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1. Mục đích 

Mục đích của luận án là xây dựng và nghiên cứu một số tích chập suy rộng liên 

quan đến các phép biến đổi tích phân Laplace , Fourier trong các không gian hàm. 

Thiết lập và nghiên cứu các phép biến đổi tích phân kiểu tích chập suy rộng từ các 

tích chập suy rộng mới nhận được.  Ứng dụng  các kết quả nhận được vào việc giải 

một lớp các phương trình tích phân, hệ phương trình tích phân, phương trình vi-

tích phân. 

2. Kết quả của luận án 

- Xây dựng và nghiên cứu bốn tích chập suy rộng liên quan đến nhóm phép biến 

đổi tích phân Fourier cosine, Fourier sine và Laplace. Chứng minh các tính chất cơ 

bản của các tích chập suy rộng này trong không gian )(RL
p +

và )(RLα,β

r +
, như các 

đẳng thức nhân tử hóa, đẳng thức kiểu Parseval, Định lý kiểu Titchmarch và các 

bất đẳng thức chuNn đối với tích chập suy rộng tương ứng. Tìm được mối liên hệ 

giữa các tích chập đang nghiên cứu với một số tích chập quan trọng đã biết. Các 

bất đẳng thức kiểu Young trong không gian hàm )(RL
p +

và bất đẳng thức kiểu 

Saitoh trong không gian hàm ρ),(RL
p +

 đối với tích chập suy rộng Fourier cosine-

Laplace với hàm trọng cũng được thiết lập và chứng minh. 

- Nghiên cứu phép biến đổi tích phân kiểu tích chập suy rộng Fourier cosine-

Laplace Tk, phép biến đổi tích phân kiểu tích chập suy rộng Fourier cosine-Fourier 

sine-Laplace với hàm trọng Tk1,k2. Nhận được Định lý kiểu Watson về điều kiện 

cần và đủ để các phép biến đổi tích phân đang nghiên cứu là unita trong )(RL
2 +

, 

điều kiện đủ để tồn tại biến đổi ngược trong )(RL
2 +

 và chỉ ra toán tử ngược trong 

các trường hợp tương ứng. Định lý kiểu Plancherel về sự tồn tại một dãy hàm hội 

tụ theo chuNn trong )(RL
2 +

 về toán tử tích phân đối với phép biến đổi Tk1,k2 cũng 

được thiết lập và chứng minh. 

- Ứng dụng việc nghiên cứu các tích chập suy rộng Fourier-Laplace, các phép biến 

đổi tích phân kiểu tích chập suy rộng Fourier-Laplace để giải một lớp phương trình 

tích phân, hệ phương trình tích phân và phương trình vi-tích phân cho nghiệm dưới 

dạng đóng. 

3. Ý nghĩa của luận án 



 Các tích chập suy rộng liên quan đến biến đổi Laplace, các phép biến đổi tích 

phân kiểu tích chập suy rộng Laplace, và một số bất đẳng thức đối với các tích 

chập suy rộng tương ứng lần đầu tiên được đề cập và nghiên cứu trong luận án. 

Các kết quả này có ý nghĩa khoa học và góp phần làm phong phú hơn về lý thuyết 

phép biến đổi tích phân, tích chập cũng như bất đẳng thức đối với tích chập. Từ đó, 

đưa ra cách tiếp cận mới và các phương pháp giải phương trình tích phân và 

phương trình vi-tích phân. Hơn nữa, một số ý tưởng và phương pháp được sử dụng 

trong luận án có thể dùng để nghiên cứu các tích chập suy rộng liên quan đến các 

phép biến đổi tích phân khác. 

 4. Công trình đã công bố của luận án 

Nội dung chính của luận án dựa trên 4 công trình đã công bố, gồm 3 công trình 

trên các tạp chí Toán học Quốc tế và 1 công trình trên tạp chí Toán học Quốc gia, 
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