
Μέρος (Ι) Eισαγωγικές Επισημάνσεις

Ο Γάλλος μαθηματικός Jean Baptist Fourier μελετώντας την διάδοση της θερ-
μότητας στα στερεά σώματα και στην προσπάθειά του να δώσει σε κλειστή 
μορφή την αντίστοιχη λύση αυτού του προβλήματος, που είναι μία συνάρτηση 
στον χώρο και στον χρόνο, κατέληξε μεταξύ άλλων και στο εξής τεράστιας ση-
μασίας όπως απεδείχθη συμπέρασμα:

Κάθε περιοδική και «αρκούντως» συνεχής συνάρτηση f(t), δηλαδή με την 
ιδιότητα f(t+T) = f(t) για κάποιο Τ≠0 και για κάθε t στο (-∞, +∞) και με ένα πε-
περασμένο πλήθος ασυνεχειών όπου το άλμα της κάθε ασυνέχειας είναι πεπε-
ρασμένο, μπορεί να περιγραφεί ως γραμμικός συνδυασμός απείρου πλήθους 
ημιτονοειδών και συνημιτονοειδών συναρτήσεων διαφόρων συχνοτήτων + 
μία σταθερά (= το DC μέρος του input σήματος που έχουμε ήδη αναφέρει. 
Πού;). Mάλιστα με εξαίρεση τις τιμές του t όπου έχουμε αυτές τις ασυνέχειες, 
υπό ορισμένες προϋποθέσεις (ικανές συνθήκες του Θ. Dirichlet, βλ. π.χ.[ ]) –
όχι όμως ιδιαίτερα απαιτητικές θα συμπληρώναμε εμείς!– ισχύει και η ισότητα 
μεταξύ των τιμών της f(t) και των αντίστοιχων τιμών της απειροσειράς. Το μι-
κρότερο τέτοιο T > 0, έστω Τ0, ονομάζεται θεμελιώδης (ή βασική) περίοδος 
και προφανώς κάθε κΤ, κ = ακέραιο ≠ 0 είναι και αυτή μία περίοδος. H αντίστοι-
χη (κυκλική) συχνότητα ω0 =2π/ Τ0 ονομάζεται θεμελιώδης κυκλική συχνότη-
τα (fundamental radial frequency) και τα κω0, με κ ακέραιο ≠ 0, είναι οι περίφη-
μες αρμονικές του περιοδικού σήματος. Σε μονάδες Hz είχαμε παλαιότερα 
συμβολίσει την συνήθη συχνότητα με ν, οπότε η θεμελιώδης συχνότητα και οι 
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αρμονικές θα συμβολίζονται, αντίστοιχα, με ν0 και κν0. (Προσπαθήστε ως επα-
νάληψη να εντοπίσετε όλα τα μέρη του βιβλίου όπου συναντήσατε ήδη αυτόν 
τον όρο). Αν το σήμα μας είναι μία f(t) που δεν είναι περιοδική, αλλά ορισμένη 
σε ένα οποιουδήποτε είδους πεπερασμένο διάστημα I με μήκος L και που 
εκλαμβάνεται ως μηδέν εκτός του Ι, μετά από μία «συγκόλληση» της γραφικής 
της παράστασης, ανά διαστήματα μήκους L, έχουμε την λεγομένη περιοδική 
επέκτασή της στo (–∞, +∞), που θα την συμβολίζουμε με F(t). Φυσικά σε αυτή 
την περίπτωση Τ0 = L, ω0 = 2π/L και ν0 = 1/L. Επίσης, αν οι τιμές της f στα άκρα 
του Ι δεν συμπίπτουν προκύπτει αναγκαστικά μία κατά τμήματα συνεχής  
F (βλ. §0.2), οπότε χρειαζόμαστε τις προϋποθέσεις που αναφέραμε. Πάρτε ως 
μία άσκηση προθέρμανσης το ότι η εν λόγω επέκταση δίνεται από τον τύπο  

F(t) = f  t L
=

( )−
−

∞

∞
∑ κ
κ

. Αφού όμως οι f και F συμπίπτουν στο I, πάλι έχουμε μία 

περιγραφή του μη περιοδικού σήματος μέσω της FS. 

