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Τεν Λεχτυρεσ Ον Ωαϖελετσ|πδφασψµβολ φοντ σιζε 10 φορµατ
Ωηεν πεοπλε σηουλδ γο το τηε εβοοκ στορεσ, σεαρχη οπενινγ βψ σηοπ, σηελφ βψ σηελφ, ιτ ισ εσσεντιαλλψ προβλεµατιχ. Τηισ ισ ωηψ ωε γιϖε τηε βοοκσ χοµπιλατιονσ ιν τηισ ωεβσιτε. Ιτ ωιλλ υττερλψ εασε ψου το σεε γυιδε τεν λεχτυρεσ ον ωαϖελετσ ασ ψου συχη ασ.
Βψ σεαρχηινγ τηε τιτλε, πυβλισηερ, ορ αυτηορσ οφ γυιδε ψου ιν ποιντ οφ φαχτ ωαντ, ψου χαν δισχοϖερ τηεµ ραπιδλψ. Ιν τηε ηουσε, ωορκπλαχε, ορ περηαπσ ιν ψουρ µετηοδ χαν βε αλλ βεστ πλαχε ωιτηιν νετ χοννεχτιονσ. Ιφ ψου ασπιρε το δοωνλοαδ ανδ ινσταλλ τηε τεν λεχτυρεσ ον ωαϖελετσ, ιτ ισ χερταινλψ σιµπλε τηεν, παστ χυρρεντλψ ωε εξτενδ τηε ασσοχιατε το βυψ ανδ µακε βαργαινσ το δοωνλοαδ ανδ ινσταλλ τεν λεχτυρεσ ον ωαϖελετσ ασ α ρεσυλτ σιµπλε!
Ινγριδ ∆αυβεχηιεσ − 1/4 Τιµε−Φρεθυενχψ Λοχαλιζατιον ανδ Αππλιχατιονσ
Ινγριδ ∆αυβεχηιεσ − 1/4 Τιµε−Φρεθυενχψ Λοχαλιζατιον ανδ Αππλιχατιονσ βψ Ινστιτυτ δεσ Ηαυτεσ ⊃τυδεσ Σχιεντιφιθυεσ (ΙΗ⊃Σ) 2 ψεαρσ αγο 1 ηουρ, 53 µινυτεσ 6,628 ϖιεωσ Αβστραχτ: Ιν τηισ 250τη αννιϖερσαρψ ψεαρ οφ τηε βιρτη οφ ϑοσεπη Φουριερ, ιτ βεηοϖεσ υσ το ταλκ οφ φρεθυενχψ ανδ σπεχτραλ αναλψσισ!
Ινγριδ ∆αυβεχηιεσ: Ωαϖελετ βασεσ: ροοτσ, συρπρισεσ ανδ αππλιχατιονσ
Ινγριδ ∆αυβεχηιεσ: Ωαϖελετ βασεσ: ροοτσ, συρπρισεσ ανδ αππλιχατιονσ βψ Τηε Αβελ Πριζε 11 µοντησ αγο 45 µινυτεσ 5,070 ϖιεωσ Τηισ , λεχτυρε , ωασ ηελδ βψ Ινγριδ ∆αυβεχηιεσ ατ Τηε Υνιϖερσιτψ οφ Οσλο, Μαψ 24, 2017 ανδ ωασ παρτ οφ τηε Αβελ Πριζε , Λεχτυρεσ , ιν ...
Υσινγ Ματη το Υνδερστανδ Αρτ | Ινγριδ ∆αυβεχηιεσ | ΤΕ∆ξ∆υκε
Υσινγ Ματη το Υνδερστανδ Αρτ | Ινγριδ ∆αυβεχηιεσ | ΤΕ∆ξ∆υκε βψ ΤΕ∆ξ Ταλκσ 3 ψεαρσ αγο 16 µινυτεσ 2,723 ϖιεωσ Υσινγ µατηεµατιχαλ τοολσ το αππροαχη αρτ ρεστορατιον. Βεστ κνοων φορ ηερ βρεακτηρουγησ ιν , ωαϖελετ , ρεσεαρχη ανδ χοντνριβυτιονσ το ...
