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Bài 1. Cho phiếm hàm fR xác định như sau

〈 fR, ϕ〉 =
∫ ∞

−∞

1− cos(Rx)
x

ϕ(x)dx,

trong đó R là hằng số khác 0.

(i) (3đ) Chứng minh rằng phiếm hàm fR xác định trên D(R). Từ đó hãy chứng minh
phiếm hàm f ∈ D′(R).

(ii) (2đ+2đ) Xác định giá của fR. Tính đạo hàm suy rộng f ,
R của fR.

(iii) (2đ+2đ+1đ) Chứng minh fR ∈ S′(R). Hơn nữa, tồn tại giới hạn S,
− lim

R→0
fR. Hỏi giới

hạn này là hàm suy rộng xác định như nào?
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Bài 1. Cho phiếm hàm f xác định bởi

〈 f , ϕ〉 =
∫∫

1<x2+y2<4

(∂ϕ(x, y)
∂x

+
∂ϕ(x, y)

∂y

)
dxdy.

(i) (1đ+2đ+2đ) Chứng minh rằng phiếm hàm f xác định trên E(R2). Từ đó chứng minh
f ∈ E ′(R2). Xác định giá của f .

(ii) (2đ+2đ) Chứng minh rằng cấp của f trên R2 không lớn hơn 1. Tính các đạo hàm suy
rộng D(1,0) f , D(0,1) f .

Gợi ý, dùng công thức Green
∫

C+

Pdx + Qdy =
∫∫
D

(∂Q
∂x
− ∂P

∂y

)
dxdy, C+ là đường cong bao

quanh miền D với hướng dương.

Bài 2. (3đ) Cho ϕ ∈ C∞
0 (R2). Hỏi có hay không giới hạn D− lim

n→∞

1
n

ϕ(nx, y)? Giải thích câu

trả lời.


