
  יעקב יעקובוב  פרופ'  מרצה:
  

  )2016(עד    שיטות דיפרציאליות ואיטגרליות  קורס:
  

  תוכן של הקורס:
  

גרף, הזזות ושיקופים של גרף, מווטויות, פוקציה  תמוה,, טווח, הגדרה תחום ,וקציהפ .1
  הפוכה. פוקציה מורכבת.

וואות מעגל, אליפסה והישר, פוקציה ריבועית ותכוותיה, פוליומים, מש תלייאריפוקציה  .2
 פוקציות הפוכותווהיפרבולה. פוקציה מעריכית, לוגריתמים. פוקציות טריגוומטריות 

 . פוקציות היפרבוליות.לפוקציות טריגוומטריות

limכגבול, חישוב  e מושג הגבול ודוגמאות. המספר  .3 sin x x.  קציה, גבולותרציפות של פו

קיום פוקציה הפוכה ורציפותה. קיום קיצון  רציפות,- מיון של קודות אי צדדיים,- ורציפות חד
 בקטע סגור. רציפות של הפוקציות האלמטריות.

פוקציות גזרת כשיפוע וכמהירות, משוואת המשיק והורמל. גזירת פוליומים, חזקות שליליות ו .4
 . כללי גזירה.טריגוומטריות

  .ווים פרמטריים וגזירתםק .היפרבוליות ,מיותכלל השרשרת. גזירת פוקציות לוגרית .5

 .Cauchy - ו  Lagrange ערך הבייים של י, משפטRolleמשפט  .6

7. ציאלים. יישומים לכלל יליציאל, אריתמטיקה של דיפראריזציה ודיפרl’Hospital יישומים .

וסחת , Lagrange עם שארית   Taylorוהוכחת וסחת Taylor עם שארית וטור Taylorלוסחת 

 .חקירת פוקציותמיימום, מקסימום, קודות פיתול, אסימפטוטות,  .Newton הביום של

. הצגה מרוכבת של Eulerהצגה טריגוומטרית של מספרים מרוכבים, וסחת  ,iהגדרת  .8
 הפוקציות הטריגוומטריות.

יון ותחתון על  איטגרל לא מסוים, אריתמטיקה של איטגרלים. איטגרל מסוים ושטח, איטגרל .9
המשפט היסודי של החשבון האיטגרלי. החלפת משתים באיטגרל מסוים ולא   .Darbouxשל 

איטגרל לא אמיתי. כלל  חלקים,פוקציות רציוליות,  מסוים. שיטות איטגרציה: הצבה,

Leibniz  טגרלטגרלים ע"י פיתוח לטור.  לפי פרמטר. חישוב  לגזירת איאי 

חישוב אורך קשת, שטח, פח של גוף סיבוב, מומטים, מרכז מסה, כללי ים: יישומים של איטגרל .10
 פאפוס (גולדין).  

גזרת חלקית, גרדיאט, מישור משיק וורמל למשטח, ורציפות,   גבול ,פוקציות בשי משתים .11
בשי משתים, קודות  Taylor כלל השרשרת, דיפרציאלים, גזירת פוקציה סתומה. וסחת

 .'זלגר  ופליקיצון, כ

יטגרלים כפולים ומשולשים בשיעורים קרטזיים, הקשר לאיטגרלים איטרטיביים והחלפת א .12
 .איטגרציה סדר

במישור   ,Greenוסחת עבודהאיטגרל מסוג שי לאורך קו ו .איטגרל  מסוג ראשון לאורך קו .13
 תלות איטגרל קווי במסלול.- ואי

  Gauss, Stokesמשטחי מסוג ראשון ושי, וסחאות  אלמט שטח על משטח, שטח פים, איטגרל .14

  

 
  )2016- (מ  ב1 ואיטגרלי דיפרציאלי חשבון   קורס:

  
  תוכן של הקורס:

  

גבול של סדרה סדרה מווטוית, סדרה חסומה, סדרה איסופית, מושגים בסיסיים בקבוצות.  .1
גבול של סדרה מווטוית, התבדרות, יחידות ואריתמטיקה של גבולות, גבולות של  , איסופית

  .Cauchyתאי , Bolzano-Weierstrass  משפט סדרה,- , תתץהסדווי, כלל סדרות מיוחדות

טורים איסופיים כגבולות של סכומים חלקיים, טורים מתבדרים, קריטריוי התכסות ומבחן  .2

 ם. , התכסות בהחלט ובתאי, החלפת סדר אבריLeibnizי, משפט - n- המה, מבחן השורש ה

מחזוריות, גרף, הזזות ושיקופים של גרף, מווטויות,  תמוה,, טווח, הגדרה תחום ,וקציהפ .3
 פוקציה הפוכה. פוקציה מורכבת.

. פוקציה מעריכית, לוגריתמים. פוקציות טריגוומטריות, פוליומיםו תלייאריפוקציה  .4
 ליות.. פוקציות היפרבולפוקציות טריגוומטריות פוקציות הפוכות

limכגבול, חישוב  e מושג הגבול ודוגמאות. המספר  .5 sin x x.  קציה, גבולותרציפות של פו

. קיום קיצון בקטע סגור. רציפות של הפוקציות רציפות- מיון של קודות איצדדיים, - ורציפות חד
 האלמטריות.



פוקציות גזרת כשיפוע וכמהירות, משוואת המשיק והורמל. גזירת פוליומים, חזקות שליליות ו .6
 . כללי גזירה.טריגוומטריות

 Rolle  ,  ערך הבייים של ימשפט .היפרבוליות ,כלל השרשרת. גזירת פוקציות לוגריתמיות .7

Lagrange  . 

, מיימום .l’Hospitalכלל  .Lagrangeעם שארית   Taylorהוכחת וסחתו Taylorוסחת   .8
  .חקירת פוקציותמקסימום, קודות פיתול, אסימפטוטות, 

המשפט היסודי של . איטגרלים. איטגרל מסוים ושטח איטגרל לא מסוים, אריתמטיקה של .9
איטגרלי. החלפת משתים באיטגרל מסוים ולא מסוים. שיטות דיפרציאלי וחשבון 

 חלקים. ת רציוליות, פוקציו איטגרציה: הצבה,

  .חישוב אורך קשת, שטח, פח של גוף סיבוב, מומטים, מרכז מסהיישומים של איטגרלים:  .10
 .איטגרל לא אמיתי
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לים מתמטיים, מושגים בסיסיים בפונקציות של משתנה אחד ושל מספר כמטרת הקורס: לתת לסטודנטים 

 משתנים.

 


