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Course guide
804021 - MAT-M - Mathematics

Last modified: 14/03/2022
Unit in charge: Image Processing and Multimedia Technology Centre
Teaching unit: 804 - CITM - Image Processing and Multimedia Technology Centre.

Degree: BACHELOR'S DEGREE IN MULTIMEDIA STUDIES (Syllabus 2009). (Compulsory subject).

Academic year: 2022 ECTS Credits: 9.0 Languages: Catalan, Spanish

LECTURER

Coordinating lecturer: Calvo Herrero, Felipe

Others: Calvo Herrero, Felipe
Pfeifle, Julian Thoralf

DEGREE COMPETENCES TO WHICH THE SUBJECT CONTRIBUTES

Specific:
1.  Become familiar  with  the  basics  of  linear  algebra  and  linear  geometry  and  numbering  systems  and  be  able  to  perform
interconversions between numbering bases.
2. Have a command of the geometric aspects underlying 3D graphic software.
3. Understand the different ways of generating perspectives.
4. Use logical reasoning and mathematical tools in an applied context.
5. Correctly perform basic matrix calculations
6. Use the concepts and properties of coordinate systems in two and three dimensions and correctly perform vector calculations.
7. Know the basic properties of the most common functions and their graphic representation.
8. Apply 2D and 3D geometric transformations to solve geometric problems.
9. Understand the interrelationships between frequency analysis, algebra, and infinite sums of elements.
10. Know the basic methods of numerical calculation and its algorithmic development.
11. Analyse and solve geometric problems.

Transversal:
12. EFFICIENT ORAL AND WRITTEN COMMUNICATION. Communicating verbally and in writing about learning outcomes, thought-
building and decision-making. Taking part in debates about issues related to the own field of specialization.
13. EFFECTIVE USE OF INFORMATION RESOURCES. Managing the acquisition, structure, analysis and display of information from the
own field of specialization. Taking a critical stance with regard to the results obtained.
14. SELF-DIRECTED LEARNING. Detecting gaps in one's knowledge and overcoming them through critical self-appraisal. Choosing the
best path for broadening one's knowledge.

TEACHING METHODOLOGY

(ENG) Es realitzaran dues sessions setmanals de dues hores. Durant les dues sessions setmanals es combinaran les següents
activitats:
1. Resolució de dubtes respecte dels exercicis proposats en la sessió anterior.
2. Explicació i defensa dels exercicis resolts.
3. Adquisició de nous coneixements.
4. Explicació del pròxim exercici i materials complementaris.
Aquestes franges d'activitat es modulen en funció de la complexitat dels exercicis i els continguts corresponents.
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LEARNING OBJECTIVES OF THE SUBJECT

(ENG) En acabar l'assignatura l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
· Utilitzar el raonament lògic i els instruments matemàtics en un context aplicat.
· Fer conversions entre sistemes de numeració.
· Realitzar operacions de càlcul matricial bàsic.
· Resoldre problemes bàsics d'anàlisi matemàtica en una variable per a funcions derivables i / o integrables.
· Calcular la descomposició en sèrie de Fourier d'una funció periòdica.
· Calcular resultats precisos en problemes bàsics de càlcul numèric.
· Construir i modelar de forma precisa objectes geomètrics i resoldre problemes relacionats amb els objectes geomètrics.
· Efectuar construccions geomètriques i definir trajectòries d'animació en l'espai
tridimensional.
· Representar de manera gràfica les principals funcions elementals.
· Manipular les transformacions geomètriques del pla i de l'espai tridimensional.
· Interpretar correctament les perspectives cònica i cilíndrica.
· Conèixer i dominar algun programa informàtic de producció gràfica 3D.
· Dur a terme les tasques encomanades en el temps previst, treballant amb les fonts
d'informació indicades, d'acord amb les pautes marcades pel professorat.
· Identificar les pròpies necessitats d'informació i utilitzar les col·leccions, els espais i
els serveis disponibles per a dissenyar i executar cerques simples adequades a l'àmbit temàtic.
· Planificar la comunicació oral, respondre de manera adequada les qüestions formulades i redactar textos de nivell bàsic amb
correcció ortogràfica i gramatical.

