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11. Tóm tắt các kết quả của luận án: 

- Xây dựng công thức phép biến đổi tích phân kiểu tích chập Fourier sine với hàm trọng; phép biến đổi 
tích phân kiểu tích chập Fourier sine-cosine với hàm trọng; phép biến đổi tích phân kiểu tích chập 
Fourier cosine-sine với hàm trọng; và phép biến đổi tích phân kiểu tích chập Fourier sine, Fourier, 
Fourier cosine với hàm trọng, dựa trên các tích chập suy rộng đối với nhóm các phép biến đổi Fourier, 
Fourier sine và Fourier cosine đã được xây dựng và nghiên cứu trước đó.  

- Xây dựng điều kiện cần và đủ để các phép biến đổi xây dựng ở trên là unita trong không gian L2(R+) 
và thiết lập công thức phép biến đổi ngược. Chứng minh định lí kiểu Plancherel và tính bị chặn trong 
không gian Lp(R+), 1 ≤ p ≤ 2. Xây dựng một số ví dụ minh hoạ cho các lớp phép biến đổi tích phân mới 
xây dựng. 

- Thiết lập một số bất đẳng thức đối với tích chập Fourier cosine trong các không gian Lp(R+) và Lp(R+, 
ρ), áp dụng vào đánh giá nghiệm một số bài toán phương trình vi phân, phương trình tích phân, 
phương trình đạo hàm riêng trong các không gian hàm Lp(R+, ρ) với hàm trọng ρ; Nhờ các tích chập 
suy rộng mới xây dựng được, một số lớp các phương trình tích phân Toeplitz-Hankel với nhân Toeplitz 
và nhân Hankel đặc biệt, cũng như nhân Toeplitz và nhân Hankel bất kì nhưng vế phải đặc biệt đã 
được giải, nghiệm biểu diễn dưới dạng đóng; Thiết lập và giải một số lớp các bài toán vi-tích phân, hệ 
phương trình vi tích phân, nghiệm được biểu diễn dưới dạng đóng. 

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: (nếu có) 

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:  

- Nghiên cứu các phép biến đổi tích phân kiểu tích chập đối với các phép biến đổi tích phân khác như 
Kontorovich-Lebedev, Laplace, Mellin, ... xây dựng các lớp bài toán vi-tích phân tương ứng mà nghiệm 
có thể biểu diễn dưới dạng đóng. 

- Nghiên cứu các bất đẳng thức đối với các tích chập và tích chập suy rộng có hàm trọng, từ đó cho 
phép đánh giá nghiệm các bài toán liên quan trong các không gian hàm trọng. 

- Nghiên cứu các tích chập, tích chập suy rộng và phép biến đổi tích phân kiểu tích chập, tích chập suy 
rộng trong Time scales.  
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