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Civilingenjör  i  Teknisk  matematik,  LTH,  2007

n

Doktor  i  Telekommunikation,  KTH,  2011

n

Postdoktor  på  Supélec,  Paris  2012-2014

n

Idag:  Universitetslektor  på  LiU
q

q

q

Docent,  2015
Undervisar  i  Digital  kommunikation,  Flerantenn-kommunikation,  
Introduktionskurs  i  Matlab
Forskar  om  trådlös  kommunikation  inom  5G

Vad är kommunikation?

QR-kod

Trådlös överföring

n

Bildkodning

n

n

Signalbehandling

n

n

Felrättande koder

n

Digital kommunikation
Kanalkodning
Radioelektronik

Internet
n

Internetteknik

n

Optiska fiber

n

Routing

Ständigt nya
utmaningar!

Exponentiell  ökning  av  datatakter

1  Gbit/s
100  Mbit/s
10  Mbit/s

1  Mbit/s
1990

2000

2010

Idag

Vardagstillämpningar

Mobilt  bredband
- exponentiell  trafikökning!
(datahastigheter,  tillgänglighet,  
licensierat  spektrum,  
effektförbrukning)

Maskin-till-maskin (M2M)

Internet  (datapaket,  QoS)
250  Tbit/s;;  3.3  miljarder  användare;;
streaming  60%,  web  30%,  
fildelning  10%

Konsumentelektronik
Datorer och surfplattor
Mobiltelefoner
Fasta telefoner
Trådlösa enheter (miljarder)

WiFi (datahastigheter,  
olicensierat  spektrum,  
strömsnåla  sändare/mottagare)

Framtiden:  Det  uppkopplade  samhället
”Allt  blir  uppkopplat  om  det  tjänar  på  det”
q
q

Tidigare:  Smart-TV,  uppkopplade  elmätare
Nu:  Badrumsvågar,  smarta  klockor

Visioner  för  framtiden
q
q
q

Smart  hemelektronik  och  vitvaror
Virtuella  arbetsplatser
Maskiner  kommunicerar  sinsemellan
(t.ex.  fabriker,  självkörande fordon)

Kommunikation  – ett  brett  teknikområde

RFID
(passiva  enheter)

Fordon-till-fordon
(extrem  robusthet,  latenstid)

Industritillämpningar  
(latenstider,  störtålighet)
Sensornätverk  
(okoordinerade nät,  
energieffektivt)

Datalagring  (extrem  
robusthet  och  felskydd)  

Positionering
(stadsmiljöer,  inomhus)

Komm.  för  samhällssäkerhet
(störtålighet,  kryptering)

Satellit  &
”deep  
space”

Programmering  inom  kommunikationsprofilen
Kommunikation  är  tillämpad  programmering
q

q

Algoritmutveckling  för  effektiv  kodning,  störningsundertryckning,  
koordinering  av  sändare/mottagare,  etc.
Skalbar  implementation  i  realtidssystem

Simuleringsmiljöer
q
q

Enkla  simuleringar  → Utveckla  algoritm
Testa  algoritmer  i  stora  simuleringar  → Ansök  om  patent

Trender  inom  kommunikationsämnet
q
q
q

Enorma  datormängder  i  allt  komplexare  nätverk
”Machine learning”  och  ”Data  mining”
Analysera  och  förstå  nätverk  och  optimera  prestanda

Kurser
ÅK

PER

Obligatorisk

Y,  Yi:  36  hp;;  D,IT:  24  hp

Valfri

12  hp

Block  1

Block  2

Signalteori

(Blockplacering  ger  goda  möjligheter  
till  valfri  kombination  av  kurser)
Block  3

Block  4

Detektion  och  
estimering  av  signaler

7ht1
Datornät

Digital
kommunikation

4HT
7ht2

Digital
signalbehandling

Internetteknik

8vt2

9ht2

5VT

10vt

Trådlös  kommunikation

Integrerade
RF-kretsar

4VT

5HT

Nätverk:  Modeller,  
algoritmer,  tillämpn.