STUDY LOAD

Type Hours Percentage

Hours medium group 90,0 40.00

Self study 135,0 60.00

Total learning time: 225 h

CONTENTS

(ENG) Sistemes de representació numèrica

Description:
1. Sistemas de numeración posicionales y no posicionales
2. Sistemas de numeración base b
3 Sistemas binario. Operaciones aritméticas
4 Sistemas octal y hexadecimal
5 Álgebra de Boole. Operaciones básicas.

Full-or-part-time: 20h
Theory classes: 4h
Guided activities: 4h
Self study : 12h
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(ENG) Càlcul matricial

Description:
1 Matrices. Definiciones
2 Operaciones básicas con matrices: suma,producto, inversión, convolución
3 Aplicaciones de las matrices
4 El conjunto R3

Specific objectives:

Related activities:

Full-or-part-time: 20h
Theory classes: 4h
Guided activities: 4h
Self study : 12h

(ENG) Funcions, gràfiques de funcions i representació.

Description:
1 Funcions elementals. Definició i propietats.
2 Estudi i representació de funcions en coordenades cartesianes
3 Continuïtat de funcions. Definició
4 Límit d'una funció. Definició
5 Càlcul de límits

Full-or-part-time: 30h
Theory classes: 6h
Guided activities: 6h
Self study : 18h

(ENG) Derivades de funcions i aproximació local d'una funció

Description:
1 Definició i eines per al càlcul d'una derivada
2 Aplicacions a l'estudi de funcions
3 Teoremes sobre funcions contínues i derivables
4 La fórmula de Taylor

Full-or-part-time: 30h
Theory classes: 6h
Guided activities: 6h
Self study : 18h

(ENG) Integració, Càlcul numèric i les seves aplicacions geomètriques.

Description:
1 La integral de Riemann i les seves propietats
2 Regles bàsiques per al càlcul de primitives
3 Aplicacions geomètriques del càlcul integral

Full-or-part-time: 30h
Theory classes: 6h
Guided activities: 6h
Self study : 18h
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(ENG) Sèries infinites i sèries de Fourier.

Description:
1 Sequences
2 Series
3 Fourier series of a periodic function
4 Fourier series expansion. Sine and Cosine. Complex form

Related activities:
Theory class with problem solving

Full-or-part-time: 20h
Theory classes: 4h
Guided activities: 4h
Self study : 12h

Homogeneous coordinates

Description:
1.1 Reminder: homogenous coordinats
1.2 Reminder: the kernel of a matrix
1.3 Incidence relations

Related activities:
Theory classes with applications

Full-or-part-time: 16h
Theory classes: 4h
Guided activities: 4h
Self study : 8h

Transformations

Description:
1 Linear transformations
2 Affine transformations
3 Projective transformations

Related activities:
Theory classes with applications

Full-or-part-time: 16h
Theory classes: 4h
Guided activities: 4h
Self study : 8h
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Perspective

Description:
1. Determination of a transform
2. Double ratio
3. Conics

Related activities:
Theory classes with applications

Full-or-part-time: 16h
Theory classes: 4h
Guided activities: 4h
Self study : 8h

Applications

Description:
1. Reconstruction of the camera position
2. Image rectification
3. Programming in Processing

Related activities:
Theory classes with applications

Full-or-part-time: 27h
Theory classes: 3h
Guided activities: 3h
Self study : 21h

ACTIVITIES

(ENG) ANÀLISI GEOMÈTRICA DE PERSPECTIVES

Full-or-part-time: 4h
Self study: 4h

(ENG) CONSTRUCCIÓ GRÀFICA DE PERSPECTIVES

Full-or-part-time: 4h
Self study: 4h

(ENG) PROBLEMES DE FUNCIONS I LES SEVES GRÀFIQUES

Full-or-part-time: 12h
Self study: 12h
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(ENG) APLICACIÓ (I): RECTIFICACIÓ INFORMÀTICA EN FOTOGRAFIES

