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Jobbe med signalbehandling
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INF3470/4470
• Forelesere:

• Postdoktor Sten Roar Snare, Postdoktor Fabrice Prieur, Professor 
Sverre Holm

• Gruppelærer: 
• Magnus Vallestad

• Etter å ha fullført kurset:
• kjennskap til de fleste begreper innen digital signalbehandling.
• god trening i å utføre de mest sentrale operasjonene.

• Ukeoppgavene er valgt for å gi 
• økt forståelse av pensum og direkte trening til eksamen.

• Erfaringsmessig må dere gjøre flere oppgaver enn de vi 
gir for å få tilstrekkelig trening med teknikkene.

• boka har mange gode regneeksempler. Kontakt foreleser eller
gruppelærer om du blir stående fast. 
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INF3470/4470 - Digital signalbehandling

• Et teoretisk og praktisk fag!  
• 3 - 4t forelesning
• 2t regneverksted
• 2t obligatorisk gruppe

1.Forelesning 
• ukas pensum gås gjennom og man forventes å forsøke seg på 

oppgavene

2.Regneverksted 
• studentene får hjelp/tips til å løse de oppgavene de ikke har fått til

3.Øvelse 
• studentene må være forberedt på minst 75% av ukas oppgaver og 

kunne forsvare/presentere oppgaven for resten (tavle)
• «Sign off» før timen (hvilke oppgaver du er forberedt på)
• Godkjent øvingsopplegg kreves for adgang til eksamen!
• Øvingsopplegget godkjennes dersom 40% (INF4470: 60%) av maksimalsum er 

oppnådd
13. august 2015 5

Praktisk info

• Se webside for kurset:
• http://www.uio.no/studier/e

mner/matnat/ifi/INF3470/
• Følger boka
• Bruker en god del andre 

oppgaver
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Kapitteloversikt

• Kapittel 1 Introduction
• Kapittel 2 Discrete-time signals and systems
• Kapittel 3 The z-transform
• Kapittel 4 Fourier representation of signals
• Kapittel 5 Transform analysis of LTI systems
• Kapittel 6 Sampling of continuous-time signals
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Kapitteloversikt

• Kapittel 7 The discrete Fourier Transform
• Kapittel 8 Computation of the Discrete Fourier 

Transform (kursorisk)
• Kapittel 9 Structures for discrete-time systems 

(kursorisk)
• Kapittel 10 Design of FIR Filters
• Kapittel 11 Design of IIR Filters
• Kapittel 12 Multirate signal processing (12.1)
• Kapittel 15 Finite wordlength effects (15.1, 15.3)
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Andre kurs relatert til signalbehandling

Våre kurs:
• INF-GEO4310 - Avbildning 

(høst, ikke 2015)
• INF4480 - Digital 

signalbehandling II (vår)
• INF5410 - Signal-

behandling i rom og tid 
(vår) 

Sverres blogg: 
• Signalbehandling: litt 

matematikk, litt fysikk 
og litt informatikk

Andre kurs:
• FYS3240 - PC-basert

instrumentering og
mikrokontrollere (vår)

• GEO4280 - Seismisk
signalbehandling (vår)

• UNIK4170 - Digital 
kommunikasjon, del 1 
(høst)
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Studentrepresentant

• Ny lærebok
• Mye nytt undervisningsmateriell

• Oppdateres/lages fortløpende = mulighet for løpende 
forbedringer

• Studentrepresentant
• Talerør for de som ikke vil/tør komme direkte til 

foreleser/gruppelærer
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