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Ämnesgrupp Matematik

Utbildningsområde Naturvetenskapliga området 100.0 %

Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna
 
Kunskap och förståelse
1. definiera, exemplifiera och förklara grundläggande begrepp inom teorin för linjära system
2. beskriva samband mellan systems egenskaper i tids- och frekvensdomän
3. redogöra för grundläggande begrepp som används inom signalbehandling
 
Färdighet och förmåga
4. tillämpa metoder för filtrering och estimering av signaler
5. använda beräkningsverktyg och analysera data
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
6. söka, utvärdera och tillgodogöra sig relevant information.

Kursens innehåll Signaler och linjära system
Fourierserier och fouriertransformen
Ortogonala baser
Stokastiska processer, autokorrelation
Effekttäthetspektrum,  periodogram
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Överföringsfunktioner och faltningar
Modeller för brus
Design av filter

Undervisning Föreläsningar, räkneövningar och datorlaborationer

Förkunskaper Avklarade kurser om minst 180 hp inom Civilingenjörsprogram i Lantmäteriteknik 300 hp,
inklusive Flervariabelanalys för civilingenjörer 7,5 hp eller motsvarande

Examinationsform Skriftlig tentamen, inlämningsuppgifter och laborationer
Moment 0010 Skriftlig tentamen 4,5 hp, examinerar lärandemål 1-4, betyg A-F
Moment 0020 Inlämningsuppgifter 1,5 hp, examinerar lärandemål 1-4, betyg U, G
Moment 0030 Datorlaborationer 1,5 hp, examinerar lärandemål 4-6, betyg U, G

Betyg A, B, C, D, E, Fx, F

Övriga föreskrifter Betygskriterier meddelas av kursansvarig eller examinator i samband med kursstart.

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Skriftlig tentamen 4,5 hp Betyg: AF

0020   Inlämningsuppgifter 1,5 hp Betyg: UG

0030   Datorlaborationer 1,5 hp Betyg: UG


