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Załóżmy, że (G,+) i (H,+) są grupami przemiennymi. W referacie przed-
stawię wyniki dotyczące rozwiązań i stabilności równania funkcyjnego

f0(x+ y + z) + f1(x) + f2(y) + f3(z)
= g1(x+ y) + g2(x+ z) + g3(y + z) dla x, y, z ∈ G,

(1)

gdzie fi : G → H dla i ∈ {0, 1, 2, 3} oraz gi : G → H dla i ∈ {1, 2, 3}
są szukanymi funkcjami. Motywacja do badań nad równaniem (1) ma dwa
źródła. Pierwszym są równania funkcyjne postaci
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(2)

W przypadku, gdy M = m = 3 i N = n = 2, równanie (2) pojawiło się po raz
pierwszy w pracy T. Popoviciu [13], jako szczególny przypadek nierówności
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Nierówność ta jest obecnie znana w teorii funkcji wypukłych jako nierów-
ność Popoviciu. Więcej informacji na jej temat można znaleźć np. w książce



C. Niculescu i L.-E. Persona [12]. Równania postaci (2) były rozważane m. in.
w [1], [2]-[7], [10], [11] oraz [14]-[18]. Równanie (1) jest wspólnym uogólnie-
niem równań tego typu.

Drugim źródłem motywacji jest równanie

f(x+ y + z) + f(x) + f(y) + f(z) = f(x+ y) + f(x+ z) + f(y + z), (3)

które pojawiło się po raz pierwszy w pracy Pl. Kannappana [9] w związku
z pytaniem postawionym przez Y. E. Deebę. Problem stabilności równania
(3) był rozważany m.in. w pracach [5] i [8]. Zauważmy, że równanie (1) jest
spexideryzowaną wersją równania (3).

Wyniki, które przedstawię dotyczą m.in. rozwiązań i stabilności równania
(1) przy założeniu, że grupa H jest jednoznacznie podzielna przez 2.
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