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مطالبی که هر هفته در کالس مورد بحث قرار خواهد گرفت (به همراه شماره صفحات مربوط از مرجع)
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منبعشرحعنوانهفته

1آنالیز تابعی
فصل اول معرفی فضاهاي متریک در آنالیز تابعی(برداري، متریک)فضاهاي متریک

جزوه درسی

2
مجموعه باز، مجموعه بسته، همسایگی
 همگرایی، دنباله کوشی، کامل بودن، کامل کردن

فضاي متریک

تعریف همگرایی در فضاي و تعمیم تعریف بازه در مبحث توپولوژي
متریک

فصل اول 
جزوه درسی

3و فضاهاي باناخدارنرمفضاهاي
فصل اول برقراري ارتباط بین ویژگیهاي جبري و هندسی فضاهاي برداريلبرتیهيو فضاهایضرب داخليفضاها

یجزوه درس

4هاي متعامد یکهها و دنبالهمجموعه
فصل اول بررسی نقش تعامد عناصر در فضاي ضرب داخلی و هیلبرت دنباله متعامد در فضاي هیلبرت

یجزوه درس

5(روابط، پدیده گیبس) دومفصل روابط سري فوریه یک تابع در فضاي هیلبرتسري فوریه مثلثاتی
یجزوه درس

6(آنالیز سیگنال) دومفصل بررسی سرعت همگرایی و تقریب غیرخطیسري فوریه مثلثاتی
یجزوه درس

7آن به عنوان ابزار آنالیز هايو برخی از ویژگیفوریه معرفی تبدیل ها)(روابط، برخی از ویژگیهیفورلیتبد
توابع نامتناوب

دومفصل 
یجزوه درس

8
تبدیل فوریه برخی از توابع
یافتهتابع تعمیم
خطاي اختالطبرداري و نمونه

دومفصل برداري یک تابعو نمونهمعرفی تبدیل فوریه برخی از توابع
یجزوه درس

9

درونیابی
ايدرونیابی چندجمله
الگرانژیابیدرون
وتنینیابیدرون
تیهرمیابیدرون

سومفصل هاي درونیابیبیان مفاهیم پایه درونیابی و معرفی روش
یجزوه درس

10

یمکعبنیاسپالیابیدرون
یبیترکیابیدرون
یابیدرونيخطا
مربعاتنیکمترشنیکولوک

شنکولوکیهاي درونیابی، خطاي درونیابی و روش ادامه معرفی روش
مربعاتنیکمتر

سومفصل 
یجزوه درس

11

بیتقر
کنواختیبیتقر
مربعاتنیکمتربیتقر
مربعاتنیکمتریفیطزیآنال

سومفصل هاي تقریببیان مفاهیم پایه تقریب و روش
یجزوه درس

12

موجکيتئور
با موجکگنالیسبیو ترکهیتجز
موجک گسستهلیتبد
يدو بعدموجک

چهارمفصل با موجکگنالیسبیو ترکهتجزیمعرفی موجک و 
یجزوه درس

13(شعاعی، اسپالین، اسلپین، موجک) پنجمفصل تقریب یک تابع با استفاده از توابع پایه کرويتوابع پایه کروي
یجزوه درس

14

کالمنلتریف
و ینیبشیکالمن در مراحل پلتریفاستاندارد روابط

یروز رسانبه
 کالمنلتریفمعرفی برخی از انواع

ششمفصل معرفی فیلتر کالمن به عنوان یک برآوردگر بهینه
یجزوه درس

-مسایلمجموعه اي از سواالت و آزمون نهایی15

فعالیت هاي عملی

ساعت8به مدت حدوداً و یک تحقیقساعت  4و براي هریک حدوداً تمرین 6و سمینارتمرین
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-پروژه
-سایر


