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Obiectivele propuse pentru anul 2012 au fost studiul şi obţinerea rezultatelor corespunz¼atoare urm¼atoarelor
dou¼a tematici asumate prin propunerea de proiect:

� M¼arginirea erorii pentru probleme de optimizare vectorial¼a liniar¼a

� Regularitate metric¼a şi condi̧tii de cali�care

În prezentul raport prezent¼am principalele rezultate obţinute de la începutul acestui grant pân¼a în acest
moment (octombrie 2011 �decembrie 2012), dat �ind faptul c¼a temele mai sus menţionate corespund acestei
perioade, conform planului ini̧tial de derulare a proiectului. Rezultatele pe care le prezent¼am sunt conţinute în
articolele [5], [6], [7], [8], [21] şi [22].

Referitor la primul obiectiv, am abordat problema m¼arginirii erorii in cadrul general al problemelor de
optimizare cu muļtimi, urmând s¼a revenim asupra problemelor de optimizare vectorial¼a liniar¼a. Rezultatele
urm¼atoare sunt conţinute în lucrarea [22].

Teeorema 1 Fie (X; d) un spaţiu metric complet, Y un spaţiu liniar topologic, K � Y un con convex închis
propriu, H � K o mulţime convex¼a cu 0 =2 cl(H +K), şi � : X � Y a multifuncţie cu dom� 6= ;: Presupunem
c¼a fx 2 X j �(u) � �(x) + d(x; u)H +Kg este închis¼a pentru orice u 2 X; şi c¼a �(X) este quasi m¼arginit¼a,
adic¼a exist¼a o mulţime B � Y astfel încât �(X) � B +K. Dac¼a S � X este astfel încât

8x 2 dom� n S; 9u 2 X n fxg : �(x) � �(u) + d(x; u)H +K; (1)

atunci S \ dom� 6= ; şi
�(x) � �(S) + d(x; S \ dom�)H +K 8x 2 X: (2)

Demonstraţia acestui rezultat se bazeaz¼a pe o variant¼a ceva mai general¼a a Teoremei 4.2 din [20]. Un
rezultat mai general este urm¼atorul:

Teeorema 2 Fie X; Y; K; H; � ca în teorema precedent¼a. Dac¼a S;W � dom� cu S 6= ; sunt astfel încât
pentru orice x 2 dom� n (S [W ) exist¼a u 2 X n fxg cu �(x) � �(u) + d(x; u)H +K; şi

�(x) � �(S) + �d(x; S)H +K 8x 2W (3)

pentru un � > 0; atunci, pentru � := min(�; 1);

�(x) � �(S) + �d(x; S)H +K 8x 2 X: (4)

Un candidat natural pentru S in Teoremele 1, 2 este muļtimea soluţiilor problemei

(P ) minK �(x); x 2 X

în sensul lui Kuroiwa: x este soluţie a problemei (P ) dac¼a �(x) � �(x) + K ) �(x) � �(x) + K; aceast¼a
alegere a noţiunii de soluţie pentru (P ) este natural¼a în cazul Teoremei 1 deoarece concluzia [20, Th. 4.2]
a�rm¼a c¼a x este o soluţie strict¼a a problemei (P ) (în sensul lui Kuroiwa) pentru � înlocuit prin �0, unde
�0(x) := �(x) + d(x; x)H.
Un caz particular al Teoremei 1 este urm¼atorul corolar care însumeaz¼a rezultate ale lui Takahashi [19] şi

Hamel [10].

Corolarul 3 Fie (X; d) spaţiu metric complet şi f : X ! R o funcţie isc, proprie, m¼arginit¼a inferior. Dac¼a
pentru  2 (0;1) �xat şi pentru orice x 2 X cu f(x) > inf f exist¼a u 2 X n fxg astfel încât f(u) + d(x; u) �
f(x); atunci S := argmin f este nevid¼a şi

d(x; S) � f(x)� inf f 8x 2 X: (5)
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Corespunz¼ator Teoremei 2 avem rezultatul urm¼ator:

Corolarul 4 Fie (X; d) spaţiu metric complet şi f : X ! R o funcţie isc, proprie, m¼arginit¼a inferior. Pre-
supunem c¼a S := argmin f 6= ;; W � dom f; şi ; � 2 (0;1) sunt astfel încât pentru orice x 2 dom f n (S [W )
exist¼a u 2 X n fxg astfel încât f(u) + d(x; u) � f(x); şi �d(x; S) � f(x)� inf f pentru orice x 2 W: Atunci,
pentru � := min(; �);

�d(x; S) � f(x)� inf f 8x 2 X:

Utilizând corolarul precedent obţinem rezultatul urm¼ator.

