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11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án: 

- Đưa ra điều kiện Lipschitz địa phương cho sự tồn tại và duy nhất nghiệm của phương trình 

động lực ngẫu nhiên. 

- Ước  lượng moment của các nghiệm của phương trình động lực ngẫu nhiên. 

- Xây dựng được hàm Lyapunov để xét sự ổn định moment mũ p, ổn định ngẫu nhiên và ổn 

định mũ hầu chắc chắn của phương trình động lực ngẫu nhiên. 

- Đưa ra các khái niệm và các định lý, các ví dụ minh họa cho sự ổn định moment mũ p, ổn 

định ngẫu nhiên và ổn định mũ hầu chắc chắn của phương trình động lực ngẫu nhiên. 

- Định nghĩa được hàm trễ và phương trình động lực ngẫu nhiên có trễ trên thang thời gian. 

- Đưa ra các định lý về sự tồn tại và tính duy nhất nghiệm của phương trình động lực ngẫu 

nhiên có trễ trên thang thời gian. 

- Đưa ra các khái niệm và định lý, ví dụ xét sự ổn định moment mũ p,  ổn định mũ hầu chắc 

chắn của phương trình động lực ngẫu nhiên có trễ. 

 

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: Tính ổn định của phương trình động lực ngẫu nhiên trên 

thang thời gian có thể áp dụng được vào các bài toán về  thực tế như bài toán  về lý thuyết điều 

khiển,  lý thuyết trò chơi, lý thuyết xác suất, khoa  học máy tính, lý thuyết mạch, lý thuyết 

lượng tử, di truyền học, kinh tế học, tâm lý học và xã hội học… 

 

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo: 



- Chúng tôi sẽ đưa ra các điều kiện cần để xét sự ổn định moment mũ p, ổn định ngẫu nhiên và 

ổn định mũ hầu chắc chắn của phương trình động lực ngẫu nhiên và phương trình động lực 

ngẫu nhiên có trễ trên thang thời gian. 

- Chúng tôi sẽ đưa ra công thức tính toán bán kính ổn định của phương trình động lực ngẫu 

nhiên trên thang thời gian. 

- Chúng tôi sẽ xét các định lý hội tụ trên các thang thời gian khác nhau. 
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Rector of Hanoi University of Science on Extending 12 months from the deadline of Studying 
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7. Official thesis title: Stability of stochastic dynamic equations on time scales. 

8. Major: Probability Theory and Mathematical Statistics 9. Code: 62 46 15 01 

10. Supervisors: PROF. DR. Nguyen Huu Du. 

11. Summary of the new findings of the thesis 

- Given the theorem  for existence and uniqueness of solutions for stochastic dynamic 

equations on time scales under  locally Lipschitz  condition. 

-Estimating moments of solutions for stochastic dynamic equations. 

- Constructed the Lyapunov function to evaluate the exponential p -moment stability, 

stochastic stability and exponential almost sure stability of stochastic dynamic equations on 

time scales. 

- Introduced concepts and theorems, examples of  exponential p -moment stability, stochastic 

stability, exponential almost sure stability of stochastic dynamic equations on time scales. 

- Defined delay function and stochastic dynamic delay equations on time scales. 

- Given the theorems of existence and uniqueness of solutions for stochastic dynamic delay 

equations on time scales. 

- Introduced concepts and theorems, examples of the exponential p -moment stability,  

exponential almost sure stability of stochastic dynamic delay equations on time scales. 

12. Paratical applicability, if any: Stability of stochastic dynamic equations on time scales can 

be applied to practical problems such as control theory, game theory, probability theory, 

computer science, circuit theory, quantum theory, genetics, economics, psychology and 

sociology… 

13. Further research directions, if any: 

- We will give necessary conditions for the exponential p-moment stability, stochastic stability, 

exponential almost sure stability of  stochastic dynamic equations and stochastic dynamic 

delay equations on time scales. 



- We will provides formulas to calculate the stable radius for stochastic dynamic equations on 

time scales. 

- We will consider theorems of convergence on different time scales. 
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