Δεν πρόκειται να προχωρήσουμε σε μία εις βάθος παρουσίαση της θεωρίας 
των σειρών Fourier (FS) σε αυτό το παράρτημα. Για παράδειγμα το λεπτό ση-
μείο της διαφοροποίησης μεταξύ της σημειακής και της ομοιόμορφης σύγκλι-
σης της FS μπορεί να «παρακαμφθεί» αν βάλουμε κάποιες ευνοϊκές συνθήκες 
για την f(t). Έτσι, π.χ., αν η f(t) έχει παράγωγο που είναι (τουλάχιστον) κ.τ.σ. 
έχουμε και απόλυτη και ομοιόμορφη σύγκλιση της FS στις τιμές της f(t) εκτός 
των σημείων ασυνέχειας. Εν γένει πάντως είναι ενδεχομένως, ανάλογα με την 
φύση της f(t), η σειρά να έχει ακόμα και κάπως «τρελλή» συμπεριφορά! (Βλ. και 
τα σχετικά με αυτό στο τελευταίο μέρος του παραρτήματος).Επίσης στο (ΙΙ) δεν 
θα παρουσιάσουμε τις συναρτήσεις ημιτόνου και συνημιτόνου από την σκοπιά 
της ορθοκανονικής βάσης ενός συναρτησιακού χώρου με το κατάλληλο εσω-
τερικό γινόμενο (μπορείτε όμως, ως άσκηση συνδυασμού του Απειρ. Λογ.Ι με 
την Γραμμική Άλγεβρα, αφού δείτε πάλι την θεωρία και τις ασκήσεις της §1.6, 
να τις εντάξετε εκεί μόνοι σας με τον κατάλληλο τρόπο). Οφείλουμε όμως ήδη 
από τώρα να πούμε, μετά από μαθηματική προεργασία, διάσπαρτα μέρη της 
οποίας μόνο δώσαμε και εμείς όταν αναπτύξαμε τον μετ/σμό Fourier και την 
έννοια της συνάρτησης δ(t) ότι: Tο ζεύγος των εννοιών DΤFT και DTFS (DT = 
Διακριτός Χρόνος) και το αντίστοιχο ζεύγος CTFT και CTFS (CT = Συνεχής 
Χρόνος) συνιστούν όψεις του ίδιου νομίσματος, υπό την έννοια ότι ο FΤ οδη-
γεί στην FS και τανάπαλιν!
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Στο Μέρος (ΙΙ) θα περιγράψουμε την FS μέσα από την συμβατική της τρι-
γωνομετρική μορφή, στο (ΙΙΙ) μέσα από την εκθετική-μιγαδική της μορφή 
ενώ στο (ΙV) θα κάνουμε μία περιγραφική (και μόνο!) προσέγγιση του φαινομέ-
νου Gibbs στην ΨΕΣ.

Μέρος (ΙΙ) Η FS ως Τριγωνομετρική Σειρά

Θα θεωρήσουμε τώρα ότι η f(t) εκφράζει ένα σήμα συνεχούς χρόνου και πραγ-
ματικών τιμών. Τα μεν διακριτά σήματα στο πεδίο του χρόνου τα αντιμετω-
πίσαμε ήδη στα πλαίσια της θεωρίας εφαρμογών του DFT, στην μιγαδική δε 
περίπτωση θα προτιμήσουμε να προσεγγίσουμε το σήμα στα πλαίσια του Μέ-
ρους (ΙΙΙ) αφού εκεί θα καταφύγουμε στον τύπο του Euler (που αναφέραμε και 
κάναμε χρήση από πολύ νωρίς!), που λέει ότι ei iθ θ θ= +cos sin .

πρόταση 1

Aν μία «αρκετά» συνεχής (βλ. και μέρος Ι) συνάρτηση f(t) έχει θεμελιώδη πε-
ρίοδο Τ και συχνότητα ν (αντί των Τ0 και ν0 για λόγους απλότητας), τότε η FS 

αυτής υπάρχει και έχει την μορφή 

 α0

2
  + α κπνκ

κ=

∞

∑ +
1

2cos( )t βκ sin( )2κπνt  (1) 

Στην (1) οι συντελεστές Fourier (ακ) και (βκ) δίνονται από τους τύπους: 

 ακ = 2
Τ

f(t) t dtcos( )2κπν
Τ
∫  για κ=0,1,2,..  (2) 

 βκ = 2
Τ

f(t) t dtsin( )2κπν
Τ
∫  για κ=1,2,…  (3). 

