” (ký hiệu là *ω ), kiểu tập 
hợp tất cả các số hữu tỉ ñược sắp thứ tự tuyến tính bởi quan hệ “không lớn hơn” (ký 

hiệu là η ), kiểu tập hợp tất cả các số thực ñược sắp thứ tự tuyến tính bởi quan hệ 

“không lớn hơn” (ký hiệu là λ ). Chú ý rằng các tập hợp ñược sắp thứ tự tuyến tính 
kiểu ω  là ñếm ñược, có một phần tử thứ nhất và không có phần tử sau cùng, các tập 
hợp ñược sắp thứ tự tuyến tính kiểu *ω  là ñếm ñược, có một phần tử sau cùng và 
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không có phần tử thứ nhất, các tập hợp ñược sắp thứ tự tuyến tính kiểu η  là ñếm 

ñược và không có phần tử thứ nhất cũng không có phần tử sau cùng, các tập hợp 
ñược sắp thứ tự tuyến tính kiểu λ  có lực lượng continum và không có phần tử thứ 
nhất hoặc không có phần tử sau cùng. 

3.2 TẬP ĐƯỢC SẮP THỨ TỰ TỐT, SỐ THỨ TỰ 
3.2.1 Quan hệ sắp thứ tự tốt, số thứ tự 

Cho tập hợp X ñược sắp thứ tự bởi một quan hệ hai ngôi ≤ . Quan hệ thứ 
tự ñó xác lập một sự sắp thứ tự tuyến tính ñược gọi là sắp tốt nếu nó thỏa mãn 
ñiều kiện: 

(w)  với mỗi tập hợp con không rỗng A của tập hợp X  thì tập hợp ñược sắp thứ 

tự tuyến tính ( , )A A≤   có một phần tử ñầu tiên. 

 Nếu ≤  là một quan hệ ñược sắp tốt trên X  thì ta cũng nói rằng ≤  là sắp 

thứ tự tốt X  và cặp ñược sắp thứ tự ( , )X ≤  ñược gọi là một tập hợp ñược sắp tốt. 

 Các kiểu thứ tự của các tập hợp ñược sắp thứ tự tốt ñược gọi là các số thứ 
tự. Các số thứ tự bao hàm kiểu thứ tự của tập hợp rỗng thì ñược ký hiệu là 0.  

Ví dụ 3.2.1.2 
 Từ ñịnh lý 3.1.1.4 suy ra rằng nếu ( , )X ≤  là một tập hợp ñược sắp thứ tự 

tuyến tính và nếu X  là một tập hợp không rỗng hữu hạn thì ( , )X ≤  ñược sắp thứ 

tự tốt. Như vậy mọi tập hợp hữu hạn ñược sắp thứ tự tuyến tính là ñược sắp thứ 
tự tốt. Ta ñã biết (theo ñịnh lý 3.1.2.3) những tập hợp hữu hạn hai phần tử ñược 
sắp thứ tự tuyến tính thì ñều ñẳng cấu với nhau. Từ ñó suy ra rằng các kiểu thứ 
tự của các tập hợp hữu hạn ñược sắp thứ tự tuyến tính ñều là các số thứ tự. Theo 
quy ước thì số thứ tự (kiểu thứ tự) của một tập hợp ñược sắp thứ tự tốt có n 

phần tử ñược ký hiệu là .n  Không một kiểu thứ tự nào trong số *,  ,  ω η λ  là một 

số thứ tự cả. 

Định lý 3.2.1.1  
 Nếu ( , )X ≤  là một tập hợp ñược sắp thứ tự tốt và nếu A X⊂  thì ( , )A A≤  

cũng là một tập hợp ñược sắp thứ tự tốt.  

