
IK2509 Digital kommunikation-
steori 7,5 hp
Digital Communications Theory

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Fastställande
Kursplan för IK2509 gäller från och med HT08

Betygsskala
A, B, C, D, E, FX, F

Utbildningsnivå
Avancerad nivå

Huvudområden
Elektroteknik

Särskild behörighet

Undervisningsspråk
Undervisningsspråk anges i kurstillfällesinformationen i kurs- och programkatalogen.

Lärandemål
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Kursinnehåll
a Fdcu  gfjct  d. ue-ueredcnct  d   v ondg-nrr Eungt  k rtsdnprl ,/ftinpedc p  (-nrr 
ue-ueredcnct  dla xtsdnp r-nje j  dje-c. ue-ueredcnct  d   v gtstcnp j  --fdtjnct  d 
rtsdnpr. -  (eu r-ejcun   v gtstcnppm -  gfpnceg rtsdnprla Pecejct  d ndg -euv  ua
-ndje   v gtstcnp -  gfpnceg rtsdnpr td ISAW jhnddeprla Gndgpt-tceg jhnddepr. 
jhnddep -  geptds. gtrjuece ue-ueredcnct  d   v ondgpt-tceg jhnddeprla ,/fnpa
tDnct  d cejhdt/fer Eptdenu ndg d  dptdenu e/fnptDeurk. -euv  u-ndje   v gtvveuedc 
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Kurslitteratur
Digital Communications, J. G. ProakisUpplaga: Fourth edition Förlag: McGraw-Hill År: 
2001ISBN: 0-07-118183-0   ydgeuitrdtdsrr-uN:U Engelska 

Examination
 • INLA - Inlämningsuppgift, 4,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F 
 • PROA - Hemtentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F 
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till stu-
denter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med 
dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. 

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg
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Etiskt förhållningssätt
 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som 

använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela 

lösningen.

Kursplan för IK2509 gäller från och med HT08, utgåva 1 Sida 3 av 3


