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ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни “Перетворення Фур’є та його застосування” складена 

відповідно до освітньо-професійної  програми підготовки  

 

_______________магістр___________________________________________________  
               (назва рівня вищої освіти) 

 

спеціальності (напряму) _113  Прикладна математика                             _______________ 

 

спеціалізації________________________________________________________________ 

 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни: 

Ознайомлення студентів із сучасною теорією перетворення Фур’є в просторах 

узагальнених функцій та її застосуванням. 

 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни: 

Навчити студентів основним аспектам теорії узагальнених функцій та перетворення 

Фур’є,  навчити їх застосовувати цю теорію до різних математичних систем, які описують 

реальні процеси. 

 

 1.3. Кількість кредитів: 6 

 

1.4. Загальна кількість годин: 180 

  

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

 

обов’язкова  
 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

1-й -й 

Семестр 

2-й -й 

Лекції 

32 год.  год. 

Практичні, семінарські заняття 

32 год.  год. 

Лабораторні заняття 

 год.  год. 

Самостійна робота 

116 год.  год. 

в тому числі індивідуальні завдання  

36 год. 
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1.6. Заплановані результати навчання 

У результаті вивчення даного курсу студент повинен  

знати:  

 Означення основних та узагальнених функцій.  

 Структуру узагальнених функцій  основних та узагальнених функцій. 

 Означення та властивості рядів Фур’є в просторах основних та узагальнених функцій. 

 Згортку узагальнених функцій і перетворення Фур’є згортки. 

 Рівняння в згортках та фундаментальний розв’язок. 

 Розв’язання задачи Коши та крайової задачи для рівнянь в згортках. 

 Визначення і приклади псевдодиференціальних операторів. 

 Означення та властивості рядів Фур’є в L
2 

та 
 
H

s
per. 

 Формулу Парсеваля та способи її застосування. 

 Означення та властивості перетворення Фур’є в L
2 

. 

 Означення та властивості перетворення Фур’є для розподілів. 

 Властивості добутку та згортки перетворень Фур’є. 

 Означення та властивості двовимірного перетворення Фур’є. 

 Означення та властивості дискретного та чисельного перетворень Фур’є. 

 Методи застосування рядів та перетворень Фур’є до математичних систем, що описують 

реальні процеси. 

 

вміти: 

 Знаходити похідну узагальнених функцій. 

 Обчислювати перетворення Фур’є для узагальнених функцій. 

 Розв’язувати рівняння в згортках. 

 Знаходити фундаментальний розв’язок рівняння в згортках. 

 Знаходити класи коректності задачи Коши та крайової задачи. 

 Розвивати функцію в ряд Фур’є. 

 Обчислювати перетворення Фур’є для класичних функцій та розподілів. 

 Застосовувати ряди Фур’є для розв’язання диференціальних рівнянь з частинними 

похідними. 

 Застосовувати перетворення Фур’є для розв’язання звичайних диференціальних рівнянь 

та диференціальних рівнянь з частинними похідними. 

 Обчислювати та застосовувати дискретне  перетворення Фур’є. 

 

 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 
 

Розділ 1.  Класичні простори тестових функцій та розподілів над ними. 
Тема 1. Простори D, S, Z і перетворення Фур’є в них. 

Тема 2. Двоїсті  до D, S, Z простори і перетворення Фур’є в них. 

Тема 3. Шкали просторів H
m
, Hn, Hn

m
 та їх властивості. 

Тема 4. Диференціальні рівняння з частинними похідними та крайові задачі для них у 

просторах розподілів. 

 

          Розділ 2. Дискретні та періодичні простори соболєвського типу. 
Тема 1. Простори L

2
(a,b) та l2. 

Тема 2. Періодичні функції в S’. Теорема Віттакера-Котельникова-Шеннона та обробка і 

передача сигналів. 
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Тема 3. Дискретне перетворення Фур’є та його застосування.  