Nhận xét 3.2.1.1 Cho ( , )X ≤  là một tập hợp ñược sắp thứ tự tốt và x X∈ . Nếu x 

không phải phần tử sau cùng trong X  thì tập hợp 

{ } { }: ( ) ( ) :y X x y x y y X x y∈ ≤ ∧ ≠ = ∈ p  là không rỗng. Vì tập hợp này là một tập 

hợp con của X nên theo ñịnh lý 3.2.1.1 ta suy ra nó ñược sắp thứ tự tốt và vì 
vậy nó có một phần tử ñầu tiên. Phần tử này ñược gọi là phần tử tiếp sau của x 
vì nó theo ngay sau x. Từ ñó ta có ñịnh lý về phần tử tiếp sau kéo theo:  
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Định lý 3.2.1.2  
 Mọi phần tử x của một tập hợp ñược sắp thứ tự tốt, trừ phần tử sau cùng, 
nếu có, ñều có một phần tử tiếp sau.  

 Nếu 0x  là phần tử ñầu tiên của một tập hợp ñược sắp thứ tự tốt thì tập hợp 

này không có phần tử x nào mà 0x xp , và vì vậy 0x  không phải phần tử tiếp sau 

của bất kỳ phần tử nào của tập hợp này. Một tập hợp ñược sắp thứ tự tốt có thể 
có những phần tử khác với phần tử ñầu tiên và không phải là những phần tử tiếp 
sau của bất kỳ phần tử nào.  

Ví dụ 3.2.1.3 

 Cho X  là một tập hợp gồm các số có dạng 1
1 ( 1,2,...)n

n
− =  và số 1. Tập hợp 

X  ñó là ñược sắp thứ tự tốt, bởi quan hệ “không lớn hơn”. Số1 không phải phần tử 
ñầu tiên của X  cũng không phải phần tử tiếp sau của bất kỳ phần tử nào của .X  

 Cho ( , )X ≤  là một tập hợp ñược sắp thứ tự tốt. Một tập hợp con Y X⊂  ñược gọi 

là khoảng ban ñầu của X  nếu ñiều kiện sau ñược thỏa mãn với mọi , :x y X∈  

  (( ) ( )) ( )y Y x y x Y∈ ∧ ≤ ⇒ ∈                             (3.19) 

 Điều kiện này nói rằng khi Y  chứa một phần tử y  thì nó cũng chứa mọi 

phần tử x X∈  mà .x y≤  

Định lý 3.2.1.3  
 Đối với mọi khoảng ban ñầu Y  của một tập hợp ñược sắp thứ tự tốt ( , )X ≤  

trong ñó X Y≠  thì có một phần tử y  của X  sao cho:  

            { } { }: ( ) ( ) :Y x X x y x y x X x y= ∈ ≤ ∧ ≠ = ∈ p                            (3.20) 

Định lý 3.2.1.4  
 Cho ( , )X ≤  là một tập hợp ñược sắp thứ tự tốt và R là họ các khoảng ban 

ñầu của X khác với .X  Khi ñó: 
quan hệ bao hàm ⊂  sẽ sắp thứ tự tuyến tính họ R                      (3.24) 

( , )X ≤  là ñẳng cấu với ( , )R ⊂                                       (3.25)     

Định lý 3.2.1.5 
 Nếu ( , )X ≤  là một tập hợp ñược sắp thứ tự tốt và nếu ( *, *)X ≤  là một tập 

hợp ñược sắp thứ tự tuyến tính ñẳng cấu với ( , )X ≤  thì ( *, *)X ≤  cũng là một tập 

hợp ñược sắp thứ tự tốt. 
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Định lý 3.2.1.6 
Nếu ( ),X ≤  là một tập hợp ñược sắp thứ tự tốt và nếu R là họ tất cả các 

khoảng ban ñầu của X  khác với X  thì quan hệ bao hàm ⊂  sẽ sắp thứ tự tốt họ 

R và ( ),X ≤  là ñẳng cấu ñối với ( ),R ⊂ . 

