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11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:
- Luận án xây dựng các tích chập suy rộng mới của một số biến đổi tích phân dạng
Fourier với hàm trọng là các hàm Hermite. Cụ thể là: xây dựng các tích chập suy rộng
của các biến đổi Fourier, Fourier ngược; các tích chập suy rộng liên kết giữa các biến
đổi Fourier và Hartley; các tích chập suy rộng đối với các biến đổi Fourier-sine và
Fourier-cosine.
- Xem tích chập như là phép nhân chập, sử dụng các tích chập mới nhận được vào
việc xây dựng L1 ( R d ) thành các vành định chuẩn và giải một lớp phương trình tích
phân với nhân là hàm Hermite. Đối với mỗi phương trình được xét, luận án đã chỉ ra
điều kiện cần và đủ cho tính giải được cũng như nghiệm tường minh của chúng.
- Luận án chỉ ra rằng bài toán đánh giá bán kính phổ của một số toán tử tích phân
được dẫn đến bài toán tìm mô đun lớn nhất của các hàm số liên tục, bị chặn và giảm
nhanh tại vô cùng.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: Các kết quả của luận án có nhiều tiềm năng ứng dụng
trong nhiều vấn đề của thực tiễn như kỹ thuật xử lý ảnh, giải phương trình đạo hàm riêng,
giải phương trình sai phân…
13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo: Tính bán kính phổ của một số toán tử tích phân, và giải
các phương trình tích phân liên quan đến các vấn đề thực tiễn.
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