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Tóm tắt: 
 

Chúng tôi kết hợp một ý toán của F.Browder in [1] và khái niệm nghiệm 
suy rộng trong [2] để định nghĩa một bậc tôpô cho các ánh xạ xác định trên một 
tập mở G trong một không gian trù mật W0

1.2 (Ω) và thỏa vài tính chất trên δG và 
áp dụng nó để tìm các nghiệm tổng quát trong W0

1.2 (Ω) của phương trình sau: 
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Chi tiết các kết quả này có thể tìm trong [3]. 
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Abstract: 
 

We combine an intersting idea of F. Browder in [1] and the conception of 
generalized solutions introduced in [2] to define a topological degree of mappings 
defined on an open subset G in a dense subspace of W0

1.2 (Ω) and satisfied 
some conditions on δG and apply it to find generalized solutions in W0

1.2 (Ω) of 
the equation  
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Details of these results can be found in our paper [3]. 
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Tóm tắt: 

Trong [3] Rabinowitz đã thiết lập một số kết quả về bậc tôpô của trọng 
trường compắc và ứng dụng chúng để chứng minh sự tồn tại trạng thái uốn thứ 
ba của một vỏ mỏng. Các kết quả của Rabinowitz cần các giả thiết C2 của hàm 
số mà đạo hàm của nó chính là trọng trường được xét. Sau đó Aman trong [1] 
đã chứng minh các kết quả về bậc tôpô của Rabinowitz đúng cho các hàm thuộc 
lớp C1. Trong bài báo cáo này chúng tôi đã mở rộng một số kết quả trong [1] cho 
một lớp trọng trường liên tục thuộc lớp (S)+ và dùng chúng để bỏ bớt các điều 
kiên về tính compắc của các toán tử và độ dẹp của vỏ cần trong [3]. Chúng tôi 
cũng cho một thí dụ cụ thể để minh họa sự bỏ bớt tính compắc của các toán tử 
trong các kết quả của chúng tôi. Chi tiết chứng minh cho các kết quả này có thể 
tìm thấy trong bài báo [2]. 
 