Định lý 3.2.1.7  
Mọi hàm : *f X X→  xác lập một phép ñẳng cấu giữa hai tập hợp ñược 

sắp thứ tự tốt ( ),X ≤  và ( )*, *X ≤  sẽ ánh xạ một khoảng ban ñầu bất kì của tập 

hợp trước lên một khoảng ban ñầu của tập hợp sau.  

3.2.2 So sánh các số thứ tự 
Cho ,X ≤  là một tập hợp ñược sắp thứ tự tốt kiểu α  và ( *, *)X ≤  là một tập 

hợp ñược sắp thứ tự tốt kiểu .β  Ta nói số thứ tự α  nhỏ hơn số thứ tự tập hiệu là

   α β<                                                             (3.26) 

Nếu tập hợp ( ),X ≤  là ñẳng cấu với một khoảng ban ñầu của tập hợp ( *, *)X ≤  

khác với ( *, *)X ≤ . Như vậy mọi tập hợp ñược sắp thứ tự tốt kiểu α  là ñẳng cấu 

với một khoảng ban ñầu của bất kì một tập hợp ñược sắp thứ tự tốt nào loại .β  

Ta viết: 

    α β<                                                             (3.27) 

Thay cho α β<  hoặc α β=   

Số thự tự  nhỏ hơn bất kì số thứ tự nào.  

Định lý 3.2.2.1 
  Với mọi số thực α   

( )α α<�                                                       (3.30) 

Định lý 3.2.2.2 
Đối với những số thứ tự bất kỳ , ,α β γ   

Nếu α β<  và β γ<  thì α γ<                                  (3.33) 

Định lý 3.2.2.3 
Với các số thứ tự bất kỳ ,α β  

Nếu α β<  thì ( )β α<�                                       (3.34) 

Thật vậy nếu α β<  và β α<  ñều xảy ra thì theo ñịnh lý 3.2.2.2 ta sẽ có α α<  

và ñiều này là không thể ñược (theo ñịnh lý 3.2.2.1) 

Định lý 3.2.2.4 
Đối với các số tự nhiên bất kỳ ,α β  thì một trong những ñiều kiện sau ñây 

sẽ xảy ra    , ,α β α β β α< = <                                           (3.35) 
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Định lý 3.2.2.5 
Đối với các tập hợp ñược sắp thứ tự tốt bất kỳ ( , )X ≤  và 1( , )Y ≤  thì một 

trong những ñiều kiện sau ñây là ñúng: 

                                        , ,X Y X Y Y X< = <                                             (3.40) 

Định lý 3.2.2.6 
Đi với các số thứ tự bất kỳ , ,α β γ  thì: 

       α α≤                                                             (3.41) 

Nếu α β≤  và β γ≤  thì α γ≤                                        (3.42) 

Nếu α β≤  và β α≤  thì α β=                                       (3.43) 

 α β≤  hay β α≤                                                  (3.44) 

3.2.3 Tập hợp các số thứ tự 
Với mọi số thứ tự α  ta ký hiệu ( )Z α  là tập hợp tất cả các số thứ tự nhỏ hơn .α  Ta có: 

Định lý 3.2.3.1 
Tập hợp ( )Z α  là tập hợp ñược sắp thứ tự tốt thành kiểu α  bởi quan hệ ≤  

Định lý 3.2.3.2 
Mọi tập hợp số thứ tự ñều ñược sắp thứ tự tốt bởi quan hệ ≤  

Định lý 3.2.3.3 
Đối với tập hợp Z  các số thứ tự, sẽ có một số thứ tự, số thứ tự này lớn 

hơn bất kỳ số thứ tự nào trong .Z  

Định lý 3.2.3.4 
Không có tập hợp tất cả các số thứ tự 

Nhận xét 3.2.3.1 Như vậy không thể xây dựng ñược một tập hợp tất cả các số 
thứ tự cũng như không thể xây dựng ñược một tập hợp tất cả các tập hợp vậy. 