 Σχόλιό ΣυγγραΦεα: Σε μεγάλο μέρος της βιβλιογραφίας ο τύπος (1) εμφα-
νίζει ως πρώτο όρο το α0. Αυτό συμβαίνει διότι στον τύπο (2) για το α0 πρέπει 

να εμφανίζεται μόνο το 1
Τ

. Για λόγους ενοποίησης του τύπου των ακ προτιμή-

σαμε την ελαφρώς πιο σύνθετη μορφή της (1).
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πόριΣμα 1

Αφού τα ολοκληρώματα στις (2) και (3) δεν αλλάζουν τιμή αν η f(t) αλλάξει σε 
ένα πεπερασμένο αριθμό σημείων εντός του Π.Ο αυτής (γιατί;), οι συντελεστές 
Fourier της FS δεν θα αλλάξουν και υπ’ αυτή την έννοια η σειρά είναι μοναδική.

παρατήρήΣή 1:

To Πορ.1 ισχύει και για αριθμήσιμο πλήθος σημείων (δηλαδή απαριθμήσιμο), 
όρος που αναφέρθηκε και στον ορισμό μιας κ.τ.σ. συνάρτησης (πού;). Eπομένως 
μέσα στα δικά μας πλαίσια η FS συγκλίνει «σχεδόν παντού» και είναι και μονα-
δική.

πόριΣμα 2

Αν το Π.Ο της αρχικής f(t) είναι διάστημα (κλειστό, ανοικτό, ημίκλειστο, κ.λπ), 
είναι συμμετρικό ως προς την αρχή των αξόνων τότε από τις (2) και (3) έχουμε 
ότι:

(α) Για f περιττή οι συντελεστές ακ= 0

(β) Για f άρτια οι συντελεστές βκ= 0.

Απόδειξη:  Άσκηση Απειρ.Λογ.Ι! 

πρόταση 2

Σε ένα σημεία ασυνέχειας t0 (και υπό τις προϋποθέσεις των συνθηκών του Θ. 
Dirichlet) η FS συγκλίνει στο μέσο όρο των εκεί πλευρικών αλμάτων της 
συνάρτησης δηλαδή στο [f(t0

+) + f(t0
-)]/2.

παραδειγμα 1

Δίνεται η f(t) = |t| ορισμένη στο [–π, π] (και για λόγους τυπικούς = 0 εκτός 
αυτού.

(α)  Σχεδιάστε την περιοδική της επέκταση F(t) σε όλο το (–∞, +∞), αφού 
βρείτε το L και τις θεμελιώδεις Τ, ω και ν.

(β)  Τί διαπιστώνετε από το (α) σε σχέση με τις πιθανές ασυνέχειες της F(t) 
και πώς το εξηγείτε;
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(γ)  Βρείτε (μέχρι τέλους!) την FS της f(t) και ελέγξτε την σύγκλιση της FS 
όταν t = π/2 και την ισότητα (αναμενόμενη αλλά γιατί;) του ορίου της 
με την f(π/2).

(δ)  Στο πνεύμα της (γ), τί δίνει η FS για t = 0 και τί για t = ±π;

ΣυνόπτικεΣ απαντήΣειΣ/υπόδειξειΣ:

(α)  L=2π=Τ, ω=1, ν =1/2π.

(β)  Δεν έχουμε σημεία ασυνέχειας; αφού f(–π) = π = f(π) θα έχουμε «τέλεια 
συγκόλληση».

(γ)  Από Πόρ.2 έχουμε βκ= 0. Mε ολοκλήρωση στο [–π,π] η (2) της Προτ.1 

δίνει α0 = π, και ακ = – 1
2κπ  

όταν κ = περιττός και ακ = 0 όταν κ = άρτιος 

(γιατί;). Η FS μέσω της (1) της Πρότ.1 είναι η π
π2
4 2 1

2 1 2
1

−
−

−=

∞

∑ cos[( ) ]
( )

n t
nn

 

και στο t = π/2 συγκλίνει στο π/2 (γιατί;) = f(π/2).

(δ)  Για t=0 η FS δίνει π
π2
4 1

2 1 2
1

−
−
−=

∞

∑ ( )nn
 και συγκλίνει στο f(π/2) = π/2 

(γιατί;) δίνοντας το ενδιαφέρον και μάλλον αναπάντεχο για πολλούς 

αποτέλεσμα 1
2 1 2

1 ( )nn −=

∞

∑
 
= 

2π
8

 .

Για t = ± π η F S δίνει πάλι τον ίδιο τύπο! (Άλλη μία ένδειξη ότι στα Μα-
θηματικά δεν ισχύει τόσο το “μ’ ένα σμπάρο δυο τρυγόνια» όσο το «αγαθά 
κόποις κτώνται» …).
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