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Đối với các hệ sinh thái trong sinh học, sinh thái học và quần thể học gồm có hai loài,
người ta thường mô tả chúng bằng mô hình toán học dưới dạng các hệ phương trình vi phân:
ẋ = x f (x, y) , ẏ = yg (x, y) ,

(1)

trong đó x(t) và y(t) là mật độ quần thể của từng loài tại thời điểm t và f (x, y) , g (x, y) là tốc
độ tăng trưởng bình quân của từng loài. Thông thường, các hệ như vậy được gọi là các hệ
Kolmogorov.
Các hệ kiểu Kolmogorov là các mô hình thông dụng nhất để mô tả sự phát triển của
quần thể trong một hệ mà tốc độ tăng trưởng bình quân của mỗi loài phụ thuộc vào quy mô
quần thể của cả hai loài. Mô hình kiểu Kolmogorov quan trọng vì mỗi quỹ đạo xuất phát
trong góc phần tư thứ nhất của mặt phẳng thì luôn nằm trong mặt phẳng này (tức là nếu
x (0) > 0, y (0) > 0) thì x (t) > 0, y (t) > 0) với mọi t > 0). Nói cách khác miền trong của góc
phần tư thứ nhất của mặt phẳng là bất biến đối với hệ (1). Đã có rất nhiều công trình nghiên
cứu về động lực học quần thể thông qua nghiên cứu các nghiệm dương, chẳng hạn như là tính
bền vững đều, sự diệt vong hay và sự giới nội toàn cục
Cách mô tả hệ theo các phương trình trên đều dựa vào giả thiết các loài sống trong một
môi trường không thay đổi. Do đó, tốc độ tăng trưởng f (x, y) , g (x, y) là các hàm tất định.
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Tuy nhiên, rõ ràng rằng điều đó nói chung không phù hợp trong thực tế bởi vì chúng ta phải
tính đến sự các biến động của môi trường mà có thể gây những tác động mạnh đến tính động
lực học cũng như sự phát triển bền vững của quần thể. Sự biến đổi của môi trường có thể
được thể hiện như là các yếu tố ngẫu nhiên và điều quan trọng là chúng ta phải mô tả chúng ở
dạng phương trình ngẫu nhiên. Tuy vậy, trong khi hệ Kolmogorov tất định (1) đã được nghiên
cứu với một lịch sử lâu dài thì hệ Kolmogorov ngẫu nhiên lại chưa đề cập nhiều trong các
tài liệu toán học và hầu như không có công trình nào nghiên cứu về phương diện thống kê.
Ở đây, chúng tôi đề cập đến một trong những nỗ lực đầu tiên theo hướng này, đó là báo báo
rất hay của Arnold , trong đó các tác giả đã sử dụng các lý thuyết về quá trình chuyển động
Brown để nghiên cứu các quỹ đạo mẫu của phương trình. Đối với các mô hình phân nhánh
trong một môi trường biến thiên, chúng ta có thể tham khảo . Một cách trình bày tương đối
hệ thống về vấn đề này đã được đưa ra trong . Gần đây, xem xét ảnh hưởng của cả hai loại
nhiễu là quá trình chuyển đổi Markov và ồn trắng tác động lên hệ (1), A. Bobrowski trong sử
dụng nửa nhóm Markov để nghiên cứu sự ổn định của phân phối dừng của các hệ ngẫu nhiên
(1); W. Shen, Y. Wang trong nghiên cứu các hệ Kolmogorov cạnh tranh ngẫu nhiên thông
qua các phương pháp tích lệch...
Trong trường hợp đơn giản nhất, chúng ta giả sử điều kiện môi trường có thể chuyển đổi
ngẫu nhiên giữa hai trạng thái, ví dụ: trạng thái nóng và lạnh, trạng thái khô và ướt ... . Như
vậy, chúng ta có thể giả sử có một nhiễu điện báo ảnh hưởng đến trên mô hình bằng cách
chuyển đổi hai trạng thái trong một tập hợp E = {+, −} có hai phần tử . Với các trạng thái
khác nhau, động lực học của hệ trong mô hình là khác nhau. Sự chuyển đổi ngẫu nhiên của
điều kiện môi trường khiến cho mô hình thay đổi từ hệ trong trạng thái + với hệ trong trạng
thái − và ngược lại.
Một số tác giả đã nghiên cứu các hệ cạnh tranh cổ điển với nhiễu điện báo. Các tác giả
chỉ ra rằng tập ω-giới hạn của các nghiệm đối với các hệ là rất phức tạp và đã thành công
trong việc mô tả một số tập hợp con của tập ω- giới hạn. Mục đích của chúng tôi là khái quát
những kết quả này bằng cách xét một hệ tổng quát và sẽ mô tả đầy đủ tất cả các tập ω- giới
hạn của các nghiệm của phương trình. Chúng tôi cũng chứng minh rằng các tập ω- giới hạn
của tất cả các nghiệm dương là như nhau và nó hấp thụ tất cả các nghiệm dương khác. Hơn
nữa, chúng tôi muốn đi xa hơn bằng cách nghiên cứu một số tính chất của phân phối dừng.
Chúng tôi chỉ ra rằng phân phối dừng (nếu nó tồn tại) sẽ có mật độ và mật độ này hút tất cả
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các phân phối khác.
Để làm được điều đó, chúng tôi đưa ra 2 tham số λ1 , λ2 như là ngưỡng phát triển của hệ.
Mặc dù chưa đưa ra được biểu thức hiển để tìm các giá trị λ1 , λ2 , nhưng chúng ta có thể dễ
dàng ước lượng chúng bằng phương pháp mô phỏng thông qua các hệ số. Các tham số này
đóng một vai trò quan trọng trong thực tế vì bằng cách phân tích các hệ số, chúng ta hiểu
được dáng điệu động học của hệ.
Luận văn được chia làm 3 chương:
Chương I: Các kiến thức chuẩn bị.
Nội dung của chương này là đưa ra một số khái niệm cơ bản về mô hình cạnh tranh của
hệ Kolmogorov tất định cũng như các tính chất quan trọng của quá trình Markov hữu hạn
trạng thái với thời gian liên tục.
Chương II: Tính chất tiệm cận của hệ phương trình cạnh tranh Kolmogorov chịu nhiễu
Markov.
Trong chương này, chúng tôi mô tả quỹ đạo động học của các nghiệm dương đối với các
loại hệ cạnh tranh chịu sự tác động của tiếng ồn điện báo. Nó cho thấy rằng các tập ω- giới
hạn hấp thụ tất cả các nghiệm dương. Chúng tôi cũng xét 3 trường hợp cụ thể về dáng điệu
của các nghiệm của hệ Kolmogorov chịu nhiễu Markov.
Chương III: Ứng dụng vào mô hình hệ phương trình cạnh tranh cổ điển.
Chương này đề cập đến dáng điệu của các nghiệm của hệ phương trình cạnh tranh cổ điển
Lotka- Volterra dưới tác động của nhiễu Markov. Các mô hình cổ điển này có thể xem là thí
dụ cụ thể minh họa các kết quả trong Chương II.
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