Corolarul 5 Fie (X; d) spaţiu metric complet şi fi : X ! R (i 2 1; n) funcţii proprii şi isc cu S := \ni=1[fi �
0] 6= ;. Presupunem c¼a exist¼a W � D := \ni=1 dom fi şi ; � 2 (0;1) satisf¼acând condiţiile:
(i) pentru orice x 2 Dn(S[W ) exist¼a bx 2 Xnfxg a.î. I>(bx) � I>(x) şi d(x; bx) �Pi2I>(x) [(fi)+(x)� (fi)+(bx)] ;

unde I>(x) := fi 2 1; n j fi(x) > 0g; şi
(ii) �d(x; S) �

P
i2I>(x)(fi)+(x) pentru orice x 2W:

Atunci, �d(x; S) �
Pn

i=1(fi)+(x) pentru orice x 2 X; unde � := min(; �):

Corolarul 5 furnizeaz¼a condi̧tii su�ciente pentru m¼arginirea erorii pentru sistemul fi(x) � 0; i 2 1; n: Acest
rezultat este practic [13, Teorema 4.1]; acolo X este un Banach şi în loc de (i) se cere ca orice x 2 X n (S [W )
s¼a aib¼a proprietatea de -descreştere.
Alte rezultate conexe sunt conţinute în lucr¼arile [21] (acceptat¼a) şi [16] (trimis¼a spre publicare).

ÎIn cadrul celui de-al doilea obiectiv, i.e., Regularitate metric¼a şi condiţii de cali�care, am terminat etapa
de documentare şi am obţinut mai mai multe rezultate conţinute în lucr¼arile [5], [7], [6] şi [8].
Menţion¼am pe scurt principalele motivaţii care au stat la baza acestor studii şi cele mai importante rezultate

obţinute.
Lucrarea [5] este dedicat¼a optimiz¼arii parametrice cu restriçtii de tip echilibru, acest subiect �ind în ultimele

decade la originea multor eforturi îndreptate în direçtia studiului sistemelor variaţionale. Cit¼am aici importan-
tele lucr¼ari ale lui Robinson [17], Dontchev şi Rockafellar [9], Mordukhovich [15] pentru o discuţie detaliat¼a şi
pentru un istoric al acestui subiect.

Motivaţia noastr¼a este dat¼a de unele probleme parametrice de optimizare (în notaţiile noastre muļtimea
parametrilor este P şi este ini̧tial considerat¼a ca spaţiu topologic). Fie X;Y spaţii Banach. In cazul cel mai
simplu al unei funçtii obiectiv parametrice cu valori scalare f : X � P ! R, consider¼am problema

(PS) : min f(x; p) cu 0 2 H(x; p);

unde H : X � P � Y este o multifunçtie ce de�neşte un sistem de constrângeri generalizat prin relaţia
0 2 H(x; p): Multifunçtia implicit¼a S : P � X asociat¼a lui H este

S(p) = fx 2 X j 0 2 H(x; p)g:

Putem înţelege conceptul de soluţie pentru (PS) în cel puţin dou¼a moduri diferite iar ideea de studiu al
condi̧tiilor necesare de optimalitate este aceea de a transforma problema cu restriçtii într-una f¼ar¼a restriçtii
de forma f(x; p) + Ld(x; S(p)) sau f(x; p) + Ld((p; x);GrS): In ambele cazuri. este nevoie de propriet¼aţi de
regularitate a sistemului de constrângeri de forma 1) exist¼a r > 0 a.î. inegalitatea

d(x; S(p)) � rd(0;H(x; p)) (6)

are loc pentru orice p 2M şi orice x într-o vecin¼atate a lui x sau 2) exist¼a r > 0 a.î. inegalitatea

d((p; x);GrS) � rd((x; p; 0);GrH) (7)

are loc pentru orice (x; p) într-o vecin¼atate a lui (x; p).
Astfel, în articolul menţionat, stabilim mai multe condi̧tii noi ce asigur¼a inegalit¼aţile (6) şi (7) cu un accent

special pe cazul multifunçtiilor de tip epigraf ce sunt esenţiale în optimizare. Apoi, aplic¼am aceste rezultate
asupra unor probleme vectoriale speci�ce cu scopul de a obţine noi condi̧tii necesare de optimalitate.
Pentru mai multe detalii asupra tehnicilor folosite şi a rezultatelor obţinute, a se vedea lucrarea [5].
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O alt¼a lucrare ce se refer¼a la a doua tematic¼a a perioadei raportate este articolul [7] care conţine un
studiu motivat de importanţa muļtimilor tangente şi a propriet¼aţilor lor de calcul în abordarea unor probleme
matematice diverse: optimizare, viabilitate sau control optimal. Capitolul 4 din cuprinz¼atoarea monogra�e
[2] pune în evidenţ¼a cu claritate aceast¼a idee care reprezint¼a substratul motivaţional al multor articole din
literatur¼a. Punctul de plecare al lucr¼arii noastre este observaţia c¼a mai multe lucr¼ari recente din literatura
ultimilor ani (a se vedea, de exemplu, [14], [12]) utilizeaz¼a condi̧tii destul de tari asupra datelor ini̧tiale pentru
a obţine reguli de calcul pentru tangenţa generalizat¼a. Vorbim aici despre condi̧tii privitoare la mai multe tipuri
de compactitate generalizat¼a a gra�celor unor multifunçtii ce intervin pe parcurs, iar astfel de condi̧tii sunt
foarte puternice în cadrul spaţiilor normate in�nit dimensionale. În ceea ce ne priveşte, pentru stabilirea unor
reguli de calcul pentru muļtimi tangente, prefer¼am s¼a urm¼am un drum ini̧tiat în [2, Capitolul 4] care permite
utilizarea ipotezelor de regularitate metric¼a ce sunt mai adecvate cadrului menţionat. Unul dintre rezultatele
principale obţinute este urm¼atorul.
Fie F : X � Y o multifunçtie între spaţiile Banach X;Y şi f : X ! X o funçtie. Not¼am cu F � f

multifunçtia de la X la Y dat¼a prin (F � f) (x) = F (f(x)) pentru orice x 2 X: Prin DBF (x; y) not¼am derivata
Bouligand a lui F în punctul (x; y) al gra�cului s¼au.

Teeorema 6 Fie F1; F2 : X � Y multifuncţii cu gra�c închis, f : X ! X de clas¼a C1 şi (x; y1) 2 GrF1;
(x; y2) 2 Gr(F2 � f). Presupunem c¼a funcţia g : (X � Y )2 �! X; g(�; �; ; �) = f(�)�  este metric regulat¼a
în jurul lui (x; y1; f(x); y2) în raport cu GrF1 �GrF2. Dac¼a F1 este proto-diferenţiabil¼a în x relativ la y1 sau
F2 este proto-diferenţiabil¼a în f(x) relativ la y2; atunci, pentru orice u 2 X;

DBF1(x; y1)(u) +DBF2(f(x); y2)(rf(x)(u)) � DB(F1 + F2 � f)(x; y1 + y2)(u):

Reguli de calcul pentru coderivatele de ordinul al doilea sunt de asemenea obţinute şi apoi aplic¼am aceste
rezultate pentru a obţine condi̧tii de optimalitate pentru probleme vectoriale. Cazul multifunçtiilor parametrice
este analizat separat şi, într-un caz particular, reg¼asim un rezultat al lui Rockafellar din lucrarea [18] (Teorema
5.4).