Data-
kompression

8vt1

9ht1

Radioelektronik

Flerantenn-kommunikation

Modern  kanalkodning,  
inferens och  inlärning

Bild- och    ljudkodning

Kryptoteknik
Konstruktion  av  
radiotransceivers

Projektkurs:

Informationsnät

Kommunikations-system  
CDIO

EXAMENSARBETE – även  möjligt  att  läsa  kurs(er)  från  termin  8

Obligatoriskt,  Del  1:  Grundläggande  kommunikation
n

Digital  kommunikation
q
q

Principer  för  att  sända  digital  information  över  en  analog  kanal
Metoder  för  felkontroll  och  synkronisering
Medium
Sändare

Mottagare

n

Kanalkodare

Modulator

Felrättande
kodning

Digital  
modulation

Avkodare

De-modulator

Informationsnät
q
q
q

Metoder  för  att  skicka  datapaket  över  nätverk
Protokoll  för  att  identifiera  effektiva  vägar
Hantera  att  många  användare  delar  på  nätverket

Analog  
kanal

Obligatoriskt,  Del  2:  Fundamental  teori
n

Signalteori
q
q

n

Verktyg  för  att  behandla  slumpmässiga  signaler  och  filtrera  dem
Sampling  och  kvantisering – rekonstruktion

Detektion  och  estimering  av  signaler
q
q

Verktyg  för  att  skatta  signaler
Båda  är  relevanta  för  tillämpningar  inom  
kommunikation,  reglerteknik, bildbehandling,  elektronik,  mekanik,  …

Obligatorisk

Kurser – Specialisering Trådlöst
ÅK

PER

Block  1

Block  2

Signalteori

Valfri

Block  3

Block  4

Detektion  och  
estimering  av  signaler

7ht1
Datornät

Digital
kommunikation

4HT
7ht2

Digital
signalbehandling

Internetteknik

8vt2

9ht2

5VT

10vt

Trådlös  kommunikation

Integrerade
RF-kretsar

4VT

5HT

Nätverk:  Modeller,  
algoritmer,  tillämpn.

Data-
kompression

8vt1

9ht1

Radioelektronik

Flerantenn-kommunikation

Modern  kanalkodning,  
inferens och  inlärning

Bild- och    ljudkodning

Kryptoteknik
Konstruktion  av  
radiotransceivers

Projektkurs:

Informationsnät

Kommunikations-system  
CDIO

EXAMENSARBETE – även  möjligt  att  läsa  kurs(er)  från  termin  8

Kurser – Specialisering Ljud och bild
ÅK

PER

Block  1

Block  2

Signalteori

Block  3

Datornät

Block  4

Digital
kommunikation

4HT
Digital
signalbehandling

Internetteknik

8vt2

9ht2

5VT

10vt

Nätverk:  Modeller,  
algoritmer,  tillämpn.

Trådlös  kommunikation

Integrerade
RF-kretsar

4VT

5HT

Radioelektronik

Data-
kompression

8vt1

9ht1

Valfri

Detektion  och  
estimering  av  signaler

7ht1

7ht2

Obligatorisk

Flerantenn-kommunikation

Modern  kanalkodning,  
inferens och  inlärning

Bild- och    ljudkodning

Kryptoteknik
Konstruktion  av  
radiotransceivers

Projektkurs:

Informationsnät

Kommunikations-system  
CDIO
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Obligatorisk

Kurser – Specialisering Nätverk
ÅK

PER

Block  1

Block  2

Signalteori

Valfri

Block  3

Block  4

Detektion  och  
estimering  av  signaler

7ht1
Datornät

Digital
kommunikation

4HT
7ht2

Digital
signalbehandling

Internetteknik

8vt2

9ht2

5VT

10vt

Trådlös  kommunikation

Integrerade
RF-kretsar

4VT

5HT

Nätverk:  Modeller,  
algoritmer,  tillämpn.

