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11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án: Luận án xây dựng tích chập của phép biến đổi Fourier và 

phép biến đổi Fourier với các phép biến đổi hình học, phép biến đổi Hartley, hai phép biến đổi Fourier-

cosine và Fourier-sine, và xét những ứng dụng của chập đã xây dựng được. Bằng việc sử dụng các 

chập đã xây dựng, luận án xét cấu trúc vành định chuẩn cho không gian L1(Rd), nghĩa là, không gian 

Banach L1(Rd) được trang bị với mỗi phép nhân chập đã xây dựng trong luận án, trở thành một vành 

định chuẩn; hầu hết các vành này là giao hoán. Hơn nữa, sử dụng các chập đó, luận án thu được tính 

giải được cho một lớp phương trình tích phân dạng chập, phương trình tích phân với nhân Toeplitz-

Hankel, với nhân Toeplitz-Hankel có dịch chuyển và phương trình tích phân với nhân Gaussian. Hơn 

nữa, luận án còn thu được điều kiện cần và đủ để những lớp phương trình kể trên có nghiệm và công 

thức nghiệm tường minh. 

 12.   Khả năng ứng dụng thực tiễn: Giải phương trình vi phân, phương trình tích phân có ứng dụng 

trong các bài toán kỹ thuật và công nghệ. 

 13.  Các hướng nghiên cứu tiếp theo: Nghiên cứu các tính chất định tính và định lượng của các 

phép biến đổi tích phân dạng chập như đã xây dựng. 
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