În lucr¼arile [6] şi [8] am obţinut rezultate referitoare la deschiderea cu rat¼a liniar¼a a multifunçtiilor de
tip compunere, mai întâi de�nite între spaţii Banach, iar mai apoi între spaţii metrice generale. Ca aplicaţii
directe, se pot obţine teoreme de tip Lyusternik-Graves, atât în forma cunoscut¼a în literatur¼a, cât şi variante
noi ale acesteia. De asemenea, se obţin ca aplicaţii teoreme de tip punct �x pentru multifunçtii, ce intr¼a în
relaţie cu rezultate foarte recente din lucr¼arile [1], [11], [3], [4]. Regularitatea multifunçtiei soluţie asociat¼a
cu sisteme variaţionale parametrice a fost de asemenea investigat¼a, oferindu-se condi̧tii su�ciente care asigur¼a
proprietatea Aubin, respectiv regularitatea metric¼a a acesteia. Estim¼ari precise ale modulelor de regularitate
au fost precizate. Rezultatele noastre le acoper¼a şi le extind la cazul complet multivoc mai multe rezultate din
litreratura recent¼a. Prezent¼am pe scurt rezultatele principale.
Cel mai important rezultat, demonstrat în [6] în cadrul spaţiilor Banach (prin intermediul Principiului

Variaţional Ekeland) şi extins mai apoi în [8] la spaţii metrice generale (cu o demonstraţie complet diferit¼a,
bazat¼a pe o procedur¼a iterativ¼a de tip Lyusternik), este urm¼atorul.

Teeorema 7 Fie X;Y; Z;W spaţii metrice, F1 : X � Y; F2 : X � Z şi G : Y � Z � W multifuncţii şi
(x; y; z; w) 2 X � Y � Z �W astfel încât (x; y) 2 GrF1; (x; z) 2 GrF2 şi ((y;z); w) 2 GrG: Fie H : X � W
de�nit¼a prin

H(x) := G(F1(x); F2(x)) 8x 2 X:

Presupunem c¼a urm¼atoarele a�rmaţii sunt satisf¼acute:
(i) GrF1; GrF2 sunt local complete în jurul lui (x; y); (x; z); respectiv, iar GrG este local închis în jurul

lui ((y;z); w);
(ii) F1 este deschis¼a cu rata liniar¼a L > 0 în jurul lui (x; y);
(iii) F2 are proprietatea Aubin în jurul lui (x; z) cu modulul M > 0;
(iv) G e deschis¼a cu rat¼a liniar¼a în raport cu y uniform în z în jurul lui ((y; z);w) cu modulul C > 0;
(v) G are proprietatea Aubin în raport cu z uniform în y în jurul lui ((y; z);w) cu modulul D > 0;
(vi) LC �MD > 0:
Atunci exist¼a " > 0 astfel încât, pentru orice � 2 (0; ");

B(w; (LC �MD)�) � H(B(x; �)):
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Mai mult, exist¼a "0 > 0 astfel încât, pentru orice � 2 (0; "0) şi orice (x0; y0; z0; w0) 2 B(x; "0) � B(y;"0) �
B(z; "0)�B(w; "0) astfel încât (y0; z0) 2 (F1; F2)(x0) şi w0 2 G(y0; z0);

B(w0; (LC �MD)�) � H(B(x0; �)):

Drept aplicaţie a rezultatului principal, prezentat mai sus, obţinem urm¼atoarea variant¼a a Teoremei Lyusternik-
Graves, necunoscut¼a pân¼a acum.

Corolarul 8 Fie X un spaţiu metric, Y un spaţiu normat şi F1 : X � Y , F2 : X � Y multifuncţii,
(x; y1; y2) 2 X � Y � Y astfel încât (x; y1) 2 GrF1 şi (x; y2) 2 GrF2; cu y1 6= y2: Presupunem c¼a urm¼atoarele
a�rmaţii sunt satisf¼acute:
(i) GrF1 şi GrF2 sunt local complete în jurul lui (x; y1) şi (x; y2); respectiv;
(ii) F1 e metric regulat¼a în jurul lui (x; y1) cu modulul l > 0;
(iii) F2 are proprietatea Aubin în jurul lui (x; y2) cu modulul m > 0;
(iv) lm < 1:
Atunci exist¼a " > 0 astfel încât, pentru orice � 2 (0; ");