Τηε Ωαϖελετ Τρανσφορµ φορ Βεγιννερσ
Τηε Ωαϖελετ Τρανσφορµ φορ Βεγιννερσ βψ Ανδρεω Νιχολλ 5 µοντησ αγο 14 µινυτεσ, 14 σεχονδσ 14,976 ϖιεωσ Ιν φυτυρε ϖιδεοσ ωε ωιλλ φοχυσ ον µψ ρεσεαρχη βασεδ αρουνδ σιγναλ δενοισινγ υσινγ , ωαϖελετ , τρανσφορµσ. Ιν τηισ ϖιδεο ωε ωιλλ χοϖερ: ...
Τερρενχε Ταο ον Ψϖεσ Μεψερ∋σ ωορκ ον Ωαϖελετσ
Τερρενχε Ταο ον Ψϖεσ Μεψερ∋σ ωορκ ον Ωαϖελετσ βψ Τηε Αβελ Πριζε 1 ψεαρ αγο 18 µινυτεσ 7,818 ϖιεωσ Τηισ χλιπ ισ φροµ τηε 2017 Αβελ Πριζε αννουνχεµεντ. Πρεσεντατιον βψ Τερρενχε Ταο ον Ψϖεσ Μεψερ∋σ ωορκ ρελατεδ το , ωαϖελετσ , .
Ινγριδ ∆αυβεχηιεσ − 2/4 Τιµε−Φρεθυενχψ Λοχαλιζατιον ανδ Αππλιχατιονσ
Ινγριδ ∆αυβεχηιεσ − 2/4 Τιµε−Φρεθυενχψ Λοχαλιζατιον ανδ Αππλιχατιονσ βψ Ινστιτυτ δεσ Ηαυτεσ ⊃τυδεσ Σχιεντιφιθυεσ (ΙΗ⊃Σ) 2 ψεαρσ αγο 3 ηουρσ, 24 µινυτεσ 1,218 ϖιεωσ Αβστραχτ: Ιν τηισ 250τη αννιϖερσαρψ ψεαρ οφ τηε βιρτη οφ ϑοσεπη Φουριερ, ιτ βεηοϖεσ υσ το ταλκ οφ φρεθυενχψ ανδ σπεχτραλ αναλψσισ!
Φουριερ Σεριεσ Παρτ 1
Φουριερ Σεριεσ Παρτ 1 βψ Σαυλ Ρεµι Ηερνανδεζ 9 ψεαρσ αγο 8 µινυτεσ, 44 σεχονδσ 1,178,981 ϖιεωσ ϑοσεπη Φουριερ δεϖελοπεδ α µετηοδ φορ µοδελινγ ανψ φυνχτιον ωιτη α χοµβινατιον οφ σινε ανδ χοσινε φυνχτιονσ. Ψου χαν γραπη ...
Ανδρεω Ωιλεσ ταλκσ το Ηανναη Φρψ
Ανδρεω Ωιλεσ ταλκσ το Ηανναη Φρψ βψ Οξφορδ Ματηεµατιχσ 3 ψεαρσ αγο 1 ηουρ, 8 µινυτεσ 100,963 ϖιεωσ Οξφορδ Ματηεµατιχσ Λονδον Πυβλιχ , Λεχτυρε , : Ανδρεω Ωιλεσ ιν Χονϖερσατιον ωιτη Ηανναη Φρψ Ιν τηε φιρστ Οξφορδ Ματηεµατιχσ ...
1. Ιντροδυχτιον το Ηυµαν Βεηαϖιοραλ Βιολογψ
1. Ιντροδυχτιον το Ηυµαν Βεηαϖιοραλ Βιολογψ βψ Στανφορδ 9 ψεαρσ αγο 57 µινυτεσ 6,836,531 ϖιεωσ (Μαρχη 29, 2010) Στανφορδ προφεσσορ Ροβερτ Σαπολσκψ γαϖε τηε οπενινγ , λεχτυρε , οφ τηε χουρσε εντιτλεδ Ηυµαν Βεηαϖιοραλ Βιολογψ ...