3.2.4 Lực lượng của các số thứ tự. Bản số ( )N m  

Lực lượng của một tập hợp ñược sắp thứ tự tốt bất kỳ có kiểu thứ tự α  thì 
ñược gọi là lực lượng của số thứ tự .α  Rõ ràng là lực lượng của α  không phụ 
thuộc vào việc chọn tập hợp ñược sắp thứ tự tốt vì bất kỳ hai tập hợp ñược sắp 
thứ tự tốt nào ñẳng cấu với nhau cũng có cùng lực lượng. 

 Định lý 3.2.4.1 
Với mọi bản số ,m  thì lực lượng của tập hợp tất cả các số thứ tự α  với 

mα ≤  không lớn hơn hoặc không bằng bản số ,m  tức là 

 ( ( ) )N m m≤�                                                   (3.48) 
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3.2.5 Định lý về phép qui nạp siêu hạn. Các dãy siêu hạn 
Định lý sau ñây gọi là ñịnh lý về phép qui nạp siêu hạn. Đó là một sự mở 

rộng nguyên lý quy nạp các số tự nhiên. 

Định lý 3.2.5.1 
Cho ( , )X ≤  là một tập hợp ñược sắp thứ tự tốt bất kỳ. Nếu ( )xϕ  là một 

hàm mệnh ñề biến thiên trên X  mà thỏa mãn những ñiều kiện sau: 

Phần tử thứ nhất của X  thỏa mãn hàm mệnh ñề ( )xϕ                  (3.49) 

Với mọi ,y X∈  nếu mọi z X∈  mà z y≤  và z y≠  thỏa mãn hàm mệnh ñề ( )xϕ  

thì y  cũng thỏa mãn ( )xϕ                                                                              (3.50) 

Thì mọi phần tử của X  thỏa mãn hàm mệnh ñề ( ).xϕ  

Định lý 3.2.5.2 
Nếu có một dãy siêu hạn  ( )xβ β α<  tất cả các phần tử của một tập hợp, thì tập hợp 

này có thể là ñược sắp thứ tự tốt tức là có một quan hệ sắp thứ tự tốt .X  Trường hợp 
riêng, nếu dãy ñó là một ñối một thì có một quan hệ sắp thứ tự tốt X  thành loại .α  

Định lý 3.2.5.1 
Nếu ( , )X ≤  là một tập hợp ñược sắp thứ tự tốt bởi ≤  thành kiểu α  thì có 

một dãy một ñối một ( )xβ β α<  tất cả các phần tử của .X  

Trong số các số thứ tự ta tách riêng ra các số có dạng 1.β +  Chúng ñược 

gọi là cô lập. Nhưng ñiều sau ñây không ñúng: với mọi số thứ tự α  sẽ có một số 

thứ tự β  sao cho 1,α β= +  một ví dụ là số ω  chẳng hạn. Các số thứ tự khác 0 

không cô lập thì ñược gọi là các số giới hạn. 
 Định lý sau ñây là một cách phát biểu khác của ñịnh lý quy nạp siêu hạn. 

Định lý 3.2.5.4 
Cho ( )xβ β α<  là một dãy siêu hạn một ñối một tất cả các phần tử của một 

tập hợp .X  Nếu ( )xϕ  là một hàm mệnh ñề biến thiên trên X  thỏa mãn những 

ñiều kiện: 

ox  thỏa mãn hàm mệnh ñề ( )xϕ                               (3.52) 

Với mọi số thứ tự cô lập 1,  β γ β α= + <  nếu xγ  thỏa mãn ( )xϕ  thì xβ  thỏa mãn 

( )xϕ                                                                                                                (3.53) 

Với mọi số thứ tự giới hạn β α<  nếu với mọi số thứ tự γ β<  mà xγ  thỏa mãn 

( )xϕ  thì xβ  thỏa mãn ( )xϕ                                                                              (3.54) 