Тема 4. Дискретні простори соболєвського типу l[a]
m
. 

Тема 5. Періодичні простори соболєвського типу H[a]
m
. 

Тема 6. Крайові задачі та задачі теорії керування в періодичних просторах соболєвського 

типу. 

 

 

 

3. Структура навчальної дисципліни 
Назви розділів і тем Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 
Усьог

о  
у тому числі Усього  у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Розділ 1 
Тема 1  18 4 4   10       

Тема 2 18 4 4   10       

Тема 3 9 2 2   5       

Тема 4 9 2 2   5       

Індивідуальне завдання 18     18       

Разом за розділом 1 72 12 12   48       

Розділ 2 

Тема 1 9 2 2   5       

Тема 2 9 2 2   5       

Тема 3 9 2 2   5       

Тема 4 18 4 4   10       

Тема 5 27 6 6   15       

Тема 6 18 4 4   10       

Індивідуальне завдання 18     18       

Разом за розділом 2 108 20 20   68       

Всього годин 180 32 32   116       

 

 

4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Простори D, S, Z і перетворення Фур’є в них. 4 

2 Двоїсті  до D, S, Z простори і перетворення Фур’є в них. 4 

3 Шкали просторів H
m
, Hn, Hn

m
 та їх властивості. 2 

4 Диференціальні рівняння з частинними похідними та крайві задачі для 

них у просторах розподілів. 

2 

5 Простори L
2
(a,b) та l2. 2 

6 Періодичні функції в S’. Теорема Віттакера-Котельникова-Шеннона та 

обробка і передача сигналів. 

2 

7 Дискретне претворення Фур’є та його застосування.  2 

8 Дискретні простори соболєвського типу l[a]
m
. 4 

9 Періодичні простори соболєвського типу H[a]
m
. 6 

10 Крайові задачі та задачі теорії керування в періодичних просторах 

соболєвського типу. 

4 

 Разом  32 
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5. Завдання для самостійної робота 

 

№ 

з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 

годин 

1 Виконання домашнього завдання по темі простори D, S, Z і перетворення 

Фур’є в них. 
10 

2 Виконання домашнього завдання по темі двоїсті  до D, S, Z простори і 

перетворення Фур’є в них. 
10 

3 Виконання домашнього завдання по темі шкали просторів H
m
, Hn, Hn

m
 та їх 

властивост. 
5 

4 Виконання домашнього завдання по темі диференціальні рівняння з 

частинними похідними та крайові задачі для них у просторах 

розподілів 

5 

5 Індивідуальне завдання: Задача Коші Для рівнянь з частинними 

похідними в просторах розподілів 

18 

4 Виконання домашнього завдання по темі простори L
2
(a,b) та l2. 5 

5 Виконання домашнього завдання по темі періодичні функції в S’та теорема 

Віттакера-Котельникова-Шеннона. 
5 

6 Виконання домашнього завдання по темі  дискретне перетворення Фур’є та 

його застосування 
5 

 Виконання домашнього завдання по темі  дискретні простори 

соболєвського типу l[a]
m 

10 

 Виконання домашнього завдання по темі  періодичні простори 

соболєвського типу H[a]
m 

15 

 Виконання домашнього завдання по темі крайові задачі та задачі теорії 

керування в періодичних просторах соболєвського типу. 
10 

 Індивідуальне завдання: Обчислення в дискретних і періодичних 

просторах соболєвського типу. 

18 

 Разом  116 

 

 

 

6. Індивідуальне завдання 
 

1. Задача Коші для рівнянь з частинними похідними в просторах розподілів.  

2. Обчислення в дискретних і періодичних просторах соболєвського типу.  

 

 

 

7. Методи навчання  

Лекційні та практичні заняття проводяться аудиторно. А у разі оголошення карантину заняття 

проводяться  відповідно до Наказу ректора Харківського національного університету імені В.Н. 

Каразіна (аудиторно або дистанційно за допомогою платформ Google Meet або Zoom). 