Full-or-part-time: 5h
Self study: 5h

(ENG) PROBLEMES DE DERIVADES DE FUNCIONS

Full-or-part-time: 12h
Self study: 12h

(ENG) APLICACIÓ (II): DEFINICIÓ DE FOTOMUNTATGES TRIDIMENSIONALS

Full-or-part-time: 8h
Self study: 8h

(ENG) PROBLEMES D'INTEGRACIÓ I CÀLCUL NUMÈRIC

Full-or-part-time: 12h
Self study: 12h

(ENG) PROBLEMES DE BASES NUMÈRIQUES

Full-or-part-time: 8h
Self study: 8h

(ENG) PROBLEMES DE CÀLCUL MATRICIAL

Full-or-part-time: 8h
Self study: 8h

Reconstruction of the camera location

Full-or-part-time: 5h
Self study: 5h

(ENG) PROBLEMES DE SÈRIES DE FOURIER

Full-or-part-time: 8h
Self study: 8h
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GRADING SYSTEM

(ENG) El sistema d'avaluació es farà de la següent manera:
- Avaluació contínua: 90%. Que es distribueix de la següent manera:
            * Geometria: 30%
            * Àlgebra i Càlcul: 60%
- Avaluació de les competències genèriques: 10%

L'avaluació de Geometria es distribueix de la següent manera:
- Un examen parcial: 2/3
- Pràctica: 1/3

L'avaluació d'Àlgebra i Càlcul es distribueix de la següent manera:
- Dos exàmens parcials: 2/3
- Pràctiques (avaluades mitjançant proves escrites): 1/3

Les competències genèriques s'avaluaràn de tenint en compte la participació de l'alumne en les activitats formatives de la matèria i
l'actitud d'aprenentatge, s'avaluarà mitjançant un seguiment de les seves intervencions a classe i de la proporció d'exercicis o
pràctiques presentats.

L'aprovat s'obté amb un 50% de l'avaluació global

El sistema global d'avaluació de l'assignatura es completa amb la reavaluació per a aquells estudiants que no superin l'assignatura
mitjançant l'avaluació contínua. A la reavaluació no es contempla les notes de practiques. No podran concórrer a la reavaluació els
estudiants que superin l'assignatura mitjançant l'avaluació continuada ni  els  estudiants amb qualificació de "no presentat".  La
reavaluació serà de tot el temari de l'assignatura: algebra i calcul i geometria.

EXAMINATION RULES.

(ENG) El resultat de les activitats planificades es lliurarà en format PDF, powerpoint o bé en arxius "nadius" dels programes utilitzats
en els temes de geometria. Els documents lliurats en pdf provindran de textos escrits en LaTeX, Word o qualsevol altre tractament
de textos.
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RESOURCES

Other resources:
(ENG) Material audiovisual
Vídeo: What is a derivative? http://www.youtube.com/watch?v=7K1sB05pE0A

Llocs web
"Watch MIT"

Single Variable Calculus:
http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Mathematics/18-01Fall- />2006/CourseHome/index.htm

Dades càmeres digitals
http://www.dpreview.com/
http://www.steves-digicams.com/

Fotografia d'arquitectura
http://www.photo.net/learn/architectural/exterior
http://www.photo.net/learn/architectural/exterior

http://www.youtube.com/watch?v=7K1sB05pE0A
http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Mathematics/18-01Fall-
http://www.dpreview.com/
http://www.steves-digicams.com/
http://www.photo.net/learn/architectural/exterior
http://www.photo.net/learn/architectural/exterior

