
1 
 

MỘT SỐ LỚP NGHIỆM TƯỜNG MINH CỦA PHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN SÓNG PHI TUYẾN 
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4. Nơi sinh: Hòa Bình. 
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6.  Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không 

7.  Tên đề tài luận án: “Một số lớp nghiệm tường minh của phương trình truyền sóng phi tuyến”. 
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11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:  

- Mô tả  được các điều kiện cần và các điều kiện đủ cho quy luật tiến hóa theo biến thời gian t đối với 

dữ liệu tán xạ ứng với một lớp con các thế vị không tán xạ u(x,t) của toán tử Schrodinger (tương ứng, toán tử 

Dirac) trên nửa trục không gian  x > 0 để cho các thế vị u(x,t) này đồng thời là nghiệm của phương trình 

Korteweg-de Vries (tương ứng, phương trình Schrodinger phi tuyến). Xây dựng được các lớp nghiệm  N-

soliton không tán xạ tường minh chứa nhiều tham số phức trên nửa trục của biến không gian đối với các 

phương trình Korteweg-de Vries và phương trình Schrodinger phi tuyến.  

- Nghiên cứu phương trình hỗn hợp mKdV-sG mà là phương trình chứa các phương trình KdV biến 

dạng và sine-Gordon như là các trường hợp đặc biệt. Đã đưa phương trình hỗn hợp mKdV-sG về một hệ 

phương trình đạo hàm riêng song tuyến tính quá xác định. Đã mở rộng đáng kể  hệ phương trình điều kiện 

đối với vectơ cột thứ nhất trong định thức Wronskian mà là nghiệm hệ phương trình dạng song tuyến tính 

tương ứng. Hệ phương trình điều kiện sau đó được đưa  về dạng chính tắc Jordan thực. Nghiệm tổng quát 

của các hệ phương trình điều kiện ứng với trường hợp các khối Jordan thực khác nhau đã được mô tả đầy 

đủ và chúng tạo thành các không gian tuyến tính hữu hạn chiều trên R. Trên cơ sở đó đã xây dựng được một 

lớp nghiệm Wronskian mới chứa nhiều tham số thực cho phương trình truyền sóng hỗn hợp mKdV-sG trên 

cả trục.  
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12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Đối với một số lớp phương trình truyền sóng phi tuyến trong Cơ học 

và Vật lý đã mô tả một số lớp nghiệm N-soliton tường minh không tán xạ trên nửa trục không gian và lớp 

nghiệm Wronskian trên cả trục không gian. 

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: 

- Giải bài toán biên-giá trị ban đầu trên nửa trục không gian cho các phương trình soliton trong lớp hàm 

giảm nhanh và tiếp tục nghiên cứu việc áp dụng phương pháp bài toán tán xạ ngược cho bài toán này. 

- Tiếp tục nghiên cứu sử dụng kỹ thuật Wronskian cho các phương trình phi tuyến khác. 

- Tìm hiểu thêm về các phương pháp toán học khác được sử dụng cho phương trình soliton và  phát triển 

các kết quả đã đạt được. 
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