Thì mọi số hạng của dãy ( )xβ β α<  tức là mọi phần tử của X  ñều thỏa mãn hàm 

mệnh ñề ( ).xϕ  
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  Các ký hiệu sau ñây sẽ ñược dùng: với mọi tập hợp Z  và với mọi số thứ 

tự ,α  gọi  ( , )Zϕ α  là tập hợp tất cả các dãy của : ( )f Z Zβ →  với .β α≤  Dãy rỗng 

cũng ñược giả thiết là thuộc ( , ).Zϕ α  Định lý sau ñây gọi là ñịnh lý về ñịnh 

nghĩa bằng quy nạp siêu hạn. 

Định lý 3.2.5.5 
Với mọi tập hợp ,Z  mọi số thứ tự α  và mọi hàm ( , )Z Zφ α →  thì có ñúng 

một dãy siêu hạn f  ñược xác ñịnh với các số thứ tự β α≤  sao cho  

( ) ( ( ))f h f Zβ β=  với mọi β α≤                                   (3.55) 

Trước khi chứng minh ñịnh lý này ta giải thích ý nghĩa của nó. Định lý 
nói rằng nếu Z  là một tập hợp bất kỳ và nếu α  là một số thứ tự bất kỳ thì với 
mọi hàm h liên kết một yếu tố của Z  với mỗi dãy các phần tử của Z  có kiểu 

β α≤  (gồm cả dãy rỗng), có ñúng một dãy siêu hạn ( )f Zγ γ α≤=  sao cho với mọi 

số thứ tự ,β α≤  số hạng thứ ,  ( )f zββ β =  là giá trị của hàm h ở dãy f  thu hẹp 

về ( ),Z β  tức là dãy ( ) .Zγ γ β≤  Trường hợp riêng ta có: 

( )oz h= ∅  ( ∅ở ñây ký hiệu dãy rỗng) 

1 (( ))oz h z=  

2 1(( , ))oz h z z=  

  .  .  .  .  .  . 

1 1(( , ,..., ))n o nz h z z z+ =  

  .  .  .  .  .  . 
(( ) )z h zβ γ γ β<=  

Chứng minh: 
Trước hết ta chứng minh rằng có nhiều nhất một hàm f  thỏa mãn ñiều 

kiện (3.55). Giả sử rằng g  cũng là một dãy ñược xác ñịnh ñối với tất cả các số 

thứ tự β α≤  thỏa mãn ñiều kiện (3.55), tức là sao cho  

( ) ( ( ))g h g Zβ β=  với β α≤                                   (3.56) 

 Gọi ( )xϕ  là một hàm mệnh ñề biến thiên trên tập hợp tất cả các số thứ tự 

β α≤  và ñược xác ñịnh như sau: 

β  thỏa mãn ( )xϕ  khi và chỉ khi ( ) ( )f gβ β=                        (3.57) 

Số thứ tự 0 thỏa mãn ( )xϕ  vì (0) (0) (0).f h g= =  Giả sử rằng γ  thỏa mãn 

( )xϕ  với mọi số thứ tự .γ β α< ≤  Điều này và (3.57) kéo theo ( ) ( )f gγ γ=  với 

γ β<  tức là ( ) ( ).f Z g Zβ β=  Điều này và từ (3.55), (3.56) cho ( ) ( )f gβ β= , như 
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vậy β  thỏa mãn hàm mệnh ñề ( )xϕ . Áp dụng ñịnh lý (3.2.5.1) về quy nạp siêu hạn 

ta suy ra mọi số thứ tựβ α≤  ñều thỏa mãn ( ).xϕ  Từ ñó theo (3.57) suy ra .f g=  

Bây giờ giả sử 0α  là số thứ tự nhỏ nhất mà ñối với nó không có một hàm f  nào 

thỏa mãn ñiều kiện (3.55). Từ ñiều này và phần ñịnh lý ñã chứng minh ở trên ta 

suy ra với mọi số thứ tự 0β α<  có ñúng một hàm fβ  thỏa mãn ñiều kiện: 

