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نمونه ترجمه متن انگلیسی به فارسی ریاضی
 آنالیز موجک:موضوع
222 :کد مترجم
 در صورت رضایت از.شما می توانید نمونه ترجمه تخصصی ذیل را مطالعه نمایید
کیفیت ترجمه در هنگام ثبت سفارش می توانید در فرم ثبت سفارش کد ارجاع به
.مترجم فوق را وارد نمایید
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Wavelet analysis is a new branch of mathematics is widely applied in signal analysis, image
processing and numerical analysis etc. The name wavelets means small waves (the
sinusoids used in Fourier analysis are ‘big waves’), and, in short, a wavelet is an oscillation
that decays quickly. An excellent account of the history is in [32–38]. Wavelets are a
powerful new mathematical tool, which offers the possibility to treat in a natural way
quantities characterized by several length scales. In this review article we will show how
wavelets can be used to solve reaction–diffusion equations, which are characterized by
widely varying length scales and which are therefore hardly accessible by other numerical
methods. In mostpapers the Daubechies wavelets are applied. These wavelets are
orthogonal, sufficiently smooth and have a compact support.
Their shortcoming is that an explicit expression is lacking. This obstacle makes the
differentiation and integration of these wavelets very complicated. Among the wavelet
families, which are defined by an analytical expression, special attention deserves the Haar
wavelets. In 1910, Alfred Haar introduced the notion of wavelets [39]. His initial theory
has been expanded recently into a wide variety of applications, but primarily it allows for
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the representation of various functions by a combination of step functions and wavelets
over specified interval widths

آنااالیم موج ا

یا

شاااده جدیاادی از ریاضاای اساات کااه بااه آااور سااترد ،در آنااالیم ساایگنا

تصویر و آنالیم عددی و غیر ،باه کاار مای رود .موجا

باه معناای موجچاای کو(ا

که در آنالیم فوریه استفاد ،مای شاوند ماوا هاای بامرن هساتندص ممتصارا موجا
سارعت متششاای ماای شااود .یا

ااردازش

اسات یساینو

هاایی

نوساانی هسات کاه باه

اامارش عااالی از تاریمچااه در ] [83-83اساات .موجا

هااا اباامار ریاضاای

جدید قدرتمندی هستند که احتما رفتاار در مااادیر آبیعای کاه باه وساییه (نادی مایاا

آاو م ام

شد ،است را ارائه مای دهناد .در ایا ماالاه ماروری ماا ن ااه داواهیم داد (گوناه موجا

هاا مای توانناد

برای حل معادالت واکنش-انت ار که باه وساییه بسایاری از اناواع مایاا

هاای آاولی م ام

مای شاوند

اسااتفاد ،شااوند و بنااابرای بااه ساامتی بااا روش هااای عااددی دیگاار حاال شاادنی هسااتند .در اکثاار مااااالت
موجا

هااای دابچیاام بااه کاار باارد ،ماای شااوند .ایا موجا

محمیی ف رد ،هست ند .ضاع
یری و انتگرا

هار نماد موج

آنچاا ایا اسات کاه بیااه روشا و واضاحی وجاود نادارد .ایا ماان م ات

یاری ایا موجا

وسییه عبارتی تحیییی تعریا

هاا را دییای م اسل مای ساازد .در بای داانواد ،هاای موجا

کاه باه

مای شاوند توجاه ویاس ،ساماوار موجسچاای هاار اسات .در ساا  9191آلفارد

ها را معرفای کارد] . [81ادیارا نرریاه اولیاه اش باه اناواع ساترد ،ای از کاربردهاا توساعه

یافتاه اساات .اماا در ابتاادا باارای نماایش توابا
فاصیه م م

هااا متعامااد باه انااداز ،کااافی همااوار و دارای

وناا وه بااا ترکیااه توابا یااه ای و موجا

جایم شمرد ،می شود.

ثبت سفارش ترجمه تخصصی متن و مقاله

هااا در عاار

