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คําอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 
 ภาพรวมของการประยุกต  และพัฒนาการของเวฟเลทส  คณิตศาสตรที่เปนพื้นฐานประกอบดวย
หัวขอในพีชคณิตเชิงเสน การแปลงฟูเรียร และการแปลงฟูเรียรแบบจํากัด เวฟเลทสแบบแฮรอยางงาย  การ
แปลงเวฟเลทสแบบจํากัด  ฐานเชิงตั้งฉากปกติของเวฟเลทสและการแปลงฟาสทเวฟเลทส  การวิเคราะห
มัลติ-รีโซลูชันและเวฟเลทสซ่ึงมีคอมแพคสัพพอรต  วิธีเวฟเลทส-กาเลอรคินสําหรับสมการเชิงอนุพันธ  
การประยกุตของเวฟเลทส 
 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหนักศึกษามีความรูเกีย่วกับการประยุกตคณติศาสตรแนวใหม  โดยเนนที่เร่ืองเวฟเลทสซ่ึง 
เปนนวตักรรมเชิงคณิตศาสตรที่มีบทบาทโดยตรงในเทคโนโลยี ที่ใชในระบบอินเทอรเนต 

 2.  เพื่อใหนักศึกษาเขาใจคณิตศาสตรของเวฟเลทส 
เนื้อหากระบวนวิชา                              จํานวนชั่วโมงบรรยาย 
1.  ภาพรวมของการประยุกตและพัฒนาการของเวฟเลทส     3 
 -  เวฟเลทสแบบแฮร 
 -  เวฟเลทสแบบซิงค 
 -  เวฟเลทสแบบชานนอน 
 -  เวฟเลทสที่มีความถี่แบบ B – สปลายน 
         การประมวลผลขอมูลแบบไซสมิกค  การบีบอัดขอมูล 
         การลดทอนสิ่งรบกวน   การตรวจจับขอบ 
2.  คณิตศาสตรที่เปนพื้นฐาน        9 
 -  อนุกรมของจํานวนเชิงซอน 
 -  รากของเอกลักษณการคูณ 
 -  การแปลงเชงิเสน 
 -  การวิเคราะหเชิงแนวทแยงมุมของการแปลงเชิงเสนและเมทริกซ 
 -  เมทริกซเอกลักษณ 
 -  ฐานเชิงตั้งฉากปกต ิ
 -  ปริภูมิผลคูณภายใน 
 -  ปริภูมิฮิลแบรต 
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 -  ปริภูมิฮารด ี
3.  การแปลงฟูเรียรและการแปลงฟูเรียรแบบจํากัด      6 
 -  การเลื่อนทางขนานที่คงสภาพการแปลงเชิงเสน 
 -  การแปลงฟาสทฟูเรียร 
 -  ฟลเตอรเชิงเสนและการแปลง Z 
 -  การอุปมานระหวางระบบฟูเรียรและระบบเวฟเลทส 
4.  เวฟเลทสแบบแฮรอยางงาย        6 
 -  การแปลงเวฟเลทสและการแปลงเวฟเลทสผกผัน 
 -  การแปลงเวฟเลทสแบบจํากัด 
 -  การสรางเวฟเลทสและการประยุกต 
5.  ฐานเชิงตั้งฉากปกติของเวฟเลทส       6 
 -  เซตเชิงตั้งฉากปกติแบบสมบูรณในปรภิมูิฮิลแบรต 
 -  ผลการประสานและการแปลงฟูเรียร 
 -  การแปลงเวฟเลทสอยางตอเนื่อง 
 -  การแปลงฟาสทเวฟเลทส 
6.  การวิเคราะหมัลติ-รีโซลูชัน        9 
 -  เวฟเลทสของตัวแปรหลายตัว 
 -  เวฟเลทสซ่ึงมีคอมแพคสัพพอรต 
 -  สูตรมัลติ-รีโซลูชันสําหรับระบบเวฟเลทส 
 -  การสรางการวิเคราะหมัลติ-รีโซลูชัน 
7.  วิธีเวฟเลทส – กาเลอรคินสําหรับสมการเชิงอนุพันธ     3 
     วิธีผลตางสืบเนื่องสําหรับสมการเชิงอนุพันธ 
8.  การประยกุตของเวฟเลทส        3 
 -  ควานทิเซชนัคาคงที่ของเวฟเลทส (WSQ) 
          สําหรับการเขารหัสลายนิ้วมือ,   

-  การบีบอัดของวีดิทัศน (MPEG-4) 
                  สําหรับแถบชองอินเทอรเนต  และโทรทัศนระบบเชิงตัวเลข 
    -  การบีบอัดภาพฉาย  (JPEG2000)  สําหรับตัวกลางนําเสนอหลายระบบ 
          ในอินเทอรเนต ตัวช้ีในวีดิทัศน และอ่ืน ๆ     
         รวม  45



Department of Mathematics                       Faculty of Science 
MATH 423 (206423) WAVELETS                           3(3/3-0/0) 
Prerequisite  MATH 325 (206325) or Consent of the instructor 
 
Course Description 
 Overview of applications and development of wavelets. Mathematics preliminaries :  Topics in 
linear algebra. Fourier transform and discrete Fourier transform. Simple Haar wavelets.  Discrete wavelets 
transform.  Orthonormal bases wavelets : Fast wavelets transform. Multi-resolution analysis : Wavelets 
with compact support. Wavelets–Galerkin methods for differential equations. Applications of wavelets. 
 
Course Objectives 
 1.  To provide students with knowledge of the modern applications of mathematics, with 

emphasis on wavelets as a mathematical innovation that is having a direct impact on 
the technology driving the internet. 

 2.  To enable students to understand the mathematics of wavelets. 
Course Contents                No. of Lecture Hours 
1.  Overview of applications and development of wavelets          3 
     -  Haar wavelets  

-  Sinc wavelets  
-  Shannon wavelets 

     -  Frequency B–Spline wavelets; seismic data processing, data compression, 
        noise reduction, edge detection 
2.  Mathematics preliminaries               9 

-  Complex series  
-  The roots of unity  
-  Linear transformations  
-  Diagonalization of linear transformation and matrices 
-  Unitary matrices  
-  Orthonormal bases  
-  Inner product spaces  
-  Hilbert spaces  
-  Hardy spaces 
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3.  Fourier transform and discrete Fourier transform         6 
     -  Translation invariant linear transform 

-  Fast Fourier transform  
-  Linear filters and Z–transform  
-  Analogies between Fourier system and wavelets system 

4.  Simple Haar wavelets              6 
-  Wavelets transform and inverse wavelets transform  
-  Discrete wavelets transform 

     -  Construction of wavelets and applications 
5.  Orthonormal bases wavelets             6 
  -  Complete orthonormal sets in Hilbert spaces  

-  Convolution and Fourier transform 
     -  Continuous wavelets transform  

-  Fast wavelets transform 
6.  Multi-resolution analysis              9 

-  Multi-variable wavelets    
     -  Wavelets with compact support 

-  Multi-resolution formulation of wavelets system  
-  Construction of multi-resolution analysis 

7.  Wavelets–Galerkin methods for differential equations,          3 
    Finite–difference methods for differential equations 
8.  Applications of wavelets             3 

-  Wavelets scalar quantization (WSQ) for finger-print encoding 
-  Video compression (MPEG-4) for broad–band internet  
   and digital TV  
-  Image compression (JPEG2000) for multimedia  
   internet applications, video indexing, etc. 

            Total    45
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