B(ky1 � y2k ; (l�1 �m)�) � fky1 � y2k j y1 2 F1(x); y2 2 F2(x); x 2 B(x; �)g:

În plus, exist¼a "0 > 0 astfel încât, pentru orice � 2 (0; "0) şi orice (x0; y01; y02) 2 Gr(F1; F2) \ [B(x; "0) �
B(y1;"

0)�B(y2; "0)];

B(ky01 � y02k ; (l�1 �m)�) � fky1 � y2k j y1 2 F1(x); y2 2 F2(x); x 2 B(x0; �)g:

O alt¼a aplicaţie o reprezint¼a urm¼atoarea teorem¼a de punct �x pentru multifunçtii.

Teeorema 9 Fie X un spaţiu metric, Y un spaţiu normat, F1 : X � Y; F2 : X � Y multifuncţii şi (x; y) 2
X � Y astfel încât (x; y) 2 GrF1 \GrF2: Presupunem c¼a (i)-(iv) din Corolarul 8 sunt satisf¼acute.
Atunci exist¼a �; � > 0 astfel încât, pentru orice x 2 B(x; �); avem

d(x;Fix(F�11 F2)) � (l�1 �m)�1d(F1(x) \B(y; �); F2(x)); (8)

unde
Fix(F�11 F2) := fx 2 X j F1(x) \ F2(x) 6= ;g:

Consider¼am H : X � P � W; unde X;P sunt spaţii metrice, iar W este un spaţiu normat, dat¼a prin
H(x; p) := G(F1(x); F2(x; p)); unde F1 : X � Y; F2 : X � P � Z; G : Y � Z � W: Asociat acestei
multifunçtii, consider¼am sistemul parametric 0 2 G(F1(x); F2(x; p)):Multifunçtia soluţie asociat¼a acestui sistem
este S : P � X, dat¼a prin S(p) := fx 2 X j 0 2 H(x; p)g: In �nalul lucr¼arii [8] am obţinut dou¼a rezultate
privind regularitatea aplicaţiei multivoce S: Pentru a putea deduce astfel de teoreme, am introdus şi investigat
o nou¼a noţiune, numit¼a local¼a stabilitate la compunere, ce are drept principal¼a aplicaţie conservarea propriet¼aţii
Aubin la operaţia de compunere a dou¼a multifunçtii. Exempli�c¼am mai jos aceast¼a direçtie de lucru.

Teeorema 10 Fie X;P; Y; Z spaţii metrice,W un spaţiu normat, F1 : X � Y; F2 : X�P � Z; G : Y�Z �W
multifuncţii şi (x; p; y; z) 2 X � P � Y � Z astfel încât y 2 F1(x); z 2 F2(x; p) şi 0 2 G(y; z). Presupunem c¼a
urm¼atoarele a�rmaţii sunt satisf¼acute:
(i) (F1; F2); G sunt local stabile la compunere în jurul lui ((x; p); (y;z); 0);
(ii) GrF1 este complet, Gr(F2)p este complet pentru orice p într-o vecin¼atate a lui p şi GrG este închis;
(iii) F1 e deschis¼a cu rat¼a liniar¼a în jurul lui (x; y);
(iv) F2 are proprietatea Aubin în jurul lui ((x; p); z);
(v) G e deschis¼a cu rat¼a liniar¼a în raport cu y uniform în z în jurul lui ((y; z); 0);
(vi) G are proprietatea Aubin în raport cu z uniform în y în jurul lui ((y; z); 0);
(vii) clipxF2((x; p); y) �clipzG((y; z); 0) < clopyG((y; z); 0) � lopF1(x; z):
Atunci S are proprietatea Aubin în jurul lui (p; x). În plus, are loc relaţia

lipS(p; x) �
clippF2((x; p); y) �clipzG((y;z); 0)clopyG((y; z); 0) � lopF1(x; z)�clipxF2((x; p); y) �clipzG((y; z); 0) :
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