
Կարծիք

Գևորգ Տիգրաևի Մնացական]աևի Ա.01.01 ֊  «Մաթեմատիկական անալիզ» 

մասնագիտությամբ ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների թեկն ածուի 

գիտական աստիճանի հայցման համար ներկայացված 

«Նոսր և Գարլեսոնի տիպի օպերատորների գնահատականներ» 

ատենախոսության վերաբերյալ

Ատենախոսությունում! դիտարկվել են Լ , 1 < ր < օդա սերի ֆունկցիւսներ ի, Տար դիի 

// ' ՚, 1 < բ  < օօ տւււրւսծությունևերում օրթոևորւևւդ բազիս հւււնդիււացոդ Մլւււմքուիււտ֊ 

Տւսկենւսկայի հւսլքւսկւսրգու[ Ֆուրիեի շւււրքերի հւսւքւսրյւս ւսւքենուրևր զուգամիտության 

պւււրգելու և ուժեղ- նոսր օպերւստորների համար գնահատակւսններ ստանւււլու

խնդիրներ: Նշենք, որ վերր նշւիււծ բազիսը ///„(::)= 2?„(ր)-
մ 1 - Ա
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երը Բյյաշկեյի արտադրյալներն են, սո երը միավոր շրջանում հետևյալ պայմանին

^  (1 - \ցԱ |) = օօ բավարարող կետերի հաջորդականություն է, իրարից անկախ
/7 = ]

ներմուծվել է Ա.Մլամքուիստի և Մ. Տւսկենւսկայի կողմից և ընդհւււնրացևոււք է 

դասական եոանկյունաչափւսկան համակարգը: ձետւսգայում դասակւսն

եռանկյունաչափական համակարգի համար հայտնի շւււտ արդյունքներ տարածվել են 

Մլամքուիստ֊Տակենակայա բազիսի համար:

Այդ ուղղությամբ ոաումնասիրությունները բավակւսն զարգւսցում ստացան 2000 

թվականից, երբ Մ. Նահոնը ներմուծեց այսպես կոչված ոչ գծային ապապարուրող 

վերլուծությունները:

Ատենախոււությունում սաացւիււծ արդյունքները ընդհւււնրագնում են վերր նշված 

ուղղությանը վերջին տարիներին ստւսցված որոշ ւււրդյունքևեր: Ատենախոււության 

ւսոաջին գլիւուււ սւռլսցվել են Լ , 1 < / ; <  օօ դասերի ֆունկցիաների Մլամքուիււտ- 

Տակենակայի հւսմակարգու[ Ֆուրիեի շարքերի մասնակի գոււքւսրների մաքսիմալ 

օպերւստորների Լ: գնահատականներ ինտպես վեյւևից, այնպես էլ ներքևից:
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Ապացուցվել է նաև, որ (եՕ) ,

ցտվող Բլյաշկեյի արտադրյալներնի զրոների դեպքում համապաաասխաե մաքսիմալ 

օպերատորները սահւքւսնափակ են է  ֊ո ւմ : հետևաբար ււղդ դեպքում է  ֊դա սի 

ֆունկցիաների Մլամքուիստ-Տակենակայի համակարզով Ֆուրիեի շարքերը համարյա 

ամենուրեք զուգամիտում են:

Ատենախոսության երկրորդ գլուխը նվիրված է նոսր և նոսր - ուժեղ 

օպերատորների գնահատականների ստացմանը : Մւսսնաւխրապես ապացուցվել 

է, որ գնդւււյիև րււպիււու[ օժտված աբստրակտ չւսւիու[ տարածությունում որոշված 

ուժեղ-ևոսր օպերատորները սահմանափակ են Լ՝ , ] < ր < օօ տարածություններում 

և օժտված են թույլ Լ' գնահատակով: Ատենախոսությունում ներմուծկած, 1Հ ֊ի  վրա 

որոշված ուժեղ-ևոսր օպերատորների հււսԱււր ււտւււցվել են նաև ճշգրիտ կշոայիև 

Լ: ( II) գնահատակններ:

Ատենախոսություն, ստացվել են նոր, կարևոր արդյունքներ: Ուււումնասիրվւււծ 

հարցերը ինքնին բարդ են և պահանջում են խորը մաթեմատիկական գիտելիքներ: 

հեղինակը հանդես է բերել Ֆուրիեի անալիզի և օպերատորների տեսության խորը 

իմացություն և կիրառելով դրանք, կարողացել է հաղթահարել լուրջ 

դժվարություններ: Ատենախոսություն նկատել եմ մի քանի ւկւիպակևեր.

Մասնաւխրւսպես էջ 8 ֊ի  (1.15) բաևաձեոււ[ Ո  —  ի ւի ոխ այլ են պետք է փնի ,\ ,

էջ 8 (1.16) և (1.17) բւսևաձևերում ք-և ավելորդ է:

հեղինակին հաջողվել է լուծել մի շարք կարևոր, արդիական և դժվար խնդիրներ: 

հետաքրքիր են ոչ միայն արդյունքները, այլև նրանց ստացման համար օգտագործվւււծ 

մեթոդները, որոնք պարունակում են հնարամիտ և գեղեցիկ տրամաբանական քայլեր; 

Ստացված արդյունքնրը նոր հետաքրքիր հարցադրումների հիմք են հանդիսանալէ 

Նշենք դրանցից մի քանիսը Պարզել Լ դասի ֆորևցիաների Մլամքուիստ- 

Տակենակայի համակարգուլ Ֆուրիեի շարքերի

1. ըստ չափի զուգամիտությանը,

2. Մ,  0 < բ  < և ֊մետրիկայով զուգամիտությանը;



ս
Իմ կարծիքով ատենախոսությունը բավարարում է մմ ԲՈԿ-ի կողմից Ա.01.01- 

“Մաթեմատիկական անալիզ” մասնւււզիտությամբ թեկնւսծուական 

ատենախոսություններին ևերկայւււցվող ււյաեանջներին և նրա հեղինակը' Գևոըզ 

Տիզըանի Մնացակաևյւսնը արժանի է ֆիզիկւսմաթեմատիկակաև գիտությունների 

թեկնածուի գիտակւււև ւսստիճաևի շնորհմանը:

Պւսշտոնակւսն ընղղիմւււխոս' Մ. Գ-ՕԳրիզորյւււն

ԵՊ2 Ֆիզիկւսյի ֆակուլւռետի բւպ՜ւձրւսգույն մււղծեմւստիկւսյի ամբիոնի վւււլոիտ, 
Ֆ. մ. գ. ղ., ււյրոֆեււոր Մ. ԳՕԳրիզորյաևի ստորագրությունը հւսսւռատում եմ

Մ.՜ՎՕ մովհաննիսյան