 

 

 

 

8. Методи контролю 
 
Перевірка виконання домашніх та індивідуального  завдання, контрольної роботи. 
Проведення іспиту. 
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9. Схема нарахування балів 

 

Поточний контроль  

Іспит 

 

Сума Розділ 1 Розділ 2 Індивідуальні завдання Разом 

20 20 20 60 40 100 

 

 

Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності протягом семестру 

Оцінка  

для чотирирівневої 

шкали оцінювання 

для дворівневої 

шкали оцінювання 

90 – 100 відмінно 

зараховано 70-89 добре 

50-69 задовільно 

1-49 незадовільно не зараховано 

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Оцінка в 

балах  

Оцінка за національною шкалою 

 

Оцінка  Пояснення 

90 – 100  Відмінно 

Теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні практичні 

навички роботи з освоєним матеріалом сформовані, всі навчальні 

завдання, які передбачені програмою навчання виконані в повному 

обсязі, відмінна робота без помилок або з однією незначною 

помилкою.  

70 – 89 Добре 

Теоретичний зміст курсу освоєний цілком, практичні навички 

роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, всі 

навчальні завдання, які передбачені програмою навчання виконані, 

якість виконання жодного з них не оцінено мінімальним числом 

балів, деякі види завдань виконані з помилками,робота з декількома 

незначними помилками, або з однією – двома значними помилками.  

50 –69 Задовільно 

Теоретичний зміст курсу освоєний не повністю, але прогалини не 

носять істотного характеру, необхідні практичні навички роботи з 

освоєним матеріалом в основному сформовані, більшість 

передбачених програмою навчання навчальних завдань виконано, 

деякі з виконаних завдань, містять помилки, робота з трьома 

значними помилками.  

1–49 Незадовільно 

Теоретичний зміст курсу не освоєно, необхідні практичні навички 

роботи не сформовані, всі виконані навчальні завдання містять 

грубі помилки, додаткова самостійна робота над матеріалом курсу 

не приведе до значимого підвищення якості виконання навчальних 

завдань, робота, що потребує повної переробки. 
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10. Рекомендована література 

 

Основна література 
 

1. B. Osgood,  Lecture Notes for EE261. The Fourier Transform and its Application, Stanford Univ.,  

https://see.stanford.edu/book-fall-07  

2. R.N. Bracewell, The Fourier Transform and its Application, McGraw Hill, 1986. 

3. Г.Е. Шилов, Математический анализ. Второй специальный курс, ФИЗМАТЛИТ, Москва, 
1965. 

4. В.С. Владимиров, Уравнения математической физики, ФИЗМАТЛИТ, Москва, 1981. 

5. Л.Р. Волевич, С.Г. Гиндикин, Обобощенные функции и уравнения в свертках, Москва. Наука, 
1994. 

 

 

Допоміжна література 
 

6. R.M. Gray and J.W.  Goodman, Fourier Transforms, Kluwer, 1995. 

7. А.Н. Колмогоров, С.В. Фомин, Элементы теории функций и функционального анализа, 
ФИЗМАТЛИТ, Москва, 2004. 

8. Ehrenprice L. Fouriers analysis in several complex variables, 1970, New York,  Wiley-
Interscience publishers. 

 

 

11. Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне 
забезпечення 

1. http://www.thefouriertransform.com 

2. https://www.physik.uni-

kl.de/fileadmin/beigang/Vorlesungen/WS_07_08/Fourier_Transforms_Rick_Trebino.pdf 

 

 
 

https://see.stanford.edu/book-fall-07
http://window.edu.ru/resource/193/28193/files/nsu073.pdf
https://www.physik.uni-kl.de/fileadmin/beigang/Vorlesungen/WS_07_08/Fourier_Transforms_Rick_Trebino.pdf
https://www.physik.uni-kl.de/fileadmin/beigang/Vorlesungen/WS_07_08/Fourier_Transforms_Rick_Trebino.pdf

