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یاری مسئلۀ این در را دانشجو تواند م که است شده اضافه قبل

نموده اضافه قسمت این در داتا را زیادی کاربردی مثالهای نماید.

گیرد. قرار مهندسان توجه مورد تواند م که است

روشهای از استفاده با خط معادالت دستگاه حل آخر فصل
تُنک٩ ضرایب ماتریس دید با بیشتر و است شده نامگذاری تکراری

فقط که نیست قبل ویرایش مثل ر دی و ورزیده مبادرت آن انجام به

بهطور اینجا در ه بل نماید، خالصه صفحه سه در را GMRESروش

نموده بررس آنرا مختلف زوایای و پرداخته آن به کامل و مفصل

بسیار و کرده منتقل بعدی بخش به را مزدوج گرادیان روش است.

است. نموده اضافه آن به نیز را مرتبط روش چند و شده مفصلتر

است نموده حذف را منتخب تمرینهای از تعدادی حل متاسفانه

رسید م بهنظر بینقص کتاب اگر که ( قبل نسخه با مقایسه (در

جواب وقت چراکه تراشید؛ بزرگ عیب ی برایش توان م حاال

مطابقت کتاب آخر جواب با عددی نظر از دانشجو بهدستآمده

یابد. م نفس به اعتماد و شود م خیال آسوده دانشجو باشد داشته
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کتاب

« موج آنالیز بر «مقدمهای

∗ رهبان زهره و جمال حسن

خاستگاههای در ها موج فعل موفقیت برای مختلف دالیل

کاری زمینههای با مهندسان و دانشمندان جذب و میانرشتهای

ترکیبی توان م را موج مفهوم طرف، ی از دارد. وجود مختلف

، فیزی ، مهندس در گذشته سالهای ط در دانستکه ایدههایی از

شده مطرح غیره و اقتصاد ، زیست علوم کاربردی، محضو ریاضیات

کاربردهایی که سادهاند نسبتاً ابزاری ها موج ر، دی طرف از است.

در دارد. عددی آنالیز و تصویرها یا نالها سی تحلیل در بهویژه مهیج،

به سال چند اين در ها موج درباره كتاب تعدادی اگرچه میان، این

جام کتابی خال جای كه گفت توان م بهجرأت است، رسيده چاپ

پوششکاملمحتوا، عیندقتو در که شد احساسم فارس زبان به

، علم جامعۀ از بخشمهم برای را موضوع این مفاهیم به دسترس

بخشد. تسریع را استادان، و عالقهمندان دانشجویان، جمله از

کتاب از است ترجمهای حاضر متن

«An Introduction to Wavelet Analysis»

نحوۀ و محتوا لحاظ به فن، استادان تأیید به که D. F. Walnutتألیف

ها موج زمینۀ در غیردرس و درس کتابهای از بسیاری بر ارائه

آموزش مطالب شامل کتاب این، بر عالوه دارد. محسوس برتری

در مفصل بهطور نویسنده خود که است زیادی کاربردی مثالهای و

ترجمۀ با که است شده کوشش است. کرده اشاره آنها به فتار پیش

از پیشرفته، تا مقدمات مبان از ها موج موضوع ارزشمند، کتاب این

کامال نتایج و گزارهها تا مطالبعموم از کاربردها، تا بنیادین مباحث

قرار زبان فارس خوانندۀ اختیار در درک، قابل و روان بهنحو ، تخصص

گیرد.
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