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Abstract: This graduate-level course deals with a few approximation problems that 
combine the structure of a group as their data or in their model. We divide the course 
material into three main parts. The first part focuses on methods for generating curves 
on the Lie groups (and other Riemannian manifolds) from a discrete set of data, such as 
a time series of positive definite matrices. In particular, we will analyze the properties of 
the curves and the connection with multi-scale representation methods. 
 
The second part deals with the problem of mathematical synchronization, that is: how to 
estimate a vector of group elements from a subset of their (potentially noisy) ratios. This 
problem is related to several fundamental problems in computer vision, robotics, 
computational biology and more. We will present this problem under compact groups 
and then further study the cases of non-compact groups and other generalizations. 
 
The third part of this course includes recovery problems in which the group elements 
are nuisance parameters in the data model. A primary case is the reconstruction 
problem in cryo-electron microscopy, in which the Euclidian group and the group of 
orthogonal matrices play a significant role. We will also discuss in-depth problems with 
similar structure but over finite groups. 
   

 
   4013-0372- 01תורובח לעמ בוריקו ךורעיש תויעב :סרוקה םש
 
 סרוקה .םהלש לדומב וא םינותנב ,הרובח לש הנבמ תובלשמה בוריק תויעבב קסוע הז םדקתמ סרוק :סרוקה רואית
 תוינמיר תועיריו יל תורובח יבג לע םימוקע תריציל תוטישב דקמתי ןושארה קלחה .םיירקיע םיקלח השולשל קלחתי
 םימוקעה לש תונוכתה תא חתננ ,טרפב .תיבויח תורדגומ תוצירטמ לש ןמז תרדס לשמל ,םינותנ לש יטרקסיד טס ךותמ
  .הלאקס תובורמ גוציי תוטיש םע םהלש רשקהו םירצונה
 
 הצובק תת ךותמ הרובח ירביא לש הרודס הצובק םיכרעשמ ךיא :תיטמתמה היצזינורכניסה תייעבב קוסעי ינשה קלחה
 היגולויב ,הקיטובור ,תבשחוממ הייארב תוידוסי תויעבל הרושק וז היעב .םהלש )םישערומה( םייראניב םיסחיה לש
 תונוש תוללכהו תויטקפמוק אל תורובחב ןנובתנ ךשמהבו תויטקפמוק תורובח תחת היעבה תא גיצנ .דועו תיבושיח
  .תופסונ
 
 תינונק היעב .םינותנה לדומב בחור ירטמרפ םיווהמ הרובחה ירביא םהבש רוזחש תויעב לולכי סרוקב ישילשה קלחה
 תוצירטמה תרובחו תידילקואה הרובחה הב ,םינורטקלא פוקסורקימב תויגולויב תולוקלומ לש רוזחשה תייעב איה
  .ןכ םג הבחרהב ונודי תויפוס תורובח לעמ תומוד רוזחש תויעב .בושח דיקפת תוקחשמ תוילנוגותרואה

  
 
 

 תזילנאו היינב ,תועיריו יל תורובח לעמ הקולח תוטיש ,תויראניל בוריק תוטישל אובמ ,תורובחל רצק אובמ :סובליס
 ,תיטמתמה היצזינורכניסה תייעב ,תולאקס בר גוציי ,הקולח תוטישל רשקהו םינולג ,הקולח תוטיש לש תוסנכתה
 תויעב ,תוקתעה לש תורובח-יזאוקל הבחרה ,היצזינורכניסו ןטרק תורובח ,תויטקפמוק תורובח לעמ היצזינורכניס
 רוזחשה תייעב ,תויטסיטטס תוטיש ,הרובח לש הרומש תוססובמ תוטיש ,תויפוס תורובח לעמ הובג שערב רושיי
 .םינורטקלא פוקסורקימב


