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  :מטרות הקורס .א

 

טורים של , הכולל הכרות עם טורי פורייה טריגונומטריים, קורס ראשון באנליזת פורייה
הקורס מיועד מצד אחד . והתמרות פורייה הרציפה והבדידה, פולינומים אורתוגונאליים

',  עיבוד תמונה וכו,עיבוד אות,  הרלוונטי ליישומים במשוואות דיפרנציאליותלהקנות את הידע
 י להספיק את המוטיבציה ללמוד קורסים עיוניים מתקדמים באנליזה פונקציונליתומצד שנ
 . וכדומה

 

  :תוכן הקורס. ב
 

 :נושאי הקורס
  

חים דרך מערכות  הקדמה לתאוריה של מערכות אורתוגונליות  ופיתו–מרחבי  מכפלה פנימית 
התכנסותם ,  הגדרתם–טורי פורייה טריגונומטריים . אורתוגונאליות במרחבים ווקטוריים אינסוף מימדיים

לייוביל ופיתוחים בטורים של -מערכות שטורם. ותכונות אחרים, במידה שווה ובנורמה, נקודתית
 –מבוא להתמרת פורייה .  ף'ביצ'נדר וצ'לז,  דוגמאות של פונקציות בסל–פולינומים אורתוגונאליים 

 . התמרת פורייה הבדידה). קונבולוצייה(קיפול , ת פלנשרלחנוס, ההופכיתההתמרה 
 

 :תכנית הוראה מפורטת
 

. שמידט-תהליך גרם, שוורץ-שיוויון קושי-אי, הנורמה, הגדרה של מכפלה פנימית. מרחבי מכפלה פנימית 
, הטלות אורתוגונליות, משפט פיתגורס, הימקדמי פורי, מערכות אורתוגונליות ומערכות אורתונורמליות

סגירות , שיוויון פרסבל, לבג-הלמה של ריימן, מערכות אורתוגונליות אינסופיות. שיוויון בסל-אי
 ) שבועות2(. ושלמות

ובקטע ] -π,π[בקטע , ה בייצוג הטריגונומטרי ובייצוג המעריכייטורי פורי. טורי פורייה טריגונומטריים 
, משפט דיריכלה, התכנסות נקודתית. טורי קוסינוס וטורי סינוס, פונקציות זוגיות ואי זוגיות. כללי

נטגרציה של טורי יגזירה וא. תופעת גיבס. התכנסות בנורמה, שיוויון פרסבל, התכנסות במידה שווה
 ) שבועות3(. היפורי

,  צמודים לעצמם2דיפרנציאליים מדרגה אופרטורים . יוביל וטורי פורייה כלליים יל-מערכות שטורם
. פיתוחים בטורים של פונקציות עצמיות. אורתוגונליות של פונקציות עצמיות, יוביליל-מערכות שטורם

 ) שבועות3(. ף'ביצ'נדר ופולינומי צ'פולינומי לז, דוגמאות הכוללות פונקציות בסל

קיום ותכונות . יהיהגדרת התמרת פור. ה על קטע אינסופייהגבול של טור פורי.  להתמרת פורייה מבוא
קיפול ). ללא הוכחה(נוסחת פלנשרל ). ללא הוכחה(משפט ההתמרה ההופכית . של ההתמרה

 ) שבועות2 (.  ויישומו משמעותו,)היקונבולוצי(
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היחס בין . קיפול, משפט פלנשרל, אוניטריות, התמרת פורייה הבדידה והפיכתו . הבדידה פורייה התמרת
יישום . Aliasing. התמרת פורייה הבדידה בזמן והתמרת פורייה הבדידה, התמרת פורייה, הטורי פוריי

 ) שבועות2 (.הדחיסת  אות

 
 

 :חובות הקורס. ג
 

משוואות דיפרנציאליות או , )אפשר במקביל(פונקציות מרוכבות , 3אנפי  :     דרישות קדם
 ). אפשר במקביל(משוואות דיפרנציאליות רגילות 

 
 75%לפחות חובה להגיש . תרגילי בית, מבחן מסכם :מטלות/ דרישות /  חובות 

 .מהתרגילים
 

 .ציון תרגיל 10% ,מבחן מסכם 90% :מרכיבי הציון הסופי 

 

 :ביבליוגרפיה. ד

      
 :וספרי עזר נוספיםספרי הלימוד      

1. Fourier Series and Integral Transforms, Allan Pinkus and Samy Zafrany, 

Cambridge University Press (1996). (Also in Hebrew) 

2. Fourier Series and Orthogonal Polynomials, Dunham Jackson, Dover 

Publications (2004). 
3. Schaum's Outline of Theory and Problems of Fourier Analysis, Murray R. Spiegel, 

McGraw-Hill (1974). 

4. The DFT, William L. Briggs and Van Emden Henson, SIAM (1996).  

 


