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6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không. 
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11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:  

- Xây dựng một số tích chập suy rộng mới đối với các phép biến đổi tích phân Hartley trên toàn trục 

và trên đoạn hữu hạn. 

- Đưa ra một phép biến đổi tích phân mới dạng Fourier đối xứng, không unita và chứng minh một 

số đặc trưng toán tử, nguyên lý bất định Heisenberg. Xây dựng tích chập suy rộng đối với các phép 

biến đổi tích phân Hartley và phép biến đổi tích phân này.  

- Đưa ra điều kiện cần và đủ để một lớp các phương trình tích phân dạng chập với nhân là các 

hàm Hermite, nhân Toeplitz - Hankel có nghiệm và xây dựng công thức nghiệm tường minh. Đặc 

biệt, chỉ ra điều kiện để phương trình tích phân  nhân Toeplitz - Hankel với cận hữu hạn có nghiệm 

duy nhất với mọi vế phải và đưa ra công thức nghiệm ở dạng chuỗi. 

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: Các kết quả của luận án có tiềm năng ứng dụng trong xử lý tín 

hiệu, xử lý ảnh, xử lý âm thanh và giải các phương trình vi - tích phân trong các bài toán kỹ thuật. 

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:  

- Mở rộng các kết quả của phép biến đổi tích phân T  lên không gian 1( )nL  . 



- Xét các phép biến đổi tích phân Hartley hữu hạn trong không gian nhiều chiều. 

- Khắc phục điều kiện tuần hoàn trong định lý tích chập của phép biến đổi tích phân Hartley hữu 

hạn nhằm mở rộng lớp phương trình tích phân với nhân Toeplitz – Hankel trên đoạn hữu hạn. 
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