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KULCSSZAVAK: parciális differenciálegyenlet, diffúziós feladat, funkcionálanalízis, Banach-terek, lineáris operátorok, Hilbert-tér, peremérték-feladatok,
Szoboljev-terek, numerikus előállítás
ÖSSZEFOGLALÁS: A jegyzet a lineáris parciális differenciálegyenletek és a
funkcionálanalízis legalapvetőbb eredményeit azok természetes egymásra épülésében mutatja be, a vonatkozó feladatok és modellek lényegre törő megragadásának szemszögéből. Fontos vezérelve – az egzaktság szem előtt tartásával
– az alkalmazásokhoz szabott sorrendiség, illetve a speciálistól az absztrakt
felé való haladási irány. Szerteágazó volta mellett jól használhatják az alkalmazók, mind a komolyabb optimalizálás, mind pedig a pénzügyi folyamatok
területéről. A kurzusként önmagában is tárgyalható elemi parciális differenciálegyenletek bevezetőjét a funkcionálanalízis speciális, majd absztraktabb
területeinek feldolgozása követi. Erre épül a lineáris peremérték-feladatok
mélyebb és igényesebb tárgyalása, magában foglalva a numerikus előállítás
alapgondolatát és legegyszerűbb formáit.
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