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ВСТУП
Програма навчальної дисципліни «Гармонічний аналіз операторів» складена відповідно

до освітньо-наукової програми підготовки магістр
спеціальності 111 – Математика
освітня програма «Математика»

1. Опис навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Гармонічний аналіз операторів»

є надання майбутнім фахівцям знань про оператори стиску у гільбертовому просторі,
їх характеристичні функції та відкриті системи.

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Гармонічний аналіз
операторів» є навчання студентів методам теорії операторів стиску у гільбертовому
просторі та їх застосуванням у споріднених розділах математики.

1.3. Кількість кредитів – 4
1.4. Загальна кількість годин 120

1.5. Характеристика навчальної дисципліни

За вибором
Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання

Рік підготовки
3-й

Семестр
5-й

Лекції
24 год.

Практичні, семінарські заняття
24 год.

Лабораторні заняття

Самостійна робота
72 год.

у тому числі індивідуальні завдання

1.6. Заплановані результати навчання
У результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати :

– термінологію теорії операторів стиску;
–властивості однобічних та двобічних зсувів;
– теорему Вольда про розклад ізометрії на унітарну частину

та однобічний зсув;.
– основні факти про унітарні вузли;
– основні факти про характеристичні функції операторів стиску;
– теорему про факторизацію характеристичної функції оператора стиску;
– структуру унітарної ділатації оператора стиску;
– основні факти про відкриті системи;
– зв’язок відкритих систем з ділатаціями оператора стиску;
– дефектні функції шурівської функції та їх зв’язок з

розсіянням по внутрішніх каналах відкритої системи;
- основні факти про унітарні зчеплення;
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- перетворення Фур’є яке породжується двобічним зсувом;
- теорему про субоператор розсіяння по внутрішніх каналах

відкритої системи;

уміти :

– обчислювати характеристичні функції оператора стиску;
– обчислювати передаточні функції відкритих систем;
– факторизувати характеристичну функцію  оператора стиску;
– обчислювати перетворення Фур’є яке породжується двобічним зсувом;
– зв’язок відкритих систем з втратами та псевдопродовженням

шурівських функцій.

2. Тематичний план навчальної дисципліни

Тема 1. Основні факти про оператори стиску у гільбертовому просторі.
1. Однобічні та двобічні зсуви.
2. Теорема Вольда про розклад ізометрії на унітарну частину та однобічний зсув.
3. Відділення унітарної частини у оператора стиску.
4. Унітарні вузли та їх характеристичні функції.
5. Інваріантні підпростори оператора стиску та відповідна факторизація його

характеристичної  функції.
5. Структура унітарної ділатації оператора стиску.

Тема 2. Відкриті системи та унітарні зчеплення.
1. Основні факти про відкриті системи.
2. Характеристична функція оператора стиску як передаточна

функція відкритої системи.
3. Зв’язок відкритих систем з ділатаціями оператора стиску.
4. Дефектні функції шурівської функції та розсіяння по внутрішніх

каналах відкритої системи;
5. Основні факти про унітарні зчеплення;
6. Перетворення Фур’є яке породжується двобічним зсувом.
7. Субоператор розсіяння унітарного зчеплення.
8. Субоператор розсіяння по внутрішніх каналах відкритої системи.
9. Відкриті системи з втратами та псевдопродовження

шурівських функції
3. Структура навчальної дисципліни

Назви розділів і тем Кількість годин
денна форма заочна форма

усього у тому числі усього у тому числі
л п лаб. інд. с. р. л п лаб. інд. с. р.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Тема 1. Основні
факти про
оператори стиску.

56 12 12 32

Тема 2. Відкриті
системи та унітарні
зчеплення.

64 12 12 40

Усього
годин

120 24 24 72
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4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять

№
з/п

Назва теми Кількість
годин

1 Однобічні та двобічні зсуви. Теорема Вольда. 2
2 Відділення унітарної частини у оператора стиску. 2
3 Унітарні вузли та їх характеристичні функції. 2
4 Структура унітарної ділатації оператора стиску. 2
5 Основні факти про відкриті системи. 2
6 Зв’язок відкритих систем з ділатаціями оператора стиску. 2
7 Дефектні функції шурівської функції. 2
8 Основні факти про унітарні зчеплення. 2
9 Перетворення Фур’є яке породжується двобічним зсувом. 2
10 Субоператор розсіяння по внутрішніх каналах відкритої системи. 2
11 Відкриті системи з втратами та псевдопродовження шурівських

функцій.
2

12 Контрольна робота. 2
Разом 24

5. Завдання для самостійної роботи

№
з/п

Види, зміст самостійної роботи Кількість
годин

Опрацювання додаткового матеріалу та виконання домашніх
завдань

1 Теорема Вольда. Унітарні вузли та їх характеристичні функції.
(домашні завдання).

9

2 Структура унітарної ділатації оператора стиску. 9
3 Основні факти про відкриті системи (домашні завдання). 9
4 Дефектні функції шурівської функції. 9
5 Основні факти про унітарні зчеплення (домашні завдання). 9
6 Перетворення Фур’є яке породжується двобічним зсувом. 9
7 Субоператор розсіяння по внутрішніх каналах відкритої системи. 9
8 Відкриті системи з втратами та псевдопродовження  шурівських

функцій (домашні завдання).
9

Разом 72

6. Індивідуальні завдання
Не заплановані навчальним планом.

7. Методи  навчання
Лекції та практичні заняття проводяться аудиторно. У разі оголошення

карантину, заняття проводяться аудиторно або дистанційно (за допомогою платформ
ZOOM, MOODLE) відповідно до наказу ректора Харківського національного університету
імені В.Н.Каразіна.

8. Методи контролю
1) поточний семестровий (домашні завдання); контрольна робота (1);
2) підсумковий екзамен/залік.
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9. Схема нарахування балів

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання
Екзамен/

залік
Сума

Теми 1 Теми 2
Контрольна робота,

передбачена навчальним
планом

Разом

20 20 20 60 40 100

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, 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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Шкала  оцінювання

Сума балів за всі види навчальної
діяльності протягом семестру

Оцінка за національною шкалою

для чотирирівневої
шкали оцінювання

для дворівневої
шкали оцінювання

90 – 100 відмінно
зараховано70-89 добре

50-69 задовільно
1-49 незадовільно не зараховано

10. Рекомендована література

Основна література

1.Секефальви-Надь Б. Фояш Ч.:Гармонический анализ операторов  в гильбертовом
пространстве. Изд-во “Мир”, 1970.
2.Лившиц М.С., Янцевич А.А.: Теория операторных узлов в гильбертовом пространстве.
Изд-во Харьковского университета, 1971.
3. Лившиц М.С.: Операторы, колебания, волны.Изд-во “Наука”, 1966.
4. Бродский М.С. Треугольные и жордановы представления линейных операторов.
.Изд-во “Наука”, 1969.

Допоміжна література

1. Rosenblum M. ROVNYAK, J. Hardy Classes and Operator Theory, Oxford University
Press, New York, 1985.


