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1. Mục đích và đối tượng nghiên cứu của luận án 

 - Mục đích của luận án: Nghiên cứu sự tồn tại nghiệm, dáng điệu tiệm cận nghiệm 

và bài toán điều khiển cho một số lớp phương trình parabolic suy biến mạnh bằng các 

phương pháp của Giải tích hàm. 

 - Đối tượng nghiên cứu của luận án: Sự tồn tại nghiệm, dáng điệu tiệm cận nghiệm và bài 

toán điều khiển cho một số lớp phương trình parabolic chứa toán tử suy biến mạnh. 

2. Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng 

 - Nghiên cứu sự tồn tại nghiệm: Sử dụng phương pháp xấp xỉ Galerkin, phương 

pháp compact và phương pháp năng lượng. 

 - Nghiên cứu dáng điệu tiệm cận nghiệm khi thời gian ra vô cùng: Sử dụng các 

phương pháp của lí thuyết các hệ động lực tiêu hao vô hạn chiều. 

 -  Nghiên cứu bài toán điều khiển được: Sử dụng phương pháp duy nhất Hilbert 

(HUM). 

3. Các kết quả chính và kết luận 

3.1. Các kết quả chính 

- Chứng minh được sự tồn tại và tính duy nhất của nghiệm yếu, sự tồn tại tập hút 

toàn cục đối với một lớp phương trình parabolic nửa tuyến tính chứa toán tử suy biến 

mạnh   trên miền bị chặn. 

- Chứng minh được sự tồn tại và tính duy nhất của nghiệm yếu, sự tồn tại tập hút 

toàn cục đối với một lớp phương trình parabolic nửa tuyến tính chứa toán tử suy biến 

mạnh ,sP   trên toàn không gian N . 



- Đối với bài toán điều khiển của phương trình parabolic chứa toán tử ,sP   trong 

trường hợp nhiều chiều: Chứng minh được tính điểu khiển được về 0  tại mọi thời điểm 
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được tính điểu khiển được về 0  khi thời gian đủ lớn. Chứng minh được tính không điều 

khiển được về 0 hhi 1s    (suy biến quá mạnh). 

3.2. Kết luận 

 - Nội dung luận án phù hợp với chuyên ngành đào tạo. 

 - Các kết quả nghiên cứu trong luận án là mới. 

 - Các hướng nghiên cứu tiếp theo là: 

 + Nghiên cứu các tính chất của tập hút toàn cục nhận được của Chương 2 và 

Chương 3, chẳng hạn nghiên cứu tính trơn của tập hút, đánh giá số chiều fractal, sự phụ 

thuộc liên tục vào tham biến,... 

 + Nghiên cứu sự tồn tại tập hút toàn cục của lớp phương trình parabolic nửa 

tuyến tính chứa toán tử suy biến mạnh   trên không gian N . 

  + Nghiên cứu tính điều khiển được của bài toán trong các trường hợp còn lại 
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