   ( ) ( ( ))f h f Zβ βγ γ=  với mọi số thứ tự γ β≤    (3.58) 

Ta suy ra với γ β≤ ,  

( 1)f Z fβ γγ + =           (3.59) 

trong ñó ( 1)Z γ +  là tập hợp tất cả các số thứ tự không lớn hơn .γ  Như vậy  

( ) ( )f fβ γξ ξ=  với ξ γ β< ≤  

suy ra ( ) ( )f Z f Zβ γγ γ=  với γ β≤    (3.60) 

Một dãy f  ñược xác ñịnh trên tập hợp tất cả các số thứ tự 0β α≤  và có các số 

hạng trong Z  ñược xác ñịnh như sau: 

                                              ( ) ( )f fββ β=  với 0β α<                           

00( ) (( ( ) )f h fβ β αα β <= .            

Ta sẽ chứng minh dãy f  ñược xác ñịnh như vậy sẽ thỏa mãn ñiều kiện (3.54). 

Thật vậy, nếu 0γ β α≤ <  thì theo (3.61), (3.58) và (3.60) ta sẽ có công thức sau:  

( ) ( ) ( ( )) ( ( )) ( )f f h f Z h f Z fγ γ β βγ γ γ γ γ= = = =            (3.62) 

suy ra ( ) ( )f Z f Zββ β=  với 0β α<    (3.63) 

Từ (3.63), (3.61) và (3.58) cho  

( ) ( ) ( ( )) ( ( ))f f h f Z h f Zβ ββ β β β= = =  với 0β α<    (3.64) 

Vì 
0

( ) ( ( ))f Z fβ β αα β <= nên theo ñịnh nghĩa (3.61), 0 0( ) ( ( )).f h f Zα α=  Điều này 

và (3.64) kéo theo f  thỏa mãn ñiều kiện (3.55), tức là có một dãy f  xác ñịnh 

với mọi số thứ tự 0β α<  và có các số hạng trong Z  thỏa mãn (3.55) và ñiều này 

mâu thuẩn với giả thiết. Vậy ñịnh lý ñã ñược chứng minh xong. 

(3.61) 
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KẾT LU ẬN 

 

1) Về mặt lý luận: Luận văn ñã nghiên cứu khá sâu các dạng của phép quy nạp. 

• Đã trình bày hệ tiên ñề Peano, một số dạng của nguyên lý quy nạp toán 

học và nguyên lý sắp thứ tự tốt trên tập các số nguyên dương. Cuối 

chương là một tuyển chọn các bài toán áp dụng. 

• Đã gặp các biến thể khác nhau của phép quy nạp, ñặc biệt là quy nạp lùi 

(quy nạp kiểu Cauchy), quy nạp phân rã và các ví dụ áp dụng. 

• Đã giới thiệu tổng quan về tập ñược sắp thứ tự tuyến tính, kiểu thứ tự; tập ñược 

sắp thứ tự tốt, số thứ tự; ñịnh lý về phép quy nạp siêu hạn, dãy siêu hạn.  

2) Về mặt thực tiễn: Khi hoàn thành luận văn, tác giả ñã cố gắng bám sát 

những dạng ñề thi chọn học sinh giỏi trong nước, khu vực và quốc tế. Hy 

vọng luận văn có thể là một tập tài liệu tham khảo có ích cho học sinh và 

giáo viên tại các trường THPT chuyên. 

3) Hướng mở rộng ñề tài: Hãy còn nhiều bài toán thi chọn học sinh giỏi 

cần ñào sâu với phép quy nạp, nhưng do các hạn chế về thời gian và năng 

lực, chúng tôi chưa có ñiều kiên nghiên cứu kỹ. Chúng tôi sẽ tiếp tục 

nghiên cứu về mảng này trong thời gian tới.  

 


