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Tóm tắt: 

Phương pháp Newton nửa trơn đang được quan tâm nghiên cứu bởi nhiều nhà khoa học trên thế 
giới. Phương pháp này có tốc độ hội tụ nhanh (bậc hai) và có thể áp dụng cho các phương trình 
không trơn. Cơ sở của phương pháp dựa trên khái niệm đạo hàm Newton, một sự mở rộng của 
khái niệm đạo hàm cổ điển. Trong bài báo này, nhóm tác giả xét tính khả vi Newton của một số 
hàm thường gặp như hàm | x |, hàm  max{0, f (x)} hoặc tổng quát hơn là hàm max{f (x),g(x)}. Đây là 
các hàm số thường xuất hiện trong nhiều ứng dụng khác nhau. Tính khả vi Newton của hàm 
max{f (x), g(x)} là kết quả quan trọng nhất trong bài báo. Sau đó, nhóm tác giả trình bày các tính 
chất cơ bản của đạo hàm Newton. Nhóm tác giả chỉ ra rằng, đạo hàm Newton có một số tính chất 
tương tự như đạo hàm cổ điển như đạo hàm Newton của một tổng, hiệu, tích, thương.   
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Abstract: 

The Semi-smooth Newton method is being widely considered by a number of researchers in the 
world. This method converges very fast (second-order convergence) and also can be applied to 
non-smooth equations. It bases on the notion of  “Newton derivative”, an extend notion of the 
Fréchet derivative. In this paper, we study Newton differential of common functions including | x 

| function,max{0, f (x)} function or general function like  max{f (x),g (x)} that are presented in many 
applications. The Newton differential of max{f (x),g (x)} function is the significant result of this 
paper. In addition, the authors state propositions on basic properties of Newton derivative. They 
indicate that Newton derivative contains similar propositions with Fréchet ones such as Newton 
derivatives of the sum, subtraction, multiplication and division. 
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