Data-
kompression

8vt1

9ht1

Radioelektronik

Flerantenn-kommunikation

Modern  kanalkodning,  
inferens och  inlärning

Bild- och    ljudkodning

Kryptoteknik
Konstruktion  av  
radiotransceivers

Projektkurs:

Informationsnät

Kommunikations-system  
CDIO
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Obligatorisk

Kurser – Specialisering Hårdvara
ÅK

PER

Block  1

Block  2

Signalteori

Valfri

Block  3

Block  4

Detektion  och  
estimering  av  signaler

7ht1
Datornät

Digital
kommunikation

4HT
7ht2

Digital
signalbehandling

Internetteknik

8vt2

9ht2

5VT

10vt

Trådlös  kommunikation

Integrerade
RF-kretsar

4VT

5HT

Nätverk:  Modeller,  
algoritmer,  tillämpn.

Data-
kompression

8vt1

9ht1

Radioelektronik

Flerantenn-kommunikation

Modern  kanalkodning,  
inferens och  inlärning

Bild- och    ljudkodning

Kryptoteknik
Konstruktion  av  
radiotransceivers

Projektkurs:

Informationsnät

Kommunikations-system  
CDIO

EXAMENSARBETE – även  möjligt  att  läsa  kurs(er)  från  termin  8

Kommunikationsprofilen
Krävande  men  
givande  kurser

Grundläggande  men  precisa  
matematiska  modeller
Svar  på  praktiskt  
relevanta  frågeställningar

Balans  mellan  tidlös  kunskap,  
moderna  system  och  verktyg  för  framtiden

Balans  mellan  
teori  och  praktik

TSKS05  Kommunikationssystem  (CDIO-kurs)
q

Konstruera  ett  större  kommunikations- eller  positioneringssystem

Massive  Audio  Beamforming

Positioning  and  Tracking

Hårdvara och mjukvara för
att rikta ljudsignaler
Inspirerat av 5G-teknik

Hårdvara och mjukvara för mycket
precis  inomhus-positionering
Använder ultra  wideband  radio

Se videor på vår Youtube-kanal!

Examensarbeten  – ett  aktuellt  axplock
Trådlös informationsöverföring i en inomhus fabriks- eller lagermiljö
(Adam  Mustovic, Toyota  Material  Handling)
Adaptiv normalisering av loudness  i audiovisuella sändningar
(Herman  Molinder,  WISI  Norden)
En  utvärdering av nätverksprotokoll för Bluetooth  Low  Energy  
meshnätverk (Oscar  Hinrichsen,  Ericsson)
Detektion och klassificering av störningar i mobila
kommunikationssystem (Christoffer Ring,  FOI)
3-D  positionering i stora lager  med  hjälp av radio-
frekvensidentifikation (Jonas  Karhu,  Syntronic)
Distribution  av systeminformation i massiva MIMO-system  (Simon  
Sörman, Ericsson)

Exempel  på  arbetsmarknad  i  Linköping
n

Ericsson (mobiltelefoni,  mobilt  bredband)

n

FOI  (robust  och  militär  kommunikation)

n

n

Saab (robust  data- och  radiokommunikation  
för  kritiska  tillämpningar)
Sectra (säker  kommunikation,  bl.a.)

n
n

n

TeleProffs Sverige (växlar,  mobiltelefoni,  
operatörstjänster,  utbildning)

n

MediaTek (chip  för trådlös kommunikation)

n

Axians (optimering av fasta och mobila nät)

n

Linköpings  universitet  (som  doktorand)

27M  technologies (digital  TV,  strömmande  video)
CNS  systems (kommunikationslösningar  
för  flyg  och  marina  tillämpningar)

n

CinSide (radartillämpningar)

n

Axentia (skyltsystem för kollektivtrafik,  alarmsystem)

Mer  information
www.isy.liu.se/edu/profiler/kommunikation
Se  presentationen  igen  på  Youtube!
Öppen  institution:  23  mars,  15-18,  vid  Café  Java
Profilen  innehåller  kurser  från  ISY  och  IDA

Profilansvarig:  
Emil  Björnson
Docent,  ISY/Kommunikationssystem
Tack  till:    CNS  systems,    Ericsson,    FOI,      Saab  Aerospace,    Sectra,    för  bidrag  till  denna  presentation