Λεχτυρε: Τηε Σινγυλαρ ςαλυε ∆εχοµποσιτιον (Σς∆)
Λεχτυρε: Τηε Σινγυλαρ ςαλυε ∆εχοµποσιτιον (Σς∆) βψ ΑΜΑΤΗ 301 4 ψεαρσ αγο 44 µινυτεσ 158,983 ϖιεωσ Περηαπσ τηε µοστ ιµπορταντ χονχεπτ ιν τηισ χουρσε, αν ιντροδυχτιον το τηε Σς∆ ισ γιϖεν ανδ ιτσ µατηεµατιχαλ φουνδατιονσ.
8.03 − Λεχτ 20 − Ιντερφερενχε, Ηυψγεν∋σ Πρινχιπλε, Τηιν Φιλµσ, ∆ουβλε Σλιτ ∆εµο
8.03 − Λεχτ 20 − Ιντερφερενχε, Ηυψγεν∋σ Πρινχιπλε, Τηιν Φιλµσ, ∆ουβλε Σλιτ ∆εµο βψ Λεχτυρεσ βψ Ωαλτερ Λεωιν. Τηεψ ωιλλ µακε ψου ? Πηψσιχσ. 5 ψεαρσ αγο 1 ηουρ, 16 µινυτεσ 45,432 ϖιεωσ Ιντερφερενχε − Ηυψγενσ∋σ Πρινχιπλε − Ψουνγ − Τηιν Φιλµσ − Σοαπ Φιλµσ − Οιλ Ασσιγνµεντσ , Λεχτυρε , 20 ανδ 21: ...
Τηε Νευροσχιενχε οφ Μεµορψ − Ελεανορ Μαγυιρε
Τηε Νευροσχιενχε οφ Μεµορψ − Ελεανορ Μαγυιρε βψ Τηε Ροψαλ Ινστιτυτιον 6 ψεαρσ αγο 1 ηουρ, 7 µινυτεσ 319,467 ϖιεωσ Τηερε αρε τωο δεµοσ ιν τηισ ταλκ τηατ ψου χαν τρψ ατ ηοµε εξπλορινγ ηοω ωε περχειϖε ανδ ρεχολλεχτ ϖισυαλ σχενεσ: 1.
Τηε Φαστ Φουριερ Τρανσφορµ (ΦΦΤ)
Τηε Φαστ Φουριερ Τρανσφορµ (ΦΦΤ) βψ Στεϖε Βρυντον 9 µοντησ αγο 8 µινυτεσ, 46 σεχονδσ 67,247 ϖιεωσ Ηερε Ι ιντροδυχε τηε Φαστ Φουριερ Τρανσφορµ (ΦΦΤ), ωηιχη ισ ηοω ωε χοµπυτε τηε Φουριερ Τρανσφορµ ον α χοµπυτερ. Τηε ΦΦΤ ισ ονε ...
Γενεραλ Σεισµολογψ βψ Γοραν Εκστροµ
Γενεραλ Σεισµολογψ βψ Γοραν Εκστροµ βψ ΧΙΤΡΙΣ 7 ψεαρσ αγο 1 ηουρ, 26 µινυτεσ 23,743 ϖιεωσ
Ματηεµατιχιανσ ηελπινγ Αρτ Ηιστοριανσ ανδ Αρτ Χονσερϖατορσ − Ινγριδ ∆αυβεχηιεσ (∆υκε Υνιϖερσιτψ)
Ματηεµατιχιανσ ηελπινγ Αρτ Ηιστοριανσ ανδ Αρτ Χονσερϖατορσ − Ινγριδ ∆αυβεχηιεσ (∆υκε Υνιϖερσιτψ) βψ Στανφορδ 2 ψεαρσ αγο 1 ηουρ, 26 µινυτεσ 1,566 ϖιεωσ Ματηεµατιχιανσ ηαϖε ηελπεδ αρτ ηιστοριανσ ανδ αρτ χονσερϖατορσ ρεχονστρυχτ τηε φαµουσ Μαντεγνα φρεσχοσ, σηαττερεδ ιντο ...
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